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Penktadieniaiiqja atpiešė Klaipėdos

Hired J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

illiamsburgh Bridge Plaza)

Klaipėdos lietuvis ko- 
)0 metų. Savo pajūriui 
i lietuvis turėjo daug 
l.
lie kova žymiai dides- 
idie lietuvis turi kovo- 
c dėl savo išlikimo, bet

M vfso pasaulio šviesios 
. Ta kova, tikėkime, 
teisingumo pergale.

-7142 ao ambasadorius Lit- 
l rodo didelės veiklos. 
;ik diplomatines duris 
Jis mielai sako vie
las.

)AINIŲ PALO®
GERIAUSIOS ROSIES 
kandžiai, Kava, Arbata, Hot Choctį 
iŠ—VAKARIENE Geriausia
tas namie ii geriausios Smetonas, j. . _ v. .
rengimams priimami užsakymai ę savaites pradžioje jis
Juozas Cinkus
, Brotį

hat License No. 
the undersigned 

retail under Sec
Beverage Control 
et. Borough of 

to be consumed

New Yorke. Ragino 
:ą ir Angliją būtinai 
naują frontą prieš 
Jis nurodinėjo, kad 

aikas tokiam žygiui.
i įdomu, kodėl Litvi- 
[isiškai tyli apie Japo- 

įSMi T negalėtų atida- 
lujo fronto” prieš ja-

NOTICE Is hereby p, 
RL 2319 has been u&, 
to sell beer, wine te h 
Section 107 of the Alį 
trol Law at 551 Pika Į 
Ave., Borough of Brmfe) 
to be consumed ® th P

553 Fulton St t 
6-10 DeKalb Ave.,

—*—
SSI 
ducts) 
Brooklyn, N. Y.

hat License No. 
the undersigned 

retail under Sec
Beverage Control 
>ad. Borough of 

to be consumed

NOTICE 11 hereby ps 
RL2318 has been _
to sell beer, wta teh skius bolsevikus ape- 
Sectlon 107 of the Ate 
trol Law at 281 Stet 
Brooklyn, County d 
on the premises 

284 schoies0^H imi kliedi.

ja drugio epidemija, 
ja. Jie karščiuojasi ir

NN
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
the undersigned 

retail under Sec
Beverage Control 
nue, Borough of 

to be consumed

baisu, kodėl lietuviai 
ečiai siunčia telegra- 
laiškus prezidentui 

ir vyriausybei,

1LANEY, SR. 
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
the undersigned 

retail under Sec
Beverage Control 

■eet. Borough of 
, to be consumed

NOTICE ii hereby ps 
RL 1213 has been isa 
to sell beer, wine te b 
Section 107 of the Ata 
trol Law at 7241-Si .
Brooklyn, County d į JltUl 
°n the prem. * neu^mįr§įį Lįetu- 
7201-5th Av___ os vargina
NOTICE it hereby pi 
RL 4329 has bca taf 
to sell beer, wine tel.

visiškai pražūčiai.
■ Brooklyn, County of į 
1 on the premisa.

FH1XKLE 
'1 371 Johnson Ave, W

nerimas, 
emokratinė Amerika 

■į ra išduoti lietuvių

. jie jaudinasi, kiek 
ĮltrTšdaviko ir parda- 
Iso vargu ar kas klau-

,LER
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
the undersigned 

retail under See- 
Beverage Control 

nue. Borough of 
, to be consumed

LIQUOR, INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE ii hereby nil 
RL 1129 has been ta 
to sell beer, wine ui h 
Section 107 of the Ate 
trol Law at 109 (tea 

on^preS^ Yorko valstybės legi- 
xnmi 

109 Graham Ara,

that License No. 
the undersigned 

retail under Sec
Beverage Control 

onue. Borough of 
i, to be consumed

& LIQUOR

Brooklyn, N. Y.

yra pateiktas siuly- 
rausti „svetimtautiš- nviiVD w utrajj -j • . . . • v

rl 2793 toj^^ludą ir ,,svetimtautis- 
tdijo programas. Ka- 
siūlymas pareikštas 

pSSoniįtitinkamus formalu 
d jis s.

NOTICE is hereby na

to sell beer, jta tei 
Section 107 of the Ita 
trol Law at 13 Deberaa 
Brooklyn, County <f & 
on the premises.

CENTE
43 Debevoise Plsn,

that License No. 
o the undersigned 
. retail under Sec

Beverage Control 
enue. Borough of 
i, to be consumed

1 & LIQUOR 
C.

Brooklyn, N. Y.

ime jokios abejonės, 
siūlymas bus išmes

ią ’kTjwuu; !gislatūros darbotvar- 
)iau turime atsiminti, 
inašių pasikėsinimų 
Jaugiau. Matyti, čia 
tu praeitą savaitę mi- 
inokratai.

NOTICE is hereby n 
RW 299 has bea tai 
to sell beer and vias 
107 of the Alcoholie

County of Kings, i» 1 
premises. _

JOHN IE
128 No. 10th St,

that License No. 
:o the undersigned 
lor at retail under 
lie Beverage Con- 
\ve., Borough of 
i, to be consumed

IMAN
Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE la hereto r 
W 22 has been is® 
to sell wine at rehS! 
the Alcoholie Bern? 
318 Court Street. k 
County of Kings, t» > 
premises.

DOME® 
318 Court St.

NOTICE la hereby F*- 
GB 12333 has bees ta 
to sell beer, at n®' 
the Alcoholic 
176 Wyckoff Ara®L 
County of Kings, * ’ 
premises.

JOHN KI 

176 Wyckoff Ara,

r lietuviai vyrai Ame- 
' ssioginėse gynimo ei- 
* Irstančiai jų kariuo- 
retose. Nuo jų neatsi- 
Į lietuvės merginos.

AFE. INC.
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
to the undersigned 
tor at retail under 
>lic Beverage Con- 
e. & 6-8-10 Park 
>klyn, County 
i the premises. 
URPHY 
it Grill)

of

Brooklyn, N. Y.

that License No. 
to the undersigned 
jor at retail under 
>lic Beverage Con- 
land St.. Borough of 
s, to be consumed

3OLLATZ
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
to the undersigned 
uor at retail under 
olic Beverage Con- 
Ave., Borough of 
a, to be consumed

[ACK
■em)

Brooklyn, N. Y.

that License No. 
to the undersigned 
uor at retail under 
olic Beverage Con- 
Ave., Borough of 

;s, to be consumed

1IRNAN
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
to the undersigned 
uor at retail under 
olic Beverage Con- 
Parkway, Borough 

Kings, to be con-

tikos” skaitytojų 
ičių šeima (Exeter, 

" aerikos kariuomenei
i gailestingas seseles
—Oną ir Albertą. O-
Filipinuose, mūšio

Telephone
EV 7-1W

JOSEPH V
realist^ 

and Lfll"

zės ir lietuviai ameri- 
496 Grand st, ’ 
trrsS'st.’'' ?yvai ir uoliai daly- 

unerikos gynime ir 
lėl geresnio pasaulio.

T~~ Joje pakartotinai pra- 
HAvem'l kad šiomis dienomis 

RALPH b yra pasiuntęs Popie- 
F0W XII laišką. Stalinas 

65-23®^
Maspe1'

plomatinių santykių 
:uoju Sostu.
lietų Stalinas rašyti
1 Vietininkui? Juk

esnio masinio tikin-
DFfiTdl rsekiojimo ir naikini-
IUL31v‘ j bolševizmo darbai

BAB i
Gaminam

Stalinas savo viešo
se yra pasmerkęs ti- 

niško ir jos skelbėjus.
Čia taip į 
Amerikos 
portuotų
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that License No. 
to the undersigned 
uor at retail under 
olic Beverage Con-

Ave.. Borough of 
;s, to be consumed

būtų įdomu patirti, 
ir ką Stalinas popie-

IM ENT CORP. 
Brooklyn, N. Y.

SI BERG 
Brooklyn, N. Y.

įsigijai Apsigynimo 
niĮ ir Ženkleliu?

(Tęsinys)
Mūsų giliu įsitikinimu, Sir Stafford Cripps savo išve

džiojimuose prasilenkia ir su tikrąja dalyko puse:
Jis nori įrodyti Maskvos intencijų „ščyrumą” ir įtikin

ti, buk kominterninė Rusija yra lygus ir padorus partneris. 
Čia jis stebėtinai lengvai prasilenkia su naujausios istori
jos faktais. O tie faktai štai ką sako:

Tiek Leninas, tiek Stalinas, tiek bet kuris „padorus” 
komunistas siekė ir siekia visuotinės revoliucijos ir komu
nistinės santvarkos visuotinio įsiviešpatavimo Europoje, 
Azijoje, bet kur. Deja, tam tikslui savo laiku įsteigtas Ko- 
minternas Politbiuro vilčių nepateisino — vien konspiraty
viais ir agitaciniais keliais einant,, raudonosios revoliuci
jos iššaukti Maskvai nepavyko.

Tada Maskvai teko keisti darbo metodas, ieškoti kito
kių būdų. Maskvoje buvo suprasta, kad tik per visuotinį 
karą bus galima komunizmui įsiviešpatauti. Sovietų Rusi
ja, savaime suprantama, turėjo likti pradžioje žiūrovo ro
lėje: — Kai du pešasi, tretysis džiaugiasi! Vadinasi, reikia 
tą karą paskatinti, taigi, ir iššaukti. Kaip žinome, puikų 
savo tikslams kontragentą Maskva susirado hitleriškoje 
Vokietijoje. Labai įdomių ta prasme faktų — faktelių ga
lima susirankioti š. m. „The American Mercury” kovo m. 
numeryje, pirmuose dviejuose straipsniuose.

Yra daug būdų sukurti karui palankias sąlygas. Vie
nas tų būdų — sistematingai ardyti pajėgų pusiausvyrą. 
Tiek moralių, tiek medžiagiškų. Mat, toks jau gamtos dės
nis — pasijutęs stipresniu muša silpnesnįjį.

Per ilgus metus šiuo receptu Maskva ir naudojosi: vie
na ranka stiprino Vokietiją, kita — ji silpnino demokratiš
kus Antantės kraštus, pirmoje eilėje Prancūziją ir Angliją.

„Liaudies fronto” sudarymas Prancūzijoje kaip tik ir 
buvo vienas Kominterno išgalvotų demokratijoms silpnin
ti instrumentų. Vokietijos rėmimas (ideologijų skirtumo 
nepaisant!) buvo kitas Kominterno išgalvotas kitai pusei 
stiprinti instrumentas. (Anksčiau jau buvo minėta, kaip 
p. Cripps kaip tik už mėginimus kurti „liaudies frontą” 
Anglijoje buvo iš darbiečių partijos eilių pašalintas).

Pirmą visuotinio karo progą Maskva surado 1938 me
tų gale vadinamoje Sudetų krizėje. Maskvos apsivylimui, 
reikalas pasibaigė Miuncheno kompromisu.

Antros karui paskatinti progos Maskva susi
laukė 1939 m. rugpiūčio mėnesį. Buvo baimės, kad visas 
reikalas ir vėl baigsis kompromisu. Vadinasi, reikėjo, žūt 
būt, svarbiausiąjį partnerį padrąsintu-Tas buvo nesunku: 
rugpiūčio 23 d. buvo pasirašyta su von Ribbentropu „drau
giškumo” sutartis. Lygiagreta, iki paskutinės minutės ru
sai lenkus įtikinėjo, kad laikysis jiems palankiai neutra
liais, jiems padės ir t. t.

1939 m. rugsėjo 1 d. taip seniai lauktas visuotinis ka
ras, pagaliau, prasidėjo. Dėl Anglijos ir Prancūzijos įsiki
šimo abejoti nereikėjo: jos buvo ir anksčiau, viešai ir iš
kilmingai, pasižadėję Lenkijai padėti. Maskva puikiai žino
jo, kad Lenkijos užpuolimas yra lygus, pasaulinio karo pra
džiai.

Prasidėjo antras, šį kartą jau „krauju sucementuotas” 
Maskvos — Berlyno draugystės ruožtas. Rusai smogė Len
kijai į užnugarį. Toliau, padėtį naudodami, rusai skubėjo 
laiduoti busimąjį „placdarmą”, gerinti „išeities ribą”. Tų 
pat metų rudenį jie savo kariuomenę įveda į Pabaltį, bando 
tą patį daryti su Suomija. Pastaroji nesiduoda. Ją užpuola 
ir jėga priverčia sutikti.

Maskvos valdovas tada sakyte sako: Esu dabar susi
tvarkęs, „išeities ribas” laidavęs . . . muškitės vyručiai! 
Aš lauksiu, žiūrėsiu... Mano valanda ateis! — Tokia tai 
buvo Pabalčio okupacijos reikšmė.

Padėtyje, deja, nesusivokė Lietuvos vairuotojai... Padė
tį jie suprato tik sekančiais metais (1940 m. birželio 15 d.), 
kai rusų kariuomenė jau ėjo užiminėti savo vietų.

Apsiruošę su Lenkija per 3 savaites, vokiečiai ruošėsi 
smūgiui į vakarus. Pavasaryje užimama Norvegija. Su 
smūgiu vakaruose vokiečiai delsi. Maskva nervuojasi. Pa
galiau, išaušo taip ilgai lauktas gegužės 10 rytas. Lengvai 
nugalėję olandus ir belgus, vokiečiai nelauktai didelėm jė
gom išeina už Maginot linijos ir į 5 savaites priverčia ka
pituliuoti prancūzus.

Anglai, metę visą savo kariškąją mantą, vargais nega
lais pasitraukia į salas. Bendras sumišimas. Berlynas 
triumfuoja. Maskva be žado... Amerika ko skubiausiai ang
lams siunčia viską, ką tik gali, ką tik turi.

Per 5 savaites nuėjo niekais visos taip rūpestingai per 
tiek metų kropščiai Kominterno dėtos pastangos ir viltys 
į pozicinį karą. Politbiuro „džiabas” buvo Kominterno per
daug gerai atliktas: Prancūzija pasirodė stebėtinai silpna 
(o gal Vokietija perdaug stipri?). Abu prieteliai atsidūrė 
vienas prieš vieną.

Šiam nelauktam epizode, manome, glūdi istorijos po
sūkis: Politbiuro spėliojimams pasitvirtinus, ir vokiečių 
— prancūzų karui tais laikais įgijus stabilizacinio karo 
pobūdį, šiandien komunizmo vėliava tikriausiai plevėsuotų 
visoj Europoje.

Matydama naujos padėties rimtumą ir skaityda
mas! su vokiečių smūgiu. Maskva skuba išsistatyti Pabalti
jyje. Nesuskaitomos raudonos kariuomenės kolonos birže
lio 15 d. peržengia Lietuvos sieną. Tą dieną prasidėjo Lie
tuvos martirologija — kančių kelias. Už dienos ir Latviją 
su Estija ištiko toks pat likimas — rusų okupacija, 
smurto akto nepripažino nei viena civilizuota šalis: 
Jungtinės Amerikos Valstybės, nei Šventasis Sostas, nei 
Anglija, nei Šveicarija, nei Pietų Amerikos respublikos.

Rusų-vokiečių konfliktas ilgainiui darėsi neišvengia
mas. Veltui Maskva kloniojosi Berlynui, veltui skelbėsi ei
nanti bendru frontu prieš kapitalistines „demoplutokrati- 
jas”, veltui tampriai bendradarbiavo propagandiniai na
cių naudai.

■
Kovo 17 d. didžiulė audra 

siautė šešiose valstybėse — 
Mississippi, Alabama, Tenne
ssee, Illinois, Kentucky ir In
diana. Nuostolių skaičiuoja
ma per tris milijonus dole
rių. Žmonių žuvusių jau su
skaityta 136.

Į nelaimės paliestas vietas 
Raudonasis Kryžius nusiun
tė pagalbą.

WASHINGTON. — Kovo 
18 d. karo laivyno vadovybė 
pranešė, kad Naujoje Gvinė
joje, netoli Australijos, Ame
rikos ir Australijos lėktuvai 
užpuolė japonų laivyną.

Puolimas buvo labai sėk
mingas. 23 japonų laivai nu
skandinti arba visiškai suga
dinti.

(Užbaiga 2 puslapy)

Šio 
nei

Gen. Mac Arthur Australijoj
NORVEGIJOJE UŽDARĖ UOSTUS

vokiečiai
naujiems

vokiečiai

LONDONAS. — Vokiečiai 
uždarė visus Norvegijos uos
tus. Manoma, kad 
rengiasi kokiems 
žygiams.

Spėliojama, kad
ruošiasi atkirsti Rusijos šiau
rinius uostus, kur vis dar 
plaukia Amerikos ir Anglijos 
parama. Galima esą taip pat 
laukti žygių prieš Islandiją, 
kur stovi Amerikos ir Angli
jos daliniai.

Antras spėliojimas yra 
toks: vokiečiai bijo, kad A- 
merika ir Anglija nepultų

Vokietijos per Norvegiją ir 
todėl ten jie dabar taip labai 
stiprinasi.

Šiaur. Norvegijos krypti
mi vokiečiai nugabeno ir sa
vo didžiuosius laivus, kurie 
sėkmingai praplaukė pro An
glijos kanalą.

MOKYKLOS
VEIKIA?

RUSAI SKELBIA LAIMĖJIMUS
BERNAS. — Čia gauna

mos žinios sako, kad rusų 
kariuomenei savaitės vidury
je pasisekė laimėti naujose 
vietose ir artyn Charkovo 
pasistūmėti. Iš Maskvos tie
sioginiai pranešimai sako, 
kad Charkovas jau apsuptas.

Staraja Russa fronte, sa
koma, rusai dar glaudžiau 
apsupę vokiečių 16-tą armi
ją, kurios tik likučiai belikę. 
Apylinkėje paimti keli mies
teliai. Nelaisvėn patekę daug 
vokiečių.

Rusų kariuomenės laikraš-

tis „Raudonoji žvaigždė” ra
šo, kad vokiečiai jau prista
to naujų kariuomenės dalinių, 
kurie spiriasi prieš dideles 
rusų pajėgas.

Rusai skelbia, kad Rumu
nijoje įvykusios didelės de
monstracijos prieš ministerį 
pirmininką gen. Antonescu, 
kurs norėjęs siųsti vokie
čiams daugiau rumunų ka
riuomenės.

Vokiečiai ištraukią daug 
savo kariuomenės iš Graiki
jos. Vokiečių karius ten pa
keičiu vengrai.

Iš Kauno radi j aus buvo pa
skelbtas pranešimas Ukmer
gės apskrities gyventojams, 
kad mokyklos toje paskrity- 
je jau atidaromos ir kad 
mokiniai privalą tuojau pat 
vėl pradėti mokslą.

Po to buvo perskaitytas į- 
sakymas Vilniaus gyvento
jams prižiūrėti nakties me
tu, kad iš patalpų jokios švie
sos spindulys neprasiveržtų 
pro langines, duris ir už
dangalus į gatvę. Už šio į- 
statymo nesilaikymą grasi
nama sunkiomis bausmė
mis.

TERORO PAVEIKSLAI

DIDELI NUOSTOLIAI JRIE JAVOS
WASHINGTON. — šios 

savaitės pradžioje pranešta, 
kad olandų valdyta Javos sa
la tik tada pateko pavojun, 
kai Amerikos, Anglijos ir O- 
landijos laivynas pralaimėjo 
arti Javos didelį jūrų mūšį. 
Vasario 27 — kovo 1 d. d. 
laikotarpyje Jungtinės Tau
tos neteko penkių kreiserių ir 
mažiausiai šešių naikintojų. 
Nuskandintų laivų tarpe yra 
Amerikos kreiseris „Hous
ton” ir naikintojas „Pope”. 
Daugiausia nukentėjo olan
dai. Japonų nuostoliai neži
nomi.

Kiek žuvo žmonių, dar ne

žinoma ir neskelbiama. Mū
šiai buvo labai dideli. Japonų 
laivynas buvo žymiai dides
nis. Japonai nesigailėjo di
delių aukų ir todėl jiems pa
vyko įsiveržti į Javos salą, 
kurią jie dabar valdo.

Javos saloje yra per 40 mi
lijonų gyventojų. Tai viena 
turtingiausių pasaulyje salų. 
Daug jos gerybių olandai su
skubo sunaikinti, prieš japo
nams užeinant. Pačioje salo
je gynimasis buvo sunkiai į- 
manomas, nes japonų jėgos 
ore buvo nepalyginamai di
desnės.

Pasak Kauno radiją Rau
donojo Teroro muziejuje 
Kaune išstatyti ir keli lietu
vių menininkų kūriniai: ta
pytojo Varno — 4 paveiks
lai, atvaizduoją lietuvių suė
mimus ir jų ištrėmimą į Si- 
birąT^travicmug^—Pravie- 
niškių žudynės. Kiti dailinin
kai irgi esą užimti atvaizda
vimu tų baisių metų ir išsta- 
tysią savo paveikslus atskiro
se parodose.

Sikorski Laukiamas Washingtone
LONDONAS. — Lenkijos 

vyriausybės ištremime minis- 
teris pirmininkas gen. Wl. Si
korski netrukus vyksta Ame
rikon, kur jis turės svarbių 
pasikalbėjimų su prezidentu 
Rooseveltu.

Lenkai yra giliai susirūpi
nę pokarine padėtimi. Rusi
jai laimėjus prieš vokiečius, 
Lenkijai tektų vienai derėtis 
su Rusija dėl savo sienų. Iki 
šiol nei Stalinas nei kiti Ma
skvos komisarai visiškai ne- 

L sitaria dėl rytinių Lenkijos 
; 1 sienų. Lenkus, kilusius iš bol

ševikų buvusios užimtos Len
kijos dalies, Maskva laiko 
Rusijos piliečiais.

Apie Lenkijos naujus rū
pesčius nebuvo Londone jo
kio viešo pranešimo, bet apie 
tai daug kalbama ir net jau 
rašoma.

„London Times” dienraštis 
yra paskelbęs straipsnį, ku
riame nurodinėjama, kad Ru
sija turinti jaustis saugi. Iš 
to lengva išvada — anglų 
viešoji nuomonė ruošiama 
naujiems įvykiams, kurie ga
lėtų lemti Rusijai visiškai 
laisvas rankas Europoje.

Sikorskio kelionės svar
biausias tikslas, atrodo, bus 
tiksliai išsikalbėti su prezi
dentu Rooseveltu ir laimėti

jo visišką palankumą bei už
tikrinimą, kad Atlanto Čar- 
teris galiotų visoms tautoms.

KNYGOS PADĖTIS

Kauno radijas pasakojo 
apie lietuvių knygos padėtį. 
Visame pasaulyje dabar 
etsančios rengiamos „knygos 
dienos”. Ta proga visur de
monstruojamas rašytojų ir 
skaitytojų suartėjimas. Lie
tuvoje irgi buvo surengta pa
naši šventė per vadinamą „pi
gių knygų mėnesį”. Kaip pa
sakotojas paminėjo, „dabar 
Lietuvoje skaitytojas pats 
siūlosi knygai, nors knyga 
pabrango dvigubai.” Knygų 
skaičius vis mažėjęs, nes 
žmonės jas mielai perką.

WASHINGTON. — Karo 
departamentas kovo 17 d. 
pranešė, kad tą dieną iš Fili
pinų salų į Australiją atvyko 
generolas Douglas Mac Ar
thur. Generolas atvyko drau
ge su savo žmona ir sūnum 
(4 metų) ir keliais savo šta
bo vyresniais karininkais.

Gen. Mac Arthur atšauk
tas iš Filipinų daugiausia Au
stralijos vyriausybės prašy
mu. Prezidentas Rooseveltas 
jau vasario 22 d. buvo įsakęs 
generolui Mac Arthur persi
kelti į Australiją. Bet gen. 
Mac Arthur prašė leidimo pa
silikti tol, kol Filipinuose e- 
santieji kariuomenės dali
niai bus tinkamai paruošti 
gynimuisi.

Gen. Mac Arthur yra pas
kirtas vyriausiu Jungtinių 
Tautų karinių pajėgų pietva
kariniame Pacifike vadu. Jo 
paskyrimas ypač Australijo
je sutiktas šiltai. Australijos 
spauda reiškia
džiaugsmo, kad geriausias 
karys paskirtas Australijos 
gynimo priešakyje. Genero
las vadinamas tikru kovoto
ju.

Prezidentas Roosevelt sa
vo pareiškime pažymėjo, kad 
Mac Arthur norėjo pasilikti 
su savo kariais Filipinuose 
iki galo, tačiau jis buvo ki
tur reikalingesnis. Ryšium 
su gen. Mac Arthuro nauju 
paskyrimu, visoje šalyje pa
kilo nuotaika.

Gen. Mac Arthur varos^ ^ 
šiandie tiesiog elektrizuoja 
milijonus. Bet visur ir visų 
pažymima, kad visų pirma 
reikalinga didelė kariuomenė 
ir geri ginklai.

didžiausio

KLAIPĖDOS ATPLĖŠIMO SUKAKTIS
Kovo 22 dieną sueina ly

giai treji metai, kai Vokieti
jos kariuomenė ir karo laivy
nas užėmė Klaipėdos kraštą 
ir uostą.

Prieš tai sutrempusi Aus
triją ir Čekoslovakiją, 1939 
m. kovo mėn. Vokietija atsi
suko į Lietuvą su reikalavi
mu: „Klaipėda arba visa Lie
tuva”. Prancūzija, Anglija, 
Italija ir Japonija, kurios bu
vo pasirašiusios Klaipėdos 
prijungimo prie Lietuvos ak
tą 1924 metais, tylėjo. Tylėjo 
ir Sovietų Sąjunga, su kuria 
turėta keliolikos metų drau
gingumo ir apsigynimo sutar 
tis. Nė viena nepatarė kovo
ti, nes nei viena nėjo pagal
bon nei Austrijai, nei Čekoslo 
vakijai ir už tų kraštų užėmi
mą Vokietijos nenubaudė.

Klaipėdos atėmimo aktas 
buvo pasirašytas Vokietijos 
lėktuvams skraidant virš 
Klaipėdos ir Hitleriui „Deut
schland” kreiseriu su kitais 
keliasdešimt karo laivų plau
kiant į Klaipėdos uostą. Lie
tuvos kariuomenė gavo įsa
kymą pasitraukti iš krašto. 
12 Lietuvos prekybos laivų 
išsiskirstė po svetimus uos
tus, o krantų apsaugos laive
liai (coastguardships) prisi-

LĖKTUVU GAMYBA DIDĖJA
WASHINGTON. — Karo 

gamybos tarybos viršininkas 
Nelson per radiją pasakytoje 
kalboje pareiškė, kad lėktu
vų gamyba nuo gruodžio 7 d 
padidėjo 50 nuošimčių. Jis 
stipriai pažymėjo, kad 
„mums reikia daugiau ir dau
giau šių ginklų ir jų mums 
reikia dabar, mes turime su-

prasti laiko vertę.”
Lėktuvų gamyboje puikiai 

pasižymi automobilius gami
nusios dirbtuvės. Visos jos 
jau įtrauktos į naują darbo 
sritį. Darbininkų ir dirbtu
vių vadovybių santykiai ge
riausi. Visi dirba šalies rei
kalams.

glaudė sekliame žvejų uoste 
Šventojoje. Vienintelis dides
nis mokomasis karo laivas su 
60 žmonių įgula, išėjo taip 
pat į jūrą laukti, kol bus iš
kastas naujas Lietuvos uos
tas. Apie 4 mėnesius tas lai
vas išklaidžiojo po Baltijos 
jūrą, kol šventoji buvo iškas
ta.

Tūkstančiai moksleivijos, 
darbininkų, prekybininkų, 
pramonininkų, valdininkų ir 
kt. turėjo palikti savo namus, 
darbą ir laikinai prisiglausti 
Kaune ir kituose didesniuose 
Lietuvos miestuose.

Klaipėdos netekimas buvo 
didelis smūgis Lietuvai. Nuo 
1252 metų, kai vokiečiai su
griovė ant Nemuno žiočių į 
Baltijos jūrą, stovinčią lietu
vių pilį, per 700 metų tebesi
tęsė kova už tą miestą ir pa
jūrį.

1923 metais atgautoji Klai
pėda per keliolika metų po 
Lietuvos sparnu išaugo į gra
žų didelį miestą ir uostą. Per 
jį ėjo 80% Lietuvos importo 
ir eksporto, jame telkėsi trys 
ketvirtadaliai Lietuvos pra
monės, kasmet jį aplankyda
vo iki 1500 svetimų valstybių 
laivų.

Klaipėda turėjo dvi aukštą
sias mokyklas — komercijos 
ir pedagogikos institutus, lie
tuvių gimnaziją, valstybės te
atrą ir visą eilę kitokių me
no, mokslo ir administracijos 
įstaigų.

Kelis šimtmečius laukusi 
Nepriklausomybes, dvidešimt 
metų Vilniaus, lietuvių tauta 
ir šiandien nenuleidžia rankų 
ir nenustoja vilties. Lietuva 
su Klaipėda ir Vilniumi ir 
visomis lietuviškomis žemė
mis vėl bus nepriklausoma.
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JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

QUO VADIS BRITANNIA?
(Tęsinys iš 1 puslapio)

Veltui Maskva Hitleriui pardavinėjo ką tik galėjo, iki 
batų imtinai. Juk faktas, kad 1941 metų pavasarį Sovietai 
ne tik vokiečiams pardavė, bet ir pristatė 8,000,000 porų 
batų. Pikčiausiai — už tuos batus Sovietai niekuomet jokio 
atlyginimo iš vokiečių negavo... Mat, visa prekyba ėjo 
„clearingo” keliu.

1941 m. birželio 22 d. išmušo dvyliktoji valanda... Per 
ilgus metus Maskvos penėtas kūdikis, pagaliau, savo glo
bėjui atsimokėjo, šiandie visiems aišku, kad šio II pasau
linio karo šaknų reikia ieškoti kaip tik aname 1939 m. rug
pjūčio 23 d. abiejų totalitarinių „prietelių” susitarime. 
Maskvos vaidmuo čia prilygsta „sabotažnikui” — pikta- 
riui, kurio ranka liko atidaryti plėšraus žvėries urvo - 
vartai.

Tuo pačiu, tur būt, bus aiški ir visa Stalino tiek rėk- i 
lamuota Pabalčio strategijos legenda, pagal kurią Pabal
čio užėmimas Maskvai buvo būtinas apsigynimo sumeti- i 
mais. Tikrovėje dalykai yra daugiau prozajiški: iš ten bu- ' 
vo Maskvos projektuojama pradėti triumfalų Raudonos 
Armijos žygį vakarų Europos linkme. Tai gerai žinojo An
glija iš 1939 m. pavasario su Rusija derybų. Jau tada ru
sai reikalavo teisių Pabalčiui užimti. Bet tuometinis Angli
jos užsienių reikalų ministeris lordas Halifax rusams Pa
balčio parduoti taip ir nesutiko.

Pereitais metais birželio 22 d. prasidėjo trečias „krau
ju sucementuotas” draugystės ruožtas. Šį kartą tikrai 
„krauju sucementuotas”. Iniciatyvos ėmėsi Hitleris. Stali
nas skelbia vokiečių puolimo nelaukęs. Mes tam noriai ti
kime: jis laukė vokiečius pasuksiant Anglijos link... Išėjo 
kitaip: šiandie Sovietų Rusija atsidūrė vienoje stovyklo
je su „plutokratine” Anglija ir Amerika.

Hitlerio dėka, krauju sucementuotas partneris pasi
keitė. Bet ar pasikeitė Politbiuro tikslai? Ar Maskva tik
rovėje atsisako nuo imperialistinės ekspansijos Europos 

% ir Azijos linkme? Pagaliau, ko yra vertos Maskvos dekla
racijos apie Rusijos nesikišimą į „Naujos Europos” reika
lus. Maskvos ir jos „kapitalistinių draugų”, čia ir Angli
joje, nuolat skelbiama: esą, Maskva, gavus kas jai priklau
so (Pabaltį ir Besarabiją!), daugiau jokių teritorinių pre
tenzijų į Europą nereikšianti.

Keistu supuolimu, visai panašias kalbas pasaulis gir
dėjo 1938—39 metais iš Hitlerio lūpų. Panašiai juk kalbė
jo Hitleris, grobdamas Austriją, atplėšdamas iš čekų Su
detus, įvažiuodamas į Prahą, atimdamas iš Lietuvos Klai
pėdą ir t. t. Panašiai šiandie kalba ir Stalinas. Nuosta
biai geras susiderinimas ir stiliaus vienodumas!

Turime rimto pagrindo manyti, kad visi tie Maskvos 
užtikrinimai ir deklaracijos yra* tiek pat vertos, kiek buvo 
verti nuo daugelio metų Rusijos „urbi et orbi” iškilmingai 
kartojami užtikrinimai dėl taikos, dėl tautų apsisprendi
mo laisvės, dėl nedalomos taikos principo, dėl kolektyvaus 
saugumo, dėl liaudies fronto ir t. t. Vis tai tie „laumės gies
mės” žodžiai, kuriems kai kas turėjo neatsargumo patikėti 
(tame skaičiuje .ir Lietuva) ir už tai begaliniai brangiai 
užmokėti.

P. Cripps bažinasi, kad Sovietai nori „tiktai” grąžini
mo iki 1941 m. birželio 22 d. buvusių sienų, pirmiausia Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos. Esą, tai jiems reikalinga strate
giniais sumetimais...

Geros valios skaitytojas gali pamanyti, kad iš tikrų
jų Sovietų norai yra visiškai pateisinami ir iš esmės net 
kuklūs. Pagaliau, ar verta dėl trijų mažučių valstybių pyk
tis su didžiąja Rusija? Čia dar prisideda ir sentimentaliai 
emocionalė reikalo pfisė. Girdi, rusai taip gerai mušasi, 
tiek daug nukentėjo... žodžiu, bandoma veikti į tas pačias 
žmogaus stygas, į kurias taip gražiai savo laiku buvo pa
veikęs Hitleris, kai Vokietija vergė austrus, grobė čekus, 
plėšė lietuvius.

Be to, argumentuojama ir „strateginiais sumetimais”. 
Tik pamanykit! Strategija! Ką čia paprastas žmogus prieš 
tokį argumentą gali pasakyti? Aukštesni tikslai! Tam 
tikra prasme gal čia ir yra „strategijos”. Priklauso nuo 
susitarimo dėl žodžio prasmės supratimo. Strategijos žy- 

i mių galima rasti bet kuriame užpuolime.
Geresnio pasaulinio susitvarkymo trokštanti demok

ratija jau pernai rugpiūčio mėnesį pasiskubino paskelbti 
Atlanto Čarterį. Prie jame paskelbtų principų prisidėjo vi
sos civilizuotos valstybės. Prisidėjo prie jo ir Pabaltis. 
Prisidėjo prie jo ir Sovietų Rusija... mat, kitaip nebuvo 
kaip.

To nepaisant, yra rimto pagrindo prileisti (ir many
ti!), kad Atlanto Čarteris Rusijai nėra pakeliui. Tokį įspū
dį gauname iš Maskvos ir jos pakalikų vis rodomo spaudi
mo pripažinti jai smurtu (ir su Hitlerio sutikimu) okupuo
tą Pabaltį. Susidaro įspūdis, kad Maskva nori, žūt būt, At
lanto Čarterį sugriauti. Matyt, jis jai kliudo. Visiškai aiš
ku, kad geriausias būdas tam atsiekti — prikalbinti jo au
torius pripažinti savo laikų papildytą Maskvos smurto 
žygi.

Kiek tai liečia poną Cripps’ą, tai Sovietams jau, atro
do, pavyko: jis jau yra įtikintas. Belieka įtikinti kitus An
glijos kabineto narius ir Jungtines Amerikos Valstybes, o 
su užinteresuotųjų pasipriešinimų kaip nors jau bus apsi- 
ruošta! Partnerius sutepus ir Vokietijai šio karo eigoje 
susmukus, Maskvos ponams atsiskleidžia tikrai plati sau
valės dirva Europoje!

Pirmieji Mt. Carmel, Pa., Šv. Kryžiaus parapijos organizatoriai, sulaukę parapijos auksinio jubiliejaus, su 
dabartiniu klebonu kun. Dr. J. Končium priešaky. Pradedant parapijos jubiliejaus metus, jų garbei buvo 
surengtos vaišės ir išpildyta tinkama programa. Iškilmingas Jubiliejinis minėjimas įvyks šių metų rudenį. 
Šie asmens pradėjo parap-ijos jubiliejaus metus. Pirmoj eilėj sėdi J. Kelminskiene, J. Petruškevičienė, G. 
Miliauskas M. Miliauskienė, kun. Dr. J. Končius, A. Jušinskas, H. Lukas, C. Lukas, A. Jesulevičienė. Ant
roj eilėj: A. Bučinskas, V. A. Ajauskienė, M. Račiukienė, A. Duginienė, E. Urbanavičienė, A. Rimokaitie- 
nė, M. Urbanavičienė. Trečioj eilėj:: V. Milerienė, A. Kvedarąvičius, A. Nedzinskienė, J. Zareckas, B. Jaku
tienė, F. Černauskas, A. Urbanavičius.

Tai bus pirmas Sovietų Rusijos ,,strateginis” tikslas. 
Ne mažesnės reikšmės nei anų laikų Petro Didžiojo ,,okno 
v Europu”, kai imperinei Rusijai buvo svarbu nublokšti 
švedus ir pačiai įsisteigti Baltijos pakraštyje. Skirtumas 
tik tas, kad šį kartą vartojama kiek sumoderninta ,,Okno 
v Europu” sąvoka. Bet ne tik tas. Yra ir kitų „strateginių 
tikslų”.

Akimi žemėlapį metę, matysime, kad, Pabalčio oku
pacijos veiksmą pripažinus, SSSR savo leteną išplečia ne 
tiktai į Estiją Latviją ir Lietuvą, bet ir į tas dabartines 
Vokietijos žemes, į kurias labai rimtą „morgičių” nuo se
niai savo kišenėje nešioja Lietuva. Mes čia turime galvoje 
ne tiktai Klaipėdos kraštą, bet ir kairiajam Nemuno krante 
lietuvių gyventas žemes su Tilže, Gumbine, Stalupėnais ir 
visa lietuvių — Sambių gyventa sritimi, t. y. maždaug iki 
Karaliaučiaus ir dabartinio Piliau.

Čia jau darosi visai apčiuopiama „strategija”, nekal
bant jau apie tai, kad čia apibudinta Lietuva a priori ir be 
šūvio užima sparną riečiančią padėtį vis-a-vis busimosios 
Lenkijos ir flankuojančią padėtį veik visu anapus jūros 
Švedijos pakraščiu. Nereikia būti dideliu strategu, kad su
prastum, ką tai reiškia, ypatingai šiais aviacijos gadynės 
laikais. Mes manome, kad kaip tik šios aphnKybės ir turė
jo galvoje p. Cripps, kai jis minėjo „strateginius Sovietų 
reikalus”. Nes kitų „strategic necessities” mes tikrai, bent 
tuo tarpu, nematome: karą’pralaimėjusi Vokietija bus nu
ginkluota, o anapus Vokietijos esantieji kraštai, su Angli
ja priešakyje, yra juk United Nations — Jungtinės Tau
tos... Tad mes negalime gerai suprasti, kokį konkretų busi
mąjį Sovietų Rusijos priešą p. Čripps savo straipsnyje tu
ri prieš akis?

Dėl tų pačių sumetimų ir Baltijos jūra streteginiai 
Sov. Rusijai juk negali būti įdomi. Ji galėjo būti įdomi Pet
ro D. Rusijai, kuris kariavo su švedais, kai Prūsija buvo vi
sai silpna, o Danijos sostas visiškoje rusų kontrolėje, šian
die Baltijos jūra virto paprastu ežeru. Nebent rusams ir 
vėl atiduoti Danijos sąsmaukų kontrolę? Bet ar to pakaks?

Visiems žinoma, kad už Danijos guli nauja klūtis — 
Anglija ir t. t. Ar tai reiškia, kad „strateginiais sumeti
mais” rusai turi crescendo valdyti Estiją, Latviją ir Lie
tuvą, Daniją ir t. t.? Kur čia yra riba ir kame yra strate
ginio kriterijaus esmė?

-------------o-------------
By the way, dar vienas klausimas. Ar Sir Stafford 

Cripps tikrai tiki, kad trijų senų tautų jų vakarykščiams 
egzekutoriams išdavimas pagerins Jungtinių Tautų mora
linę poziciją ir sustiprins su Sov. Rusija bendradarbiavi
mo reikšmingumą?

Spektatorius.

Julius Baniulis

Nuotaikos
22.

Šv. Kazimieras
O didis patrone, tautos šventasis, Lietuvos globėjau!
Matai tu krašto gimtojo žaizdas, vaikus jos kenčiant. 
Kai laisvės meilė žydi širdyje, kaip seniaus žydėjo, 
Pagelbėk lietuviams sutraukyti nelaisvės sunkius pančius.

23.
Pempė
Iš pietų skrisdama ir vėl neši tu žinią: — Gyvi! gyvi! 
Netruks ateit pavasaris kur buvęs, kur nebuvęs, 
Na, koki monai čia dabar, koki čia dyvų dyvai! 
Nuo amžių nuo senų čia vis gyvendavo lietuvis.

24.
Nutirps ledai...
—Kažkas ne taip, kažkas kitaip atrodo mūsų Lietuvoje 
Argi galėjo taip nutikt, kad vėjas būt kitur nupūtęs? 
Ir šiaip ir taip galvoji sau ir nieko tikra nesumoji — 
Nutirps ledai, tada tai pamatysiu, ar žaliuos čia rūtos.

.25.
Šv. Juozapas
O patriarkų šviesa, o šlovingiausis Dovido aini!
Tu pas Dievo Sūnų Jėzų daug turi malonių.
Tad paprašyki Jo, tark žodį gerą, kad ir mes ilgainiui 
Sulauktume dienų, kaip ir kiti laisvieji žmonės.

26.
Vyturėlis
Pro apjuodusio sniego pusnis, pro aižantį ledą, «
Pro pilką rūką pilkas pakilai į pilką dangų.
Pro Lietuvos artojo rūpesčius, pro juodą bėdą,
Pro pilką ryto ūkaną skleidi dainos džiaugsmingas bangas.

27.
Žemė bunda
Žemė iš miego bunda, nauja gyvybė ims gyventi;
Visur šypsosis saulė, visur kampuos ji juoksis.
Ugniavietėj ugnis pradės traškėti ir smagiai kūrentis, 
Iš alksnio dūdą suks, o jievoje lakštutė suoks.

Red. pastaba:
Mes pilnai suprantame sunkią Anglijos padėtį. Mes 

ją atjaučiame ir kuo galime jai padedame. Nuoširdžiai gai
limės, kad negalime jai daugiau padėti. Bet mes taip pat 
didelės reikšmės priduosime ir ideologinei kovos pusei, 
tiems principams, dėl kurių mes ir mūsų artimieji šiandie 
kaunasi ar rytoj kausis. Mes skaitome ir laikome, kad pa
grindinė laimėjimo sąlyga yra nepalaužiamas paskelbtų 
principų laikymasis.

Štai kodėl mes matome reikalinga garbingiems Angli
jos vyrams priminti svarbą, kurią mes drauge su mūsų 
Prezidentu Rooseveltu ir Jūsų Ministeriu Pirmininku 
Churchillu dedame į pernai sukurtą ir paskelbtą Atlanto 
Čarterį, ypatingai į tas jo vietas, kur kalbama apie demo
kratijos Credo ir totalitarinės agresijos aukų atlyginimą1 
bei jų laisvės atstatymą.

Mes manome, kad Pono Cripps’o pareiškimai, kiek jie 
liečia Pabaltį apskritai, o mūsų protėvių gimtinę Lietuvą 
atskirai, yra tiesioginiame prieštaravime Atlanto Čarte- 
rio principams. Nors p. Stafford Cripps yra dabartinio An
glijos karo kabineto narys, mes iš širdies norime tikėti, 
kad tai yra jo asmeniška, nieko bendra su oficialiąja Ang
lijos padėtimi ir nusistatymu neturinti manifestacija. Mes 
atsisakome tikėti, kad tik neseniai paskelbto Atlanto Čar- 
terio autoriai šaltu protu ir laisva valia sutiktų išduoti 
tris senas tautas jų vakar dienos žiauriems okupantams 
ir engėjams, nepaisant, kad likimas šiandien mus ir pa
statė drauge prieš bendrą priešą.

Didžioji Britanija! Kur eini? Quo Vadis? Mes klau
siame — o mūsų klausimui aidi šešių milijonų lietuvių, 
latviu ir estų gilūs šauksmai.

Britanija! Mes norime tikėti Tavimi! Nejau Tu ap- 
vilsi?

ATVIRAS LAIŠKAS REDAKCIJAI
Ponas redaktoriau,

Malonėk man pagelbėti 
štai kokiu reikalu. Kadangi 
paskutiniu laiku ant Lietu
vos vis juodesni debesys be- 
sigrupuoja, ypatingai dėl 
Stafford© Crippso, Anglijos 
ministerio, pradėtos akcijos 
prieš Baltijos valstybes, kad 
būtų jos įmestos į Rusijos 
imperialistų komunistiškus 
nasrus, tuomi Anglijai pel- 

! nant Rusijos malonę ir tal
kininkavimą prieš Hitlerio 
tokius pat mažųjų valstybių 
plėšikus, tad reikia dau
giau dirbti. Matyt Anglijos 
kai kurie valdininkai jau an
trą iš eilės Lietuvai patar
navimą rengiasi vykdyti. 
Netaip seniai jie Lietuvos 
sostinę Vilnių su trečdaliu 
Lietuvos žemių Lenkijai bu
vo padovanoję, o dabar Ru
sijai dar dosnesni mano pa
sirodyti, atiduodami visą 
Lietuvą, Latviją su Estija.

Nors negalima manyti, kad 
Anglijos visa vyriausybė 

• taip mano, nes negalima pri
leisti, kad Anglijoje nėra

ti reikia plačiau atidam 
širdis, ir kišenius — tieį 
šalpos, tiek Lietuvos 
riuomenės organizavimo, 
mimo reikalams. Tad 
kaipo jau nejaunas ir ta 
stas darbininkas, nedaug 
dirbantis, metinės paį 
reikalams moku $6. m 
riuomenės paramai - 
kartinės paramos d 
$100. Ir prašysiu, kad 
riuomenės paramai lajj

rtiMiim

[Ueaį Canada
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TRŪKSTA BUIf ^^čiančiusj ka- 
Y nušvietė, kaip 

į fe pasiaukoti 
j kandų palengvini- 
įj>t prie Raudo-

Įvairios Žinios

Kauno laikraščiuose 
kelbtas pareiškimas, kad 
ventojai turį labiau 
spausti savo butuose.) jį darbų. Lietuva 

tuose, o ypač Kaune, i į^vergta irapi- 
pastebima didelė but; įbroliai šąla Si- 
kambarių stoka. Todėl!) ^.tad reikia lietu- 
ventojai, kurie turį didį Ogiems darbams 

butus, turi pažimėti, s grupę, kad su- 
juos dar esą laisvų pati ( nelaiminguosius.

SIŪLO DEGTINU

Vokietijos generalinį 
misaras Lietuvoje įsakė 
ninkams linų sėmenis p 
tyti „Lietūkiui . Ta® Įjįą išrinktos sekan- 
votiškiausias yra įsai į p. Juškevičienė, 
straipsnis, kuriuo nustal lS Černienė, 
premijų sistema už pris f 
tas sėmenis. Būtent, užl 
vieno 100 kg. pristatys ^aukotojos Rau- 
spaudų, žadama keliasi 1&jiini yra M že- 
kes ir 1 butelį degtinės. 1^5^ petu-

Degtinės pagalba nori 
Lietuvos ūkininkų išgau įarej. 
nų sėmenis!

NETURI ANGLIŲ

Vokiečių komisaro & 
pavaduotojas Kaifler ff 

pranešimą, kuriuo to

išguiti broliai šąla Si-

grupę, kad su- 

js rašytojos rūpesčiu, 
iajj įsikūrė, už ku- 
jnjMrimą reiškia- 
įausias dėkingu-

t® sutaisė visą
6 metą mer

lin fai nenuils- 
bįi Jos sūnus Sa- 
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90 kuo 
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šildymą”. Todėl te ’
muose tuo tarpu nebebš . ™ 

vandens. Gretimų naną

tymo padėtis verčia ks

šildymą”. Todėl tuose

teisingų žmonių, tačiau rei
kia budėti. Jei bus nuošir
daus Lietuvai užtarimo, tai 
tik iš Amerikos vyriausybės 
ir visuomenės. Bet tik tada, 
jei patys Amerikoje ir kitur 
gyvenantys lietuviai nekrės 
juokų iš Lietuvai laisvės at
gavimo. Jei Amerikos 1.000,- 
000 lietuvių per metus sude
da Lietuvos gelbėjimo rei
kalui apie $15,000, tai kaip 
gi Crippsai tokių ištyžėlių 
nesiūlys Rusijos imperializ
mo smakui? Ir Hitleris yra 
pasakęs, kad lietuviai lengvi 
ištautinimui.

Lietuvos žmonių ir reikalų 
šelpimui Amerikos lietuviuo
se yra ir dosnių žmonių, tai 
tiesa, bet labai gaila, kad taip 
mažai. O dabar didžiuma lie
tuvių uždirba nuo $30 iki $75 
į savaitę. O kur pasiturintys 
verslininkai .profesionalai! 
Įvairūs politikieriai ir vals
tybininkai. žiūrėdami į lietu
viu tik toki laisvės savo tė
vynei įvertininmą, argi gali 
vertinti.

Tautinei veiklai sustiprin

ventoj ai kviečiami leist 
sinaudoti vandeniu jy Ii 

se se.
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J. Jurgėla, Oį oj mūSų lietuvių veik- 
nanų rasis, tegu 
ta platus, patiį 
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itiems broliams Sibi-

Rochester, N J

Kanados lietuvių tarybos 
centras per Vasario 16 d. 
minėjimą surinktas aukas, 
paskyrė naujai įsteigtai lie
tuvių moterų Raudonojo Kry
žiaus sekcijai. Už šį gražų 
žingsnį širdingiausiai dėko
jama.

Geriausio pasisekimo susi
organizavusioms moterims, 
tikros ištvermės sėkmingai 
atlikti visus darbus Raudo
najam Kryžiui.

Ąžuolas.

AMERIKA

kios išdirbystės gerai dirba. 
Siuvėjai vis vargsta. Kaip 
kur pakėlė 10 nuošimtį.

Vėl prie bažnyčios durų 
nauji kedro medeliai, didelėse 
dėžėse susodinti, gražiai ap
karpyti, žaliuoja.

J. K.

Bridgeport, Conn.
Ateinantį šeštadienį para

pijos salėje bus kortų žaidi
mo vakaras. Rengia Šv. Jur
gio draugija.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 832 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 238 Court St., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.
, SAM D’ARCO
238 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 272 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 957 Lafayette Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

’ PATRICK FENTON
957 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.
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Brazilijos lietuvių katalikų jaunimo Vyčių Sąjungos choras, Sao Paulo mieste. 
Šis choras yra koncertavęs Brazilijos sostinėje, Rio de Žaneiro mieste ir kitose 
vietose. Sekmadieniais jis gieda šv. Antano lietuvių bažnyčioje. Chorui vadovauja 
F. Girdauskas.

Kovo 9 d. įvyko L. Vyčių 
90 kuopos mėnesinis susirin
kimas, kuriam vadovavo pir. 
Barčiauskas. Iš sporto komi
sijos pranešimo paaiškėjo, 
kad apskrityje mūsų kuopa 
„bowling” rateliuose turi ant
rą vietą. Merginos ir gerai 
laikosi.

Nutarta gegužės 10 d. gra
žiai paminėti Motinų dieną. 
Bus bendra komunija, bendri 
pusryčiai. Pasiruošta kuopos 
25 metų sukakties minėji
mui. Tuo rūpinsis valdyba.

Bal. 6 d. šv. Vardo dr-jos 
salėje bus Zuikių-margučių 
vakaras su dainomis ir šo
kiais.

Visi vyčiai labai džiaugia
si, kad mūsų kuopa naujų na
rių vajuje, laimėjo pirmą vie
tą. Dabar kiekviename susi
rinkime būna laimėjimai, ku
riuose duodami taupymo žen
kleliai. Tuo daugiausia rūpi
nasi Velyvis, Barčiauskas, 
Deškevičienė, Klimašauskai- 
tė ir kiti.

Šv. Vardo vyrų dr-jos sus
inąs buvo kovo 9 d. savo sa
lėje. Vadovavo pirm. K. Ne- 
krašis. Kovo 29 d. 9 vai. ryte 
par. bažnyčioje bus bendra 
komunija, o po to bendri pu
sryčiai. Nutarta pakviesti vy
čius ir kitas draugijas.

Dr-jos raštininkas Al. Pau- 
likaitis greit išeis į kariuome
nę. Jis labai geras veikėjas, 
nuoširdus lietuvis. Visi na-
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tavęs, Jonai.. Ačiū, labai ačiū! Iš tiesų 
padėty. Na, bet eikiva to lenkučio pa- 

p jam ten sekasi. Vis dėlto drąsuolis.- Laikraščiai si
butu nuomito po arkliu visiškai apalpusį. Iškritęs iš ran- 

, . . buvo visas kruvinas.
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da, jeigu nešt ėtuvis... dvarponis... aš...
vairius patarti lietuvis?!

is jėgomis vos vos jį iš po arklio ištraukė, 
aunas apytamsiais plaukais vaikinas, kiek 
sužalotu veidu. Ant uniformos vyresniojo

tai...
?! Iš kur? Kaip?

Jetuvių dvarponis. Aš pas jo tėvą tarnavau, 
špūtė akis.
vai pas jo tėvą? Kas čia per pasaka? 
pasaka, tai tikra tiesa, — atsakė Slapukas.

•dė — Viktoras Tautgėla.
XXXIII.
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kodėl dienraš: 
sisakyti tiktai 
siui, o savaip ^orju]<i aprūpino mus broliai litvinai! Vi
tai trims į nelaisvė — ką? Ir valgis, ir priežiūra nie- 
išimtinais sto 
čius esą galiu 
visiems metaP

NĖRA Slavių pusėj. Jie tave gali išdaviku palaikyti,
Laikraščių f 

lūs Neminto? 
nes ir prekyba 
rūpina ledu f* 
esąs jaučia^ _6UU
siekimo pri^' būčiau nukovęs, — tamsiai susiraukė Vik- 
Kai kada sto" įet kitas mano arklį pašovė. Arklys kritęs 
nių tenkąH^t ir aš apalpau.
kitą, bet

nėra laisvės ir nežinia kada bus. Mane, ži
ną kada nors paleisti, — aš lenkas, už ma- 
tasis aras, bet... na, žinoma, ir tu lenkas, 
) į tave žiūri. Visa bėda, kad tavo tėvo dva-

niūriai tylėjo.
i nesuprantu, ko tau reikėjo į pavojų lįsti? 
pliau Bezickas. Aš girdėjau, kad tu galėjai 
egti ii^ galas tave nešė užatakuoti tą pra- 
itą. Prieš jį niekas negali atsilaikyti.

riai jam linki gražiausio pa
sisekimo kariuomenėje.

Kovo 15 d. susitiko mūsų 
vyčiai su Elizabetho vyčiais 
— bowling žaidime. Mūsų ko
mandoje žaidė — G. Martis, 
M. Kazlauskas, W. Grinevi
čius, P. Velyvis, J. Cooper ir
B. Smith. Elizabetho koman
doje — S. Potts, W. Dresch- 
ner, A. Pienken, J. Plungis ir
C. Ožkutis. Mūsiškiai laimė
jo. J. St.

Sodalietės rengiasi vaidin
ti gražią dramą „Šv. Cecilijos 
Priesaika”. Vadovauja šv. 
Pranciškaus seserys. Vaidini
mas bus Verbų sekmadienį, 
kovo 29 d. 7:30 vai. vak.

Kviečiame visus atsilanky
ti. Veikalas įdomus, kurio 
dar nematėte.

d. bus trečiadieniais (7:30 
vai. vak.).

Novena prie šv. Juozapo 
puikiai pasisekė. Gražius, gi
liai turiningus pamokslus sa
kė kun. A. Naudžiūnas, mari
jonas. Žmonės gausiai pasi
naudojo Dievo malonėmis.

Kovo 14 d. Šv. Onos dr-jos 
surengta kortų pramoga pui
kiai pavyko. Klebonas kun. 
M. Kemėžis labai dėkingas 
draugijai ir atsilankiusiems.

Sekmadienį, kovo 22 d., 7 
vai. vak. Sodalietės stato di
delį veikalą „Piloto Duktė”. 
Vaidins apie 30 mergaičių. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Jersey City, N. J.

Juozui gražiausio pasiseki
mo.

Novena prie Šv. Onos ant
radieniais (7:30 vai. vak. lie
tuviškai; 8:15 angliškai) 
šiuo metu skiriama už Ame
rikos karius. Kiekvieną ant
radienį sakomas įdomus pa
mokslas apie kurį nors karių 
šventą globėją. Taip pat ir 
sekmadieniais suma (10:30) 
skiriama už karių intenciją. 
Tokios maldos bus dar septy
nis antradienius ir septynis 
sekmadienius.

Baltimore, Md.

Bayonne. N. J.
Kovo 7 d. įvyko būrio mo

terų arbatėlė, per kurią su
dėta aukų Vargdienių sese
lėms Thompsone paremti. Po 
$2.00 aukojo Barasenkienė ir 
M. Magd.; po $1.00 — Mic
kevičienė, Feketin, Petraus
kienė, Jurevičienė, Krušins- 
kienė, Kryžanauskienė, Ado
mavičienė, Žemaitienė, Moc
kevičienė, Milvydienė, Jus- 
tinienė, Mačiulaitienė ir Pa- 
liulienė; Eidukienė — 40c.

Stebuklingo Medaliko no- 
venos pamaldos nuo kovo 25

Sekmadienį, kovo 22 d., 7 
vai. vak. par. salėje, bus di
delis kortų vakaras. Pelnas 
labai gražiam tikslui — pa
rapijai paremti. Kleb. kun. J. 
Šernius ir rengimo komisija 
maloniai kviečia visus para
pijiečius ir draugus atsilan
kyti.

Kovo 15 d. turėjome labai 
darbštaus vaikino Juozo Zim- 
kaus išleistuves. Jis išvyko į 
kariuomenę. J. Zimkus jau 
anksčiau yra tarnavęs kariuo 
menėje, yra buvęs Havajų 
salose. Dabar vėl pašauktas. 
Jo tėvai, Aleksandras ir An
tanina Zimkai, labai nuošir
dūs parapijiečiai. Linkime

Kovo 15 d. 8:30 vai. ryte 
buvo tretininkių intencija Šv. 
Mišios ir Komunija. Kun. Dr. 
Mendelis atnašavo mišias; 
meldėsi užkimusiu balsu, su
pratom, kad susirgo sloga ar
ba užkimo nuo daugybės pa
mokslų. Linkime preitai pa
sveikti.

Kun. A. Dubinskas pamo
kslą sakė. Kleb. kun. J. Lie
tuvninkas visuomet klausyk
loj darbuojasi. Baltimoriečiai 
linki geriausioj sveikatoj vi
siems kunigams šventų Vely
kų sulaukti.

Krautuvėse visoki apvalka
lai smarkiai pabrango. O siu
vėjai vis už mažą atlyginimą 
dirba, ir to darbo kai kuriose 
siuvyklose trūksta, nors kito

Kovo 27 d. par. salėje bus 
rodomi krutamieji paveikslai 
iš Lietuvos. Būtų gerai, kad 
visi atsilankytų paveikslų 
pamatyti.

Kovo 19 d. tai Šv. Juozapo 
diena, mūsų klebono kun. J. 
V. Kazlausko vardadienis. 
Parapijiečiai linki geriausių 
laimių, ilgiausių metų.

K. Gailiuvienė, kuri prieš 
pora savaičių iškilmingai pa
laidota, paliko šv. Jurgio pa
rapijai šimtą dolerių. Tai bu
vo didi parapijos ir kitų ka
talikiškų organizacijų rėmė
ja, aukotoja.

Parapijos choras išrinko 
darbščią komisiją Motinų die 
nai surengti. Komisijon įei
na: Aldona Dulbytė, Aldona 
Einorytė, Ona Radvilienė, J. 
Abromaitis, P. Megenius, V. 
Brilvičius ir varg. A. Stani- 
šauskas. Šįmet rengiama pro
grama bus visų trijų parapi
jos chorų. Bus koncertas, vai
dinimas, šokiai.

Kovo 15 d. mūsų parapija 
susilaukė naujo vikaro, kun. 
P. Karlono, iš New Britain, 
o Bridgeporte buvęs kun. V. 
Ražaitis, perkeltas vikaru į 
New Britain, Conn. Bridge- 
porto lietuviai katalikai lin
ki abiem jauniem kunigams 
laimingo gyvenimo naujose 
vietose. x O.

Yra sakoma, kad Šv. Sofi
jos bažnyčios , Konstantino
poly, Turikijoje, didžiausias 
altorius, buvo brangiausias 
visame pasauly. Turkai, užė
mę bažnyčią, daug gėrybių 
konfiskavo.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 357 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 22 Rockaway Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

STEVE PETRAGLIA
22 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1266 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7121-23 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN BOYLE
7121-23 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1288 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at Retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 623 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

THOMAS BREMER
623 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of th® Alcoholic Beverage Con
trol Law at 427 Wilson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AMELIA BUSH
427 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 11 Snyder Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COURT TAVERN, INC.
11 Snyder Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6926 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2 Sackett St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNA REDLING
2 Sackett St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1351 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 39 Graham Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
IGNATS ISCHUK & ANDREW FEDONICK 
39 Graham Ave , Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No, 
RL 7186 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at lėtai! under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2210 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OETJEN’S OF BROOKLYN 
2210 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.
RL 7075 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1350 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

DOMINIC VACCARO
1350 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1220 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 226 Schnectady Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN DURKIN
226 Schnectady Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6990 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 863 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

T. KURYLAS & ALEX GODLEWSKI 
863 Grand St., Brooklyn, N. Y.

I

— Šitaip. Tai jų buvo daugiau? Garbingai, garbin
gai. Tik žinai, brolau, šiandie garbė naudos neatneša.

Viktoras staiga visas paraudo. Jo akys sužibėjo.
— Tu lenkų karininkas, ir taip kalbi. Garbė naudos 

neatneša — ha! Ar tai būtų naujas lenkų šūkis?
— Tu turi žinoti. Juk tu lenkas, —aitriai pastebėjo 

Bezickas.
— Velniai žino, kas aš per vienas! — piktai riktelėjo 

Viktoras. — Bet man pasidarė amžina gėda, pama
čius, kaip lenkų raitija pasileido bėgti, nč neparagavus 
ulonų atakos. Duodu žodį, tuo momentu norėjau būti 
lietuvių pusėj!

— Nori būti su nugalėtojais? — pašiepė Bezickas. — 
Tai stok į lietuvių armiją. Dar nepervėlu. Nors ir be 
tavęs jie turi užtektinai mušeikų, bet ir tave priims. 
Sakys: tai atgailaujantis bajorpalaikis. Pamėgink. Tai 
bus lengviausias būdas išgelbėti savo kailį.

Viktoras su panieka nusispiovė.
— Nebūtum Bezickas, jei kitaip kalbėtum. Ne visi 

lenkai Bezickai. Tačiau ties Giedraičiais... Ne, aš to 
niekad nepamiršiu. Ir dabar visas degu, kai atsimenu, 
kad visas lenkų pulkas galvotrūkčiais skubinosi prajoti 
pro vieną bešaudantį lietuvį. Tada pamiršau viską. Pa
vojus, ar ne, bet turiu tą drąsuolį nukauti.

— Man rodos, pirmiau sakei, kad jų buvo du.
— Kito nebuvau matęs. Jis kaip iš žemės išdygo.
— Aha! Vadinasi, tavo garbė pradeda mažėti.
— Būčiau puolęs visą jų būrį — riktelėjo Viktoras.
Bezickas atsargiai susilaikė nuo tolesnių pastabų. Jis 

net su išgastimi pažvelgė į besiblaškantį jaunuolį. Vik
toras buvo neperaukščiausio ūgio, net kiek trumpokas, 
bet stambus, petingas ir vikrus. Tokie tipai be atodai
ros šoka muštis. Jis kaip sviedinys mėčiojosi po kamba
rį, gyvas energijos kamuolys. „Su tuo peštuku reik at
sargiai, — pamintijo Bezickas. — Tautgėlų kraujas 
Senis Tautgėla... Eugenija ir šis pienburnis — visi lyg 
ugnies prisiriję. Aš gerai pažįstu tuos Lietuvos meški
nus”.

Meškinai, kaip meškinai, bet Eugenija — žavinga, 
nepasiekiama asmenybė. Juo nepasiekiamesnė, juo 
daugiau pageidaujama. Bezickas nejučiomis apsilaižė. 
Su Tautgėla, tiesa, viskas nutraukta, bet — lenkišku
mo idėja dar giliai tebeįsišaknijusi Lietuvos bajorijoj. 
Tuo arkliuku dar galima pajodinėti. Reikia tik paka
mantinėti šį karštagalvį, nesusivokiantį vaikėzą, pačiu
pinėti jo politišką pulsą ir raktą į Tautgėlų psichologi
ją bus galima surasti.

Viktorui kiek aprimus, Bezickas švelniai į jį prakal
bėjo:

— Atleisk man, Viktoriuk. Aš tik pajuokavau. Del 
tavo drąsos ir ryžtingumo aš niekada neabejojau. Kaip 
tik priešingai, laikau jį didžiausioj pagarboj. Tikrovėje 
tai aš, nors ne vienam vokiečiui, rusui ir lietuviui esu

galvą suskaldęs, nenorėčiau su tavim kovoje susiremti. 
Tau iš akių žėri kažkokia pekliška drąsa.

Bezickas čia stabtelėjo pastebėti, kokį įspūdį daro į 
Viktorą jo kalba. Su džiaugsmu pamatė, kad įspūdis 
išėjo ko geriausias. Viktoro pyktis tuojau atlyžo, veide 
pasirodė pasitenkinimo šypsena. Bezickas kalbėjo to
liau.

— Tačiau štai ko aš nesuprantu. Jūs, Lietuvos ba
jorai, dvasia ir išauklėjimu esate karšti lenkų patrio
tai. Tai neabejotina. Bet kilme — atleiskite man — esa
te lietuviai. Tokia jau geografinė padėtis. Bet man įdo
mu būtų žinoti, kuo jūs patys savo skaitote: lenkais, ar 
lietuviais?

Viktoras kietai suraukė kaktą. Mėgino galvoti. Pa
galiau, neįkandęs to painaus galvosūkio, jis vėl pareiš
kė:

— O velniai žino, kas aš per vienas. Man tik svarbu 
tai, kad lietuvių mužikai sukilo prieš bajorus, ir juos 
už tai reikia mušti!

— Ot tai man genijus! — suklykė Bezickas. — Vienu 
žodžiu išrišo painų klausimą. O juk tai taip aišku. Aiš
ku, kada pasakyta. O pirmiau man, kietagalviui, nė į 
mintį tai neatėjo. Taip. Mužikai kelia prieš ponus re
voliuciją. Sukūrė kaimietišką respubliką. Ir kaip save 
gerbiąs bajoras tokioj respublikoj gali gyventi? Juk 
ten nuo kojų iki galvos — vienas chamizmas. Lenkų 
kalba jau išvaryta. Ir kokį mokslą, kokią literatūrą jie 
savo kalboj sukurs? „Šok, šok, mergužėle, gausi pyra
gėlį”, — tai visa jų poezija. Cha! cha! cha!

Net ir Viktoras šyptelėjo iš tokio lietuvių literatū
ros skurdo.

— Tai matai. O ar žinai, kas tada kautynėse tavo ar
klį nušovė?

— Nežinau. O ką? Ar tai taip svarbu Kovoje bet 
kas kulką paleidžia.

— Paprastai taip taip, bet šiuo kartu — ne. Čia bū
ta asmeninio keršto. įniršusi vergo ranka tą kulką pa
leido.

— įniršusi vergo ranka? Kas čia per pasaka? Paga
liau, iš kur tą viską sužinojai?

— O, aš geras tavo globotojas. Seku paskui, kaip 
angelas sargas. Noriu sužinoti tavo prietelius ir neprie
telius. Globoju tave, kaip Ulysses Achillą. Ar žinai, kas 
buvo Ulysses?

Viktoras vėl suraukė kaktą ir mėgino šį tą atsimin
ti iš graikų mitologijos. Tegu ji prasmenga! Pagaliau 
tarė:

— Tai, tur būt, bus koks gudragalvis žulikas.
— O, ne žulikas. Visai ne. Bet kad gudrus, tai gud

rus. Gi Achilles tai buvo garbingas karys, kaip ir tu. 
Achilles kovojo, Ulysses galvojo. Ir mudu taip padary-

kiva. Taigi, man pasisekė sužinoti, kad kritingam mo
mente tavo arklį nušovė pono Tautgėlos vergas.

— Ką tu čia šneki? Mano tėvas vergų nelaiko.
— Na, tai tegu bus tarnas, baudžiauninkas, žodžiu, 

mužiko vaikas. Ar atsimeni tą mažą pastumdėlį, ku
riam vis pakaušį su nykščiu skusdavai?

— Joną Slapuką? Kaip gi. Gerai atsimenu, — šyp
telėjo Viktoras.

— Tai jis tavo žirgą nušovė.
— Slapukas?! Kaip jis išdrįso? Tai negali būti!
— O bet gi taip buvo. Jis išdrįso. Jis jau nebe pie

muo. Išaugo į diktą vyruką ir įstojo į lietuvių kariuo
menę. Jis dienomis ir naktimis galvojo, kaip atkeršyti 
savo skriaudikui. Ir atkeršijo. Juk kaip tik dėl jo šū
vio pakliuvai į lietuvių nelaisvę. Dabar jis laisvas gar
bingas karys, o vergas — esi tu. Matai, kaip likimo ra
tas keistai apsisuko.

Viktoras vis kratė galvą.
— Ne, tai negali būti. Juk tai toks bailus padvėsęs 

žąsiukas.
— Taip, tai tikrai jis. Juk jis tave pažino ir visiems 

apskelbė, kad tu Tautgėlos sūnus. Iš kur gi visi tai ži
notų? Sakai, padvėsęs žąsiukas. Jie visi taip atrodo, tie 
kaimiečiai, kada yra pavergti. Bet gavę laisvę, kaip jie 
kaunasi! Pats esi matęs.

Taip, pas Širvintus ir Giedraičius Viktoras mate, 
kaip lietuviai kaunasi. Jis giliai susimąstė.

— Bet kam tu man tą viską pasakoji? Koks tavo 
tikslas? Suardyti man ramybę? Dabar krimsiuosi, kol 
pagriebsiu tą vaikėzą į savo rankas.

— Koks mano tikslas? Labai aiškus: kad jam atker
šytum.

— Kokia tau iš to nauda?
— Ar tik jau savo naudos aš beieškau? Noriu ir tau 

malonumo padaryti. Pagaliau, ir man bus malonu, kai 
nors vieną lietuvį nugalabysi.

— Jau aš ne vieną esu nugalabijęs, — suniurnėjo 
Viktoras. — Bet kaip, nelaisvėj bebūdamas, aš tai ga
lėsiu padaryti?

— Ot čia ir visas keblumas, — susirūpino Bezickas. 
— Reikia pagalvoti... Jau turiu! — staiga suriko.

— Na?
Bezickas kiek luktelėjo, tarsi jėgų pasisemdamas.
— Žinai, Viktorai, aš pirmiau tau tik juokais prasi

tariau, bet dabar rimtai sakau: įstok į lietuvių kariuo
menę!

— Ką?! — šoko prie jo Viktoras. — Tu lenkų kari
ninkas man tai patari?—Atrodė, kad griebs jį už gerk
lės. Bezickas skubotai atšoko.

(Bus daugiau)
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RUOŠIAMAS „AMERIKOS” PIKNIKAS
Amerikos” rėmėjai, arti

mi bičiuliai, gyveną Philadel- 
phijoje ir apylinkėje, pasiry
žo surengti didžiulį „Ameri
kos” naudai pikniką. Tai bus 
gegužės 31 d., sekmadienį, 
Mikolaičio parke.

Kovo 16 d. šv. Kazimiero 
par. mokykloje įvyko pirmas 
susirinkimas. Kad ir pylė lie
tus, ir perkūnas trankėsi, at
vyko gražus būrys „Ameri
kos” draugų. Posėdžiui vado
vavo kun. St. Raila. Sekreto
riavo Filomena Azaranskai- 
tė. Buvo atvykęs ir „Ameri
kos” redaktorius.

Susirinkusieji apsvarstė į- 
vairius planus, kaip padaryti 
tą pikniką sėkmingiausiu. 
Bus įdomi programa, gražios 
ir vertingos dovanos.

Balandžio 19 d., sekmadie
nį, 4 vai. popiet, šv. Jurgio 
par. salėje bus didžiulis pik
niko rengimo komiteto susi
rinkimas. Jin kviečiami ne tik 
Philadelphijos, bet ir 
den, Chester ir kitų 
draugijų atstovai.

Visi Philadelphijos
nai nuoširdžiai remia šią pra
mogą, kuri bus viena įdomiau 
šių ir prašmatniausių.

Cam- 
vietų

Kovo - March 20,

GAUTI ATSAKYMAI

JAUNIEJI SPAUDOS APA
ŠTALAI LICENSES

Dovanos vargingesniems 
parapijiečiams jau dalijamos 
per šv. Vincento labdarybės 
draugiją. Draugija nutarė na
šlaičiams latviams įtaisyti 
drabužėlius ar kitus reika
lingus dalykus. Taip pat su
šelpta kelios šeimos ir pavie
niai asmens piniginėmis au
komis. Velykų proga netur- 
tingesniems jau paaukojo p. 
Bobinis $2 ir Briedis 1 dol. 
Aukos dar gali būti įteiktos 
šv. Vincento draugijos valdy
bai, kuri sušelps neturtėlius, 
kad jiems taip pat būtų tik
rai Velykos.

dvasinėje puotoje dalyvavo 
43 nariai. Buvo atsilankę kun. 
A. Mėšlis, S. J., dv. vadas kun. 
St. Raila, kun. V. Vežis, Su- 
sivienymo organizatorius Pr. 
Katilius. Valgius skaniai pa
ruošė Navickienė ir Baraus
kienė.

Programą pradėjo pirm. Z. 
Krivinskas, o vadovavo Pr. 
Katilius. Kalbas pasakė kun. 
St. Raila, kun. A. Mėšlis, vi- 
cepirm. Ant. Noreika, prot. 
rašt. Sim. Mažeika, fin. rašt. 
J. Navickas, iždo glob. K. 
Baltrukonis, grab. M. Bigė
ms, Januškevičius, Kaz Dry
ža.

Kovo 8 d. įvyko šv. Vardo 
vyrų brolijos bendra komuni
ja ir bendri pusryčiai. Šioje

Visi vyrai praleido puotą 
gražiausioje nuotaikoje. Dau
giau tokių parengimų, turi
ningų programų! Rengėjams 
priklauso nuoširdi padėka.

Report.

• LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA | 
{Trečiadienį 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m.«

Direktorius
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Pliiladelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. REGcnt 8881

Juozas Balinskas
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
3336 E. Topmson St 

Philadelphia, Pa.

Tel. POPIar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St., 
Philadelphia, Pa.

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

Viskas nemokamai. Kreipiatės 
diena ar naktį.

Tel. DEW. 5136

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Tel. REgent 8434.

'Tarnaujančių kariuomenė
je iš šios parapijos lietuvių 
jau surašyta apie 100. Svar
bu, kad visi artimieji praneš
tų vardus savo karių. Sura
šykime visus savo karius, ki
lusius iš mūsų parapijos. Rei
kia pranešti tokiu adresu: 
Rev. St. Raila, 24 Wharton 
Street.

Juozas Kavaliauskas, gra- 
borius, daug veikia ir savo 

Į parapijos nepamiršta. Kiek
vienam parapijos parengimui 
ką nors paaukoja. Parapijai 
paremti, šį sekmadienį, kovo 
22 d., par. salėje, Kavaliau
skai rengia turiningą vaka
rą — kortų ir radijo lošimą. 
Bus galima laimėti brangiau
sių dovanų.

Lietuvos Nepriklausomy
bės Minėjimo Komitetas, iš
kilmingo vasario 15 d. susi
rinkimo nutarimu, buvo nu
siuntęs prezidentui ir Valsty
bės Departamentui atitinka
mus pareiškimus.

Prezidento ir valstybės se
kretoriaus vardu atsakė Har
old B. Hoskins.

Prezidento vardu atsaky
tame laiške reiškiama padė
ka ir pažymėta, kad „rezoliu
cijos turinys stropiai įsidė
mėtas, o išreikštas lojalumas 
vyriausybei giliai vertina
mas”.

Valstybės sekretoriaus var 
du parašytame laiške pažy
mėta, kad „būkite tikri, kad 
rezoliucijos turinys stropiai 
įsidėmėtas ir pareikštoms 
mintims bus suteikta tinka
mo dėmesio”.

FEDERACIJOS SUSIRIN
KIMAS

Krikščioniško sąryšio susi
rinkimas kovo 15 d. įvyko iš 
eilės Šv. Jurgio par. patalpo
se. Dalyvavo katalikiškų or
ganizacijų atstovai ir dvasios 
vadai. Pagirtina, kad visos 
organizacijos jau užsimokėjo 
savo mokestį Federacijai ir 
išsirinko atstovus dalyvauti 
tokiuose susirinkimuose. Pir
miausia priimtas K. Dryžos, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo komiteto pirminin
ko pranešimas.. Susirinkimas 
pirmininkui išreiškė padėką. 
Toliau svarstyta Lietuvos 
užtarymo reikalai. Ryšium su 
p. Cripps’o pareiškimais, pri
imta atitinkama rezoliucija, 
kuri siučiama vyriausybei ir 
diplomatiniams atstovams, 
kad visi žinotų, kad Lietuva 
buvo ir nori būti laisva ir Ne
priklausoma.

Taip pat nutarta registruo
ti lietuvių perkamus Ameri
kos apsigynimo bonus, kad 
tinkamu laiku būtų galima 
parodyti, kad mes rėmėme 
Ameriką.

Federacijos — krikščioniš
ko sąryšio vicepirmininku 
vienbalsiai išrinktas veikė
jas K. Dryža, kurs nenoriai, 
bet pasiaukojančiai sutiko ei
ti tas pareigas. Knygų tikri
nimo komisijon išrinkta p. T. 
Balčiūnaitė ir p. Mikalojū- 
nienė.

Bus rodomas kovo 29 d. šv. 
Kazimiero par. salėje. Para
pijos sodalietės uoliai plati
na bilietus, kad tik visi galė
tų pamatyti šią gražią filmą. 
Paveikslas taip visus patrau
kia, kad ir iš kitų parapijų 
organizuojamos ekskursijos 
pamatyti. Filmą jau užsaky
ta ir salė gauta. Tik laukiam 
tos dienos pamatyti paveiks
lus ir tinkamai praleisti ga
vėnios šventadienio pavaka
rę. Juk šventadienis skirtas 
maldai ir doram poilsiui. Kad 
ir daugiau tokių dorų pramo
gų būtų suruošiama, tai gal 
jaunimas neįprastų tuščiai 
praleisti sekmadienius.

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

Philadelphia, Pa.3304 - 16 Richmond Street

Laikraščių pardavėjai prie 
bažnyčių ir parapijinių salių 
yra tikri spaudos apaštalai. 
Per katalikiškos spaudos va
jaus mėnesius kai kuriose 
parapijose parduota tūkstan
čiai katalikiškų laikraščių. 
Kas savaitę tie jaunieji apaš
talai kala žmonėms į ausį, 
kad jie pirktų katalikišką 
laikraštį ir tuo palaikytų ka
talikišką spaudą. Kai kurie 
jų lanko namus ir renka ka
talikiškus žurnalus-magazi- 
nus ir juos siunčia kapelio
nams kariuomenėn, kur jie 
išdalinami kareiviams pasi
skaityti ir pasižiūrėti .Tai ti
krai gražus jaunųjų pasidar
bavimas.

Prie lietuviškų parapijų 
taip pat turime tokių spaudos 
platintojų, mažų apaštalų. Jie 
vis skelbia: „Amerika”, „Dar 
bininkas” penktukas! Daug 
jie parduoda, daug pasidar
buoja katalikiškai lietuviškai 
spaudai. Pav. prie šv. Kazi
miero parapijos Mažeika ir J. 
Utkus jau keli metai, kai kas 
sekmadienis platina katali
kiškus laikraščius. Tokie jau
nieji platintojai darbuojasi ir 
prie kitų lietuviškų parapijų. 
Tai tikrai gražus paprotis, tik 
reikėtų juos painformuoti, 
kaip daugiau būtų galima 
parduoti, kaip geriau pagar
sinti, kad daugiau pirktų ir 
susidomėtų laikraščiu, kad 
ne tik skelbtų parduodamus 
laikraščius, bet kad paskelb
tų kokią nors įdomesnę žinu
tę ar įvykį, kurs tame laikraš
tyje aprašytas tame Nr. — 
tada daugiau būtų galima 
parduoti.

KONGRESMANAI MELSIS
UŽ KAREIVIUS

Kongrese yra pasiūlymas, 
kad senatas ir atstovų rūmai 
kasdien 12 vai. melstųsi už 
karius. Tai pasiūlė'-svarstyti 
M. Kennedy iš New York. 
„Maldos bus perduota per 
radiją ir sudarys dalį mūsų 
viešojo gyvenimo. Mūsų mal
dos ir kiekvieno amerikiečio 
maldos padėtų kovai ir būtų 
geradarybė mūsų ginkluotom 
pajėgom. Tai būtų didelis lai
psnis prie taip norimos ir rei
kalingos tautinės vienybės ir 
mūsų prisipažinimas, kad 
mes priklausome nuo Visaga
lio Dievo” — pareiškė Ken
nedy.

Statoma Mayfair. Kertinį 
akmenį jai pašventino J. E. 
vysk. Lamb kovo 8 d. Pašven
tinimo iškilmėse dalyvavo 
100 dvasiškijos ir daug pa
rapijiečių ir pažįstamų. Jau 
atidaryta bažnyčios apatinė 
dalis, kur bus laikomos pa
maldos. Tai šv. Mato vardo 
bažnyčia.

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 
trol Law at 472 G 
Brooklyn, County of 
on the premises.

STANLEY
472 Grand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6329 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 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

Union Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that 
RL 6222 has been issued to the 
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.

_ License No.
RL 6983 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at j99—5th Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GASPARE &
299 — 5th Ave.,

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

CASEY’S INC.
10S6 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.

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.

NOTICE is hereby given 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 431 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HARRY C. BALDAUF 
(Cedar Tavern)

431 Coney Island Ave., Brooklyn,

NOTICH 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)

406 Flatbush Ext.. Brooklyn,

NOTICE is hereby given ___
RL 4429 has been issued to the undersigned 
to sell beer, __  . .
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, N. Y.

NOTICE is hereby given thnt License No. 
RL 6739 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 451 East New York Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1164 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1419 East New York Ave., Bo
rough of Brooklyn. County of Kings, to be 
consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given thnt 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. & 
man Ave., Borough of 
Kings, to be consumed 

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

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.,

License No. 
undersigned 
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)
5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 429S has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2011 Fulton St., & 20 
St., Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

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

of the Alcoholic Beverage Con- 
at 399 Nostrand Ave. & 29.5 

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

HARRY NUDEL & LOUIS LEVINE 
(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- 
1042-1016 Nostrand Ave., Bo- 

be

Section 107 ■ 
trol Law at 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

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

1042-1016 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 4 26 Prospect Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

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 BRI CCA
(Park Tavern)

271-3 Jay St., Brooklyn,

NOTICE is 
RL 1084 has ... 
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) 

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. 
Kings,

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

RUDOLPH WENZEL .
Myrtle

NOTICE is 
RL 2814 has 
to sell beer, 
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 
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.,

tion 107 of the Alcoholic BevenZ 
Law at 284 Avenue X, įt 
Brooklyn, County of Kings, to 0 
on the premises.

NICOLO POLACCO ’ 
Welcome Restaurant Pizzas % 

284 Avenue X, kPmsi™
Hereby gi„D r P3S U' V™,

set-, *ę&26d.Jo M?
... sukakt

NOTICE is hereby given that 
RW 224 has 1 : _
to sell beer and wine at retail 2 
tion 107 of the Alcoholic Bne>» 
Law at 3712—14 — 13th Ave.^, 
Brooklyn, County of Kings, 
on the premises.

RED’S RESTAURANT 
(Andew Ercolino) 

3712—14 — 13th Ave.,

hereby given that t; 
been issued to tį 
and wine at tsUj 

tion 107 of the Alcoholic Bermį 
Law at 206 Wyckoff Avena, 
Brooklyn, County of Kings, toį 
on the premises.

STEPHEN MAIDL 
Zum Gambrinus Win 

206 Wyckoff Ave.,

NOTICE is hereby given thit 
DW 211 has been issued to th* 
to Manufacture Wine under Seaį 
the Alcoholic Beverage CotW 
2071—73 Fulton Street, Borosį į 
lyn, County of Kings, to be 
the premises.

LA REINE VINEYARD^ 
2071—73 Fulton St., BrccH^

NOTICE is 
RW 332 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 1801 Nostrand Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to to 
on the premises.

PETER CAPPELLO' 
1801 Nostrand Ave., B

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

DANIEL LANAHAN 
140—17th Str., B

NOTICE is 
RL 6846 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at
Brooklyn, County of Kings, to to 
on the premises.

STEPHEN GUCW 
214 39th Str., Brocklp,

NOTICE is hereby given that G 
RL 3300 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor it 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 220 Wyckoff Art, 
Brooklyn, County of Kings, to to 
on the premises.

LEONARD STROBE. 
220 Wyckoff Ave.,

NOTICE is hereby given thit 
RL 1203 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor it 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 139 Patchen Ara, 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JAMES 
139 Patchen Ave.,

Vaidinimas bus rodomas 
kovo mėn. 22, 23, 26; 8:15 P. 
M. Dominikonų salėje, 1812 
Green St. Vaidinimą parengė 
šv. Liudviko Bertrando dra
matinė draugija. Pelnas ski
riamas padėt viešųjų mokyk
lų mergaitėms atlikti reko
lekcijas.

Mokytis gautas Camden, 
N. J. katalikams mokiniams. 
Tuo tikslu mokiniai galės iš
eiti iš mokyklų antradieniais 
ir ketvirtadieniais 2:30 lig 
balandžio 16 d. Toks laikas 
gali būti gautas ir kitų mo
kyklų mokiniams, Camden 
vyskupystėje.

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 Glcnmore 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.

Kančios vaidinimą persta
tys ir šv. Ritos parapijos klu
bas „Fantasy of the Pas
sion”, drama kun. Daniel A. 
Lord, S. J. Tas vaidinimas 
bus kovo mėn. 21 d. Flesher 
auditorium, 8:30 vakare.

24 valandų Švč. Sakramen
to adoracija sodalietėms ra
ginama padaryti didįjį Ke
tvirtadienį visoj Amerikoj ir 
Kanadoj.

Ruošiamas College of Che
stnut Hill, kovo men. 20 d., 
Warwick Hotel. Diriguos Ni
cola A. Montani.

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
180 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1346 has 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.

Naujoji šv. Andriejaus ba
žnyčia pirmą kartą bus vie
šai atidaryta Verbų sekma
dienį, kovo 29 d. Parapijie
čiai laukia tos dienos.

Netrukus „Amerikoje” bus

B
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NOTICE is
RL 2268 has 
to sell beer. 
Section 107 „ __ ______
trol Law at 767 Fulton St, 
Brooklyn, County of King), tok 
on the premises.

THOS. KENNY 
St.. Brtcfe

MpmireVin- 
,jl mėty, gyve- 

lhSt Per daugel 
bjffljradjos valdi- 

Dihartavopensmm- 
i^jtoriose or-l

NOTICE is
HL 340 has ___
to sell beer, wine and liquor ill 
Section 107 of the Alcoholic Bn 
trol Law at 55 Pierrepont St,! 
Brooklyn, County of Kings, tok 
on the premises.

PIERREPONT HOTEL « 
55 Pierrepont St., Brails

• 1 U *1 4. T- XT I NOTICE 19 hereby given that fi
NO HUE is hereby given that License No. 3042 has been issued to the 1 
RL 7219 has been issued to the undersigned to sell beer, wine and liquor di 
to sell beer, wine and liquor at retail under Section 107' of the Alcoholic Bn 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- trol Law at 225 Vanderbilt Sul 
trol Law at 368 Rochester Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, to to 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed on the premises.
on the premises. WINDSOR TAVERN, K

EDWARD PRICE 225 Vanderbilt St., BrtdJ
d-b-a Lincoln Terrace Tavern _____________1

368 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y. NOTICE is hereby given that 1
-  RL 6001 has been issued to tel 

NOTICE is hereby given that License No. to sell beer, wine i
RL 2818 has been issued to the undersigned Section 107 of the ______ _
to sell beer, wine and liquor at retail under trol Law at 594 Union Are., I
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- Brooklyn, County of Kings, to to
trol Law at 8 Saratoga Ave., Borough of on the premises.
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ANTHONY VERRUTO 4 JAMS 
on the premises. j.b-a MIAMI RĘSTA

THOMAS AMATO 594 Union Ave.,
Highland Bar & Grill -----

8 Saratoga Ave.. Brooklyn, N. Y. NOTICE is hereby given thit
—------------------------ RL 3345 has been issued to te

hereby given that License No. | to sell beer, wine and liquor

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,

įdėtas naujosios bažnyčios 
paveikslas.

kyti va. 
mavo, vi 
Gražiai j 
kaitė, 0. 
deikaitė, 
Raškevič 
imavičiu

Muz. P 
Kizienė, 1 
šaitė, A. 
čiūnas) 
(buvo ir s 
siems vai 
dainavimu 
grupei te 
„magaryči 

M. Brai 
lauskienei 
pasidarbai

Kovo 23 
sides rekol 
kun. J. Ve 
nas. Tvark 
sekmadienį

Trečiadie 
vai. vak., 
York St., 1 
kalbos apie 
tautinę pad 
reikalus. K; 

'kys, „Amer

silo, reikia gero overko 
Mi geros medžiagos ir gei 

kur juos surasti?
>aAiSft! Jono Šimėno dirbti 

lietuvis lietuviui gan 
P®# ir prausia. Būsit patenl 

R Ijia b kils ateityje. Bet;
Elitai gera ir tikrai pigių d 

' Storajam patarsi! eiti.

25 mėtos. Ilga praktik 
^•asleilaa daryti tai, kone 
^^etitoriaL Ateikit įsitikinti.

NOTICE IŠ ..x-xk-mj uiav uivciioc kv. i hj sell UW1, Wille anu uuw* •
RL 479 has been issued to the undersigned Section 107 of the Alcoholic’ 
to sell beer, ’ ’
Section 107 
trol Law at 60-01 7th Avenue, Borough of I on the premises.
Brooklyn, County of Kings, to be consumed FRANK DALEY & ANTHOX! 
on the premises. PARK VIEW D®,

JOSEPH C. SMITH 95 Bedford Ave.,
Smitty’s Tavern --------------------,

Ave., Brooklyn, N. Y. NOTICE is hereby given thit I
—- RL 4783 has been issued to tel

hereby given that License No. to sell beer, wine and liquor ill
been issued to the undersigned Section 107 of the Alcoholit 4* 
wine and liquor at retail under trol Law at 114 Nassau An- ’

___ 2_... Brooklyn, County of Kings, toll 
Borough of on the premises.
.. ________ J LUDWIG MANS

114 Nassau Ave., Brod*

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

PETER LUGER, INC. .
178 Broadway, Brooklyn, N. Y. NOTICE is hereby given Ud “

---- -  RL 4409 has been issued to te’ 
NOTICE is hereby given that License No. to sell beer, wine and liqug d*
RL 1230 has been issued to the undersigned Section 107 of the Alcoholic®* 
to sell beer, wine and liquor at retail under trol Law at 547 Morgan An.’
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- Brooklyn, County of Kings, to’
trol Law at 411 Grand Street, Borough of on the premises.
Brooklyn, County of Kings, to be consumed KONSTANTY SINKlP
on the premises. 547 Morgan

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

---------------------------- RL 1391 has
NOTICE is hereby given that License No. to sell beer, 
L 985 has been issued to the undersigned Section 107

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3079 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2628 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPPE — CALABRESE 
2628 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 623 has ’ 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 1691 
lyn, County 
the premises.

JOSEPHINE VERDERBER 
Ohl Crystal Palace

1694 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

Kovo 19 d. šv. Kryžiaus 
kapinėse palaidotas Antanas 
Norvaida, turėjęs per 70 me
tų, ilgametis parapijietis.

hereby given thit 
been issued to te 
wine and liquor* 

______ _  ..._ ___ ____ _ _______ __  of tho Alcoholic 
to sell, wine and liquor at retail under Sec- tsol Law at 1550 Fulton Sk 
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control Brooklyn, County of Kings, to 
Law at 269 Sutter Ave., Borough of | on the premises. 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No.
CW 40 has been issued to the undersigned _____
to sell beer and wine at retail under Sec- trol Law «v vx-« 
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control Brooklyn, County of Kings, to’ 
lajvw at 386 Troutman St., Borough of on the premises.
Brooklyn, County of Kings, to be consumed MATHIAS LAUKR
on the premises. ♦ Oasis Bar & GnB

LIBERAL CIVIC CLUB, INC. 914 Broadway, 
386 Troutman St., Brooklyn, N. Y.

. . . i--------------------- ------  NOTICE is hereby given that
I NOTICE is hereby given that License No. RL 6760 has been issued to to* 

been issued to the undersigned to sell beer, wine and Ikpor 
and wine at retail under Sec- Section 107 of the Alcoholic 
the Alcoholic Beverage Control trol Law at 328 Tompkins 

Strauss Street, Borough of Brooklyn, County of Kings, to' 
1 on the premises.

GEORGE A.
328 Tompkins Ave.,

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.

Harrisburge kepami aštuo- 
nių narių katalikų moterių 
skyriaus. Tos moterys kas 
penktadienį iškepa pyragai
čių ir nusiunčia kareiviams 
svečiams, savaitės pabaigą 
leidžiantiems.

Taip jos jau iškepė apie 
10,000 sausainių.

- ----------------------- NOTICE is hereby given tW 
hereby given that License No. RL 6417 has been issued to te 
been issued to the undersigned to sell beer, wine and liquor 
wine and liquor at retail under Section 107 of the Alcoholic 
of the Alcoholic Beverage Con- trol Law at 406 So. 3rd Site- 

Borough of Brooklyn, County of Kings, to* 
... ___mises.

WALTER AMBROS*, 
406 So. 3rd St.,

NOTICE is hereby given thit 
L 590 has been issued to te 
to sell, wine nnd liquor at reti* 
tion 107 of the Alcoholic 
Law at 6503 — 11th Avenue.: 
Brooklyn, County of Kings, to 
off the premises.

BARNET SCHNEIDER 4 
SCHNEIDER 

Brooklyn, N. Y. 6503—11th Ave.,

NOTICE is 
CTR 76 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 318 Grand Street, 1_____ ______ __________ _____ .
Brooklyn, County of Kings, to be consumed Į on the premises, 
on the premises.

GRAND PARADISE BALLROOM, INC.
318 Grand St.. Brooklyn. N.

NOTICE is 
CTR 90 Ims 
to sell beer, 
Section 107 
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.

Ave„

Mūsų dirbi 
Sales Rooi 
parinkti ii 
bužiai — Į

specialus j 
ros kokybe 
tų ir tapk 
dien, kol t 
ktiirkaiiu

JONAS ŠIM1 
79 Fifth Ave 
Union Sqnan 
NORINTIEJI 
traukinius ir 
žiuojant išlipi 
tave; Indepei 
Street-Van A 
rios dirbtuvė 
riais važiuoki

DIRBTUVEI 
sisiekt tdefoi



fo - March 20, 1942 AMERIKA

!SES
«

i that License No. 
to the undersigned

iuor at retail under 
olic Beverage Con-

Ave., Borough of 
gs, to be consumed

VITOLD MOSCICKI 
Jar & Grill)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE h ha* 17 
RW 732 has U?, h 
to sell beer £ 
tion 107 of the Iji 
Uw at 284 
Brooklyn, Count, 7! 
on the premisa’’

šakio koncertas
***

NOTICE 11 bto? -1 
RW 224 has b® b StlkOS

ETOS ŽINIOS
i that License No. 
to the undersigned 

iuor at retail nnder 
>olic Beverage Con- 
i Ave., Borough of 
igs, to be consumed

t JAMES REILLY 
illy Tavern)

Brooklyn, N. Y.

Šv. Jurgio Parapija
Pavasario 

tas šiemet bus pasku-

Bendra Komunija
Šį sekmadienį, kovo 22 d., 

per 9 vai. mišies L. R. K. Su- 
sivienymo kuopos nariai 
drauge eis prie Komunijos. 
Po mišių bus bendri pusry
čiai. Visi nariai ir jų draugai 
prašomi dalyvauti.

mų. Kiek sužinota, puotos 
rengimu daugiausia rūpinosi 
pirm. A. Kivitienė, M. Tama
šauskienė, A. Gečienė, O. Ba- 
gočiūnienė ir kitos. O. Petru
lienė dėkoja visoms ir vi
siems atsilankiusiems vy
rams.

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.

LICENSES LICENSES
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.

to sell beer and j "
tion 107 of tba ?

landžio mėnesio sek
os the premisa : į — balandžio 26 d. Jo 

- Transfiguration sa-
n that License No. 

to the undersigned 
quor at retail under 
holic Beverage Con- 
n St., & 20 " 
n, County of 

premises.
LLICINO

Somers 
Kings,

Brooklyn, N. Y.

>n that License No. 
1 to the undersigned 
iquor at retail under 
oholic Beverage Con
strand Ave. & 295 
of Brooklyn, County 
ed on the premises.
LOUIS LEVINE 
Grill)

Brooklyn, N. Y.

en that License No. 
1 to the undersigned 
liquor at retail under 
oholic Beverage Con- 

Nostrand Ave., Bo- 
inty of Kings, 
irises.

MULLIGAN 
est. & Bar) 
e., Brooklyn,

to be

N.

Rhys _------::----- T.
3712-14 - i’ftj į

ti Marcy Ave. ir Hoo- 
NOTICE la her*, i 
rw 309 has & kampe.to toll beer F

uw at7 2°o6^- it koncerto programo- 
onroothleynpreC2tft ® naujienybė — nau- 

zt^ pudingas muzikalus 
as. Jį sudaro operos 
: buv. Lietuvos ope- 

n. "Jstė B- Darlys, M. Ki- 
barren ir White, šis 
is dainuos beveik is- 

JSS?? lietuviškas dainas, 
vartetą sudarančius 
ir apie kitus koncer- 

ramos dalyvius bus 
Brwkiyn, ’c^ pranešta vėliau.

irikos” koncerto pasi- 
| užtikrinti, stoja tai-

Zed c,--. 
206 Wyckoff AvO

NOTICE ii he*. 
DW211 hu^ 

to Manufacture K 
the AIaaKaI:. x *"■'

lyn, County of g 
the premises.

I •_ 
2071-73 Fultca

NOTICE is hath, 
RW 332 his I-\ 

to sell beer se) * 
tion 107 of the ik 

ot IfiAt I’

on the premise!

pete ■1801 Nostrand jį’

NOTICE is 
PT QOf) L— » '

Moterų sukaktis
S-gos 35 
25 metų 
vakarie- 

pirm. M.

JAU RŪPINAMASI LIETU
VIŲ DIENA

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

DEVANEY
• & Rest.)

Brooklyn, N. Y.

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

roholic Beverage Con- 
y Street, Borough of 
'ings, to be consumed

BRI CCA 
Tavern)

Brooklyn, N. Y.

eilš „Amerikos” bi- 
^’uw’ant’ koncerto bilietus jau 
Brooklyn, comtj j; A. Pažereckienė, O. 
on the premise J

pienė, K. Galcius, A. 
ė, K. Baltrušaitis, O. 
enė, S. Subatienė, V.

R. Pankevičienė,

Ga- 
K. 

Vi-

(A.
La-

Kovo 15 d. įvyko Lietuvių 
Dienos Komiteto susirinki
mas. Dalyvavo malonūs vei
kėjai. Aptarti įvairūs siūly
mai ir sumanymai.

Komiteto valdybon išrink
ta: pirm. K. Baltrušaitis, vi- 
cepirm. O. Stagniūnienė, A. 
Pažereckienė, M. Brangaitie- 
nė ir EI. Matulionytė; sekr. 
EI. Bartkevičiūtė ir J. Tuma- 
sonis; iždin. V. Daubaras; 
reikalų vedėjas D. J. Averka.

Lietuvių Diena bus liepos 
4 d. Klasčiaus parke. Plačiau 
kitą kartą.

V. Višniauskienės padėko
je (pereitame „Amerikos” 
numeryje) per klaidą pralei
sta pavardė E. Tarnauskie- 
nės, kuriai Višniauskienė nuo 
širdžiai dėkoja už lankymą 
ir mišių užprašymą. Ji taip 
pat dėkoja ją lankiusioms se
sutėms Zembrauskaitėms ir 
jų mamytei, M. Mereškevičie- 
nei, Galčiuvienei, Savickienei, 
Karalienei, Baltrūnienei, Ra- 
zminienei, Paškauskienei, P. 
Šimkiūtei, M. Valaitienei.

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.

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.
961 Halsey 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 I,aw 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 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.

Maspetho Žinios

RADIJO PROGRAMAI 
DEVYNERI METAI

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. JUR’S, DORA 

JURIS & ISAAC STEIN 
(Public Cafe)

713 Rockway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4434 has 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 1322 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 291 Wythe Ave., Borcugh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
bn the premises.

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

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

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

THING
’avern)

Brooklyn, N. Y.

ven that License No. 
led to the undersigned 

liquor at retail under
Icoholic Beverage Con- 
rtle Ave. & 10 Jeffer-
Brooklyn, County of 

xl on the premises.
’WENZEL ,

10 Jefferson St..
Brooklyn, N. Y.

iven that License No. 
led to the undersigned 

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

GAN & PATRICK 
FNELL 
d F Tavern

Brooklyn, N.

■iven that License No. 
□ed to the undersigned 
1 liquor at retail under 
.Icoholic Beverage Con- 
□rth Ave., 
Kings, to

RADONIC 
enue Bar

Brooklyn, County įi 
on the premisa. 

L_ 
440—17th Str.,

NOTICE is be*, 
RL 6346 has been s 
to sell beer, st, 
Section 107 of th į IS, ____________ __ __________ ,

slkta liūs, F. Gražienė, El. 
on the premisa 

STEP 
214 39th Str.,

NOTICE is hr* - 
RL 3300 has tea s. 
to sell beer, tos jį 
Section 107 of th : 
trol Law at MIij 
Brooklyn, Count,- į; 
on the premisa 

LEONAE

nytė, V. žemantaus- 
Maslauskas, K. Kru- 
A. Spaičys, O. Za- 

kaitė, O. Sijevičienė, 
ickienė.
mcerto-baliaus prog- 

220 wydoiFAT is nepaprastai įspū- 
3omi. „Amerikos” bi-NOTICE h her^y į

Y.

Borough of 
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& Grill 
Brooklyn, N. Y.

;iven that License No. 
:ued to the undersigned 
i liquor at retail under 
Jcoholic Beverage Con- 
iester Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

D PRICE
Terrace Tavern 

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 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

873 Halsey 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

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.

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 consum<xl 
on the premises.

RONALD YUREWICZ
343 Broadway. Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1172 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 .,f the Alcoholic Beverage Con
trol I.aw at 1522 Bergen St., Borcugh of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY SPINELLI
1522 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

Kovo 19 d. sukako devyne- 
ri metai, kai gyvuoja Lietu
vių Radijo draugija, kuri, va- 
dov. J. Ginkui, perduoda lie
tuviškas programas. Per 9 
metus buvo duota daug muzi
kos (orkestrų, solistų, cho
rų), per 500 paskaitų ir tt.

Ši sukaktis tinkamai atžy
mėta kovo 19 d. nuo 7 iki 8 
vai. vak. iš WCNW stoties.

L. R. D. štabas taria šir
dingą ačiū visiems už para
mą: dalyviams, chorve
džiams, menininkams, daini
ninkams ir muzikams.

Tegyvuoja lietuvių balsas 
per mūsų radija.

A. Jėzavitas, 
muzikos vedėjas.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3814 has 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 
(Sunrise Rest.)

945 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1089 has 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.
NČT1CE 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 I.aw at 344 Marcy Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BENJAMIN HANERFELD 
d-b-a Armory Tavern

344 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Kovo 15 d. Mot. 
kuopa minėjo savo 
sukaktį. Iškilmingą 
nę pradėjo kuopos 
Brangaitienė. Programos ve
dėja buvo apskr. pirm. S. Su- 
batienė. Sveikinimo kalbas 
pasakė kun. K. Paulonis, kun. 
J. Laurynaitis, EI. Bartkevi
čiūtė, Jekubčionytė-Cassano, 
ilgametė kuopos narė Kazlau
skienė, Navickienė, „Ameri
kos” redaktorius ir kiti.

Seselių pranciškiečių išmo
kyti vaikučiai šoko, dekla
mavo, vaidino ir dainavo. 
Gražiai pasirodė L. Kazlaus
kaitė, O. Drungiūtė, St. 
deikaitė, B. Žemaitytė, 
Raškevičiūtė, Vaičiūnas, 
limavičius ir kt.

Muz. Pr. Dulkės grupė 
Kizienė, P. Starkiūtė, J.
šaitė, A. Dulkienė ir Kriau
čiūnas) gražiai padainavo 
(buvo ir solo, duetų). Gau
siems vakarienės dalyviams 
dainavimas labai patiko, tad 
grupei teko padainuoti ir 
„magaryčių”.

M. Brangaitienei ir Kaz
lauskienei įteikta dovanų už 
pasidarbavimą kuopai.

Rekolekcijos
Kovo 23 d., pirmadienį, pra 

sides rekolekcijos, kurias ves 
kun. J. Vaškys, pranciško
nas. Tvarka bus paskelbta 
sekmadienį.

Prakalbos
Trečiadienį, kovo 25 

vai. vak., par. salėje, 
York St., bus svarbios 
kalbos apie dabartinę
tautinę padėtį ir Lietuvos 
reikalus. Kalbės kun. J. Vaš
kys, „Amerikos” redaktorius 
ir kiti.

7 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. G RUN EWALD
1291 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1410 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 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.

„Septyni žodžiai”
Šį sekmadienį, kovo 22 d., 
vai. vakare, V. J. Atsimai

nymo bažnyčioje, 56th Road,
par. choras stato Th. Dubois 
Kantatą, „Septyni paskuti
niai Kristaus žodžiai ant kry
žiaus”. Vadovauja muz. A. 
Visminas.

Solistai bus Kazys Hofma
nas ir M. Žemaitytė-Bitter. 
Duetą giedos V. Rokus ir P. 
Kalibatas.

Choras yra gerai pasiruo
šęs. Kantata nepaprastai gra
ži. Laukiama gausaus baž
nytinės muzikos mėgėjų atsi
lankymo.

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 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 T<evoe St., Brooklyn, N. Y.

NOTrCE 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.
1274 Fulton St., 
542A Nostrand Ave., 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 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 Con
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 5431 has bes- v * . . . a . ,

to sell beer, wise u JraSOmi ISlgytl blllC- 
Section 107 of tbei , , °
trol Law at 22 lupin StO. 
Brooklyn, Coctj o' 
on the premisa 

UNDEEE 
232 Underhill An, 

NOTICE is hereby ; 
RL 1203 has bees a 
to sell beer, wim c

“ Viįkšys, 71 metų, gyve- 
Brooklyn, County di 
on the premisa 

JAffi 
139 Patchen Aw,

NOTICE is bed;;

to aell beervw=a . 
C *' - - ~ -e
trol Law at if i. ~ 
Brooklyn, County «i 
on the premises g

THE 
767 Fulton St,

NOTICE is beets .
HL 340 has bea . ■ 
to sell beer, wias cM 
Section 107 of thll 
trol Law at » Irl 
Brooklyn, County :iO 
on the premisa I 

PIERRE® " 

55 Pierrepmt 1

NOTICE is beriti 
RL 3042 has tee a 
to sell beer, wia c “ 
Section 107 of the t f 
trol Law at Si 
Brooklyn, CoEjd 
on the premisa

WMMB1
225 Vanderbilt 1

—
NOTICE is be* I 
RL 6001 has te - 
to sell beer, win c 
Section 107 of th1 
trol Law at SI • 
Brooklyn, County a 
on the premiss 
ANTHONY VBį 

d-baM > 
594 Union Aw- 

—- I 
NOTICE is be*: 
RL 3345 has bea l 
to sell beer, w®c 
Section 107 ol 4' • 
trol Law at » » 
Brooklyn,- Conn( 
on the premiss 
FRANK DALE! j 

PAU
95 Bedford Aw-

NOTICE is to* 
RL 4783 has be ’ 
to sell beer. wB( 
Section 107 « ®. 
trol Law at Ul> 
Brooklyn, CooB» 
on the nrem^ 

114 Nassau A".

NOTICE is bs*f 

RL 4409 has | 
to sell beer, ■ 
Section 107 of’T 
trol Law at JL 
Brooklyn, CccO’l

■-----------------------------------------------------------------

® V. DAUKŠYS

16 d. staiga mirė Vin-

Vilson St. Per daugel 
vo emigracijos valdi- 

____ — Dabar buvo pensinin- 
veikęs įvairiose or- 

Section Wiki lOse.

riven that License No. 
sued to the undersigned 
d liquor at retail under 
alcoholic Beverage Con- 
toga Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

S AMATO
Bar & Grill

Brooklyn, N. Y.

given that License No. t 
ued to the undersigned f 
d liquor at retail under t 
Alcoholic Beverage Con- 1 
th Avenue, Borough of ( 
Kings, to be consumed 1

I C. SMITH I
s Tavern

Brooklyn, N. Y. 1

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

.UGER, INC.
Brooklyn, N. Y. 

given that License No. 
sued to the undersigned 
id liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
■and Street, Borough of 

Kings, to be consumed

H ZEIDAT
Brooklyn, N. Y. 

given that License No. 
ued to the undersigned 
iuor at retail under Sec- 
zoholic Beverage Control 
er Ave., Borough of 

Kings, to be consumed

I SCHLACHTER 
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
sued to the undersigned 
ine at retail under Sec- 
coholic Beverage Control 
tman St., Borough of 

Kings, to be consumed
IVIC CLUB, ‘iNC.

Brooklyn, N. Y. 

given that License No. 
esued to the undersigned 
ine at retail under Sec- 
coholic Beverage Control 
iuss Street, Borough of 

Kings, to be consumed

-4 PEASANT, INC.
Brooklyn, N. Y. 

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

SE BALLROOM. INC.
Brooklyn, N. Y. 

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

itbush Ave. Ext. Borough 
y of Kings, to be con- 
nises.
CATERERS. INC.
Ext. Brooklyn, N. Y.

d., 8
207 

pra- 
tarp-

Padėkos
Ona Petrulienė nuoširdžiai 

dėkoja 30 kuopos sąjungie- 
tėms, suruošusioms kovo 14 
d. jos namuose netikėtą pa
gerbimo puotą ir suteiku
sioms brangių dovanų, pa- 
reiškusioms gražių linkėji-

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4385 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7110 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KATHERINE SCOURBY AND 
LOUIS KOREAS 

(Bay Ridge Dining Room)
7110 3rd Ave., Brooklyn, N. Y‘.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 216 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 12 Carlton Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK TECHET 
(Midwood Rest.)

12 Carlton Ave., Brooklyn, N. Y.

reikia gero siūto, reikia gero overkoto ir tapkoto? Jūs 
norite turėti geros medžiagos ir gero darbo drabužius? 
Gal nežinote, kur juos surasti?
tai jūs įsigysite Jono Šimėno dirbtuvėje, „Faetory to 
Wearer.” čia lietuvis lietuviui gamina viską, kas yra 
geriausia ir gražiausia. Būsit patenkinti.
kainos jau kyla ir kils ateityje. Beit mūsų dirbtuvėje jūs 
gausite tikrai geni 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- 

Į su kompetitoriai. Ateikit įsitikinti.

KONSIiM 

547 Morgu

NOTICE is 
RL1391 has b£’l 

to sell beer, **1 
Section 107 “ 
tsol Law at M 
Brooklyn, C«s- I 
on the pr^J 

1550 Fultam M 
NOTICE is ^1 
RL117!
to sell beer, <1 
Section IN 
trol Law it’d 

Brooklyn, 
on the pre^J 

(įd 
914 Broadwtf. J 

NOTICE is ** 

RL 6760 h*s*J( 
to sell brer,’’ 
Section 1W “.j 
trol Law 
Brooklyn, w®“

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 kokybes siūtų, sport ko
tų ir tapkotų. Pirkite šian
dien, kol turi iš ko pasirin
kti ir kainos dar mažos.

328 Tempkit-'

NOTICE U 
RL 6417 W £ i 
to “H J# 
Section 1DT “U 
tro1 Cv 

Brooklyn, 
on the

406 So. Sri 

NOTICE b $ 

L 590 tos 
to sell, ***’ 
tion 107 rf/ 
Law at ^>1 

Brooklyn, 
off the rjr-; I

barnP I 

6503—Uth 4li I

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 pažymėtose stotyse: I. R. T. linija va
žiuojant išlipkit Hunters Point Avenue stotyje, po mūsų dirb
tuve; Independent Crosstown linija važiuojant išlipkit 21st 
Street-Van Alst stotyje ,arba Queenst Plaza stotyjeį, nuo ku
rios dirbtuvė visai arti. Lorimer St. ir Grabam Avė. gatveka- 
riais važiuokit iki sustos—tik kelios minutės eiti.

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

Mannfacturers of Men’s Clothes
21-10 49TH AVENUE, LONG ISLAND CITY, 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—4 th 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, wine 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 
be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6668 has Loen 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.

Brooldyno Lietuviai Graboriai

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1318 has been issued to the undersigned 
io sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol *Law at 247 Pennsylvania Ave., Borough 
of Brooklyn, Cqunty of Kings, to be con
sumed on the premises.

HENRY KALINOVICH
247 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1395 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol T aw at 1146 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6950 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5023 7th Ave , Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORRY’S BAR & GRILL 
5023 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1074 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2789 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD BRICKER. JR. AND 
(Van Siclen Tavern)

-2789 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RI, 3101 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 54 Bogart Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE H. LEISHEIMER 
(Ear Muff Tavem)

54 Bogart St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6216 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2243 Kimball St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV HARMS 
(Tally Ho Casino)

2243 Kimball St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1146 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 177 Dwight Street. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4807 has -been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 63 York Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. HAGGERTY
63 York St., Brooklyn. N. Y.

TIKRAS BIČIŲ

Medus
Vartokite savo sveikatai

5 svarai (liepų) .................... $1.25
10 svaru (liepų) .................. $2.25

5 svarai (dobilų) ................ $1.00
SIUNTIMAS APMOKĖTAS 

j KONČIAUS BITININKYSTEI 
57 Battery St. 

No. Abington, Mass.
j Galima gauti ir
j „Amerikos” Administracijoj j 
Į 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y. į

RL 6571 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquoi- 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.

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.

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.

N’OTICE 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 I.aw 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.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamnotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N, Y.

Tel.. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

—--- —-- ----—---------------------------------------—

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)”

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. t 
VERONICA K. 

LAISNIUOTAS 
GENERAL INSC 

54-41 — 72nd Street,

[. Valanti ėjus 
VALANTIEJUS

GRABORIUS
RANCE AGENT

Maspeth, N. Y.



6 AMERIKA Kovo - March 20,

r

Amerikos” Pavasario KONCERTAS
SEKMADIENĮ

TRANSFIGURATION SALĖJE
Marcy Ave. ir Hooper St.,

STMKA1P

Po Koncerto — BALIUS ir ŠOKIAI
Programoje: Įžymus Operos artistu kvartetas: Barbora Darlys, Marijona Ki- 

žytė, Allen Warner (tenoras), Ludlow White (baritonas); smuikininke Margarita Dig- 
rytė; Apreiškimo ir Angelų Karalienės parapijų chorai ir kt.

Pradžia — 4:30 vai. popiet Bilietai 75c. ir $1.00
Visi kviečiami ruoštis dalyvauti šioje, tikrai nepaprastoje, pramogoje. Įsigykite bi

lietus iš anksto „Amerikos” administracijoje 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y. ar pas pla
to jus.

Apreiškimo 
Parapija

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 
jas pildo.

Bažnytiniame koncerte, ša
lia operos artistų, giedos ir 
visų mėgiamos solistės Ange
la Vencevičienė, sopranas ir 
Adelė Samalionienė, kontral
tas.

Koncertas bus Verbų sek
madienį, kovo 29 d., 7:30 vai. 
vak. Įžanga nemokamai.

tis. Kalbas pasakė kun. A. 
Petrauskas (dr-jos dvasios 
vadasj, kun. Pr. Aukštikal
nis ir „Amerikos” redakto
rius. Nuotaika buvo tikrai 
vyriška. Pusryčiams paruoš
ti daug prisidėjo S. Stumbris 
ir kelių dr-jos narių žmonos.

Amžinojo Rožančiaus dr-j a 
kovo 15 d. altoriams per 40 
vai. atlaidus papuošti pasky
rė $25.000. Nutarta suruošti 
gegužės 17 d. bendrus pusry
čius, kurių komisijom išrink
tos Garliauskienė, Karušai- 
tienė ir Stučienė. Vasarą bus 
surengti du išvažiavimai — 
birželio ir liepos mėn., rengi
mo komisijoje O. Rimidienė 
ir O. Šeputienė. Kviečiame 
visas nares gausiai lankyti 
susirinkimus. Valdyba.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5534 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1116 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY WOJSIAT
1116 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4810 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2273 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH FIGLIOLI
2273 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5768 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 571 Park Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JERRY CARBONE
571 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7379 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4317 18th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS McGLYNN
4317 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6700 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con 
trol Law at 114 Henry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CANDLE LIGHT REST., INC.
114 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 1336 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County . 
on the premises.

JOHN 
Ave.,

License No. 
undersigned 
retail under

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

101 Nassau

of

V

Kings, to be consumed

MEEHAN
Brooklyn, N.

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

NOTICE is 
RL 4442 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at __________ ____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

NOTICE is 
RW 237 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 92 _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM SMITH 
Ave., Brooklyn, N. Y.92 Morgan

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

Street, Borough of

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

PETER NAAS
145 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RW 518 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 387 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMINICK- CROCE
387 Humboldt St., Brooklyn, N. Y.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

Tel. STagg 2 - 7177

TeL E V ergreen 8-9229 #
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitartu

TeL EV er green 7-8861
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

219 So. 4th Street, Brooklyn, NJ
(Wllliamsburgh Bridge Plaza)

^aukojasi-

I 
(

$nori, kad dar-
° nun 1

’Lįiimo semnaaie- . 
padieniais. Dar-
J raginami pasiten- 
Ltu viršlaikio at- to, 
g kai jie dirba dau- 

stil 
.cinkai raginami I q 

aiškėja daugelio gj
į vedėj? ..pasisuko-lįste

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

Humboldt St., Borough of

Choro nariai labai gerai 
nuotaikoje ryšium su jų vado 
muz. J. Jankaus sugrįžimu iš 
ligoninės. Jie laukia, 
muz. Jankus išsveiktų 
veikiausiai.

kad 
ko

Angelij Karalienes
Parapija

Mūsų parapijoje jau susi
organizavo Raudonojo Kry
žiaus sekcija. Pirmininkė yra 
Mrs. Schumacher, sekret. Al
dona Blažinskaitė ir O. Stel- 
mokaitė. Priklauso apie 30 
moterų.

Sekcija rinksis par. salėje 
kiekvieną antradienį. Bus 
mezgama, siuvama. Moterys 
ir merginos prašomos prisi
dėti.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4781 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con 
trol Law at 3138 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NORWOOD PALACE REST, INC. 
3138 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nc. 
RL 1262 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3419 Fulton St,. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KATILES
St., Brooklyn, N. Y.3119 Fulton

NOTICE is 
CTR 72 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at ______ ____,_____ a._
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

SOMERS ENTERPRISE INC.
126 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
•vine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con 
126 Rockaway Ave., Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 69 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 790-2 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LORRAINE CATERING CO.. INC. 
790-2 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
CL 105 has 
to sell beer, 
Section 107 ______ ____ ___ _
trol Law at 65 Putnam Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROYAL ARCANUM CLUB OF 
BROOKLYN

65 Putnam 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-

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

■the 
1145

NOTICE is 
RW 229 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 1 
Brooklyn, County 
on the premises.

SAMUEL FRADIN 
1115 Broadway, Brooklyn, N. Y.

wine at retail under Sec
Alcoholic Beverage Control 

Broadway, Borough of 
of Kings, to be consumed

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

Smith Street, Borough of

NOTICE is 
RW 343 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 315 _____ __
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 
RW 374 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 9809—11   _ _ .... 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

Ave., Brooklyn, N. Y.9809—11

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

4th Avenue,' Borough of

■1th

NOTICE 
RW 308 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 168 Marcy _______ _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

is 
has

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

Avenue, Borough of

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE C ’
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios smetonos, ALUS II į 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKI!?;

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, K)

Ohio valstybėje san 
jack and Heintz vįQ( 

■dirbtuvė savo vedė- sjUJ 
■j algą nuo 25,000 m0I 
pančiu dolerių; 

& asmens sekreto-L ■ 
liĮi buvo 4.400!

U,®dol.|8iog 

liejapadidėjimų 
Tad ar kaltinti- 

Geriausias paaiitkiaį\hi vj jie IT kaFO 

gigeresmo atlygini- 
jjiikosis darbdaviai, 

' jiirbininkai.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1323 has been issued to the undersigned 
to sell beer, "wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 221 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN TELLIAN
221 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1180 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 107 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL DOYLE
107 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

^naciams Lietu- 
įs svarbu iščiulpti

NOTICE is hereby given thit la 
RL 2768 has been issued 
to sell beer, wine and 1 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 996 Manhattan Art,į 
Brooklyn, County of Kings, to In 
on the premises.MARY GRZYBOffSD
996 Manhattan Ave., Brolį, I' . ¥, ,

- - - - - - - - - - - i am drabužių ir tt
NOTICE is hereby given thit la 
RL 5751 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor it 
Section 107 of the Alcoholie Be

ma. 
linų 
tine 
je, i 
plėšt 
tekst 
„Lit 

ša, k;
Iffi^-yp^lsėjai 

coJlolic,Bfl?fci.h. viską, kas tik piūti 
iš sa 
tyti i 
mnka 
„Liet 
gėrėsiį padėjo vartotitrol Law at 29 Rock Street, fc ** r J 

Brooklyn. County of Kings, tok. gg JJfjfflOIlčS . Di" 
on the premises. > . •

29 Rock
ANNA 

St.,
DROEGE

Brafe sėklos

Vyrų pusryčiai
Kovo 8 d. per 8 vai. mišias 

šv. Vardo dr-jos nariai ir 
daug parapijos vyrų organi
zuotai priėmė Komuniją. Pri
taikintą vyrams pamokslą 
pasakė kun. Pr. Aukštikal
nis, S. J.

Po mišių par. salėje įvyko 
bendri pusryčiai, kuriems 
vadovavo pirm. K. Baltrušai-

Gyvojo Rožančiaus dr-j a 
altoriams per Velykas pa
puošti paaukojo 25 dol. Dr- 
ja pasiryžusi šiemet daug 
veikti. Narės džiaugiasi pirm. 
O. Stagniūnienės sugrįžimu į 
veiklą.

Par. choras šį sekmadienį, 
kovo 22 d., per 8 vai. mišias 
eis bendrai prie Komunijos. 
Po mišių bendri pusryčiai.

Mūsų parapijos jaunuoliai 
rengia Velykinį balių, kuris 
įvyks Velykų dienoje, Grand 
Paradise salėje, Brooklyne. 
Jaunuoliai kviečia visus pa
rapijiečius atsilankyti. Šo
kiams gros geras orkestras.

NOTICE is
CTR 74 has __ „ .... ______ o.__
to sell beer, wine and- liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 918 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of—Kings, to be consumed 
on the premises.

ARCADIA BALLROOM CO.
918 Halsey St.. Brooklyn. N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
RW 517 has 
to sell beer 
tion 107 of __ ______
Law at 112 Jackson St., Borough of Brook
lyn, ” 
the

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

No.

KARO PAVEIKSLAI IR LIETUVA
Šiandieninis karas baisiausias istorijoj. Milijonai žmonių žu

vo, milijonai žūsta, milijonai dar pražus. Vien Amerika jau dabar 
daugiau pinigų karui išleido, negu pereitam kare visam pasauliui 
jis kaštavo, šiandienos kare naudojami baisiausi orlaiviai, galin- 
lingiausi laivai, toliausiai siekiančios armotos, baisiausiai naiki
nančios bombos, sunkiausi tankai, lekianti ugnis ir šimtai kitokių 
karo pabūklų.

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos bendra Šv. Komunija bus 
šį sekmadienį, 9 vai. mišių 
metu. Po Graudžių Verksmų, 
4 vai. po pietų, bus procesija 
ir po to susirinkimas parap. 
salėje.

Šv. Vardo draugijos pava
sario balius bus gegužės 15 
d., penktadienį, par. salėje. 
Bus užkandžiai ir kitoki pa- 
margininmai.

PAVEIKSLAI RODOMI
Šeštadienį, Kovo-March 21,1942 

Lietuvių Salėje
180 New York Ave., Newark, 

N. J.
Pradžia 7:30 vai. vakare

Penktadienį, Kovo-March 27, ’42 
Buzelio-Crescent Palace Salėje 
Atlantic Ave., kampe Crescent 
Str., East New York, Brooklyn 

Pradžia 7:30 vai. vakare

Švč. Panelės Stebuklingo 
Medaliko pamaldos būna kie
kvieną pirmadienio vakarą: 
7:30 vai. lietuvių kalba, o 
8:15 vai. angliškai.

County of Kings, to be consumed 
premises.

GUISEPPE ESPOSITO
Jackson St., Brooklyn, N.

on

NOTICE is hereby given that License ___
RW 294 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the. Alcoholic Beverage Control 
Law at 133 Irving Ave., Borough of Brook
lyn, ~ 
the

No.

133

County of Kings, to be consumed 
premises.

WILLIAM ERNST
(Black Eagle Tavern)

Irving Ave.. Brooklyn, N.

on

Y.

Sekmadienį, Kovo-March 22, ’42 
Parapijos Auditorijoje

216 Ripley Pl., Elizabethport 
N. J.

Pradžia 4 vai. popiet
Trečiadienį, Kovo-March 25, ’42 

Kasmočių Salėje
91 Steamboat Rd., Great Neck, 

N. Y.
Pradžia 7:30 vai. vakare

Šeštadienį, Kovo-March 28, 1942 
Kazio Griniaus-Charles Green’s 

Salėje
267 Walker St., Cliffside, N. J. 

Pradžia 7:30 vai. vakare

Sekmadienį, Kovo-March 29, ’42
Navickienės salėje

293 River St., Paterson, N. 
Pradžia 7:00 vai. vakare

J.

&

Ė

Bilietai: po 35c. Vaikams 15c.

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

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.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčiu

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNŪS

H

Gavėnios pamaldos: Grau
dūs Verksmai sekmadienį 4 
vai. pp., trečiadienį 7:30 vai. 
vakare; penktadienį — Kry
žiaus Keliai ir palaiminimas.

NOTICE is 
RW 306 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at ______ ______ _______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NICHOLAS MONTEMARANO 
(Monte’s Bar & Grill)

451 Carroll 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

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 326 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of 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.

NOTICE is hereby given that License ___
RL 2290 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1425 Rockaway Parkway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

FRANK DUMCHES
1425 Rockaway Parkway, Brooklyn. N.

New Yorko valstybės legi- 
slatūra svarsto bilių, kuriuo 
norima mažesnių ir aukštes
nių mokyklų sportą perduo- 
;i iš valstybės sveikatos ir 
mankštymosi komisijos, mo
kyklų komisijos priežiūrom

No.

be

NOTICE is hereby given that License ___
RL 3312 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 112 No. 3rd St. & 8212 
Berry St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTHONY SZYMASZEK
112 No. 3rd St. & 

Berry St.,

No.

212 Brooklyn, N.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7247 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 188-190 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
GYMNASTIC ASSOCIATION OF POLISH 

FALCON ALLIANCE 
(Nest. 140 Williamsburg, Inc.) 

188-190 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3355 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con 
trol Law at 777-781 Sterling Pl. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
HUGH P. GRAHAM & MICHAEL CARLIN 

(Emerald Bar & Grill)

NOTICE is 
RW 245 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 47 nualinu nvenue, injiuugH ui 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

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.

777-781 Sterling Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3335 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 402 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOE’S TAVERN, INC.
402 5th Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5748 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the 
trol Law at 1605 
Brooklyn, County of 
on the premises.

NETTIE
(Tarry Tavern)

1605 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
RL 1185 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1843 Broadway 
man Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed 

CHRISTOPHER 
1843 Broadway and 
10 Furman Ave.,

& 10 Fur- 
Brooklyn. County 
on the premises. 
SCOTT

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6420 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the_ Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Avenue, 
of Kings,

at 965 Broadway & 1146 Myrtle 
Borough of Brooklyn, County 
to be consumed on the premises.

LAWRENCE HALL
965 Broadway &
1146 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

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 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.

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

NOTICE is 
CL 181 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol I.aw
Dean Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

UNITY CLUB OF BROOKLYN, INC. 
Bedford Ave. Corner 
Dean Street, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given tbit la , ■„
RL 6663 has been issued to the ti įUtVCrLEIHlS 
to sell beer, wine and liquor Uni Lkdl.Wi nrin 
Section 107 of the Alcoholic Baq .ci IT QUOu „pFlc- 
trol Law at 923 Franklin Arc., fc : u,cJMr.L 
Brooklyn, County of Kings, tolu -EtljQcgUIieS.

i Ws svaigalų su- 
item kaimiečius.

užgrūdinti, kad

on the premises.
FRANKLIN TAVERN, E

923 Franklin Ave., Brais

NOTICE is hereby given that la 
RL 7261 has been issued to ths 
to sei! beer, wine and liquor lt Mį 
Section 107 of the Alcoholic Bea, 
trol Law at 481 Court St, Br 
Brooklyn, County of Kings, toki
on the premises.

THORPE’S TAVERN. E.
481 Court St.,

Cripps, ang-

Alcoholic Beverage Con- 
Broadway, Borough of 
Kings, to be consumed

GOLDSTEIN

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1317 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 152 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD SUROWIEC
152 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given ttat 
RL 2797 has been issued to th 
to sell beer, wine and liquor it 
Section 107 of the Alcoholie 
trol Law at 4304 Avenue D,
Brooklyn, County of Kings, tok 
on the premises.

CORNELIUS CAREY A ETtl 
KINZELMANN i 

(Bob's & Nell’s) i 
4304 Ave. D, Brails

įsais reikalanjan-
Kjii nepriklausomy-

i dabartiniame kare 
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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 
the

44

premises.
M. WERTHEIMER INC.

Hoyt St., Brooklyn, N.
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NOTICE is hereby given that Ua 
RL 4777 has been issued to then 
to sell beer, wine and liquor it n 
Section 107 of the Alcoholic fed 
trol Law at 769 Metropolitan Arc. k 
Brooklyn, County of Kings, to III 
on the premises.

SPIEZIO’S GRILL, El. ,,, 
769 Metropolitan Ave., Brails >«1 BfprillJUSOMy-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6500 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 170 Stuyvesant Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO
(Stuyvesant 

170 Stuyvesant Ave.,

PROCE
Bar & Grill)

Brooklyn, N.

No.

PI
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NOTICE is hereby given that License ___
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.

No.

NOTICE is 
RL 3334 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 5601 2nd Ave., _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HAMILTON INN, INC. 
Ave., Brooklyn. N. Y.5601 2nd

NOTICE is hereby given that ta 
RL 3107 has been issued to the 0 
to sell beer, wine and liquor it a 
Section 107 of the Alcoholie Bra 
trol Law at 216-218 CrescentS.) 
Brooklyn. County of Kings, to h 
on the premises.

HENRY LOHMANN IS) 
HERBERT FINDHSES 

216-218 Crescent St.,

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

at 5601 2nd Ave., Borough of
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-dgeresnį pa- 
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NOTICE is hereby given that in 
RL 2297 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor it S 
Section 107 of the Alcoholic Bra 
trol Law at 229 DeKalb Arc., Bi 
Brooklyn, County of Kings, to N 
cn the premises.

JOHN DRACOMANOW 
229 DeKalb Ave., Brae?

^^'P-Cnp- 
rajonus lietuvių, 

’^Mulo pas-
«Indijon nu- 
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jietin 
džiojo 
ilisti 
apskri 
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NOTICE 
RL 5767 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1325 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES QUARTARARO
1325 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that ta 
RL 1183 has been issued to the* 
to sell beer, wine i 
Section 107 of the _______
trol Law at 244 Nassau Avenm S 
Brooklyn. County of Kings, to 
on the premises.

AUGUST GERKE .
244 Nassau Ave., BtodS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6220 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 North 7th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

85

the premises.
SOPHIA LACHTARA

ESTATE OF ANTHONY LACHTARA
North 7th St., Brooklyn. N. Y.

0

Šv. Tėvas leido Lenkijos 
katalikų kunigams, vokiečių 
okupuotoje Lenkijoje, duoti 
išrišimą katalikų būriams, 
be išpažinties. Pasauliečiams 
leista nešti ligonims Švč. Sa
kramentą. Šis leidimas liečia: 
Poznaniaus, Gniezno, Plocko, 
Lodzės ir Vloclavek vysku
pijas.

IŠNUOMUOJAMI KAMBA
RIAI

■e

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4390 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 755-9 McDonald Ave. & 101-103 
Ditmas Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

RAYMOND SCHUBERT 
755-9 McDonald Ave. & 
101-103 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 264 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 327 Troutman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH COSSENTINO
327 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

18th Avenue, Borough of

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.

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.
Str., Brooklyn, N. Y.52 Jay

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1170 has 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 South 3rd St , Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

NOTICE 
RL 6011 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 234 Cleveland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN JUREVICH 
(Cleveland Palace)

234 Cleveland St., Brooklyn. N. Y.

Išnuomuojami patogūs 3 
kambariai su apšildymu: 578 
Wythe Ave., kampas Morton 
St. Pro šalį pravažiuoja Fran
klin Ave ir Crosstown gatve- 
kariai. Nuoma $27.00. Telefo- 
nuokite: BU-4-9165.

NOTICE is 
RW 373 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 7802 __ _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAVOY TAVERN. INC. 
7802 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 829 has.................................. ' ’
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 939 
lyn, 
the

939

County 
premises.

ADOLF
Grand St.,

been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control
Grand St., Borough of Brook- 
of Kin^s, to be consumed on

STULGINSKĮ
Brooklyn, N. Y.

is 
has

NOTICE 
RL 1169 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 55 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

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

55

the premises.
GEORGE BAKANAUSKAS

Hudson Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2321 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of -the Alcoholic Beverage Con 
trol Law at 37 Maujer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VERONICA VIRBUKAS
37 Maujer St., Brooklyn N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 5510 has been issued to the undersigned 
to oell 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 
Driggs Tavern

676 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
RL 2783 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 40 Marcy Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICK PAGNOTTA 
(Don’s Bar & Grill)

40 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

No.
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Telephone R®
EV 7 - 1670 VIl-į

JOSEPH VASTUS!

REAL ESTATE INSIUJ 
and LIFE INSUMSB

Mortgages Loaned and * 
496 Grand St, BrooWjn- 
Residence:
87-34 90th St., Woodham'

1

tymą,M E";
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Vokie-

tiems žmo-
su jais

HAvemeyer 8-($

RALPH KBUC1

FOTOGRAfJ
65 - 23 GRAND All

Maspeth,N.Y.

LIETUVIŠKAS

RESTOW
BAR & GRILL

Gaminam valgius amfl 
niško ir lietuviško $$ 
Čia taip pat galima ? 
Amerikos išdirbimo H 
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