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ė nori, kad dar- 
sakytų nuo dvi- 
limo sekmadie- 
atadieniais. Dar- 
įginami pasiten- 
įtu viršlaikio at- 
li jie dirba dau-

Allred J, vai. per savaitę.
(Vendus)

ADVOKATAI

219 So. 4th Street,

linkai raginami 
aiškėja daugelio 
sdėjų „pasiauko- 
: Ohio valstybėje 
ick and Heintz 
)tuvė savo vedė- 
,lgą nuo 25,000 
itančių dolerių; 
smens sekreto- 
alga buvo 4,400 

GERIAUSIOS Kt d — 39,356 dol.
---------1CT padidėjimų 

----------- ■ J i Tad ar kaltinti- 
riaušių bravorų. Parengtai™ai, jei jie ir karo 

eresnio atlygini- 
cosis darbdaviai, 
arbininkai.

Tel. EVergreen 4 - 7142
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FABRIKAI VEIKIA, 
BET JIE—NACIŲ

kad

PARTIZANŲ ŠEI
MOS ŠELPIAMOS

Velykų Numeris Amerikos Lakūnams SekasiVelykinis „Amerikos” nu
meris bus išleistas viena die
na anksčiau. Visi „Ameri
kos” malonūs bendradarbiai 
prašomi straipsnius, kores
pondencijas ir kitokius raš
tus atsiųsti anksčiau.

Visi raštai, skiriami Vely
kiniam Numeriui, turi pa
siekti redakciją ne vėliau 
kovo 30 d., pirmadienio.

„Savitarpinės Pagalbos Ži
nios” Kaune praneša apie 
Savitarpinės Pagalbos pa
stangas pasiųsti į Vokietiją 
lietuviams belaisviams dova
nų. Be to, rūpinamasi suži
noti visų nelaisvėje esančių 
lietuvių pavardes, kilimo vie
tas ir jų adresus.

Reikia spėti, kad tais be
laisviais yra Lietuvos karei- 
viaai, kurie prievarta buvo į- 
jungti į Raudonąją Rusijos 
armiją ir vėliau pateko į vo
kiečių nelaisvę. Iš ankstyves
nių pranešimų matyti, kad 
dalis tokių Lietuvos karei
vių belaisvių paleista ir jie 
jau grįžo į Lietuvą. Visų į 
nelaisvę patekusių Lietuvos 
kareivių vokiečiai nesiskubi
na paleisti, nes jie, matyt, 
reikalingi darbams Vokieti
joje. Iš kitos pusės neabejo
tinai prisibijoma, kad, su
skambėjus pirmiems laisvės 
varpams, tie kareiviai gali 
atsisukti ir į dabartinius o- 
kupantus, panašiai kaip pe
reitais metais jie atsisuko 
prieš bolševikus.

FILIPINUOSE NAUJI PUOLIMAI
WASHINGTON. — šios 

savaitės pradžioje japonai 
pradėjo naujus puolimus Fi
lipinų salose prieš amerikie
čių ir filipinų kariuomenę, 
kuriai dabar vadovauja gen. 
Įeit. Wainwright.

KUNMING. — Iš šio Kini
jos miesto pranešama, kad 
savanoriai amerikiečiai la
kūnai kovo 24 d. rytą užklu
po vieną japonų aerodromą, 
kur sunaikino japonų 40 lėk
tuvų. Užpuolimo metu dau
guma japonų lakūnų žuvo. 
Amerikiečių eskadrilė neteko 
savo vado Newkirk, kurio lė
ktuvas, matyti, buvo pašau
tas iš kulkosvaidžio.

Burmoje šiuo metu vyksta 
didelės kovos. Fronte daly
vauja ir kinų kariuomenė, 
kuri keliose vietose jau bu
vo susitikusi su priešu akis 
į akį. Japonai vartoja stip
rią artileriją ir dažnai lėk
tuvus.

Žuvęs amerikietis lakūnas 
Newkirk Burmoje per trum-

Kovo 24 d. amerikiečių da
linius ir tvirtoves bombarda
vo 54 japonų lėktuvai, kurių 
trys nušauti. Nušauti japo
nų lėktuvai rodo, kad japo
nai vartoja naujos rūšies lė
ktuvus.

Filipinų gynėjai ne tik gi
nasi, jie ir imasi puolimo žy
gių. Šios savaitės pradžioje 
gynėjai puolė japonus Min
danao saloje, kur priešui pa
daryta labai daug didelių 
nuostolių. Filipinų tarpsali- 
niam susisiekimui sutrukdy
ti, japonai yra primetę daug 
minų, tačiau ir 
nugalimos.

Naujausiuose 
se iš Filipinų 
kad labai gerai kovoja patys pą laiką buvo nušovęs 25 ja- 
filipiniečiai, ypač morai, ku- ponų lėktuvus. Šį mėnesį an- 
rie prisiekė ginti savo žemę glai buvo jį apdovanoję pa
iki mirties.

■V

Laikraštis „Į Laisvę” ra
šo, kad Šiauliuose veikia ke
li tekstilės fabrikai. Visi tek
stilės fabrikai priklausą 
„Ostland-Faser” bendrovei. 
Ši bendrovė buvo vokiečių 
įsteigta su centru Rygoje vi
sam „Ostlandui” ir ji pasisa
vino visus su tekstile susiju
sius fabrikus ir kitokias į- 
mones.
„Lietūkis” skelbia,

Lietuvos ūkininkai turį sė
menis pristatyti jam. Tie
siog pristatinėti sėmenis a- 
liejaus fabrikams neleidžia
ma. „Lietūkis” praneša, kad 
linų auginimą reikia palaiky
ti ne tik dabartiniame lygy
je, bet ir ko labiausiai iš
plėsti, nes linai esą būtina 
tekstilinė žaliava.
„Lietūkis” taip pat prane

ša, kad ateinančiai pavasario 
sėjai ūkininkai turį apsirū
pinti reikalingomis sėklomis 
iš savų išteklių. Jų prista
tyti nesą galima. Jeigu ūki
ninkas turi blogą sėklą, tai 
„Lietūkis” galįs tą pakeisti 
geresne, bet už pakeitimą jis 
galįs paimti 10% pristatytos 
sėklos. Taip pat reikalauja
ma padidinti mažiausiai 25% 
bulvėmis apsodintą žemės 
plotą. Bulvių sėklai nebūsią 
galima gauti „norimame kie
kyje,” todėl ūkininkai turį pa
ruošti sėklai savo pačių bul
ves.

Kai dėl žemės ūkio mašinų, 
■ tai patariama jas apžiūrėti ir 
atremontuoti žiemos metu. 
Atsargines dalis esą galima 
gauti, bet reikia pateikti pa
žymėjimą, kad tatai būtinai 
reikia. Tokį pažymėjimą 
duoda apskričių žemės ūkio 
vadovai.

PLINTA BANDITAI
Iš laikraščių matyti, kad 

Lietuvoje, kaip ir pereito Di
džiojo Karo metu, pradeda 
plisti banditizmas. Šiaulių 
apskrityje, ypač Kuršėnuose, 
veikia plėšikų gauja, terori
zuodama gyventojus. Apsi
ginklavę revolveriais ir kir
viais, plėšikai įsiveržia į bu
tus ir plėšia.

ANGLAI RUOŠIASI PUOLIMO PAVOJUI
LONDONAS. — Ryšium 

su pavasariu, Anglijoje pa
didintas rūpinimasis galimu 
vokiečių įsiveržimo pavoju
mi. Nors Anglijai ginti stovi

pusketvirto milijono karių, 
bet ir visi gyventojai ruošia
mi dideliam gynimosi darbui.

Tautos atstovų susirinki
me vyriausybės nariai paaiš
kino apie paruoštą progra
mą. Kiekviename mieste, 
kiekvienoje vietovėje yra su
daryti atitinkami apsaugos 
komitetai ir vidaus sargyba.

William Gallacher, vienin
telis komunistas parlamente, 
paklausė vyriausybės atsto
vų, kodėl komunistai vis dar 
nepriimami į vidaus apsau
gos būrius. Jo klausimas ne
pakeitė padėties. Anglijos 
vyriausybė ir toliau lieka at
sargi svetimųjų įsakymų 
klausančių atžvilgiu.

šios kliūtys
? naciams Lietu- 
svarbu iščiulpti 
gyventojų, ypač 

E viską, kas tik 
kalinga. O jiems 
ko — maisto, vil- 

Mna, ;ų drabužių ir tt.
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te?NOTICE is hereby given tini Liesis No. j 

RL 1323 has been issued to the mderapei i 
to sell beer, ‘wine and liquor at tetai] mdtr I 
Section 107 of the Alcoholic Bevsage Or-1 
trol Law at 221 Wyckoff Ave., Boroojh o( 
Brooklyn, County of Kings, to be cmsmri 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that Litas No. 
RL 1180 has been issued to the underspn! 
to sell beer, wine and liqoor at retail rail 
Section 107 of the Aleoholie Beverage Oct- 
trol Law at 107 Ralph Ave., Borosgh of 
Brooklyn, County of Kings, to be aauend 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License Ns 
RL 7247 has been issued to the untesrsi 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage ta- 
trol Law at 188-190 Grand St, Borough «f 

[ Brooklyn, County of Kings, to to cmssM 
on the premises. „

GYMNASTIC ASSOCIATION OF POUS
FALCON ALLIANCE 

(Nest 140 Wniiamsbcrg, Im.) 
188-190 Grand St, Brooklyn, N. I

NOTICE is hereby given that Lteseto 
RL 3355 has been issued to the wtesp® 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Bereagh 
trol Uw at 777-781 Sterling PL 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises. ..n-.R**

„ HUGH P. GRAHAM 4 MICHAEL
ned1 (Emerald Bar 4 Grill) ...to?
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shi linkams už įvai- 
us žada ne tik 
lūkėti bevertėmis 

feŲ >et ir duoti „priė
ji lį degtinės.

teliu svaigalų su- 
kaimiečius.
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(Emerald Bar & Grill) 
777-781 Sterling Place, Brooklyn. 

NOTICE is hereby given tint Lima 
RL 3335 h*s been issued tn the 
to sell beer, wine and liquor it retul 
Section 107 of the Alcoholic Beveig w 
trol Law at 402 5th Avenne, Boratfe ( 
Brooklyn, County of Kings, to be ozs» 
on the premises.

JOES TAVERN. INC. I 
402 5th Ave.,_____________ Brooklyn, 3. t-1

NOTICE is hereby giveh that Lica» »i 
RL 5748 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at rytai I 
Section 107 of the Alcoholic BewW 
trol Law at 1W5 Broadway, 
Brooklyn, County of Kings, to be etc. 
on the premises. .....

NETTIE GOUISTHN 
(Tarry Tavern) . 

1605 Broadway,_____________^ookl’B' “•

NOTICE is hereby given that Lte®^ 
RL 1317 has been issued to the 
to sell beer, wine and ret,1J f
Section 107 of the Aleoholie Beraw i 
trol Law at 152 Driggs Ave.. B<*W. 
Brooklyn, County of Kings, to be em®« 

on the premises. nvEDWARD SUROWIEC 
152 Driggs Ave., Brooklyn, K

NOTICE is hereby given that L«^ 
RL 6500 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor o 
Section 107 of the Alcdl’lif„Be^į, d 1 
trol Law at 170 Stwyraant 
Brooklyn, County of King®, to , 
on the premises. 

LEO PROCĘ
(Stuyvesant Bar A C™) t , 

170 Stuyvemnt Ave-. Brooklyn. .

NOTICE is hereby, pven ^ 
RL 3334 has been issued to the 
to sell beer, wme and /or at r^ 

. Section 107 of the Alcohol* Bem^ 
I trol Law at 5601 M Ave. 

Brooklyn, County of Kingą, to 
on the premises._HAMILTON INN^ N 
5601 2nd Ave., BrooU^

NOTICE is hereby , 
RL 5767 has been issriItothe W 
to sell beer, wine and Uj®* 
Section 107 of V’er1'vC^ Are. 

. trol Law at 1325 DeKalb ■ 
| Brooklyn, County of Kings, to w

’SSEe
1325 DeKalb Ave.. Brootim,

——   TifgtS!
NOTICE is hereby , given 
RL 6220 has been leviedIto I
to sell beer, wine and bq® Car 
Section 107 of the

• trol Law at 85 North -to SU 
I Brooklyn. County of Kings, to 

on the premises. ^nraVA

85 North 7th St, ”,
------------Z Tut Lie®* i 

NOTICE is hereby, giv® UM 
RL 1170 has been iswed to toe 
to sell beer, wine “fiihoHc Bevels' 

. Section 107 of the Al“*7 J 
| trol Law at 31 Smith.■M bt 

Brooklyn. County of Kings.
1 “ Pre^USTGOODAro

31 South 3rd St, , ..
------------ 1 A«t Uc®* j NOTICE is hereby giv® 

RL 6011 has been išmoto the 
to sell beer, wine and Iwow (> 

. Section 107 of the st 

. trol law at 234 Clevetad 
Brooklyn. County of Ktogs, 

on the
(Cleveland P»hI?’oklyt 

234 Cleveland St, ____
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VOKIEČIŲ MOKYKLA
„Deutsche Zeitung ir Ost- 

land” praneša, kad sausio 30 
d. Vokietijos nacianalsocia- 
lizmo sukaktuvių dieną — 
Kaune buvusi atidaryta vo
kiečių pradžios mokykla. 
„Pradžioje” ji teturinti 
skyrius.

4

VISKAS VOKIETIJAI...
"■4 ži . •* ' &

„Deutsche Zeitung im Os- 
tland” rašo, kad von Rente- 
len buvo pasikvietęs pas sa- 
vę profesinių sąjungų vado
vaujančius asmenis. Komi
saras apibudinęs profesinių 
sąjungų uždavinius, kurie 
privalo rikiuotis į Vokieti
jos „darbo fronto” organi
zacijas.

WASHINGTON. — Kovo 
24 d. pas prezidentą Roose- 
veltą lankėsi Lenkijos vy
riausybės ištrėmime ministe- 
ris pirmininkas gen. Sikors
ki.

Spaudos atstovams gen. 
Sikorski pareiškė, kad Jung
tinės Tautos laimės karą, jei 
gu jos laikysis Atlanto Čar- 
terio dėsnių. Lenkija, Sikors
ki pareiškė, susilaiko nuo te
ritorinių klausimų kėlimo, 
ypač Rusijos atžvilgiu, nes 
tai galėtų pakenkti pergalei.

Sikorski pareiškęs* prezi
dentui, kad 'Ru^d' teiktlha 
visa galima pagalba. Šiuo 
metu Rusijos fronte lenkai 
turį aštuonias veikiančias 
divizijas.

sižymėjimo aukštu ženklu.

MACARTHUR UOLIAI RUOŠIASI

žy- 
dė-
gy-

NĖRA MUILO
Muilo stoka Lietuvoje 

miai apsunkina kovą su 
mėtą ją šiltine. Lietuvos
ventojams, kaip skelbiama 
oficialiniame pranešime, sau
sio mėnesį tebuvo leista nu-.

MELBURNAS. — Genero
las MacArthur šiuo metu at
lieka milžinišką pasiruošimo 
darbą Australijoje. Ten jis 
sutiktas nepaprastu šiltumu. 
Australijos sostinėje jis pa
sakė gausiai miniai trumpą 
kalbą, kurioje pabrėžė savo 
gilų tikėjimą pergale, tačiau 
ir įspėjo nelaukti stebuklų.

Dabar jau paskelbta, kaip

Cripps Indijoj
NEW DELHI. — Anglijos 

vyriausybės narys Sir Staff
ord Cripps šiuo metu veda 
svarbius pasitarimus su In
dijos tautinio judėjimo va
dais. Pradžioje tarėsi su In
dijos vicekaraliumi, provin
cijų gubernatoriais.

Pasitarimai, manoma, ne-. . , . ., ■ .v -i .x- T-.-,-•. ranuaiimai, manuma, uc
sipirktipo-100 gramų (ma- 'MacArthur išvyko is _Filipi- bus i^įgvf, nors Cripps ir pa~
žiau kaip ketvirtį svaro) sky
sto muilo arba vieną gabalėlį 
tuoletinio muilo arba 1 pake
lį skalbiamųjų miltelių.

NETEKTA DVIEJŲ NAIKINTOJŲ

nų. Pirmiausia, kelionė vyk
dyta mažais torpediniais lai
veliais, kurie buvo pastaty
ti prieš keleris metus paties 
generolo planais. Kelionė bu
vo labai pavojinga ir vargin
ga. Tačiau viskas baigėsi 
laimingai. Torpediniais lai
vais pasiekta sala, kur atlė
kė du Amerikos lėktuvai, 
nors laukta trijų. Generolui 
MacArthur ir visiems jo pa
lydovams teko atsisakyti 
nuo savo krovinių ir palikti 
juos saloje. Australija pa
siekta po keliolikos valandų 
skridimo. Visa kelionė tęsė
si penkias dienas.

reiškė, kad jam pavestas už
davinys turės būti atliktas 
per dvi savaites.

Indijos vadai turi didelių 
nesutarimų. Indusai nesutin
ka su muzulmonais, kurių y- 
ra apie 80 milijonų. Be to, y- 
ra visa eilė kitų grupių, ku
rios viena su kita nesutaria.sbury” ir „Edsall”. Iš viso 

Amerika Javos salos mūšiuo
se neteko penkių laivų. Žu
vusių laivų įgulų nariai taip 
pat laikomi žuvusiais. Apie 
tai pranešta jų artimiesiems.

Minėti laivai naikintojai 
galėjo turėti po apie 130 jū
rininkų.

WASHINGTON. — Laivy
no vadovybė pranešė, kad Ja
vos salos apylinkėje netek
ta dviejų naikintojų — ,,Pill-

„DVASINIS GYVENIMAS”
Vokiečių spaudos žiniomis, 

studentams artimiausioje a- 
teityje būsiančios laikomos 
paskaitos iš germanistikos, 
kurių metų „studentai bus 
supažindinti su vokiečių 
dvasiniu gyvenimu.”

Rusą Sutartis 
su JaponaisVOKIETINA VARDUS

r^;, suprasti p. Crip- 
gili jonus lietuvių, 

tį ;ų jis siūlo pas
toliai, o Indijon nu- 

to tautų laisvinto-

a*|_ »*-__
®2ffk Times” kovo t
^|šė, kad tą dieną 
«?iijas paskelbė ko- 
.iifenbergo įsakymą, 

.•iiitaluvoje, Latvijoje 
^Įsteigiamos tauti- 
■^fetracijos. Vokie- 
ftoti kiek galima 

rtos tiems žmo- 
Į sutinka su jais 
iauti.
mas nieko naujo 
•Tautinės admini- 
Sei ir bus įsteig- 
Įlaisvės neturės, 

pikiai vykdvti na- 
^|ų įsakymus. Bet 

kad „tautinių ad- 
l!|” steigimas pa- 
rpa. kai bolševikai 
kalauja Lietuvos, 

'jlEstijos, kai Lon-
Įps pasisako už tų 

Paavimą.
-^|i neapmuilins a- 
rbs ir Pabalčio vi-

Eino, kur jų tik
sli. Ne Berlyne ir 
|e. Jų akvs nu- 
ya shingtona.
M’—
Prievolės įstaty
to vadovybė pas- 
s taisykles. Ka
linami ir nepilie- 
|iie nėra Ameri- 
liliečiai. Paskelb- 
įneutral.ių valsty- 
nliečiai noriai i-

S®

L , nd ta i

B 31

0

I?

Ui

NOTICE is hereby 
RL 2321 has been Iss«dto 
to sell beer, wine, 
Section 107 of'the Ąlc®0 
trol Law at 37 Matu g/tfe*
Brooklvn, County of Kings, 
on the P^nica N t.
37 Maujer St, ______

___ ____ -y' T į Tjo®^ 
NOTICE is hereby .giv® 
RL 2783 has been 1^^“ 
to sell beer, wine an BeverU* ’ 
Section 107 of the_____________ Boro^J
trol Law at 40 Marey 
Brooklyn. County of K^gs.

on 0,6 P£&CK pagnotta 
(Don's Bar 4 Gn^

'*-rey Ave.,
N.

mami į Amerikos kariuome
nę. Tame sąraše — ir Lietu
va ir jos seseriškos Latvi
jos ir Estijos respublikos.

Šis paskelbimas labai kar
ti piliulė mūsų bolševikams 
iš „Laisvės” pastogės. Jie 
sau pagalbon net vieną ka
lendorių autoritetu pasigrie
bė, norėdami visam pasauliui 
įrodyti, kad Amerikoje nė 
Lietuvos vardo nebepripažį- 
stama. Vargšeliai!

Ne tik Lietuvos
merika pripažįsta. Ji pripa
žįsta ir pripažins laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą, ku
rią laikinai buvo sutrempę 
bolševikai, o dabar kankina 
naciai. Amerika tautų neiš
duoda ir nepardavinėja.

ŠOKO NUO BOKŠTO
Tauragėje savotišku būdu 

nusižudė darbininkas Norgė
las. Jis užlipo ant bažnyčios 
bokšto ir iš ten šoko. Norgė
las buvo nuvežtas į ligoninę, 
kur greit mirė.

Vokiečiai okupantai jau 
pradėjo vokietinti lietuviš
kus vietovardžius: viename 
vokiečių komisaro Kaune pa
skelbtame parėdyme Zara
sai vokiškai vadinami Osser- 
see.

VOKIEČIAI PAPILDO SAVO EILES

vardą A-

Balandžio 9 d. Chicagoje 
įvyks Lietuvos piliečių są
jungos steigiamasis susirin
kimas. Pagaliau, tai, ko se
niai laukta, taps kūnu.

Lietuvos piliečių organiza
cinis vienetas turės savo vei
klai plačią dirvą. Spėjama, 
kad ji naudosis Amerikos 
lietuvių parama. Artimai 
bendradarbiaus su Lietuvos 
įstaigomis. Palaikys santy
kius su kitų tautų įvairio
mis įstaigomis. Reikš laisvų 
Lietuvos piliečių nuomones 
ir siekimus. Rinks ir ruoš 
reikalingą istorinę, mokslinę 
medžiagą, žodžiu, dirbs kiek 
ir kas tik galima nepriklau
somai, laisvai ir demokrati
nei Lietuvai atstatyti.

ŽUVO LIEPSNOSE
Spaudos žiniomis, Radvili

škyje viename name dėl ne
žinomų priežasčių kilęs gais
ras, kuris buvęs 
pastebėtas. Ugnis 
išsiplatinusi, jog 
žmonės.

VERČIA AUGINTI
Vokietijos generalinis ko

misaras Lietuvoje išleido įsa 
kymą, pagal kurį visi ūkinin-

MASKVA. — Rusijos in
formacijų biuras skelbia, ga
vęs žinių, kad paskutiniu 
metu vokiečiai į rytų frontą 
atgabenę 38 naujas divizijas 
(apie pusė milijono karių).

Rusų pranešimu, per pasku
tines dvi savaites Leningra
do fronte vokiečiai netekę 
16,000 karių. Labai dideli 
mūšiai einą apie Naugardą.

kai turi privalomai sodinti i TaiP Pat j®* sustiprinti ir a“ 
cukrinių runkelių. Visi tie yiacijos daliniai. To ei vo-

per vėlai 
taip greit 
sudegę 6

MIRE PEDAGOGAS
Panevėžio apskrities ligo

ninėje po sunkios ligos ir ope 
racijos mirė žymus pedago
gas Antanas Simutis. Velio
nis gimė 1896 m. Skuodo val
sčiuje, Kretingos apskrity
je. Baigęs Liepojos gimnazi
ją, 1916 m. pradėjo mokyto
jauti pradžios mokykloje. Ve 
liau mokėsi Kauno universi
tete, nepasitraukdamas ir 
nuo tiesioginio darbo. Po to 
jis dirbo vidurinėje mokyk
loje ir apie 15 metų išbuvo 
pradžios mokyklų inspekto
rium Telšiuose ir Panevėžy
je.

Džiuginki mūsų karius! 
Pirki Apsigynimo bonus ir 
ženklelius.

augintojai, kurie augino run
kelių ir anksčiau, turi užso
dinti ne mažesnius plotus, 
kaip 1941 ir ankstyvesniais 
metais. Tie gi ūkininkai, ku
rie runkelių visiškai neaugi
no, turi sodinti tam tikrą 
plotą, priklausomai nuo tu
rimos žemės. Ūkininkai iki 5 
hektarų nuo tos prievolės at
leidžiami. Tie ūkininkai, ku
rie turi žemės tarp 5 ir 10 
hektarų, turi užsodinti cukri
niais runkeliais Va ha., turį 
tarp 10 ir 20 ha. — pusę he
ktaro ir t. t.

GYDO PARTIZANUS
Laikraščio „Į Laisvę” ži

niomis, Savitarpinės Pagal
bos (buv. Raudonojo Kry
žiaus) ligoninės chirurginia
me skyriuje iki šiol tebeguli 
10 sunkiai sužeistų lietuvių 
partizanų. Dviem jų ampu
tuotos kojos, kitiems sužeidi
mas yra palikęs tokiu sunkių 
pasėkų, jok iki šiol jie nega
li palikti ligoninės.

kiečių gynimasis esąs visur 
padidėjęs, išskyrus Staraja- 
Russa frontą, kur 16-ta vo
kiečių armija esanti visiškai 
apsupta.

Rusai nurodo, kad kari
niams žygiams šiuo metu 
daug kenkia pašalo ėjimas, 
purvas. Tačiau nežiūrint įvai 
rių kliūčių, rusai skelbiasi 
eisią pirmyn. Paskutinėmis 
dienomis rusai susilaukę 
stambios paramos tankais ir 
bombanešiais iš Anglijos ir 
Amerikos.

Šiaurės fronte, Leningrado 
apylinkėje, vokiečiai šios sa
vaitės pradžioje netekę dvi
dešimt įsistiprinimų. Nuos
tolių buvę abiejose pusėse.

Kauno spauda rašo, kad 
iš 19 lavonų, kurie buvo at
kasti pereitais metais Klebo- 
niškio — Eigulių kapinėse, 
buvo atpažinti tik du, būtent, 
Jadvyga Meduzevičiūtė, 22 
metų, ir Juozas Karazija, 
65 metų. Atpažintųjų gimi
nės pasakoja, kad jie dingę 
pereitų metų pavasarį..

MASKVA. — Šios savaitės 
pradžioje Rusijos užsienių 
komisaras ir Japonijos am
basadorius pasirašė sutartį, 
pagal kurią Japonijos - Ru
sijos žvejybos susitarimas 
pratęsiamas visiems metams

Visose sostinėse laukta, 
kaip pasielgs rusai — atnau
jinę sutartį su japonais, ar 
nutrauks. Kadangi rusai visą 
laiką reikalauja, kad Euro
poje anglai ir amerikiečiai a- 
tidarytų prieš vokiečius an
trą frontą, todėl manyta, 
kad gal rusai nutruaks san
tykius su japonais.

Tie spėliojimai neišsipildė. 
Rusai ir toliau palaiko arti
mus santykius su japonais, 
kurie užpuolė Ameriką, An
gliją ir Olandijos kolonijas.

JAPONAI KALBA APIE GYNIMOSI

MIRE PROF. VOLTERIS
Pereitu metų gruodžio 14 

d. mirė Kaune žinomas moks
lininkas, Vytauto Didžiojo 
universiteto profesorius, E- 
duardas Volteris, sulaukęs 
85 metų amžiaus.

BERLYNAS. — Čia per 
radiją perduoti pranešimai iš 
Japonijos, kurioje jau kalba
ma apie gynimąsi, o ne apie 
puolimą. Laivyno oficialus 
kalbėtojas pareiškęs, kad 
šiuo metu Amerika ir Angli
ja perėjusios į puolimo padė
ti. o Japonija atsidūrusi gy
nimosi pozicijoje. Tas pats 
kalbėtojas pažymėjo, kad Ja
ponija gali susilaukti puoli
mo ir iš oro.

Vienas japonų laikrašti
ninkas Vokietijoje pareiškė, 
kad japonai, užėmę teritori
ją, 100 kartų didesnę nei pa-

ti Japonija, yra jau beveik 
atsiekę savo tikslus.

Japonų vadas olandų In
dijoje, gen. Imamura, įsakė 
japonų kariams nesidžiaug
ti laimėjimų laurais, uoliai 
atlikinėti kasdienines kūno 
mankštas ir būti tvirtos va
lios. Jis pareiškė, kad olan
dai todėl pralaimėjo, kad per 
daug lengvai ir prabangiai 
gyveno.

Per mažai: per vėlai! Bet 
vis dar yra laiko nusipirkti 
bonų ir ženklelių.
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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.

IŠ MŪSŲ VEIKIMO CENTRO
Centro Susirinkimas <

Šiemet vasario 27 d. „A- 
merikos” redakcijoj, Brook- i 
lyn, N. Y., buvo Federacijos i 
centro valdybos susirinki
mas, kuriame dalyvavo dau
guma valdybos narių. Šiuomi 
ir Federacijos skyriai apie 
to susirinkimo nutarimus y- 
ra painformuojami:

Lietuvai Gelbėti Fondo 
kalbėtojai su prakalbomis 
jau apvažiavo — Chicagos 
apylinkes, Detroitą, Cleve- 
landą, Naująją Angliją. Pra
kalbų maršrutas dar nepasie
kė šių rajonų: visos Pennsyl- 
vanijos, New Yorko, New 
Jersey, Baltimore ir Connec
ticut. Tų rajonų veikėjai 
prašomi patys pasirūpinti 
kalbėtojais ir vajumi, nes 
tuo tarpu sekretorijatas ne
beturi ką ten pasiųsti. Lig- 
šiol vajaus metu L. G. F. su
rinkta $3,547.11. Tremti 
niams šelpti išsiųsta $3,315.- 
58.

Sekretorius taip pat pers
kaitė Lietuvių Kultūrinio 
Instituto direktoriaus prof. 
K. Pakšto raportą, kuriame 
jis smulkmeniškai nušvietė 
instituto veiklą, pažymėda
mas, kad jau dvi knygos an
glų kalba išleistos ir plačiai 
paskleistos mokslo žmonių ir 

~~ politikų tarpe, daromos apie 
Lietuvą paskaitos etc. Kny
gų leidimas, išsiuntinėjimas, 
sekretoriaus išlaikymas ir 
paties direktoriaus kukli al
ga Federacijai per 6 mėne
sius kaštavo tik $2,289.28. 
Įeigų būta $502.50. Centro 
valdyba, išklausiusi raporto, 
nutarė, kiek leis sąlygos, il
giausia išlaikyti Institutą. 
Dėl to lietuvių visuomenė 
prašoma šią įstaigą remti, 
platinant jos knygas ir įsi
rašant rėmėjais.

Pirmininkas J. Laučka pra 
nešė pakvietęs Jaunimo Ko- 
misijon kun. K. Vasį, kun. 
Dr. J. Vašką, Dr. Galinį, Pr.* 
Razvadauską ir Pazniokaitę. 
Komisijos sąstatas užgirtas.

A. a. kun. Dr. J. Navicko 
atminimui įamžinti, valdyba 
prašo lietuviu visuomenę bū
ti dosnia velionies vardu į- 
steigtoms stipendijoms Ma- 
rianapolio Kolegijoj ir Ma
rijonų Seminarijoj

Federacijos Kongreso nu
tarta šiemet nešaukti. Vietoj 
jo bus sušauktas Federaci
jos Tarybos suvažiavimas L. 
R. K. S. A, Seimo metu, bū
tent, birželio 22 d., 8 vai. va
kare, Bond Hotel, Hartford, 
Conn.

Susirinkimo pasidžiaugta, 
kad gerb. kunigai klebonai 
registruoja lietuvius karei
vius, įstojusius į U. S. armiją 
ir prašo skyrių šį darbą pa
remti. Paruošti peticiją A- 
merikos vyriausybei ir rinkti 
parašus už Nepriklausomą 
Lietuvą nutarta palikti A- 
merjkos Lietuvių Tarybai.

Nutarta raginti Federaci
jos skyrius ir apskritis šie
met liepos mėnesį paminėti 
Amerikos vyriausybės Lietu
vos pripažinimo 20 metų su
kaktį.

Dėl St. Cripps’o, Anglijos 
ministterio, akcijos prieš 
Baltijos valstybes centro val
dyba pasiuntė atitinkamą 
raštą Jungtinių Valstybių 
vyriausybei ir ragino visų 
organizacijų centrus tai pa-

daryti, o kur galima, sušauk- i 
ti masinius susirinkimus ir 
pareikšti protestą. Lietuvos < 
politikai ir mūsų visuomenės 
vadai paraginti budėti ir dir
bti.

Įeigos į Lietuvai Gelbėti 
Fondą

Cambridge, Mass. —$101.- ' 
50; So. Boston, Mass. — 
$111.00; Nashua, N. H. — 
$25.81; Lowell, Mass., — 
$34.01; Lawrence, Mass. — 
$45.38; Haverhill, Mass. — 
$41.16; Providence, R. I. — 
$117.00; Worcester, Mass. 
Aušros Vartų parapija — 
$261.68; Detroit, Mich. šv. 
Jurgio par. — $120.00; Det
roit, Mich., St. Lenartas — 
$5.00; Chicago, Ill. Juozas 
Jakštas — $2.00; P. Narbu
tas — $1.00; J. M. Šaltenis
— $2.25; Kun. V. Slavynas
— $5.00; Medicine Hat, Ca
nada, V. Navickas — $1.00; 
Waterbury, Conn. — $200.- 
00; Taylorville, Ill. V. Kasper
— $1.00; Federacijos Chica
gos apskritis už ženklelius— 
$5.00; Rockford, Ill. — S. 
Kasputis, A. Kairys, B. Rač
kauskienė po $1.00; Roches
ter, N. Y. — $110.66; So. Bo
ston, Mass. — $879.60; Det
roit, Mich. Fed. 4 skyrius — 
$12.00; Brockton, Mass. — 
$298.45.

Įeigos Federacijos iždan. 
Philadelphijos visų trijų pa
rapijų draugijų mokesčiai 
$19.00; Chicago Fed. 26 sky
rius $1.00; Chicago 23 sk 
$2.00; Chicago Fed. 19 sk. 
$5.00; Chicago Bridgeporto 
LGF sk. $1.00; New Yorko 
Fed. apsk. dr-jos $25.00.

Federacijos apskritys ir 
skyriai prašomi jau siųsti į 
centrą visų draugijų mokes
čius už 1942 metus. Centrali- 
nės organizacijos moka po 
$10.00 į metus, lokalinės dr- 
jos, kuopos ir skyriai po $1.- 
00.

Apskričių ir skyrių vardai. 
Sekretoriatas maloniai pra
šo Federacijos skyrių ir ap
skričių prisiųsti savo valdy
bų vardus, pavardes ir adre
sus. Prašome sekti Federaci
jos centro darbus spaudoje ir 
apie juos referuoti apskričių 
ir skyrių susirinkimuose 
Centrui įdomu ir naudinga 
žinoti, kas yra veikiama sky
riuose. Dėl to bent retkar
čiais centrui būtų malonu iš
girsti iš skyrių ir apskričiu 
gyvenimo ir veikimo.

Krašto gynimo darbuose. 
Centras džiaugiasi, kad Fe
deracijos skyriai ir kitos ka
talikiškos draugijos taip uo
liai dalyvauja krašto gynimo 
darbuose ir kad, centro pa
raginti, minint Lietuvos Ne
priklausomybės dieną — va
sario 16-tą, surinko gausias 
aukas Amerikos Raudonam 

■ Kryžiui. Ypač džiugu, kad 
lietuvaitės taip uoliai daly- 

. vau j a A. R. K. veikloj ir susi
organizuoja į atskirus A. R. 
Kryžiaus vienetus. Tuos kil
nius darbus tęskime ir to
liau. Jie neša naudą ir Ame
rikai ir tiems idealams, už 
kuriuos Amerika kariauja. 
Amerikos laimėjimas — yra 
visų tautų ir visų žmonių 
laimėjimas.

Linksmų Šv. Velykų!
Leonardas Šimutis, 

ALRKF. Sekretorius.

Lietuvos laikraščiai plačiai 
mini pirmąją lietuvių dailės 
parodą, kuri, pagal naująjį 
stilių, buvo surengta Vilniu
je prieš 35 metus, 1907 m. 
sausio 9 d. Paroda buvo su
rengta a. a. inž. Petro Vilei
šio namuose, Antkainyje. Šio
je parodoje dalyvavo 22 lietu
viai dailininkai: M. K. Čiur
lionis, Antanas Žmuidzinavi
čius, skulptorius Petras Rim
ša, Antanas Jaroševičius, Pe
tras Kalpokas, Vytautas Žič- 
kauskas, K. Šklėrius, Juozas 
Zikaras, Jonas Paseckas, A- 
leksandras Paliukaitis, Kazys 
Stabrauskas, Karolis Vitkau
skas, Mikalojus Lingvys ir 
kiti. Buvo išstatyta per 200 
originalinių dailininkų darbų 
ir daugiau kaip 100 įvairių 
vertingų liaudies dirbinių, ku 
rie sudarė atskirą liaudies 
kūrinių skyrių.

Tą istorinę parodą tada ati
darė Dr. Jonas Basanavičius. 
Paroda turėjo milžinišką pa
sisekimą, nes ją gausiai lan
kė vietos gyventojai vilnie
čiai ir iš toli atvykstantieji

lietuviai, net iš Kaukazo ir 
kitų tolimų vietų. Kaip rašo 
Kauno laikraščiai, „Ameri
kos lietuvių XXII seimas tai 
parodai paskyrė 100 dol. au
ką, kas anais laikais sudarė 
didelę pinigų sumą”. Paroda 
smarkiai išjudino lietuvius 
menininkus ir to pasėkoje 
buvo įkurta Vilniuje pirmoji 
lietuvių dailės mėno organi
zacija „Lietuvių Dailės Drau
gija”. Nuo tada paroda buvo 
rengiama kasmet. Iš visų 
kraštų lietuviai dailininkai 
Vilniun siųsdavo savo kūri
nius. Didelės parodos — tai 
būdavo lyg metinės Vilniaus 
lietuvių šventės. Be to, lietu
vių parodos buvo surengtos 
1910 m. Rygoje, 1913 m. Pe
trapilyje, Maskvoje ir kt. Per 
tą 35 metų laikotarpį, nuo 
1907 m. iki 1942 m., Lietu
voje buvo suruošta apie 250 
atskirų parodų. Šiandien lie
tuvių dailininkų priskaitoma 
apie 300. Kaune Dailės Mo
kykla įsikūrė jau 1921 m., o 
jau nuo 1923 m. veikė kaipo 
Meno Mokykla.

KAIP KOVOJA PRIEŠ EPIDEMIJAS

Centrinė valstybinė biblio
teka Kaune turi apie 200,000 
knygų. Be jos, Kaune dar 
veikia 5 viešosios valstybi
nės bibliotekos, kurių viena 
Dr. Vinco Kudirkos vardo. 
Provincijoje iš viso yra 241 
valstybinė biblioteka. Prie 
daugumo bibliotekų veikia 
ir skaityklos. Anksčiau, be- 
valdžios lėšomis išlaikomų 
bibliotekų, buvo apie 1,500 
privačių bibliotekėlių. Jas 
suorganizavo, tvarkė ir iš
laikė įvairios kultūrinės or
ganizacijos. Bolševikai, užda
rę visas organizacijas, pa
sigriebė ir jų turtą. Dalis šių 
bibliotekų knygų pateko pro
fesinėms sąjungoms, kita 
dalis buvo nusavinta paski
rų asmenų, o kai kuriose vie
tose — ypač patriotinio bei 
tautinio turinio knygos — 
daugiausia buvo visai sunai
kintos.

Be čia suminėtų bibliotekų, 
dar ir daugelis parapijų tu
rėjo savo nuosavas bibliote
kas. Iš viso nepriklausomos 
Lietuvos laikais veikė ma
žiau kaip 2,000 viešų ir vie- 
šojoo pobūdžio visuomeninių 
bibliotekų.

IEŠKO TARNAUTOJŲ

Kaune atidarytas „lietu
vių-vokiečių” I rūšies resto
ranas. Vilniuje veikia kažko
kia „Vilniaus vokiečių pre
kybos įmonė”, kuri per leik- 
raščius ieško vokiečių kalbą 
mokančio vyr. knygvedžio. 
Laikraščiuose dažnai galima 
užtikti skelbimų, kuriais įvai
rios vokiečių įmonės ieško 
tarnautojų, mokančių vokie
čių kalbą, o kai kada priima
mi tiktai Vokietijos piliečiai.

NĖRA SAVANORIŲ...

Per Kauno radiją kelintą 
kartą buvo priminta apie sa
vanorių į Vokietijos darbo 
tarnybą (Arbeitsdienst). Pa
sak kalbėtojo, į registracijos 
biurus atvykstą savanoriai, 
tačiau jie esą arba per jauni, 
arba per seni. Todėl radijas 
dar kartą priminė, kad sava
noriais galį įsirašyti gimę 
1920—22 metais. Registraci
jos biurai esą Kaune (Dau
kanto g-vė 13), Vilniuje, 
Šiauliuose ir Panevėžyje.

Iš TOLIAU
miais priešistorimaįjiL 
gyveno greta ir h;į 
kalba iki šiol yra 
si daug lietuviškų jLfljVOS PILIEČIŲ S- 
toriniais laikais B^rA)S PRANEŠDIAI 
lyvavę švedų arnujl^ 
ja atsilankydavę ji 
Vėliau suomių 
kartus buvusi atveri 
tuvą: 1832,1848 ir 1| 
tais. Prie Skapiškio! 
bar užsilikę suomių J 
pai.

Naujausiais laihįj 
viai atsiradę Suomija 
likdami ten po karo J 
rusų armijoje. DidJ 
vių kolonija susidarė! 
linio karo metu. Tuoj 
sinkyje apsigyveno] 
Sabaliauskas, išvertę! 
valą” į lietuvių kad 
mių-lietuvių draugijiį 
ta 1917 metais. Kį s 
niai santykiai tarpi N. J. 
ir Suomijos ušmegsti | ____
liai 1921 m. vasario®. - -

Kauno radijas taip 
minėjo suomių 
mylėtojų draugijos 
sukaktuves.

jotinis Suvažiavimas

< vietinių Komitetų 
ijjos praneša, kad š. m 
įio 9 d. 6:30 P. M. či- 
į Jaukiamas visuotinis 
Lasis Lietuvos Pilie-

atstovą suvažiavimas 
jungtinėse Amerikos 

rbėse sudarytu Į šuva- 
kviečiami svečiais at 

Hi visi, kuriems bran-
Nepriklausoma ir 

jotinė Lietuva,

^vimo buveinė bus 
įįta papildomai.

Petro ir Povilo parapi- 
bažnyčioje Didžiosios Sa- 
įs pamaldų tvarka bus

Vokietijos generalinis ko
misaras paskelbė potvarkį 
dėl personalo paskyrimo ko
vai su epidemijomis. Pagal 
aną potvarkį, tose „generali
nėse Lietuvos srities’ vieto
se, kurioms gresia epidemi
jos pavojus, gali būti patrau
ktas į darbą visas medicinos 
personalas: gydytojai, dantų 
gydytojai, dantistai, farma
cininkai, chemikai vaistinin
kai, felčeriai, gailestingosios 
seserys, slaugytojos, akuše
rės, dezinfektoriai, masažis
tai, medicinos studentai ir 
buvę sanitarijos puskarinin
kiai. Kovai su epidemija pas
kirti asmenys jų darbo metu 
turi būti laikomi viešosios 
tarnybos tarnautojais.

Pagal kitą potvarkį pažy-

mimos priemonės, kurių rei
kia imtis epidemijos atveju. 
Pavojingomis laikomos šios 
ligos: raupsai (lepra), dėmė
toji šiltinė, geltonasis drugys, 
rauplės maras ir cholera. Be 
grynai mediciniškų priemo
nių, pagal potvarkį vokiečių 
sričių komisarai gali uždary
ti mokyklas, bažnyčias, kinus 
ir teatrus, o turgus bei kito
kius žmonių susirinkimus už
drausti.

Taip pat gali būti suvaržy
tas, kontroliuojamas ir už
draustas susisiekimas. Kas 
kliudys kovą su apkrečiamo
mis ligomis, tai gali būti bau
džiamas kalėjimu, o ypač sun 
kiais atvejwT •—* net sunkių 
darbų kalėjimu.

RUSŲ NUOMONĖS

PIRMAS SUSIRĖMIMAS

Kauno radijas paminėjo, 
kad 1919 m. sausio 13 d. Kė
dainių apylinkėse pirmą kar
tą lietuviai žvalgai susidūrė 
su bolševikais, kurie veržėsi 
Lietuvon. Lietuvai teko ves
ti atkaklią kovą su sovietais, 
kurie buvo įsteigę Minske 
„lietuvių vyriausybę” su Ka- 
psuku-Mickevičium priešaky
je. Pasirašius 1920 m. liepos 
m. 12 d. taiką su Nepriklau
soma Lietuva, Maskva tęsė 
toliau savo akciją prieš Lie
tuvą, nesilaikydama . sutar
ties pasižadėjimų: ji ruošė 
perversmus Lietuvoje, negrą 
žino kultūros turtų, nedavė

minėjo su
Sekmadienyje:

11 vai Verbų šventinimas 
Sumą, Procesija. Po su- 
Palaiminimas.

Antradienyje:
M A. M. Šv. Antano pa-

Maironio Literati 
ziejus Kaune surengė 
M. Linkevičiaus meti 
ties sukaktuviiĮ pręjį Madienyje. 
rybos ir gyvenimo“

Per Kauno radiją 
siminta apie kalbinihS pamaldų išpažinčių klau- 
Jablonskio ir vyskurį 
no Baranausko gimirjj

:30 v. vak Tamsioji Auš- 
i (Tenebrae). Pamokslas.

Ketvirtadienyje:
8:00 A. M. Išpažinčių klau-

ŠIAULIUOS DIDELI SUVARŽYMAI
Laikraščio „Į Laisvę” ži

niomis, Šiauliuose imtasi 
griežtų apsisaugojimo nuo 
dėmėtosios šiltinės pavojaus 
priemonių. Teatre viešieji 
spektakliai nebevyksta. Taip 
pat uždaryti abudu Šiaulių 
kino teatrai, sulaikytos pa
maldos bažnyčiose. Kiek ga
lima, stengiamasi išvengti ir 
didesnio žmonių susibūrimo 
prie parduotuvių bei kitose 
vietose, kur tenka stovėti ei
lėse.

Tas pats laikraštis rašo, 
kad Šiaulių apskrities virši
ninkas paskelbė įsakymą, ku
riuo iš Šiaulių išvykti ir nau-

dotis autobusais bei geležin- 
kėeliais galima tik su su „bū
tinos kelionės” leidimais, 
duodamais vokiečių apygar
dos komisaro. Be to, reikalin
gas gydytojo liudijimas apie 
sveikatą. Būtinumo liudijimo 
nereikia tik keliaujant siau
rojo geležinkelio Joniškėlis- 
Panevėžys-Uten alinija.

„Žiedo” knygynas Šiauliuo
se išleidęs kelis leidinius, pir
moje eilėje A. šešplaukio - 
Tyruolio lietuviškai-vokišką 
žodyną. Tačiau „daugybė šio 
knygyno numatytų išleisti lei 
dinių laukia savo eilės ir ge
resnių sąlygų juos išleisti.”

VEŽE KNYGAS, PAVEIKSLUS,
Švedų laikraščio „Afton

bladet” korespondentas iš 
Berlyno paskelbė žiniutę apie 
išvežimą iš Lietuvos į Sovie
tų Rusiją daugelio kultūros 
vertybių. Toje žinutėje sako
ma, kad Lietuvoje dabar pra
dėta rinkti žinias apie tą ža
lą, kurią padarė bolševikai 
Lietuvos archyvams ir biblio
tekoms. Nustatyta, kad tie 
nuostoliai yra labai dideli.

Iš eilės muziejų ir miestų 
archyvų sovietų „činovnin- 
kai” pasisavino daug vertin
gos medžiagos. Taip pat ir 
provincijoje jų plėšimas bu
vo varomas. Lietuvoje dabar 
nesama nė vieno didesnio 
dvaro, iš kurio nebūtu išvež
ta paveikslu, baldų ir kitų 
kultūros vertybių.

Iš Vilniaus tuojau po bol
ševikų pirmosios invazijos 
1939 m. buvo išgabenta virš 
1,000 knygų, daug mokslinių 
žurnalų ir 350 muziejinių 
daiktų. Valstybės centralinia- 
me archyve Kaune „pasidar- 

‘bavo” sovietu ,,specialistas”, 
išvežęs eibę dokumentų.

Visas Nepriklausomos Lie
tuvos Užsienių Reikalų Mini-

sterijos archyvas išsiųstas į 
sovietų Rusiją. Iš kitų archy
vų raudonieji gabeno įvairiau 
šių dokumentų ir bylų dėžes. 
Lietuvoje apiplėšti ne tik mu
ziejai ir archyvai. Bibliote
kos irgi buvo išvartytos ir 
daug knygų sunaikinta neva 
už priešbolševistinę pakrai
pą.

ATKASA LAVONUS
Kauno laikraščiai rašo, 

kad prie Petrašiūnų atkasta 
duobė su 29 nužudytų politi
nių kalinių lavonais. Esą nu
statyta, kad šiuos kalinius 
nužudęs čekistas Alfonsas 
Vilimas, kuris gruodžio 13 d. 
su dviem kitais buvęs nuteis
tas mirti ir Kaune viešai su
šaudytas. Vilimas sakęsis, 
kad jis šių žmonių nekanki
nęs, o juos nušovęs prie Če
kes būstinės Kaune specia
liai tardvmui įrengtame kam
baryje. Tačiau atkastųjų la
vonų tyrinėjimas parodęs vi
sai ką kitą. Beveik visi at
kastieji biauriai sužaloti ir 
nustatyta, kad dauguma jų 
mirė bekankinami dėl krau
jo nutekėjimo.

New Yorko rusų socialis- 
tų-revoliucionierių grupė sa
vo organe „Za Svobodu” 1942 
m. sausio-vasario numeryje 
paskelbė rezoliuciją, kurioje 
kažkoks V. V. Suchomlin, 
buvęs tos grupės narys, da
bar iš jos dėl įvairių nesutari
mų pasitraukęs, pasmerkia
mas, be kita ko, ir už tai, 
kad savo straipsniuose rusų 
spaudoje teisino Sovietų Ru
sijos agresiją prieš tris Pa
baltijo respublikas — Lietu
vą, Latviją, Estiją— ir Len
kiją bei Suomiją. Tokiu savo
elgesiu, sakoma rezoliucijoje,-!^ 
V. V. Suchomlin’as nusmu
kęs į siaurą, indiferentišką 
taprtautinei teisei, nacionali
zmą, kas esą ypač nesuderi
nama su jo, buvusio socialis- 
tų-revoliucionierių partijos 
atstovo Internacionale, padė
timi.

Minimoji New Yorko rusų 
socialistų - revoliucionierių 
partijos grupė (kuri sakosi 
esanti vienintelė šiuo metu 
veikiančioji tos partijos or
ganizacija), 1941 m. spalių 
30 d. buvo paskelbusi kitą 
rezoliuciją („Novoyje Russ- 
koyje Slovo” 1941 m. lapkri
čio 7 dienos numeryje), ku
rioje pasisakoma, kad socia-- 
listų-revoliucionierių partija 
tvirtai teberemianti Rusijos 
federatyvinio susitvarkymo 
principą, kurį paskelbęs Vi
sos Rusijos Steigiamasis Su
sirinkimas po pirmosios re
voliucijos. (To „federatyvinio” 
principo esmė yra ta, kad 
jis atmeta Lietuvos ir kitų 
Rusijos pavergtų tautų atsi
skyrimo nuo Rusijos mintį. 
LGK.).

Sugretinus šias dvi rezoliu
cijas, matomas jų prieštara
vimas viena kitai. Vienoje 
rezoliucijoje remiamas „fe
deratyvinis” Rusijos susi
tvarkymas, kitoje gi pasmer
kiamas partijos narys, pagy
ręs Sovietų politiką, sieku
sią atsiskyrusias nuo Rusi
jos tautas atgal į Rusiją „įfe- 
deruoti.” Tad dabartinis ru
sų socialistų - revoliucionie
rių partijos nusistatymas 
Lietuvos ir kitų tautų at
žvilgiu pasilieka nevisai aiš
kus. Anksčiau ši partija ne
abejotinai pageidavo tų tau- 

, tų įjungimo į „Rusijos Demo-
• kratinę Federalinę Respub-
• liką.” LGK.

MINĖJO DARIŲ

Per Kauno radiją buvo pri
siminta Stepo Dariaus, spar
nų galiūno, Atlanto nugalėto
jo gimimo diena. Atpasako
jus trumpai jo biografiją, bu
vo prisiminta apie jo pasku
tinį žygį — Atlanto perskri- 
dimą 1933 metais ir apie ka
tastrofą liepos 17 d. ties Sol
dinu. Dabar Dariaus karstas 
esąs padėtas į Medicinos fa
kulteto koplyčią, nes rūsyje, 
kur turėtų būti pastatytas 
karstas, esą per drėgna.

Mūsų slaptas ginklas — 
Apsigynimo bonai ir ženkle
liai. Įsigyk jų!

ŽEMAIČIŲ LAIKRAŠTIS

Iš Kauno laikraščių maty
ti, kad Telšiuose išeina sa
vaitraštis „Žemaičių Žemė”.

SODYBOS” VEIKLA

Per Kauno radiją iki mišių.
skaityta apžvalga qp) A, M. Mišios (vienin- 
kurią bolševikai pa 
tu vos galvijų ūkiui. 1!
donieji pašeimininka 
tuvoje trumpą laih|
sunaikino daug ^Pastaba: Draugijos priva- 
Pa v. .melžiamųjų kari 
čius per tuos metus 
vtBTT-trecdaliu. Da

ija iki Viešpaties ka- 
, Adoracija per visą

i savo atstovus ado- 
i, persimainant kas va- 

kad nuolat os būtų 
naikinta galvijų priaftŠvenčiausiojo garbinto- 
veisliniai buliai tris dienas, 
išnaikinti. Todėl, i‘<30v, vak. Tamsioji Auš- 
dabar veislinių gal#fė (Tenebrae) Pamokslas, 

 

pirmučiausia esą pMUSame Penktadienyje: 
veisliniais buliais, km< Mišios. Procesija 
kę parinkti iš prieaugį Viešpaties Grabo, 
žiausia bolševikai 
naikinti arklių. Kot 
vokiečiai daro Lieta 
nekalbama.

erbimas Kryžiaus. A- 
ija per visą dieną.

DAUG SKAl’r E

Laikraštyje „Į Lė I 
dėtas kažkokio vokia | 
Winter straipsnis, i Į 
nusiskundžiama dėl | 
liacijos maisto prod r

Apysak;
Parašė

Jonas Kmi

(Tęsinys)

Apie „Sodybos” bendrovės 
veikimą skelbiama, kad ji tu
rinti savo žinioje provincijo
je aštuonis skyrius. Jai pri
klauso visa Lietuvos vyno 
pramonė, spiritinio acto pra
monė, visa krakmolo gamy
ba, gliukozės pramonė, vai
sių ir daržovių džiovyklos, 
marmelado gamyba, vaisių 
sulčių gamyba ir vaisių bei 
daržovių konservų gamini
mas. Be to, „Sodyba” akty
viai rūpinasi vaistažolių au
ginimu, jų surinkimu ir džio
vinimu, garstyčių, šokolado, 
makaronų ir biskvitų gamy
ba. Visiems tiems produk
tams auginti sudarinėjamos 
sutartys su ūkininkais. Šie
met ūkininkai raginami di
dinti svogūnu auginimą.

Laikraščiai nieko neprane
ša, kur visa ši gamyba par
duodama.

Bonai perka bombas, ženk
leliai perka kulkas. Pirki bo
nus ir ženklelius kiekvieną 
algos dieną!

Straipsnyje pabrėžiar r Palauk! Kas tau yra? Duo 
jeigu slaptoji ir mat meldžiamasis, taip nesi 
kybą nesiliausianti i hi turiu turėti kol 
nebus užkirstas kebas 
gų sudarinėjimui, t 
tekti sumažinti
kiamus maisto prodi' nugalėtų iškeisti, čia progų 
vinius. fed neužmiršk, kad jie tave

^•Vadinasi, stodamas į lietu 
Tai jau viena ir pati stan 

7I armijoj susitiksi su tuo

Nauda bus mūsų pusėj. 
JV ir nuo mirties išsisuksi, i 
to išdaviku ir rengiasi sušau

Bendrovė „Sodvba' 
tais metais surinko 
tonų įvairiu vaistai [talitu Stuobriu. Manau, 1 
stu gamvbai. Šiais F^itos. 

vaistažolių augininU L 
rinkimą numatoma U y 
didinti, kaip gautos 'i 
Kauno praneša.

"to dusyk nereikia sak

Kad ir išeitum iš nei 
—jas jau nebeturė

jau baigtas. Europa 
* Tiesa, abi kariuomei

SANTYKIAI SU SUOMIAIS

Per Kauno radiją buvo pa
pasakota apie lietuvių ir suo
mių santvkius pagal duome
nis, pateiktus Lietuvos gene
ralinio konsulo Helsinkvje 
Dr. Oellerio. Autorius pažy
mėjo, kad lietuviai su suo-l

L*,, dul Kdl lUUITlvI

P L“ C J! bet tikrų kovų 
UarllCS jiems atkeršyti? G

_____ ridamas, gali su jais susk 
„Amerikos” skaitrR*

būtų labai įdomu vėl skubotai šoko at 
ir iš kokios kolonijosiy Ne! ne! karšt5
tarnau ja Dėdės Santo T^kai? Dvikovoj — supra 
menėje. Maloniai 
sus „Amerikos” sM 
pranešti „Amerikai”^ 
pavardes ir adresus J 
nuoliu, kurie pašaukti' 
riuomene. Jų vardai^ 
biami „Amerikos” 
užrašai bus laikomi s’’ 
moję knygoje.

Adresuokite:
„Amerika”, 

222 So. 9 St- 
Brooklyn. N.

kautynės. Su tavim \ 
^Priekabių visuomet sui 

^kią mergą. Tūkstar 
|JJ^OV4 tikiesi. 
u10®, bet tavyje ras tiri 
į™1 apgalvok mano pi;

L susika 
k vi . c^° Planas nekaip 

atsiduoda.
ta tokiu klastin, 

labai neskanu. Tac 
į* ^laisvės, o gal ir gre 
F >r nesimato.
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ytas „lietu- 
rūšies resto- 
zeikia kažko- 
okiečių pre- 
:uri per leik- 
•kiečių kalbą 
knygvedžio. 

ažnai galima 
kuriais įvai- 

nonės ieško 
:ančių vokie- 
kada priima- 
ijos piliečiai.

lNORIŲ,

diją kelintą 
inta apie sa- 
itijos darbo 
sdienst). Pa- 
registracijos 

savanoriai, 
ba per jauni, 
^odėl radijas 
lė, kad sava- 
rašyti gimę 
. Registraci- 
aune (Daų- 
:), Vilniuje, 
levėžyje.

RĖMIMAS

s paminėjo, 
šio 13 d. Kė- 
e pirmą kar- 
gai susidūrė 
nirie veržėsi 
'■ai teko ves- 
su sovietais, 
:igę Minske 
lybę” su Ka
nu priešaky- 
120 m. liepos 
u Nepriklau- 
laskva tęsė 
ją prieš Lie- 
ama . sutar
ei ji ruošė 
uvoje, negrą 
rtų, nedavė

)ARIŲ

iją buvo pri
maus, spar- 
įto nugalėto- 
l. Atpasako- 
ografiją, bu
de jo pasku
bto perskri- 
s ir apie ka- 
7 d. ties Sol- 
iaus karstas 
[edicinos fa
nes rūsyje, 

i pastatytas 
drėgna.

IKRAŠTIS

■aščių maty- 
3 išeina ša
lčių Žemė”.

VEIKLA

” bendrovės 
a, kad ji tu- 

s provincijo
lus.-Jai pri- 
buvos vyno 
io acto pra
moto gamy- 
amonė, vai- 
džiovyklos, 

rba, vaisių 
’ vaisių bei 
vų gamini- 
yba” akty- 
stažolių au- 
imu ir džio- 
į, šokolado, 
:vitų gamy- 
is produk- 
larinėjamos 
inkais. Šie- 
ginami di- 
ginimą. 
ko neprane- 
amyba par-

SUOMIAIS

ją buvo pa- 
uvių ir suo- 
gal duome- 
tuvos gene- 
Helsinkvje 

orius pažy- 
ai su suo-

miais priešu, 
gyveno gret,. 
kalba iki <

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI

lonmaia M uvos pnjECIU S- 
lyvavę svftjj| )S pranešimai
ja atsilaikys 
Vėliau suoį 
kartus būvį

otinis Suvažiavimas
vietinių Komitetų 

ios praneša, kad š. m 
žio 9 d. 6:30 P. M. Či- 
šaukiamas visuotinis 

nasis Lietuvos Pilie- 
ungos rajoninių komi-

tais. Prie Sį 
bar užsilikę 5 
pai.

Naujausiai
viai atsiradę J atstovų suvažiavimas 
likdami ten p Jungtinėse Amerikos 
rusų armijoje )ėse sudaryti. Į suva- 
vių kolonija j ą kviečiami svečiais at 
linio karo meį rti visi, kuriems bran- 
sinkyje apgįg »va, Nepriklausoma ir
Sabaliauskas, ratine Lietuva.
valą į lietu? kžiavimo buveine bus 

- ta papildomai.
ta 1917 mėtį — __________
niai santykis
ir Suomijos į hzabeth, JM. J- 
liai 1921 m. r, 

Kauno raf Petr0 ir Povilo parapi- 
minėjo suomį’ tyčioje Didžiosios Sa- 
mylėtojųdn? pamaldų tvarka bus 

sukaktuves.

1 vai. pp. Kristaus Mirties 
budėjimas iki 3 vai.

3 vai. Kryžiaus Keliai.
7:30 vai. vak. Tamsioji 

Aušrinė (Tenebrae). Pamok
slas. Adoracija.

7:00 v. vak. Sopulingosios 
Dievo Motinos Pamaldos.
Didžiame Šeštadienyje:

7 v. ryte. Ugnies, Velykų 
žvakės, vandens šventinimai. 
Mišios su komunija (tiktai 
per Mišias).

3 vai. pp. Velykinių valgių 
šventinimas. Išpažintys.

8 vai. vak. Kompletai prie 
Grabo. Pamokslas. Išpažin
čių klausymas.

Adoracija per visą naktį.
Velykų Sekmadienyje:

6 vai. ryte — Prisikėlimo 
pamaldos su procesija. Iškil
mingos Mišios su asista 7 v. 
ryte. Kitos Mišios 8, 9, ir 11 
vai.

Bridgeport, Conn.

— Motinų Diena šiemet 
bus gegužes 10. Programą 
išpildys trys chorai. Suvai
dins labai juokingą komedi
ją. Vaidintojai bus gabiausi 
Bridgeport© darbuotojai. 
Rengimo komisija jau pra
dėjo savo darbą. Tą dieną 
bus pakviestų svečių net iš 
tolimesnių kolonijų. Taipgi 
bus ir „Amerikos” štabo na
rys, kuris pasakys kalbą. Ži
noma, mes jiems atsilyginsi
me prenumeruodami „Ame
riką”, kaip atsilyginimą už 
mūsų kolonijos parėmimą 
savo skiltyse. O.

Amsterdam. N. YJ

Vaidinimas
Šį sekmadienį, kovo 29 d., 
vai. popiet, Junior High

PASIDAIRIUS PO NEWARK,J
Jokubas Stukas, Jaunasis, 
Newarko Radijo vedėjas.

Programos girdimos šešta
dieniais 4:30 vai. popiet, iš 

WBNX stoties (1380 klc).

____ Sekmadienyje:
MINĖJO;ra^ Verbų šventinimas 

imą. Procesija. Po su-
Maironio k aiaiminimas.

ziejus Kamei A?Jr^dieiįyje:
M. LinkevitiĘ 1 — —-------
ties sukaktiir
rybos ir gyre me Trečiadienyje:

) v. vak Tamsioji Auš- 
Per Kauno r Tenebrae). Pamokslas, 

siminta apie t maldų išpažinčių klau- 
Jablonskio ir 
no Baranaush

A. M. šv. Antano 
3

pa-

me Ketvirtadienyje:
1 A. M. Išpažinčių klau- 
iki mišių.Per Kalimu

skaityta apžn i A. M. Mišios (vienin- 
kurią bolševib
tuvos galvijai rija iki Viešpaties ka- 
donieji pašeir. Adoracija per visą 
tuvoje trumpi

Iškilminga Komunija.

sunaikino : įaba: Draugijos priva- 
Pav.,melžiamę eti savo atstovus ado- 
čiuflpertuose f persimainant kas va- 
ftsuteooaiE kad nuolatos būtų
naikinta gabi;. venčiausiojo garbinto- 
veisliniai buk visas tris dienas.
išnaikinti K ) v. vak. Tamsioji Auš- 
dabar veislini;
pirmučiausias mie Penktadienyje: 
veisliniais bih ai.
kę parinkti išp Ziešpaties Grabo.
šiaušia bolšerj 
naikinti arkliu 
vokiečiai daro 
nekalbama.

Tenebrae) Pamokslas.

Mišios.

‘erbimas Kryžiaus. A- 
įja per visą dieną.

— Kovo 27 d., par. salėje, 
po pamaldų, bus rodomi kru- 
tamieji paveikslai iš Lietu
vos.

— Kovo 28 d. bus kortų 
žaidimo vakaras. Rengia G. 
Š. S. dr-ja. Pelnas altoriams 
papuošti.

— Kovo 12 d. „Amerikoj” 
praleista GPŠ. draugija, ku
ri pirko Amerikos bonų net 
už 1,000 dol.. Atsiprašau, 
kad įvyko klaida.

— Atskiri asmens perka 
Amerikos bonus. Vienas mū
sų labai geras parapijietis 
pirko net už 5,000 dol.

— Jaunimo draugijos šie
met turi gabias valdybas. 
Choro pirm, yra V. Brilavi- 
čius, Marijos Vaikelių pirm. 
F. Tuskaitė, Šv. Vardo dr. 
pirm. S. Ribokas. Manau, jie 
labai gražiai vadovaus šioms 
draugijoms pritraukdami 
daugiaus narių, o draugijų 
dvasios vadai kleb. kun. J. 
V. Kazlauskas ir kun. P. Kar 
lonas tikrai iš širdies gelbės 
Tikrai galima pagirti drau
gijų pirmininkus, kad visi 
trys yra ir parapijos choro 
nariai.

3
School salėje, bus suvaidin
ta 3 veiksmų drama „Sėjos 
Vaisiai”. Tai gražus tikybi
nės dvasios veikalas.

Veikalas vaizduoja Judė
jos kunigaikščio gyvenimą 
Kristaus laikais, jo žiauru
mo pasekmes, pagaliau, tikė
jimo galią — pasikeitimą.

Veikiantieji asmenys ir 
vaidintojai: Kunig. Steponas
— J. Olšauskas; jo tarnas 
Eli — J. Žukas; jo vergas— 
J. Vasiliauskas; raštininkas
— S. Šlaveikis; Motina — S. 
Kučaitė; jos tarnaitė Rūta
— S. Kisieliūtė; sužadėtinė 
Rebeka — S. Ralaitė; jos te
ta Tabita — S. Kybartaitė; 
jos tarnaitė Morta — S. Lu
kšytė; Skolininkė Sara — O. 
Gegžnaitė; Skolininkas Ju
das — J. Sincius; Rabinas 
Juozapas — M. Kerbelis.

Vaidinimas bus lydimas 
orkestro muzikos. Specialiai 
gaminti nauji, gražūs kos
tiumai.

Visus kviečia sodalietės ir 
par. komitetas. Bilietai 
po 55c.

Bayonne, N. J

tik

Kovo 22 d. sodalietės par. 
salėje surengė dideli vaidini
mą. Jos pastatė veikalą „Pi
loto Duktė”. Vaidino M. Gri- 
galiūnaitė, Vai. Albizoti. 
Jean ir Helen Rodgers, B. 
Krizenauskaitė. O. Grigaliū- 
naitė, Ad. Čiurinskaitė, D. 
Milvidaitė, Ann Souders, O. 
Morkevičiūtė, V. Gm’skytė,

DAUG8

Laikraštyje 
dėtas kažkok: 
Winter strain 
nusiskundžiac 
liaeijos maist 
Straipsnyje pt 
jeigu slaptoji 
kybą nesilia- 
nebus užkirste 
gų sudarinėjt 
tekti sumažir- 
kiamus maiste 
vinius.”

YTIS ir ERELIS
Apysaka
Parašė

Jonas Kini tas

I (Tęsinys)
’alauk! Kas tau yra? Duok man pabaigti savo 
ir, meldžiamasis, taip nesikarščiuok! Jei aš tau 
įtariu, tai turiu turėti kokį planą — ne lietuvių 
. Nauda bus mūsų pusėj. Pirmiausia — atgausi 
ir nuo mirties išsisuksi. Atsimink, kad jie tave 
išdaviku ir rengiasi sušaudyti. Kol kas dar lau- 

j lenkų nelaisvėj neatsiras koks lietuvis, kurį su 
galėtų iškeisti, čia progų yra, bet labai nedaug, 
i neužmiršk, kad jie tave skaito ne lenku, o lie- 
Vadinasi, stodamas į lietuvių kariuomenę, išliksi 
Tai jau viena ir pati stambiausia nauda. Antra, 

ų armijoj susitiksi su tuo Slapuku — na, ir suBendrovė >
tais metais s stuobriu. Manau, kad su abiejais lygios 
tonų įvairiu ” įskaitos.
stu gamvbai. 4an to dusyk nereikia sakyti, — burbtelėjo Vik- 
vaistažolių 
rinkimą nun2‘__ ‘aigi. Kad ir išeitum iš nelaisvės, tai lenkų armi- 
didinti kaipS :arnaudamas jau nebeturėsi progos su jais susi- 

’ ' į Karas jau baigtas. Europa įsikišo ir neduos dau- 
eštis. Tiesa, abi kariuomenės dar gal ilgai dabos 
ijos barą, bet tikrų kovų jau nebebus. Tai kur 
progą jiems atkeršyti? Gi lietuvių kariuomenėj 
įaudamas, gali su jais susidraugauti ir... 
šdavikiškai juos nužudyti? — vėl puolėsi prie jo 
as.

Kauno praneši

ckas val skubotai šoko atgal, 
boru labai F <Je! ne! ne! Koks tu karštagaLL! 
ir iš kokios ^ nškai? Dvikovoj — supranti: dvikovoj! Juk tai 
tarnauja Dė^ gos kautynės. Su tavim visai negalima kalbėti, 
menėje. Mal$ rai priekabių visuomet surasi. Prie kortų, stikle- 
sus ,^Amerik<* 
pranešti „M

<Te! ne! ne! Koks tu karštagalvis! Kas sako, kad

i už kokią mergą. Tūkstančiai progų pasitaiko.
l, dvikovą laimėti tikiesi. Tas Stuobrys tai įkū- 

navardesir^ kiPšas> bet tavVJe ras tinkamą oponentą. Taigi, 
1’ kurk! ’ ^era’ apgalvok mano planą. Jis vertas išban-

riuomeneJ? ;oras baisiai norėjo susikauti su Stuobriu ir Sla- 
biami „Amf^ bet Bezicko planas nekaip jam patiko. Visas da- 
nžrašai bus 
moję knygojf

Adresuoki

;oras baisiai norėjo susikauti su Stuobriu ir Sla-

klastingumu atsiduoda. Dvikova garbės daly- 
li tiesa, bet tokiu klastingu būdu jos ieškoti, 
trodė labai neskanu. Tačiau kaip išsigelbėti iš 
ų nelaisvės, o gal ir gresiančios mirties? Kito 
aip ir nesimato.

— Leo Yurkus iš 130 Tap
pan St., Kearny, nupirko ap- 
syginimo bonų už $1,000.

— P. p. Delūnai iš Hillside, 
N. J. gražiai paminėjo savo 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį.

— Moterų Šv. Rožančiaus 
draugija rengia kortų vaka
rėlį šį sekmadienį, 7 vai. vak. 
Įžanga 40 centų. Bus šv. Jur
gio draugijos salėje.

— Daug lietuvių minėjo sa
vo gimtadienį Newarke! Ma
rijona Matulienė, Burneika, 
Elseika, Peldūnas, Peldūnie- 
nė. Rūta Tamašiūnaitė, Ele
na Arbušauskaitė. Viso ge
riausio jiems!

— Kastancija Alešiūnienė 
stengiasi suieškoti brolį Pet
rą Kodį, gimusį Kurklių mies-

O. Gaupšaitė, K. Jurevičiūtė, 
M. Vasiliauskaitė, M. Kalun- 
skytė, O. Remzaitė, K. ir R. 
Mickevičiūtės, Marg. Peters, 
B. Laurynaitytė, J. Glemboc- 
kaitė, Joan ir Dorothy Ba- 
biak, C. Grocsyk.

Vaidiniman atsilankė labai 
daug žmonių. Viskas gražiau 
šiai praėjo.

Montreal, Canada

Kovo 29 d. parapijos salė
je Nekalto Prasidėjimo mer
ginų draugija stato veikalą 
„Kantri Elena”, gražų vaidi
nimą, gavėnios laikui pritai
kintą. šį veikalą režisuoja 
mokytoja H. Bandžiūtė.

tely. Pirmiau gyveno Mont
real, Kanadoje.

— Visi Newark© „Ameri
kos” skaitytojai linki visiems 
Juozapams viso geriausio.

— Newarke daug moterų 
pradėjo žmones kankinti su 
savo „surprise parties”. Da
bar karo laikas. Moterys tū
tų siūti, būti naudingomis 
Amerikos Raudonajam Kry-

žiui ir t. t. Ginkime savo ša
lį!

— Per Stuko radijo prog
ramą parduota apsigynimo 
bonų už $8,000. Draugija da
bar ruošiasi sutverti Bonų 
platinimo ir Raudonojo Kry
žiaus skyrių. Reikės sunkiai 
dirbti, bet žinom, kad Ameri
kos laimėjimas suteiks Lie
tuvai laimėjimą. Pirkime bo
nų, kiek galime!

Lietuvos Vyčių Istorijos Reikalu
Vyčių seime, prane- 
apie istorijai me- 
rinkimą, pasižadė- 
seimo greitai darbą 

užmiršau,

Balandžio 18 d. 8 vai. va
kare, parapijos salėje, Kana
dos Lietuvių Sąjunga rengia 
linksmą vakarienę. Prašom 
kitų draugijų -tą- vakarą nie
ko nerengti.

Pelnas bus skiriamas lie
tuviškai spaudai paremti. 
Rengėjai turi viltį, kad Mon
treal© lietuviai, suprantą lie
tuviškos spaudos reikšmę iš-, 
eivijoje, parems Sąjungos 
darbą, ateidami į rengiamą 
vakarienę. A. S.

29 L. 
šdamas 
džiagos 
jau po 
užbaigti. Vienok
kad darbas turi kooperuotis 
ir su organo autoritetu.

Sugrįžęs iš seimo parašiau 
atskirų rašinėlių medžia
gos rinkimo reikalu, kaip ir 
patarimus istorijos fondui 
sukelti. Nusiunčiau „Vyčiui” 
ir buvo užtektinai laiko pas
kelbti spalių (October) nu
meryje. Spalių mėnesį redak
torius pasižadėjo paskelbti 
lapkričio numery, bet ir iki 
šiol dar nepajudino.

Klausiau laišku, kas atsi
tiko. Atsakė tylėjimu. Ra
šiau vėl laišką, prašydamas 
apie tai žinučių. Atsakymas 
vėl skambėjimo tylėjimu. 
Kadangi nedaug laiko liko 
iki seimo, tai maniau, kad 
„Vyties” redaktorius paleng
vins man tą sunkų darbą. 
Bet pasirodė, kad mano bal
sas buvo tyruose.

Šiuomi nusilenkiu visoms 
kuopoms, kurios dar nepri- 
siuntė istorijai medžiagos, 
prašydamas atsiųsti tą me
džiagą ko skubiausiai, kad 
būtų šiek tiek laiko jai prieš 
seimą sutvarkyti. Kam atro
do per sunkus darbas, malo
nėkit pranešti, o mes nusių
sime klausimu lapelius, kurie 
daug palengvins. Tuos lape
lius išsiuntinėjom 1941 m. 
pradžioje kuopoms, kurių 
pirmininkų ir sekretorių an
trašus turėjome. Daug kur 
valdybos pasikeitė, tad gal 
ne visos tuos lapelius savo 
įpėdiniams perdavė.

Susimildami, visi koope
ruokime šiame sunkiame or
ganizacijos darbe. Sakau,

sunkiame darbe, nes kuopų 
knygose ne visur viskas su
žymėta, tad ne lengva visus 
kuopų nuopelnus sužinoti.

Visi kooperuodami pasi
gailėsite ir manęs, atsiminę 
mano amžių ir mano ranką, 
kuri kartais ir naktį ramy
bės neduoda. Be to, čia ir Jū
sų, kaip visuomenės dalies 
reikalas.

Lauksiu Jūsų, brangūs 
Vyčiai, malonaus bendradar
biavimo.

M. A. Norkūnas,
Box 371,

Lawrence, Mass.

Velykų Numeris
Velykinis „Amerikos” nu

meris bus išleistas viena die
na anksčiau. Visi „Ameri
kos” malonūs bendradarbiai 
prašomi straipsnius, kores
pondencijas ir kitokius raš
tus atsiųsti anksčiau.

Visi raštai, skiriami Vely
kiniam Numeriui, turi pa
siekti redakciją ne vėliau 
kovo 30 d., pirmadienio.

New Yorko valstybės ats
tovas Washingtone Kennedy 
pasiūlė, kad Kongreso posė
džiuose, piety metu, būtų su
kalbėta malda pasisekimo 
kare intencija.

Romos katalikų kunigai 
nėr mišias vartoja vieną 
knvgą (mišiolą); gi graikų 
apeigų katalikų kunigai var
toja net 18 knygų, o kitų apei 
gu katalikų kunigai dar dau
giau.

Ar jau įsigijai Apsigynimo 
Bonų ir Ženklelių?

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.
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 nt 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 1260 has 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 12.88 has 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 the 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 cell 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 Snydsr 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. 
RL71R6 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 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 nt 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' l.v. 
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.

Viktoras, griežtai suraukęs skruostus ir nulenkęs 
galvą, iš lėto vaikščiojo po kambarį. Bezickas akyliai 
sekė jo veido išraišką. Jis turėjo mintyje dar vieną 
dalykėlį, patį svarbiausi jį, bet su tuo teks kiek luk
telti. Tegu pirmiau su keršto problema Tautgėlukas 
apsisprendžia. Su Tautgėlais tai taip, kaip su buliais: 
nežinia kada ir kur įžiūrės raudoną skraiste. Reikia at
sargiai.

Pagaliau Viktoras pareiškė, kad sumanymas įstoti 
į lietuvių kariuomenę vien keršto sumetimais jam ne
labai patinka, ar, geriau tariant, visai nepatinka. Vie
na, labai abejotina, ar jį, taip atkakliai prieš lietuvius 
kovojusį, priimtų. Antra vertus, jam, kaipo kariui ir 
save gerbiančiam bajorui, nedera taip klastingai kad ir 
savo priešus apgaudinėti.

Bezickas labai nusivylė dėl tokio pareiškimo. Mė
gino įtikinėti.

— Bet, Viktoriuk, atsimink, kad, kaip tai sakoma, 
kare ir meilėje viskas leistina.

— Aš tokios nuomonės nesilaikau. Karas turi būti 
garbingas. Pagaliau tu pats sakai, kad karas jau baig
tas. Gi meilės aš čia niekur nematau.

— Karas neva baigtas, bet neprietelingumas tarp 
dviejų tautų pasilieka. Karo nėr, bet karo padėtis te
bėra. Vadinasi, kad ir atvirai nesimuša, bet kits ki
tam kiek įmanydami stengiasi pakenkti. Ar tai nepa
teisina visokių kare naudojamų priemonių? O klastin
gumo karo metu nėra, nes jis vadinasi strategiška gu
drybė.

Viktoras vėl suraukė kaktą, bandydamas ta suktą 
sofistiką nugalėti. Kad ir nenugalėjo, bet vis dėlto ne
pasidavė.

— Ką tu ten bekalbėtum, bet klasta yra klasta, ir 
ji man nepriimtina. Ne. Tas sumanymas nesutinka su 
mano bajoriška garbe.

„Spiaut man ant tavo bajoriškos garbės!” — norė
jo pasakyti Bezickas, bet nepasakė. Jis pradėjo ataką 
visai iš kitos pusės.

— Viktoriuk, ar tu myli savo tėvą?
— Kas per klausimas! Žinoma, kad myliu.
— Kaip tau patinka, kad jis gyvena lietuvių pusėj?
— Ką bedarysi. Aš negaliu pakeisti demarkacijos 

linijos.
— Žinoma, žinoma. Nieko čia nepadarysi. Dvaro 

neperkels! į lenkų pusę. Bet kaip gi su seseria?
— Kaip tau su seseria?
— Su pana Eugenija.
— Žinau, kad mano sesuo Eugenija. Bet ką gi su ja?
— Kaip jai patinka gyventi lietuvių pusėj?
— Nežinau. Seniai ją mačiau.
Viktorui nepatiko tie klausimai. Atsakinėjo į juos 

trumpai, tarsi kirviu nukirsdamas. Bezickas tatai pa
stebėjo ir kaip tik dėlto savo kalbą tęsė toliau.

— Iš tų trumpų atsakymų lengva padaryti išvadą, 
kad mano kalbos kryptis tau nepatinka, nes paliečiau 
pačią sopamiausią vietą. Aš suprantu, kad sunku eiti 
prieš likimą, kurs pastatė jūsų šeimą tokioj skaudžioj 
padėty. Tavo tėvelis vargiai benorės palikti savo dva
rą. Tad teks jį palikti ramybėj. Bet kaip gi su sesute? 
Ar gi ją paliksi žiaurių litvinų rankose? Manau, kad 
suvoki, kas yra įsiutusi revoliucinė minia, ir tai dar 
lietuvių minia? Juk jie už žvėris žiauresni. Ir kaip gi 
tu, Viktoras Tautgėla, kilmingo bajoro sūnus, užmir
ši savo seserį?

— Bet ką gi aš galiu padaryti? — beveik su despe
racija sušuko Viktoras.

Bezickas visas nušvito. Pagaliau tas meškutis pra
rijo kabliuką. Ir, vos bepaslėpdamas savo džiaugsmą, 
jis toliau bylojo:

— Daug gali padryti, jei tik norėtum. Ot kaip tik 
šitam tikslui ir įstok į lietuvių armiją. Šiuo būdu ir 
tik šiuo būdu išgelbėsi savo seserį.

— Į lietuvių armiją?! Vadinasi, atsivesti pulką lie
tuvių kareivių ir su jų pagalba išvogti mano seserį ii' 
nugabenti ją į Lenkiją! Kiek čia nesąmonių!

— Nebūk kvailas. Visai nereikia vesti lietuvių ka
riuomenės į dvarą ir tavo seserį iš ten išvogti. Ir vėl 
— išvogti! Koks keistas žodis! Tik kvailoj galvoj tokios 
išvados gali išsiperėti.

— Tai kuriuo kitu būdu lietuvių armija gali čia pa
sitarnauti?

— Lietuvių armija tik tuomi pasitarnaus, kad tu 
būsi jos karys. Tarnaudamas Pavilnijos bare — tą tar
nybą būtinai reikia išsirūpinti — galėsi kada pasi
kviesti savo sesute į svečius pasienio gyvenimą pama
tyti, ir vieną gražią dieną ar naktį — pašmakšt per 
sieną į Lenkiją. Iš mūsų pusės viskas bus aprūpinta ir 
nei tau, nei sesutei nebus nė mažiausio pavojaus. Ar 
negeras planas? Ar tik dėl to vieno neverta įstoti į lie
tuvių kariuomene?

Planas iš tiesų atrodė nepaprastai lengvas, bet ar 
geras, tai jau čia kitas klausimas. Juk ir čia ta pati 
klasta, tik tikslas kur kas kilnesnis, nes gelbėti savo 
seserį tai ne paskui dvikovas gainiotis. Čia iš tiesų jau 
ir meilė — sesers meilė — įsipainioja. „Kare ir mei
lėje viskas leistina”. Gi tas Bezickas. Vikriai moka įti
kinėti. Bet ar nėra kokios klastos ir iš jo pusės? Jis, 
rodos, kadaise buvo Eugeniją įsimylėjęs. Viktoras, kad 
ir tuomet dar vaikėzas, vis dėlto tą dalyką lyg ir buvo 
pastebėjęs. Tačiau ko čia bijotis. Jis, Viktoras, niekur 
nuo jos neatsitrauks ir neduos nuskriausti.

Ir jaunas Tautgėla lyg ir pradėjo ryžtis.
— Tai kaip? — kvotė Bezickas, norėdamas viską 

jau užbaigti.
— Aš pagalvosiu. Planas atrodo geras, bet kad tas 

- klastingumas... Jie mane iš akių išskaitys, kad apgau-

dinėju. O kad ir nesuprastų, sąžinė neduos man ramy
bės. Aš mėgstu drąsią, atvirą kovą — akis už akį, 
dantis už dantį, bet veikti iš užnugario, tai kažkaip 
slapukiška, mužikiška. Tai šešku — niekšu atsiduoda, 
o niekšystė tai neatleistinas bajorui nusikaltimas.

Bezicko veidas buvo pilnas kilnios rimties. Lėtu iš
kilmingu balsu jis prabilo.

— Tai neužginčijama. Jei kas tuos dalykus žino ir 
atjaučia, tai aš, kurio bajorystė siekia Narsiojo Bo
leslovo laikų. Bet — prie bajoriškos garbės reikia tu
rėti kiek ir bajoriško proto. Tai būtina, nes, reikiamo
jo proto neturint, bajoriška garbė gali pasireikšti ne 
savo vietoj ir nesusivokiantį bajorėlį pastatyti ant juo
ko ir nemaža žalos jam padaryti. Reikia atskirti ma
žą niekšystę nuo didelės, ar, geriau sakant, tariamą 
niekšystę nuo tikrosios. Dabar eikim prie mūsų da
lyko. Sakai, kad įstoti į lietuvių armiją tikslu išgelbė
ti savo seserį, yra apgaulinga niekšystė, nes leisi savo 
seseriai pakliūti į barbarų rankas. Tai kada būsi tik
ras niekšas: ar gelbėdamas seserį, ar palikdamas ją 
chamams iškoneveikti? Atsakyk man į tai, Viktorai 
Tautgėla!

Viktoras jau neberaukšleno savo kaktos tam gal
vosūkiui nugalėti. Jis tik nervingai sudrebėjo, čia jau 
ne be galvosūkis. Viskas aišku kaip ant delno.

— Stoju į lietuvių kariuomenę! — tarė pasiryžu
siu balsu.

Bezickas karštai paspaudė jam ranką.
— Pagaliau prabilai kaip vyras. Dabar tai jau ma

tau, kad tavo gyslose teka bajoriškas kraujas.
34.

Tarp Saviškhi
Sužinojęs, kad Viktoras Tautgėla, nuoširdžiai ap

gailestaudamas savo apjakimą, pagaliau susiprato ir 
įstojo į lietuvių kariuomenę. Andrius labai nudžiugo. 
Tai bus nemažas lietuviams pliusas. Tiesa, ryžtingu
mas tarp mūsiškių paprastas dalykas, bet tasai bajo
raitis, atsiradęs bėgančios kariuomenės eilėse ir išsis
kyręs iš rikiuotės atakuoti ir tuomi nors dalinai at
pirkti savo armijos garbę — sudarė retenybę bet ko
kioj kariuomenėj. „Tur būt, jam buvo gėda pas len
kus tarnauti, ypač po Širvintų ir Giedraičių — pamąs
tė Andrius. — Įdomu, ką apie juos dabar mano. Reiks 
man su juo susipažinti”.

Viktorą priskyrė prie Galčiaus kuopos, kuri drau
ge su visu Apysenio pulku dabojo Pavilnijos barą. Lie
tuvos vyriausybė lyg skersai pasižiūrėjo į Viktoro pa
sisiūlymą, bet tokių „atgailaujančių bajorėlių” tais 
laikais buvo nemaža. Likvidavus peoviakų sukilimą 
ir nustūmus lenkus iki Vilniaus, Lietuva įrodė, kad ga
li gyvuoti.

(Bus daugiau)
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Philadelphijos Žinios
Iš Šv. Jurgio Parapijos

Parapiją kovo 24 d. lankė 
vyskupas Lamb, kurs sutei
kė Sutvirtinimo Sakramentą 
60 jaunuolių. Vaikučių cho
ras gražiai pagiedojo, o nau
jieji kareiviai gudriai atsaki
nėjo į visus klausimus.

Parapijos pastatai visi 
gražinami ir puošiami bei at 
naujinami. Taip jau atnau
jinta klebonija, ištaisytas di
delis skiepas po bažnyčia, sa
lėje taisomi krepšiai jauni
mui pasilinksminti, krepšia- 
sviedį žaisti. Daugiausia 
kreipiama dėmesio į bažny
čios pagražinimą. Sėkmingai 
renkamos aukos didingam 
bažnyčios dįdžiajam altoriui 
ir tabernakului įtaisyti.

Parapijos benas praktikuo 
jasi, taisosi naujas unifor
mas, kad galėtų tinkamai pa
sirodyti savo metiniame kon
certe, kurį ruošia balandžio 
mėn. 19 dieną. Į tą koncertą 
atvyks svečių ir iš Brookly- 
no, mat, tą pačią dieną bus

„Amerikos” rėmėjų susirin
kimas šv. Jurgio par. patal
pose.

Mokyklos vaikučiai gra
žiai paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybės šventę su a- 
titinkamomis iškilmėmis. Čia 
vaikučius auklėja ir moko 
Seserys Pranciškietės.

Parapija šiemet rengia 
daug piknikų. Vieta jau už
imta ir parapijiečiai galės 
gražiai vasaros ir rudens 
šventadienius praleisti gry
name ore.

Kun. J. Bagdonas jau ke
linta savaitė šeštadienio va
karais kalba per p. Dziko ra
dijo programą įvairiais klau
simais. Šį kartą kalbės apie 
jaunimą ir jų pasilinksmini
mus.

Kun. Bagdonas kovo 22 d. 
pasakė kalbą L. Klubo suor
ganizuotame susirinkime A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
naudai. Iš New Yorko buvo 
atvykęs pulk. K. Grinius.

p. Kavaliauskam vadovau
jant, tikrai nusipelnė didelės 
padėkos iš parapijos, nes, 
kaip girdėti, bus padariusios 
pelno apie 1,000 dol. Jei jau 
pirmas toks parengimas taip 
pasisekė, tai turima vilties, 
kad kitais metais dar iškil
mingiau ir gausiau bus tas 
suorganizuota.

Gerai, kad jaunosios para
pijietės neatsilieka ir dirba. 
Štai ir žaismo organizatorės: 
O. Kavaliauskienė, E. Pen- 
kauskienė, Urbonienė, K. Kri 
ščiūnienė, Oželienė, A. Ti- 
minskienė, J. Liepienė, O. 
Kavaliauskienė, E. Butikie- 
nė, M. Biržetienė, Barčienė, 
V. Sutkienė, P. Walsh, O. 
Matonienė, S. Bagočienė, O. 
Miežienė, Guokienė, O. Kun- 
drotienė, G. Bekerienė, O. 
Fitzgeraldienė, R. Varževi- 
čiūtė.

Stambesnieji aukotojai: F. 
H. Hill Casket Co., $20, Kel
ler Chemical Co. brangų la
gaminą, Mr. ir Mrs. J. Kava
liauskas $25 vertės kaldrą. 
Atlas Casket Co. $10, V. Sut
kienė Beauty Shop $7.50 per

Šv. Kazimiero Par. Pastogėje
3 Agonijos valandos

Didįjį penktadienį yra at
liekamos beveik visose kata
likų bažnyčiose. Tuo laiku 
visi geriausiai nori atjausti 
kančianti ir mirštantį Išga
nytoją. šv. Kazimiero par. 
bažnyčioje tas bus nuo 12 lig 
3 vai. Laukiama pilnos baž
nyčios tikinčiųjų mąstyti 
Kristaus kančias.

---- Auokoja gėlėms
Kuriomis papuoš altorius

W T E L i 
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA į 

»Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m.»
Direktorius J

ANTANAS DZIKAS
3 3619 East Thompson Street i
Į Phlladelpliia, Pa. Į

Telefonuokite: Regent 2937 I+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .—4

$ Tel. BEGent SSS1 įį
« ji| Juozas Balinskas I
% si$ LAIDOTUVIŲ »
X DIREKTORIUS
S

3336 E. Topmson St., $
§ Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ ' 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktį.

did. savaitę ir Velykose. Čia 
jau paaukojo: šv. Cecilijos 
draugija 10 dol., šv. Vardo 
draugija, Tretininkės ir Ro
žančiaus draugija po$5. So- 
dalietės ir Vytės jau eina po 
namus rinkti tokių aukų, šie
met gėlės labai brangios, bet 
geraširdžiai aukoja, nesigai
li savo Viešpaties sostui au
kų, kad tik gražiai atrodytu. 
Seserys Kazimierietės visada 
labai skoningai paruošia ir 
papuošia altorius Velykoms 
ir Didžiajai Savaitei.

Velykų Margučių paroda
bus suruošta Vyčių antrą 

Velykų dieną su atitinkama 
„party”. Gražiausi margu
čiai, ypač lietuviškais atspal
viais, bus apdovanoti dova
nomis. Tad visi jau ruošia ir 
margina margučius.

Vyčių 3 kuopa (vyresnie
ji) savo susirinkime nutarė 
sudaryti baseball komandą 
ir rungtis su visais, kas tik 
drįs prieš juos stoti. Vyčių 
sumanymu šiemet rengiama 
iškilmingas Motinos Dienos 
minėjimas. Jaunesnieji su
vaidins trumpą veikalėlį ir 
atliks kitą programą, taip 
pat numatoma ir įvairumu 
padaryti. Vakare bus pasi
linksminimas.

Sėkmingas Žaidimas pra
ėjo kovo mėn. 22 d. Tai buvo 
tikrai gražus jaunesniųjų pa
rapijos moterų pasidarbavi
mas. Viskas tvarkingai suor
ganizuota ir paruošta, kad 
malonu ir iš šalies pasi
žiūrėti. Salė puikiai papuošt? 
scenoje skoningai sudėtos 
brangios dovanos, visi juda 
dirba. Sienoj iškabintas il
giausias sąrašas aukotoiu- 
rėmėjų. Ten matėsi didžiu 
krautuvių vertingos dova
nos, ten lietuviu biznierių ir 
parapijiečiu dovanos. Kai ku 
rie buvo aukoję net po 25 do
leriu vertės daiktu. Keli po 
10 dolerių pinigais. Visas do
vanas saugojo didžiulis mar
gas gaidys..

Po linksmu žaidimų visi 
džiaugsmingai pasidalino do
vanomis. Kai kurie tiek daup- 
laimėjo, kad ir pakelti savo 
dovanų negalėjo. Rengėjos

wave, Mr. ir Mrs. S. Kava
liauskas electric broiler $12, 
lietuviai iš Richmondo Mrs. 
Fitzgerald Smoke stand, Bo
yertown Casket Co. $5, 0. 
Witalis $5, Goodmans Gara
ge $5, Mrs. Welsh Lace table 
cover ir scarf sets. Big Hear
ted Jim $5, Lietuvių baldų 
krautuvė blankietą, Mrs. Be
kerienė blankietą ir dar 60 
kitų aukotojų.

Bus Gail. Seserim
Rengiasi būti gailestinga 

seserimi Adelė Agurkytė, ku
ri ir „Amerikai” rašinėdavo. 
Ji yra poetiškos sielos, jos ei
lėraščiai yra gersiuose angli
škuose poezijos rinkiniuose. 
Ji ir lietuviškai gražių eilė
raščių yra sukūrusi. Linki
me nepamiršti lietuviškos ka 
talikiškos spaudos ir sėkmin
gai baigti mokslą.

Mirė
Mirė Jonas Palilionis, 64 

metų ir Simas Šveima, 67 m.

PAKVIETIMAS

Esate girdėję ir skaitę a- 
pie šv. Antaną ir jo stebuk
lus, bet štai bus dar geresnė 
proga susipažinti su šiuo ste
bukladariu, nes Sodalietės 
pasirūpino gauti krutamus 
paveikslus, kurie atvaizduo
ja šio šventojo gyvenimą.

Visi esate kviečiami pama
tyti šią įdomią filmą šv. Ka
zimiero salėje, 331 Earp St., 
sekmadienį, kovo 29 d., 4 vai. 
popietų ir 7:30 vai. vakare. 
Įžanga tiktai 25c.

RENKA AUKAS

Sekančios sodalietės apsi
ėmė rinkti aukas Velykų gė
lėms: Adelė Mažeikaitė ir 
Bronislava Areškevičiūtė 
(nuo Reed gatvės iki Spru-

* 
*y
K?

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

Philadelphia, Pa.

K 
v

§ 3304 - 16 Richmond Street

ce), Elenora Jablonskytė ir 
Rita Mikolėnaitė (nuo Mor
ris iki Seed gatvių), Ona 
Rimgailaitė ir Elzbieta Side- 
ravičiūtė (nuo Morris iki 
Snyder Ave.).

Prašome visų parapijiečių 
paskirti nors mažą auką, nes 
visos jūsų aukos eis altorių
papuošimui per Velykų šven
tes. Sodalietė.

PRANEŠIMAS SODALIE- 
TĖMS

Sodaliečių susirinkimai pa 
keičiami iš trečiojo sekma
dienio į trečią antradienį po 
sodaliečių pamaldų. Ateinan
tis susirinkimas įvyks ba
landžio 2 d. Bus daug svar
bių dalykų svarstoma, ypa
tingai „Gegužės Dienos iš
kilmės”.

BUVO AUDRA

Audra praūžė šeštadienio 
naktį. Praeidama nukėlė sto
gus, pervertė trolley cars, au 
tomobilius, išlaužė medžius. 
Viena audros banga pasikė
sino ir prieš šv. Kazimiero 
parapijos kleboniją, išvertė 
didelį 50 metų senumo triša
kį medį, bet taip laimingai, 
kad neišmušo langų, o tada 
ir visą kleboniją būtų iškėlę 
į padanges..

VYČIŲ PRAMOGA

L. Vyčių 3 kuopa rengia
puikią pramogą su šokiais 
Motinos Dienoje, gegužės 10.

Jaunesnieji ruošia įdomų 
vaidinimą, o vyresnieji rūpi
nasi šokiais, kurie įvyks po 
programos. Vėliau daugiau 
aprašysime. Vytė.

LICENSES
NOTICE is hereby Riven that License No. 
RW 740 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Taw at til Henry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ANTHONY A. ALUAREZ, JUAN F. SAIZ 

ENRtQTtE LLAND 
(Madrid Rest.)

61 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3307 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 492 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IGNAS SUTKUS
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 25 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 25 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 222 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Foot of Bay 32nd St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BEN MA CHREE BOAT CLUB 
Foot of Bay 32nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7292 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 575 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4.368 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 123 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KONSTANTY PUCZYNSKI
123 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 72 has been issued to the undersigned 
to sell beer, vine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con 
troj Law at 126 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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.

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJOJE

Tretininkų draugija su
rengė kortų vakarą, iš kurio 
pelno paskirta net $100 nau
jai bažnyčiai. Tai gražus pa- 
vyzdys-

Akademijos rėmėjų drau
gija turėjo metinį susirinki
mą, kuriame išrinkta nauja 
valdyba: pirm. J. Urbšienė; 
raštin. J. Gudonienė; iždin. 
A. Ranionienė. Sveikinam 
naują valdybą ir linkime ge
riausios kloties.

Buvo nutarta surengti kor 
tavimo vakarą parapijos rei
kalams; įvyks sekm. gegužės 
3 d. par. salėje. Mieli parapi-

LICENSES LICENSES LICENSE!

jiečiai, paremkite šią pramo
gą, įsigydami po bilietą iš 
anksto — tada pasekmės už
tikrintos ir darbas lengves
nis pasidaro.

Liet. R. K. Susivienymo Phi- 
la apskritis rengia šaunų ir 
puikų kortų vakarą su gra
žiausiomis dovanomis sekm. 
gegužės 10 d. šv. Andriejaus 
par. salėje. Tikslas gražus ir 
remtinas—parapijai ir apsk- 
čiai. Kadangi tą dieną yra 
Motinų Diena, tad seniausia 
motina šiame vakare bus tin
kamai pagerbta.

Spindulys.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 105 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 65 Putnam Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to b< consumed 
on the premises.

ROYAL ARCANUM CLUB OF 
BROOKLYN

65 Putnam Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 74 has been issued to the unde/signed 
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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 517 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 112 Jackson St., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

GUISEPPE ESPOSITO
112 Jackson St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

WILLIAM ERNST 
(Black Eagle Tavern)

133 Irving Ave., Brooklyn. N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
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 be 
consumed on the premises.

FRANK DUMCHES
1425 Rockaway Parkway. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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. &
212 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 & 10 Fur
man Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHRISTOPHER SCOTT 
1843 Broadway and
10 Furman Ave., 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 at 965 Broadway & 1146 Myrtle 
Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 181 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Bedford Avenue Corner 
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 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 373 has been issued to the undersigned 
to sell beer- and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7802 13th Avenue, Borough of 
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 been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 939 Grand St., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

ADOLF STULGINSKĮ
939 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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.

NOTICE is hereby given that License No. 
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.

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 I,aw at 1116 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY WO J SI AT
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 tho 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 tho 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 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
3419 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

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

LOUIS KERN
120 Cąprt St., Brooklyn, N- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 40 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7219 18th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consume!, 
off the premises.

JOSEPH KOWALSKY 
(Joe’s Wine & Liquor Store)

7219 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1024 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail Under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2506 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH FEUERSTADT
2506 Ave. U, Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1524 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 976 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JACOB BON
976 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 998 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 889 Livonia Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MAX GORDON & MORTON LEVINE 
889 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 253 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2841 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
HARRY CHANIN. IRVING SALMON, & 

AARON CHANIN 
(Willie’s Wine & Liquor)

2841 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 355 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1747 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HERMAN HOFFER
1747 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 66 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 450 St. Johns Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BARNET JAVITZ
(St. Johns Wine & Liquor Store Inc.) 

450 St. Johns Place, Brooklyn, N. Y.

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

MORRIS KOPPELMAN
697 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1097 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 328 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PIETRO DELAROCCA
328 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3801 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1227 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL MeHUGH
1227 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5509 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1607 Sheepshead Bay Road, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOHN J. STANLEY
1607 Sheepshead Bay Road, Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4343 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 151 Montague St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NAPLES REST., INC.
151 Montague St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6756 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2707-9-11 Beverly Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN JOSEPH FILAND 
(Beverly Bar & Grill)

2707-9-11 Beverly Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6602 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2832-6 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CRYSTAL REST., CORP. 
2832-6 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

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 the premises.

SOPHIA LACHTARA 
ESTATE OF ANTHONY LACHTARA

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

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
31 South 3rd St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6011 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 234 Cleveland St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN JUREVICH 
(Cleveland Palace)

234 Cleveland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3334 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5601 2nd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumer! 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5767 has been issued to the undersigned 
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.

VIETOSNOTICE is hereby given that IL. 
L 399 has been issued to th J 
to sell, wine and liquor at retail? 
tion 107 of the Alcoholic Bere? 
Law at 8212 — 5th Aven®. IL 
Brooklyn, County of Kings, t, C 
off the premises.
K.Urff L,qOT,» (ERACIJOS NARIAMI
NOTICE is hereby given that [l 
L 1370 has been issued to the ? 
to sell, wine and liquor at retail 
tion 107 of the Alcoholic Berea 
Law at 245 Graham Aven® į! 
Brooklyn, County of Kingą, to 
off the premises.

HYMAN BERGH 
245 Graham Ave., Bmb

NOTICE is hereby given that Id 
L 1369 has been issued to the? 
to sell, wine and liquor at rettJ 
tion 107 of the Alcoholic BctąJ 
Law at 2 Lafayette Avenue, į 
Brooklyn, County of Kingą, to hJ 
off the premises.

BENNETS INC. 1 
2 Lafayette Ave., Brttį,i

NOTICE is hereby given that id 
L 448 has been Issued to the ? 
to sell, wine and liquor at retai! 
tion 107 of the Alcoholic Berną 
Law at 329 Smith Street į, 
Brooklyn, County of Kings, to h. 
off the premises.

MAX WOUX
329 Smith St., Brtcų
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NOTICE is hereby given that I 
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tion 107 of the Alcoholic Beresa 
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off the premises.
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NOTICE is 1 
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ABRAHAM ELIAS
329 Van Brunt St., Brois

NOTICE is hereby given that li 
L 370 has been issued to the 
to sell, wine and liquor at retail 
tion 107 of the Alcoholic 
Law at 76 St. Marks Ave.,

NOTICE is hereby given that U 
L 493 has been issued to the th

EAGLE SPIRITS COR?.
76 St. Marks Ave.,

Komiteto nariai iš 
i iš visų 5 vietos parapi 

Apreiškimo, Karalienė 
V. J. Atsimainyme 
io ir Aušros Varti

Yorke)

to sell, wine and liquor at retai!B 
tion 107 of the Alcoholic Berens 
Law at 4812 — 3rd Avenue, fc 
Brooklyn, County of Kings, to bi | 
off the premises.

HARRY T. DUNW0RIH ‘ 
4812 3rd Ave., Brodfc :

NOTICE is hereby given that te r 
L 504 has been issued to the B į 
to sell, wine and liquor at retail ■ f 
tion 107 of the Alcoholic Bevw į 
Law at 6813 4th Avenue, fe | 
Brooklyn, County of Kings, to be Ė
off the premises.

FRED W. & WILLIAM C. Iii L 
(Drewes Bros.) į

6813 4th Ave., Broofc

NOTICE is hereby given that lis 
L 35 has been issued to the sM 
to sell, wine and liquor at retail 
tion 107 of the Alcoholic Berens« 
Law at 5217 — 4th Avenue, Safi 
Brooklyn, County of Kings, tohS 
off the premises.

CARL MULLER 
5217 — 4th Ave., Broofef

NOTICE is hereby given that lit 
L 489 has been issued to the a! 
to sell, wine and liquor nt retail d 
tion 107 of the Alcoholic Bevertai 
Law at 130 5th Avenue, Bq 
Brooklyn. County of Kings, tolei 
off the premises.

EDWARD MASS 
(Edward Mass Co.) 

130 5th Ave., Broefc
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NOTICE is hereby given that lij 
L 1139 has been issued to the q 
to sell, wine and liquor at retailq 
tion 107 of the Alcoholic Beven?] 
Law at 2921 Beverly Roai fcj 
Brooklyn. County of Kings, to hl 
off the premises.

McLOONES INC.
2921 Beverly Road, Brafc

NOTICE is hereby given that li® 
L 70 has been issued to the e* 
to sell, wine and liquor at retailc® 
tion 107 of the Alcoholic Berate 
Law at 306 — 86th Street, 
Brooklyn, County of Kings, tola8 
off the premises.

McKEY LIQUORS COE? 
306—86th St., Broefc.

NOTICE is hereby given that 1F8 
L1415 has been issued to the 
to sell, wine and liquor at retailPE 
tion 107 of the Alcoholic BeverkJ| 
Law at 1071 Manhattan Ava, 
Brooklyn, County of Kings, to h8® 
off the premises.

MARIE LINKE I 
1071 Manhattan Ave., Brocfcl

NOTICE is hereby given that 
L 43 has been issued to the s8! 
to sell, wine n.nd liquor at retail^1 
tion 107 of the Alcoholic Berengi 
I-aw at 4324 — 18th Ave., Bttl 
Brooklyn, County of Kings, to bi r<I 
off the premises.

HERMAN LIEBMAN 
(Parkville Liquor Slort' 1 

4324—18th Ave.. Broofcl
NOTICE is hereby given that Ljl 
L 785 has been issued to the 
to sell, wine nnd liquor at retail 
tion 107 of the Alcoholic Beveni’J 
law at 41 Lincoln Road. B'fj 
Brooklyn, County of Kings, to N q 
off the premises.

HENRY LEVIN J 
41 Lincoln Road. Broofcl

NOTICE is hereby given that 
L 515 has been issued to the 
to sell, wine and liquor at retail 
tion 107 t>f the Alcoholic Bercndj 
l aw at 219 De Kalb Avenue. 
Brooklyn', County of Kings, to te 
off the premises.

ANNA LAVITZ , 
ICarlton Wine & Liquor

219 De Kalb Ave., BrooBl*!

NOTICE is hereby given that 
L 757 has been issued to the 
to sell, wine and liquor at retail 
tion 107 of the Alcoholic Beverti8! 
law at 168 Pierrepont Street. 
Brooklyn, County of Kings, to 1* * 
off the premises.

SIGMUND KIMMELMANj 
(Pierrepont Wine & Liquot ™ 

168 Pierrepont St., BrooklJ*

s? kompetitoriai. Ate
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GERTRUDE ft 
711—4th Ave., 

NOTICE is hereby pt» 
L 405 has been issaej, 
to sell, wine and lięwt 
tion 107 of the Akį 
Law at 4214 — Sri 
Brooklyn, County of į 
off the premises.

4214 — 3rd Ave,

NOTICE is hereby pq 
L 891 has been issoej; 
to sell, wine and liąorc 
tion 107 of the Akį 
Law at 4804 Aren 
Brooklyn, County of Eu 
off the premises.

HERMAb h 
4804 Avenue N,

NOTICE is hereby p™ 
L 862 has been issued i------------- -----------------------------~ ~--------

uon^Vo'“edAM srinktų Lietuvių Die- 
Law at 329 Van Bn: 
Brooklyn, County of £j 
off the premises.

ABRAKUI 
329 Van Brunt St,

*’ J’T'LĖ' ^reiškimo,L 370 has been issued; ’
to seii. wine and ujo. j v. J. Atsimainymo,

7cJtS r^10 lr Ausros Vartų 
' Yorke)

firmos
amtone.
ia A. Lokot-Kaskas pe- 
javaitę išvyko su Met- 

ŠTvStan °Pera po Jungti
ni. Valstybes koncer-

ropolitan operoje
uskaitė vaidina
n.
lietuviai linki jai

O. 
nuo

sam RE! 3 vedybinio gyvenimo.

ETUVIŲ DIENOS 
REIKALU

to 
s

pa15 d. Apreiškimo 
salėje įvyko L. K. 

forko Apylinkės seime-

tomiteto narių susirin- 
į Komiteto nariai iš- 
iš visų 5 vietos parapi- 

Karalienės

EAGLE SPUE
76 St. Marks Are.,

ralius, K. Krušinskas, A. Ki- 
vytienė, P. Kubilius, P. Ku
bilius, P. Kurienė, A. Kaz
lauskienė, Stella Kaulis, O. 
Laukaitienė, St. Lukoševi
čius, P. Lukoševičius, P. Mi- 
lašauskas, M. Mikolaitis, U. 
Mikulskienė, J. Maslauskas, 
J. Mikolaitis, EI. Matuliony- 
tė, R. Pankevičienė, M. Puti- 
nienė, S. Pažereckas, A. Pus- 
vaškis, A. Pažereckie^nė, P. 
Plioplienė, J. Paulauskienė, 
V. Pūkas, P. Ražickienė, A. 
Spaičys, O. Sijevičienė, J. 
Skarulis, J. Skarulienė, O. 
Stagniūnienė, P. Šimkienė, 
S. Subatienė, M. Šertvytienė, 
A. Stankus, M. Tamošaitienė, 
V. Valantiejienė, O. Vencevi- 
čienė, V. Vizbafienė, M. Za- 
vistavičienė, O. Zajankaus- 
kaitė, V. Žemantauskas, V. 
V. Zaukus.

Susirinkusiųjų nuotaika 
buvo entuziastiška. Lietuvių 
Dienos Komiteto valdybon 
išrinkta: K. Baltrušaitis — 
pirm.; O. Stagniūnienė, A. 
Pažereckienė, E. Matuliony- 
tė, M. Brangaitienė — vice 
pirmininkės; V. Daubaras — 
iždininkas; EI. Bartkevičiūtė 
ir J. Tumasonis — raštin.; D. 
J Averka — reikalų vedėjas.

Propagandos Komisijon į- 
eina: St. K. Lukas, J. Tuma
sonis ir J. Laučka.

Lietuvių Diena įvyks tra
dicinėje Liepos 4 d. — šešta
dienį, Klasčiaus Parke, Clin
ton Hall, Maspeth, N. Y.

Lietuvių Dienos proga bus

50 dol. dovanų laimėjimas.
Meno programos komisi

jon nutarta pakviesti visus 
vietos muzikus.

Komiteto susirinkimai atei 
tyje nutarta šaukti drauge 
su Federacijos susirinkimais. 
Sekantis komiteto susirinki
mas įvyks po Velykų, balan
džio 24 d.

Dalyvavusieji susirinkime 
pareiškė daug gražių suma
nymų Lietuvių Dienos sėk
mingumui užtikrinti. Turint 
tokį darbštų ir energingą ko
mitetą, reikia tikėtis, kad 
13-toji Lietuvių Diena bus 
tikrai įdomi savo įvairumu.

Lietuvių Diena nutarta 
pradėti 10 vai. pamaldomis 
už Lietuvą V. J. Atsimainy
mo par. bažnyčioje, Maspeth, 
N. Y.

Angelu Karalienės 
Parapija

Šį sekmadienį — Verbų 
sekmadienis. Mūsų bažnyčio
je pamaldos bus paprasta 
tvarka. Verbos bus šventi
namos prieš 8 vai. mišias ir 
bus dalinamos per visas šv. 
Mišias. Prieš sumą (11 vai.) 
bus procesija bažnyčioje.

Graudūs Verksmai ir Pa
laiminimas bus 4 vai. popiet.

Didžioje savaitėje pamal
dos bus paprastu laiku. Bet 
Didžiajame Ketvirtadieny 
bus tik vienos šv. Mišios 9 
vai. ryte. Ketvirtadienį, pen
ktadienį ir šeštadienį bažny
čia bus atdara nuo 7 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro. Žmonės 
turės progos aplankyti baž
nyčią ir pasimelsti. Didžia
jame Penktadieny pamaldos 
prasidės 8 vai. ryte; šešta
dienį bus šventinimas ugnies 
ir vandens ir prasidės 7:30 
vai. ryte, šeštadienio vakare 
7:30 vai. bus Completorium 
ir pamokslas.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus lietuvių skyrius turės

savo susirinkimus kiekvieno 
antradienio vakarą, 8 vai., 
par. svetainėje. Lietuvės, ku
rios turi laisvo laiko, prašo
mos ateiti į susirinkimus ir 
prisidėti prie savųjų, kurių 
tikslas yra gelbėti savuosius 
ir padėti Amerikai laimėti 
šį karą

Be to, kun. J. Laury- 
naitis prašo, kad tie, kurie 
turi savo namuose siuvamas 
mašinas ir mažai ar visai jų 
nenaudoja, paskolinti mūsų 
darbščioms moterėlėms, ku
rios dirba ir taiso drabužius 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui. Praneškite jam.

Amžino Rožančiaus dr-ja 
nutarė birželio 24 d. ruošti 
iškilmingą vakarienę, ski
riamą kun. Jonui Laurynai- 
čiui pagerbti. Tai bus jo ku
nigavimo dešimties metų su
kakties atžymėjimas ir var
dinių paminėjimas. Kviečia
mos visos draugijos prisidė
ti. Kun. Laurynaitis palan
kus visoms draugijoms, per 
keletą metų uoliai, ištikimai 
dirba mūsų parapijoje. Kle
bonas kun. J. Aleksiūnas ir 
kun. J. Laurynaitis verti tin
kamos pagarbos, nes abu gra 
žiai dirba. Malonu parapie- 
čiams turėti tokius dvasios 
vadus.

Rengimo komisija rūpina
si, kad birželio 24 d. vaka
rienė gražiausiai pasisektų.

Pranašas.

Šv. Andriejaus parapija, 
Cardinal Hayes pl. ir Duane 
St., New Yorke, švenčia 100 
metų jubiliejų

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 
trol Law at 7110 
Brooklyn, County of 
on the premises.

KATHER’NE 
LOUIS 

(Bay Ridge 
7110 3rd Ave.,

Alcoholic Beverage Con- 
3rd Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

SCOURBY AND 
KOKEAS 
Dining Room)

Brooklyn, N. Y

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

HENRY HARDE
9314 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1507 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2916 Stillwell Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the pYemises.
STILLWELL WINE & LIQUOR CO., INC. 
2916 Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 164 has been , issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1551 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

STUYVESANT LIQUOR SHOP, INC. 
1551 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1327 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6415 — 18th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

VALENTINO TROVATO
6415 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 642 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 425 Sutter Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JACOB WAGNER
425 Sutter Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tnat License No. 
L 63 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3133 Fulton Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

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

SADIE GOLDMAN 
(Union Wine & Liquor Store)

193 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

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

FR’EDA R. HERZ
479 — 72nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 622 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 8702 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HILLY AVRUTIS
8702 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

LICENSES LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1019 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5408 — 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MARY MAILLET
5408 — 7th Ave.. Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1056 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 934 — 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

LOUIS SCHACHER
934 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 144 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
REMSEN COURT LIQUOR STORE INC.

5 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 147 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
t aw at 1836A Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
SUMPTER WINE & LIQUOR STORE INC. 
1836A Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 834 has - been issued to the underdsigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1006 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

NATHAN WEINSTEIN
1006 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 531 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 292 Kingston Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

LOUIS HOROWITZ 
(Pitkin Wine & Liquor Shop)

292 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

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

JENNIE HONIG
(Brighton Beach Wines & Liquors) 

508A Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 896 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 956 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HIGHWAY LIQUOR CO. INC. 
956 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

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

JOSEPH PERLMAN
607 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
peu3isjapun au-) o; panssi uaaq sbu 161 T 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ijiw at 3901—5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 451 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 533 Eastern Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BEN PARKOFF INC.
533 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

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

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

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

MORT NEWMAN INC.
1663 Sheepshead Bay Road, Bi'ooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 797 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4322 — 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MARX WOLFSON & SON 
4322 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 451 has been issued to the undersipmed 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 80 Henry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

CRANLYN WINE & LIQUOR CO 
80 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1257 has been issued to the undersipmed 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 30 Nevins Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ARTHUR & GEORGE RUSSELL 
(Russell Bross.)

30 Nevins St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 606 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1525 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

QUALITY WINE & LIQUOR STORE 
1525 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 73 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 616 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

REBECCA EDELSTEIN 
(Patio Wine & Liquor Store)

616 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

4
:lyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under 
rerage Con- 
Borough of 
e consumed

lyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under 
verage Con- 
Borough of 

e consumed

NOTICE is hereby pra 
L 493 has been iisri ; 
to sell, wine nnd liqoct 
lion 107 of the AM 
Law at 4812 — M 
Brooklyn, County of iii 
off the premises.

HARRY T. Dffl 
4812 3rd Ave.,

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 217 Pennsylvania Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HENRY KALINOVICH
217 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

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

SAMUEL DINERSTEIN 
(Manhattan Liquor Store

264 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

lyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under 
verage Cbn- 
Bay Road, 

f Kings, to

ooklyn, N.Y.
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undersigned 
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Borough of 

>e consumed

C.
klyn, N. Y.
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undersigned 
retail under 

average Con- 
sad, Borough 
be consumed
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klyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under 

average Con- 
, Borough of 
be consumed

RP.
iklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under 

everage Con
Borough of 

be consumed

A
ACHTARA 
>klyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under 

everage Con-
Borough of 

be consumed

)
jklyn. N. Y.

License No. 
! undersigned 
. retail under 
leverage Con-

Borough of 
be consumed

NOTICE is hereby R3 SS ® 5^833 Wk QB
L 504 has been isw K gd ES Kflm fM $8 Xw if 4? f® m
to sell, wine and m £83 m3 fja X3 wv m S13 BMi

ioa7t 4? rd! 111 k V W IM i

Brooklyn, County of fc I 
off the premises.

fred w. *wji reĮkĮa gero siūto, reikia gero overkoto ir tapkoto? Jūs

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 Taw at 1116 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, Countv of Kings, to be consumed 
on the premises.

R. S. T. BAR & GRILL. INC. 
1116 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License- No. 
L 704 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 582 Wilson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SOL SPRUNG
(Wilson Ave., Wine & liquors) 

582 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

oklyn, N. Y.

License No.
• undersigned 
; retail under 
leverage Con-

Borough of 
be consumwl

IC.
klyn. N. Y.

License No.
> undersigned 
t retail under 
leverage Con-

Borough of 
be consumed

ARO
>klyn, N. Y.

6813 4th Ave.,
— 

NOTICE is hereto p® 
L 35 has been issu4 > 
to sell, wine and įklote i 
tion 107 of the AM' 
Law at 5217 - til h 
Brooklyn, County of El 
off the premises.

CARL XL 
5217 — 4th Ave.,

NOTICE is hereto F« 
L 489 has been teoef i 
to sell, wine and Hi® ! 
tion 107 of the AM 
Law at 130 5th 1* 
Brooklyn, County ol Es 
off the premises.

EDWAR81 
(Edward lh‘ 

130 5th Ave.,

NOTICE is hereto 
L 1139 has been ism! 
to sell, wine and lioW' 
tion 107 of the AM. 
Law at 2921 Bersv1 
Brooklyn, County of &' 
off the premises.

McLOffi® 
2921 Beverly Road.

NOTICE is hereto 
L 70 has been iss» • 
to sell, wine and lio*? 
tion 107 of the Akį 
Law at 306 — W 
Brooklyn, County of 
off the premises. 

McKEY U 
306—86th St,

NOTICE is hereby f? 
L1415 has been is* 
to sell, wine and St* 
tion 107 of the AW* 
Law at 1071 Manhs? 
Brooklyn, County of 
off the premises.

MARIS 
1071 Manhattan Are-.

NOTICE is heretojj® 
L 43 has been iss» 
to sell, wine and l«W 
tion 107 of the Ak* 
Law at 4324 — “į 
Brooklyn, County of 
off the premises. ..HERMAN^ 

(Parkville W 
4324—18th Ave., J 

NOTICE is hereb’J* 
L 785 has been 
to sell, wine and IWt 
tion 107 of the AW*i 
Law at 41 
Brooklyn, County of 
off the premises.

henrv v 
41 Lincoln Road, 

NOTICE is hereto į* 
L515 has been i**, 
to sell, wine and 
tion 107 W the AW. 
l aw at 219 De ’ 
Brooklyn*, County ® 
off the premises.^, 

(Carlton W1 

219 DeKalb Avt^ 

NOTICE is hereto Č 
L 757 has been iS’L 
to sell, wine and 
tion 107 of the A^i 
I.aw at 168 
Brooklyn, County “ 
off the prenups rf)

siGHUiJmp 
(Plerrepont I 

168 Pierrepont St.

i norite turėti geros medžiagos ir gero darbo drabužius? 
Gal nežinote, kur juos surasti?

5A tai jūs įsigysite Jono Šimėno dirbtuvėje, „Faotory to 
Wearer.” čia lietuvis lietuviui gamina viską, kas yra 
geriausia ir gražiausia. Būsit patenkinti.

IP, kainos jau kyla ir kils ateityje. Bet mūsii dirbtuvėje jūs 
gausite tikrai gerų ir tikrai pigių drabužių. Atėję pas 
mus, ir kaimynam patarsit eiti.

VO amate esame 25 metus. Ilga praktika, daugmeninė apy
varta mums leidžia daryti tai, ko negali daryti kiti mū
sų kompetitoriai. Ateikit įsitikinti.

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

W:

Į

“Mi
■■■■i

NOTICE is hereby given that License No. 
RT. 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 107 1 has 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. 
RL 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 Tavern)

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. 
L 172 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1709 Foster Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1503 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7718 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises x

SHORE ROAD LIQUOR STORE, INC. 
7718—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

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

LOUIS SCHWARTZ
180 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

JONAS ŠIMĖNAS turi atskirą drabužių sandelį New Yorke— 
79 Fifth Ave., tarp 15 ir 16 gatvių. Važiuojant į sandėlį išlipt 
Union Square stotyje. Telefonu šaukit: GRamercy 7-1688-9.
NOKINTIEJI 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 stotyje, nuo ku
rios dirbtuvė visai arti. Lorimer St. ir Graham Ave. gatveka- 
riais važiuokit iki sustos—tik kelios minutės eiti.

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

OMFW ^anu^acturers Men’s Clothes 
iWoll Oil ILll 21-10 49TH AVENUE, LONG ISLAND CITY, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4146 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 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.

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

PHILIP SCHUPACK
(Philip’s Retail Wine & Liquor Store) 

101 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

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

ANTHONY SANTORA JR. 
(Dyker Liquor Store)

546 86th St., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

TIKRAS BIČIŲ

j Medus
Vartokite savo sveikatai

15 svarai (liepų) ................. $1.251
10 svarų (liepų) ................. $2.251

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

į KONČIAUS BITININKYSTĖJ 
57 Battery St.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 517 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 713 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ISIDOR RAND
(Fulton Wine & Liquor Store) 

713 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

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

J. A. PIDAL INC.
117 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby priven that License No. 
L 864 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 123 Bay Ridge Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

H KN RY PETZIN GER
123 Bay Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.

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

MORRIS GATE 
(Morris Liquor Store)

887 Fulton St., Brooklyn, N.Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— S150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NExvtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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161 No. 6th Street

Tel. STagg 2 - 7177

ADVOKATAS
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Brooklyn, N.1495 Grand Street

SODALIEČIŲ VEIKLA
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VELYKŲ ŠVENTĖMS

Dėl Įvairiausių Velykinių
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Kun. N. Pakalnis, negalė
jęs dalyvauti, atsiuntė savo 
sveikinimus.
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Didelis Pasirinkimas Gražiausių ir Įvairiausių
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Išnuomuojami patogūs 3 
kambariai su> apšildymu: 578 
Wythe Ave., kampas Morten 
St. Pro šalį pravažiuoja Fran
klin Ave ir Crosstown gatve- 
kariai. Nuoma $27.00. Telefo- 
nuokite: BU-4-9165.

NOTICE 
RL 6663 
to sell beer, 
Section 
trol Law at 923 Franklin Ave., 
Brooklyn, 
on the premises. 

frankl: 
923 Franklin Avd.

Po Koncerto - BALIUS ir ŠOKIAI

TeL EVergreen S-įjjj 
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarę

mokyklų, biz- 
Geras susisie- 
visados išnuo- 
$10,000. Tele- 

1177

Tel. EVergreen
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryti

■ tisam suvar-
' didžiu

flip pat žino-

Pripildytos įvairiausiais
Plušiniai Kiškiai, 

Puošniai

HAvemeyer 8-0259 
RALPH KRUC1 

FOTOGRAFE 
65 - 23 GRAND AV® 

Maspeth, N. Y.

Entered as J 
Office at Br

PAVYZDINGOS VEIKĖJOS 
IŠLEISTUVĖS

Namie Gamintų, iš Bishops Chocolate ZUIKIŲ 
KIAUŠINIŲ ir kitų Papuošalų

leksandra Juozapavičienė, 57 
metų amžiaus. Iškilmingos 
laidotuvės įvyko kovo 21 d. 
Velionė visuomet buvo prisi
rengus, tik prieš 2 savaiti 
buvo aprūpinus savo sielos 
reikalus. Paliko nuliūdime 
vyrą, du sūnus, dukterį ir du 
anūkus.

Telephone RaR
EV 7 - 1670 VI 1-i

JOSEPH V ASM
REAL ESTATE INSUBCT 

and LIFE INSURANTj 
Mortgages Loaned and M 
496 Grand St, Brooklyn. V 
Residence: J
87-34 90th St., Woodhaven*'

įijiseaai lankėsi 
0 fe atliko svar 
į k pasimatė sm į- 
įiafiimis, kalbė- 
ijįĖis pareigūnais, 
į'yiaybė vyriausy- 
įį pareiškimą, 
jjniė ii toliau lai- 
itąjlMikos prin 
įpĖ atsisakoma pri- 
jljf&ms pavergimą.

susilaukė 
įpį Departamento 
b'caiyB, kuriame

BLEND 90* ' 
30’srRAlGHT WHISKIES

5 YRS. OLD |

Qt. ž.42|
Pt. 1.24,

NOTICE is hereby given that 
RL 5751 has ---- - .
to sell beer, wine and liquor at 
Section 
trol Law 
Brooklyn, 
on the premises.

Rock

JDS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNUS

SEAGRAM Visokios Rūšies
CALVERT VYNŲ
OLD OVERHOLT IMPERIAL Ir Importuotų 
CARSTAIRS 4/5 $2.65 —pint $1.66 KONIAKŲ

Kovo 23 d. O. Rimidienės 
namuose suruošta išleistuvių 
puota Onai šarkaitei, 
stančiai apsigyventi 
doje.

P-lė Ona šarkaitė 
uoli Apreiškimo parapijos 
draugijose. Paskutiniu laiku 
buvo tretininikų pirmininkė; 
ėjo svarbias pareigas Rožan
čiaus draugijoje. Buvo ir Fe
deracijos apskrities valdy
boje. Daug veikė parapijos 
gerovei.

Jos draugių būrelis suruo
šė puotą, norėdamos pagerb
ti ir pareikšti geriausių lin
kėjimų. Puotoje įteikta jai 
puiki dovana.

O. šarkaitė dėkojo už vis
ką ir kvietė visas atlankyti 
ją Floridoje.

Ponia Ona Šeputienė savo 
kalboje prisiminė Lietuvos 
reikalus ir sunkią lietuvių 
tremtinių dalią, patardama 
paaukoti kiek Lietuvai Gel
bėti Fondui. Tuojau sudėta 
$11.00. Ten buvęs

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.

Gausiai aukoja
Žmonės įvertino Aušros 

Vartų šventyklos statymo 
darbą, kuris jau gerokai pra
dėtas, tad ir aukos gausiai 
pradėjo plaukti. Dar reika
linga šventyklos užbaigimui 
keletos šimtų dolerių. Dau
gelis aukoja antru kartu. 
Jaunimas irgi neatsilieka.

Velykų šventės
Velykų švenčių iškilmės 

kaip ir kitais metais, bus to
kia pat tvarka. Prisikėlimo 
mišios (Velykų ryte) bus 5 
valandą. Didžiajam penkta
dieny nuo 12 iki 3 vai. bus 
Merdėjimo pamaldos. Pamo
kslus sakys kun. J. Vaškys, 
OFM.

■R metus”, 
Prieš raudoną 

Jįriiij pulkininko 
^®e pasakyta, 
įkartus per- 
jribi baisumus

uįį perskrodžia
^atneša visų

nė, K. Hofmanas ir Bara
nauskas (iš Elizabeth). Ki
tus kūrinius solo giedos A. 
Kulbokytė-Vyšniauskienė.

Misijos
Kovo 23 dieną prasidėjo 

bendros misijos, kurios baig
sis Verbų sekmadienį. Jas 
veda neseniai iš Lietuvos at
važiavęs pranciškonas, kun. 
J. Vaškys, gabus pamoksli
ninkas ir geras kalbėtojas. 
Kovo 25 d. parapijos salėje 
jis kalbėjo apie Lietuvos pa-

Sunkiai serga
Jau 3 savaitė sunkiai ser

ga Elena Vyšniauskienė. Ją 
daktaras lanko po 2 kartu į 
dieną. Ligonę prižiūri 2 slau
gės. Ji yra pas seserį Vence- 
vičienę. Linkėtina, kad su at
gijusiu pavasariu ligonė pa
sveiktų.

Jurgis Bakanauskas, sun
kiai sirgęs, jau kiek sveikes
nis.

IŠNUOMUOJAMI KAMBA
RIAI

Alfred J. Wentz
(Vencius)

Koncertas
Šį sekmadienį, kovo 29 d., 

7:30 valandą vakare, Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje 
parapijos choras stato Th. 
Dubois kantatą: „Septyni 
Kristaus žodžiai”. Solistų 
dalis išpildys operos artis
tai Rossi ir White ir choro 
solistės A. Samalionienė ir 
A. Vencevičienė. Turinį aiš
kins kleb. kun. N. Pakalnis; 
bilietų nėra, įėjimas dykai.

Dvasinė puota
Kovo 22 d. parapijos cho

ras turėjo savo metinę dva
sinę puotą — bendrą komu
niją ir bendrus pusryčius. 
Per 8 vai. mišias choristai 
drauge su savo vadu ir jo 
šeima, organizuotai prisiar
tino prie Dievo Stalo ir pri- 
ėmė Komuniją. Tuojau po 
mišių par. salėje turėjo ben
drus pusryčius.

Bendrus pusryčius pradė
jo pirm. Henrikas Vencevi- 
čius. Programos vedėja bu
vo Nellie Rimkūnaitė, kuri 
šią gražią puotą pravedė la
bai jaukiai, smagiai. Visi da 
lyviai tinkamai įvertino jos 
sugebėjimą programai vado
vauti. Sveikinimo žodžius 
pasakė muz. J. Jankus, J. 
Jankienė, „Amerikos” redak 
torius, Justas Jankus, choro 
ilgametis narys ir iždinin
kas šiška, vice pirm. P. Iva
nauskas, naujausia narė Bla- 
žaitytė, Vencevičienė, Sama
lionienė, S. Vitaitytė, J. Mi
tchell, Samalionis, Vitkus, 
Mary Shultz, Stagniūnaitė. 
Muzikas J. Jankus padėkojo 
choristams už užuojautą jo 
ligos metu, už dovaną (radi-

— Didįjį Trečiadienį bus 
rodomi judamieji paveikslai 
apie Kristaus Kančią, 8 vai. 
vakare, parapijos salėje.

— Didžiosios Savaitės pa
maldos įvyks: Ketvirtadienio 
rytą 8 vai. Penktadienio rytą 
9 vai. ir vakarą 7:30 vai., 
Šeštadienio rytą 7:30 vai. ir 
vakarą 7:30 vai. Velykų rytą 
mišios 5:30, 8, 9, 10, 11 ir 
12:15 vai. ~

— Mirę palaidoti: kovo 14 
Stasys Grigaitis ir kovo 24 
— Jonas Jeznis.

— Kovo 22 pakrikštyti Ar
turo ir Alicijos Rudzewick 
sūnus Russel Antanas, Jur
gio ir Marijonos Bliekų duk-

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.

Religinis koncertas
Verbų sekmadienį, užsi

baigus misijoms apie 8 vai. 
vakaro, parapijos choras, 
muz. J. Brundzai vadovau
jant, išpildys Dubois kanta
tą, „Septyni Kristaus žo
džiai nuo Kryžiaus”. Solistų 
partijas giedos: B. Brundzie-

Naujos dr-jos darbuotė
Jaunų moterų dr-ja, kuri 

tik neseniai susitvėrė, gra
žiai darbuojasi. Jos žaidimo 
vakaras davė gražaus pelno, 
iš kurio $10 davė Aušros 
Vartų šventyklai, -20 parapi
jai ir dar draugijai liko.

Pereitą sekmadienį jų rū
pesčiu surengti krutami pa
veikslai apie šv. Bernadetę. 
Visą pelną skiria Velykų gė
lėms. Po Velykų jos rengia 
balių. Turi daug gražių su
manymų. Geriausio joms pa
sisekimo.

STORE

Saldainių
495 Grand Street,

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 102 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 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)
777-781 Sterling Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that [j 
RL 2768 has been issued to the a 
to sell beer, wine and liquor at q 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 996 Manhattan Avt,| 
Brooklyn, County of Kings, to a 
on the premises.

MARY GRZYBOWSB 
996 Manhattan Ave., Brtdį

Programoje: Įžymus Operos artistų kvartetas: Barbora Darlys, Marijona Ki 
žytė, Allen Warner (tenoras), Ludlow White (baritonas); smuikininke Margarita Dig 
ryte; 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 
tojus.

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS 
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasiriukį
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS t! 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKI?

linas net 
Hitleriu, 
pasaulini

nuo pat, 
Jai) dirbo Lietu- 
Was diploma-

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 Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1605 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NETTIE GOLDSTEIN 
(Tarry Tavern)

1605 Broadway, Brooklyn, N. Y.

„Ar jos dar gyvuoja... nie
ko negirdėti., kažin ar ką 
veikia?” Šiuos ir dar įvaires
nius klausimus ir išsireiški
mus tenka girdėti Maspetho 
padangėse apie mūsų jauni- : 
mą bei sodalietes. Taip, Į 
brangieji, mes dirbam, vei- ; 
kiam ir vikriai gyvuojam, 
kad net neturime atliekamo 
laiko atsisėsti ir pranešti pa
sauliui apie savo veiklą.

Jau kelis kartus teko 
mums suteikti džiaugsmą bei 
pagalbą „Our Lady of Lour
des Home” našlaičiams. Ka
lėdų metu aplankėme našiai t 
namį; padžiuginom visus 
mažyčius dovanomis, saldai
niais bei savo aplankymu.. 
Kovo 15 d. paruošėm kitą 
pramogą našlaičių labui. 
Kiekviena sodalietė pavaiši
no, padžiugino savo namuose 
keletą iš tų vaikelių. Po to, 
parapijos salėje buvo suruoš
ta programėlė, kurioje pasi
rodė mokyklos vaikučiai ir 
„Crusaders”, žodžiu, našlai
čiai pasidžiaugė namų aplin
kuma ir Maspetho sodalie- 
čių bei vaikučių nuoširdumu, 
vaišingumu.

Buvome nutariusios suvai
dinti ilgą, įdomią komediją 
„Baidyklių Paroda”, bet ka
dangi mūsų šalį ištiko ta bai
si nelaimė — karas, nuta 
rėm atidėti veikalą iki ru
dens ir sunaudoti tą brangų 
laiką pasidarbavimui „Chap
lains’ Aid Association” (Ka
rininkų Kunigų Organizaci
jai). Kelias dienas per savai
tę susirenkam parapijos pa
talpose, Sesučių Pranciškie- 
čių globoje ten siuvame al
torių užtiesalus, bažnytinius 
drabužius.

Tenka mums taip pat lan
kyti U. S. O. parengimus, šo
kius, pasilinksminimo vietas, 

1 kad suteiktume kareiviams 
moralinės ir sveikos dvasios 
pagalbos. Daugumas sodalie- 
čių lanko „Greitosios Pagal
bos” kursus įvairiose miesto 
dalyse.

Šv. Pranciškaus Seselės, 
kurios moko Brazilijoj, nuo
širdžiai dėkoja sodalietėms 
už suteiktą joms pagalbą 
per kun. P. Ragažinską. No
rėčiau priminti, kad mes jau 
seniai renkame vartotus paš
to ženklelius, drabužius ir tt 
neturtėliams ir misijoms.

Neužilgo bus užbaigta ir 
įrengta „Garbės Vardų Vie
ta” mūsų jaunimui, kurie yra 
išvykę į kariuomenę. Vėl ga
liu. visu tikrumu, pasakyti, 
kad buvo tai Sodaliečių lė- 

3 šomis ir rūpesčiu padaryta.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 1180 has been issued to the undersiRned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic BeveraRe 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.

Kiekviena mūsų sodalietė 
atjaučia kitus, o ypač tuos 
vyrus, kurie yra pašaukti į 
karą; todėl ir dažnai matysi 
jas bažnyčioje susikaupu
sias bendroj Šv. Komunijoj. 
Dieve duok, kad ištesėtumėm 
savo darbuose Dievui ir tėvy
nei.

Bronx, N. Y., puikus 4 
mų mūrinis , modernis, 
kambarių namas. Centralinis 
apšildymas, šaldytuvai, gra
žioje vietoje, netoli Parkche- 
ster vietovės, 
nio sekcijos, 
kimas. Butai 
muoti. Kaina 
fonuokite: MElrose 5

LIETUVIŠKAS I 
RESTORANAI

BAK&GRD1 '
Gaminam valgius amerug 
niško ir lietuviško stiR 
Čia taip pat galima 
Amerikos išdirbinio H 
portuotų degtinių, visfl 

vynų ir gero alaus- j

Joseph Zeidal 
Savininkas

411 Grand Street | 
Brooklyn, N. Y. '

Borough of
ings, to he consumed

PROCE
Bar & Grill) 

Brooklyn. N. Y.

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 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.

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 Av 
Brooklyn, County of K 
on the premises.

LEO 
(Stuyvesant

170 Stuyvesant Ave.

Staigi mirtis
Kovo 18 d. staiga mirė A

TRANSFIGURATION SALĖJE
Marcy Ave. ir Hooper St., Br<

219 So. 4th Street
(Williamsburgh Bridge Plaza)

NOTICE is hereby given that Da , 
RL 4777 has been issued to the J’ 
to sell beer, wine and liquor at iBi 
Section 107 of the Alcoholic I 
trol Law at 769 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, County of Kings, tolei 
on the premises.

SPIEZIO’S GRILL, INC 
769 Metropolitan Ave., Brooftt

NOTICE is hereby given that Ua 
RL 3107 has been issued to the l 
to sell beer, wine and liquor at rtf 
Section 107 of the Alcoholic Bewl 
trol Law at 216-218 Crescents-K 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

HENRY LOHMANN AXJ 
HERBERT FINDEISS 

216-218 Crescent St., I

tė Patricija Ona, Juozo ir Ju
lės Augustinų sūnus Povilas 
Jonas.

Bažnytinis koncertas
Kovo 22 d. 7 vai. vak. pa

rapijos choras, muz. A. Vis
mino vadovaujamas, pastatė 
Th. Dubois kantatą „Septy
ni Kristaus žodžiai”. Tai pir
mas šio choro plataus masto 
tikybinės muzikos koncer
tas.

Solistų partijas atliko M. 
Žemaitytė-Bitter ir K. Hof
manas; duetą sugiedojo P. 
Kalibatas ir V. Rokas. Var
gonais akompanavo ir cho
rui vadovavo muz. A. Vismi
nas.

Kad ir choras negausus 
(trūksta ypač vyrų), tačiau 
išpildė visą kantatą. Pagirti
nas aiškus žodžių tarimas, 
darnus akompanavimo seki
mas. M. Žemaitytė ir K. Hof
manas savo uždavinius iš
pildė gražiai.

Atsilankiusieji 
bai patenkinti, 
chorą ir jo vadą 
žygį, palinkėtina ir toliau im 
tis tokių koncertų ruošimo.

Kantatos turinį aiškino 
klebonas kun. J. Balkūnas. 
Pasiklausyti buvo atvykęs 
kun. J. Kasakaitis, Pittsto- 
no par. klebonas.

Atsilankiusių tarpe buvo 
visi vietos muzikai — J. Jan
kus, Pr. Dulkė ir J. Brun- 
dza (su šeimomis) ir A. Ka
minskas.

Reikmenų Atsilankykite

J. P. GINKAUS
iQUot
415 KEAP ST.

BR.OOKLVN. N.Y.-LlC.ai?
TEL. EV. 7-2009
X. 5TRUMSKI5

RL 2297 has been issued to the a 
to sell beer, wine and liquor at itf 
Section 107 of the Alcoholic BeW 
trol Law at 229 DeKalb Are., Ba 
Brooklyn, County of Kings, to kt 
cn the premises.

JOHN DRACOMANOUS 
229 DeKalb Ave., Bredhi

NOTICE is hereby given that OS 
RL 1183 has been issued to the at 
to sell beer, wino and liquor at rtfy 
Section 107 of the Alcoholic BerA 
trol Law at 244 Nassau Avenue, SO 
Brooklyn, County of Kings, to te 
on the premises.

AUGUST GERKE 1 
244 Nassau Ave., BmBAw*

• NOTICE is hereby given that iaa 
RL 7261 has been issued totheaa 

’ to sell beer, wine and liquor it™ 
Section 107 of the Alcoholic BerJ 

‘ trol Law at 481 Court St, M 
Brooklyn, County of Kings, toki 
on the premises.

THORPE’S TAVERN, Ki 
481 Court St., BradlM

"■ ........ -'-."Un— >3
’ IJMOTICE is fier?opfcivai that
, RL 2797 has been issued tatheul 

to sell beer, wine and liquor at nta 
Section 107 of the Alcoholic Bensi 
trol Law at 4304 Avenue 0. Ba 
Brooklyn, County of Kings, tok■

- on the premises.
CORNELIUS CAREY & 

KINZELMANN 
(Bob’s & Neil’s) 

4304 Ave. D, Bracih

Ė fe® (kovo 28• v*** T Y’-* M IM sum- 
fefaikas Rabi- 
lifcis Lietuvos 
iW Prislėgtas, 

is loros pakilti, 
riūsrimi sieloja- 

ir dirba 
ŠRriklausomy- 

valandai pri-


	1942-03-27-AMERIKA-i7-8

