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Šventadieniais aujas veikalas

Balandžio-Anm

letuviai Gydytoj

laisvą Lietuvą! 
ieš „apyzerius”. 

&rdan teisingumo, 
audonoji šlėkta.

AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTADIENI

1 T«L EVerrrec,.,
VALANDOS;
9—12 ryte
1—8va^

akingas Brooklyn© vys- 
[jos laikraštis „The Ta- 

« i ♦ ” balandžio 4 dieną į-
• platų aprašymą apie A- 

'•1 ikos lietuvių pastangas 
lugoti Lietuvą nuo nacių 
lolševikų okupacijos. Ap- 
ine plačiai paminėti Ku- 
. Vienybės žygiai, kuriais 
srikos vyriausybė prašy- 
likytis Atlanto Čarterio 
ių.

Broofe prašyme paskelbti Kuni- 
Zienybės ir Lietuvos Ne- 

TZ^lausomybės Minėjimo 
"r Yorko Komiteto parei- 

lai. Aprašymas yra ne
rastai palankus Lietuvai, 
’ablet” yra plačiai skai- 
is ir už Brooklyn© vys- 

Geriausiupst; jos ribų. Jo išplatinama 
nie iš geriausios Smetonos, Aij mn Pp-7emnlioriu 

nriimami užsakymai. egzempilOI 1U.

J. Wentz 
(Vencius) 
DVOKATAS

burgh Bridge Plaza)

uy PALOCIUS
VUSIOS RŪŠIES
i, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
JARIENE

ms priimami užsakymai. KRr

eas Cinkus atalikų savaitraštis „A- 
Brooklyi ca”, tėvų jėzuitų leidžia- 

, balandžio 4 d. turėjo iš- 
____ ų Ant. Tarnowskio strai- 
___ ■ apie Lietuvą, Latviją, 

ją ir Lenkiją. Straipsnyv A AFRIT ir Lenklją- ktraipsny-nllAvlIlbai teisingai vertinama
uvos, Latvijos ir Estijos 
iklausomybės laikais gy 
mas, jų padarytoji pa- 
;a. Jame smerkiama Crip- 
ir kitų naujų „apyze- 
pražūtinga veikla, sie

ti pataikavimo Rusijai.
Brooklyi _____

i pati „America” redak-
reet,
SVergreen 7-8451
EROS RŪŠIES RAKANDŲ pastabose gražiai apra- 
mūsų parduodamus rakai :a<^ tarp Lietuvos ir Jun- 
las su kitomis krautuvėm lų Amerikos Valstybių 
———7 7 ia buvo nuoširdūs san- 
Ls ■smokejunanu be Pastabos baigiamos

R NEGAUSITE PIGIAU
Straižių Krautuvėse
[TIENĖ IR SŪKI

i reikšmingu pareiški-

NACIAI PRADĖJĘ NAUJUS VEIKSMUS
Pranešimai iš Maskvos ir 

Egipto liudija, kad vokie
čiai ir italai šią savaitę jau 
pradėjo pavasarinį žygį. Ita
lai parodė daugiau veiklos 
Libijoje, o vokiečiai — Kry
me.

Maskva tačiau praneša, 
kad Kryme vokiečių puoli-

mai atremti, padarant vokie
čiams didelių nuostolių.

Iš Maskvos taip pat prane
šama, kad į Leningradą pir
mą kartą atėjo stambesnė ru
sų parama. Ši žinia rodytų, 
kad rusams pavyko prasi
laužti Leningrado fronte, ku
riame iki šiol vokiečiai buvo 
tvirtai rusus apsupę.

NACIŲ ĮSAKYMAI ŪKININKAMS

lemia ir 
likimą.”

pasaky-
užduotis

Per Kauno radiją buvo per 
skaitytas vokiečių generali
nio komisariato Lietuvoje 
maisto ir žemės ūkio sky
riaus šefo pavaduotojo Els- 
nerio straipsnis, pavadintas 
,,Dabartinis karas 
Lietuvos ūkininkų

Straipsnyje buvo 
ta, kad ūkininkų
esanti pateikti maistą. Jie 
turi atlikti savo pareigą ir 
pristatyti maistą, šieną, gal
vijus vokiečių kariuomenei. 
Į tą prievolę ūkininkai, esą, 
turėtų žiūrėti labai rimtai ir, 
tarp kita ko, nieko neužleis
ti spekuliantams, nes tai bū
tų prasižengimas. Ūkininkai 
nešą atsakomybę prieš ateitį. 
Eilinė svarbi jų užduotis šiuo 
metu esanti iškulti derlių ir 
pristatyti jį prieš vasario 15 
d. vokiečių įstaigoms.

Skysto kuro kūlimui, kaip

galima buvo iš straipsnio su
prasti, Lietuvos ūkininkai 
neturi. Jiems patariama var
toti esamus krašte lokomobi- 
lius ir kūrenti juos malkomis 
ir durpėmis. Kiekvienas turįs 
panaudoti ir maniežus (sa
vus ar kaimynų). Ūkininkam 
patariama eiti vienas kitam 
į pagalbą. Kur mašinų nesą, 
ten reikią griebtis spragilų. 
Kulti dabar esąs pats laikas 
ir darbą užbaigti reikią kuo 
skubiausiai. Duoninių javų 
negalima vartoti pašarui. 
Juos reikią pristatyti iki va
sario 15 d. vokiečiams, išsky
rus kiekį, reikalingą sėjai ir 
maistui. Ūkininkai privalą 
gerai atlikti savo pareigas, 
nes vokiečiai išvadavę juos 
iš bolševikų jungo — taip vo
kiečiai nuolat šneka, versda
mi ūkininkus viską jiems ati
duoti.

PAVERGTOJE LIETUVOJE

e bus
pat

į Eb-

lietuva, du kartu užpul
ti - Rusijos ir vokiečių — 
Jturi laisvės viltį, kurią 

ha jos solidarumas su 
___ j Valstybėmis. 

' i ši viltis artimoje atei- 
nbūna pilnai ir garbin-

idary-
Main 

.rnaus 
ills ir 
EIS.

Mmfiiosn “in6^
Kovo 19 d. Ueh L-

P Draugija^ vad. įvykdyta Lietuvos lais- 
ra teisingumo reikalavi-

ookly- 
iniriku 
Iinroe, 
’apijos 
tu yra 
f.

• toliau 
>kslo ir 
eseniai 
mų na- 
vienuo-

Ginkui, minėjo sa 
rių metų sukaktį 
8 vai. vak. per ii 
duodama speciali 
kurioje dalyvavo 
liauskas, V. lt 
Juodytė, V. Beker auja Lietuvos gyvybei, 
degys su savo gi 
V. Klimas.

Sukaktuvių pę 
kus gavo linkėjir 
nimų laiškais, tek nerikos katalikų spauda 
gramomis. Draugi 
tami nuoširdžiai 
giausių metų ni 
jai.

nerikos katalikų spauda 
teisingais straipsniais

Lietuvą nepaprastai pa-

.aisvei ir nepriklausomy- 
itgauti. Ji rodo, kur yra 
irdžiausi Lietuvos drau- 
ir bičiuliai.

kelis milijonus skaityto
ją skaito ne tik katali- 
Ja domisi, su jos atstovų 
none skaitosi

A. J® ksniai.
įtakingi

&

■of. K. Pakštas

Rūšies

§
E 
t

Gen. Marshall 
Londone

LONDONAS. — Balandžio 
d. bombonešiu čia atvyko 

Amerikos kariuomenės štabo 
viršininkas generolas Mar
shall. Su juo drauge atvyko 
artimiausias prezidento Roo- 
sevelto bendradarbis Harry 
Hopkins ir visa eilė aukštų 
karininkų.

Kaip ilgai Londone bus ge
nerolas Marshall nepraneša
ma.
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Nuskandino 53 
Japonų Laivus

WASHINGTON. — Jung
tinių Amerikos Valstybių po
vandeniniai laivai Kinijos 
jūroje gerai veikia, ir šios sa
vaitės pradžioje nuskandino 
dar du japonų laivus.

Iki šiol Ramiajame vande
nyne amerikiečiai nuskandi
no iš viso 53 japonų laivus, 
kurių dvylika sunaikinta per 
paskutines keturias dienas.

Paryžiuj Vėl 
Bombos
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Popiežius Už Tautų Laisve
KUNIGŲ VIENYBES VEIKLA LIETUVAI

VALGO ARKLIENĄ
Spaudos žiniomis, neseniai 

„Maisto” bendrovės atidary
tos Vilniuje arklienos krautu 
vės turinčios didelį pasiseki
mą. Ryšium su tuo „Maisto” 
bendrovė artimiausiu laiku 
nusistačiusi atidaryti dar vi
są eilę naujų arklienos krau
tuvių įvairiose miesto daly
se.

VATIKANAS. — „Osser- ‘ 
vatore Romano” laikraštis 
paskelbė platų straipsnį, ku
riame nagrinėjamas ir aiški
namas pirmas Jo Šv. Popie
žiaus Pijaus XII pasiūlytos 
taikos programos punktas. 
Šis punktas kalba apie visų 
tautų, didelių ir mažų, teises 
būti laisvomis.

Minėtame straipsnyje ra
šoma, kad popiežiaus reika
lavimas nepriklausomybės vi 
soms tautoms, didelėms ir 
mažoms, silpnoms ir tvir
toms, yra „naujosios tarp
tautinės santvarkos pirmuti
nė granitinė atrama”. Popie
žius yra aiškiai ir įsakmiai 
pabrėžęs, kad tarptautinei 
tvarkai būtinai reikalinga 
valstybių laisvė, neliečiamu
mas ir saugumas.

„Be laisvės nėra neprik
lausomybės, o nepriklauso
mybė be neliečiamumo ir sau 
gurno nėra tikra nepriklau
somybė. Kiekvienos tautos 
laisvės teisė yra pagrindas 
valstybių bedradarbiavimui” 
— rašo Vatikano laikraštis.

Toliau laikraštis pažymi, 
kad dėmesyje turima laisvė, 
paremta krikščioniškos doro
vės dėsniais, nes tik prisilai
kant dieviškosios ir žmogiš
kosios teisės įmanoma lais
vė. Straipsnyje smerkiama 
tokia valstybių užsienių po
litika, kuri nukreipta prieš 
kitų valstybių saugumą.

„Valstybė yra laisva lais
vų valstybių sąjungoje”, sa-G 
ko laikraštis, todėl svarbu, 
kad kiekviena valstybė pa
gerbtų kitos valstybės teises 
ir teisėtus interesus.

Popiežius visada stovėjo 
už taiką, gerus tarpvalstybi
nius santykius ir tvarką pa
saulyje, todėl niekada nepri
tarė stipresniųjų valstybių 
užpuolikiškiems žygiams, tad 
straipsnyje pažymima, kad 
tarptautinė teisė „negali pri
pažinti, kad tai, kas teisinga 
stipriesiems, būtų neteisinga 
silpniesiems”. -

Popiežiaus žinioje leidžia
mas laikrašis minėto straip
snio gale visišku ryškumu 
pasisako už laisvę, nepriklau 
somybę ir saugumą visoms 
tautoms — didelėms ir ma
žoms.

Kai Londone ministeris Sir 
Stafford Cripps pasisakė vie
šai už Rusijos reikalavimų 
Lietuvos ir kitų Pabalčio re
spublikų adresu patenkini
mą, sujudo visa lietuvių tau
ta. Stipriausiai pasireiškė A- 
merikos lietuviai, kurie per 
įvairias organizacijas siuntė 
Washingtonan atitinkamus 
pareiškimus, prašydami A- 
merikos vyriausybę ir toliau 
laikytis didžiųjų teisingumo 
dėsnių. Savo pareiškimuose 
Amerikos lietuviai nurodė, 
kad Lietuva nori būti laisva 
ir nepriklausoma, kad ji da
bar kenčia antrą okupaciją, 
kad Lietuvai brangus Atlan
to Čarteris, kurs užtikrino 
visoms tautoms laisvę ir ne
priklausomybę.

Prezidentas Roosevelt ir 
Valstybės Departamentas ga 
vo visą eilę telegramų ir laiš
kų. Visos svarbiausios lietu
vių amerikiečių organizaci
jos atliko didelį darbą. Ta
čiau čia pažymėtinas Kunigų 
Vienybės atliktas žygis.

Kunigų Vienybė nepasiten 
kino tik pareiškimo nusiun
timu. Kunigų Vienybės cent
ro valdybos nepaprastame 
posėdyje, įvykusiame Brook- 
lyne pas centro sekretorių 
kun. Norbertą Pakalnį, buvo 
nutarta nusiųsti į sostinę de
legaciją, kuri nueitų į Vals
tybės Departamentą ir, ten 
padarytų atitinkamų žygių. 
Tokia delegacija ir buvo nu
vykusi į Washingtoną. Ją su
darė kun. Dr. Juozas B. Kon
čius, Mt. Carmel, Pa., par. 
klebonas, K. V. Lietuvai 
Šelpti Komisijos pirminin
kas ir kun. J. Šukevičius, Ta
maqua, Pa., klebonas.

Kunigų Vienybės delegaci
ja kalbėjosi sostinėje su at
sakingais vyriausybės parei
gūnais, įteikė pareiškimą ra
štu. Ji lankėsi pas Apaštališ
kąjį Delegatą, Amerikos Ka
talikų Veikimo Centre (NC- 
WC) ir kitur, supažindinda
ma įtakingus asmenis su sun 
kia Lietuvos žmonių dalia.
Kunigų Vienybės delegacija 

atliko didelį darbą, kurio vai
siai jau dabar matyti. Visa 
Amerikos katalikų spauda 
gražiausiai pasisakė už lais
vą ir nepriklausomą 
vą.

Kunigų Vienybės 
valdybą šiuo metu 
pirm. kun. Pr. Juras, 
kun. N. Pakalnis ir ižd. kun.
J. Karalius. Lietuvai Šelpti 
Komisijoje dirba pirm. kun. 
Dr. J. Končius, sekr. kun. N. 
Pakalnis, nariai — kun. Dr.
K. Rėklaitis, kun. J. 
nas, kun. J. Karalius ir 
J. Čepukaitis.

K. V. Lietuvai šelpti 
misijos rūpesčiu pernai 
tuvos žmonėms sušelpti bei 
jos gyvybiniems reikalams 
paremti iš Amerikos vysku
pų gauta 80,000 dolerių. Tiki
masi, kad ir šiemet bus gau
ta pašalpos.

Čia dedamas Kunigų Vie
nybės pareiškimo tekstas:
State Department,

Washington, D. C.
Gentlemen:

As the result of the Ame
rican Lithuanian 
Priests’ Alliance 
Committtee meeting which 
took place in New York City 
on the 24th day of February, 
1942, the undersigned repre
sentatives have the honor to 
bring to your attention the 
following:

of the So
to recogni- 
and Inde- 
Lithuanian

1. From the very beginning 
of the Soviet occupation of 
Lithuania in June, 1940, the 
American Lithuanians and 
especially the American Li
thuanian Priests deeply reg
retted the religious persecu
tion of the Lithuanian na
tion, a nation which is eigh
ty per cent Catholic, and the 
Sovites have inflicted harm 
upon the nation in various 
forms, i. e. by deporting Ca
tholic priests, imprison
ments, suppression of the 
Catholic Press, anti - reli
gious propaganda, etc.

2. The refusal 
viet Government 
ze the Freedom 
pendence of the
State; the recent public sta
tement of Sir. Stafford 
Cripps, Minister of the Bri
tish Cabinet, urging the re
cognition of Soviet sove
reignty in Lithuania; have 
as their aim the attempt to 
break and weaken the resis
tance of the Lithuanian peo
ple against their present op
pressors, the Nazis, whose 
aims towards Lithuania are 
the same as those of the So
viets although employing 
different tactics.

3. As a result of the above 
mentioned points, the under
signed in behalf of the Lith
uanian R. C. Priests* Allian
ce have the honor to make 
the following request:

To continue to stand by 
the principles of the U. S. Go
vernment proclaimed in re
gard to Lithuania since its 
occupation, namely, refusing 
to recognize the occupation 
of Lithuania by force and 
against the will of the Lith
uanian people; to employ its 
good offices to the extent 
that the Soviet Union recog
nize the Freedom and Inde
pendence of the Lithuanian 
Nation; to employ its good 
offices to influence the Bri
tish Gov’t to alter her po
licy in regard to Lithuania 
as recently pronounced by 
Sir Stafford Cripps and, as a 
result, strenghten the resis
tance of Lithuania against 
Nazi domination, by proclai
ming the Independence of 
Lithuania compatible with 
the Atlantic Charter, the 
United Nations Proclama
tion and the Allied Powers’ 
war aims.

1 x

LONDONAS. — Balandžio 
d. vokiečių užimtos Pran

cūzijos vietas aplankė 300 
anglų lėktuvų, kurie bombar
davo industrijos centrus. 
Bombarduoti ir Paryžiaus ar 
timi priemiesčiai, kur gami
nami Vokietijai ginklai, sun
kvežimiai ir kitoki kariniai 
daiktai.

Bombardavimas buvęs la
bai sėkmingas. Iš 300 lėktu- 

tiktai penki nesugrįžę.
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UŽSIENIO RADIJO 
DRAUDŽIA KLAUSYTIS
Gautas Vokietijos reicho' 

komisaro „Ostlande” įsaky
mo tekstas, kuriuo draudžia
ma klausytis užsienio radijų 
stočių. Įsakymas pasirašytas 
sausio 13 d. ir paskalbtas 
sausio 20 d.

Už šio įsakymo nepaisymą 
gręsia sunkiųjų darbų arba, 
lengvesniais atvejais, papra
stas kalėjimas. Kas tyčia pla 
tina svetimų stočių sklei
džiamas žinias „Ostlande”, 
tai ypatingai sunkiais atve
jais gali būti nuteistas mir
ties bausme. Visas šios rū
šies bylas sprendžia vokiečių 
„ypatingasis teismas”.

vų

V

Adm. Standley 
RusijojeSUDEGĖ STATULOS

Per dabartinį karą sude
gus Nemakščių bažnyčiai, su
degė ir jos požemyje patal
pintos vadinamojo lėlių tea
tro statulėlės. Visos šios sta
tulėlės pavaizdavo Kristaus 
kančią. Nuo neatmenamų 
laikų, dar baudžiavos metu, 
beveik iki pat Didžiojo karo, 
Nemakščiuose šie vaidinimai 
buvo rengiami kiekvienų 
tų Didžiąją savaitę. Kai 
rios statulėlės buvo apie 
trą ir daugiau aukščio ir
niniu atžvilgiu vertingos. Jo
se atspindėjo ryškūs liaudies 
meno bruožai.

Sprogimas

sa-

am- 
atlė-

pasi-

KUIBYŠEVAS. — Šios 
vaitės pradžioje čia atvyko 
admirolas William H. Stand- 
ley, naujasis Amerikos 
basadorius Rusijai. Jis 
kė Amerikos lėktuvu.

Stotyje ambasadorių
tiko Rusijos užsienių komi
sariato atstovai, Anglijos, 
Kinijos, Lenkijos ir Olandi
jos diplomatai.

Tą pačią dieną iš Rusijos 
Japonijon išvyko japonų ka
ro atstovas pulk. Jamaoaka. 
Taip pat tą pačią dieną už
sienių reikalų komisaras Mo
lotovas priėmė naują Japo
nijos ambasadorių Saito.

me-
ku-
me-
me-

KAIRAS. — Netoli Suezo 
kanalo sprogo italų ginklų 
krovinys. 28 egiptiečiai dar
bininkai užmušti, o 80 
mas nežinomas.

Egiptiečiai nelaimės 
perkrovė italų laivą,
anglai buvo suėmę. Nelaimė
je užmušti ir 8 anglų kariai.

views of the Central Commit
tee of the American Lithua
nian R. C. Priests’ Alliance 
with reference to Lithuania.

„The Department has been 
pleased to receive this ex
pression of the views of your 
Committee and wishes to in
form you that the views of 
the Committee have been 
carefully noted.

„Sincerely yours,
Harold B. Hoskins

Executive Assistant”

Studen- 
nurodo. 

j „nėra tikslu lietuviškus 
_ unistus laikyti lietuviais: 
- au virto rusais”. Ten pat 

mima, kad „komunistų 
. ja Rusijoje yra privi- 

li uotos šlėktos padėty”,

Ar jau įsigijai 1) Šodžio” 2-3 nr.
BonuirŽ^ liki-

Lietu-

Telephone
EV 7 -1670

JOSEPH VAS
real ESTATE^ išiai kaip šlėkta Lenki- 

&nd LIVE Kninvn rrn <7 x m na Inilroic*
Mortgages Lo*“®1
496 Grand St,
Residence:
87-34 90th St,

į--------------'

bajorų gadynes laikais, 
ūsiškiai bolševikai nori 
naujos rūšies bajorais, 

onąja šlėkta. Bet išnyko 
škoji šlėkta, 
onieji bajorai.

išnyks ir

i

fotogh
65- 23 GRANT

pasirodys 
knyga a- 
Columbia

RUOŠIA KAPUS
Spaudos žiniomis, Pravie

niškių priverčiamųjų darbų 
stovykloje pereitais metais 
bolševikų išžudyti politinių 
kalinių bei administracijos 
tarnautojų iš viso 199 asme
nų lavonai palaidoti netoli 
Pravieniškių. Pavasarį numa 
tomą šiuos kapus aptverti 
gražia tvorele, papuošti ats
kirus kapus gėlėmis, pasta
tyti kryžius ir tt.

metu 
kurį

INDIJOJE PASITARIMAI TĘSIAMI

centro 
sudaro

sėkr.

Balkū- 
kun.

HAvemeyet
RALPH įlandžio 15 d. 

a anglų kalba 
Lietuvą. Tai
ersiteto laidinys — „The 

Maspett- lomic Reconstruction of 
uania after 1918”.
ą knygą parašė Anicetas 

“^įįįitis, Lietuvos generali- 
konsulato atašo. Knyga 
148 puslapius, gražiai iš- 
a, kietais apdarais. Au- 
is ją paskyrė „Roosevel- 
— Churchilio Atlanto 
erio idealams.” Į
uygoje gausų faktų ir ne
jaunamų autoriaus įro- 
ų, kad Lietuva, kaip lais- 
r nepriklausoma vaisty
ta pajėgi ekonominiai.

REST#
BAB^ 

Gaminam valf' 
niško ir lietuj 
Čia taip K 
Amerikos C 
portuotų dį;

vynųir^

Vokiečių laikraščiai rašo, 
kad Vilniuje likviduotas an
trasis ghetto, kuris buvo skir 
tas gyventi žydams. Tame 
rajone, esančiame tarp Do
minikonų ir Vokiečių gatvių, 
dabar esą apgyvendinami a- 
rijai.

bolševikų skerečiojimus, būk 
Lietuva negalinti išsilaikyti 
ekonominiai.

Malonu mums sveikinti 
darbštųjį A. Simutį, kurs ša
lia tiesioginių pareigi} visa
da suranda laiko ir „netarny- 
biniam” darbui.

LONDONAS. — Anglijos 
vyriausybės nusiųsto minis- 
terio Cripps’o ir Indijos vadų 
pasitarimai tęsiami. Pirmąjį 
Anglijos pasiūlymą Indijai 
atmetė visos indų tautinės 
grupės. Indijos vadai reika
lauja visiškos nepriklausomy 
bes dabar, o ne po karo.

Paskutinėmis žiniomis, An 
glijos vyriausybė sutiko, kad 
Indijos gynimo ministeriu 
būtų indas, bet ir ši nuolaida 
nepatenkino indų vadų rei
kalavimo.

Ir patys Indijos vadai ne
sutaria. Muzulmonai indai, 
kurių yra per 80 milijonų 
nori atskiros valstybės, kai 
tuo tarpu apie 250 milijonų 
indusų reikalauja vienos, ne
dalinamos, nepriklausomos 
Indijos. Anglai bijo, kad ne
kiltų Indijoje pilietinis ka
ras.

tautinės 
vadai tu
su prezi- 
specialiu

Ko-
Lie-

Į pareiškimą susilaukta to
kio atsakymo:

„My dear Dr. Končius:
,, The receipt is acknow

ledged of your letter of 
March 12, 1942 expressing

FILIPINUOSE TEKO ATSITRAUKTI

Didžiosios indų 
Kongreso partijos 
rėjo pasikalbėjimą 
dento Roosevelto 
atstovu Louis Johson. Prane
šama, kad indai prašo prezi
dento Roosevelto tarpininka
vimo anglų ir indų derybose.

Balandžio 8 d. Anglijoje 
turėtos žinios sakė, kad In
dijoje Cripps’o vedamos de
rybos baigsiančios liūdnai, 
be susitarimo, nors ir turėta 
kiek vilties. Nežiūrint dery
bų išdavų, Anglijoje yra tvir 
tas pasiryžimas ginti Indiją 
nuo japonų visomis jėgomis. 
Indijai japonų pavojus kas
dien didėja. Nauji japonų lai 
mėjimai Burmoje nuolat ar
tina pavojų. Šios savaitės 
pradžioje japonai dviejose 
vietose bombardavo Indijos 
pakraščius.

R, C.
Central

WASHINGTON. — Japo- 
nai šios savaitės pradžioje 
pradėjo šturmingą puolimą 
Batano pusiausalyje mdeš 
amerikiečių ir filipinų k ;iuo 
menės dalinius. Amt /kie
čiai bal. 7 d. pasitraukė'kiek 
atgal, užimdami iš anksto 
paruoštas pozicijas. Paskuti
niuose mūšiuose abi pusės 
turėjo didelių nuostolių.

Japonai turi atsigabenę 
naujų, šviežių pajėgų. Puoli
mams vartoti lėktuvai, tan
kai, kulkosvaidžiai. Ameri
kiečių ir filipinų gynimosi 
pajėgos teturi tik apie 30,-

000 asmenų, kai tuo tarpu ja
ponų karių esą apie 200,000.

Japonai šiuo metu visas 
savo pajėgas meta prieš Fi
lipinų karžygiškus gynėjus, 
nes už trijų savaičių prasidės 
lietingas laikotarpis, todėl 
gen. Jamašita nori per šias 
tris savaites laimėti.

Amerikiečių padėtis Filipi
nuose labai sunki, tačiau jie 
pasiryžę kovoti iki paskuti
nių jėgų.

Apsigynimo Bonai ir Žen
kleliai — labai gera priemo
nė savo šaliai ginti.tuotų

Saving

411 Gf^^geriausias atsakymas į 
Broo^
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

LIETUVOS PILIEČIŲ SĄJUNGA
Šią savaitę Chicagoje įvyko Lietuvos Piliečių Ameri

koje Sąjungos atstovų suvažiavimas. Jame sutvarkyta Lie
tuvos piliečių, esančių Amerikoje, organizacija. Teisybė, 
keletas asmenų atsisakė dalyvauti Lietuvos paliečių sąjun
goje, tačiau jie gal dar per daug yra užliūliuoti senosios 
garbės, didybės ir valdžios.

Sąjunga yra pasistačiusi įvairių tikslų: kultūrinių, sa
višalpos ir politinių. Vienam kitam gali kilti abejonių dėl 
sąjungos politinio veikimo. Bet čia, rodos, neturėtų rastis 
vietos nesusipratimams. L. P. Sąjunga yra politinis faktas 
jau iš pačios savo esmės: jai rūpi Lietuvos atstatymo dar
bas; be to, ji atsovauja įvairių srovių ir nusistatymų asme
nims. Vargu ar kas gali uždrausti Lietuvos piliečiui, gyve
nančiam Amerikoje ir gerbiančiam jos įstatymus, viso
mis jėgomis dirbti greitesniam Lietuvos laisvės grąžinimui; 
lygiai kaip negalima tam piliečiui uždrausti savo išmintin
gas pažiūras vykdyti gyvenime.

Jau ir dabar didelė tų Lietuvos piliečių dalis stovi po
litiniame darbe. Vieni jų yra laikraščių redaktoriai, kiti 
yra spaudos uolūs darbininkai, kiti gi yra pastatyti ir pla
tesnio politinio veikimo priešakyje. Kas gi norėtų ar turėtų 
teisės šio jų politinio darbo prisivengti ar jį net stabdyti?

Lietuvos piliečių tarpe turime žmonių su turtinga po
litine patirtimi. Vieni jų Lietuvoje yra buvę pačių įtakin
giausių laikraščių redaktoriai, kiti — reikšmingi žymių 
grupių veikėjai, o pagalau treti jų turi seną politinę ir di
plomatinę praeitį; puikiai pažįsta tarptautinius sluoks
nius, žino tarptautinių užkulisių ir viešosios politikos dės
nius. Tokių asmenų patirtis ir pažintys tikrai reikalingos, 
naudingos ir lietuviškajam darbui sunaudbtinos.

Aišku, Lietuvos piliečių darbo našumas priklausys jų 
vieningumo. Lauktinas vieningas darbas, tiek savo orga
nizacijoje, tiek už jos sienų. Suprantama, šis vieningumas 
eis ne iš anksto primestų nuomonių keliu, bet tariantis ir 
visiems draugėje iš skirtingų įsitikinimų ieškant vienin
telio protingiausio ir Lietuvos ateičiai reikalingiausio 
sprendimo. Turima patirtis rodo, kad Lietuvos piliečiai 
•Amerikoje/išskyrus kelias išimtis, moka susitarti ir sklan
džiai dirbti. Išmintinga Lietuvos piliečių politika turėtų 
gražios įtakos visam lietuviškajam veikimui — ir spaudo
je, ir organizacijose, ir kultūrinėse įstaigose, ir pagaliau, 
politiniam bei diplomatiniam fronte.

Čia gal tuojau bus pasakyta, kad grynai politiniam 
bei diplomatiniam Lietuvos darbui pakanka Lietuvos Pa
siuntinybės Washingtone. Kiek žinome, Lietuvos piliečiai 
ir nori glaudesnių santykių su Pasiuntinybe. Jie nori būti 
arčiau jos. Jie negali likti atskirti nuo visų tų įvykių, kurie 
liečia Lietuvos ateitį. Ligi šiolei Lietuvos piliečiai ar tik ne
buvo per daug atskirti nuo Pasiuntinybės. O reikėtų ben
dradarbiavimo. Tas bendradarbiavimas pasireikštų ne tik 
Pasiuntinybei reikiamai supažindinant Lietuvos piliečius, 
bet ir išgirstant kompetentingų piliečių organizuotą balsą.

Toks abipusis bendradarbiavimas yra logiška ir nau
dinga išvada. Viena, Lietuvos piliečiai ir Pasiuntinybė ne
turėtų būti lyg koki du nuo vienas kito atsiskyrę namai. 
Antra, Pasiuntinybės žmonių sąstatas labai mažas, tad 
kiekviena protinga parama jai naudinga. Trečia, Lietuvos 
piliečiai morališkai atstovauja Lietuvai, kaip tai Pasiun
tinybė daro juridiškai. Argi nelauktina, kad kritiškais mo
mentais abu atžvilgiai sutaptų ir sudarytų nepalaužiamą 
vienetą?

Sveikindami Lietuvos piliečių sąjungą, linkime jai sėk
mingai pateisinti pavergtos Lietuvos žmonių ir visų pasau
lio lietuvių lūkesčius. Drąsiai siekite laisvos Lietuvos, bū
kite vieningi, kūrybingai dirbkite! Amerikos lietuviai bus 
su Jumis!

KAIP JAPONAI RUOŠĖSI KARUI
Prieš 20 metų Japonijos 

delegatai Washingtone iškil
mingai pasirašė pasižadėji
mą laikytis taikos Ramiaja
me vandenyne ir garbingai 
elgtis Kinijos atžvilgiu. Šį 
pasižadėjimą patvirtino da
bartinis imperatorius Hiro
hito, kurs tada pavadavo sa
vo beprotį tėvą, imperatorių 
Taišą. Bet nepraėjo nė viene- 
ri metai, kai japonų laivyno 
gabiausi asmens pradėjo ruo
štis karui prieš Jungtines 

‘ Valstybes ir Angliją.
Japonų laivyno žmonės vei 

kė visiškai slaptai. Jų diplo
matai gražiai kalbėjo apie 
norą taikos. Generolai dirbo 
savo keliu, ruošdamies prieš 
Rusiją ir Kiniją.

Laivyno ir žemyno japonų 
kariuomenės mintys visiškai 
sutapo apie 1938 m. Tuo me
tu laivynas laimėjo visą eilę 
bazių Kinijos pakraštyje. 
Armija tuo metu buvo pasie
kusi pietinę Kiniją. Tada ge

nerolai ir admirolai pradėjo 
sutarti, kad Japonijai teks 
kovoti prieš demokratijas, 
jei norės turėti savo rankose 
Malajos ir olandų Indi jų tur
tus.

1939-1940 metų įvykiai Eu 
ropoję dar labiau sustiprino 
tą japonų generolų ir admi
rolų sutarimą. Hitlerio siau
timas Europoje suteikė japo
nams laisvas rankas Toli
muose Rytuose. Tokio val
džia pateko į mažos milita- 
ristų klikos rankas. Mažo ū- 
gio, iškilmingai nusiteikęs 
generolas Hideki Tojo tapo 
karo ministeriu ir tuojau 
nradėjo vakarykščius planus 
oaversti tikrove — ruošė ka
riuomenę kautynėms, rinko 
karo atsargą ir plėtė penktą
ją koloną svarbiajai valan
dai.

1939 m. japonai užėmė pie
tinės Kinijos panosėje esan
čią Hainano sala, 14.000 kv. 
mylių pločio. Jos klimatas 
labai panašus į Malajų kli-

matą. Tuojau joje japonai į- 
rengė aerodromus, statė ke
lius, taisė uosto patogumus. 
Darbas buvo užbaigtas 1940 
m. Tūkstančiai japonų ka
rių atgabenti j Hainaną ir 
apgyvendinti naujai įruoš
tose stovyklose. Prancūzija, 
Anglija ir Amerika protesta
vo, o japonai aiškino, kad jų 
kariuomenė j Hainano salą 
siunčiama pailsėti...

Hainano sala buvo labai 
gerai apsaugota. Iš jos neiš
ėjo jokios žinios. Net ir ki
nų šnipai negalėjo j on patek
ti ar iš jos ištrūkti. O ka
riuomenė Hainano salon bu
vo gabenama ir gabenama iš 
Kinijos. Generolai ir važiuo
davo ten, aiškindami vykstą 
apžiūrėti besiusiančių karių. 
Ir taip per metus Hainano sa 
loję „ilsėjosi” 200,000 japo
nų karių.

Praeitų metų lapkričio 
mėnesį Kinijos informacijos 
šaltiniai patyrė, kad iš Hai
nano salos japonų kariai 
kraujami į transportus, kad 
visa eilė laivų pamažu slinko 
į pietus. Per savaites daugy
bė japonų laivų plūduriavo 
tolimose jūrose. Ir niekas ne
kreipė į tai rimto dėmesio 
tuo metu, kai Saburo Kuru- 
su bandė įtikinti prezidentą 
Rooseveltą ir valstybės sek
retorių Hull Japonijos inten
cijų grynumu. Ir niekas ne
žinojo, gal ir Kurusu nežino
jo, kad Havajų link slinko 
lėktuvų išvežiotojai...

Gruodžio 7 d. japonų lėk
tuvai puolė Havajų salų 
svarbųjį Pearl uostą, Filipi
nų ir Malajų aerodromus. 
Staiga pasirodė ir Hainano 
salos kariuomenės reikšmė. 
Iš ten pasipylė laivai, iš ku
rių į Siamo ir Malajų pakraš
čius veržėsi tūkstančiai japo
nų karių, kurie už trijų sa
vaičių jau skubėjo Singapo- 
rės link.

Bet tik šių metų sausio 
mėnesį paaiškėjo tikroji Hai 
nano salos istorija.

Hainano sala buvo didžioji 
paruošimo mokykla, kur bent 
dešimt divizijų per 15 mėne
sių pasiruošė Malajos ir Bur
iuos žygiams. Užpuolimo pla
nai buvo paruošti prieš ketve 
ris penkeris metus, o visa ta
ktika — 1938 m.

Hainano saloje japonų ka
riuomenės vadovybė pirmiau 
šia skaldė divizijas į mažus 
kovos vienetus, kiekvieną jų 
paruošdama kovoti neprik
lausomai kito. Čia armija 
buvo paversta į daugybę at
skirų kovojančių vienetų. 
Kiekvienas karys lavintas 
kovoti atskirai, rodyti sava
rankiškumą. Čia išmokytos 
mažos grupės, nuo 5 iki 500 
karių, slaptai prasiveržti 
pro priešo fronto eiles, įlįs
ti į džiungles ir pulti anglus 
iš užnugario, gavus įsakymą. 
Kai puolimus pradėdavo už
nugaryje mažieji vienetai, 
tada tik pasijudindavo sun
kesnieji ir didesnieji japonų 
daliniai su savo tankais. Šie 
užnugariniai puolimai buvo 
lemiantis veiksnys visose Ma 
lajų kautynėse.

Tylumui užtikrinti, japonų 
kariai buvo aprūpinti ir gu
miniais batais. Jie turėjo 
medvilninius uždangalus ran 
koms ir keliams,—taip jie ga 
Įėjo šliaužti per džiungles 
didžiausiu tylumu. Be to, ka
riai buvo aprengti labai len
gvai; su savimi jie turėjo 
lengvai išardomus ir sudeda
mus dviračius,

Anglai Malajuose tikėjo, 
kad pelkės ir ryžių laukai 
bus gera apsauga prieš tan
kus. Bet įvyko kitaip. Japo
nai atsigabeno mažus, nau
jus tankus, kurių kiekviena
me sėdėjo tik vienas karys. 
Kai lengvieji tankai praskin- 
davo kelią, pasirodydavo ir 
sunkieji tankai, kurie, maty
ti, buvo didžiausiu slaptu
mu atgabenti į Indokiniją 
dar 1940 m. Lengvųjų ir sun
kiųjų tanku priešakyje laks
tė japonu lėktuvai, kurie nai 
kino anglų traukinius ir ba
zes. Nors japonų lėktuvai 
prastesni, bet savo gausumu

nustelbė gynėjų lėktuvus. 
Japonų lėktuvai pasirodė 
pirmos rūšies.

Bet Hainano saloje slap
ti pasiruošimai tik dalis ja
ponų vyliugingų planų. Kai 
gen. Nišio darbavosi Haina- 
ne, kita armija ruošėsi For- 
mozos saloje, apie 100 mylių 
nuo pietinės Kinijos. Šią sa
lą japonai gavo 1895 m. iš 
Kinijos, kaip karo grobį. 
1940 m. rudenį šion salon ja
ponai pradėjo siųsti savo ka
rius iš Japonijos ir Kinijos. 
Salos gubernatorium buvo 
paskirtas admirolas. Tuo pat 
laiku kažkur dingo genero
las. Nasakaru Homma. Tai 
tas pats generolas, kuris bu
vo laikomas didžiausiu Va
karų draugu, kurs 1937 m. 
dalyvavo Anglijos karaliaus 
vainikavimo iškilmėse. Jo 
mėgimas gerokai išsigerti 
ir žinojimas prašmatnių a- 
nekdotų užtikrino jam popu
liarumą. 1940 ir 1941 m. apie 
jį nieko nebegirdėta, bet šių 
metų sausio mėnesį iškilmin
gai paskelbta, kad Homma 
vadovauja 14-tai armijai, ku 
ri įsiveržė į Filipinus iš For- 
mosos salos. Tai jis Formo- 
sos saloje ruošė apie 200,000 
karių žygiui į Filipinus. (De
ja, Homma neilgai džiaugėsi 
Filipinuose. Daugiau anekdo
tų jis nebesakys, nebesišyp
sos išlepintoms vakarų dip
lomatų ponioms, neberagaus 
putojančio šampano. Genero
las Mac Arthur suardė jo 
planus greitam laimėjimui, 
todėl vargšas generolas per
plovė sau pilvą paleisdamas 
žarnas lauk...) .

Formosos sala daugeliu at
žvilgiu panaši Filipinų sa
loms, todėl joje buvo labai 
patogu atlikti užpuolimo ban 
dymus. Armija ir laivynas 
bandymuose dalyvavo sude
rintai, todėl, kai pradėtas 
karo žygis, viskas vykdyta 
pagal paruoštą planą. Gerai 
įruošti radiju aparatai leido 
lėktuvams įspėti invazijos 
dalinius, kur ir kaip juda a- 
merikiečių kariuomenės dali
niai.

Laivyno veiksmai puikiai 
derinosi su lėktuvų veikla. 
Lakūnai, turėdami geriausio 
patyrimo Kinijoje, puikiai 
taikė.

Ruošdamies karui, šimtai 
japonų armijos chemikų, gy
dytojų, inžinierių ir kitokių 
žinovų sunkiai dirbo. Jų pa
ruošti ginklai stebino Filipi
nų ir Malajų gynėjus. Japo
nai pasirodė turį naujų gin
klų, pradedant mažybinio dy 
džio kulkosvaidžiais, pusiau- 
automatiškais šautuvais ir 
baigiant 37 milimetrų kanuo- 
liniais tankais. Lengvi kulko
svaidžiai leido kariams apsi
rūpinti didesniu kiekiu kul
kų. Be to, jų uniformos spal
va buvo priderinta prie kau
tynių vietos gamtos. Filipi
nuose japonų kariai turėjo 
net žaliai nudažytus veidus 
ir rankas. Gerai aprūpinti ir 
maistu japonų kariai. Šalia 
maisto, japonų kariai turėjo 
su savimi „energijos piliulių” 
kurios „gaivinančiai” veikia 
karį kelias valandas. Ir li
goms japonai buvo atsparūs 
džiunglėse—mažai jų sirgo 
malarija ar vidurių negalavi
mais...

Įvairiausių japonų pasi- 
roušimų galima suskaičiuoti 
visą eilę. Jie aiškiai rodo, 
kad japonai yra stiprus prie
šas. Todėl jie gali būti lai
mėtojai, jei amerikiečiai la
bai lengvai į viską žiūrės. 
Japonų ligšioliniai veiksmai 
liudija, kad Japonija seniai 
ruošėsi užpuolikiškiems žy
giams. Jų apgaulei, smurtui 
ir piktoms užgaidoms galą 
turės padaryti ir padarys ti
ktai Jungtinių Amerikos Vai 
stybių laimėjimas. (Santrau
ka iš „Readers Digest”).

Kun. Bruno Kruzas
Brooklyn© Apreiškimo parapijos vikaras, 

kuriam klebonas kun. Norbertas Pakalnis 
yra pavedęs parapijos jaunimo vadovavimą. 
Kun. B. Kruzo rūpesčiu, Apreiškimo parap. 
bažnyčioje Didžiojo Ketvirtadienio — D. 
Penktadienio naktį, nuo 9 vai. vakaro iki 7 
vai. ryto, 350 jaunuolių organizuotai budėjo 
prie V. Jėzaus Švč. Sakramente. Bažnyčia 
buvo atdara visą naktį — ir nebuvo nė mi
nutės, kad prie Švč. Sakramento nebudėtų 
nors 24 jaunuoliai. Įdomu, ar yra Amerikoje 
kita lietuvių katalikų parapija, kurios jau
nimas taip gražiai organizuotai pasižymi ti
kybinių pareigų atlikime.

LIETUVOJE MIRĖ GEN. J. BULOTA
Kauno laikraštis „Į Lais

vę” įdėjo a. a. gen. Jono Bu
lotos biografiją, kurioje tarp 
kita ko rašoma:

„Savo šeimos ūkyje, Bulo
tų kaime, Žiežmarių valse., 
mirė mūsų žilagalvis senukas 
generolas veterinarijos gy
dytojas Jonas Jurgis Bulo
ta. Netekome dar vieno mū
sų veterano, žymaus lietuvių 
tautos atgimimo laikų veikė
jo, vieųo tik iš kelių mums 
bepalikusių aušrininkų-var- 
pininkų. Netekome simpatiš
ko žmogaus ir visuomet, ne
žiūrint žilos senatvės, jud
raus ir energingo visuome
nės veikėjo ir didžio patrio
to. Iki pačių paskutiniųjų 
savo amžiaus metų velionis 
buvo uolus viso mūsų tauti
nio ir visuomeninio gyveni
mo dalyvis, daugelio organi
zacijų steigėjas, valdybų na

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

<gAS BUDĖJO—
- a i? • < iauDimą prira‘
e, A. Šilinis, { ' kalbama įvairiau 
Kuzmickas, l V tų visų kap

Stambiai ir žymiai 

^tai, kuo jaunimas 
Rūgina visą mūsų

tas padalintas į 9 rajom 
kurių pirmininkais paskiri 
K. Kodaitienė, A. šilinis, 
Pikšrys, Z. i 
bonas (mokytojas), Juo: 
laitis, direktorius Biru 
Jakutis, kun. Stankeviči 
B. Gužauskas. „Lietūkis” 
aukojo 5,000 markių, „M: 
tas” — 1,000, „Pienocentri savaitę Brooklyne
— 1,000, „Lietuvos Cukr f "
— 200, Kauno pramoni 
gaminių bendrovė — 5 
valstybinis metalų apdii ^trirtadienio — Di- 
mo pramonės trestas — 3 penktadienio vakarą, 
markių. Iki vasario 1 d. 1,^

[įįno parapijoje, kle 
įj. N. Pakalnio noru, 
-imu ir pavedimu pui 
$ lietuvių katalikų 
į, draugija CYA, ku- 
įos vadu yra kun. 
'jrnzas. Artimai joje 
j M A. Petrauskas, 
jišiuo metu priklau
pto) jaunuolių — išim
tų. Draugija prieš 
jįo buvo didesnė, bet 
ėjos narių šiuo metu 
į tarnauja Ameri- 
jinonienėje.
ikasmet turi dvi di- 
. indras Komunijas, 
alinimus (lietuviškus

į* liudininkais didžių 
'įrie buvo Apreiški- 
įpijos bažnyčioje Di-

rinkta aukų apie 500,000 n 
kių, iš kurių apie 100, 
markių jau išleista, šelpi 
pagalbos reikalinguos 
Tuo būdu sušelpta apie 8, 
žmonių.

VISOMS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOMS

rys ir tt. Jis surasdavo jėgų 
ir noro dalyvauti kiekviena
me žymesniame tautos dar
be, kiekvienose svarbesnėse 
iškilmėse. Ir visur šis žila
galvis senukas buvo mielai 
laukiamas, mielai išklauso
ma jo patarimų.”

Pažymėjęs, kad tiktai re
tas kuris lietuvių aušrininkų 
susilaukė tokio ilgo amžiaus 
(mirė susilaukęs net 87 me
tų), laikraštis sumini velio- 
nies nuopelnus tiek lietuvių 
tautai, tiek Lietuvos valsty
bei. Velionis paliko žmoną, 
dvi dukteris ir tris sūnus, 
kurių vienas — inž. Kęstutis 
Bulota, bolševikų išgabentas 
per masinį lietuvių trėmimą 
1941 m. birželio 14 — 16 d. 
Bolševikams okupavus Lie
tuvą, iš velionies buvo atim
ta pensija.

Lietuvių Kultūrinis Im 
tūtas sumanė kuotiksliau 
vaizduoti lietuvių organ 
cijų ir mitingų nuome 
svarbiausiais Lietuvos re 
lais.

Tuo tikslu jis nori išlį 
vienoje knygelėje visas ; 
tuvių organizacijų ir si ' , R
žiavimų protestų rezoliuc ’ praiWas 
dėl Klaipėdos pagrobime • p J ’
dėl bolševikų ir nacių c - ,
pacijos Lietuvoje. Tuo b •®iessP°.0 varzy- 
knygelėje būtų visos rez| pram0‘
ei j os nuo 1939 m. kovo 2( 
dd. ir ryškiai pavaizdi 
lietuvių politinį nusistatę 
pareikštą per paskuti] 
trejus metus.

Kadangi Institutas j 
jauna įstaiga ir neturi j 
laikraščių komplektų, ir 
dangi kai kurių organi: 
jų ir draugijų rezoliucijos 
pateko spaudon, praši 
gerb. Organizacijų proto 
raštininkų-ių neatsisa 
prisiųsti Institutui kop 
visų tokių rezoliucijų, J 
galėtume atspausdint ja: 
nimoj knygelėj. Nors r<_ 
Tinga gauti visas rezol: judėtų prie ga
jas, mums svarbu yra w Svc. Sakramen 
angliškus tekstus, nes 
gėlė išeis anglų kalba.

Institutas labai no 
gauti rezoliucijas ne vi(

\ Velykų pramogas, 
j išvažiavimus, daug 
; rūšies sporto varžy-

i ČIA leidžia savo 
a „Annunciator”, 
geniai laimėjo Brook- 
rjnpijos jaunimo lai- 
; arpe pirmą -vietą. , 
giežiausias CYA dar- 
i praeitą savaitę — 
-j Ketvirtadienio nak- 
lojo Penktadienio 
Dusios vado kun. Bru- 
,3 gražiu sutvarky- 
•9 vai vakaro iki 7 

jaunuoliu orga- 
Šbudėjo prie Švč. Sa
ito, Tai buvo nepapra- 
das. Nebuvo nė mi- 
■-I naktį, kad nors 24
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MINĖJO l’ROF. ST. ŠALKAUSKĮ
Laikraštis „į Laisvę” de

da tokią žinią:
„Vytauto Didžiojo Univer

siteto filosofijos fakulteto 
buvo suruoštas a. a. prof. St. 
Šalkauskio minėjimas. Pra
džioje fakulteto dekanas 
prof. Z. Ivinskis trumpai nu
pasakojo velionies veiklą Vy
tauto Didžiojo Universitete. 
Universiteto rektorius prof. 
Graurokas priminė velionies 
šviesuomenei skiriamų tauti
nių uždavinių supratimą. 
Prof. Pr. Kuraitis ir doc. A. 
Maceina padarė pranešimus 
apie velionies filosofijos ir 
pedagoginę veiklą, o stud. 
Karaliūnas apie jo menines 
pažiūras. Meninę dalį išpildė

Kauno operos solistai V. Jo- 
nuškaitė, J. Jasaitytė, A. Ku
čingis, smuikininkas Iz. Va
siliūnas, pianistas Gailevi- 
čius, A. Kuprevičius, Gulio- 
kas, studentų bažnyčios cho
ras, V. Baltrušaičio vedamas 
ir metr. kunigų seminarijos 
choras kun. V. Budrecko ve
damas. Stud. Audenytė pa
deklamavo S. Santvaro ir B. 
Brazdžionio eilėraščių.

„Minėjime dalyvavo teolo
gijos fakulteto dekanas vysk. 
V. Brizgys, kunigų seminari
jos rektorius kun. Dr. Petrai
tis, velionies broliai ir se
sers, gausiai profesūros ir 
pilnutėlė salė studentų”.

Savitarpines Pagalbos Vadovybe
Kauno laikraščių žiniomis, 

vyriausiojo Savitarpinės Pa
galbos (buv. Raudonojo Kry
žiaus) komiteto pirmininkas 
gen. štabo pulk. Įeit. Matas 
Naujokas įteikė pirmajam 
generaliniam tarėjui pareiš
kimą, prašydamas atleisti iš 
pirmininko pareigų. Jo pra
šymas patenkintas, pareiš
kiant jam padėką už atliktą 
sunkų darbą, organizuojant 
visame krašte Savitarpinę 
Pagalbą.

Naujuoju pirmininku pir
masis generalinis tarėjas pa 
tvirtino prof. Igną Končių. 
Likusieji komiteto nariai pa
siskirstė pareigomis taip: 
prof. prel. K. šaulys liekasi 
vyr. Savitarpinės Pagalbos

komiteto vicepirmininku, pro 
fesorius V. Jurgutis rūpinsis 
įvairių fondų reikalais, J. Na- 
rakas — laisvės kovų invali
dų reikalais, Dr. B. Matulio
nis — motinos ir vaiko glo
ba, Dr. St. Daukša — aukų 
skirstymo reikalais, Dr. Alg. 
Vokietaitis — propagandos 
reikalais, J. Venclova — au
kų rinkimo reikalais ir V. 
Mašalaitis — statuto ir įvai
rių instrukcijų paruošimo rei 
kalais. Vyriausiojo komiteto 
reikalų vedėju paskirtas V. 
Stanevičius.

Savitarpinė Pagalba, rū- 
pindamosi vargšais ir nuo 
karo nukentėjusiais, šiuo 
metu renka vsame krašte au
kas. Rinkliavai Kauno mies-

Ji 
Sost 
yra 
yra

itao kun. N. Pakal- 
’’ sužinoti tokį nuoty
kis klebonas už 

: vi- 
■’ truputį po 12, kle-

šio krašto lietuvių orgal ® viešumon!): 
cijų, bet ir iš Kanados, ? 19
džiosios Britanijos ir I P^e bažnyčios 

j ių jaunuolį, kurio 
^dėjo gili rimtis ir

cijų, bet ir iš Kanados,

Amerikos.
Rezoliucijų nuorašus 

šome siųsti:
Lithuanian Cultural 

Institute, 
6017 So. Kenwood Ave., 

Chicago, Illinol
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lyne 
mėj< 
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VYTIS ir ERE
MAŽEIKIUOS

surinktomis ž 
rašo Kauno

Apysaka

Parašė 
Jonas KmitasIki šiol 

mis, kaip 
raščiai, bolševikai savo 
pacijos metu nužudė M 
kių apskrityje 46 lietu 
Žinios dar nėra galut; ...
nes dar ir dabar gaut JWi mano feldfebelį Fi 
naujų pranešimų apie di pulke nebuvo jam lyg 
sius asmenis. ] budėjo. Vargšas Fritzas!

Gilnai susimąstė: jis vis d 
j J ištikimo feldfebelio. Bet Vi 

Pa jūrai y je, Kvėdarnos tik mintyje rišo kla
karo metu bažnyčia ir k ivyru; ’
nija smarkiai nukentėjo 
žnyčios ir klebonijos lai 
se visai nebuvo stiklų i: gULd 
byrėjo tinkas.

(Tęsinys)
^,'gal ir ne. Bet matau, k 
Skybė. Negali pakęsti, kai k

Karo Padariniai ^ištikimo feldfebelio. Bet Vi

Jok Andrius dabar jo tikra 
Sdėka priklauso. Tai gal pi 
® kautis? Keista padėtis. I 

-viso, Bezickas tai me
■ Was, kovojo lenkų eilei 

Trūksta Darbininki yo šeimos gerovę, tie pat} 
ų užpuolė jo dvarą ir nuskri;Sedos ūkiuose trūksta 

bininkų, nes jie reika 
atlyginimo grūdais, ; 
nais, vilnomis ir kitais £
dūktais, o ūkininkai J ^balsu jis paklausė: 
teisės produktais mokėt '^mannepatariat su Bezick 
dos valsčiaus ūkininkai <ftai Bezickui reikėtų pata 
mažai testato pieno į j >^2.2. 
nę, todėl jiems išsiunti patarčiau, bet jis nuo n 
paraginimas.

į tarsi koks stambus dinan 
kad nesprogtų. Jis bu

įtikti. — atsakė Galčius.

?šniokštelėjo Viktoras.
Ūkininku Vargai . ...b v nenoreciau būti

Dėl šiltinės epidemijo 
draudus Šiauliuose tu 
susidaro sunkumų ū 
kams, turintiems pai

35.
Klasta likviduota.

arklių ir norintiems ūki Įkandėję, ponas majore...
kalams įsigyti kitokių 
kių. Taip pat turi var

’ afeuko ir pamatė prieš s 
'M.111. JL cLl ĮJuL LU.11 V <XX bvZ*'

ūkininkai, kurie norėt į^^ysi, brolau?
y ■ ’ Rėžtai stuktelėjo užkulniai

saro Šiauliuose įsakynį
fiskuota visa nedirbta i prašau poną majorą už . 

1? Jūsų kuopos, bet turiu la 
lį Pavardė Viktoras Tautgėl^

vulį įsigyti. Vokiečių į Rėžtai stuktelėjo užkulniai
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JAUNIMAS BUDĖJO VISĄ NAKTĮtas padalintas 
kurių pirminį 
K. Kodaitienė, 
Pikšrys, Z. ' 
bonas (mokyta 
laitis, 
Jakutis, kun. 
B. Gužauskan. 

I aukojo 5,000 
tas” — 1,000, 
|— 1,000, 
— 200, Kauno 
gaminių 

I valstybinis 
mo pramonės 
markių. Iki 
rinkta aukų ajį 
kių, iš kurių 
markių jau i 
pagalbos 
Tuo būdu suš 
žmonių.
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Lietuvių 
tūtas sumanė 
vaizduoti Ii 
cijų ir mitą: 
svarbiausiais L 
tais.'

asdavo jėgų 
i kiekviena- 
tautos dar- 
svarbesnėse 
ir šis žila- 
uvo mielai 
i išklauso-

Tuo tikslu į 
vienoje knygį 
tuvių orgauffi: 
žiavimų protest 
dėl Klaipėdos 
dėl bolševiku 
pacijos Liete; 
knygelėje buty 
cijos nuo 1939 
dd. ir ryškiai 
lietuvių politinį 
pareikštą pa 
trejus metus.

Kadangi 
jauna įstaigai 
laikraščių kos 
daugi kai kte 
jų ir draugijų 
pateko spa 
gerb. Organi 
raštininkų-ių 
prisiųsti 
visų tokių 
galėtume a 
nimoj knygelėj

inž. Kęstutis
4 išgabentas 
vių trėmimą

14 — 16 d.
ipavus Lie- 
s buvo atim-

VUSKĮ

Institutas i 
gauti rėžote 
šio krašto liet 
ei jų, bet ir SI 
džiosios Brite: 
Amerikos.

Rezoliucijų 
šome siųsti:

Lithuanian k

Apie mūsų jaunimą prira
šoma ir prikalbama įvairiau 
šių dalykų. Šalia tų visų kal
bų turime stambiai ir žymiai 
pastebėti tai, kuo jaunimas 
žavi ir džiugina visą mūsų 
visuomenę.

Praeitą savaitę Brooklyne 
teko būti liudininkais didžių 
įvykių, kurie buvo Apreiški
mo parapijos bažnyčioje Di
džiojo Ketvirtadienio — Di
džiojo Penktadienio vakarą, 
naktį ir rytą.

Apreiškimo parapijoje, kle 
bono kun. N. Pakalnio noru, 
pageidavimu ir pavedimu pui 
kiai veikia lietuvių katalikų 
jaunimo draugija CYA, ku
rios dvasios vadu yra kun. 
Bruno Kruzas. Artimai joje 
dirba ir kun. A. Petrauskas. 
Prie CYA šiuo metu priklau
so per 400 jaunuolių — išim
tinai lietuvių. Draugija prieš 
kiek laiko buvo didesnė, bet 
arti 100 jos narių šiuo metu 
garbingai tarnauja Ameri
kos kariuomenėje.

CYA kasmet turi dvi di
dingas bendras Komunijas, 
kelis vaidinimus (lietuviškus 
ir angliškus), milžiniškas Ka 
ledų ir Velykų pramogas, 
gražius išvažiavimus, daug 
įvairios rūšies sporto varžy
bų, visą eilę malonių pramo
gų ir tt. CYA leidžia savo 
mėnraštį „Annunciator”, 
kurs neseniai laimėjo Brook
lyno vyskupijos jaunimo lai
kraščių tarpe pirmą vietą.

Bet gražiausias CYA dar
bas buvo praeitą savaitę — 
Didžiojo Ketvirtadienio nak
tį ir Didžiojo Penktadienio 
rytą. Dvasios vado kun. Bru
no Kruzo gražiu sutvarky
mu, nuo 9 vai. vakaro iki 7 
vai ryto 350 jaunuolių orga
nizuotai budėjo prie švč. Sa
kramento. Tai buvo nepapra
stas vaizdas. Nebuvo nė mi
nutės tą naktį, kad nors 24 
jaunuoliai nebudėtų prie sa
vo Išganytojo Švč. Sakramen 
te.

Iš klebono kun. N. Pakal
nio teVr» sužinoti tokį nuoty
kį (teini atleis klebonas už 
pranešima viešumon!): vi
durnakti. truputį po 12, kle
bonas sutiko prie bažnyčios 
durų vieną jaunuolį, kurio 
veide spindėjo gili rimtis ir

švietė pasitenkinimo ženklai. 
„Ko taip susimąstęs, jaunuo
li!” — paklausė klebonas. Į 
tai jaunuolis, išklūpojęs prie 
Švč. Sakramento visą valan
dą, maloniai atsakė: „Taip, 
susimąstęs, bet iš gilaus 
džiaugsmo, nes ką tik turė
jau valandą, kuri yra laimin
giausia mano gyvenime.”

CYA gražus elgesys pui
kiausiai minimas visoje pa
rapijoje. 350 jaunuolių pasi
rodė, kad jie ištikimi savo 
vadui Kristui; kad jie ištiki
mi ir gražiesiems katalikiš
kos lietuvių tautos papro
čiams.

Šia pačia proga pažymėti
nas ir Apreiškimo par. cho
ras, kurs Verbų sekmadienį 
Apreiškimo par. bažnyčioje 
išpildė bažnytinės muzikos 
koncertą. Svarbiausia prog
ramos dalis buvo Th. Dubois 
kantata „Septyni Kristaus 
žodžiai”. Kad ir oras buvo la 
bai prastas, nors ir snigo ir 
lijo, tačiau bažnyčia buvo 
pilna žmonių. Visi žinojo, 
kad Apreiškimo par. choro 
koncertas yra didelės ver
tės įvykis, kurio negalima 
praleisti, nežiūrint oro aplin
kybių.

Jau kelintą kartą ši kanta
ta statoma, tačiau vargu ar 
kada anksčiau Apreiškimo 
par. choras ją geriau išpildė, 
kaip šį kartą. Ir triukšmin
giausios, ir švelniausios vie
tos išpildytos didžiausiu tik
slumu, giliausiu įsigyveni
mu. Choras skambėjo lyg bū
tų profesijonalų aukščiau
sios klasės. Šį kartą chorui 
negalėjo vadovauti dar neiš- 
sveikęs muz. J. Jankus, bet 
jį puikiai pavadavo jo sūnus 
Justas.

Argi nesidžiaugti, kai jau
nimas pasirodo tokiais gra
žiais, žavinčiais darbais?

Jaunimo Bičiulis.

Japonija paskyrė prie šv. 
Sosto atstovu Harada, kuris 
yra stabmeldis, bet jo žmona 
yra katalikė.

Amerikos Legijono Brook- 
lyne kalbėjimo kontestą lai
mėjo P. F. Regan, Brooklyno 
Prep. mokyklos mokinys.

VYTIS ir ERELIS

Bridgeport, Conn

Šįmet Velykos bažnyčioje 
praėjo daug iškilmingiau 
kaip kitais metais. Prisikėli
mo mišias atnašavo kleb. J. 
V. Kazlauskas, o procesijai 
vadovavo kun. P. Karlonas. 
Mergaitės buvo pasipuošu
sios gražiom baltom sukne
lėm, pasidalindamos su cho
ru jos giedojo „Linksma die
na mums nušvito”. Žmonių 
buvo pilna bažnyčia, prie Ko
munijos ėjo labai daug. Cho
ras vad. A. Stanišauskui, gie 
dojo Velykų giesmes. Solo 
giedojo Aldona Dulbytė, Ona 
Radvilaitė, J. Bunevičius ir 
kiti. Tikrai Velykos buvo 
pilnos džiaugsmo ir švento 
linksmumo.

Praeitą savaitę palaidota 
sena parapijietė Jakupkienė. 
Laidotuvės buvo iškilmingos, 
dalyvavo daug žmonių.

Motinų dienos iškilmės 
bus gegužės 10 d. Vaidinto
jai, choras ir solistai ruošia
si. Jaunimas pasirodys gra
žiai. Priaugančiųjų chorai ir 
dalyvaus. Būtų gerai, kad ko 
daugiausiai jaunimo spiestų
si prie jaunimo draugijų ir 
parapijos choro, o mažos mer 
gaitės prie jaunučių choro. 
Motinos turėtų tuomi susirū
pinti. Kaip jaunimas pamir
šta, reikia jį paraginti.

Mamytės ir tėveliai, pasi
rūpinkit savo jaunimu ir pa- 
raginkit jį priklausyti į ka
talikiškas draugijas.

O.

Baltimore, Md

Verbų sekmadienį ir gam
ta sužavėjo užkietėjusį pa
saulį patiesdama savo baltą 
rūbą ant žemės — per visą 
dieną milijonai snaigių gra
žiai krito ir kibo į medžių ša
keles, kurios linko žemyn, o 
didžiulės šakos lūžo, 
plačias viršūnes tiesė
balto sniego. Net parko ma
ži medeliai, nuo kelmo 
darni, atsigulė po Viešpaties 
kojomis Jo didžiai garbei. 
Per tris dienas pranyko snie-

savo 
ant

1ŪŽ-

gas, o išklotų šakelių vaizdas 
parkuose ir giriose kalba pa
sauliui ir primena, ar šv. Mi
šių aukoje turėjai rankoje 
nors mažiausią šakelę Dievo 
Sūnaus prie didžių kančių už 
nuodėmes pasaulio keliui pa
puošti? Iš gamtos veržėsi į- 
spūdingas priminimas.

Kančios savaitėje visos a- 
peigos graudinančiai atlik
tos, 6 kunigai darbavosi: J. 
Lietuvninkas, L. Mendelis, A. 
Dubinskas, J. Mendelis, Šir
vaitis ir vienas svetimtautis. 
Buvo pamokslų lietuviškai ir 
angliškai. Didž. Penktadieny 
netilpo žmonės į bažnyčią, 
meldėsi lauke prie durų. Rei
kia mums džiaugtis, kad ir 
kitų tautų žmonės mūsų ba
žnyčioje gauna Dievo malo
nių, o kunigai jiems nepavydi 
gražių pamokslų jų kalboje; 
jie labai domisi Velykinėmis 
apeigomis. Kun. Mendelis 
jiems paaiškina, kad Lietuva 
ir Lenkija turi Bažnyčios pri
vilegiją tokioms iškilmėms, 
kad čia vyskupai leidžia lie
tuviams turėti tas apeigas.

Velykose bažnyčia nepap
rastai brangiai buvo išpuoš
ta. Visiems džiuginančio į- 
spūdžio teikė. Mišiose daug 
svetimų žmonių lankėsi, ir 
Kristaus prisikėlimu džiau
gėsi. Aleliuja!

Balandžio 10 d. sukanka 31 
metai, kai mirė didžiai šven
to gyvenimo paskutinis Bal
tasis Vienuolis, kun. Vincen
tas Senkus. Jis mirė Mariam- 
polėje. Jis mylėjo vargšus; 
jei žinodavo, kad serga, tai 
vyno atsiųsdavo. Didinga šv. 
Mykolo bažnyčia Marijam
polėje — tai jo meilės nuo
pelnas. Jis Lietuvą mylėjo. 
Jo klausykla nuo ryto iki va
karui būdavo apgulta. Nuo 
jo klausyklos kiekvienas ei
davo džiaugsmo ašaromis 
apsiliejęs. Už jį reik pasimel
sti. Jis, tikiu, yra pas Dievą 
stiprus Lietuvos užtarėjas.

J. K.

Toronto, Ont

Jau visi tikrai būsit gir-

dėję apie šv. Jono Krikšty
tojo lietuvių parapijos žmo
nes! Neseniai čia surinkta 
55 dol. Londono lietuviams 
sušelpti. Persiuntimo telegra 
moję įsibriovė viena klaida, 
todėl pinigai iš naujo siųsti 
kun. Dr. K. Matulaičio adre
su.

Lietuvių parapija Londo
ne yra labai nukentėjusi nuo 
karo. Daug prisakoma gražių 
kalbų, bet reikia ir daug dar
bo. Pagelbėkime savo bro
liams Anglijoje!

Observatorius.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4367 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 650 — 
Brooklyn, County of 
on the premises.

EDWIN 
Waterfront

650—3 Ave.,
NOTICE is 
C L 188 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at ___ _____  _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GOTHENBERG KAMRATES. INC. 
215—60th St., Brooklyn, N.
NOTICE is 
RL 1366 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at__ „
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH TRTNDER 
Livingston Rest., Bar & Grill

127 Livingston St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1356 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 138 Ft. Green Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

138 Ft. Greene Pl.,
NOTICE is 
RL 5422 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol I,aw at 
Brooklyn, County of 
on the premises.

CARMELLA 
L. & S. 

166-168 Avenue O,
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3804 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1035-41 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the pre nises.

LOUIS CESTONE 
Suncrest Tavern

Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

3 Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed
WILINSKI 
Bar & Grill

Brooklyn. N. Y.
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
215 — 60th Street, Borough of

Y.
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
127 Livingston St., Borough of 

Brooklyn, County of Kings, to be consumed

ALICE E. WILLS
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
166-168 ’ “Avenue O, Borough of

Kings, to be consumed
STANZELLA 
Bar & Grill

Brooklyn, N. Y.

1035—41
NOTICE 
RL 1231 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Ij»w at 238 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
238 Wyckoff’

NOTICE is 
RL 4796 has _
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 281 New Lots Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO MILLSTEIN 
(New Lots Bar & Grill)

281 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

JOSEPH STEFANDL
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.
been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
RW266 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 201 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

the premises.
LOUIS MARN

(Wyckoff Center Bar and Grill) 
Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

on

201

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 362 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 122 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County ol Kings, to be consumed 
on the premises.
122 3rd

GUISEPPE SALADIO
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RW 827 
to sell beer 
tion 107 of
Law at 137 ______  _____  _______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

137 Leonard

is 
has

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

’ Leonard Street, Borough of

TONY BALCAN
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.
been issued to the undersigned

NOTICE is 
RL 1607 has 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2572 Fulton St. & 11-15 Ala
bama Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES JACKMAN 
(Trinity Tavern)

Brooklyn, N. Y.

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

2572 Fulton St. & 
11-13 Alabama Ave.,

NOTICE is 
RW 301 has 
to sell beer 
tion 107 of _______
Law at 451 Meeker Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRVING FLAMM
451 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C.T.R.-71 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 23-25 Arion Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
23-25 Arion
NOTICE is 
EB 2948 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1405 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

DAVE SNYDER
1405 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
WR 216 has been issued to the undersigned 

sell, wine at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Stone Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed_off the premises.
Stone

ARION TEMPLE INC.
Place, Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

to 
of 
50 
of

50
NOTICE 
W.W. 40 
to sell 
127 
at 50 
C._.... 
premises. 

50 Stone
NOTICE 
L 1006 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 24 Alabama Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
24 Alabama
NOTICE is 
RW 359 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law 1148 . _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises^ 

1148 Myrtle
NOTICE is 
RL 1802 has 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 120 Norman Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 
120 Norman
NOTICE is 
RL 1256 has 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 254 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER KWASNIEWSKI 
(Warsaw Bar & Grill)

254 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

FRANK LORENZO
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
wine at wholesale under Section 

107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
Stone Ave., Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off the
FRANK LORENZO

Ave., Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No.

RUTH JACKMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 
Myrtle Avenue, Borough of

ERICH WEBER
Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

WILHELMINA BENEDICT
Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No. 
been isued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6852 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 178 Sheffield Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. *

MARIA BIENKO
178 Sheffield Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6705 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 224 Ralph Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH SPOLLEN
224 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y. >

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3281 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4122 Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL J. MAHONEY 
(Dan’s Tavern) 
D, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail tinder

4122 Avenue

NOTICE is 
RL 5503 has 
to sell beer, __ ____ ______ _________ ____
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 155 Green point Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIMON BOURKE
155 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6938 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I^w at 518 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

STANLEY MASSULIS and 
JOSEPH MOKOLA

518 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5516 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liqhor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 454 Crescent St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY SLIKAS 
(Crescent Grill)

454 Crescent St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1284 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101 Kent Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SOPHIE MUTZ
101 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1359 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 269 Norman Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT JABLONSKI
269 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. | 
RL 2785 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 358 Arlington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

ROSA GRATZ ER
385 Arlington Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1413 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- , 
trol Law at 513 Central Ave., Borough of' 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

CARMINE TELESE
513 Central Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1377 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 252—3rd Ave., Borough of . 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed x 
on the premises.

CARMELA BORTONO
252 — 3rd Ave., ” Brodfeiy
NOTICE is 
RL 1209 has 
to sell beer, 
Section 107 _
trol Law at 2110 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY STERN
2110 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License Na 
RL 1313 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2423 Ave. U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETE STRAND’S INC.
2423 Ave U, Brooklyn, N. Y.

B r<xft lyn,-JSi.
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-
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(Tęsinys)
— Gal taip,'gal ir ne. Bet matau, kad pas tave pa

siutiška puikybė. Negali pakęsti, kai kitą giria. Tačiau 
tau reikėjo matyti mano feldfebelį Fritzą. Kautynėse 
durtuvais visam pulke nebuvo jam lygaus. O Andrius 
vienu ypu jį nudėjo. Vargšas Fritzas!

Galčius liūdnai susimąstė: jis vis dar negalėjo už
miršti savo ištikimo feldfebelio. Bet Viktoras jau dau
giau nesiginčijo, tik mintyje rišo klausimą, kaip jis 
dabar galės kautis su tuo vyru, kurs išgelbėjo jo tėvą 
ir seserį? Juk Andrius dabar jo tikras geradaris, ku
riam vien padėka priklauso. Tai gal pirmiau padėkoti, 
o paskui jau kautis? Keista padėtis. Ir dėl visko kal
tas Bezickas. Iš viso, Bezickas tai melagis ir niekšas. 
Kada jis, Viktoras, kovojo lenkų eilėse už Lenkijos 
didybę ir savo šeimos gerovę, tie patys lenkai, Bezic
ko vedami, užpuolė jo dvarą ir nuskriaudė tėvą ir se
serį!

Viktoras, tarsi koks stambus dinamito kamuolys, 
vos-vos laikėsi, kad nesprogtų. Jis buvo panašus į į- 
traukusį nagus ir pasirengusį pultį tigrą, šaltu, išori
niai ramiu balsu jis paklausė:

— Tai jūs man nepataria! su Bezicku susitikti?
— Dabar tai Bezickui reikėtų patarti su tamsta 

daugiau nesusitikti. — atsakė Galčius.
— Ir aš jam patarčiau, bet jis nuo manęs dabar ne

išsisuks, — šniokštelėjo Viktoras.
Galčius tik galva pakraipė.
— Nesu bailys, bet nenorėčiau būti Bezicko vietoj, 

— suniurnėjo.

Geriau įsižiūrėjęs, Andrius pažino, kad tai tas pats, 
kurs jį ties Giedraičiais puolė.

— Labai malonu sutikti tokį drąsuolį mūsų kariuo
menėj.

Viktoras visas užkaito.
— Man dar maloniau sutikti tą didvyrį, kurs mane 

į nelaisvę paėmė.
— A! Tamsta jau su komplimentais. Prisipažinsiu, 

kad be pagalbos nežinia kaip būtų buvę. Kaip tamstai 
patinka lietuvių kariuomenė?

— Taikoje tai švelnūs kaip avinėliai, bet kautynėse... 
ponas majoras pats žinai, kas buvo ties Širvintais ir 
Giedraičiais.

— Na, mūsiškiai kiek ryžtingesnį už lenkus, — ku
kliai Andrius pastebėjo. — Lietuvį, žinote, reikia tik 
gerai įsiūbuoti, paskui — mašina ir be benzino važiuo
ja. Vadinasi, atradai atitinkamą sau elementą?

— Tikrai taip, ponas majore. Gaila, kad kautynės 
jau nutrūko.

— Na, visko dar gali būti. Eet — koks tamstos į 
mane reikalas?

Viktoras valandėlę tylėjo, lyg nežinodamas, kokiais 
žodžiais pradėti.

— Leiskite man, pone majore, nuoširdžiai jums 
dėkoti.

— Už ką? — nustebo Andrius.
„Ar gi dėkotų, kad paėmiau jį į nelaisvę? Labai 

Ii būti, nes tuo daviau jam galimybės prie saviškių 
grįžti”.

— Jūs išgelbejot mano tėvą ir seserį!
„Tai mažmožis” — norėjo pasakyti Andrius,

laiku susigriebė. Išgelbėjimą tėvo ir sesers vadinti ma- 
možiu, būtų gana keista.

— Tai... tai, tur būt, likimo taip buvo skirta. Suki
nėjausi toj apylinkėj su būriu saviškių, na, ir užklupau 
lenkus jūsų dvare. Jie mūsų nelaukė, tai buvo lengva 
juos išblaškyti, ypač, kad jų vadas buvo užsidaręs 
kambary su tamstos tėvu ir seserim.

— Bezickas? — sušniokštė pro dantis Viktoras.
— Jis pats.
— Girdėjau, kad tamsta, pone majore, gerai jį pa

vaišinai.
— Tur būt, tamstai kas nors apie tai papasakojo?
— Majoras Galčius, mano vadas.
— Majoras Galčius narsus ir sumanus karys, bet 

drauge ir neblogas pasakorius. Jis, tur būt, nemaža 
ir savo pridėjo.

— Aš to nežinau. Jis sakė, kad du kartu Bezicką 
nugalėjote: kardu ir revolveriu.

— Tai tiesa. Bet žalos jo kūnui kaip ir nepadariau. 
Kardo rankena, tiesa, gerokai į krūtinę jam sudrožiau, 
bet kulka tik rankovę peršoviau.

pa

ga- 
su-

bet

35.
Klasta likviduota.

— Tik valandėlę, ponas majore...
Andrius atsisuko ir pamatė prieš save išsitempusį 

juodbruvį karį.
— Ką pasakysi, brolau?

’ Karys griežtai stuktelėjo užkulniais ir atidavė rei
kiamą pagarbą.

— Labai atsiprašau poną majorą už atkaklų sutruk-

— Dėlto, kad ten ir norėjote pataikyt. Bet užtai ko
kią garbės pamoką tokiam nupuikusiam lenkų kari
ninkui davėte!

Andrius aitriai šyptelėjo. Anuomet ir jis taip buvo 
manęs. Dabar ta iliuzija visiškai išgaravo. Jau ture jo 
laiko pritirti, kad ne vienam tik Bezickui garbės sąvo
kos j galvoseną neįvarysi. Tokių Bezickų pilna lenkų 
kariuomenė. Taigi, Andrius nemėgo, kai jo draugai su 
vos-vos pastebima šypsena tą jo „garbės pamoką” pri
simindavo. Ir dabai’ pasiskubino kalbą apie tai nu
traukti.

— A! Taip. Aš iš tiesų tokią mintį tuomet turėjau, 
bet teko skaudžiai nusivilti. Garbės pamoka nuslydo 
nuo storokos pono Bezicko odos, kaip nuo anties van
duo. Beje, kur jis dabar?

— Argi ponas majoras nežinotumėt? Juk jis sava
noriškai ir „džentelmeniškai” pasiliko jūsų belaisviu, 
kai sužinojo, kad paleistas gali vėl pakliūti į lietuvių 
rankas.

— Oi tas Galčius. Ir tokį niekniekį turėjo atpasakot.
— Tai visai ne niekniekis, pone majore. Tai geriau, 

negu reikia, charakterizuoja niekšišką, bailišką, pasi- 
biaurėtiną Bezicko asmenį.

— Tiesa, ponas Bezickas kilniomis idėjomis nepasi
žymi. Bet kur jis dabar būtų? Aš čion išvykdamas, pa
likau jį nelaisvėje, tai ten turėtų ir būti.

— Ir aš jį nelaisvėje palikau. Mat, drauge ten bu- 
vova. Bet jis tikrino, kad greit išsilaisvins.

— Šitaip. Tai tamstai teko su juo santykiauti. ?do- 
mu, labai įdomu.

— Taip, įdomu. Ir žinote, ką jis man patarė? Įsto
ti į lietuvių armiją.

Andrius net už galvos nusitvėrė.
— Negali būt! Čia koks juokas ar klasta.
— Kaip tik klasta. Jis man įkalbėjo tai padaryti, 

kad turėčiau progos atkeršyti tiem dviem lietuvių ka
riam, kurie mane į nelaisvę paėmė.

— Vadinasi, man ir Jonui Slapukui.
— Taip.
— Ne. Man labai norėjosi su jumis dvikovoj susi

kauti, bet vien dėlto stoti į lietuvių kariuomenę man 
pasirodė klastinga, o bajoras klastos nedaro. Aš atsi
sakiau. Tada jis man pakišo kitą priežastį, dėl kurios 
aš pas jus ir atėjau.

— Ir kokia tai priežastis?
— Išgelbėti savo seserį iš lietuvių rankų. Bezickas 

man įkalbėjo, kad lietuviai, laisvę atgavę, virto tiesiog 
laukiniais barbarais, kurių rankose mano sesers ne tik 
garbė, bet ir gyvybė nesaugi. Jis tokį planą sugalvojo, 
kad įsiprašyčiau tarnauti. Pavilnijos bare, pasikvies
čiau savo seserį, neva tai apžiūrėti pasienio gyvenimą 
ir vieną gražią naktį pervesčiau ją per sieną į Lenki
ją, kur Bezickas su patikimais žmonėmis manęs lauks.

— Gudragalvė gyvatė! — sušniokštė Andrius. — 
Ir tamsta jo paklausei?.

Viktoras nuleido galvą.
— Taip. Man baisi gėda prisipažinti, bet turiu tiesą 

pasakyti. Aš, mat, jam patikėjau, kad Lietuvoj nėra 
tvarkos, minia tiek įsiūtus; kad panaši laukinių žvė
rių gaujai ir kad palikimas Eugenijos jų sauvalei bū
tų nedovanotina niekšystė. Aš tiesiog degte užsidegiau, 
žūt būt, Eugeniją išvaduoti. Bet' dabar...

— Ką gi dabar?
— Pamačiau, kad lietuviai, bent jų kareiviai, visai 

ne tokie, kaip Bezickas juos atvaizdavo.
— Ir padarei išvadą, kad sesers gelbėti visai nerei

kia?
— Taip. Ypač kada majoras Galčius atpasakojo Be

zicko darbelius. Tada pamačiau, kad Bezickas tai me
lagių melagius ir man nereikia bijotis dėl Eugenijos 
likimo. Juk taip, pone majore?

— Žinoma. Lietuvoj visų piliečių saugumas pilnai 
patikrintas. Gavęs leidimą, galėsi pats kada į tėviškę 
nuvykti ir savo akimis pamatyti, kad ponas Tautgėla 
ir panelė Eugenija abu sveiki ir linksmi.

— Ponas majoras gal tik taip mane raminate?
— Duodu garbės žodį, kad sakau pilną tiesą. Mes 

turime tikrų žinių apie krašto padėtį.
Viktoras giliai atsiduso.
— Ačiū Dievui! Man tarsi akmuo nuo širdies nusi

rito.
— Būk ramus, viskas gerai. Galėsi pats pamatyti. 

Paprašyk savo vado, kad leistų tėviškę aplankyti. Ma
joras Galčius atrodo žiaurus, bet turi auksinę širdį. 
O gal jau su juo apie tai kalbėjai?

— Taip, bet jis sako, kad vos už kelių savaičių ma
ne išleis.

— Tai jo dalykas. Kad laukt, tai laukt. Drausmė,
brolau. O Galčius tame dalyke griežtas. Bet — jam 
raportavai apie Bezicko klastą? -v

— Ne, — tyliai Viktoras atsakė.
— Ne?! žinai, brolau, čia tai jau iš tiesų klasta at

siduoda, ir tai iš tavo pusės. Kaip gi gali tokius daly
kus nuo savo vado slėpti? žinai, kad už tai gali į karo 
teismą pakliūti.

— Aš tai žinau. Bet paklausykit, pone majore, kaip
tie dalykai palaipsniui išsivystė. Pradžioje aš iš tiesų 
klastingai buvau planavęs, įstodamas į lietuvių kariuo
menę, kad ir geru tikslu — išgelbėti savo seserį. Bet 
ta klasta man atrodė tik mažmožis, sulyginus su ta 
niekšyste, kurią būčiiau padaręs, palikdamas savo se
serį. Matote, aš iki šiol buvau tikėjęs Bezickui. Jis ma
ne apgavo — štai kur visa klasta. Paskui, kiek pabu
vęs lietuvių armijoj, aš ją pamilau ir pasiryžau joje 
tarnauti, kad mane ir knietė mintis, jog turiu savo 
seserį gelbėti. (Bus daugiau)

” * * * įdymą. Aš ne jūsų kuopos, bet turiu labai svarbų rei- 
tntlį įsigyt .kalą. Mano pavardė Viktoras Tautgėla.
saro Šia#1
fiskuota vi



AMERIKA

3224 Church St., Brooklyn, N. Y.

1823

VELYKOMS PRAĖJUS 50 METŲ SUKAKTIS

p.

tin-

MOTINOS DIENA premises.

61 Meserole

Pamaldos už lietuvius karius
2188-2190mo

is hereby given that License No.

4811 Avenue

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

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

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

License No. 
undersigned 
retail under

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
3386 Atlantic Ave., Borough of

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

License No. 
undersigned 
retail under

FIEDLER
Brooklyn, N. Y.

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

Frost Street, Borough of

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

hereby given that
been issued to the

wine and liquor at
Alcoholic Beverage Con-
New Utrecht Ave., Bo-

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

143 Driggs Ave., Borough of

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

Street, Borough of

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

Columbia Street, Borough of

& GOLDSTEIN 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RW 231 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 31

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

at 162 Park Place, Borough of

NOTICE is 
RL 1190 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol
rough of 
consumed

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

4811

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at____ _____
of the Alcoholic Beverage Con- 
4021-3 Glenwood Rd., Borough of

wine at retail under Sec
Alcoholic Beverage Control 
Avenue N, Borough of 
of Kings, to be consumed

on the 
ANTONIO GROSSI, JR. 

6612 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RW 255 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at
Brooklyn, County 
on the premises.

GEORGE APOSTOL
A. P. Bar & Grill

N, Brooklyn, N. Y.

405 Livonia

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

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

JOHN MIECZNIKOWSKI
31 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

of the 
at 6612

the premises.
MAY T. HASSELMANN 
(<l-b-a Haye’s-Road House) 
Estate Harry A. Hasselmann

Ocean Ave., Brooklyn, N.

Balandžio-April 10, 1942

i

Philadelphi j iečiai gyveno 
Didžiosios Savaitės skau
džiais įvykiais ir garbingai 
giedojo Velykų Aleliuja. Di
dįjį Ketvirtadienį buvo pil
nos katalikų bažnyčios žmo
nių, kurie meldėsi, priėmė 
Komuniją, o vėliau lankė Šv, 
Sakramentą. Šiais metais bu 
vo ir įvairiau ir įspūdin
giau. Mat, karas ir sunkesni 
laikai, tad daugiau žmonių 

(artinosi prie Kristaus. Kris
ti taus mirties paminėjimas — 

3-jų valandų ant kryžiaus 
merdėjimo — praėjo su di
džiausiu pamaldumu, daug 
krautuvių buvo uždaros, žmo 
nes gausiai meldėsi, mąstė, 
beveik visose bažnyčiose bu
vo pamaldos ir tt.

Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj Švč. Sakramento 
Įstatymo altorius ir Kristaus 
grabo altorius buvo tikrai 
gražiai ir įspūdingai pareng
tas — čia matei didžiulį kie- 
liką, spanduliuojantį, ten sau 
lę, lendžiančią savo spindu
lius. Viskas taip skoningai 
ir patraukiančiai, kad visi 
lankytojai tik grožėjosi ir 
džiaugėsi lietuvių Seserų su
manumu ir didžiu pasišven
timu, puošiant Karalių Kara
liaus Sostą. Visi žmonės pa
rėmė savo aukomis, gėlėmis,

menų. Bet daugiausiai dirbo 
Seserys, kurios dieną ir nak
tį dirbo ir dirbo, kaip skruz
dėlės, kad tik viskas gražiai 
ir pamaldžiai atrodytų.

Velykinė Procesija viską 
apvainikavo. Jaunučių vaikų 
dalyvavimas davė Procesijai 
angeliško antspalvio. Su gė
lių puokštėmis rankose, su 
kūdikišku šypsniu veiduose 
ir nežemišku nekaltumu sie
lose mažyčiai skelbė Nekal
to Avinėlio garbę ir Jo pri
sikėlimą.

Visuose pamoksluose ku
nigai prisiminė ir Lietuvą ir 
Lietuvos žmones bei visus 
lietuvius karius visame pa
saulyje.

Kurios šiemet buvo taip bran
gios. Kai kurios geradarės 
paaukojo šilko ir kitų puoš-

Velykinių valgių šventini
mo paprotys čia jau beveik 
išnykęs. Bet kai kurios šei
mos vis dar palaiko, šventi
na valgius ir namus didįjį 
šeštadienį ar Velykose. Tą 
gražų paprotį vis dar uoliai 
palaiko dalis parapijiečių, 
gyvenančių taip vadiname 
„Point Breeze” rajone. Čia 
dar kaip Lietuvoj sunešami 
valgiai ir kunigas palaimina. 
Margučių paprotys beveik iš
nykęs, nors čia Vyčiai turė
jo antrą dieną Velykų mar
gučių parodą ir varžybas, į 
kurias sunešė labai gražių 
margučių. Laimėtojai bus 
paskelbti vėliau.

Šv. Kazimiero parapijai 
1943 metais sukanka 50 me
tų. Jau galvojama apie 
karną paminėjimą.

Motinos Dienos paminėjo
me „Sponsors” bus Lietuvių 
Baldų Krautuvė ir lietuvių 
radijo valandos vedėja, p. 
Petronėlė Antanaitienė. Mo
tinos Dienos minėjimą ren
gia Lietuvos Vyčių 3 kuopa, 
bus vaidinimas ir kita prog
rama. Gražu, kad lietuviai 
palaiko savuosius ir Lietuvių 
Baldų krautuvė remia taip 
gražią Motinos Dienos šven
tę. Ponios Antanaitienės 
dijo programa jau greit 
perduodama 400 kartų; 
progą verta bus paminėti 
skirai.

ra
kai 
tą 
at-

Buvo antrą Velykų dieną. 
Atkalbėtos atitinkamos mal
dos, kad Dievas laimintų 
tarnaujančius ir dar tarnau
siančius.

Pamaldos už Lietuvą
Ir lietuvius bus balandžio 

10 dieną. Dabar lietuviams 
reikia labai daug Dievo pa
gelbės.

nom visas abejones ir kai ku
rias klaidingas išvadas, suži
nojom daug naujų ir įdomių 
dalykų.

Toliau sekė apibudinimas 
įvairių gyvenimo karjerų, 
kaip: mediko (daktarų, slau
gių, vaistininkų), artisto, 
menininko, sekretorės, bu
halterės, mokytojos ir įvai
rių kitų profesijų.

Gimnastikos mokytoja po
nia Luff kalbėjo apie šios 
srities karjerą. Prelegentė 
nuodugniai ir įdomiai apibu
dino gimnastikos mokytojos 
gyvenimą, pabrėždama, kad 
ypatingai šiais laikais, kada 
fizinis jaunimo stovis taip 
žemas, šios srities žmonės y- 
patingai pageidaujami.

Vieną dieną Vilos mergai
tės aplankė šv. Pranciškaus 
ligoninę Trentone. Grįžusios 
pakilusia nuotaika pasakojo 
savo draugėms, ką mačiusios, 
keldamos jose dar didesnį 
norą tapti slaugėmis, kad ga
lėtų lengvinti skausmus ken
čiantiems. Tikrai manau, kad 
ne viena Vilos Juozapo-Ma- 
rijos abiturentė pasirinks šį 
gyvenimo kelią.

Daugelis mergaičių pareiš
kė savo pasitenkinimą tos sa
vaitės rezultatais. Dabar ne 
taip sunkus atrodo pašauki
mo 
tas

klausimas, ne taip miglo- 
atrodo busimasis gyveni- 
kelias.

Danutė Staknytė.

MOTERYSTĖ NĖRA TIK 
ŽAIDIMAS

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

... 3224 Church Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed

NOTICE is 
RL 5425 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, _ _
on the premises.

MATTHEW MURPHY 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 1086 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at . _ ________ ____ . _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

PETER SCUDERO 
Pete’s Bar & Grill

62 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3365 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 627 Central Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
MICHAEL HEBERLING & WILLIAM KARL 
627 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 64 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FLORENCE BRODERICK
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RW 286 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 166 Columbia _____ _ _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN PONTES
166 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RW 230 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 140 Frost Street, _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is 
RW 227 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 321 ________ _____ , _____ =._
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FEDERICO TRILLI 
Fred’s Bar & Grill

321 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 318 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 146 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENZA MAGANELLI 
Greenpoint Pizzeria

146 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3261 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1823 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1282 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 167 Furman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERTWECK & NESSLER 
167 Furman

[TOS ZU
karalienės

NOTICE is 
RL 3056 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of 
on the premises.

CHARLES 
144 Wyckoff Ave.,

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at 
of the Alcoholic Beverage Con-
144 Wyckoff Ave., Borough of 

Kings, to be consumed

NOTICE is 
RL 4408 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at __ _______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

POLLACK & LAURO INC. 
4021-3 Glenwood Road, Brooklyn, N. Y.

kas. Laba: 
prie Komi

NOTICE is 
RL 2824 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law _.. ______  ____  __
rough of Brooklyn. County of Kings, to be 
consumed

NOTICE is 
RL 4389 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at ___ . „
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALENTY PATEREK
143 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 6927 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law __________ „ _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

PARK TERRACE CAFE, INC. 
162 Park Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 7028 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 1387 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL O’BRIEN AND 
HUGH GAVIGAN

1387 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1165 has been issueci to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 74 Rochester Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY PRIMAVERA
74 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 4764 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County i 
on the premises.

STARR 
Ave.,

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

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

NOTICE is 
RL 3287 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 765 Washington Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE RANDALL
765 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
D.W. 18 has been issued to the undersigned 
to Manufacture & W. R. 308 to sell, wine at 
retail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 97 Chester Str., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

SUNSET WINE CORP.
97 Chester St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 4326 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 387 Oakland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KOLASINSKI 
(The Old Oakland Tavern)

387 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

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

Law at 2188-2190 Flatbush Ave., Bo- 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

ANTHONY CARABELLA 
Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

jaugijos vyrų 
■jDiiija bus šį 
jllžd., 9 val. 
fooj po mišių, 
i bendri pusry- 
kumpas susi
mi prašomi a- 
; svarbus pasi
bijos parade 
įi Parapi- 
’ kviečiami at-

•žaras Velykų 
Paradise salėje 
i tag gražaus 
i ir senesniųjų.

įjos bažnyčio
je viskas buvo 
jūnyčia buvo 
įiai papuoš
to gražiai, 
jog. Matėsi ir 
aip per metus

Balandž 
par. salėje 
ruošiamas 
Pelnas pu 
Bus dovar 
iš Great T

Pas tėv 
lankėsi ke 
tik maža <

Balandž 
nėn išvyki 
tuviai:

Zigmas 
wick, Jons 
zas Raškė 
iš šeimos) 
(antras i 
Willie ir 
choristas 
zas Krivic 
kas, J. Sti 
fonsas Gii 
liūs Kuzm 
šeimos).

Lietuvo 
šeštadienį 
jos salėje 
Gay Nam 
šokiai pas 
draugišku 
apylinkės 
ti.

j-jos pavasario 
dtadienį geg. 
a salėje.
ardavinėjami.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2278 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 146 Engert Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOTTIE NURKEWITZ 
(Flat Iron Bar & Grill)

146 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 7027 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at ___ _______  ____,_____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER BUZELIS 
3386 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

i) ŽiniosNeseniai viename Phila- 
delphijos dienraštyje buvo 
paaiškinta, kad moterystė 
esanti „great gamble”. Juk 
mergaitė niekada negalinti 
pasakyti, koks bus jos vyras 
— ar jis visada gyvens su ja 
ir išlaikys ją, ar jis bus koks 
tinginys, niekam nevertas— 
„good for nothing”, ar jis 
bus ištikimas, ar draugaus 
su kitomis ir galutinai pa
bėgs...

Balands 
lietuvių b 
mos vyčiž 
ir visi nai 
šv. Komu 
bendri pu

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 259 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5416 16 th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROCCO SCALI 
5416 16th Ave., Brooklyn, N. Y.

ije per Vely
si gražu. Alto- 
q kartą buvo 
.□ošti rūpes- 
. pranciškiečių 
mokslus sakė 
i, dominiko- 

mišias at- 
□mus pareiš-

Atostogauja čia pas savo 
tėvelius kun. S. Mažeika. Jis 
iš šios parapijos, ir švenčių 
metu aplanko savuosius. Klie 
rikai Burokas ir Statkus taip 
pat praleidžia atostogas pas 
savo tėvelius. Jie visi gra
žiai patarnavo pamaldose.

40 valandų atlaidai Cam
den, N. J., lietuvių parapijoj 
buvo Velykų pirmą, antrą ir 
trečią dieną. Pirmą dieną pa
mokslus sakė kun. St. Raila 
ir kun. Buivydas, antrą dieną 
kun. Vėžis.

NOTICE is 
RW 316 has 
to sell beer 
lion 107 of 
Law at 691 ______ __ ... ______D..
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE MILANO 
(Parkside Italian Rest.)

691 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Flatbush Ave., Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 337 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 12 Union St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH MINO
12 Union St., Brooklyn, N. Y.

Įspū
Žmonių 

lankėsi ši 
munijos ] 
tūkstančii 
Savaitėje 
kiusios n

NOTICE is hereby given that License No. 
C.T.R. 77 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1765 86th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATHAN H.
(Benson

1765 86th St.,

BALANDŽIO 19 SVARBUS POSĖDIS

ii, 
thebe consumed off

Tel. DEW. 513G No.

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

1601 - 03 So. 2nd St. 563—5th N. Y.
4th6019

No.Philadelphia, Pa.

—— *

■*

TICKER

363 Halsey

hereby given that License No.

1012 Myrtle

beBrooklyn, N.

Kings, to be consumed

NEWTONVILLE, PA

199 Russell

a-

Borough of 
be consumed

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

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

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

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

18th Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

Tb jonb;i pun ouT.vt 
aqj 04 ponssj uaaq 
juuj uaAiS Xqajou

is 
has

NOTICE is 
RL 3361 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at

BRESSI
& Liquor Store 

Brooklyn, N.

POLICANO
POLICANO
Vincenzo Policano

Brooklyn, N. Y.

hereby
been issued to the undersignecT 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-
2806 Emmons Ave., Borough of

LINDENAUER 
Mansion)

Brooklyn, N. Y.

DI LUCA
Clam Bar)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 267 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Segtjqn 107 of the Alcoholic Beverage Con-

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

at 233 Moore St., Borough of

ALEKSEJUS
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
8510 - - - -

CIACCIO
Brooklyn, N. Y.

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

5615—1st Ave., Borough of

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

at 563—5th Ave., Borough of

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

at 2910 Ave. D, Borough of

Avenue U, Borough of Brooklyn 
Kings, to

PETER
Avenue U Wine

154 Avenue U,

WAXLER & ABE
Dew Drop Inn

St., Brooklyn, N. Y.

County of Kings, to be consumed on 
premises.

MAX BEROZI
432 Christopher Ave., Brooklyn, N. Y.

nais vazi

DIRBTU
sisiekt tc

-' DateKdžio—19 d., sekma
dienį, 4 vai. popiet, Šv. Jur-

gio par. salėje, Richmonde, 
įvyks labai svarbus Philadel 
phi j os ir apylinkės lietuvių 
draugijų atstovų susirinki
mas. Kvietimai 
išsiuntinėti. Jei 
gavo, prašomos 
pranešimą kaip 
nuoširdų kvietimą dalyvauti.

draugijoms 
kurios ne

priimti šį 
malonų ir

Laisnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. REGent 8881

Juozas Balinskas I
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
3336 E. Topmson St. 

Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

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

Vislias nemokamai. Kreipkitės 
diena ar nakti

Tel. REgent 8434,

Di-

Balandžio 19-tos susirinki
mo tikslas išrinkti veiklų 
komitetą, kurs suruoštų „A- 
merikos” Pikniką gegužės - 
May 31 d., Mikolaičio parke. 
Kiekviena draugija, kiekvie
nas „Amerikos” skaitytojas 
kviečiami talkon.

Jei kuri draugija iki ba
landžio 19 d. jau nebeturės 
susirinkimo ir dar nėra iš
rinkusi savo atstovų, malo
niai prašomos draugijų val
dybos pasirūpinti, kad jų dr- 
jai atstovautų bent trys as
mens.

„Amerika” noriai ir uoliai 
tarnauja Philadelphijos ir a- 
pylinkės lietuviams. Parem
kime tad „Ameriką”. Prisi
dėkime prie „Amerikos” Bi
čiulių pastangų „Amerikai” 
paremti. ,Amerikos” naudai 
ruošiamą pikniką maloniai 
sutiko paremti visi Philadel
phijos lietuvių parapijų kle
bonai: — kun. Ig. Valančiū- 
nas, kun. J. Čepukaitis 
kun. Dr. V.
Visi stokime talkon!

Gausiai dalyvaukime ba
landžio 19 d., sekmadienį, 4 
vai. popiet, šv. Jurgio para
pijos salėje. Po susirinkimo 
visi galėsime žygiuoti į pra
šmatnų Šv. Jurgio par. beno 
koncertą.

ir
Martusevičius.

Katalikų mokiniai renka ir 
varžosi, rinkdami gelžgalius 
ir visokias kitokias suvarto
tas medžiagas, kad pagelbė
tu Amerikai.

Pamaldos naujoj šv. An
driejaus bažnyčioj jau prasi
dėjo, nors bažnyčia dar ne
užbaigta pilnai, bet jau daug 
padaryta. Per Velykas pilna 
bažnyčia buvo parapijiečių, 
visi džiaugėsi, kad dabar vi
sada galės melstis savo erd
vioj bažnyčioj. Kaip bus vis
kas pertaisyta, tai bus iškil
mingas pašventinimas. Pra
eitą savaitę skaitėte ir ma
tėte, kaip atrodo naujoji ba
žnyčia.

Mūsų parapijoj vieši kun. 
Stadelninkas, kurs dabar stu 
dijuoja Washington, D. C. 
Jis iš ten parvažiuoja ir pa
tarnauja mūsų parapijoj. Ve
lykų metu čia pamaldas lai
kė ir pamokslus sakė tėvas 
Kidykas, S. J. Jo nuolatinė 
vieta yra Philadelphijoj, to
dėl, kai niekur neužimtas, 
tai ir mus aplanko.

Vietos vargonininkas P. 
Staniškis vadovauja biznie
rių sąjungai, bet kai kurie 
labai nemandagiai rašo ir kri 
tikuoja jį laikraščiuose, todėl 
kad jis perdaug yra švelnus 
ir nenori su nieku pyktis, 
tad nenuoramos iš pykčio 
šmeižia ir rašinėja spaudoje, 
teršdami savo ir visų lietuvių 
vardus, o jam tas neprilips, 
nes jis nekaltas. Tai nėra pa 
girtina, kad lietuvis lietuvį 
persekioja ir viešai viens ki
tą žemina, kai turėtų viens 
kitą paremti ir viens kitam 
padėti dirbti bendrą lietuvių 
darbą.

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

Philadelphia, Pa.3304 - 16 Richmond Street

Pašaukimij savaitė
Juozapo Marijos Vilos 

kademijoje buvo metinė pa
šaukimų savaitė.

Pirmą dieną buvo paliestas 
religinis luomas. Išsiaiški-

Kaip iš tikrųjų vertinti to
kį aiškinimą? Gražų atsaky
mą į tai duoda „The Regis
ter”. Tikrai, kad moterystės 
sudaryme yra tam tikro ne
tikrumo. Bet ir visame gyve
nime yra netikrumo. Kas ga
li būti tikras ateitimi ? Ar 
kas žino, ar bus sveikas ar 
sirgs, turės darbo ar bus be
darbis, sunkiai gyvens ar len 
gvai? Bet vadinti moterystę 
— vedybas tik dideliu žaidi
mu — lošimu yra per lengva- 
maniška...

Žinoma, laimingos sutuok
tuvės bus tik laimės nusišyp
sojimo dalyku tiems, kurie 
skubiai ir neapgalvotai tai 
daro, kurie mano, kad jie ga
li ten šokti, nors yra ar nėra 
pasiruošę. Katalikams ir vi
siems kitiems, kurie supran
ta, kad moterystė yra labai 
rimtas dalykas, jie negali to 
pasakyti, kad moterystė yra 
tik didelis lošimas. Vedybų 
pasisekimas nepriklauso vien 
tik nuo likimo. Jei kas tik 
priklauso nuo likimo, tai 
žmogus nieko negali pakeis
ti į vieną ar kitą pusę.

Šiame klausime yra kitaip, 
ir žmonės gali apsidrausti 
nuo nelaimingų vedybų. Pir
miausia, išsirinkimas vyro 
ar moters neturi priklausyti 
nuo skubaus nutarimo. Mote
ris gali susidaryti pakanka
mą idėją apie būsiantį vyrą 
iš to, koks jis yra prieš tai. 
Jei jo charakteris yra pas
tovus ir rimtas, jei jis mote
rystę laiko rimtu žingsniu ir 
supranta jos atsakomybę, tai 
vra galima manyti, kad jis 
bus geras vyras šeimynoj. 
Bet ir tuo atveju nėra loši
mas, bet beveik tikras įsiti
kinimas, kad viskas bus ge
rai.

Katalikams padeda Sakra- 
mentalė malonė, atgailos ir 
Švenčiausio Sakramento ma
lonė. Jei einą į moterystę 
melsdamiesi prašo malonės, 
jie neturi ko moterystę va
dinti tik dideliu žaidimu — 
lošimu. Žinoma, gali pasitai
kyti, kad dėl žmogiškų silp
nybių buvo suklysta ir mo-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 446 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage^ Control 
Law at 151 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
RL 1363 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 423—3 Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BONAVITA 
Bona Vita Tavern

423—3 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1127 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6019 — 4 th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK CLIFFORD 
Rainbow Tavern

Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is
RL 6880 has .......
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2318 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE RAINONE 
Atlantic Bar & Grilll

2318 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3799 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

"Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 137 Schenectady Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SALVATORE 
& JOSEPH 

Adm. of Estate of 
137 Schenectady Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5484 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 396 Hamilton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1247 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 363 Halsey St., 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

HARRY

NOTICE is 
CL 223 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at _ ________ ____ , _____ D___
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

VARUNA BOAT CLUB INC.
2806 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 5490 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of 
on the premises, 

JOHN 
8510—18th Ave.,

NOTICE is 
RL 1357 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law __ __  ____ , _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

ROCCO ROBERT SAVINO 
Ave., Brooklyn,

NOTICE 
RL 1353 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at .. . __ ____ , ______u._
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GOLDMAN & HARRIGAN 
5615—1st Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 6213 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law _____ ___ ______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

MURRY CAFE INC.
233 Moore St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 4797 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law ____ _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMBEA REST., INC. 
2910 Ave. D, Brooklyn, N. Y.

■Mi.Ųj : mIB1*'1"1 ’’ o 
gs. to be consumed

2 asistavo kun. 
Ed, Nedzins-Brooklyn, County ol 

on the premises.
JOHN PERROTTA

739 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 1036 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law ... __________ _____ _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises. 

SAM PENSKY
240 Broadway, Brooklyn, N. Y.

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

at 240 Broadway, Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 522 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 646 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO BELLUCCI & ROBERT VETERE 
(Myrtle Rest. & Bar)

646 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 252 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 483 Park Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARIA GENTILE
483 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 358 has been isued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 716 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES SCOCO
716 Glenmore Ave., Brooklny, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 257 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2123 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

MARY
(Jean’s

2123 Emmons Ave.,

Kings, to be consumed

NOTICE is . „
RL1188 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 257 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONNOL McCUNNINGHAM
257 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1285 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 409 Kent Ave.. & 18 Broad
way, Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

THERESA FEUF.RSTACK 
Ent More Lunch Room & Bar

409 Kent Ave., and 
18 Broadway,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5742 has been issued tn the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 33 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County oi 
on the premises.

LUDEIKOS
33 Hudson Ave.,

terystė atrodo pairstanti, 
bet ir čia per maldą ir malo
nę galima atitaisyti laimingą 
moterystės gyvenimą, kai 
kitu atveju ta laimė būtų jau 
pražuvusi visiškai.

NOTICE is 
RL 1122 has 
to sell beer, 
Section 107 _
trol Law at 907 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS WISCH 
907 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 4310 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 1012 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY KRAHAM 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 1204 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 183 Richards St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS X. DUNN
183 Richards St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
1593 East New York Ave., Bo

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

ANTHONY DE VITO AND 
THOMAS CANTONE

1593 East New York Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
RL 3085 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 
of Brooklyn, . ___
ed on the premises.

FRANK FRANZESE 
731 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
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License No.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con 
731 Metropolitan Ave., Borough 
County of Kings, to be consum-

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2951 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 432 Christopher Ave., Borough of Brook
lyn, " ■
the

NOTICE is 
RL 6017 has 
to sell beer, 
Section 107 ________ ______ __
trol Law at 329 Kent Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

ANTONETTE KOERNER
329 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

NOTICE is 
RL 4746 has 
to sell beer, 
Section 107 ________
trol Law at 2863 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH RASCHER EXEC. 
ESTATE OF SIMON RASCHER

2863 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is 
RL 3064 has 
to sell beer, 
Section 107 ____  __
trol Law at 154 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FREDERICK G. KIRSCHMAN 
154 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1316 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 199 Russell St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
FRED. GUTERDING & RICHAR.D WILKENS 

(G. & G. Tavern)
St., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is 
RL 4418 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 575 Lorimer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES PETRUCCELLO 
575 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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ZIETOS ŽINIOSZIETOS ŽINIOS itrol Law at 167 Furman & L?* A
Brooklyn, County of King.
on the premises. “ • (į

KERT W ECk & Npc?,-.
167 Furman St.,

NOTICE is hereby given . 
RL 4408 has been issued to u 
to self beer, wine and 11™,,?% 
Section 107 of the Alcoholic U? 
trol Law at 4021-3 Glenwood 
Brooklyn, County of Kings L?*) 
on the premises.

POLLACK & LAURO ivr 
4021-3 Glenwood Rn»<t „

^elu Karalienes 
Parapija

Vardo draugijos vyrų

kas. Labai daug žmonių ėjo 
prie Komunijos.

[o. 
ed 
er 
m-

4021-3 Glenwood Road, j, Šv. Komunija bUS Šį
NOTICE Is hereby gireT^t .dienį, bal. 12 d., 9 Vai. 

metu- Tu°J P°
llėJ'e bus bendri Pusry- 

of **“**- 10'ū kartu trumpas susi- on the premises. ’t J-

Balandžio 19 d. 6 vai. vak. 
par. salėje bus sąjungiečių 
ruošiamas margučių balius. 
Pelnas pusiau su parapija. 
Bus dovanų, o orkestras net 
iš Great Necko.

'Jo.
led 
der 
on-
of 

ned

on the premises. °"’ “ *» 
STARR & GOLDJhtv 

405 Livonia Ave.,

NOTICE is hereby given thit il 
RL 3287 has been issued to th.< 
to sell beer, wine and lironr , A
section 107 of the Aicohoi^ ivimo reikalu. Parapi- 
trol Law at 765 Washinvtom u1' • . . . . v. ,
of Brooklyn, County of oLfY 51 vyrai ir kviečiami at- 
sumed on the premises. „4.•

tas. Nariai prašomi a- 
nes bus svarbus pasi- 
is draugijos parade

GEORGE RANDAI!
765 Washington Ave., įjįį.

Y.

No. 
ned 
der 
k>n- 

of 
ued

d^is to, 1U01ill vakaras Velykų
retanant^^ Grand Paradise salėje

l::ouagl\?B^w^^kg- Buvo daug gražaus 
be consumed off the premisa. 'ho. Buvo ir senesniųjų. 

ST TN SET Wixn? ~
raleido vakarą sma-

Y.

No. 
med 
ider 
k>n- 
i of 
med

Y.
No. 
;ned 
nder 
Con- 
[h of 
imed

No. 
gned 
nder 
Con-
:h of 
įmed

. Y.

No. 
igned 
Sec- 

ntrol 
a of 
umed

to Manufacture & W. R. JOStosF 
retail under Section 107 o( tN

cm T • •_ . 1
Borough of Brooklyn, Coįnty Į?-

SUNSET WINE“™? 
97 Chester St,

NOTICE is hereby given thil il 
RL 4326 has been issued to the - 
to sell beer, wine and liquor u į. 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 387 Oakland St 
Brooklyn, County of Kings, to’k. 
on the premises.

JOHN KOLASIK®
(The Old Oakland Tirer. 

387 Oakland St, Braį-

? h1^by.dT? tha‘ ■* oras giedojoRL 1199 has been issued to th - ° J ~
to sell beer, wine and liqwg^ U bUVO daug. Matėsi ir 
Section 107 of the Alcoholic feZ - 0
trol Law at 2188-2190 FiateįZ 
rough of Brooklyn, County oi į 
consumed on the premiw.

ANTHONY CARABHIi 
2188-2190 Flatbush Ave., Bnri.-

NOTICE is hereby given that Įį 
RL 2278 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor it» 
Section 107 of the Alcoholic B--Z 
trol Law at 146 Engert An., f

of Kings'to1" itai jau pardavinėjami,on the premises. u x
LOTTIE NURKEWTU ---------- --------------------------------

(Flat Iron Bar A Grill
146 Engert Ave., Bruft I -J •
notice is M,ulsPetno Zimos N u 1ILE is hereby given that Lb A

ų parapijos bažnyčio- 
Velykas viskas buvo 

inga. Bažnyčia buvo 
'astai gražiai papuoš- 

gražiai.

kurie šiaip per metus 
iko.

Vardo dr-jos pavasario 
bus penktadienį geg. 
parapijos salėje.

Pas tėvelius per šventes 
lankėsi keletas karių, bet tai 
tik maža dalelė.

Balandžio 8 d. kariuome
nėn išvyko šie Maspetho lie
tuviai :

Vincas Ulcis- 
Alekas ir Al- 
Willie ir Ju- 
(jau trys iš

r. y.
No. 

igned 
under 
Con- 

;h of 
rumed

ispetho Žinios
RW 259 has been issued to th >

ų bažnyčioje per Vely- 
ivo labai gražu. Alto- 
)dos, pirmą kartą buvo 
ražiai išpuošti rūpes- 
sesučių pranciškiečių

N. Y.

signed 
under 

Con- 
agh of 
sumed

er. Y.

e No.
signed
under

Con- 
gh of 
sumed

N. Y.
e No. 
signed 
under

i Con- 
jh of 
sumed

N. Y.

se No. 
■signed

under 
e Con- 
gh of 
i sumed

N. Y.

se No. 
rsigned

under 
e Con- 
igh of 
įsumed

N. Y.

se No. 
rsigned 
1 under 
;e Con- 
igh of 
n sumed

N. Y.

įse No. 
rsigned
1 under 
;e Con- 
ugh of 
n sumed

N. Y.

įse No. 
irsigned
11 under 
re Con- 
>ugh of 
■n sumed

N. Y.

tise No.
srsigned
ii under
?e Con-
>ugh of 
msumed

, N. Y.

nse No. 
ersigned 
ii under 
ge Con- 
ve., Bo
lt to be

, N. Y.

nse No. 
ersigned 
ii under 
ge Con 
Borough 
consum

, N. Y.

nse No. 
lersigned 
ion 107 
ol Law 
: Brook- 
imed on

i, N. Y.

LICENSESprocesijoms ir giedojimui. 
Visos pamaldos buvo labai 
įspūdingos.

Žinutės
— LRKSA 108 kuopa jau 

ruošiasi seimui. Išrinko dele
gatu seiman kun. J. Balkū- 
ną.

— Seselės rengia antrą ka
reivių sąrašą bažnyčioje. 
Kas savaitę keli lietuviai i- 
mami kariuomenėn.

— Kadangi ,,Amerikos” 
Pavasario Koncertas įvyks 
bal. 26 d., tai Transfigura
tion Crusaders perkelia savo 
vakarą iš bal. 26 d. į geg. 3 d. 
Visi raginami važiuoti į Pa
vasario Koncertą Transfigu
ration salėje, (Marcy Ave. ir 
Hooper St., Brooklyne).

— Klier. Ed. Nedzinskas 
priėmė Kančios Sekmadienį 
diakono šventimus. Kunigys
tę priims Švč. Trejybės šeš
tadienį. Primicijos bus geg. 
31 d.

— Maspethe bus dvejos 
primicijos šiemet. Be Ed. Ne
dzinsko, primicijas taipgi lai 
kys Vincas Galčius, C. M. 
birželio 7 d.

— Šv Onos. Sodalicijos 
narės pardavinėja savo va
karo bilietus geg. 2 d. Visas 
pelnas eis parapijai.

— Kun. J. Balkūnas bal. 
12 d. sakys pamokslą Šv. My
kolo naujos bažnyčios šventi
nimo proga, Scranton, Pa.

ŠILTINU NYKSTA? LICENSES
„New York Times” balan

džio 5 d. iš Berno rašo, kad 
Vokietijoj ir vokiečių užim
tuose kraštuose šiltinė jau 
praeinanti.

Tuo būdu šisai šiltinės pa
vojus jau bus ir Lietuvoj be
nykstąs.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5495 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con 
trol Law at 96 Berry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN J. SALAYKA
96 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2815 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2700 Church Ave. and 821 
Rogers Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BRIDGET O’CONNOR
2700 Church Ave. &
821 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 225 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 740 — 40th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FINNISH AID SOCIETY 
OF IMATRA INC.

740 40th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5434 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3410-12 Tilden Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES McDADE INC.
3410-12 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4440 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1448 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES McDADE
1448 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

39 Brooklyn© viešose aukš
tesnėse mokyklose mokiniai 
skubiai ruošia kariškų lėktu
vų modelius. Medžiagą duoda 
fed. valdžia.

Brooklyno „May Day” mi
nėjimas bus balandžio 26 d., 
2 vai. pp. Prospect Parke. 
Dalyvaus Amerikos Legijo- 
nas.

Vienas laikraštis praneša, 
kad kainos Kinijoj nepapras
tai aukštos. Sako, ten ka
štuoja:

Kavos svaras — 6 dol.
Scotch degtinės bonka — 

45 dol., Pieno kvorta—2 dol., 
Sūris — 12 dol. sv., Kojinės 
— 3 dol pora, megstinis — 
25 dol., rašomoji mašinėlė — 
370 dol., vištienos pietūs — 
25 dol., pakelis cigarečių — 
7 dol. ir tt.

Coney Island pakraštys 
jau valomas, gražinamas.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2306 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 735 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK UHL & WILBERT CURRAN 
735 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4304 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 140 Sands St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TERRY MITCHELL
140 Sands St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6661 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1380-84 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COST. CURTIS INC. 
1380-84 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Alan Werner — tenoras
Šis malonus artistas jau 

pasiruošęs pildyti vieną įdo
miausių programų „Ameri
kos” Koncerte, sekmadienį, 
balandžio 26 d., 4:30 vai. po
piet, Transfiguration salėje.

Jis yra garsus radijo pro
gramų dainininkas. Jis daly
vauja NBC ir CBS radijo 
programose. Yra dainavęs 
Ford Motor Hour, Burns ir 
Allan, Voice of America; 
Highlights of Grand Opera 
programose ir tt.

Dainavo Paramount ir 
Warner Bros, filmose, Rain
bow Room, New Yorke; Con
gress Casino, Chicagoje.

Šiuo metu jis yra tarptau
tinės muzikos studijų sąjun
gos pirmininkas, šis ameri
kiečių tarpe žinomas daini
ninkas pamėgo lietuvių dai
nas, gražiąsias, iš širdies iš
plaukusias meliodijas. Lietu
vių kalboje dainuoti jam 
miela, nors jis ir nėra lietu
vis.

Kažkas yra pasakęs: „Dai
na— tai tautos siela”. Ir štai 
savo tautos siela visi turėsi
me progos pasigėrėti balan
džio 26 d. „Amerikos” Pava
sario Koncerte.

Daina — tautos siela pra
kalbės visų įžymių daininin
kų lūpomis į mūsų lietuviš
kas širdis. Nepraleiskime 
šios retos progos. Šį pavasa
rį atžymėkime savo atsilan
kymu į Pavasario dainų šven 
tę — Koncertą, Transfigura
tion salėje, Marcy Ave. ir 
Hooper St., Brooklyn, N. Y.

Apreiškimo 
Parapija

Šv. Vardo vyrų dr-jos ben
dra Komunija bus sekmadie
nį, bal. 12 d., per 8 vai. mi
šias.. Po mišių tuojau bus 
dr-jos susirinkimas Visi na
riai prašomi dalyvauti. Tu
rėsime pasitarti apie vysku
pijos vyrų paradą, kurs bus 
gegužės 3 d.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4422 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Ijiw at 349 Central Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES PFEIFFER 
(Central Palace Cafe)

349 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2277 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6011—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, Cotmty of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL F. SHEA 
6011—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7017 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2081 Coney Island Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

LUDWIG LA ROCHE and 
LOUIS W. LA ROCHE

2081 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4396 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 154 Vanderbilt Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK J. TAYLOR
154 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4331 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 436 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

J. T. RESTAURANT. INC.
436 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6758 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4905 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

S.—H. BAR & GRILL, INC.
4905 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

Zigmas Jočis, Mikas Wez- 
wick, Jonas Januškaitis, Juo 
zas Raškevičius (jau antras 
iš šeimos), Kazys Lisauskas 
(antras iš šeimos), Jonas, 
Willie ir Stasys Navickai, 
choristas Vincas Rokus, Juo
zas Krivickas, 
kas, J. Stirbis, 
fonsas Girniai, 
liūs Kuzmickai 
šeimos).

Vyčių veikla
Lietuvos Vyčių kuopa 

šeštadienį, bal. 11 d., parapi
jos salėje ruošia šokius — 
Gay Naneties. Kasmet šie 
šokiai pasižymi smagumu ir 
draugiškumu. Vyčiai kviečia 
apylinkės jaunimą atsilanky
ti.

Balandžio 26 d. 8 vai. ryte, 
lietuvių bažnyčioje bus laiko 
mos vyčiams metinės mišios 
ir visi nariai eis bendrai prie 
šv. Komunijos. Po mišių bus 
bendri pusryčiai.

Įspūdingos Velykos
Žmonių per visas mišias 

lankėsi šimtais. Prie šv. Ko
munijos priėjo per pusantro 
tūkstančio asmenų. Didžioje 
Savaitėje seselės buvo išmo
kiusios mokyklos vaikučius

šį

LICENSES

to sell beer and wine at m 
Section 107" of the Alcoholic Br- 
trol Law at 5416 16th Ave., b 
Brooklyn, County of Kingą, to h 
on the premises. 

ROCCO SCAB
5416 16th Ave., Bne-

NOTICE is hereby given that la 
RW 337 has been issued to tis a 
to sell beer and wine at is 
section 107 of the Aicoboikte nis. Pamokslus sakė trot Law at 12 Union St, str_
Brooklyn, County of Kingą, to h: 
on the premises. 

JOSEPH MINO 
12 Union St., Bras.-.

NOTICE is hereby given that Is__. ,
RW 267 has been issued to the <S KletJOUaS,
Action lįTof “e A™hoik te las. Jam asistavo kun.
trol Law*S-;TS5 tW-sfiuTec o xp/j
Brooklyn, County of Kingą, to a r > 
on the premises.

JOHN PERROTTA 
739 6th Ave., Braif.

NOTICE is hereby given that te 
L 1036 has been issued to ths to
to sell beer, wine and liquor at is 
Section 107 of the Alcoholic Boa 
trol Law at 240 Broadway, 
Brooklyn, County of Kings, to k 
off the premises. 

SAM PENSKY
240 Broadway, R®-’-

NOTICE is hereby given that k 
RW 522 has been issued to th ’ 
to sell beer and wine at E. 
Section 107 of the Alcoholic Biw 
trol Law at 646 Myrtle An., k 
Brooklyn, County of Kings, to r

0nLE0e BELLUCCI 4 ROBERT reikia gero siūto, reikia gero overkoto ir tapkoto? Jūs 
(Myrtle Best A M '■ ‘ • ■.--■a. m—v n

646 Myrtle Ave.,

NOTICE is hereby given į 
RW 252 has been issued to the t- 
to sell beer and wine at ® 
Section 107 of the Alcohobc 
trol Law at 483 Park An., > 
Brooklyn, County of Kings, to« 
on the premises.

■MARIA GEN®
483 Park Ave.,
NOTICE is hereby given tW į 
RW 358 has been isued to 
to sell beer and 
Section 107 of the Alcoholic h- 
trol Law at 716 Glenroore 
Brooklyn, County of Kings, w 
on the premises. 

JAMES SCO® 
716 Glenmore Ave.,

NOTICE is hereby given 
RW 257 has been issued to » 
to sell beer and wine •> 
Section 107 of the AlcoWie - 
trol Law at 2123 Emmoui An. 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises. ..MARY DI IVO 

(Jean's C1M
2123 Emmons Ave-,_____ _
A 'N ‘uAinoojg ”

VD3<IVS

paumsuoo aq 01 'BŽutR
10 qSnojog ‘anuoav ,IDf « 
-uof) 33uJ3Aua 0!l°’ltwiV_ 
japan [jujaj aontifl P® ■ 
pauSjsjapun aqi fl 
•on 'asuaajq taa?

NOTICE is hereby P’®,'1! 
RL6017 has been isMjl“^ 
to sell beer, wine and WJ? . 
Section 107 of the AJco«» 
trol Law at 329 Kent A« j 
Brooklyn, County of K™s’ 
on the Prem^NErn,K0 

329 Kent Ave.,________ _
--------- - Ithrf

NOTICE is hereby 
RL 4746 has been issued“ 
to sell beer, wine and IW® ■ 
Section 107 of the ABW* 
trol Law at 2863 Atlas 
Brooklyn, County of a™’’ 
on the premises. 

EUZABEIJ 
ESTATE OF SIMON 

2863 Atlantic Ave.,___ _
--------tįtf

NOTICE is hereby P"" f 
RL 3064 has been issue" 
to sell beer, wine and IN 
Section 107 of the A»<^ 
trol Law at 154 UW9 % 
Brooklyn, County of » 
on the premises. 

FREDERICK G.
154 Utica Ave.,_____

--------- - z 
NOTICE is hereby
RL 1316 has been d . 
to sell beer, wine and^ W 
Section 107 of the A^ 
trol Law at 199. “S, to > 
Brooklyn, County of , 
on the Premise^,- rJCHAN' 
FRED. GUTJ^^G?

199 Russell St., I
■--------'Zį

NOTICE is hereby itol
RL 4418 has been 
to sell beer, wine 
Section 1W.of6« 
trol Law at o7t> ...^ to t 
Brooklyn, County of ■ 
on the premises, -pffirfw:■ 

CHARLES Fb*
575 Lorimer St, E

5. Žvirblis, dominiko- 
‘risikėlimo mišias at- 
ir sveikinimus pareiš- 

kun. J.

s ir dij. Ed. Nedzins-

PAJAMŲ PRANEŠIMAI
New Yorko valstybės įsta

tymas reikalauja, kad iki ba
landžio 15 d. išpildytų paja
mų blankas visi tie nevedę 
asmens, kurie praeitais me
tais turėjo 1,000 dol pajamų 
ir visi vedę, kurie turėjo 2,- 
500 dol. pajamų.

Tegu nelieka nė vieno lie
tuvio, kurs neatliktų savo 
pilietinės pareigos.

Automobilistai, kurie nė
ra mokėję 5 dol. valdžios mo
kesčių, bus valdžios agentų 
gaudomi ir areštuojami.

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

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

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

VO amate esame 25 metus. Dga 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.

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

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

Manufacturers of Men’s Clothes
21-10 49TII AVENUE, LONG ISLAND CITY, N. V.

Section 107 of the Alcoholic Bevcrasre Con
trol Law at 1596 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS PLOTKIN
1596 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1350 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con 
trol Law at 667 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK SCARPINITO
667 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2745 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 253 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AMERICAN SLOVENIAN 
Auditorium, Inc.

253 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

LRKSA 135 kuopos susi
rinkimas bus balandžio 12 
d., tuoj po sumos, par. salė
je. Visi nariai maloniai kvie
čiami atsilankyti

Per Velykas par. salėje į- 
vyko didžiuliai metiniai CYA 
šokiai. Jie puikiai pavyko. 
Jaunimas gražiausiai pasi
linksmino.

ĮDOMŪS PAVEIKSLAI

Paveikslai apie Lietuvą ir 
dabartinį karą bus rodomi:

Balandžio 10 ir 11 d., penk
tadienį ir šeštadienį — Lie
tuvių Piliečių salėje, 280 U- 
nion Ave., Brooklyn. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Bilietai po 
35c. Vaikams 15c.

TIKRAS BIČIŲ

j Medus
| Vartokite savo sveikatai
j 5 svarai (liepų) .................... $1.25
j 10 svaru (liepų) .................... $2.25
i 5 svarai (dobilų) ................ $1.00

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1029 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 82 Washington St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET McMONAGT.E
84 Washington St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1151 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2258 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DONATO BUGLIONE
2258 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1412 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 907 Livonia Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ORAZTO GUTTTLLA AND
GIACOMO BELLISSIMO

907 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RT, 7017 has been issued to the undersigned 
NOTICE is hereby given that License No 
RL 1327 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
trol Law at 2412 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VITO DI NAPOLI 
2412 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1163 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 897 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, tq be consumed 
on the premises. 7

DOMENICO STANCO
897 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 555 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Tjiw at 1781 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAMUEL SIMON
1781 Ocean Ave.. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2756 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1840 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be' consumed 
on the premises.

ANTHONY ABBENE
1840 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3041 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 271 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WALSH
271 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5409 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 974 Meeker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD L. SCHARF
974 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3045 has 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 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELLEN WALSH ADM. OF ANDREW 
WALSH

123 Greenpoint Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1108 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 535—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2810 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1154 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ADOLPH HOPPE
1154 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4333 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 244 Havemeyer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK DAVANZA 
PLAZA GRILL

244 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6820 has been issued to the undersigned 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 119 Belmont Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS ABRAMOWITZ
119 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2265 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 156 Calyer Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6761 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 716 —■ 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TONY DOWKUNT
716—3rd Ave., Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4800 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 948-50 Jamaica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ——  

A. D. RESTAURANT CORP, . • 
948-50 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

SIUNTIMAS APMOKĖTAS

į KONČIAUS BITININKYSTE į
57 Battery St. j

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

1

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1302 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5721 8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROBERT W. NILSEN
5721 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6753 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 131 McDougal St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMiVS J. O'CONNOR 
(McDougal Bar & Grill)

131 McDougal St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1237 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 174 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL FERRY
174 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamnotojas

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.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

—------- ----  ... ■ ■ . ...

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

f--------------------------

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Sallnskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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Balandžio-April 10, įį

Amerikos” Pavasario KONCERTAS
SEKMADIENĮ

TRANSFIGURATION SALĖJE
Marcy Ave. ir Hooper St., " Brooklyn, N. Y

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

žytč, Allen Warner (tenoras), Ludlow White (baritonas); smuikininkė Margarita Dig- 
rytė; Angelų Karalienės Parapijos choras 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.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

Entered as Se 
Office at Bro

Šv. Jurgio Parapija REIKALINGI SAVANO
RIAI VERTĖJAI

PAGELBĖKIM GINKLUO
TIS SAVO ŠALIAI

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brooklyn, N. )

(Williamsburgh Bridge Plaza)

įį Uito Bata
ta taip kar- 

[■ ^erikiečiai 
Hy salų gy- 
F tūkstančiai 
ĮiponŲ nelais
vi žuvusių, 
kr, per tris 
kvęs gyni- 
Ljolika kartų 
L susilaukė 

įuios Austra
lu, kad jokia 

$ atlikusi 
,-;jis pajėgo-

M.

Aukojo L. G. F.
Šios parapijos žmonės Lie

tuvai Gelbėti Fondui jau su
aukojo $ 110.00.

Aukų davė:
"Drungių šeima — $6.00; 
kun. K. Paulonis — $5.00; 
po 2 dol.: — Pranas šešto
kas ir P. Puzinienė; $1.50 —
M. Tamošaitienė.

Po 1 dol aukojo:
M. Kučinskas, VI. Pivoriū

nas, V. Kontrimienė, J. Ivaš
kevičienė, J. Sturgienė, J. Ja
kaitis, J. Jonaitis, Mary De- 
kaites, Šablevičienė, E. Ka
valiauskienė, D. Strepeikie- 
nė, O. Pilipauskienė, O. Ne- 
manienė, K. Marazienė, Em. 
Šeštokienė, O. Bairūnienė, K. 
Zveicečienė, T. Mažonienė, J. 
Mažulaitis, K. Bagdonas, A. 
Donila, M. Kučinskienė, A. 
.Šimlrūnienė, J. Menderis, D. 
Raškevičius, Agota Liag, A. 
Latvaitis, P. Adomaitis,
Zarskienė, V. Vaičiūnienė, 
P. Kielienė, Rožė Maras, EI. 
Makutėnas, Nellie Tumas, 
Mar. Damaradienė, O. Vala- 
sevičiūtė, Ant. Vaičiūnas, T. 
Kazlauskienė, Al. Kazlaus
kas, T. Jekupčionienė, Anna 
Block, Ant. Daukantas, Pr. 
Vasiliauskas, N. N., O. Vai
čiūnienė, A. Bartulis, A. Do- 
sevičienė, E. Tijunaitienė, P. 
Puzinienė, A. Judaitis, O. Ge- 
ležinienė, R. Balkūnienė, O. 
Geležiniūtė, E. Rapkauskie- 
nė, E. Klumbienė, K. Daugė
lienė, V. Vaičaitienė, Z. Ge
dvilą,, V. Aleksiūnienė, D. 
Darnusis, P. Kazakevičienė, 
J. Uščinienė,, R. Jodkauskie- 
nė, K. Karpus, J. Karpus, E. 
Bieliauskienė. D. Valantinie- 
nė, Kristina Klant, O. Survi
la. Ks. Slivinskienė, A. Vai- 
nilevičienė, Aug. Beganskis, 
R. šepetienė, M. Rimkienė,
N. N., N. N., M. Daunoravi- 
čienė, M. Kriaučiūnienė. Ad. 
Liaudanskienė. P. Sveplėnas,
O. Bartkuvienė, Kaz. Kairys, 
Mar. Adomėnienė, P. Bočkus, 
Ant. — Anast. Jonaičiai, M. 
Lukšienė.

Balandžio 27 d. bus regis
truojami vyrai nuo 45 ligi 65 
metų amžiaus. Registruotis 
turi visi: piliečiai, nepiliečiai, 
teisėtai Amerikon įvažiavę ir 
neteisėtai, kaip ir svečiai.. 
Registruotis reikia artimiau 
šio Selective Service Local 
Board raštinėje.

Parenkamosios Tarnybos 
Administracija New Yorko 
miestui sudarė svetimų kal
bų patariamąją tarybą, ku
riai vadovauja majoras Ben. 
Anuskewicz. Toji taryba 
kiekvienai vyrų registracijos 
dienai parūpindavo įvairių 
tiems, kurie nemoka angliš
kai susikalbėti arba surašy
ti registracijos lapą. Lietu
vių sekcijai nuo 1940 m. va
dovauja adv. Kostas R. Jur- 
gėla.

Tenka pastebėti, kad ligi 
šiol įvykusiose trijose regis
tracijose New York mieste 
nebuvo nei vieno lietuvių ar 
latvių vertėjo pareikalavimo. 
Balandžio 27 d. tokie vertė
jai bus tikrai reikalingi ir 
administracija stengsis visus 
pareikalavimus patenkinti.

Parenkamosios Tarybos lie 
tuvių sekcijos vedėjas adv. 
Jurgėla kreipiasi į mus, pra
šydamas, kad savanoriai lie
tuvių kalbos vertėjai iš anks
to užsiregistruotų jo raštinė
je, 359 Union Ave., Brook
lyn, N. Y., telefonas EVer- 
green 7-1199. Jei atsiras pa
kankamas vertėjų skaičius, 
tai jų darbas bus paskirsty
tas į kelias pakaitas. Sava
noriai vertėjai atlyginimo ne 
gaus ir dirbs jiems nurodyto
se vietose. Visiems savano
riams bus duodami tam tikri 
liudijimai.

Savanoriai vertėjai 
narni registruotis.

Mūsų valstybė gamina gin
klus savo apsaugai ir kau
pia savo turtą į tą darbą įkin 
kyti. Gal paklausite: „Kaip 
galiu aš pagelbėti?” Dėdė 
Samas jums atsako: „Pirki
te Defense Savings bonus. 
Pirkite juos šiandien! Pirk
dami žinokite, kad šie bonai 
yra saugūs, nes jų vertybė 
niekad nesumažėja. Visuo
met gali atsiimti savo pini
gus iki paskutinio cento. Be 
to, vyriausybė jums kredituo 
ja vis didesnius ir didesnius 
nuošimčius kiekvienais me
tais, iki pasibaigs dešimt me
tų.

Nusipirkite boną nors už 
$18.75 dabar! Dešimčiai me
tų praėjus — už jį atsiimsi
te $25. Kaip matote, invest- 
mentas geras ir, prie to, la
bai saugus. Taip saugus, kaip 
ir pati Amerika. Ir tas jūsų 
investmentas pagelbės Ame
rikai apsiginti bei laimėti šį 
karą. O kai Amerika laimės 
karą — ir protėvių žemė Lie
tuva taps nepriklausoma! 
Todėl, ar ko bent geresnio 
reikia? Padėkime Dėdei Ša
mui dabar, o jis visiems pa
dės vėliau!

Marijona Zupkaitė,
gyv. Yonkers, N. Y., šiomis dienomis 

susižiedavusi su Antanu Staniu, brook- 
lyniečiu. M. Zupkaitė yra buvusi West- 
chesterio dienraščio „The Herald-States- 
man” sekretorė, o šiuo metu dirba „Yon
kers Automatic Hostess”. Ant. Stanis 
keleris metus yra dirbęs „Amerikos” 
įstaigoje, buvo Apreiškimo par. choro 
narys, veiklus jaunimo draugijose. Jis 
buvo pirmasis „Annunciator” redakto
rius. Sveikindami sužadėtinius, linkime 
jiems šviesiausios laimės.

Vokiečiams Nesiseka Vokietinti

ragi-

REIKALINGI VYRAI

Kiekvieną kartą, kai tik 
gauni algą, pirki Apsigyni
mo Boną ar ženklelių.

Prie bendrų, įvairių darbų 
dirbtuvėje (machine shop). 
Patyrimas nereikalingas. 
Daug viršvalandžių. Prašom 
kreiptis:
Aurora Electric Co.,

323 Berry Str.,
Brooklyn, N. Y

Jei jūsų mieste yra Defen
se Bonų pardavimo lietuvių 
komitetas ar skyrius — pir
kite bonus per tą komitetą 
ar skyrių. Jei nėra tokios 
vietos — pirkite pašte, ban
ke ar kur tik galite gauti. 
New Yorko valstybės lietu
viai, nusipirkę bonų, praneš
kite komitetui savo vardą, ei
linį bono numerį (Serial num 
ber), savo adresą ir kiek už 
bonus mokėjote. Komitetas 
suregistruos, kiek lietuviai 
Defense bomj išpirko ir kaip 
gausiai Amerikai pagelbėjo.
Lithuanian - American Com
mittee for Defense Savings, 
New York State, 231 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Šveicarijos laikraštis „Ne- 
ue Zuericher Zeitung” kores
pondentas iš Berlyno prane
ša apie vokiečių priemones 
Lenkijos koridoriaus sričiai 
suvokietinti. Prie tų sričių, 
be Dancigo, priklausančios 
vakarinės Lenkijos dalys, 
kurios esančios visiškai įjun
gtos į Vokietiją. Patys vokie
čiai pripažįsta, kad ten vo
kiečių gyventojų „deja” esan 
ti tiktai mažuma. Priemonės 
tas sritis suvokietinti, kaip 
rašo korespondentas, esan
čios būdingos vokiečių rytų 
politikai.

Buvęs Dancigo nacionalso
cialistų vadas Forster dabar 
vadovaująs šių lenkiškų sri
čių suvokietininmo darbui. 
Forster pareiškęs: „Kol pas
kutinis vyras, paskutinė mo
teris, paskutinis vaikas šioje 
srityje (Gau) nėra vokiečiai, 
tol negalima pasakyti, kad 
kraštas yra atgautas vokie- 
tybei”. Todėl, kai šis kraštas 
buvo vokiečių užimtas, iš jo

buvę pašalinti visi lenkų dva 
niai vadai, kaip tai kuni
gai, mokytojai, diduomenė 
ir, apskritai, lenkų inteligen
tai. Palikta be vadovybės, 
plačioji gyventojų masė esan 
ti visomis priemonėmis vo
kietinama.

Forster pasakęs, kad „len
kų kalba turi būti visiškai iš
naikinta”. Su lenkų žemės ū- 
kio darbininkais uždrausta 
kalbėti lenkiškai. Dabojama, 
kad lenkų dvasiškija nesklei 
stų „vokiečiams kenksmingų 
tendencijų”. Bet kuris lenkų 
susibūrimas turįs būti už
draustas. „Tiktai tokiu būdu 
bus galima įvykdyti fiuhre- 
rio pavedimą ir paversti šį 
kraštą (Gau Danzig - West- 
preussen) per 10 metų visiš
kai vokišku”.

Baigdamas koresponden
tas pastebi, kad patys vokie
čiai prisipažįsta, kad jie sa
vo tikslų šiioje srityje dar to
li gražu nesą pasiekę. Kiek
vienam vokiečiui uždedama 
pareiga kovoti už vokietybę.

GRAŽŪS PAVEIKSLAI

Klaipėdiečiai Prie Laikraščiu

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

K. Motuzo ir J. Valaičio 
rodomi paveikslai apie Lie
tuvą ir dabartinį karą turi 
didžiausio pasisekimo.

Brooklyniečiai turi progos 
tuos svarbius paveikslus pa
matyti balandžio 10 ir 11 dd. 
7:30 vai. vak. Piliečių Klubo 
salėje, 280 Union Avė.

Iš gautų kelių vokiškųjų 
laikraščių ,Kauener Zeitung’ 
ir „Wilnaer Zeitung” nume
rių matyti, kad abiejų laik
raščių vyriausias redakto
rius yra Martin Kakies, su
vokietėjęs klaipėdiškis. Sa
vo laiku jis buvo Klaipėdos 
vokiečių laikraščio „Memeler 
Dampfboot” redaktorius. Lai 
kraščiai yra spausdinami 
Kaune, matomai buvusioje 
„Spindulio” spaustuvėje. 
Kaipo leidėjas pasirašo Wer
ner Hildebrandt, Lietuvos

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

Brooklyno .viešieji turgai’ 
— „pushcarts” bus iškeliami 
į pastatytus tam tiksluii mie
sto namus. Pasiliks tik kaip 
dabar yra — marketas Pros
pect Place, Brooklyne.

REIKALINGA KAMBARIO

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNŪS

Moteris ieško kambario. 
Norima, kad jai išėjus į dar
bą, būtų prižiūrėtas jos ma
žas kūdikis. Rašyti: V. S. 
261 No. 7th St., Box D 4 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE (
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš g 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE!

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

taigė tokiais

kančioms mo
Geriausias pasirinktai P3^1- 

-------- - ' faaretiecio pa- 
•jureolė nužen
gi ii Dievas pa- 

Brooklyn, N. Ii g save". 
---------_

LIETUVOS ŽINIOS
PER JUOKUS TEISYBE
„Žemaičių Žemė” juokų 

skyriuje deda tokį aprašy
mą, pavadintą „Kooperaty
ve:

— Cukraus yra? — Nega
vom. Druskos turite? — Už
baigom. Pipirų gal gausiu? 
— Neturim. Tai duosit man 
miltų — Užbaigėm. O duonos 
galiu gauti? — Dar neatve
žė. Prašyčiau mielių ketvir
tį — Negavom. O papirosų 
gausime? — Nežinau. Gal 
kavos pokelį? — Užbaigėm. 
Prašyčiau bulvinių miltų ki
sieliui. — Negavom. Tai ac
to bonkutę. — Užbaigėm. ZCaL 
ką jūs, po velnių, turite? — 
Nieko...

Apie pieninių veikimą de
damos tokios eilės: „Apie pie 
ninę kalbėti reikia, nes visi 
žmonės smarkiai ją keikia. 
Per šitas eiles ir šitą vargą 
net mano uošvė sunkiai jau 
serga!”

Apie „Maisto” bendrovę 
sakoma: „Turim mes čia tokį 
maistą — Nuo to maisto vei
das kaista. Nori dešros šmo
tą gauti, turi vargo paragau-

Per dienas kemšies į eilę, 
vis varvini tik seilę..”

ti.
Ir

vokietis, nepriklausomos Lie
tuvos laikais buvęs to paties 
„Memeler Dampfboot” ir Vo
kietijos telegramų agentūros 
korespondentas Kaune.

Abu minėti dienraščiai ti
krovėje yra vienas ir tas 
pats laikraštis, nes skiriasi 
tiktai antraštės. Lietuvos gy
venimui skiriamas vienas 
vienintelis puslapis, o šiaip 
visa kita pašvęsta Vokietijos 
gyvenimui ir karo įvykiams 
pavaizduoti.

IR ESTAMS VOKIŠKAS LAIKRAŠTIS
Estijoje pradėta leisti vo

kiečių dienraštis „Revaler 
Zeitung”. Tokiu būdu dabar 
visuose vokiečių kariuome
nės užimtuose kraštuose iš
eina po vieną vokiečių dien
raštį: Lietuvoje — „Kaue
ner Zeitung” (kurio specialė 
laida leidžiama ir Vilniuje 
pavadinimu „Wilnaer Zei
tung”), Latvijoj — „Deut
sche Zeitung im Ostland” ir 
Ukrainoje — „Deutsche Uk
raine Zeitung” (išeina Luc
ke). Ligšiol neteko patirti, 
ar toks laikraštis išeina Gu
dijoje.

„Revaler Zeitung” pasiro
dymo proga Vokietijos rei- 

I cho komisaras „Ostlande”

Lohse paskelbė savo įvado 
žodį, kuriame išsireiškia, 
kad „buvusiųjų Pabalti jos 
valstybių ir trečiojoje sosti
nėje” dabar išeinąs laikraš
tis, kuris skelbsiąs „nacional 
socialistinę ir europinę bend
ruomenės politiką”. Laikraš
tis būsiąs tarpininkas tarp 
vokiečių ir estų tautų. Vokie
tijos generalinis komisaras 
Estijoje Lietzmann rašo, kad 
„bendras likimas ir bendra 
kova mūsų tautas glaudžiai 
surišo.” Estų tautos laukian
ti „graži laiminga ateitis.”

Ar jau įsigijai Apsigynimo 
Bomj ir Ženklelių?

STOCK! 
landžio 12 
nešimas iš 
kiečių plai 
kyti. Tas 
kad su lit 
elgsis pan 
kais, gyve 
lenkų kori

Berlyno 
mėjo, kad 
respublika 
sujungta i 
fiškai su 
šis krašta

Gegužės 
misarai I 
suotinį gj 
kurio met 
rėš progą 
pimą Vok

VOKIETINA RAIMI tokio 
j į savo Kure- 

Ukmergės apskrityje, 
name kaime, kuris vok 
pavadintas „Ploten” nah .^08 mažesnės 
sausio 4 į 5 dieną sūri nuojat 
nužudytas ūkininkas Ju j. užuojau- 
Vaitekūnas. Manoma, ki - 
nužudęs 17 metų berną 
kas, kuris pas ūkininką 
navęs. Bernas dingęs, 
tai pavogdamas drabuž 
arklį.

į savo Kūrė-
SCRAN 

12 d. Jc 
Hafey, S 
pašventir 
Šv. Myko! 
Parke. 
10:30 vai 
kė parap 
Jonas Ba 
jaut kun, 
J. L. Sa\ 
sakė kui 
maldose 
kunigai, 
vaikučių 
nė.

Vakan 
nytinėje 

Straipsnio au- ta parap: 
gausiai silankė 

■ią Rabinavičių, apie 20 
sos diplomatą, sakė Scr 
day Post" yra 
m Naujoje An-

įii patarna- 
įri Cripps, ku- 
Eilyti Lietuvą 
į kaimynes — 

paaukoti 
Lis Amerikos 
ploję neprita- 
iiesiems siūly-Nešventė Vasario 1

„Kauener Zeitung” 
kad šiemet Vasario 16 
Lietuvos Nepriklausoid 
paskelbimo sukaktuvės ,^e' ŪUšvies- 
turėjo būti laikoma c 
diena.

Mon Sunday 
ilgą, išsamų

ąsiūlymų pra-

—XTTVfA GRAMOFON
Visoje Lietuvoje šiuo 

vykdoma vokiečių kari 
nes reikalams gramafor 
patefonų plokštelių atiukplačiai skai 
jimas. ~ '

„VOKIŠKAS VILNIUS”
„Deutsche Zeitung im Ost- 

land” atspausdino ilgą strai
psnį apie praeitį. Iš šio strai
psnio išeina, kad Vilnius bu
vo — vokiečių miestas! Pa
sak laikraščio, „Kaip ir dau
gumas didžiųjų miestų Len
kijoje ir Lietuvoje, taip ir 
Vilnius, jeigu ir ne tiesio
giai įkurtas, tai pastatytas 
buvo vokiečių”!!). Per išti
sus šimtmečius vokiečiai Vii 
niuje dominavę!!). Laikraš
tis išskaičiuoja visą eilę pa
statų, kurie buvo pastatyti 
vokiečių kolonistų. Kilus da
bartiniam karui, — Vilniuje 
gyvenę... 1,000 vokiečių!

□s, Tenka tik 
iad tokie laik- 
l Lietuva. Ne-

Sausio 14 d. rytą Vilmpasigėrėti 
Pylimo gatvėje 45, praq^gos pri- 
pastebėjo degantį namą.|^ galimumo 
nėms įsilaužus į užsidi 
butą, jame rastas neg 
Antanas Stanulis. Kvoti 
statė, kad bute būta ] 
kų, kurie A. Stanulį nu 
apiplėšė ir namą padegė 
rėdami paslėptį šiurpųj; 
sikaltimą. Plėšikai 
dar nesusekti.

ŽIAURŪS PLĖŠI

I Lietuvos var-

M rašėme apie 
Lietuvos Piliečių 
He dedame jos 
kivių Tautinės 

lipimą.

p didingi. Tiks- 
"iiriemonės prak-

Šiemet Notre Dame |h tik pasise- 
versiteto „Laetare” m| — ištver- 
gavo Helen C. White, 
toj a.

WASI 
riausybė 
galutina 
dėsnių i 
hfliacij 
bė stenj 
kias pri 
čių pad 

Vyria 
padidėji 
jamos i 
reikalin 
didėjusi 
tenkini]

delį pa1 
yra vis

KOMISARŲ LEIDIMAI
Vokietijos reicho komisa

ras „Ostlande” išleido įsaky
mą, pagal kurį nei viena į- 
staiga ar įmonė negali priim
ti į tarnybą ar darbą jokio 
tarnautojo ar darbininko be 
vokiečių komisaro sutikimo. 
Taip pat tarnautojai ar dar
bininkai negali būti priimti 
geresnėmis atlyginimo ar ki
tomis sąlygomis, nekaip nu
statyta bendruose nuostatuo
se. Už šio įsakymo nepaisy
mą gręsia kalėjimas iki 6 
mėnesių ir piniginė bausmė.

Jokia Lietuvos įstaiga ar 
įmonė negalės priimti nei vie 
no darbininko ar tarnautojo 
be vokiečių komisaro 
mo.

leidi

•aitmė Taryba 
darbui, 

Telephone Reside!ijįjama labai
EV 7 - 1670 VI 7-’

JOSEPH VASTUNAS talkininkaus, 
REAL ESTATE INSURANcLtuvOS AtstO- 

and LIFE INSURANCE ■ lUVUS ALbLU
Mortgages Loaned and Bou 
496 Grand St., 
Residence • ® ■ il* * i •87-34 90th’St., Woodhaven, TW.^^eS tam Į „JUE 

-----------------------------------------darbui — stipryl 
įklausomą ir mU; ka 

CietUVą! Į vnnfa i
HAvemeyer 8 - 0259 L- vergta

R A L PH K R U C H Press žinių a- rpaį 

FOTOGRAFAS katd Lis, k, 
1 mntai svarsto • • 

65 - 23 GRAND AVENtJ^ padėtį. ™L“ 
Maspeth, N. Y. • laikraščių esą 1,- L.

A i • v* • I Vi O III oJ) vokiečių, japo- 
fese. Teisingu-!
fete esį palinki riuom 
feMkus irčiai p 
Sičius visiškai L įr ; 
f tos griežtai pri

leidimų siste-Į 

cagos 
h laikraščių by- Ha’’ 
pinančiai išsto- sižym 
p Times”. Šis Drauj 
ptis pažymi, jis gi 
Į sunkumai nepa-Į„Okla 
R priemonių, gelbė; 
k pažymi, kad bes. 
lėliškų ameri- 
piiĮ atlieka di-

T Amerikos lietu

Čia t 
kad „N 
kus vii 
mybės 
d. redž 

, pie C
‘iii) Tautinė Ta- Indijoj 

Brooklyn, N.Uhs viena kitai ta:

LIETUVIŠKAS
RESTORANAI

BAR * GRILL
Gaminam valgius ameri 
niško ir lietuviško štili: 
čia taip pat galima gal 
Amerikos išdirbimo ir ii 
portuotų degtinių, viso!

vynų ir gero alaus. į
Joseph Zeidal

Savininkas
411 Grand Street j 
Brooklyn, N. Y.

Lie 
pasir


	1942-04-10-AMERIKA-i7-8

