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i Kunigų Vienybe, 
y srsalio kūrinys, 

si su savimi.
k} jie vienodi.

i prabyla.

g 2 - 7177

Alfred J. Weub
, (Vencius)

ADVOKATAS

h Street, i
(Williamsburg!) Bridge

AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKU VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRASTIS

EINA KAS PENKTADIENĮ

Kovo,

. HALSTED ST 
PILSEN STA. 

CHICAGO, ILL.

PENKTADIENIS, BALANDŽIO-APRIL 2, 1943

y ikos katalikų- vysku- 
y s domėjimasis Lietu
mi 3 mus džiugina. Štai, 

do ganytojas J. E. 
laurice F. McAuliffe 
io 4 d. paskyrė kaip 
ros dieną lietuvių ba- 
e Hartforde, '___

green 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOl
GERIAUSIOS RŪŠIES ** 

engvi Užkandžiai, Kava, Arbata, a 
PIETŪS—VAKARIENE G*.

5 gamintas namie Iš geriausios nį' 
'orų. Parengimams priimami užsakyį'

Juozas Ginklu
1 Street,

Londono „Times” praneša, 
kad Kauno vyskupas (nepa
žymėta katras: arkiv. Skvi- 

j Hartforde, Water- reckas, ar jo pavaduotojas 
New Britaine, Brid- Brizgys) Įgulos bažny- 

I New Havene ir An- čioje pasakė drąsų pamokslą, 
. Be to, Jo Ekscelen- 
‘tuvos šelpimo reika- 

j ikė 500 dol auką.
4 im su vyskupų para- 

kad 
___ o dirba 

[unigų Vienybė, kuri 
džia nė vienos pro- 
tuvai ir lietuvių tau- 
,ti ir ginti. Laimė ir 
tad Kunigų Vienybė 
liai budi ne tik Baž- 
ir Amerikos tarnybo- 
ir lietuvių tautos gy- 

į argyboje.

kuriame jisai pagrąsino eks
komunika (didžiausia bažny
tine bausme) tiems lietu
viams, kurie savo rankas su
teptų nekaltų žydų ar lenkų 
krauju, ar kurie turėdami 
valdines tarnybas prisidėtų 
prie nekaltų žmonių ištrėmi
mo į Reichą, arba nusikalstų 
užgrobdami namus ir turtą. 
Visi Lietuvos katalikų Baž
nyčios nariai, kurie ateityje

padarytų tokius nusikalti
mus, bus Bažnyčios vardu 
vyskupo ekskomunikuoti.

Kaip žinome, didžioji dau
guma lietuvių visa širdimi 
pritaria demokratinių valsty 
bių pergalei, bet ir pasitai
kančius negausius prisipla
kėlius ir nacių pataikūnus 
turi drąsos sudrausti Katali
kų Bažnyčia, kuri prieš oku
pantų ir šiaip valstybės prie
vartą kovoja už žmonių tei
ses.

Vėliau gauta žinių, kad mi
nėtą pamokslą pasakė vysk. 
Vincas Brizgys.

Fflpn Stockholmas. — United
lutieji lYdiidtlOJC press atstovybė čia gavo ži

nių, kad Lietuvoje naciai tu
ri didelių rūpesčių, nes parti
zanų judėjimas paskutiniu 
laiku ten padidėjęs. Partiza
nų eilėsna stojo ūkininkai ir 
studentai, kurie paliko uni
versitetus ir pabėgo į miš
kus.

Patikimi pranešimai sako, 
buvo

NACIU TEISMAI LIETUVOJ ŽIAURŪS
notice i. 28 d- ”New York Ti- 

askelbė ilgą Dr. Al. 
o, Latvijos ministe- 
ką, kuriame ginamos 
s teisės į nepriklauso-

NOTICE ii te
DT ...r®

trol La® s! B 
Brooklyn. 0®t; 
on the prašia

STRAND

629 - enimą.
NOTICE is tek

r given that Licence No.
issued to the undersigned

and liquor at retail under
‘ Alcoholic Beverage Con- 

Broadway, Borough of
if Kings, to be consumed

■D YU RE AM C7
Brooklyn, N. Y

' given that Licence No. 
issued to the undersigned 
and liquor at retail under
■ Alcoholic Beverage Con-
Vyckoff Ave., Borough of
if Kings, to be consumed

STEFANDL
Grove Hall _____ _ - .

Brooklyn, n. y. b rl 4516hute igfimo rezultatas.
------------------ I to sei ter °

----  Z? Ulmanis nurodo, kad 
to’ntehfn 0 vertybės (Lietuva, 

ir Estija) nebuvo 
b sutarties padarinys, 
■a, sako Bilmanis, dir-

H 
tf

107 of the Afana 
at 1694 GHa b 
County of fe, 
premises.

1694 Ota it’ triniai — jos yra dau-
NOTICE i> ieį ,ip keturių tūkstančių

Vokiečiij ypatingasis teis
mas Kaune nuteisė Telšių 
gyventoją Praną Norkų, 42 
metų amžiaus, mirties baus
me už ginklo laikymą be lei
dimo.

„Kauener Zeitung” rašo, 
kad Eberodės (Rytprūsiuo
se) teismas nuteisęs visą ei
lę žmonių, kurie varė šmuge
lį su Lietuva. Iš Vokietijos 
buvo vežama paišeliai, pei
liai, žirklės, druska, mielės 
ir pan., o iš Lietuvos į Vokie-

BnA1enS eŠ ką RUSljai! Alcoholic Beverage von- qd Qy> ~ J

. Mlmanis jautriai klau tiją buvo šmugeliuojami la-

šiniai, sviestas, paukštiena ir 
kt.

Kybartų gyventojai nutei
sti: Pranas Kalvaitis 4Ų^> rne 
tų sunkiųjų darbų kalėjimo; 
Juozas Baranauskas — 4 m.; 
Antanas Blažys — 3y2 metų; 
Vincas Kažemekas — 2y2 m-, 
Antanas Kirvaitis iš Romei- 
kių — 2 metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Dar nuteis
ti lengvesnėmis kalėjimo bau 
smėmis 6 žmonės, bet jų pa
vardžių nepaskelbta.

A. a. Kun. Ant. Milukas,
Amerikos lietuvių veiklos ve
teranas, miręs 1943 m. kovo riamasi su Rusija __ ....
19 d. Brooklyne. Palaidotas Jungtinių Tautų nariais 
kovo 23 d. Šv. Jono kapinėse.
------------------------------- i-

Arkiv. Spellman 
Vieši Dubline

Anthony Eden, Anglijos 
užsienio reikalų ministeris, 
iš Washington© išvyko į Ka
nadą, kus jis turės visą eilę 
pasikalbėjimų.

Washingtone Eden turėjo 
labai daug pasitarimų ir pa
sikalbėjimų. Oficialiai pra
nešta, kad visais klausimais kad rusų kavalerija 
susitarta, nors ir neskelbia- prasiveržusi už vokiečių ri- 
mos tų pasikalbėjimų smulk- bų, bet buvo vokiečių atstum 
menos.

Prezidentas Roosevelt pra 
nešė, kad netrukus bus fa

ir kitais 
; dėl 

pokarinio bendradarbiavimo. 
Jis labai optimistiškai kalbė
jo apie Jungtinių Tautų san
tykius.

ta.
United Press skelbia, kad 

.lietuviai iki šiol daugiau 
bendradarbiavo su vokie
čiais, nei latviai ir estai. Kai 
vokiečiai užpuolė Rusiją, 
daugiau nei 5,00 lietuvių, pa
gal pranešimus, žuvo kauty
nėse su sovietais. Nusivyli-

mas prasidėjo, kai nacių re
žimas atsisakė pažadų atsta
tyti Lietuvos nepriklausomy
bę”.

Dabartinis naujas neramu
mas kilo, kai Vilniaus apy
gardos komisaras Wulff su
šaukė lietuvių seniūnus, ap
kaltindamas nepakankamu 
ūkio gaminių pristatymu. 
Nacių valdininkas pasmerkė 
seniūnus Vilniaus miesto ai
kštėje ir įsakė kas penktą ei
lėje sušaudyti. Pašauktų se
niūnų buvę apie 200.

Kunigy Pastangos 
Lietuvai Padėti

i reika-
Ęffiu^ios valstybės, strate- 

sumetimais, kai Vo- 
bus nugalėta ir mi
tą?

uSig^'^įf'įla tik pasidžiaugti La- 
’ Aicohoik BevreX’co^ B^tat^inisterio gyva veik- 

tautos teisių gyni-

Ocean Ave., Borough of 
>f Kings, to be consumed

RESTAURANT, INC. 
inrahan’s

Brooklyn, N. Y. B

given that Licence No.
i ' ‘ ‘ t '
and i»quor at retail under

9 Church Av., Borough of 
>f Kings, to be consumed

URT REST., INC.
Court Cafe

e., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is te: 
RL 1020 te te = Londone Užmuštas

Lietuvių Veikėjas

Dublinas. — Kovo 30 d.
Airijos sostinę atvyko New 
Yorko arkiv. F. J. Spellman. 
Jis apsistojo Amerikos pa
siuntinybėje. Matėsi..su Airi
jos premjeru De Valera, kar
dinolu MacRoy ir kitomis į- 
žymybėmis.

A
Iš Dublino arkivyskupas 

grįš į Londoną, o iš'ten vyk
siąs dar į tolimą kelionę. Vi
sur jis aplanko Amet 
riuomenės dalinius.

i

ikos ka-

Ryšium su įvairiais parei
škimais, kurie atskleidžia 
imperialistinius Rusijos sie-

—------------------------ - ----- .------------------- .. ............ . kimus Lietuvos atžvilgiu, A-

ROMMEL DALINIAI NAIKINAMI Kunigų Vienybė kovo 20 d.
 raštu kreipėsi į įtakingą A- 

Paskutinės žinios skelbė, merikoje centrinę katalikų 
kad Rommelio padėtis dar la- organizaciją — National Ga
biau pasunkėjo. Jau paimtas tholic Welfare Conference.

Kunigų Vienybės rašte pa- 
prieš bet kokią

Lietuvos okupaciją, išdėsto
ma, ką Lietuvos katalikai tu-

given that Licence No. Į“ kI1 
issued to the undersigned "
ind liquor at retail under -

Alcoholic Beverage Con- " “
umner Ave., Borough of 
if Kings, to be consumed

I & GRILL. INC.
Brooklyn, N. Y. B

given that Licence No. 
issued to the undersigned 
or, at retail under Section 
ic Beverage Control Law 
ay, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

[QUOR STORE. INC.
ly Liquor Store, Inc.
y, Brooklyn, N. Y. B

given that Licence No.
ssued to the undersigned 
or, at retail under Section 
ic Beverage Control Law 
re., Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

LIQUORS CORP.
Brooklyn, N. Y. B

given that Licence No.
ssued to the undersigned 
or, at retail under Section 
ic Beverage Control Law 
e.. Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

LIQUOR STORE, INC.
Brooklyn. N. Y. B

given that Licence No. 
issued to the undersigned 
end liquor at retail under 

Alcoholic Beverage Con- 
• 35th Street, Borough of 
if Kings, to be consumed

& SEYTHOUR STRAHL
I Bar & Grill

Brooklyn, N. Y. B

given that License No. 
issued to the undersigned 
ind liquor at retail under 

Alcoholic Beverage Con- 
Wythe Ave., Borough of 
if Kings, to be consumed

flCA SKODIS
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 
md liquor at retail under 

Alcoholic Beverage Con- 
rand Street. Borough of 
>f Kings, to be consumed

MY TAUTKUS
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to .the undersigned 
ind liquor" at retail under 

Alcoholic Beverage Con- 
Nostrand Av., Borough of

f Kings, to be consumed

KAPSALIS
le Campus Rest)
ive., Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 
nd liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Fulton St., Borough of 

f Kings, to be consumed

lLACE REST., INC.
Brooklyn, N. Y.

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

latbush Ave., Borough of 
f Kings, to be consumed

3AR & GRILL, INC.
Brooklyn, N. Y.

given that License No.
isued to the undersigneds 
e at retail under Section 
c Beverage Control Law 
. .Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

G FLAMM
Brooklyn. N. Y.

KATALIKŲ SPAUDA REMIA LIETUVĄ  a--------  
Tėvų jėzuitų leidžiamas 

žurnalas „America” dabar 
gana dažnai prisimena Lie
tuvos reikalus. Viename iš

—Lpaskutiniųjų numerių pabrė
žia, kad Baltijos kraštų pa
vedimas Sovietams nerastų 
pritarimo Europos tautose, 
tai būtų tik puikus pasitar- 
navimas nacių propagandai.

„The New World” paskuti
niu metu beveik kiekviename 
numeryje įdeda kokią LKFS 

į B. parūpintą žinelę. Philadel- 
phijoje leidžiamas ukrainie- 

n.ia.Ixom. .. }aįkraštis „Amerika” 
iškilmes , v.,.,. . . , . protarpiais įdeda p. Vidikau-n . r as konsulą ir daromi \ . T . , 1 _ .Šachtai, kode! neįteiktas —P-

u reciui „ultimatumas ... J

vos nepriklausomy- 
kelbimo minėjimo at- 
labai gražūs. Ypač 

adirbėta New Yorke: 
— d šioje laidoje rasite 

orko Lietuvių Tarybos 
ime.

čow 7'^; yra ir keistenybių.
„Vienybėje” įdėtas 

nis, kuriame klausia
is pakvietė į

Comity oi Ete > 
premises.

DOE
387

107 of the Aks. 
at 1148 Stale i

m
1148 Myris &-

Teikiamas ? 
patikrinius
AKINIAI p
kainomis

Sljstaip#

,usia tai, kad ir „V.” A 1 • 1
orius ir to straipsnio Estll ArklVVSkupaS 
ic vro NT V T. T net- C l
abu, ypač pirmasis, į 
žinojo, kas ir kodėl 
kvietė.

rodo, yra žmonių, ku- 
gsta su savimi pasikal- 
ažin, kodėl jie taip da-

Rusu Kalėjime

Afrikoje maršalo Romme- 
lio armija susilaukė stipraus 
puolimo ir apsupimo. Gene
rolo Montgomery vadovauja
ma anglų armija pralaužė 
įsistiprinimų liniją ir nužy
giavo pakraščiu pirmyn, už
imdama Gabes uostą ir EI 
Hamma apylinkę.

Dar nežinia, kur, kada ir 
kaip Rommel mėgins gintis. 
Atrodo, jis stengiasi ištrau
kti kiek galima daugiau ka
riuomenės iš pavojingiausių 
vietų, kad galėtų palankesnė
je pozicijoje dar gintis.

Pi etif'Tuni’si j oi e vokiečius
ir italus puola ir jų įsitvirti-i tolių tenka laukti didelių^'a-Įkyti Lietuvos atstovybę prie

esąs į
uosto sisakoma

Sedzenane miestas, 
šiaurę nuo Bizėrtes 
tik 28 mylios.

Iš Madrido atėjo 
kad Rommel įsakęs 
uostą sunaikinti. Sfax yra 70 kančia 
mylių nuo Gabes į šiaurę.

Spėjama, kad 
vokiečiai ir italai 
200,000 kari 
tų ir per 1,3' 
Tunisijoje kautynės gali bū- mos Lietuvos; jie savo gau
ti dar labai aršios, ir nuos-'-"Šiomis aukomis pstlfeda išiųi-’

v , , um. V VKJ AK VV A A A*. A. VA.

rtj° pakelti raudonosios oku- 
pacijos metu, kaip jie dabar 
___ _ □ nacių vergovėje ir 
prašoma State Departmente 

Tunisijoje paremti laisvos Lietuvos rei- 
____  turi per kalą.

ų, gerai ginkluo- į Mūsų kunigai 
;6o lėktuvų, todėl darbuojasi dėl

Sfaxo

nuoširdžiai 
nepriklauso-

20,000 - K^/gelių
Apie Tremtinius

LKFSB korespondentas iš 
Londono praneša, kad kovo 
3 d. lėktuvų atakos metu žu
vo Juozas Raulynaitis. Besi
veržiant į slėptuvę ant laiptų 
sukniubo moteriškė su kūdi
kiu, o ją užgulė besiveržian
čių žmonių eilė, ant tų sukri
to kiti ir taip žuvo 178 žmo
nės, o buvo sunkiau sužeista 
60.

Velionis Juozas Raulynai
tis buvo Londono lietuviij 
parapijos sekretorius. Jo lai
dotuvės įvyko Pelenų dieno
je.

Kovo mėn. pradžioje įvy
kusiame Londono lietuvių 
jaunimo vadų pasitarime nu
sistatyta leisti šapirografuo
jamą laikraštėlį „Apžvalga- 
Review”. Redaktoriais išrin
kti Julė špolienė ir Juozas 
Siniušas.

Mergaitės sportininkės nu
tarė susiorganizuoti į atski
rą grupę. Jų vadove 
Veronika Liudžiūtė. 
sudaryta Londono 
Jaunimo Federacija
šiemet ruošti motinų dieną. 
Tuo reikalu rūpintis parink
ta M. Kalinauskaitė.

biejose pusėse. Vatikano, bažnyčiose prave
da rinkliavas Lietuvos gel
bėjimo reikalui, š. m. vasario 
mėn. Čikagos lietuvių bažny
čiose tam reikalui surinkta 
aukų daugiau tūkstančio do
lerių.

nimus naikina amerikiečiai
Į sąjungininkų rankas 

per paskutines kelias dienas 
pateko apie 8,000 belaisvių, 
ir prancūzai. Amerikiečiai 
užėmė visą eilę svarbių vie
tų aukštumose. Puolime la
bai daug pagelbsti lėktuvai, 
kurių žygiai yra puikiai su- sižada priesaika ginti Švč. 
derinti su kitais puolimo da- Panelės Nekalto Prasidėji- 
liniais. mo dogmos.

LAIKO PAPROTĮArgentinoje yra apsigyve
nęs lietuvis laikraštininkas 
K. Čibiras. Prieš keletą mė
nesių jisai sirginėjo sloga ir 
ausimis, ir dabar jo sveikata 
jautri oro atmainoms. Nežiū
rint rūpesčių su sveikata, ji
sai nemažai rašo. Vienas jo 
straipsnis buvo katalikų 
dienraščio „EI Pueblo” sa
vaitiniame priede „La Cated- 
ra” ir visą eilę jo straipsnių 
spausdino katalikų savaitra
štis „Criterio”. Karo minis
terijos švietimo ir spaudos 
skyrius paėmė iš „Criterio” 
straipsnį apie lietuvių trė
mimą į Sibirą ir išleido (ne
siklausdami autoriaus) bro
šiūrą 20,000 egzempliorių.

Jėzuitų leidžiamas mėnesi
nis žurnalas „Estudios” bu
vo žadėjęs vasario mėnesį 
pradėti spausdinti Vaičiulai
čio lietuvių 
žvalgą. Kol 
formacijų, 
spausdinti.

Portugalijos universitetas 
Coimbra, 1645 m. statutu re
miantis, neduoda jokių mok
slo laipsnių tam, kuris nepa-

VOKIEČIAI NEPEREINA PER DONEC|

Knyga ispaniškai apie 
Lietuvą

LKFSB. žiniomis, tęsia
mas toliau paruošimas kny
gos ispanų kalba apie Lietu
vą. Tas darbas vykdomas 
Pietų Amerikoje. Knygoje 
bus duota Lietuvos istorija 
iki nepriklausomybės, bus 
apibudintas nepriklausomy
bės laikotarpis ir bus pavaiz
duotos abi okupacijos.

skelbia, mė vieną 1,000 pėdų aukštu- 
atrėmė mą, kurią vokiečiai 
pereiti

vietose.
vietoje

dabar 
stengiasi atsiimti, šiuo metu 
nuolimo žygiams labai ken
kia blogas pavasario oras.Gauta žinių, kad Estijos 

apaštališkasai administrato
rius, katalikų arkivyskupas 
Edvardas Profittlich, B. J., 
kurs 1941 m. buvo bolševikų 
suareštuotas, dar tebėra gy
vas bolševikų kalėjime Ura
lo kalnuose. Estijos pirmuo
ju arkivyskupu jisai buvo 

buvusiu Paskirtas 1936 metais. Tada 
Estijoje iš pusantro milijono 

liaudies fron- ^talikų buvo apie

Maskva. — Rusai 
kad jie pakartotinai 
vokiečių bandymus 
Doneco upę keliose 
Kovo 28 d. vienoje
vokiečiai puolimo žygyje pa
vartoję stiprią artileriją, 15 
tankų ir daug lėktuvų, bet jų 
žygis buvo atremtas.

Kitoje vietoje dviems vo
kiečių batalionams buvo pa
sisekę prasiveržti pro rusų 
apsaugos linijas ir užimti ke
letą pozicijų, bet netrukus 
padėtis buvo atstatyta.

Orei apylinkėje vokie
čiams pavyko atlaikyti savo 
frontą, nes ten jie turi su
traukę daug stiprios kariuo
menės. Manoma, kad iš šios 
vietos vokiečiai vykdys savo 
puolimo žygius.

Vakarų Kaukaze, Kuba- 
niaus apylinkėje, rusai užė-

ARGENTINOS LIETUVIU GYVENIMAS
sent Sheean naujoje 
je — „Between the 
er and the Sun” pa- 
. įdomų pasikalbėjimą I 
Dnu Blumu, 1__ ____
izijos premjeru.
n buvo „1______ _____
riausybės priešaky. Jis 
aiką veikė drauge su 

Patogi* ristais, kurie jį baisiai 
su!' i, kai kilo karas. Pran- 

zomunistai 1939 m. ru- 
mėnesį tapo „taikos 

? lais”, nes taip įsakė 
a. „Jie priruošė strei- 
ėlė neramumus viešuo-

411G^' įrinkimuose, leido gan- 
tvisą laiką sakė darbi- 

.s nesiduoti sunaiki- 
" i imperialistiniame ka

lkė Blūm.
Hitleris buvo taikoje 

ilinu, komunistai visur 
os ir Prancūzijos gy- 

MorwsJ' i prieš naciij gaujas va- 
imperialistiniu karu, 
ie darė Prancūzijoje, 
oje, Amerikoje — kur 
Į turėjo sąlygas veikti, 
r tai bus užmiršta?

Stenger
OPTOMF®'

394-398 B**

KABU
Klf

rheingo^ 
_ Didelis 1*

Juozą*

Telephone
BVl-lfl

JOSEPH 
REAlS$ 

and

0-

iwr/H 0 d’ New Yorke bu- POn elis protesto susirinki- 
G5.23fiI'|Protestuota prieš Len-

išrinkta
Naujai 

lietuvių 
imasi

2,000. Katalikų kunigų buvo 
12. Trys iš jų byvo rytų apei
gų: vienas, prancūzas jėzui
tas, laikė pamaldas specialė- 
mis estų apeigomis ir du 
olandų kapucinai — slavų a- 
peigomis.

literatūros ap- 
kas neturime in- 
ar jau pradėjo

METAI, KAI MIRE DIELININKAITIS

kijos žydų socialistų vadų 
Erlicho ir Alterio nužudymą 
Rusijoje. Abu veikėjus So
vietai kaltina bendradarbia
vimu naciams...

Protestą ruošė darbo uni
jų vadai. Kalbėjo senatorius 
Mead, mayoras La Guardia, 
Wm. Green, David Dubinsky 
ir kiti. Stipriai pasisakyta 
prieš Sovietų vyriausybės 
žiaurų, neteisingą, nepateisi
namą žygį.

Šis protesto susirinkimas 
rodo, kad Amerikoje visuo
menės sąžinė budri, kad dar 
nebijoma pasakyti tiesos žo
dį, nors ir labai nepopuliaru didžiųjų 
būtų.

Pagal oficialią Argenti
nos statistiką, Buenos Ai
res mieste buvę 15 tūks
tančių lietuvių, bet dabar 
vargiai ar tiek yra. Lietu
vos pasiuntinybė tikslių ži
nių neturi, bet spėjama, kad 
ten lietuvių bus apie 10,- 
000, tik jie gyvena išsi-^x-ja. , xia.xx4 □naromo 
sklaidę kitataučių jūroje, ^nelabai gausus ir veikimas 
Daugelis prie jokio lietuvi
ško veikimo neprisideda, 
kiti susiskaldę įvairiomis 
grupėmis.

Argentinos sostinėje, Bu
enos Aires mieste, yra šios 
lietuvių organizacijos:

1. Gyvojo Rožančiaus ir 
Labdarių dr-ja, narių apie 
150; 2. Arg. L. K. Mergai
čių ir Moterų „Birutės” Dr- 
ja, narių 50-60; 3. „Jauni
mo Dr-ja”, narių skaičius

6 d. Lie- didžiųjų katalikų politikų 
Lietuvoje ir nuoširdus krik
ščioniško darbininkijos są
jūdžio organizatorius.

Bolševikam okupavus Lie
tuvą, Dr. Dielininkaitis bu
vę, vienas iš pirmųjų užda
rias į kalėjimą, kur išbu
vo vienerius metus, kol su
kilėlių buvo išvaduotas, ta
čiau tiek išvargintas žiau
rių tardymų ir sunkių ka
lėjimo sąlygų, kad organiz
mas nebeįstengė atsispirti 
karo m etų paplitusioms epi
demijoms ir Dielininkaitis 
mirė, palikęs liūdinčią žmo
ną su mažu kūdikiu, liūdin
čią visą Lietuvą.

didžiau- 
prietelių

Pernai balandžio 
tuvoje mirė vienas 
šių darbo žmonių 
ir nepriklausomos Lietuvos
veikėjų, Dr. Pranas Dieli- 
ninkaitis.

Velionis teturėjo 40 metų 
(buvo gimęs 1902 m. geg. 
5 d.). Aukštuosius moks
lus buvo baigęs Kauno uni
versitete; studijas gilino 
Paryžiuje, Sorbonos univer
sitete, kur gavo mokslo 
daktaro laipsnį. Grįžęs į 
Lietuvą dėstė socialinius 
mokslus universitete ir drau
ge ^bai uoliai darbavosi 
organizacijose, spaudoje.

Paskutiniu laikotarpiu Dr. 
Dielininkaitis buvo vienas iš 

šulų „XX Am
žiaus” dienraštyje, vienas iš

Pagelbėk sau turėti laisvę 
— įsigykite Karo Bonų.

15.000 OLANDŲ LIETUVOJE?
Olandų informacinis biule

tenis pakartoja Maskvos ra
dijo paskelbtą žinią, kad vo
kiečiai į okupuotą Lietuvą ir 
Latviją yra atgabenę 15.000 
olandu ūkininkų. Nors esą 
jiems buvę pažadėta aukštas 
atlyginimas ir kitos privile
gijos, bet dabar daugelis jų 
atlieka paprastą rankų dar
bą vokiečių valdomuose ū- 
kiuose.

„Deutsche Zeitung in den 
Niederlanden” vasario 28 d. kim jr mes jam

idėjo informaciją, iš kurios 
galima spręsti, kad vokiečiai 
kartais už nelegalią prekybą 
baudžia olandus gabenimu į 
okupuotas rytų žemes.

Raud. Kryžius yra jūsų at
stovas Amerikos kareiviams 
ir jūreiviams. Aukokite 1943 
m. Raud. Kryžiaus Karo Fon 
dui.

Raudonasis Kryžius su pa
galba skuba visur. Paskubė- 

su savo au-

vienijimas”,

dar neperdaugiausiai išplė
stas. Pirmos dvi organiza
cijos — katalikų, Jaunimo 
Dr-jos nariai katalikai, bet 
dr-ja dvasios vado neturi. 4. 
„Argentinos Lietuvių Susi

turi apie pora
šimtų narių. Tai savišalpos 
organizacija, neutrali pasau
lėžiūros atžvilgiu. 5. Vil
niaus Klubas —tai Lietuvos 
atsargos karių organizacija.

Yra lietuvių ir kituose 
miestuose; Berisso apie 5,000 
ir Rosario — apie 3,000. Be- 
risse veikia katalikų „Min
daugo” Dr-ja ir kairesnės 
pasaulėžiūros „Vargdienis”. 
Komunistai Argentinoje vie
šai veikti negali, bet jų lietu
vių tarpe yra.

Žmoniškumo vardan, au
koki Raudonojo Kryžiaus

Mat%25c4%2597si..su


2 Balandžio - April 2

LIETUVOS ŠVENTES ATGARSIAI

MOTINAKRIKŠČIONIŠKA TAIKA

our two

kakties minėjime buvo ypa
tingai suredaguotas, štai 
Lenkijos atstovo pareiškimo 
ištrauka:

„Centuries ago
countries defeated the ag 
gression of the

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
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Amerikos katalikų vyskupai visu uolumu dalyvauja 
krašto pastangose karo pergalei atsiekti, teisingai ir pa
stoviai taikai laimėti. Vyskupai savo metiniame susivažia
vime yra išrinkę specialų komitetą, kurs rūpintųsi plačiai 
paskleisti Popiežiaus taikos planus, kuriuose glūdi tikros 
ir pastovios taikos dėsniai.

Minėto vyskupų komiteto priekyje yra J. E. arkiv. Sa
muel Stritch, Chicagos arkivyskupijos ganytojas. Nese-b —J —, — , , nrjp5
niai jis paskelbė, vyskupų komiteto vardu, tokią taikos . pv į
programą:

1. Kiekviena istorinė valstybė ar tauta turi suverenu
mo ir nepriklausomybės teises. Teisinga taika turi garan
tuoti kiekvienai tautai, didelei ar mažai, tas teises sveiko 
žmoniško solidarumo ribose. Neturi būti tautų, ar valsty
bių išnaudojimų, pasaulio šeimoje turi būti gražus kaimy- 
niškumas.

2. Gerai taikai užtikrinti, reikalinga išlaisvinti tautas, 
nuo nepakeliamos ginklavimosi naštos, kuri suvartoja eko
nominius išteklius, padaro ekonominį teisingumą negalimu 
ir yra nuolatinis pavojus pasaulio taikai. Nusiginklavimo 
programoje neužmirština, kad propaganda ir ideologinės 
intrygos yra ginklai, kurie suvaidino tragišką vaidmenį da
bartinės pasaulio nelaimės sukūrime.

3. Turi būti įsteigtos tarptautinės įstaigos, kurių tar
pe turi būti tarptautinė teisinė įstaiga ar tribunolas, kad 
taikos susitarimas būtų tikras ir įgyvendinamas, kad, rei
kalui esant, būtų atlikti reikalingi pakeitimai ar pataisy
mai.

4. Joks vienos valstybės reikalas niekadą negali rei
kalauti, pateisinti ar atleisti kitos tautos žudymo ar api
plėšimo. Daugel tautų turi tikrų reikalų. Taikos kūrėjai 
privalo protingai stebėti, atidžiai tyrinėti, įvertinti, ir mė
ginti patenkinti tikruosius tautų reikalus — siekius. Tau
tinių mažumų teisės turi būti pagerbtos, žmogaus įgimtos 
laisvės turi būti pripažintos. Prie taikos stalo meilė turi 
tarnauti taikai.

5. Tarptautiniams susitarimams gyvybės, autoriteto, 
gyvastingumo ir palaikančios jėgos gali duoti tik religija. 
vism'tarrtos^pTivalo pripažinti įgimtos teisės dorovinį ko-, 
deksą. Religija, o ne materializmas, atidaro žmonėms šį ko
deksą. Pamokslo Nuo Kalno teisingumas ir meilė turi bū
ti taikos kūrėjų įkvėpimas.

Jei šie pnnktai būtų pripažinti ir vykdomi, ar reikėtų 
ko geresnio norėti?

RAUD. KRYŽIUS SUIEŠKO DINGUSIUS
Ar jūs turite motiną, tėvą 

arba kitas gimines Europo
je, kurie dingo per karą?

Ar norėtumėt juos suras
ti, pasidalinti šeimos žinio
mis? Jeigu norite, Amerikos 
Raud. Kryžius gali jums pa
gelbėti.

Amerikos Raud. Kryžiaus 
„Inquiry Unit” (Užklausimo 
Vienetas) yra dalis komuni
kacijos sistemos; jį sudaro 
Raud. Kryžiaus draugija per 
visą pasaulį, ši sistema dirba 
per International Red Cross 
Committee Genevoj, pereina 
priešo frontą , ir perduoda 
pranešimus okupuotoj teri
torijoj ir net pasiekia inter
nuotų stovyklas.

Raud. Kryžiaus fondai už
laiko šį patarnavimą ir žmo
nės gali kreiptis prie Raudon. 
Kryžiaus skyrių nemokamai. 
Šis skyrius yra dalis organi
zacijos bendros programos, 
kuriai yra stengiama sukelti 
1943 m. Karo Fondą iš $125,- 
000,000.

Raud. Kryžiaus Inquiry 
Unit jau susekė daug šeimų 
Europoje ir kitur, pagal gi
minių Jungt. Valstybėse pra
šymus. Vienas atsitikimas 
lietė motiną ir sūnų, kuriuos 
invazija Lenkijoj išvarė iš 
savo namų. Raud. Kryžius 
sužinojo, kad jie buvo Bres
lau. Iš ten Lwowe ir iki Ber
lyno. Tada jie buvo perskirti 
— vaikas buvo rastas Tehe
rane, Irane ir motina Samar- 
kind, Rusijoje.

Amerikos Raud. Kryžius 
tarpininkauja tarp asmenų 
Jungt. Valstybėse ir ašies o- 
kupuotose šalyse. Per 3,755 
šakas ir 6,000 skyrių visoje 
šalyje, Raud. Kryžius priima 
užklausimus, kurie liečia as-

menis užsienyje ir persiun
čia juos International Red 
Cross Committee Genevoj, 
Šveicarijoj. Iš Genevos už
klausimas nusiunčiamas į 
Raud. Kryžiaus skyrius kito
se šalyse.

Korespondencija tarp gy
ventojų Jungt. Valstybėse ir 
jų draugų arba giminių A- 
šies okupuotose šalyse per
siunčiama į abi pusi oficialia 
civilių laiškelių blanka. Pra
nešimas su šeimos žiniomis 
be militairnės vertės, iš 25 
žodžių, gali būti parašytas 
blankos vienoj pusėj. Vieta

New Yorko Lietuvių Tarybos pasirūpino gauti sverbesnių- 
Pranešimas jų diplomatų ir piliečių svei-

-----------  kinimų bei pasisakymų.
l'1942 m. gegužės men., So- Laiškais ir telegramomis 

vietų Sąjungos užs. reik, ko- sveikino: Mrs. Eleanor Roo- 
misaro atsilankymo Ameri- sevelt, senatorius James M. 
koje metu, Sovietų diploma- Mead, sen. Robert F. Wag
tai ir agentai pirmą sykį, po nėr, gubernatorius Thomas 
Atlanto čarterio pasirašymo, E. Dewey, Wendell L. Will- 
išdrįso mūsų krašte atvirai kie, Dr. N. M. Butler, 
skelbti savo norą įamžinti Anna 
savo bendradarbiavimo 
Hitleriu vaisius: savintis 
Lietuvą ir kaimynines ma
žąsias valstybes. New Yorko 
lietuviškoji vsuomenė tuo
met ruošėsi dalyvauti didin
goje „New York at War” ei
senoje. Rusijos diplomatai 
grąsino ištraukti Sovietų Są
jungos ir jos pakalikų daly
vavimą, jei parade bus neša
mos Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos vėliavos. Iš kitos pusės, 
amerikiečių visuomene pro- 

' į valstybių
i vardų įrašymą. Sovietų „ko- 
lesnicoje”. Mūsų diplomatija 
pranešė, kad Jungtinės Val
stybės nepripažino ir nepri
pažins rusų agresijos vaisių.

Nenorint kelti didesnio 
skandalo, lietuvių komitetas 
susitarė su parado organiza- _ _ .
toriais: iš Sovietų „kolesni- te (atsakant į priminimą jo free citizens of great 
cos” bus išbraukti agresijos 1940 m. liepos 23 d. komuni- free America . 
aukų vardai, lietuviškos kil- kato) ir tebesiremia Atlanto Iškilmių dalyviai vienbal- 
mės komunistai neturės jo- Čarteriu ir Jungtinių Tautų c,1°’ 
kio ženklo savo buvusiai tau
tybei atžymėti, betgi galės 
žygiuoti kaipo rusai; lietuvių 
kilmės amerikiečiai žygiuos 
„I am an American” skyriu
je, jam vadovaudami, ir nešis 
plakatą tam tikru užrašu sa
vo kilmei ir nusistatymui pa
vaizduoti, bei organizacijų 
.vėliavas. Birželio 13 d. para
de lietuviškos kilmės komu
nistai ėjo su Sovietų f lo
tu, kuriame rusai „užmiršo” 
nubraukti savo aukų vardus. 
Lietuviams amerikiečiams 
pagamintas plakatas „dingo” , 
ir buvo leista vieton neštis 
Lietuvos Trispalvę, greta A- 
merikos Vėliavos, ir vado
vauti „I am an American”: 
divizijai.

Svetimųjų pasikėsinimas, 
aišku, skaudžiai užgavo loja
lių amerikiečių jausmus ir 
pažadino vieningai veikti vi
sais bendrais klausimais. To 
pasekmėje, susidarė NEW 
YORKO LIETUVIŲ TARY
BA, pasirinkusi šūkį „Ame
rikos Pergalė, Laisvas Pa
saulis,' Nepriklausoma Lietu
va”, kuri jungia visus ketu
ris lietuviškus laikraščius, 
visų penkių parapijų ribose 
veikiančias ir nepriklauso- , 
mas organizacijas, visų sro
vių padalinius. Tikslas: < 
dėsnis, našesnis, ;

Mrs. 
O’Hare McCormick, 

su Otto Tolišius, Edgar J. Na
than, Jr., mayoras F. H. La 
Guardia, Newbold Morris, 
Dorothy Thompson, kongres. 
Sol Bloom, Dr. Jokūbas Ro
binzonas, prof. Alfred Senn, 
Jungtinis N. Y. Latvių Ko
mitetas, N. Y. Latvišu Lu- 
teru Biedriba, Estonian Edu
cational Society, World All
iance of Estonians, Latvių 
Krikščionių Vyrų Draugija, 
Ukrainiečių Tautinis Susivie
nijimas ir ,,Svoboda” redak-

Teutonic 
Knights at Grunwald. We 
both lost our independence. 
We both regained it after the 
last war, and today the res
toration of that independen
ce depends upon the defeat 
of the German invaders and 
the expulsion from our soil 
of the modern Teutonic 
Knights in a new and grea
ter Grunwald... During the 
25 years of her independence, 
Lithuania like Poland, 
thanks to the hard work and 
constructive ability of her 
people, not only made up the 
losses resulting from more 
than a century of occupation 
but also built up a modern 
state........The time is not far
distant when Lithuania will

cija, jūrų kapt. Įeit. Paulius regain her independence. 
Labanauskas, Baltijos Studi- ...And who can doubt that 
jų ir Bendradarbiavimo Ko- the tragic experiences of the 
mitetas, Baltijos Amerikos years of trial through which 
Draugija. we are passing, will bring

Mūsų užs. reikalų pa-sekre about cordial and confident 
torius, p. Sumner Welles, ra- cooperation of free and e- 
štu pranešė, kad Jungtinių qual European nations on the 
Valstybių politika nepasikei- same principle as that of the 

and

Deklaracija: karas tęsis, li
gi Ašies valstybės pasiduos 
be sąlygų.

Raštu sveikino ir keli di
plomatai: Norvegijos ambas. 
W. Mongenstierne („It would 
have given me great pleasu
re to represent my country 
on this occasion”) ; Olandijos 
ambasad. Dr. A. Loudon („I 
am convinced that, with the 
aid of our valiant allies, free
dom and independence will 
indeed be restored once more 
to our countries... in comra
deship between our two peo
ples”) ; Graikijos ambasad. 
C. Diamantc^ulos („I wish 
to avail myself of this oppor
tunity to convey to you on 
this occasion my heartfelt 
congratulations and to assu
re you that I share in full 
your conviction that Allied 
Victory will restore in the 
world those principles of 
freedom and human rights 
which have always inspired 
our nations”) ; Kinijos amba
sad. Wei Tao-Ming („The am 
bassador would be most hap
py to be with you on this si
gnificant occasion to show 
his deep sympathy for the li
berty - loving people of Lith- 
ania, who are suffering great 

vių padalinius. Tikslas: di-1spiritual and physical hard- 
desnis, našesnis, jungtinis ships under the German oc- 
darbas karo pastangoms sti- cupation. Permit me to join 
printi, talka pastoviai bei You jn the^firm faith that 

teisingai taikai laimėti.
1943 m. vasario 14 d. Web

ster salėje New Yorke su-1 
ruoštas didingas Lietuvos 
Nepriklausomybės Sidabri

asmens atsakymui, parūpinta nės Sukakties paminėjimas, 
kitoj pusėj. Siuntėjas ir as- Svetimos valstybės pakalikų 
n?U0’v. kuriam pranešimas.piafįnamam nepasitikėjimui
siunčiamas, gali rašyti savo 
ranka. Atsakymas yra įtei
kiamas asmeniui, kuris infor 
macijų prašo, per jo vietinį 
Raud. Kryžiaus skyrių.

Raud. Kryžiaus „Inquiry 
Unit” buvo įsteigtas 1939 m. 
Per 9 mėn. baigiant gruodžio 
31 d. 1942 m., nemažiau 318,- 
550 laiškelių buvo išsiųsta, 
apie 35,000 klausimų ir atsa
kymų per mėnesį. Vienoje sa
vaitėje net 7,500 atsakymų, 
klausimų ir pranešimų plau
kė į Amerikos Raud. Kry
žiaus štabą.

Nors Raud. Kryžius necen
zūruoja, visi pranešimai ir 
užk^usimai aštriai cenzūruo 
jami čia ir užsieny. Jeigu jū
sų pranešimas siunčiamas į 
priešo — okupuotą teritori
ją, neminėkite finansinių 
transakcijų, biznio padėties, 
karo, oro, epidemijų, ar ligų. 
Nesiųskite legalių informa
cijų nei įgaliojimų. Neadre
suokite pranešimo vienam 
asmeniui ir neprašykite jo 
perduoti kitam.

Amerikos ir Jungtinių Tau
tų karo tikslų taurumu bei 
nuoširdumu išsklaidyti, visų 
amerikiečių dvasiniam vie
ningumui karo ir taikos lai
mėjime sustiprinti, Taryba

Kada išsiusite užklausimą 
arba pranešimą, būkite kant
rūs laukti atsakymo. Savai
tės, kartais mėnesiai, net 
metai kiti prabėga, kol gali
ma perduoti laišką. Nerašy
kite Inquiry Unit Washing
tone. Siųskite visus klausi
mus į savo vietinį Raud. Kry 
žiaus skyrių.

Pranešimus galima rašyti 
svetimose kalbose, bet pridė 
kite anglų kalboj vertimą.

Pranešimas Raud. Kry
žiaus humanitarinio darbo 
priklauso nuo žmonių dosnu
mo. Mes visi turime aukoti, 
kad šis darbas eitų be sus
tojimo sekamais metais. Au 
kokime dabar, tuojau, Rau
donajam Kryžiui.

A. R. K.

freedom will come once again 
to the democracies of Lithua 
nia and China”.) ; Britų am- 
basad. Lord Halifax (tenki
nosi trumpais linkėjimais) ir 
Čekoslovakijos charge d’af
faires Karei červenka.

Gyvu žodžiu pasveikino 
Lietuvos Pasiuntinys pulk. 
Paulius žadeikis, Latvijos 
Pasiuntinys Dr. Alfred Bil- 
manis ir Estijos gen. konsu
las Johannes Kaiv. Lenkijos 
gen. konsulas Sylwin Stra- 
kacz buvo pakviestas pareikš 
ti jo vyriausybės nusistaty
mą dėl Lietuvos ateities 
(Kaip tik apie tą laiką New 
York’e lankėsi Lenkijos pre
mjeras gen. Vlad. Sikorski ir 
ambasad. Jan Ciechanow- 
ski). Lenkijos gen. konsulas 
įgaliojo dalyvauti ir kalbėti 
konsulą Kaz. J. Krasickį. Ta
rybai buvo ypatingai įdomu 
patirti Lenkijos, Jungtinių 
Tautų sąjungos nario ir So
vietų sąjungininkės, vyriau
sybės pažiūras Lietuvos Ne
priklausomybės klausimu, 
tuo metu, kai Maskva mūsų 
minėjimo išvakarėse naujai 
pakartojo pasikėsinimus 
prieš Lietuvą ir jos kaimy
nus. Atsimenant, kad Lenki
ja pati seniau i skriaudė Lie
tuvą, kviesimas da
lyvauti buvusiojo priešo su-

šiai priėmė ilgoką rezoliuci
ją, paremtą mūsų Prezidento 
F. D. Roosevelto, valstybės 
vyrų ir tarptautinių sutarčių 
žodžiais ir reiškiančią mūsų 
vieningus pageidavimus. At- 
spaudinta atitinkamoms įstai 
goms bei asmenims išsiunti
nėta 1,500 rezoliucijos kopi
jų, kai kam su lydimais raš
tais. Susilaukėme gražiausių 
atsiliepimų. Visų nėra reika
lo nei minėti. Suminėsime kai 
kuriuos.

Prezidento ir Valstybės De 
partamento vardu atsiliepė 
Europos Reikalų Skyriaus 

j viršininkas. Užsienių šelpi
mo Įstaigos vedėjas, buv. gu- 
bern. H. Lehman pažadėjo 
rūpintis Baltijos Valstybių 
žmonių šelpimu, kiek tik bus 
galimumo. Amerikos Raudo
nasis Kryžius pranešė apie 
visas padarytas ir tebedaro
mas pastangas sušelpti apie 
50.000 lietuvių tremtinių, ku 
rių pavardės turimos, — pir
moje eilėje išrūpinti Sovietų 
sutikimą padalinti, per rusų 
valdžios įstaigas, atvirukus, 
kuriais tremtiniams būtų lei
sta pranešti giminėms Ame
rikoje ištrėmimo adresus, — 
kol kas be pasekmių. Karo ir 
Laivyno Departamentai pa
reiškė didelio susidomėjimo 
rezoliucijų iškeltais 
mais. Pažymėta, kad 
sprendimo negalima 
betgi pasiūlymai yra 
svarstomi. Karo vadovybė y- 
patingai gražiai atsiliepė a- 
pie lietuvių kilmės piliečių 
patrotingumą. Lietuviškojo 
dalinio sudarymo klausimas 
tebesvarstomas ir mūsų or
ganizacijų talka yra vertina
ma. John Edgar Hoover, F. 
B. I. direktorius, irgi dėkojo 
už pilną supažindinimą su 
veikla. Visa eilė laikraštinin 
kų, kolumnistų ir radijo ko
mentatorių gražiai padėkojo 
už informacijas ir pažadėjo 
savo raštuose ir pastabose 
remti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos reikalus.

Kun. N. Pakalnis, Pirm. 
Adv. K. R. Jurgėla, sekr.

(Bus daugiau)

klausi- 
greito 
laukti, 
rimtai

TEVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 
1943 m.

Indiana Harbor, Ind. Šv. 
Pranciškaus parapijoje, ba
landžio 5-11 d. Tėvas Justi
nas Vaškys.

Chicago, Ill. šv. Jurgio 
parapijoje, kovo 28 — balan
džio 4 d. Tėvas Justinas Vaš
kys.

Chicago Heights, Ill. Šv. 
Kazimiero parapijoje, balan
džio 19-25 d. Tėvas Justinas 
Vaškys.

Los Angeles, CaL R- Pocius. Jis taipgi 
° te trumpą Klaipėdoj

istoriją.
Baigėme susirinki 

giedodami Amerikos! 
tuvos himnus.

Prelatas dėkojo vis 
silankiusiem, gailėji 
kurie duodasi vedžioj 
kelių esančių bolše’ 
nusiteikusių, Lietuvo 
šams dirbančių. Daro 
ką: ir pietus, ir minėj 
įvairius parengimus 
vos ir lietuvių vardu 
būdu tik mūsų žmoi 
vilioja. Kai pas juos 
ką ten girdi? Ar apiffl 
vą, ar lietuvius? Niek 
šaus. Vienas tik gar T 
svetimųjų—rusiškum H 
Rodos, užtektų, kad H 
kartą žmogų apgamu 
nereikėtų kitą kartą ■ / 
ir išgamas remti sav 
tais. Ir dar daugiau s 
kai lanko ir remia juo 
geri lietuviai. Kokiaii 
kavimais, tiesiog ne 
suprasti.

Taip ir šią dieną, i 
pakenkti, jie surengė 
pietus R. K. naudai, l 
renybėje „matuškos 
jos” naudai. Savi reiks 
rūpėjo ir nerūpės. Tai 
kie padarai, visiškai 
vėję svetimi] stabų gapl[d'u 'ai 
mu. Sakau, gaila mūši $ begateaa- 
sipratusių žmonių. Ji iąjMsmątau 

raščiuose mūsų klubai 
nizacijos, asmens yra! 
ir nuolat šmeižiami, į 
mi. Jau to, rodos, už ^Yra motinų, 
kad su jais už vieno sts -’mos muš- 
tektų sėdėti. Kada sus: įdajisne taip 
me ir kada mes save 
vuosius pažinsime?
tikėtis ir laukti, kad gįĮ-rįliautis bu 
tai bus.

Kovo 21 d. Šv. Kazimie
ro par. salėje ir vėl buvo su
sibūrimas. Šį kartą paminėti 
liūdną 4 metų sukaktį kai 
Klaipėdą, vienintelį Lietuvos 
uostą išplėšė žiaurūs nuo 
šimtmečių Lietuvos kaimy
nai vokiečiai - naciai.

Prelatas J. Maciejauskas 
neleido mums užmiršti nepa
minėjus šios skaudžios su
kakties. Tiesa, turime dabar 
daugiau bėdų ir rūpesčių ir 
norų, taigi, šia proga ir buvo 
daug kalbėta ne tik apie 
Klaipėdos netekimą, bet ir 
apskritai apie Lietuvos da
bartinę skaudžią padėtį.

Susirinkimą atidarė pats 
prelatas. Savo nuoširdžiai 
lietuviškoje kalboje pasako
jo savo įspūdžius, patyrimus, 
kurių įsigijo ilgai gyvenda
mas kaimynystėje su Klai
pėdos krašto lietuviais, kas 
buvo vokečiai, kaip jie žiūrė
davo į lietuvius ir kaip jie 
traktuodavo žmones, kurie 
buvo ne jų tautybės, arba 
nesiduodavo lengvai vokieti
nami. Prelato kalba buvo į- 
domi kaip visuomet. Retkar
čiais paįvairinta lengvu hu
moru. Kaipo dvasininkas, vi
suomet pareiškia viltį ir tvir
tą tikėjimą į Dievą ir kad Jis 
lietuvių neapleis. Ragino 
dirbti, būti vieningiems, ne
užmiršti savo senosios tėvy
nės Lietuvos, jai padėti sun
kiose dienose dabar, kaip 
mes jos neužmiršome po pir
mojo didžiojo karo.

Garbės Konsulo J. Bielskio 
kalba buvo įdomi istoriniai. 
Šia proga jis šiek tiek pla
čiau kalbėjo, kelis istorijos 
lapus atvertęs atgal: kas bu
vo senovėje Klaipėdos kraš
tas, prūsų žemė, kurią su
mindžioję išnaikino ištautin- 
dami tie patys žiaurūs kai
mynai, kurie 1939 metais iš
plėšė Lietuvos vienintelį uo
stą, o dabar turi užgrobę vi
są kraštą, žiauriausiu būdu jį 
ir jo žmones naikindami.

ft

AUKLĖTO

įpie viską. Nuola 
l imo venkite, ne 
; jai greit apsiūj; 

ūsų žodžiai ne1 
;okio įspūdžio.

Tvirtai pasiž; 
tuomet nebarti 
tusios. Supykus 
sunku save vale 
damas vaiką, ai 
tik turi visiška 
savo žodžiams, 
jimui ir net sa 
raiškai.

Todėl, jei va 
! nusidėjo ir tas 
, sujaudino ir si 

kykite nieko t 
kite, kol pykti 
visai nurimsit 
drausti vaikus 
met su didžia 
Rėkdamos ir 
sios tiktai i 
vaikų akyse, 

Atsiminkite 
vieną taisyklę 

į kite už blogą • 
> kite už gerą, 

mažmožiuose pabarusios d< 
ap tinkama. į nusikaltimų, 
riite ją, kurte kiekvieną į

paikais?
akivaiz-

^yrapra- 
.yvo garbės 
^rangiausias 
jtūte Jo ne 
^-.įtenka Die- 
slima sakyti, 
i saugokitės, 
rjėt savo vai-

iš vaiko 
bubėkite per

j atsisėdo, čia 
. kokį daiktą.

^žmogumi ir 
-.stnmdomuo- 

Ji Taip daryti 

TĖVŲ JĖZUITŲ MISI
----------- į vaikas turi 

Waterbury, Conn. šv,|i atskirą nuo 
zapo parap. kovo 10—l 
džio 4. T. Jonas Kidyką 
J. New Haven, Conn, ši 
zimiero parap. kovo 14 sšsise daly- kad ir mažiai 
T.* Antanas Mešlis, S. J 

Trumpai papasakojo 1923 zelton, Pa. šv. Petro ir 
metų įvykius ir kaip buvo at-. i0 parap. kovo 21 bal.. 
gautas Klaipėdos miestas ir Pr. Aukštikalnis, S. J. 
kraštas. Pareiškė vilčių, kad ter, Pa. Aušros Vartų 
Lietuva ir vėl taps laisva ir Kovo 28 — bal. 4. T. Anl 
nepriklausoma su Klaipėda, Mešlis, S. J. 
Tilže ir Vilnium. O kol kas phia, U ' 
nereikią nusiminti, _ nes ne para’p. bal. 5—18 d. T.

Los Ang<

> vaikui sa- pastangą, ir 
ianulkmesnių kui pastebėji 
j per stipriai pabučiuokite 
nite. Vienas paj 
2.kad jūsų vai- 
ąiB angelas.

New Phil ėdriai barsite
Saldž. Jėzaus ši foltes,ką beda- 

• J okiaunusidė-
vieni turime tokių bėdų, turi dvkas, S. J. Nashua, I -Mūppriau 
jų ir kiti kraštai ir krašte- šv. Kazimiero parap. bal ajįjį^sa- 
liai- 18 T. Antanas Mešlis, I

Sekė kapitono P. Labanau- Athol, Mass. šv. Pranciš ’ 
sko kalba. Jau keletą kartų parap. bal. 11-18 T. Pr.. J.,1., Ql’ir

• t — • v. v x . ii u laiini oro.esame girdėję šį jauną žmo- štikalnis, S. J. Detroit, 
gų kalbant, besisielojant Lie- šv. Antano parap. (Did 
tuvos ir lietuvių reikalais, šį vaitės apeigoms) T. J. E 
kartą ypatingai jausmingai kaS) g j « TTT'1 
kalbėjo apie Lietuvos pajūrį, Conn. šv. Pranciškaus pa 
apie Klaipėdos uostą, apie geg. 2—11 d. T. Antanas 
augimą Lietuvos jauno lai- šlis, S. J. Wanamie, Pa 
vyno nuo jo užuomazgos iki Marijos parap. geg. 2—1 
tos dienos, kai teko palikti t. Pr. Aukštikalnis S.J. I 
viską. Ypatingu užsidegimu rence, Mass. šv. Prancišl 
nušvietė reikšmę turėti to- parap. geg. 9—23 T. J. K 
kį gražų pajūrį, kokį Lietu- kas, S. J. Rochester, N;

, — • r-M 1 • ■ 1 • — • • —■

apie Klaipėdos uostą,

, -1 —.. 
klaiku, ge- 
£ką gerai pa- 

pagynis jį, iš 
itesu juo a-South Win

paragina va 
negu dešin 
Girdamos v; 
į, tiekiate ; 

noro dar ds 
jis ima pasii 
krai daugia 
kui padariu 
dorą darbą 
apgailėjus 
įprotį, — 
jam ką, pai 
numynu. S

Antanas Vai<

1.
va turėjo. Skaitlinėmis išdės- šv. Jurgio parap. geg. fe leitenantas, sutvarkęt 
tė, kiek laivų į savaitę, į mė- 25 T. Pranas Aukštikalnį s žmonių būrys jau buvt

•c

nesį, į metus lankydavo uo
stą, kokia prekyba eidavo 
besikeičiant produktais su į- 
vairiais kraštais. Papasa
kojo, kaip hitlerininkai užė
mė Klaipėdos uostą, kaip 
Lietuvos laivai liko plūdu
riuoti atviroje jūroje per ke
lis mėnesius. Tragiška ir 
liūdna padėtis tuomet buvo. 
„Bet ilgai neliūdėjome—su- 
krutom ir įrengėm švento
sios uostą” — sakė kalbėto
jas. Klausytojam patiko kal
bėtojo entuziazmas, optimiz
mas, tikėjimas į šviesią atei
tį. Baigdamas dar pakartojo 
apie tuos tūkstančius laivų, 
aplankiusius Lietuvos uostą 
ir kiek kartų jie sveikino 
trispalvę, nuleisdami savą
sias vėliavas. Reiškė vilties, 
kad 'Lietuvai pasikėlus dar 
didesnis skaičius laivų svei
kins Lietuvą, atplaukdami į 
Lietuvos uostą — Klaipėdą.

Tarpais korporalas V. Jur
gelis sudainavo keletą daine
lių, akompanuojant seselei 
Asizi. Buvo priimta rezoliu
cija.

Programą vedė jaunuolis

^dėdienės, laikydamos i 
atsisveikinimo dainą

TT. MARIJONŲ MlSIjf^ VR ir vaikų, besiklai
nuo kurios sykiu bu' 

J lyg šventa: 
J?® aslelę,

Po kojelių,
Po kojelių, kojužėlių 
močiutėlei.
iš krūtinių vis graude 

balta, su gėlių puok 
ant veliono, apsik: 

Mvi ten taip stovėjo ne 
Gražulis sau mąsti 

p neatėjo, kad mano sės 
['miela..."
'krikdė vaikų erzėjimas 

išvydo mažą bem 
uJJ^i priekin ir pamab 
k,!0 toks menkutis, kad 
K ^ėti. Kiti vaikai 
lik Pi švariai apsirengi 
L 'sUrė; „Bostriukas”. 
K1(^ram4’ kuri b' 

kiekviena soc 
lik718 kbiau domėjosi n 
k'1’ nepaprasta buvo, kad 

lyg jo padanį 
diena. Jis ' 

|^> kelių nesiekiančias 
K >raitę-Jo ve 
■į.'fk'lyg jo skruostų 
I 'Saivus pavasario vėjai

Marquette Park, Chi 
Ill. Gimimo švenč. Pa 
parap. bažnyčioje kovo 2 
iki balandžio 4 d. — Kun, 
Ignotas, MIC. ir Kun. A., 
žukna, MIC.

Roseland, Chicago, .Ill. 
sų šventųjų parap. bažny 
j e nuo kovo 28 d. iki ba 
džio 11 d. — Kun. A. Igno! 
MIC ir kun. A. Mažuknaj 
16.

Pittston, Pa. Šv. Kazin 
ro parap. bažnyčioje nuo 
vo 28 d. iki balandžio 41 
—Kun. J. Vaškas, MIC. I

Worcester, Mass. Šv. Kai 
miero parap. bažnyčioje n 
balandžio 4 d. iki balandi 
11 d. Kun. V. Andrius! 
MIC.

Brooklyn, N. Y. Šv. Jur| 
parap. bažnyčioje nuo balt 
džio 25 d.—Kun. J. Vaškj 
MIC.

yi
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iš tavo gerų norų?
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Prelatas dėkojo? 
silankiusiem, gaį 
kurie duodasi v$' 
kelių esančių bį 
nusiteikusių, Liete 
šams dirbančių, te j

:imie- 
vo su- 
ninėti 
tį kai 
tuvos

nuo 
aimy-

R. Pocius. Jint^
tė trumpą Klai 
istoriją.

Baigėme

uskas 
nepa- 
s su- 
dabar 
įčių ir 
r buvo 

apie 
)et ir 
s da- 
>tį.

pats 
irdžiai 
asako- 
rimus, 
enda- 
Klai- 

3, kas 
žiūrė- 
ip jie 
kurie 
arba 

okieti- 
UV0 į- 
.etkar- 
zu hu- 
:as, vi- 
r tvir- 
:ad Jis 
Magino 
is, ne- 
i tėvy- 
ti sun- 
, kaip 
po pir-

įvairius parengiu 
vos ir lietuvių va? 
būdu tik mūsų į 
vilioja. Kai pas pį 
ką ten girdi? Ar j 
vą, ar lietuvius? į 
šaus. Vienas tik g. 
svetimųjų—rusiškį 
Rodos, užtektų, į 
kartą žmogų apg^ 
nereikėtų kitą į 
ir išgamas remti; 
tais. Ir dar daugiu 
kai lanko ir remia i 
geri lietuviai. KoV 

! kavimais, 
suprasti.

Taip ir 
pakenkti,

tiesiog

šią die.
jie suit

Balandžio - April 2, 1943

MOTINAAUKLĖTOJA
(Tęsinys)

Kaip elgtis su vaikais?
Žeminamas kitų akivaiz- 

o vaikas netrukus netenka 
;ėdos, jo savigarba yra pra-VlAXk ui, J1U ome. 1 . _ _ _

pietus R. K. naudiudyta> 0 geda’ savo £arbes 
renybėje „matui! ausmas ~ tai brangiausias 
jos” naudai. Savi^ogaus sielos turtas- Jo ne 
rūpėjo ir nerūpės,'skęs’ zmogus netenka Die- 
kiP nadarai. vi*0 Panašumo, galima sakyti,

fi

Žmogus, pasirinkęs darbą, 
kurio jis nemėgsta ir kuriam 
jis netinka — nieko gero ne
nudirbs, kitus trukdys ir jau
sis esąs nelaimingas.

Šatrijos Ragana.

Šį skyrių tvarko Eleonora Bartkevičiūte taip

M. Pečkauskaite

♦

ielskio 
riniai. 
k pla- 
torijos 
:as bu- 

kraš- 
’ią su- 
autin- 
s kal
iais iš
dėlį uo- 
obę vi- 
iūdu jj 
mi.
3 1923 
ivo at-, 
stas ir 
ų, kad 
isva ir 
ipeda, 
oi kas 
nes ne 
ų, turi 
srašte-

kie nadarai vi* u Panašumo, gailina saKyri vėjęPsvetimį s* ra žuvęs- Tod®> saugokitės, 

mu. Sakau, gaila r 
sipratusių žmonių 
raščiuosemii!i|B!lu“-’LeI1'i?L^ 
nizacijos, asmens; 1 lr US V *• 
ir nuolat šmeižia: 
mi. Jau to, rodos 
kad su jais už via: 
tektų sėdėti. Kada 
me ir kada mes s 
vuosius pažinsime', 1_. , , . n
tikėtis ir taiklumai padėjo kokj daiktą, 

tai bus.

ad neužmuštumėt savo vai- 
o sielos ir, kaip begalėda- 
ios, stenkitės tą jausmą tau

Nereikalaukite iš vaiko 
erdaug ir nebambėkite per 
lauras dienas. Yra motinų, 
urios nesiliaudamos muš- 
moja vaikus, čia jis ne taip 
ijo, čia ne taip atsisėdo, čia

TĖVŲ JĖZUITU

’aikas tiesiog turi liautis bu 
l^igs atskiru gyvu žmogumi ir 

‘ avirsti negyvu stumdomuo-
1 visur daiktu. Taip daryti 
egalima.
: Kiekvienas
im tikrą sielą, atskirą nuo

1 itų, ir tegu ji mažmožiuose 
kaip tinkama.

vaikas turi

banau- 
kartų 

ą žmo- 
nt Lie- 
lais. šį 
mingai 
pajūrį, 

apie
10 lai
bos iki 
palikti 
egimu 
ėti to- 
Lietu-

5 išdės- 
;, į mė- 
,vo uo- 
eidavo 
s su į- 
apasa-
11 užė- 
,, kaip 
plūdu- 

per ke- 
;ka ir 
; buvo, 
le—su- 
vento- 
ilbėto- 
ko kal- 
ptimiz- 
ią atei- 
tartojo

laivų, 
uostą 

veikino 
savą- 

vilties, 
is dar 
į svei- 
dami į 
(pėdą. 
V. Jur- 
daine- 

seselei 
ezoliu-

Waterbury, Coe 
zapo parap. kovo 
džio 4. T. Jonas E. įsireiškia, 
J. New Haven, Co: is tiktai kreipkite ją, kur 
zimiero parap. k sikia, svarbiausiuose daly- 
iT; Antanas Mešlis. lose. Nerodykite vaikui sa- 
zelton, Pa. Šv. Pet) rūstybės dėl smulkmesnių 
lo parap. kovo 21 
Pr. Aukštikalnis, 
ter, Pa. Aušros Vi 
Kovo 28 —bal.C 
Mešlis, S. J. New 
phia, Saldž. rf mažesnes kaltes, ką beda- 
parap. bal. 5-18 i fsite vaikui sunkiau nuside- 
dykas, S. J. Nasr.js? Dėl mažų klaidų geriau 
Šv. Kazimiero pas iekvieną kartą nieko nesa- 
18 T. Antanas llė )fti. Pastebėti turite visas, 
Athol, Mass. Šv. Pr idėti į atmintį ir į širdį, ir 
parap. bal. 11-18 T 
štikalnis, S. J. Dec 
Šv. Antano parap. 
vaitės apeigoms)! 
kas, S. J. South 
Conn. šv. Pranciška

įsikaltimų ir per stipriai 
$ z juos nebarkite.

Atsiminkite, kad jūsų vai
ls nėra dangaus angelas, 
e to, jei per stipriai barsite

aomet tinkamu laiku, ge- 
ausiai, vaikui ką gerai pa
artus ir jums pagyrus jį, iš 
arto pasikalbėkite su juo a-

pie viską. Nuolatinio bambė
jimo venkite, nes vaikas la
bai greit apsiūja ir paskui 
jūsų žodžiai nebedarys jam 
jokio įspūdžio.

Tvirtai pasižadėkite nie
kuomet nebarti vaiko supy- 
kusios. Supykusiam žmogui 
sunku save valdyti, o moky
damas vaiką, auklėtojas kaip 
tik turi visiškai viešpatauti 
savo žodžiams, balsui ir judė 
jimui ir net savo veido pa
raiškai.

Todėl, jei vaikas sunkiau 
nusidėjo ir tas jo elgesys jus 
sujaudino ir supykino, nesa
kykite nieko tuojau, palūkė
kite, kol pyktis atlyš ir jūs 
visai nurimsite. Bausti ir 
drausti vaikus reikia visuo
met su didžiausia ramybe. 
Rėkdamos ir draskydamo- 
sios tiktai žeminsite save 
vaikų akyse, daugiau nieko.

Atsiminkite taip pat dar 
vieną taisyklę: ne tiek baus
kite už blogą darbą, kiek gir
kite už gerą. Praleiskite ne
pabarusios dešimtį smulkių 
nusikaltimų, bet pastebėki

te kiekvieną gerą pasielgimą, 
kad ir mažiausią, kad ir gerą 
pastangą, ir parodykite vai
kui pastebėjusios, pagirkite, 
pabučiuokite.

Vienas pagyrimas stipriau 
paragina vaiką gerai elgtis, 
negu dešimtis papeikimų. 
Girdamos vaiką, drąsinkite 
jį, tiekiate jam naujų jėgų, 
noro dar daugiau stengtis; 
jis ima pasitikėti savim ir ti
krai daugiau įstengia. Vai
kui padarius kokį sunkesnį 
dorą darbą — susivaldžius, 
apgailėjus bent kartą blogą 
įprotį, — galite dovanoti 
jam ką, pavaišinti kokiu ska
numynu. Saugok, Dieve, ne

V. Kumpikevičiūte.
MAGDALENA
Aš apeisiu visą juodo vargo žemę 
Ir, kasas išpynus, kaip Magdalena, 
Ašarom nuplausiu, lūpom nubučiuosiu 
Tavo kojas, Dieve, taip, kaip ir ana.

Tavęs neprašysiu jokio atleidimo, 
Pabučiavus kojas, kaip Magdalena.
Tik kakta palietus juodo skausmo žemę, 
Pasakysiu, Dieve, — meilės negana.

Aš maldausiu meilės, meilės vargo žemei 
Ir kasas išpynus, taip, kaip ir ana, 
Ašarom nuplausiu kojas nubučiuotas, 
Ir prašysiu meilės aš — Magdalena.

Savymeilei pasidavęs, tarsi 
slėny, netoli matysi.

Geras būdas — tai trąši 
dirva, kurioje 
tarpsta, auga, žydi, 
neša.

visi planai 
vaisius 
G. G.

Maži 
labai 
džiaugsmo. Pav., draugo pa
gyrimai, gautas ilgai lauk
tas laiškas, pamatyta įdomi 
filmą, 
nime 
mus.

dalykai teikia mums 
dažnai daugiausia
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Bulvių Sriuba
vidutinio dydžio bulves, 
supiaustyti svogūnai, 
šaukštai sviesto, 
šaukštukai druskos,

% šaukštuko pipirų,
3 puodukai bulvių van

dens,
1 išplaktas kiaušinis,
1 puodukas grietinės, 
supiaustytų petruškų.
Nuluptas ir supiaustytas

šlis, S. J. Wanamie 
Marijos parap. ge? 
T. Pr. Aukštikate 
rence, Mass. šv. P> 
parap. geg. 9—23' 
kas, S. J. Roches 
Šv. Jurgio parap- 
25 T. Pranas Aukš- 
J.

TT. MARIJOJ

Antanas Vaičiulaitis.ILKASIS BERNIUKAS
1.

Kai vyresnysis leitenantas, sutvarkęs arklius, 
rįžo prie durų, žmonių būrys jau buvo apgulęs 
ijimą, o tetos ir dėdienės, laikydamos skardžias 
erkles, užtraukė atsisveikinimo dainą jo sese- 
ai. Neįsisprausdamas pro žmones į vidų, jisai 
;ojo už moterų, vyrų ir vaikų, besiklausydamas 
inoviškos dainos, nuo kurios sykiu buvo ir gra- 
1, ir graudu, ir lyg šventa:

Eik per aslelę, 
Pulk po kojelių, 
Pulk po kojelių, kojužėlių 

j Savo močiutėlei.
Daina plėšėsi iš krūtinių vis graudesnė ir ga- 
ugesnė. Jaunoji, balta, su gėlių puokšte rauko
si, su rūtų vainiku ant velione, apsikabino savo 
otinėlę. Kai jiedvi ten taip stovėjo neatsimyluo- 
imos,_ leitenantas Gražulis sau mąstė: „Niekad 
an nė į galvą neatėjo, kad mano seserėlė būtų 
ria graži ir miela...”
Jo mintis sukrikdė vaikų erzėjimas.
Metęs akį, jisai išvydo mažą berniuką, kuris 
)rejo prasisprausti priekin ir pamatyti vestuvių 
rožybę. Jis buvo toks menkutis, kad iš užpaka- 
d nieko negalėjo regėti. Kiti vaikai jį ujo, gin
ami atgal, ir viena, švariai apsirengusi, mergai- 
i su panieka ištarė: „Bostriukas”.
Stebėdamas tą tylią dramą, kuri berniukui gal 
ivo tokia didelė, kaip kiekviena socialinė netei
se, Gražulis vis labiau domėjosi maželiu. Jam 
g keista, lyg nepaprasta buvo, kad vaikas toks 
Įkas, toks nežymus, lyg jo padangėj niekados 
sbūtų rodžiusis giedri diena. Jis vilkėjo pilką 
rarkelį, pilkas, kelių nesiekiančias kelnaites, ir 
Iką, namie siūtą kepuraitę. Jo veidas ir akys

itų nupūtę gaivūs pavasario vėjai.

Marquette Park
Ill. Gimimo Švęst 
parap. bažnyčioje ‘ 
iki balandžio 4 i' 
Ignotas, MIC. ir E- 
žukna, MIC.

Roseland, (W 
sų šventųjų parap 
j e nuo koyo 28 i 
džio 11 d. — KwU 
MIC ir kun. A. > 
16.

Pittston, Pa. Šr 
ro parap. bažnyč^ 
vo 28 d. iki bal^ 
—Kun. J. Vaškas.

Worcester, Mas* 
miero parap. bažtf f 
balandžio 4 d. iki 
11 d. Kun. V.! 
MIC.

Brooklyn, N. L ... ...t, _____ _____ r ____
parap. bažnyčioje j įip pat buvo pilki, lyg jo skruostų niekados ne- 
džio 25 d.—Kun. t itų nuputę gaivūs pavasario vėjai.

nimą ir, net motinai mirus, 
sulaikys jį ne nuo vienos 
nuodėmės. Gal manysite: 
kaip čia viską* sutaikinti — 
ir meilę, ir drausmę, ir griež
tumą, ir švelnumą? Labai 
gerai galima sutaikinti. Drau 
smė savo vietoje, o meilė sa
vo. Dar daugiau pasakysiu: į 
juo stipresnė drausmė, juo 
daugiau reikia rodyti meilės,

Ir dažnai visai maži bulves užpilki vandeniu, kad 
didžiausius pervers- apsemtų ir virki. Išvirus 

bulvėms, nupilki atskirai 3 
puodukus to vandens, pačias 
bulves pertrinki per sietą.Su- 
piaustytus svogūnus sutu- 
šinki svieste su druska ir pi
pirais. Sumaišyti nuo bulvių 
vandenį, bulves ir pakepin
tus svogūnus, pilti išplaktą 
kiaušinį ir grietinę, 3 minu
tes pakaitinti ant lėtos ug
nies, nuolat maišant. Duoti į 
stalą apibarsčius su supiaus- 
tytais petruškų lapeliais.

^tuokiiA,

R. D. Lany.
norėdamos tuo užmokėti už 
gerą darbą — geri darbai nė
ra apmokami apčiuopiamais 
daiktais — bet savo dideliam 
džiaugsmui išreikšti.

Nesigailėkite meilės savo 
vaikams. Meilė yra sielos sau 
lė. Kaip žemės gėlės nepra- 
žysta gražiai be saulės, taip 
sielos gėlės nepražysta be 
meilės. Be motinos meilės
vaiko sieloje tamsu ir šalta.‘kad viskas pajėgtų noromis 
O vaikas kaip tik reikalauja tai drausmei pasiduoti. Nes, 
daug tos sielos saulės, . tos 
šilumos, kaip kiekvienas jau 
nas augalėlis. Tiesa, juk be
veik kiekviena motina myli 
savo vaiką, tik visa nelaimė, 
kad ta meilė dažnai taip gi
liai glūdi jos širdyje, jog vai
kas, galima sakyti, menkai 
ją tejaučia.

Kas norite gerai 
pasistenkite daugiau jos ro
dyti vaikui. Nebūkite susi
raukusios, pasišiaušusios, 
šiurkščios, neprieinamos. Ne
sidrovėkite paglamonėti vai
ką, pabučiuoti bent labai die
nai ir labai nakčiai, meiliai 
su juo pašnekučiuoti, pasido
mėti jo reikalais ir žaidimais.

Jūsų meilei bespinduliuo- 
jant, augs meilė ir vaiko šir
dyje. O su meile daugiausia 
pasiekiama auklėjime. Iš mei 
lės vaikas padaro daug ką, 
ko kitaip niekuomet nebūtų 
prisivertęs padaryti. Karštai 
mylėdamas motiną, jis apga
lės daug blogų palinkimų, ap 
sisaugos nuo daugelio pakly
dimų.

Ta meilė švies jam ir sau
gos jį paskui per visą gyve-

auklėti,

kaip jau sakiau, niekas neį
kvėpia tiek jėgos ir noro ap
galėti save, kovoti su savim, 
kaip meilė.

Čia dar žodis toms moti
noms, kurios, neva labai my
lėdamos vaiką, nepajėgia jo 
sudrausti, nei nubausti, nei 
nieko jam atsakyti. Tokia 
meilė nėra tikra meilė. Tai 
greičiau gyvuliškas palinki
mas.

Tikrai mylėdami, mes tro
kštame laimės mylimajam 
žmogui. Bet tenkindami kiek
vieną vaiko užgaidą, ar pa
darysime jį laimingą? Taigi, 
nors kartais ir sopėtų širdį, 
griežtai reikalaukite iš vaiko 
viso, kas padės jam pasiekti 
tikrąją ir nepabaigiamąją 
laimę — sielos išganymą. 
Tuomet tikrai mylėsite savo 
vaiką.

(Bus daugiau)

Gyvas — Miręs
Vienas prekybininkas prieš 

pusryčius laikraštyje paste
bėjo žinutę apie savo mirtį! 
Nustebęs patelefonavo savo 
draugui.

— Klausyk, prieteliau, ar 
•tu pastebėjai laikraštyje ži
nutę apie mano mirtį?

— Taip, taip. — aš paste
bėjau, — atsakė jo draugas, 

j— Bet, pasakyk, iš kur tu 
dabar kalbi?

1% puoduko pieno, 
truputis pipirų.
Pavirinki žuvį vandenyje, 

kurin reikia įdėti druskos, 
pipirų, šaukštas citrinos sun 
kos, maždaug 20 min. Sunka 
reikia palaikyti sosui. Iš žu
vies išrinkti kaulus, nuimti 
odą. Į pašildytą pieną įmesti 
perplautas svogūnas ir kiek 
laiko palaikius — išimti.

Į ištirpintą sviestą įmaišy 
ti miltai, praskiesti pienu, 
kuriame mirkb svogūnas, 
nuolat maišant, kai sutirš- 
tės. Nuimti nuo ugnies, sudė
ti žuvis ir išplakti kiaušinių 
tryniai, išmaišius, vėliausiai 
įmaišyti gerai išplakti kiau
šinių baltymai. Paruoštą ma
sę supilti į sviestuotą indą, 
apibarstyti sviestuotais duo
nos trupiniais, kepti pečiuje, 
kol paraus.
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Raudonojo Kryžiaus tar
nyba niekada nesustoja. Pri
sidėk pire jos, skirdamas sa
vo auką Karo Fondui. Auko
ki tuojau. Dabar.

— Ir gražiausioj akimirkoj yra skausmo,—mą
stė Gražulis.

Jam pačiam nuo tos minties pasidarė koktu. 
Gaila buvo to susirūpinusio, ujamo vaiko. Priėjęs 
pakėlė berniuką: už pažastų, — tokį lengvą, kaip 
pūkas. Tasai nesivaržė, lyg taip būtų ir reikėję. 
Jo akys išsiplėtė neišpasakytu pasigėrėjimu. Mi
nutėlę stebėjosi, prasižiojęs paskui atsidūsėjo ir 
sušnabždo vienas sau:

—Dievulėliau, kad gražu!...
Gražulis pastatė jį ant žemės.
Daina, pro atdarus langus ir duris, nešėsi pla

ti, galinga ir liūdna. Leitenantas nesiklausė jos 
žodžių, tik skrido drauge su tuo skambėjimu, be
siveržiančiu į darželį, į kiemą ir į laukus, kur 
augo dobilas ir nuo vėjo lingavo aviža. Kiek su
glumęs, jis apsižvalgė, kad žmonės ties juo pra
siskyrė, ir vienas kaimynas, kumštelėjęs, sakė 
jam:

—Eikit, ponas, eikit...
Jisai pagavo dainos paskutinius žodžius: 

Pulk po kojų, kojužėlių 
Savo brolužėliui.

Greitu žingsniu jis pasitiko prie slenksčio se
serį, susirūpinęs, kad nepasirodytų „boba” ir ne
susigraudintų. Jau buvo beapsikabinąs savo jau
niausiąją, jau gale gerklės graudus gniužulėlis 
pakilo, kai aplinkui išgirdo lengvą kikenimą. 
Priešais jį, už sesers, motina šypsojosi, sykiu be- 
sišluostydama ašaras, ištryškusias beatsisveiki
nant su savo dukra.

Sumišęs, ar gal kas su juo negerai, leitenantas 
atsisuko ir pamatė už savęs berniuką, įkandin 
atsekusį ir su nežemišku pasigėrėjimu bežiūrintį 
į jaunąją.

—Na, sesele, — tarė leitenantas ir prisiglaudė 
ją prie savęs.

Bučiavo jisai iš visos širdies ją, jausdamas tokį 
linksmą ir laimingą, meilumą, kokio dar jam ne
buvo davusi jokia moteris. Jam regėjos, kad jis 
savo seselei linki ir džiaugsmo, ir šviesos, ir svei
katos, ir ramybės, ir dar jam regėjos, kad visa 
tai jis pats nūn turi.

Prie gonkų privažiavo bričkos. Purtydami šilko

Tikrai nežino
Vienas naminių vaistų par 

davėjas bandė įvairiais bū
dais išparduoti savo vaistus. 
Pagaliau, pridėjo:

— Visi pirkite juos! žiū
rėkite į mane, aš išgyvenau 
jau 300 metų ir dar gerai at
rodau.

Jį girdėję pirkėjai artino
si prie jauniausiojo padėjė
jo, paklausydami, ar anas tei
sybę sako.

— Aš tikrai nežinau, kiek 
jis gyveno, nes aš pas jį tik 
100 metų kai dirbu, —t atkir
to padėjėjas.

Pats žinojo
— Sveikas, Pranai, tai tu 

dar gyvas?
— Taigi, buvo paskelbta, 

kad aš numiriau, bet tai būta 
kito žmogaus. Žinai, kai tik 
aš išgirdau apie tai, tuojau 
supratau, kad negaliu būti 
aš, tad kas nors kitas.

Duonos Kepsnys 
riekės baltos duonos, 
kiaušiniai, 
šaukštas sviesto, 
šaukštai cukraus pudros

3 puodukai pieno, 
V2 puoduko cukraus, 
i/4 šaukštuko druskos.
Apipiausčius duonos plu

tas, pakepinki riekutes svie
ste, iki gražiai paraus. Sudė
ki eilutėmis į išteptą rieba
lais kepamą skardą. Ištrinki 
trynius su cukrumi ir drus
ka, įmaišyki pieną ir viską 
supilki ant duonos. Kepki pe
čiuje 35 minutes. Kiaušinių 
baltymus gerai išplaki su cu
kraus pudra, sudėki ant iš
keptos duonos ir įdeki valan
dėlei į pečių, kol viršus 
raus.

van-

sūrio 
pasū-

pa-

Žuvies Kepsnys
iy2 svaro žuvies, 

mažas svogūnas, 
šaukštai sviesto, 
šaukštai miltų, 
kiaušiniai,
šaukštai duonos trupinių

V2 šaukštuko druskos,

1
3
2
3
3

Kopūstai su Salerais
5 puodukai supiaustytų 

kopūstų,
3 šaukštai riebalų,
1 puodukas supiaustytų 

salėrų,
3 šaukštai miltų,
y2 šaukštuko druskos, 
y8 šaukštuko pipirų,
2 šaukštai sukapotų žalių 

pipirų,
1 puodukas grietinėlės,
1 puodukas kopūstų 

dens.
1 puodukas tarkuoto
Apvirinki kopūstus

dytame vandenyje maždaug 
aštuonias minutes. Nusunki 
ir vieną puoduką sunkos pa\ 

{silaikyti. Keptuvėje ištirpin
ti sviestą, sudėti supiausty- 
,tus salėrus ir kelias minutes 
‘pakepinti. Nukėlus nuo ug
nies įmaišyti miltus, sunką 
ir grietinėlę ar pieną, gerai 
išmaišius, laikyti ant ugnies, 
kol pradės tirštėti. Įmaišius 
pusę puoduko tarkuoto sūrio, 
palaukti kol jis ištirps. Rie
baluotame inde, dėti eilėmis 
kopūstus ir užpilti eiles pa
ruoštu sosu. Taip daryti iki 
viskas išsieikvos. Viršų api
barstyti likusiu sūriu ir ža
liais pipirais. Kepti pečiuje 

i 20 min.

*

kaspinais ir rūta papuoštas kamanas, arkliai ka
nopomis žemę kasė ir prunkštė.

Sužvingo žirgai, visiems j bričkas susėdus, įrie- 
tė sprandus ir išlėkė pro vartus, pasagomis žie
žirbas iš akmenų skeldami.

Vėjas pagavo ir išpūtė nuotakos velioną. Taip 
skriejo ten jinai, kaip balta gulbė plaukė i naujas 
dienas ir rūpestėlius, o daina vijos ją vieškeliu, 
per javų laukus ir viliojo atgal pas seną močiu
tę:

Sugrįžki, sesele, 
Sugrįžki, jaunoji, 
Sugrįžki, audėjėle.

Ji negrįžo, tetų dainos šaukiama. Netrukus din
go ji Spurgių pušynėly, riestasprandžių eržilų 
nešama vėjais.

2.
Kelintą dieną po sesers vestuvių leitenantas 

Kęstutis Gražulis sėdėjo seklyčioje ir, atidėjęs 
skaitomą knygą, klausėsi. Kažkas, labai mažas ir 
silpnas, krebždeno duris, norėdamas įeiti. „Ma
tyt, vėl rainius,” — atsiminė jisai katiną, kuris 
vienas įsikrapštydavo į pirkią, jei niekas jo ne
įsileisdavo.

Sugirgždėjo durys. Ant slenksčio užlipo tasai 
jo berniukas, nusiėmęs pasikišo po alkūne savo 
kepurę ir taip labai nejudėdamas, nekaltai prasi
šiepęs, lyg sakytų: „Štai, ėmiau ir atėjau.” Po 
vienu skvernu jis kažką slėpė ir spaudė, kad ne
ištrūktų.

—Eikšte, artyn, Vytuk. Sveikas gi! —užšneki
no Gražulis.

Vaikas prisiartino, taip lengvai žengdamas, 
kad net jo klumpaitės nebildėjo į grindis, ir dar 
labiau pasišiepė. Pamažėle ir atsargiai jis užkišo 
ranką po skvernu, ištraukė karvelį ir, duodamas 
leitenantui, suvebleno nedrąsiai:

—Tekit.
Jis laikė savo paukštį rieškutėse, ir balandis 

iškišęs galvą, trukčiojo kaklą, kuris mainė spal
vas sulig kiekvienu krustelėjimu.

—Man!—nustebo Gražulis.
Užuot atsakęs, berniukas skubėdamas pratarė: 
—Verstinis.... Ir su šukomis....

—Negaila tau jo?
—Aš dar turiu porelę... O šis dailiausias... Pas 

mus užaugo... Ir jis nieko nebijo... O vakar vos 
nenunešė vanagas.

Kęstutis, vis negalėdamas susivaikyti, dėl ko 
jam toji malonė, žiūrėjo čia į berniuką, nedrąsiai 
atkišusį rankas, čia į balandį. Jam netikėtai top
telėjo, kad berniukas bus benorįs pinigų gauti, ir 
jau buvo besiekiąs kišeniaus.

Dėl visa ko dar pasiklausė:
—Kodėl tu man jį duodi?

- Vienodas, pilkas maželio veidas nusigiedrijo. 
Jis atsakė:

—Ogi jūs mane pakylėjot per vestuves...
—Žmogau, žmogau! — nusistebėjo Gražulis ir 

paėmė karvelį, kuris visai nemėgino spurdėti nė 
ištrukti: dairėsi tik ir traukiojo kaklą, lyg pats 
grožėdamasis savo plunksnų raibuliavimu.

Vytukas atsidūsėjo.
------ Gaila?—paklausė Gražulis.
—O,, ne! Juk aš jums atnešiau.
—Iš tikro gražus paukštis. Koks kaklas, koks 

gūžys! Bet bus geriau, kad tu jį turėtum....
Berniukas suglumęs, lyg nusigandęs, pasižiū

rėjo į Gražulį, kuris kalbėjo:
- —Man labai patiko, kad atnešei. Bet aš ne

mokėsiu taip lesinti, prižiūrėti, kaip tu... Na, te.
Vaikas, vis dar lyg netikėdamas, ištiesė ran

kas, pasiėmė karvelį ir paleido jį seklyčioje. Jis 
pasilėkėjęs nutūpė ant praverto lango ir, subur- 
kavęs, snapu taisėsi plunksnas.

Vytukas išsiėmė iš kišeniaus švilpynę ir abejo
damas paklausė:

—O tą?
—Tokią dūdą mielu noru. Ar pats ją išdrožei?
—Pats. Tik skylutes vamzdyje tėtis išdegino.
—Kur gyvena tėtis?
—Anakur.
Vaikas kumštuke mostelėjo į keletą pirkių 

prie vieškelio. Kęstutis Gražulis žinojo, kad ten 
susimetę kampininkai, po kelias šeimas po vienu 
stogu.

-U

•č

(Bus daugiau)nuolis j MIC
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Philadelphijos Žinios
LIETUVIAI RUNGTY

NIAUJA

NAUJAS KOMITETAS 
KARO BONAMS

Kovo 23 d. Karo Bonų pla
tinimo centre, 203 S. 15th St. 
įvyko vsų tautybių atstovų 
Philadelphijoj susirinkimas, 
kuriame dalyvavo ir Foreign 
Origins Sekcijos vyriausias 
vadovas p. Hucheck. Jis sa
vo entuziastiškoj kalboj pa
brėžė didelį reikalą visiems 
dirbti, kad daugiausia galė
tų Karo Bonų parduoti. To 
tikslo siektina visomis gali
momis ir geriausiomis prie
monėmis kiekvienai grupei ir 
tautyb. geriausiai tinkamom. 
Tarp kitko pažymėjo svarbu
mą, kad vadai būtų dinami
ški, kad bonus pardavinėtų 
pavieniai asmenys ir draugi
jos. Tuo tikslu šaukti susirin
kimus, rašyti laikraščiuose, 
aiškint per radiją. Eiti iš na
mo į namą ir išaiškinti, kaip 
svarbu pirkti karo bonus.

Per susirinkimus duoti la
pelių ir kitokiais būdais iš
aiškinti, kad tik daugiau pir
ktų Karo Bonų. Organzuoti 
savo tautybių dienas, kuriose 
raginti daugiausia pirkti ka
ro bonų. Pasirinkti specialų 
tikslą ir dėl to sėkmingiau 
dirbti, pirkti laivą, kaip Čika
ga daro, pirkti bombonešį. 
Ruošti koncertus, grožio pa
rodas ir tt. su įėjimu už Ka
ro Ženklelius ar bonus. Rink
ti Karo Bonų Karalienes. 
Taip pat buvo nurodyta ir ki
tos naudingos priemonės.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
visos tautybės organizuotai 
platina Karo Bonus ir visos<

drauge sužino, kaip dirbti ir 
kiek jau padaryta.

Lietuvių Centrinis Komi
tetas savo susirinkimą kvie
čia balandžio 5 d.. Į šį susi
rinkimą kviečiami visų kitų 
lietuvių Komisijų Karo Bo
nams platinti atstovai, kad 
visi drauge galėtum nutarti 
ir nustatyti planą, kaip su
tartinai dirbti, kad būtų dau 
giau karo bonų parduota ir 
parduoti užregistruoti. Kai 
kurie klubai jau atsiuntė sa
vo atstovus ir jie prisideda 
prie bendro darbo. Dabar dar 
laukiame kitų draugijų, kad 
visos sutartinai dirbtų vi
siems bendru tikslu. Yra bal
sų, Karo Bonų Platinimo Ko
mitetą sujungt su Raud. Kry 
žiaus Komitetu. Svarstytina 
mintis.

Teko girdėti, kad lietuviai 
galėtų ir Philadelphijoj nu
pirkti kokį lėktuvą ir pava
dinti savo vardu ir tuo dau
giau paraginti visus pirkti 
Karo Bonus.

LIETUVIAI REMIA RAU
DONĄJĮ KRYŽIŲ

Kovo 28 d. buvo Philadel
phijos lietuvių vajaus diena 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui paremti. Visose lietuvių 
parapijų bažnyčiose buvo pa 
darytos rinkliavos, kuriose 
surinkta apie $400.00. Dvie
juose klubuose buvo masiniai 
susirinkimai su prakalbomis 
ir programomis,kad daugiau 
suaukotų Raud. Kryžiui. So. 
Philadelphia klube ir Lithu
anian Music Hall susirinko 

vieningai turi vieną Centri- minios žmonių išklausė pra- 
ir-sudėjo, aukų kelis

kurios dirba atskirai, o tik 
per Centrinį Komitetą visi

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotaa Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

šimtus dolerių.
Visam judėjimui sumaniai 

vadovavo pirm. Juozas Ka
valiauskas, kurs parūpino 
plakatų Raudonojo Kryžiaus 
vėliavų ir kitų reikalingų 
daiktų. Dabar atrodo, kad 
lietuviai tikrai pradeda su
prasti vieningo veikimo reik
šmę. Platesnę veikimo apy
skaitą duos Valdyba, kuri vi
ską ir aiškiau praneš.

MŪSŲ KARIAI

Jonas Bulovą II, sūnus 
Vlado, buvo Afrikoje ir da
bar gauta žinia, kad jis din
gęs. Tėveliai labai susirūpi
nę, bet tur vilties, kad gal 
jis paimtas nelaisvėn . Tai 
buvo vieturtit sūnus.

Vincentas Zmuida savano
riu įstojo į Amerikos Laivy 
ną. Tai 17 metų jaunuolis, 
narsus, geras, labai myli sa
vo našlę mamytę. Dažnais 
laiškeliais ir dovanomis ją 
atsimena. Nuo savo išėjimo 
nebuvo parvažiavęs, bet gal 
neužilgo padarys mamai ir 
kitiems staigmeną (surpri
ze) ir lėktuvu parskris ap
lankyti savųjų. (Jis yra lakū
nas). Koks bus džiaugsmas 
motinai pamatyti uniformuo 
tą savo sūnų.

Povilas Setckus tarnauja 
kariuomenėj nuo vasario 26 
d. Jis yra vedęs Moniką Bulo- 
vaitę, 130 N. Robinson St. 
Monika meldžias, kad jos vy
rui laimingai sektųsi tarnau
ti Dėdei Šamui. Ji dažnai ir 
šv. Mšių užprašo, kario in
tencija, kad tik viskas gerai 
pasibaigtų.

Jonas Bulovą tarnauja ka
riuomenėj kelintas mėnuo. 
Mamytė ir artimieji meldžia
si už savo kareivį. Jis rašo, 
kad jam tikrai gražiai vyks
ta tarnauti Virginijos vals
tybėj ir kariuomenės gyveni
mu pilnai patenkintas. Jo ve
damas orkestras lietuvių bu
vo labai mėgiamas.

Jonas Dante, 2246 W. Alle-

Šv. Kazimiero parapijos 
jaunimas, kurie daugumoj 
yra šv. Mišių tarnautojai ir 
Vyčiai, dažnai žaidžia krep
šinį — basket ball. Kovo 25 
d. pirmą kartą žaidė su šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
krepšinio komanda. Jaunieji 
krepšininkai labai gražiai žai 
dė, mažai buvo bausmių. A- 
beji patenkinti, kad taip gra
žiai sportiškai praleido vaka
rą. Svečiai tikrai geri žaidi- 
kai, kad pirmą kartą sveti
moj salėj ir aplinkoj vos ne
supliekė kazimieriečių, nes 
svečiai pralaimėjo tik vienu 
tašku: 41 — 40.

Šią savaitę vėl bus rungty
nės ir manoma, kad bus srnar 
ki kova už pirmenybes. Ma
lonu pažymėti, kad lietuviai 
jaunuoliai turėjo progos tarp 
savęs susitikti ir susipažinti. 
Sportas yra viena geriausių 
progų, panaudokim.

Vyčių organizacija kaip 
tik geriausiai tiktų būti tar
pininke tokiam bendradar
biavimui. Laukiama, kad kie
kvienoj parapijoj bus vyčiai 
ir per vyčius lietuvių kat. 
jaunimas susidraugaus ir 
bendrai veiks. Juk nekatali
kiškas jaunimas draugauja 
per savo jaunimo kuopas, 
kodėl katalikai negalėtų vei
kti su savaisiais.

Nusišypsok ir -
Pamiršk Kara!

Nesibaigiantis ratas
— Juozai! Kas atsitiko, 

kad visus savo plaukus pa
metei?

— Rūpestis.
— Apie ką tiek daug rūpi

nies?
— Apie netekimą plaukų.

NAUJI SKAITYTOJAI

WHOLESALE & RETAIL 
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 3180 has 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, co be consumed 
on the premises.

AMERICAN SLOVENIAN 
AUDITORIUM, INC.

253 Irving Ave., Brooklyn, N.

WHOLESALE &
BEER, WINES &

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. fiešt 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

3019 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems sntelkiama nakvynė. 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

— Vytautai! Ar žinai, kas 
yra stebuklas?

— Nežinau.
— Gerai. Imsime pavyz

dį... Jei aš iškrisčiau iš namų 
trečiojo aukšto ir likčiau ne
sužeistas, — kas tai būtų?

— Tai būtų tavo didi lai
mė.

— Tegul būna taip, kaip 
sakai. Bet jei aš antrą kartą 
iškrisčiau per langą ir lik- 1058 Bcdfo,d Ave - V • • i i • 1 — >

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 4272 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section of :he /.'coir lie Leverage Con
trol Law at 1274 Fulton St & 542A No
strand Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

NORMAN REST., INC.
1274 Fulton St., 
254 A Nostrand Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5605 haq been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section It*7 of the Alcoiol'c Beverage Con
trol Law at 280 Union Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LITHUANIAN AMERICAN CITIZENS CLUB 
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

stipresnės dvasios pas 
ti garbingiems darban 
vui ir Marijai šiame 
Jos nutarė įgyti cim 
kuri bus pasiųsta kai 
vana Camp Carson, i

NOTICE is hereby given that Licen 
L 397 has been issued to the und 
to sell wine and liquor at retail tint 
tion 107 of the Alcoholic Beverage 
Law at 6905 Third Avenue, Bo 
Brooklyn, County of Kings, to be c 
off the premises.

IRVING H. LEMBECK 
6905 — 3rd Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Licen 
RL 900 has been issued to the unde 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverag 
trol Law at 571 Fulton St., Borot 
Brooklyn, County of Kings, to be co 
on the premises.

SILVER STANDARD, INC. 
571 Fulton St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Licen 
RL 899 has been issued to the unde 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 5001 — 8th Ave., Bor 
Brooklyn, County of Kings, to be co 
on the premises.

SIVART SARVOLD 
(Sam's Bar & Grill)

5001 — 8th Ave. , Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that Licen 
RL 6103 has been issued to the unde 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 323 Washington Av., Bo 
Brooklyn, County of Kings, to be co 
on the premises.

VICTORY TAVERN, INC. 
(D-B-A Victory Tavern)

323 Washington St., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that Licen 
RL 4207 has been issued to the unde 
to sell beer, wine and liquor at retail ■ 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 243-243A Court St., Boro 
Brooklyn, County of Kings, to be con 
on the premises.

daniel McLaughlin 
243-243A Court St., Brooklyn, N

—NOTICE is hereby given that Licen 
L656 has been issued to the unde 
to sell wine and liquor at retail unde 
tion 107 of the Alcoholic Beverage 
T.aw at 2119 Nostrand Ave., Boron 
Brooklyn, County of Kings, to be con 
off the premises.

SOPHIE & BERTHA FRIEDLAt 
2119 Nostrand Ave., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that Licen 
L 655 has been issued to the unde 
to sell wine & liquor, at retail under 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
at 1029 Nostrand Ave., Borough of B

to be consumed off 
premises.

ETHEL FRIEDMAN
1029 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Licen 
L 1009 has been issued to the unde 
to sell wine & liquor, at retail under i 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
at 9310 Avenue L, Borough of Bk 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANK NAPPY
Canarsie Retail, Wine & Liquor St 

9310 Avenue L, Brooklyn, N.

NOTICE is

flldyba: 
>ses. 
I Pava-

Jų mėnesinis laik 
„Mareen” teikė linksi 
domių žinučių bei d 
minčių, kurios skati 
Marijos grupę prie k 
dalykų, kurie turėtų 
kiekvienai Marijos s(

Susirinkimas užsib 
ksmoj nuotaikoj ir

s nimu visų atsilankiu 
ir skaniais pyragaič 
sos teikė savo graži 
jimus ir dovanas P, 
kaitei, kuri jau iš1 
W. A. A. C.

jyksgegu- 
t VisasNOTICE is hereby given that Licence No. 

IRL 1003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1058 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. McNIECE
. .. . . Brooklyn, N. Y.

čiau sveikas... Kas tai būtų? [ NOTICE is hereby given that Licence No.T HflOA I. .. icci.r,/] I rx ♦ li ci n n rlo vc s r*n orl
— Netikėtas priepuolis.
— Bet jei aš trečią kartą 

tai atkartočiau.... Kas tai bū
tų?

—Tai būtų jau tikras pri
pratimas.

Pasakė netiesą
— Klausyk, Baltrau. Gir

dėjau, kad vakar vakare ta- 
vę laiptais nustūmė žemyn.

— Visai ne. Ne nuo laiptų 
nustūmė.

—Žiūrėkis. Man sakė, kad 
nuo laiptų.

— Nieko panašaus. Mane 
išstūmė tik per duris. Nuo 
laiptų aš pats nusiritau.

Atsiprašė
— Atsiprašau. Ar tamsta 

nematei policininko?
— Ne. Nemačiau.

nPo i movioii j Section 1C i of ths Alcoholic Rcverajęe Con- at- Idl meiaziu De mažiau- trol Law at g63 Gran(1 Street Borough of County 
šio pasipriešinimo atiduoti of Kings- to be consumed (premises.

THEODORE KURYLAS 
863 Grand St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Licence No. NOTICE is hereby given that Licence 
RL 4237 has been issued to the undersigned L 1497 has been issued to the unde 
to Fell beer, wine and liquor at retail under to sell wine & liquor, at retail under 
Section 207 of the Alcoho ic Beverage Con- 107. of the Alcoholic Beverage Control

Grand St., Borough of at 998 Flatbush Ave., Borough of Broo 
County of Kings, to be consumed County of Kinjs, to be consumed off 
•mises. premises.

SUTKUS ; SCHMUKLER’S WINE & LIQUO
Brooklyn, N. Y. r — STORE, INC.

—----- 998 r iWniwh 2 •

RL 6020 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under

i Section !07 of ti.e Alcoholic Beverage Con
trol Law at 35 South 3rd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

LOUIS FREEMAN
35 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5536 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section i07 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 291 Van Brunt St.,’ Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NELLIE ZYMBOROWSKY
291 Van Brunt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6696 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 184 Broadway, Borough of County of Kings, 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALICE HAMILTON
184 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1091 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1674 10th Ave. & 543 Prospect 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

WALTER J. CASEY 
1674 — 10th Ave., 
543 Prospect Ave., Brooklyn,

I NOTICE
N.

hereby given that Licence 
been issued to the undersi

iš Pitts-

; ftvydos ir 
Ji 

$s visuo-

Hartford, C

— Šiomis dienon 
klebonas, prel. J. 

lUBuv-!išvyko poilsiui ir 
darbus sustiprinti. Linkim 
ro mal- žios sėkmės.

— Par. choras g 
narių. Sugrįžo anl 
navę Alb. Stanulis 
dutis.

to išvy-
llpalydė-

irvisuo- —Kariuomenei
likim. A.

Praiiciškie-
vai-Philadelphiečiai vis labiau 

ir labiau pamėgsta „Ameri
kos” laikraštį.

Štai šią savaitę ją užsipre 
numeravo Mrs. Ieva Baltu- 
sas. Ponai Juozas ir Ieva 
Baltusai priklauso prie šv. 
Andriejaus parapijos. Jie uo
liai dalyvauja parapijos gy- man savo piniginę ir rankinį 
venime, gavėnios pamaldose laikrodėlį, 
ir remia visus parapijos dar
bus. Jų dukrelė tikrai gra- 

gheny Avė., buvo parvažia- žiai išauklėta. Ji taip rūpes- 
vęs iš kariuomenės atostogų, tinga, kad gelbsti mamytei
bet beatostogaudamas susir- visliose namų aanrause, Kad 
go, buvo pakviestas dakta- tik jai būtų lengviau ir ge
ras. Jei sustiprės, tai turės r^u gyventi. Juk ir tėvai dėl 
grįžti kariuomenėn, kad ten vaikų daug aukojas. Kaip 
pasigydytų ir vėl tarnautų, gražu išgirsti, kad ir vaikai 
Jis yra atvykęs iš Lietuvos atsilygina savo tėveliams.
ir dabar tuoj gaus Amerikos 
pilietybę. Linkėtina kariui : 
sveikatos ir pasisekimo. Jis J 
jau ir paaukštinimą gavo.

Julius Mažeika buvo par
vykęs atostogų iš Navy. Jau- i 
nuolis labai sveikai atrodo, 
pariebėjęs ir patenkintas tuo 
gyvenimu.

Kazys Margevičius vytis 
taipgi svečiavosi pas savus, 
o jo brolis Juozas Margevi
čius parašė Vyčiams labai 
gražų laiškelį.

Albertas Rupšis atsiuntė 
vyčiams tikrai įdomų laiške
lį ir dėkojo už jam parašytus 
laiškučius, tikėdamas nuo į 
kiekvieno vyčio gauti laiškų, 
nes laiškai jiems maloniausia 
dovana.

Kaip

Antanas ir Ieva Bulovai y- 
ra ką tik užsirašę „Ame
riką”, nes jie yra susipratę 
katalikai ir žino, kad tik skai 
tydami katalikišką spaudą 
galės geriau katalikybei pa
tarnauti. Jie dabar susirūpi
nę savo sūnaus likimu, kurs 
išėjo kariuomenėn, meldžia
si ir trokšta geriausios klo
ties.

Manoma, kad nauji skaity
tojai suras ir daugiau „Ame
rikai” prenumeratų.

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
VAJUS

MIRĖ

Netikėtai mirė PetrasVas- 
kelevičius, 2808 Snyder Ave. 
Velionis nelaimingai buvo su 
žeistas sunkvežimio. Ligoni
nėj buvo nuplauta koja, bet 
gyvybės nepavyko išgelbėti. 
A. a. Petras buvo tik 46 me
tų amžiaus, paliko našlę žmo 
ną ir dvi dukreles. Palaido
tas kovo mėn. 27 d., šv. Kry
žiaus kapinėse. Laidotuvėms 
labai gražiai rūpinosi grab. 
Juozas Kavaliauskas. Ilsėkis 
ramybėj.

Elzbieta Zakarauskienė bu 
vo palaidota praeitą savaitę.

LIETUVIS GYDYTOJAS

- is hereby given that Licence No. iL 825 has ___ __
RL 4348 has been issued to the undersigned to sell wine & 'iquor. at retail under L 

į tn sell beer, wine an t liquor at retail under 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Į Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- [at 1247 Avenue U, Borough of B 

of Kings, to be consumed off

SYDNEY H. ROSENSTETN 
Homecrest Liquor Store 3 

Avenue U, Brooklyn, N. Y,Y. 1217

buvo vi- ' 
raugsimi 

bus pri- 
ii šešerių 

pjėssusitar- 
Seselėms. 
dirbu, Se- 
'41 jėgų

Sužinojo.
Sužeistas kareivis: —Taip. ,t*w 

v . . „. Brooklyn,
As gulėjau dvidešimt ketu-

Pašalaitis: — Ar tu buvai 
gyvas, kai tave išėmė 
nai?

iš te-

Paieškojo
— Pragėriau penkis 

rius, tai nors žinau ką
— Na... ką?
— Penkis guzus galvoj ir 

išsuktą koją.
Pranas Bekampis.

dole- 
turiu.

at 492

on the premises.
IGNAS

;492 Grand St.,

NOTICE is hereby given that License No. ------------- ;-------------
L 1006 has been issued to the undersigned NOTICE is hereby given that Licen 
to sell wine & liquor, at retail under Section RL 5605 has been issued to the undersi 
107 of the Alcoholic Beverage Control latw ; to sell beer, wine and liquor at retail 
at 24 Alabama Ave., Borough of Brooklyn, 'nz >ho iloveratre
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MISS RUTH JACKMAN
Ruth Jackson Wines & Liquors

Alabama Ave., Brooklyn, N. Y.

Petraitis, Dan. ! 
Laurynaitis.

— Moterų karii 
ėjo Pranciška Li 
Siena Žemaitytė.

— Sekmadienį 
: d., mūsų baž 

rinkliava Lietuv 
—Mirė Ant. D( 

metų. Paliko žn 
nėlę, dukterį Ju

— špeliai sug 
dos, kur aplank 
rius, Tadą ir Ed

— Dr. Jurgio 
ko) žmona Dr. 
jau pilnateisė 
praktikuoja sa1 
je; jos vyras y

th p

B

I Scci ion ’.Of of >he Al.-ohnlic Beverage 
trol Law at 4905 Church Avenue, Boro 
Brooklyn, County of Kings, to be con 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that Licence 
RL 894 has been issued to the underd 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the A.cilo'ic Beverage 
trol Law at 349 Central Ave.. Boron

County of Kings, to be con

CHARLES PFEIFFER 
Central Palace Cafe 

Central Ave., Brooklyn,

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Prie šv. Kazimiero bažny
čios įvyko labai sėkminga 
Raudonojo Kryžiaus rinklia
va. Visi parapijiečiai gau
siai aukojo. Surinkta graži 
suma pinigų. Aukos buvo 
renkamos po kiekvienų mi
šių; tam darbui pasiauko
jo: Elzbieta Rimdeckaitė, 
Elena Belskytė, Ona Rim- 
gailaitė ir Teklė Balčiūnai
tė.

Sodalietės ir Vytės pasi
žadėjo paaukoti keletą va
landų savaitėje, dirbdamos 
„Surgical Dressings” Raudo
najam Kryžiui. Jos dirbs 
lietuvių vardu.

Moterų Tarybos narės jau 
seniai darbuojas šiam pra
kilniam tikslui; jos jau yra 
dirbusios 550 valandų lietu
vių vardu.

ting Nurse Society,’’tad ji pa 
sakė puikią, įdomią kalbą a- 
pie garbingą slaugių draugi
ją. Ji paaiškino nariams, ko
kius gailestingus darbus šios 
slaugės atlieka, lankydamos 
namus ir teikdamos pagalbą 
visiems jos reikalaujantiems.

Ateinančiame susirinkime 
mums daug įdomaus pasakys 
apie muziką mūsų gabus mu
zikas Jonas Valavičius iš 
Point Breeze.

Buvo mums garbė turėti 
susirinkime mūsų narį Julių 
Mažeiką, kuris sėkmingai 
tarnauja Laivyne. Jis buvo

24

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 92 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Foot of Bay 32 St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No.
RW 777 has been issued to the undersigned j ...
to sell beer and wine at retail under Section RL 1266 has been issued to the undersi 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 315 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

Smith St.. Brooklyn. N.

to be consumed j Brooklyn, --------
on the premises

N. Y;349

NOTICE is hereby given that Licence 

to sell beer, wine and liquor at retail t. 
Section lit of 'he Alcoholic Beverage 
trol Law at 595 Flatbush Ave., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be con 
on the premises.
1753 FULTON RESTAURANT & BAR, 
595 Flatbush Ave., Brooklyų, N

_____ „___ No. NOTICE is hereby given that Licence 
RW 302 has been issued to the undersigned [RL 5509 has been issued to the unde 
tc Lee. „..J „t —L.” to sell beer, wine and liquor at retail .

Section 107 of the Alcon >hc Beverage 1 
trol Law at 408 ,Jay Street, Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be cone 
on the premises.

STAR DEl.'CATESSEN. INC. 
Star Cafe

408 Jay St.. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that Licence 
RL 41 79 hns been issued to the undersi 
to sell beer 
Section 117 <r the A'cohollc. Beverage 1 
trol Law at 444 Myrtle Ave.—157-165 Wa 

Brooklyn, County 
on the premises.
OPERATING CO

Jlrcoklyn, N. Y

the

315

NOTICE is hereby given that License r„. ..... - - - •_ 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 133 Irving Ave. .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM ERNST
(Black Eagle Tavern)

133 Irving Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 738 has been issueci to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107- of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1354 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

1354 Fulton

NOTICE is
jRL 1059 has been issued to the undersigned NOTICE is hereby given that Licence
I to sell beer, wine and liquor at retail under jRL 928 has been issued to the undersi 

_ " " wine and liquor at retail
Borough of Section 107 of the Alcoholic Beverage Con 

r at 180 Prospect Park, S.
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

WILLIAM McDEVITT
180 Prospect Park, S. W., Brooklyn, N.

wine and liquor at retail 
<r the

ly Ave., Borough of 
Kings, to bo consumed 

[Wf .KEN REALTY & 
avo..

157-165 Waverly Ave.,

ELLEN MURPHY
St., Brooklyn, N. Y. B 444 Myrtle

hereby given tri nt Licence No.

v. to wen Deer, wine ami liquor at retail unaer nasparvažiavęs apsilankyti. Na- Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- [to sell beer 
i'r. . • -i i •• trol Law at 1325 Flatbush Ave., Borough of Section 107nai yra dėkingi,kad jis nepa- Brooklyn, County of Kings, to be consumed Law 

. _. J.-1 tx" t on *'*le Pfemises. [Boro

VYČIŲ 3-ČIA KUOPA

ankstesnės
savo žur-
išsiimti-

ėį parapijos —Dr. Supis d: 
briuomenėje. fbmijoje, kur 
aiėkos laiš- žmona Marė (2 

uetatsiimčia
laikraščio Bridgepo

tavoke- 
rinsi į New 
u. kun.

■si gerojo

nostogauda- 
hose, Lin- 
'jti ir grįžti 
r$ii} darbų.

šitlmgas bū-
■'Miį daly- 

esusi- 
išrinkta

Neseniai čia baigė gydyto
jo mokslus kitas tautietis— 
Henrikas Šidlauskas (Shild). 
Jis gyvena šv. Andriejaus 
parapijos ribose, 1027 Walla
ce St., Lietuviai laukia naujų 
profesionalų lietuvių. Pasi
sekimo !

Raudonajam Kryžiui rei
kalingi milijonai dolerių.

Kovo 28 d. įvyko L. Vyčių 
kuopos susirinkimas, kurs 

buvo pilnas įvairumo.
Pereitam susirinkime buvo 

nutarta turėti paskaitas 
kiekviename s u s i r i nkime. 
Pirmutinę paskaitą davė mū
sų vicepirm. Katarina Janu
laitytė, kuri yra slaugė. Ka
dangi dabartiniame laike Ja
nulaitytė dirba prie „Visi-

3

tingėjo atsilankyt ir pasaky
ti kelius žodžius apie savo 
darbuotę Dėdės Šamo tar- 
nvhnw NTorionnc Um-szn rtr-a h.as been lssued to thG undersigned ,RL 6621 ha-IiyUUJc. INd-IlcLIHS UUVU pi d,- to sell wine & liquor, at retail under Section to sell beer, 
nešta apie „Folk Festival,” j’ 
kuris įvyks gegužės mėne
syje Academy of Music.

Buvo skaityti laiškai nuo 
mūsų narių karių, šiame su
sirinkime perskaityti laiškai 
nuo Juozo Margevičiaus, Al
berto Rupšio, Kazimiero 
Margevičiaus ir F. Jankaus
ko. Visi nariai nutarė savo 
narius tarnyboje palinksmin
ti Velykų sveikinimais.

Dv. Vadas kun. S. Raila 
paaukojo keletą knygelių 
„The Lithuanian Language.” 
Šie nariai laimėjo knygeles: 
Julius Mažeika, Edwardas 
Ramoška ir Elzbieta Sidera- 
vičiūtė. Kadangi ateinantis

HARRY J. FREY 
(Foster Tavern)

1325 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Licence No. NOTICE is hereby given that Licence 
L 280 has been issued to the undersigned RL 6621 has been issued to the undersi

Y. B

, wine and liquor at retail an 
107 of tl.e A cc.hr lie Leverage 

. . v at J15 Liberty Ave., Borough
Kings, to be consumed off the Brooklyn, County of Kings, to be con 

on the premises.
IDA WATTENBURG CHARLES JOZINO & TOM DORAN
Ave., Brooklyn, N. Y. B 915 Liberty Ave . Brooklyn, N. Y.

107 of the Alcoholic Beverage Control Law | Section 
[at 124 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, trol Ls 
!County of 
premises.

124 Myrtle

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that Licence 1 
RL 1222 has been issued to the undersigned [RL 5 165 itas been issued to the undersi 
to sell beer, wine and liquor at retail undet to sell beer, wine and liquor at retail un 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- [Section 1C7 >f t’>e Alcnhnlic Biverage 
trol Law at 212 Berry St. & 112 No. 3rd trol Law nt 207 Bond Street, Borough 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, [Brooklyn, County of Kings, to be con 

on the premises.
TIMOTHY O’SHEA

207 Bond St., Brooklyn, N. YJ

NOTICE is hereby given that Licence h 
RL 5517 has been issued to the unde

to be consumed on the premises.
ANTHONY SZYMASZEK

212 Berrv St.
112 No. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. .. . .
RL 3137 has been issued to the undersigned .to’ sell beer, wine and liquor at retail un 
to sell beer, wine and liquor at retail under [Šertum 107 of the Aicololie Beverage 
Section 107 of the Aleo.iolic Beverage Con- trol Law at 589 — 3rd Ave., Borough 
trol Law at 426 Prospect Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, to be con 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed on the premises^ 
on the premises.

FRANCES M. KOELSCH
(Devaney’s Bar & Grill)

Prospect Ave., Brooklyn, N. Y. '

susirinkimas pasitaiko Vely- 31 south 3rd st., 

kų dienoje, tad atkeltas į ba
landžio 11 d.

Kviečiame visus atsilanky
ti! Nesigailėsite atėję!

HELEN WASYLISZYN 
Helen’s Bar & Grill

589 — 3rd Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Licence 1 
RL 1063 has been issued to the tinders 
to sell beer, wine and liquor at retail un 

„ ......... ............... ...... ..... ... .......... ......... S. ction IO7 of the A coholic Leverage
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- trol Law at 663 Rogers Ave.—209 Cla 
t. . .... ............... ..... z____‘ " ........................ " ’ '
Brooklyn, County of Kings, to be consumed .to be consumed on the premises, 
on the premises. 

AUGUST GOODARD 
, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that Licence No. NOTICE is hereby given that License H 
_ has been issued to the undersigned L 152 has been issued to the undersi 
beer, wine and liquor at retail under Ito sell wine and liquor at retail under — ■ ■ . .. — — ' ■■ ■■ ’ " ~____

1824 Nostrand Ave., Borough

off the premises.

Y.
426

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5472 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 1 
Section iu( oi ini’ mconuuc ucverage wn- v.v, wm —.v.
trol Law at 31 South 3rd St., Borough of Ave., Borough of Brooklyn, County of Kin

CATHERINE ROHE 
663 Rogers Ave., 
209 Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y.

Vytė

NOTICE
RL 6145 
to sol! 1—............ .. ...... ....  ... _____ ____  , . .. ------  —
Section 107 of ihe Alcohu ic Beverage Con- tion 107 of the Alcoholic Beverage Con 
trol Law at 1018 Manhattan Av., Borough of Law at 1824 Nostrand Ave., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed Brooklyn, County of Kings, to be con 
on the premises. off the premises.

ALEX GODLEWSKI I SYLVIA LETZTER
1018 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y. 11824 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y>

Waite —'
- iždin.

M nauji su 
Ins įvykdy- 

pynas pelnas 
naujai

Šį sekmadie 
4 d., Hartford' 
skyrimu, vysk 
čiose bus rink 
šelpimo reika] 
mūsą bažnyčh 
kliava.

Būtų labai 
ietuviai gau 
jietuvos reik 
tie, kurie bus 
ir tie, kurie ' 
čioje; galir 
klebonijon. 
paaukojo per 
šiam reikalu 
sudėti daugi 
kiekvienas a 
me gražiai p 
vargstantien

Gegužės £ 
Motinų dien 
ras jau pra 
[programos; 
teatras ir ki

kapeliono P. pagerbtos i 
teikė ioms neĮįai, kuri< 

mų laisvę. 
Visi atmini

Vėl prie 
ma „Amer 
Klimaitis.
„Amerikos 
prie bažny 
užsiprenur 
įpas Klima 
į jums pata 
Ikos” ir „1 

t lu. Turėki 
•straci- se šiuos 1; 
A. Vaičiulai-1 ra pįinį j 

karo vieti 
KTORVOF klos.

Alfred Senn

Jstaigoje
Mi Street

PRE Rod
iliustruota,

11 yra Lietuvių P 
Wo leidinys.) šv. M 

plioriaus kai- karo boi 
150 eg- draugija

1 baugiau—30c. Bažnyčii
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'AIL
JORS
ence No. 
dersigned 
ail under 
age Con- 
rough of 
consumed

N. Y,

:ence No. 
idersigned 
nil under 
■age Con- 
>42A No
County 
mises.

of

N.

:ence No. 
idersigned 
ail under 
■age Con- 
irough of 
consumed

NS CLUB 
yn, N. Y.

cence No. 
idersigned

S^lORESPONOBNTŲ PRANEŠIMAI
NOTICE is hereby
L 397 has been Is^jA 
r ** and 
tion 107 of the Ate? \ 
Law at 69ns ov J*-* lx

v Britain, Conn
įgu buvo išgirsti, kun. 

off the p^. r5; įnkaus išreikštus Sese-
6905 - 8rd An., ,rbo įvertinimo žodžius,

klausėsi šios parapijos 
-. — Mi ranciškaus vienuolyno

t^it‘°Lw07at,,5n ai. Visos atsilankiusios
Brooklyn, County of nA suĮik0 dirbti Uoliai a- 

e, palengvinti seselėms 
lesčiuose, Dievui ir Tė-

RL wZTfc&A 
to sell beer, wine udLS 
Section 107 of ts. d."!*’

Brooklyn, County of r? ' 
on the premises,

~ , SILVrR JtANDis,
571 Fulton St, J*.’

NOTICE is herebyįte?' 
RL 899 has been isogj ?* 
to sell beer, wine u«j •>to seu oeer, wtne and |C ’
Section 107 of the Ate?1 i x • i j i
troi Law at 5ooi-3*j nkta nauja valdyba: 
on^the^preS7 of ladzevičienė, pirm., sėson the premises.

SIVART SAitfr, 
(Sam'i BuiS 

5001 - 8th Ave. ,

NOTICE is hereby
RL 6103 has been iįmį 3 
to sell beer, wine and te? 
Section 107 of the AkZ? 
fml Tjitv oftan under trolLaw;t lrg

rage Con- Bronklyn> ,
’rough of 'on the “ kORi !
consumed i vrurnnv

rbana, rašt., M. Pava- 
lė, izd. Apsvarstyti atei 
eikimo sumanymai; vie 
i svarbiausiųjų „Margu- 

I”, kuri įvyks gegu-
d. po Mišparų. Visas

V(D^AYv^'b bus skiriamas vienuo-
328 Washington St, ’eikalams

stipresnės dvasios pasiauko
ti garbingiems darbams Die
vui ir Marijai šiame kare. 
Jos nutarė įgyti cimboriją, 
kuri
vana 
do.

bus pasiųsta kaipo do- 
Camp Carson, Colora-

Jų
„Mareen” teikė linksmų ir į- 
domių žinučių bei dvasinių 
minčių, kurios skatina šią 
Marijos grupę prie kilnesnių 
dalykų, kurie turėtų rūpėti 
kiekvienai Marijos sekėjai.

mėnesinis laikraštėlis

vo tautą. Patartina visoms 
lietuvėms joje priklausyti.

Naują valdybą sudaro: 
pirm. O. Apanavičienė, vice- 
pirm. T. Kairienė, nut. sekr. 
Platakienė, fin. rašt. A. Apa- 
navičiūtė, ižd. Dirsienė, ligo
nių globėja Paliulionienė, 
Federacijos skyriaus atsto
vės — Patašinskienė, Zlot- 
kienė ir Čepienė ;bonų plati
nimo komisijoje — O. Šu
kienė ir O. Kazlauskienė. Na
rių yra apie 200.

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that 
RL 1251 has been issued to the 
to sell beer, wine nnd liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1354-56-58 Bedford Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, 
consumed on the premises.

JUSTIN LOWENBERGER 
Unity Delicatessen

1354-56-58 Bedford Ave., Brooklyn, N.

T icense No. 
undersigned 
retail under

to be

Y. B

m, N. Y. |

cence No.____________ ...
idersigned to sell beer, wine mU-j. .
tail under Section 107 of the Airfo! S. M. FellClia, mokinių 
rage Con- trol Law at 243-24SA ? • - - - - - - — -
trough of Brooklyn, County of Eta, 
consumed on the premises.

Susirinkimas užsibaigė lin
ksmoj nuotaikoj ir pavaiši
nimu visų atsilankiusių kava 
ir skaniais pyragaičiais. Vi
sos teikė savo gražius linkė
jimus ir dovanas P. Rizaus- 
kaitei, kuri jau išvažiavo 
W. A. A. C.

į

n, N. Y.

on the premises.
DANIEL 

243-243A Court St,

ne susirinkime dalyva- P—lis

cence No. 
ndersigned 
tail under

NOTICE is hereby gte fe 
L656 has been issued k < 
to sell wine and liquor it 

i tion 107 of the Ateolit

dorė, viešnia iš Pitts- 
o, kuri perdavė linkėji
mo Motinos Dovydos ir 
Seselių- Pittsburghe. Ji 
•ino, kad Seselės visuo- 

darbus

Hartford, Conn

tan unoer .tion 107 of the Alcohol* Ū
rage Con- Law at 2119 Nostrand 1, ydeS JU geTUS 
orough of Brooklyn, County of Em t • t •
consumed off the premises. ' 3111 OS naudai S

yn, N. Y.

cence No. 
ndersigned j 
tail under 
rage Con- 
irough of 

consumed

___ ____ olijos naudai savo mal-
SOPHIE & BERIBI i> 

2119 Nostrand 'Ave., B-į >•

NOTICE is hereby gira i 
L 655 hts been issued it j 
to sell wine & liquor, al ref 
107 of the Alcoholic Bso?

jų klebonas buvo išvy
st 1029 Nostrand Art, Benį M-^Spetll, N. Y., palydė-

m. N. Y.

K“ES’to k * apus rašytoją ir visuo- 
j veikėją a. a. kun. A. 
ą.

ETHEL FREIf
1029 Nostrand Are.,

Mirė Jonynas. Laidotuvėse 
patarnavo grab. J. C. Mor- 
can.

Sunkiai serga General li
goninėje Jenčienė. Iš ligoni
nės grįžo Ešmantienė. Pama
žu sveiksta J. Kovas ir S. Bu
trimas (turėjo operaciją, da
bar jau namie). Svetikas dar 
tebeserga ligoninėje. Linki
me visiems išsveikti.

cence No. 
ndersigned 
tail under 
rage Con- 
3 Prospect 
of Kings,

yn, N. Y.

NOTICE is hereby tna į 
L 1099 has been issued it j 
to sell wine & liquor, it rfc; 
107 of the Alcoholic Bra? 
at 9310 Avenue L, Bora- , . . ,
County of Kings, to k įnmanymas atidaryt vai- 
premises. FRANK NAJf!

Canarsie Retail, Win- i fc 
9310 Avenue L, he

ijas Seserų Pranciškie-

NOTICE is hereby yra i 
icence No. L 825 has been issued It į 
ndersigned to sell wine & 'iquor, it m 
■tail under 107 of the Alcoholic Bra? 
rage Con- at 1247 Avenue U, Bonę 
lorough of 

consumed

rželį darbininkių moti- 
ikams globoti buvo vi- 
arapijos su džiaugsmu 
;as. Vaikučiai bus pri- 
nuo dvejų iki šešerių 
Motinos galės susitar- 
valandų su Seselėms.

yn. N. Y.

County of Kings, to be tan 
premises.

SYDNEY H. ROS?

1247 Aven^T* yra visokių darbų, Se-

— Šiomis dienomis mūsų 
klebonas, prel. J. Ambotas, 
išvyko poilsiui ir sveikatai 
sustiprinti. Linkime jam gra
žios sėkmės.

— Par. choras gavo naujų 
narių. Sugrįžo anksčiau dai
navę Alb. Stanulis ir Sil. Ge
dutis.

— Kariuomenėn išėjo Alb. 
Petraitis, Dan. Indriliūnas, 
Laurynaitis.

— Moterų kariuomenėn iš
ėjo Pranciška Litvinaitė ir 
Elena Žemaitytė.

— Sekmadienį, balandžio 
4 d., mūsų bažnyčioje bus 
rinkliava Lietuvos šelpimui.

—Mirė Ant. Dovydaitis, 75 
metų. Paliko žmoną Petro
nėlę,

Netrukus ,Amerikoje” bus 
paskelbti Rochesterio lietu
vių karių vardai. Sekite 
„Ameriką.”

Baltimore, Md
Kovo 28 d. mūsų bažnyčioj 

prie durų per visas šv. Mi
šias kitatautės seserys sto
vėjo su dėžutėm, rinkdamos 
aukas senelių prieglaudai.

icence No. 
indersigned 
’tail under 
■rage Con- 
orough of 

consumed

NOTICE is hereby (tte 3i 
L 1497 has been issued hi 
to sell wine & liquor, it isi 
107.of the Alcoholic Bra.- 
at 998 Hatbush Are., Ite? , 
County of Kin* to be m įllanans
premscHMUKLER’s mi dos mokiniai savo žur- 

STORE. Ki 
,998 M

tikis rasti naujų jėgų 
geram sumanymui.

dos, 
rius,

yn. N. Y.

Icense No. 
ndersigned

aukštesnės

dukterį Juzę.
Špeliai sugrįžo iš Flori- 
kur aplankė sūnus ka- 
Tadą ir Edvardą.
Dr. Jurgio Allen (Ažu-

ko) žmona Dr. Mary Allen 
jau pilnateisė gydytoja; ji 
praktikuoja savo vyro vieto
je; jos vyras yra laivyne.

—Dr. Supis dabar yra Kali-
i,Illuminator” išsiunti-
dsiems mūsų parapijos 
oliams kariuomenėje, fornijoje, kur nuvyko ir jo

naersigneu NOTICE is hereby pwi ® 
ier Section RL 5695 has been isued b 4 
ntrol Law to sell beer, wine and bfBi . v i v , - i ~

Brooklyn, Iseciion m/ ui theime daug padėkos lais- žmona Mare (Žemaityte).
d off the trol Law at 4905 Church .te . .» v. J '

r
luors
N. Y. B

Brooklyn, County of iriuose jie net atsiunčia 
nę dovanėlę laikraščio 
:ymui.

icense No. 
indersigned 
stall under 
irage Con- 
Borough of 
■ consumed

3, INC. 
yn, N. Y.

icense No. 
indersigned 
Ier Section 
mtrol Law

Brooklyn, 
ed on the

st.) 
■n, N.

No.icense 
indersigned 
ier Section 
introl Law

Brooklyn, 
ed on the

lyn, N. Y.

Ion the premises.
S—H DAB 4 GE- 

4905 Church Art, B®- 

NOTICE is hereby yhw “ 
RL 894 has been issued te 3 
to sell beer, wine md bye- 
Section 107 of the 
trol Law at 349 Cental 
Brooklyn, County of W

Central Plb« « 
349 Central Avt,

NOTICE is hereby P« * 
RL 1266 has been is«J»’ 
to sell beer, wine im 
Section IV of 
trol Law at 595 FUWi ® 
Brooklyn, County of fc. 
on the Premises. ,|
1753 FULTON RESTAUR 
595 Hatbush Ave.,

NOTICE is hereby PJ®.3, 
RL 5509 has been iss»» 
to sell beer, wine indWI.

t^i'irLaw’aMM Je vo 22 d. skaitlingas bū- 
Brooklyn, County of 
on the Premise.

STAR DEL'CAl*' 
Star W'

1 Miliauskaitė buvo ke- 
dienom išvykusi į New 
į. Dalyvavo a. a. kun. 
luko laidotuvėse.

Gedraitis, mūsų gerojo 
nko sūnus, nelaimingai 
iže koją, atostogauda- 
Zermont kalnuose. Lin- 
jam pasveikti ir grįžti 
nokyklos ir gėlių darbų.

Šį sekmadienį, balandžio 
d., Hartfordo Vyskupo pa-

■icence No. 
indersigned 
der Section 
introl Law

Brooklyn, 
ed on the

, N. Y. B

408 Jay St, 

NOTICE is hereby .į®,' 
RL 41 79 has been If“ , 
to sell beer, wine J?’ 
Section 1)7 <’ 
trol Law at 444 Nynk ■ . 
ly Ave., Birouyn nf^J 
Kings, to lie ccnsunrt 
WI .KEN REALTY i 
444 Myrtle Aye., ... 
157-165 Waverly

NOTICE is bertbr , 
RL 928 has been isf? ,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5526 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of ihe Alcoholic Beverage Con
trol Law at 826-828 Remsen Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. «

REMSEN BAR & GRILL, INC. 
826-828 Remsen Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that Licence No. 
been issued to the undersigned 
& liquor, 
Alcoholic

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE is 
L 218 has 
to sell wine 
107 of the 
at 429 Fifth Avenue,
County of Kings, to 
premises.

ALBERT SCHWARTZ 
South Brooklyn Liquor Co.

Ave., Brooklyn, N.429—5th Y.

the

B
NOTICE is hereby given that 
RL 1140 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 203 W. 9th St., Borough of Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JENNIE GREENLAND 
St.. Brooklyn, N.

License No. 
undersigned 
retail under

Notice is hereby given that Licence No.
RL 1098 ■ - - -
to sell beer.

has been issued to the 
and liquor at

203 W. 9th Y. B

NOTICE is 
DW 32 has 
to manufacture wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4500—2nd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MONARCH WINE CO., INC.
4500 —2nd Ave., Brooklyn, N. Y. B

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4362 has been issued to undersigned 
to sell beer, i '
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 453 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOSEPH HARRISON & MINNIE GOODMAN 

Harrison & Goodman
453 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. [NOTICE is hereby given that Licence No. 
CL 213 has 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 Remsen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

■“ BROOKLYN CLUB, INC.
St., Brooklyn, N. Y. B

THE 
^131 Remsen 

'NOTICE is 
L 977 has 
to sell wine 

| 107 of the 
at 808 Prospect Pl., 
County of Kings, tc 

. premises.
SAMUEL 

1808 Prospect Pl.,

hereby given that Licence No. 
been issued to the undersigned 
& liquor, 
Alcoholic

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ROSCHER
Brooklyn, N Y. B

undersigned 
retail under

trol Law at 1146 Manhattan Av„ Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given thnt Licence No. 
RL 1268 has 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 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLESTON BAR & GRILL, INC.
174 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
,. , - i RL 4360 has been issued to the undersignedwine and liquor at retail under sc„ beer wine nn(, „ . retaii d

if tno A Imnnlin Hovnrairo < . , - ,Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
trol Law at 588 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.
JOHN M. KENNEDY & DANIEL 

K. & C. Tavern 
588 Gates Ave., Brooklyn,

consumed

CARNEY

N. Y. B
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5009 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

[Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 261 Osborne St., Borough of 

consumedBrooklyn, County of Kings, to be 
Ion the premises. 

SAM CHELODNICK
Roundtown Bar & Grill & 

,261 Osborne St., Brooklyn,
Rest.
N. Y. B

NOTICE is 
L 451 has 
to sell wine 
107 of the 
at 80 Henry . _____ =._ __ ___ ......
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

RL 4290 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
'■eel ion 107 of the Alc dici.c Beverage Con
trol Law at 654 Jamaica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT WISNAUSKAS
654 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y. B

hereby given that Licence No. 
been issued to the undersigned 
& liquor, at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law

NOTICE is 
L 525 has 
to sell wine 
107 of the 
at 6824 Ft. Hamilton P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

C. L. HANSEN, INC.
6824 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn ,N.Y. B

i NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1041 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 422 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KELLY
•122 Utica Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6773 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 546 State Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPP1NA CERUIL
546 State St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 969 has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that Licence No.
RL 6836 has been issued to the undersigned _
to sell beer, wine and liquor at retail under to sell beer, wine and liquor at retail under 

i Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- Section 107 of the Alcomlic Beverage Con
trol Law at 254 Fulton St., Borough of trol Law at 1823 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consulted 
on the premises.

FULTON BAR & GRILL, INC.
254 Fulton St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is 
L 717 has 
to sell wine 
107 of the . . .
at 5 Utica Avenue, _ 
County of Kings, to be consumed off 
premises,

PHILIP TRACHTENBERG 
Remsen Court Liquor Store

5 Utica Ave., Brooklyn, N.

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

MAY T. HASSELMANN 
(Haye’s Road House) 

(Estate Harry A. Hasselmann)
1823 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.hereby given that Licence No. 

been issued to the undersigned
& liquor, at retail under Section , ... , , , .
Alcoholic Beverage Control Law RL “’-'į hn» >?en issued to the undersigned 

Borough of Brooklyn to sg1* beer, wine and liquor at retail under
- — - - O ■« ■ w. 1 O *7 i-1, a 4 1 z...11M įzva

NOTICE is hereby Riven that Licence No.

Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
Bogart St., Borough of 

of Kings, to be consumed
trol Law at 54 
Brooklyn, County 
on

Y. B

hereby given that Licence No. 
been issued to the undersigned 
& liquor, at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control l aw 

St., Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 959 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section IO7 of ’he Alcoholic beverage Con
trol Law at 221 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN TILLIAN 
Stanmark Tavern

221 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y. B

54

the premises.
GEORGE 

(Ear 
Bogart St., »

H. LEISHEIMER
Muff Tavern)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1379 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 205 Court St. & 2 Wyckoff St., 
Borough of Brooklyn, County ofat Kings, to 
be consumed on the premises.

J. O. H. CORP. 
205 Court St.
2 Wyckoff St., Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6761 has been issued to the undersigned 
to seil beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1496 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONETTA VIRGILIO 
Administrix Estate of Nicola Virgilio 

1496 Fulton St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby priven that Licence No. 
RL 958 Has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail unoer 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 291 Wythe Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MANKIEWICZ 
(Sheridan Park Tavern)

291 Wythe Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No.
L 485 has been issued to the undersigned . , ,
to sell wine & liquor, at retail under Section NOTICE- is hereby given that License No. 
107 of the 
at 563 —

’ County of 
premises.

Alcoholic’ Beverage Control Law RL ^89^ has b?en 10 thf undersigned
4th Ave., Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed off the

Mirė nesenas lietuvis, J. 
Skirmonas. šeštadienio nak
tį rastas prie vieno namo 
trepu negyvas, gerai apmuš
tas. Piktadariai nesugauti. 
Spėjama, kad kokių kazir- 
ninkų darbas, nes jis kai kur 
ir iš pinigų pakaziruodavo.

Liko nuliūdę brolis ir se
suo.

NOTICE is heieby given that License No. 
RL 6599 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

34 
of

trol Law at 2055 Fulton St.,—A-K-A 
Somers St.. Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

FREDERICK J. SCHUMACHER
2055 Fulton St.,
34 Somers St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is herebv given that License No. 
RL 1201 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1605 Broadway, Borough of 

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

NETTIE GOLDSTEIN 
Tarry Tavern

,1605 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 

[ RL 949 has 
5 to sell beer, 
I Section 107

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

I trol Law at 98 Berry Street, Borough of
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FELIX KOSIMSKI
98 Berry St., Brooklyn, N. B

[to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1425 Rockaway Parkway, Bo- 

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

FRANK DUMCHES
11425 Rockaway P’kway, Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that Licence No.' . ; ; -
■ 555 has been issued to the undersigned , NOTICE is hereby given that License No.

MAX WEINSTEIN 
Fourth Ave. Wines & Liquors

563 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y. B

L ... . ____ ____
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1781 Ocean Ave , Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1781 Ocean
SAMUEL SIMON

Ave., Brooklyn, N. Y. R

RL916 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8500—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LaTOURAINE CAFE, INC.
8500—1th Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that Licence No. 
_ . _ has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1870 - 
County of 
premises.

NOTICE is
L 74 NOTICE is hereby given that License No. 

RL 1289 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 623 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS BREMER
623 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6693 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 281 New Lots Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO MILLSTEIN
(New Lots Bar & Grill) 
Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

1870—86th

86 St., 
Kings, to

CHARLES 
St.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CASAZZA 
Brooklyn, N. Y. B

hereby given that Licence No. 
been issued to the undersigned 
& liquor, at retail under Section 

.... __  Alcoholic Beverage Control Law
at 266 Prospect Park West, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
SUPERIOR WINE & LIQUOR STORE, INC. 
266 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is 
I. 848 has 
to sell wine 
107 of the 

266

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1032 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the 
at 5112 — 
County of 
premises.

281 NewNOTICE is hereby given that License No. 
RL 1018 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3821 Ft, Hamilton Pk’way, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

BASTONE’S BAR & RESTAURANT 
3821 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N.Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3179 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic • Beverage Con
trol Law at 4521—5th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kies??, to be consumed 
on the premises.
WILLIAM SMALLING & HENRY BROWN 

Bill & Henry
•1521—5th Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE 
[RL 3241

Alcoholic Beverage Control Law 
18th Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, t<> be consumed off the

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

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 123 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KONSTANTY PUCZYNSKI 
123 Glenmore Ave. , Brooklyn,

JOSEPH WEINSTEIN
Ave., Brooklyn, N. Y. BSiuvėjai šiuo metu gauna 

mažas algas. Jei nuo gabalų 
dirba, tai per skub&nimą, 
kad nė akių negali pakelti, 
kokį dolerį daugiau uždirba, 
bet kitiems ir tų gabalų ne
spėja pristatyti, turi kant
riai palaukti. Jaunesni siu
vėjai vyrai gauna laivų sta
tybos darbus ir džiaugiasi, 
kad dvigubai uždirba, be jo
kio skubinimo. Lietuviai siu
vėjai, kurie ten gavo dirbti, 
parsineša gerą pluoštą pini
gu-

NOTICE is 
L 496 has 
to sell wine 
107 of the 
at 7 Willoughby St., 
County of Kings, to 
premises.

TRIANGLE WINE 
7 Willoughby St.,

hereby given that Licence No. 
been issued to the undersigned 
& liquor, 
Alcoholic

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

& LIQUOR CORP.
Brooklyn, N. Y. B

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5522 has 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 
(Tony’s Rest. & Bar)

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 1005 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 943 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SABINA CHASANOFF 
Terminal Wine & Liquor Co.

948 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y. B

5112—18th

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1322 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 46 Smith St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

- 46--SMITH ST.. INC.
46 Smith St., Brooklyn, N. . Y. B

716—3rd

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

Brooklyno Lietuviai Graboriai
NOTICE
RL 4334 __  ___________ .
to sell beer, wine and liquor at retail under 

! Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
j trol Law at 650—3rd Ave., Borough of 
[Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWIN WILINSKI
Waterfront Bar & Grill

Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7 - 4335
4 
skyrimu, vyskupijos bažny
čiose bus rinkliava Lietuvos 
šelpimo reikalams. Tad ir 
mūsų bažnyčioje bus ši rink- 
kliava.

Būtų labai gerai, kad visi 
lietuviai gausiai paaukotų 
Lietuvos reikalams — ne tik 
tie, kurie bus bažnyčioje, bet 
ir tie, kurie ir nebus bažny
čioje; galima įduoti auką 
klebonijom Pats Vyskupas 
paaukojo penkis šimtus dol. 
šiam reikalui. Mes turėtume 
sudėti daugiau. Manau, kad 
kiekvienas aukodamas galėsi 
me gražiai pagelbėt Lietuvos 
vargstantiems.

Toronto, Ont

Pavyko vakarėlis

J K
NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 109 has been issued to the undersigned 
tc sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 318 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GRAND PARADISE CO. INC.
318 Grand St., Brooklyn, N. Y.

650—3rd

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned Matthew P. BallasStephen Aromiskis

(Armakauskas)
NOTICE
RL 4333 ____ _____ .......
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 965 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County o^ Kings, to be consumed 
on the premises.

LAWRENCE HALL
965 Broadway, Brooklyn, N. Y.

(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių DirektoriusNOTICE is hereby given that License No. 
|RW 217 has been issued to the undersigned 
to sell 

[107 of 
at 197

i County _
premises. 

CONCETTA SANGIOVANNI
1?7 No. 8th St.. Brooklyn,

Modemiška KoplyčiaKovo 20 d. lietuvių moky
klėlės komiteto pastangomis, 
par. salėje įvyko vakarėlis. 
Suvaidinta vieno veiksmo 
scenos vaizdelis ,,Žemės ar 
moters”. Vaidino jaunuoliai: 
V. Dervinytė, V. Jarašiūnai
tė, J. Grinskaitė, V. Banylis, 
V. Meldažis, J. Grubavičius. 
Visi jie gražiai pasirodė. B. 
Dervinis pasakė monologą 
apie girtuoklio vargus. Ko
mediją ,,Tik niekam nesa
kyk” artistiškai suvaidino A. 
Augutis ir J. Banylis. Reži
savo St. Dervinienė. Progra
mą vedė AI. Dervinis.

beer 
the 
No.
of

and wine at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 
8th Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
| RL 4351 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

I Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
I trol Law at 518 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
(STANLEY MASIULIS & JOSEPH MOKOLA 
518 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5471 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

I Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 259A Kingston Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JERRY ZABB 
Hamilton Bar & Grill

Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Ave.,

Notary Public

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 241 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 861 Glenmore Ave., Borough of Brooklyn, 

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

yresnių Sodaliečių daly- 
savo mėnesiniame susi
nę, kuriame išrinkta 
, valdyba: P. Šilingaitė, 
rm.; M. Pavasarytė — 
irm.; M. Matulaitė — 
i.; V. Šimkiūtė — iždin. 
inkime aptarti nauji su 
rmaį) fcurįe fous įvykdy- 
)peretės” grynas pelnas 
..00) paskirtas naujai 
jai.
•mus karo kapeliono P. 
don laiškas teikė joms

dcence No. 
indersigned 
etail under [RL 928 has i*en 1 , č-ri 
erage Con- to sell beer, wine 
Borough of Section 107 of the_ ; 

Law at 180 
Borough of Breoį1)”' .s.
be wnsumedjOn^^ 

180 Prospect ParLj[_^> 

NOTICE is hertbf. P*? 
RL 6621 has b«” 
to sell beer, wine 
Section 107 °I.I 
trol Law at 'Jl® " pL, 
Brooklyn, County <» 

[on the premises f <! 
| CHARLES JOZWps

, N. Y. B 945 Lilierty <

No J NOTICE is Btšė prof. Alfred Senn 
___j nt vie-, bai been •*’*<> si

! consumed

, N. Y. B

.icence No. 
indersigned 
der Section 
mtrol Law

Brooklyn, 
ad off the :

Nauja Knyga
’HE LITHUANIAN 

LANGUAGE

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

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

acense 1,„. ------ ------------
indersigned RL 5165 iiM 'f611 
etail undei to sell beer, 
erage Con- S........ ’
12 No. 3rd trol Law at *, rįf

of Kings, 'Brooklyn, County

_____________
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SRIKOS” administraci- 
alite gauti A. Vaičiulai-

Gegužės 9 d. bus minima 
Motinų diena; parapijos cho
ras jau pradėjo rengtis prie 
programos; bus vaidinimas, 
teatras ir koncerto dalis. Bus 
pagerbtos motinos ir jų sū
neliai, kurie kariauja už mū- 
mų laisvę. Pelnas parapijai. 
Visi atminkite šią dieną.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 352 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 22 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STEVE PETRAGLTA
22 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

Joseph Le Vanda259A Kingston Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3182 has beenj issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

[Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2863 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH RASCHER, EXEC. 
Estate of Simon Ra.scher

2863 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

Laisniuotas Graborius ir 
Balsamuotojas

NOTARY PUBLICGraborius—BalsamuotojasNOTICE is hereby given that I.icense No. 
RW 212 has been issued to the undersoigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1145 Broadway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL FRADIN
1145 Broadway, Brooklyn, N. Y.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.NOTICE is hereby given that License No. 

RL 1085 has been issued to the undersigned 
I to sell beer, wine and liquor at retail under 
I Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 188-190 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

231 Bedford AvenueLietuvaitės kriuomenėje
Į pagelbinę Kanados ka

riuomenę išleidom jau antrą 
lietuvaitę — Krisiūnaitę; 
jos sesutė jau keli mėnesiai, 
kai tarnauja CWAC. Geriau
sio joms pasisekimo.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5940 has 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 Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SOPHIE MUTZ
Ave., Brooklyn, N. Y.

the premises.
GYMNASTIC ASSOCIATION OF 
POLISH FALCON ALLIANCE 
Nest 14 of Wlliamsburgh, Inc. 

188-190 Grand St.. Brooklyn, N. Tel. Virginia 7 - 4499Tel. STagg 2 - 4409Vėl prie bažnyčios platina
ma „Amerika”. Rūpinasi A. 
Klimaitis. Kurie neturit 
„Amerikos” namuose, gaukit 
prie bažnyčios, o kurie norit 
užsiprenumeruoti, kreipkitės 
pas Klimaitį. Jis mielu noru 
jums patarnaus ir „Ameri
kos” ir „Darbininko”’ reika
lu. Turėkit visi savo namuo
se šiuos laikraščius, kurie y- 
ra pilni žinių iš Lietuvos, iš 
karo vietų, iš lietuviškos vei
klos. O.

» Svečias
A Pundžius iš Montrealo 

lankosi pas M. Dervinius. Ža
da čia persikelti nuolatiniam 
gyvenimui. A. Pundžius yra 
„Amerikos” skaitytojas, di
delis lietuvybės darbų rėmė
jas, K. L. Tarybos veikėjas. 
Linkime jam gražaus pasi
sekimo.

101 Kent

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

NOTICE 
RL 1220 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 387 Oakland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KOLASINSKI
(The Old Oakland Tavern) 

Oakland St., Brooklyn,387 N. Y.

RUOŠIA DARŽELIUS F. W. Shalins
(Šalinskas)A. Rodzewicz

(Radzevičius)Kovo 21 d. prasidėjo pava
saris. Nors oras dar šalto
kas, bet tie, kurie planuoja 
Pergalės Darželius, jau suju
do. Didesnius žemės plotus 
ūkininkai jau pradėjo arti ir 
akėti, gi mažesnius, daugu
moje jaunuoliai, pradėjo ka
sinėti. Laukiama sausesnio 
ir

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1031 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law .at 144 Wyckoff Ave., Bgrough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES P. FIEDLER
144 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

84 - 02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.šiltesnio oro.Pirko namus NOTICE is hereby given that License No. 

RL 5189 has been issued to the undeersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 155 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIMON BOURKE
155 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.
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yga gausiai iliustruota, 
56 pusi, ir yra Lietuvių 
irinio Instituto leidinys.

Perkam bonus
Šv. Marijos dr-ja pirko

riiR-hasbeeu^gno egzemplioriaus kai- karo bonų už 1,000 dol. Tai 
etail iį?onwVofe “e 50c” 0 uzslsakant 50 eS~ draugija, kuri visada remia
aXgh'°of Law at 1824 Nc^ jlioriu ar daugiau—30c. Bažnyčią, savo valstybe sa- 
» consumed Brooklyn, County “ x ; J

off the

lyn, N. Y. 11824 Nostrand Art-.

o užsisakant 50 eg- draugija, kuri visada remia 
diorių ar daugiau—30c. Bažnyčią, savo valstybę, sa-

Kašte Razevičienė su sū
num Vladu persikėlė iš Sud- 
burio į Torontą ir įsigijo na
mus gražioje miesto dalyje.

Genys.

GOLFO MĖGĖJAMS Tel. NEwtown 9 - 4464

Ko
sim
sam

daugiau bonų išpirk
tu© greičiau laisvę vi- 
pasauliui užtikrinsim.

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

NOTICE is 
RL 817 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 3139 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OSCAR JOHNSON 
3139 Fulton St., Brooklyn,

Golfo mėgėjams, 
tiems miesto Golfo 
žaisti, reikia gauti 
leidimas.

Visam sezonui
kaštuoja $5.00; be leidimų 

N. y. vienkartinis žaidimas — 75c.

norin- 
parkuose 
iš miesto

laidimas

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VAEANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



6 AMERIKA Balandžio - April 2

RUOŠIASI „AMERIKOS” KONCERTUI
 s-----------------------------------

Kovo 28 d. Angelų Kara
lienės par. salėje įvyko New 
Yorko Apylinkės Lietuvių 
Dienos ir „Amerikos” Dešim
tmečiui Paminėti Komiteto 
susirinkimas. Gausiai susirin 
kę komiteto nariai labai gy
vai ir nuoširdžiai svarstė 
darbų programa. Atsilankė ir 
veikliai dalyvavo kun. Juo
zas Aleksiūnas, komiteto 
garbės pirmininkas.

Komitetas dideliu džiaug
smu pritarė valdybos atlik
tiems žygiams Pavasario 
Koncertui — Baliui ruošti. 
„Amerikos” Pavasario Kon
certas — Balius įvyks gegu
žės 9 d. Webster salėje, 119 
E. 11 St., New Yorke. Prog
rama didelė, turtinga, pa
traukli. Bilietai iš anksto

vėjams tas nepatiko, bet ką 
gali padaryti? Be to, prane
šta, kad nuo liepos 1 d. na
riams bus išduotos pomirti
nės ir ligos pašalpos polisai; 
į ta fondą yra jau sudėta per 
$1,000,000.00.

Delegatas Kazys Kundro
tas pranešė, kad dabartiniu 
laiku lietuviškos dirbtuvės 
beveik visos dirba, išskyrus 
Šimėno. Daugiausia siuva ci
viliams drabužius, o karių 
darbas greit bus užbaigtas 
ir nežinia, ar jo daugiau gau
sime.

Unijos vadovybė pranašau 
ja blogesnius laikus, sakė 
Kazys Kundrotas, bet kiek 
jie pablogės, teks matyti. 
Darbininkai jau pradėjo ati
duoti dienos uždarbį, 8 va-

• New Yorko Lietuvių Ta
rybos susirinkimas bus pir
madienį, balandžio 5 d., 7:30 
vai. vak., Apreiškimo par. 
mokyklos muzikos kambary- 
je.

® Dr. Ant. Petrikos sūnūs 
Arturas šią savaitę išėjo į 
laivyną.

Angelij Karalienes 
Parapija

Šį sekmadienį, bal. 4 d., 
Gyvojo Rožančiaus draugija 
eina bendrai prie Šv. Komu
nijos 9 vai. mišių metu. Po 
Graudžių Verksmų, 4 vai. po 
piet, bus procesija ir Palai
minimas švč.Sakramentu. Po 
pamaldų visos narės prašo
mos į par. salę, kur bus svar
bus susirinkimas.

MAISTO KORTELĖS

perkant bus po 75c., o koncer 
to dienoje — po 1 dol. ir 
brangiau.

Čia pat komiteto nariai pa
siėmė 500 bilietų iš anksto 
paplatinti. Pirmaisiais sava- 
noirais bilietų platintojais 
stojo šie nuoširdūs „Ameri
kos” bičiuliai: St. Subatienė, 
V. Žemantauskas, O. Rimi- 
dienė, R. Pankevičienė, M. 
Brangaitienė^ O. Šeputienė, 
Ant. Pažereckienė, J. Staš- 
kienė, Pr. Ražickienė, U. Ja
nušienė, O. Sijevičienė, B. 
Adomaitienė, K. Baltrušaitis,
N. Civinskienė, O. Stagniū- 
nienė, A. Bačiuška, V. Pūkas, 
K. Krušinskas, M. Putinienė,
O. Zajankauskaitė, J. Skaru
lis, V. Daubaras, J. Paulaus
kienė, V. Čižauskienė, K. Gal- 
čius, E. Karpiūtė, P. Kubi
lius, M. Mikolaitis, A. Kivy- 
tienė.

Kai tiek daug nuoširdžių 
veikėjų stoja talkon, aišku, 
darbo vaisiai turės būti gra
žūs.

IŠ SIUVĖJŲ SUSIRINKIMO

Kovo 24 d. 7:30 vai. vak. 
piliečių -klubo -salėje įvyko 
siuvėjų mėnesinis susirinki
mas. Narių dalyvavo viduti
nis skaičius, bet galėtų dau
giau ateiti į susirinkimus ir 
pasiklausyti, kas yra veikia
ma.

Šv. Jurgio draugija šven
čia šiais metais savo įsikūri
mo auksinį jubiliejų. Į pil
dančios tarybos posėdį atsi
lankė jų atstovai, prašydami 
kad siuvėjai juos pasveikin
tų garbingai išgyvenus 50 
metų. Taryba rekomendavo 
pasveikinti su 100 dolerių. 
Po trumpo pasikalbėjimo re
komendacija priimta. Po to 
buvo skaitytas laiškas su bi
lietais tam minėjimui, kuria
me prašė siuvėjų nupirkti 50 
bilietų po 2.75. Jubiliejaus 
vakarienė įvyks gegužės 15 
d. Klasčiaus salėje, Maspeth. 
Bilietų pirkimo klausime kilo 
trumpos diskusijos, bet dide
le dauguma balsų nutarta 
nupirkti 50 bilietų už $137.50.
Kai kas gali manyti, kad čia 
jau perdaug pinigiškai perdė
ta, bet teko patirti, kad šv. 
Jurgio draugija daug yra pa
gelbėjus siuvėjams streikų 
laikais, kada darbininkai ko
vojo už geresnes darbo sąly
gas. ši draugija siuvėjų sky
riui yra aukojusi apie $700; 
be to, šios dvi organizacijos 
gražiai ir broliškai sugyve
na, viena kitai paduodamos 
brolišką ranką. Dar reikia 
priminti, kad už keliolikos 
metų ir siuvėjų 54 skyrius 
sulauks auksinio jubiliejaus, 
tad „Jurgiai” jų ir neužmirš.

Iš atstovų pranešimų nela
bai geros naujienos. Mat, siu
vėjai tikėjosi pavasarį gauti 
algų pakėlimus. Prieš savai
tę New Yorke buvo Genera
tes Tarybos suvažiavimas, ir 
nutarė dabar pakėlimų ne
reikalauti, nes 70% siuvėjų 
dirba karišką darbą, o 30% 
prie civilių drabužių; kariš
kam darbui pakėlimo dabar 
negalima gauti, o dėl 30% 
reikalauti pakėlimo — nie
kas neišeina. Jei būsią gali
mybių gauti vėliau, tai vi
siems bus reikalaujama. Siu-

landas, kurių dalis eis Jung
tinėms Tautoms, Raudona
jam Kryžiui, karo pastan
goms ir tt. Lietuviai darbi
ninkai sukels apie $10,000.00.

Gintaras.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Prof. Dr. K. Pakštas 
praeitą savaitę 3 dienas daly
vavo Pan-Europos reikalais 
konferencijoje. Susipažino su 
daugeliu svarbių asmenų — 
valstybininkų, politikų ir 
mokslininkų.

• Anna Kaskas, Metropoli
tan operos artistė, labai 
džiaugiasi savo jaunesnės 
draugės Zuzanos Griškaitės 
pasisekimu Philadelphijos o- 
peroje.

• Bostono lietuviai turi 
gražią mažamečių šokėjų 
grupę, kuriai vadovauja Ona 
Ivaškienė. Su šia grupe greit 
susipažinsime. Laukite pra
nešimo, kur ir kada tai įvyks.

•Barbara Darlys kovo 29 
d. dainavo iš WNYC radijo 
stoties. Jautriai ji padainavo 
vieną lietuvišką dainą — Ka- 
čanausko „Mano gimtinė”. 
Stoties pranešėjas išreiškė 
pageidavimą, kad artistė ir 
vėl dainuotų iš miesto sto
ties.

• Dr. Petras Daužvardis, 
Lietuvos konsulas Chicago- 
je, tarnybos reikalais buvo 
atvykęs į New Yorką. Tuo 
pat laiku lankėsi ir Lietu
vos ministeris P. Žadeikis.

•Sesuo Urboną, pranciš- 
kietė, lankėsi Maspethe. Ji 
darbuojasi New Britaino lie
tuvių parapijoj.

• Juozas Boley (Bulevi- 
čius) šią savaitę pradėjo dir
bti WQXR radijo stotyje. Jo 
malonų balsą dabar galima 
girdėti kasdien iš šios didelės 
ir gražias muzikos progra
mas duodančios stoties.

• Vincas T. Kvetkas, L. R. 
K. S. A. centro sekretorius, 
lankėsi „Amerikos’ įstaigo
je. Jis grįžo į Wilkes Barre, 
Pa. iš Bostono.

LRKSA. 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas bus šį 
sekmadienį, bal. 4 d., tuoj 
po sumos, parap. salėje. Na
riai ir seniai žadanteji prie 
Susir. prisirašyti prašomi at
eiti. Dabar yar naujų narių 
vajus, tai daug teikiama len
gvatų. Prie Susivienymo pri
imami vaikai nuo gimimo 
dienos; tėvai, naudokitės šia 
proga ir savo vaikelius ap- 
drauskite Liet, katalikų or
ganizacijoje.

Nuo pirmadienio, kovo 29 
d., mėsą, sviestą, sūrį, rieba
lus, aliejų ir konservuotą žu
vį galima pirkti tik pagal 
maisto korteles. Kiekvienam 
asmeniui, nežiūrint jo am
žiaus, kiekvieną savaitę bus 
galima įsigyti minėto maisto 
už 16 punktų, kuriems varto
jami Karo Racionavimo kny
gutės raudoni ženklai.

Mėlynieji A, B. C. ženklai 
nuo kovo 31 d. konservuotam 
maistui pirkti neturi galios. 
Balandžio mėn. konservuo
tam daržovių maistui skiria
ma 48 punktai.

Batams nupirkti iki birže
lio 15 d. tinka Karo Raciona
vimo pirmos knygos Nr. 17; 
kavai, vienam svarui, iki ba
landžio 25 d. galioja ženklelis 
nr. 26, cukrui, penkiems sva
rams — nr. 12 iki gegužės 31 
dienos.

RYTINIŲ APEIGŲ KATA
LIKŲ BAŽNYČIOS

Brooklyne turime šias ry
tinių apeigų bažnyčias:

Šv. Elijo — karpatų-rusų, 
724 Leonard St.; Šv. Dvasios 
— ukrainiečių, 160 No. 5th 
St.; šv. Nikolo — ukrainie
čių, 222 — 16 St.; Švč. Pan. 
Marijos — melkitų — Amity 
ir Clinton Sts.; Švč. Pan. Le
banon — Maronitų — Hicks 
St..

Brooklyno Lietuviai Gydytoja

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

BROOKLYNE APSIDAI
RIUS

Tel. EVergreen 8 - 922fl 
VALANDOS:

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

šventadieniais susitari

Tel. EVergreen 7 - 686 
VALANDOS: I

1 — 8 vakare 
Penktadieniais uždaryt

DBRūKJB lietuvių KATA

LIKŲ VISUOMENINIO IR 

KULTŪRINIO GYVENIMO

SAVATTRA8TIS

HNA KAS PENKTADIENI

u Second-Class matter March 
gt bS. N. y. under the A

$ POPIEŽIUS MĖLI);

Šv. Vardo Dr-jos mėnesi
nė bendra šv. Komunija bus 
balandžio 11 d. 9 vai. mišių 
metu. Po mišių parap. salė
je įvyksta susirinkimas, ku- 
rin prašomi visi parapijos 
vyrai ateiti ir prie šios gar
bingos organizacijos prisira
šyti. Nario metinis mokestis 
tik dienas dol.

Argi nebūtų gražu, kad vi
si parapijos vyrai prie šios 
organizacijos prisirašytų? 
Kitataučių parapijose skai
tome šimtais narių, tai kodėl 
mes, lietuviai, negalėtume 
su jais lenktynių eiti. Susi- 
praskime!

Sekmadienį, balandžio 11 
d., par. salėje bus nepapras
tai įdomūs judomi paveikslai 
apie šv. Pranciškų ir jo gy-I 
venimą. Rengia tretininkės, 
kurios nuoširdžiai visus kvie
čia atsilankyti.

Parapijos moterys ir mer
gaitės nepamirškite, kad an- 
tradienias mūsų par. salėje 
Raud. Kryžiaus lietuvių sek
cija turi savo susirinkimus ir 
dirba mūsų lietuviškiems ka
riams reikalingus daiktus. 
Ateikite ir prisidėkite!

Gegužės 1 d. 8 vai. vak. pa
rap. salėje bus gražus mar
gučių balius, kurį rengia 
Raud. Kryžiaus skyrius. Ren 
gėjos visus maloniai kviečia.

Penktadieniais 7:30 vai. 
vakare mūsų bažnyčioje bū
na Kryžiaus Keliai, Palaimi
nimas ir Šv. Kryžiaus relik-

• Anita Garšvaitė šiomis 
dienomis baigė laidojimo mo 
kyklą. Ji jau išlaikė valsty
bės egzaminus ir yra pilna
teisė graborė.

• Justas Jankus kariuome
nėje jau korporalas. šis jau
nas muzikas lanko svarbią 
aviacijos mokyklą.

• Antanas Kruzas, buvęs 
„Annunciator” redaktorius, 
iš Illinois perkeltas į Floridą, 
kur jis yra kariuomenės a- 
viacijos instruktorium.

• Antanas Vaičiulaitis ka
riuomenėje paskirtas į avia
cijos technišką dalinį, šiuo 
metu yra Floridoje.

• Lietuvių Kultūrinis Ins
titutas šią savaitę susilaukė 
vėl naujo garbės nario — Fe
likso Šlapelio, gyv. Roches
ter, N. Y. Jis paaukojo Ins
titutui 100 dol.

• Kun. Tomas B. Poška, ki
lęs iš Newarko, kariuomenė
je pakeltas kapitonu. Jis yra 
aviacijos dalinių kapelionu.

• Domininkas Klimas, R. 
Pankevičienės žentas, ka
riuomenėje jau kapitonas. 
Šiomis dienomis atvyks į 
Brooklyną atostogų.

vijų pagerbimas. Sekmadie
niais 4 vai. p.p., trečiadie
niais — 7:30 vai. vakare bū
na Graudūs Verksmai

LAIVELIAI TAISOMI
Prospect parko ežero lai

veliai jau pataisyti ir perei
tą sekmadienį buvo paleisti 
į ežerą. Mat, pavasaris jau 
atėjo.

Išpildome Income 
Tax Blankas

Šiuomi pranešama, kad iš
pildome pajamų (income 
tax) blankas. Namų savinin
kams reikia turėti susižymė
jus visas pereitų metų su na
mais surištas išlaidas. Rei
kalingiems šio patarnavimo 
verta kreiptis šiuom adresu:

J. P. MACHULIS
86-56 85th St., Woodhaven, 

N. Y.
(Arti Forest Parkway sto
ties — Jamaica linija) .

Tel. Virginia 7-1896

(Keliauninko įspūdžiai)
Brooklynas tai tikra „mai

šalynė” — čia gyvena įvai
riausių tautybių žmonės. 
Norėdamas išsisukti iš tos 
maišaties, greit pasprukau į 
netoli esančią šv. Jurgio pa
rapijos salę, į kurią pastebė
jau daug žmonių einant. Ko
kia nors pramoga! — pagal
vojau. Ir neapsirikau... Man 
įėjus, scenoje pasirodė kun. 
Vincas Pinkus, šv. Jurgio pa 
rapijos vikaras ir pasakė šio 
vakaro tikslą. Tikslas — pa
minėti šv. Kazimiero šventę 
ir pagerbti varduvininką — 
kun. kleb. Kazimierą Paulo- 
nį. Kun. V. Pinkus taip pat 
pasveikino visus dalyvaujan 
čius, ypač brangias viešnias 
iš Pittsburgho — Motiną M. 
Dovydą, seserų pranciškiečių 
vyresniąją ir Sės. M. Felici
ją, seserų pranciškiečių mo
kyklų inspektorę. Dalyvavo 
taip pat dvi seselės iš Kear
ny, N. J. ■

Programą išpildė tikybi
nės mokyklėlės vaikučiai ir 
parapijos sodalietės. Progra
ma kukli, bet meniškai paruo 
šta. Vaidintas veikalėlis „Tar 
cizijus” labai pavyko ir vi
siems paliko neišdildomo įs
pūdžio. Garbė priklauso se
selėm pranciškietėms — Sės. 
Ancillai ir Sės. Joanai, ku
rios su tokiu dideliu pasi
šventimu aukoja savo jaunas 
jėgas, skiepydamos tikėjimo 
ir lietuvybės daigus jaunose 
širdelėse.

liau- 
labai

kal-

New Yorke:
Šv. Jurgio — Melkitų — 

103 Washington St.; Šv. Jur
gio — Ukrainiečių — 24 E. 
7th St.; Švč. Marijos — Kar- 
pato-rusinų — 225 E. 13th 
St.; Švč. Marijos Malonių — 
Italų-Graikų, 18 Stanton St.; 
Šv. Kryžiaus — vengrų, 323 
E. 32 Št.; Šv. Mykolo — ru
sų koplyčia, 266 Mullbery 
St.; Šv. Juozapo — Maronitų, 
57 Washington St.

Minėtose bažnyčiose mi
šios laikomos arabų, slavų, 
graikų ir vengrų kalbomis. 
Armėnų kalbos kunigas gy
vena 344 E. 104 St., New 
Yorke.

KVARTALINIS SUSIRIN
KIMAS.

Balandžio 7 d., trečiadienį, 
7:30 vai. vak., piliečių klubo 

Įšalėję, įvyks šv. Jurgio dr- 
! jos kvartalinis susirinkimas. 
Jame bus pranešta apie 50 
metų jubiliejaus minėjimo 
programa, 
apie 
bius

bus 
piknikus ir 
reikalus.

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

Nepriklausomybės sukak
ties minėjimo proga Londo
no lietuviai vasario 14 d. pa
siuntė telegramą Šv. Tėvui, 

0* dėkodami už jo parodyt? 
^Lietuvai globą ir už teiktą 

nagalbą. Kovo 8 d. Londom 
’ ,j ‘ , -.i +nVin fiirinirįsi- lietuviai gavo tokio turinic 

telegramą*.
ADVOKATAS

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

[< ilc ŽUVO LIETI

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOTU S
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirii
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPI

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn,

Tel.
Mjjjei Balandžio 6 d. šv. Petį 

1 until, kapinėse, Port Richmon
■■tod.Staten Island, palaidotas 
I <os viaeijos leitenantas Juoz 

Valentukevičius (Walen),J vęs didžiulio lėktuvo nei 
mėje, įvykusioje prieš keli 
dienas Washingtono valst 

bėję.
Pamaldose, kurios įvp 

uLft-Lady of Assumption baž 
lįijo- ėioje, dalyvavo daug karii 

intakų. Kapinėse atiduota i 
is. kutinę kariška pagarba, i 

"stoję buvo kun- Mykolas

Liies-

koka-

NOTICE is hereby given that 
RL 1260 has been issued to the' 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Bevefl 
trol Law at 629 Fulton Street, Bq 
Brooklyn, County of Kings, to be| 
on the premises.

STRAND RESTAURANT COJ 
Strand Cafeteria & Bari 

Fulton St., Brooklyn, iįį

NOTICE is hereby given that Lid 
RW 653 has been issued to the um 
to sell beer and wine at retail unda 
107 of the Alcoholic Beverage Com 
at 1691 Gates Ave., Borough of 1 
County of Kings, to be consume® 
premises.

JOSEPHINE VERDERBEM 
Old Crystal Palace

Gates Ave., Brooklyn

NOTICE is hereby given that Lia 
RL 4310 has been issued to the un(

i to sell beer, wine and liquor at refl 
Section 107 of the Alcoholic Beven 
trol Law at 520 Flushing Ave., Bd 
Brooklyn, County of Kings, to be 1 
on the premises.

ESTHER WEINBERGER!
. (E. W. Cafeteria & Bar)!

520 Flushing Ave., Brookfl

j NOTICE is hereby given that Lid 
RL 1020 has been issued to the uni 

Ito sell beer, wine and liquor at reu 
Section 107 of the Alcoholic BeveH 
trol Law at 765 Washington Av., Bo: 
Brooklyn, County of Kings, to be ( 
on the premises.

GEORGE RANDALL J 
(Museum Bar & Rest.) .3

1765 Washington Ave., Brookljjij

NOTICE is hereby given that Liet 
RW 286 has been issued to the un( 
to sell beer and wine at retail unda 
107 of the Alcoholic Beverage Conf 
at 387 Humboldt St., Borough of j 
County of Kings, to be consume® 
premises.

DOMINICK CROCE
387 Humboldt St., Brooklyn

NOTICE is hereby given that Ll« 
RW 555 has been issued to the uni

NOTICE is hereby given that Licence No. ^eer and '' ■ne at retail unde,
L 1490 has been issued to the undersigned Alcoholic Beverage C?I't-
to sell wine & liquor, at retail under Section 1148 Myrtle Ave., Borough of Bi 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law | County of Kings, to be consumed! 
at 1601 Kings H’way, Borough of Brooklyn, , Premises. V17lru WOTllrn 
County of Kings, to be consumed off the EK1LH WEHLK ;
premises. I1148 Myrtle Ave., Brooklyn^

KINGSWAY LIQUOR STORE, INC.
D-B-A Kingsway Liquor Store, Inc.

1601 Kings Highway, Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 516 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 220 Parkside Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

PARKSIDE
220 Parkside Ave.,

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5481 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 343 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RONALD YUREWICZ
343 Broadway, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that Licence No. 
. RL 888 has been issued to the undersignedtariamasi i-« beer. wine and liquor at retail under 

. . Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-kltUS svar- trol Law at 238 Wyckoff Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

STEFANDL 
Grove Hall 

Brooklyn, N.
Valdyba.

LIETUVA SPALVOSE IR 
KARO NAUJIENOS

RI.

Section

Brooklyn, County of
• on the premises.

JOSEPH 
Wyckoff

1238 Wyckoff Ave., 
i ----------
NOTICE is hereby given that Licence No. 

IRL 6472 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

j Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
itrol Law at 341 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MANNIX’S RESTAURANT, INC. 
Hanrahan’s

Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

Y. B

Kazys Motuzas ir Jonas
Valaitis rodo ir aiškina Lie- '341
tUVOS Spalvotąsias filmas, NOTICE is hereby given that Licence No.

"V’r'kY’lz q "F q t1 Poporlo it HI-* 1304 has been issued to the undersigned new xoiK <±l vvai rdidaą ii to seI1 beer winc and -Jiquor at rotail under
karo VaizdllS Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-

‘ trol Law at 1605-7-9 Church Av., Borough ofSo. Boston, Mass., penk- Brooklyn, County of Kings, to be consumed7 1 r on the premises.tadienį ir šeštadieį, balandžio maple court rest.,-ing-------
, c 1 Maple Court Cafe2 ir 3 dienomis nuo 7:30 vai. |1605-7-9 Church Ave., Brooklyn, N. Y. B 

vakare. Rengia L.R.D. Bos- NOTICE is hereby given that Licence No.
1 . _ _ RL 1127 has been issued to the undersignedtono Skyrius. Pelnas Raudo- to sell beer, wine and liquor at retail under

I c—107 of Alcoholic Beverage Con- 
Law at 49 Sumner Ave., Borough of

Brooklyn, County of 
on the premises.

ASCOT BAR
49 Sumner Ave.,

B

629

1691

mėžia, Bayonnės lietuvių 
rap. klebonas, kurs atv 
_ •

Netrukus bus pra 
U? smarki propaganda šio 

jaus pasisekimui užtiki 
KįjMes nuoširdžiai kvieč 

- Lei kiekvieną lietUV* ameiil 

E kuris tik pajėgia, tapti 
ro Paskolos dalyviu.
nuolatinio Karo Bonų ] 
mo, prisidėkime ir Kar 
skolos vajuje. Apie tai 
giau bus vėliau praneš1

Aiicijo-

ši ko- 
ssijiar- 
j Latvi- 
lilonna-

Sodalietės, varg. J. Brun- 
dzos vadovybėje, labai meni
škai padainavo kelias 
dies daineles, kurios 
patiko publikai.

Programos pabaigoj
bėjo kun. K. Paulonis. Jis vi
siems nuoširdžiai dėkojo už 
parodytą jam pagarbą ir ra
gino visus likti ištikimais lie
tuviais, remti katalikišką 
spaudą ir leisti savo dukras 
į katalikiškas ir lietuviškas 
akademijas, kad joms nerei
kėtų pasitikėti kitataučių pa 
rama. Bravo už tiesos žodį!

Po programos turėjau pro
gos taip pat susipažinti su I 
vakaro vedėju—kun. V. Pin- 
kumi. Jis tiesiog nuostabus 
žmogus! Amerikoj gimęs ir 
augęs, bet taip laisvai naudo
jasi lietuvių kalba, kad net 
malonu su juo kalbėtis. Jo 
bibliotekoj randi visas nau
jausias Lietuvoje spausdin
tas knygas. Jis reguliariai 
gaudavo Lietuvoje 
žurnalą „Židinį”!

Su tokiais patriotais pa
sikalbėjus, žmogus net už
miršti, kad yra daug sunku
mų lietuviškam darbui dirb
ti. Felix.

leistą

TENISISTŲ DĖMESIUI

najam Kryžiui. Bilietas 40c. troi"'^

Manchester, Conn., Lietu
vių salėje, 24 Colway St., se
kmadienį, balandžio 4 d., 2 
vai. p. p.

Paquonock, Conn., šv. Ka
zimiero Dr-jos salėje, West 
St., sekmadienį bal. 4 d., 7 
vai. vakare.

West Lynn, Mass., Lietu
vių salėje, 25 Camden St., 
balandž. 6 d. antradienį, 7:30 
vai. vakare.

Gardner, Mass., P. A. C. C.
Hall, Pleasant St., šeštadie
nį, bal. 10 d. 7 vai. vak.

Worcester, Mass., sekma
dienį, balandžio 11 d. 3 vai. 
p. p. Lietuvių Piliečių Kliubo 
žemutinėj salėj, 12 Vernon 
St.

Artimosios kolonijos gali-Tį 
surengti nas save paveikslų Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

o on the premises.rodymą, prisitaikydamos i harry strahl & seymour strahl 
v. , ,. • i Strahls Bar & Grill

Brooklyn. N. Y. B

179 So. NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5037 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 564 Wythe Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VERONICA SKODTS
564 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5461 has been issued to the undersigned 

! to sell beer, wine and liquor at retail under 
j Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
jtrol Law at 73 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises, 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 763 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 749-751 Nostrand Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS KAPSALIS 
(Louis’s Little Campus Rest.)

749-751 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3138 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
, RL 6996 has been issued to the undersigned

Kings, to be consumed

& GRILL, INC.
Brooklyn, N. Y. B

to be consumed off the

LIQUORS CORP.
Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 167 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4816 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
EAST FLATBUSH LIQUOR STORE, INC. 

14816 Church Ave., Brooklyn. N. Y. B

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 6098 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under

rodymą, ]
prie jau užimtų dienų. Kreip- 134 — 35th št.,' 

tis: Jonas Valaitis, 
2nd St., Brooklyn, -N. Y.

AUGINSIM VIŠTAS

Sveikatos Departamentas 
New Yorke yra davęs jau 350 
leidimų auginti miesto ribo
se vištas. Dauguma, net 239 
leidimų, duota Queens aps
krity.

Vištų auginimo kursai pra 
sidės bal. 5 d. ir baigsis bal. 
30 d. State Institute of Agri
culture, Farmingdale, L. I. 
Kurie turi noro auginti viš
tas, čia yra proga pasimoky
ti.

TRUMPINA SUKNELES

Teniso aikštelės atidaro
mos balandžio 17 d. Už žaidi
mų leidimą visam sezonui 
mokama $3.00; gi už kiekvie
ną kartą be leidimo — 10c. ras La Guardia paskelbtų 
Prie pareiškimų reikia 
dėti ir savo paveikslą.

Vokietijoj įsakyta, kad 
moterų sijonai būtų ko trum- ‘° an<J, U?u?.r retail u^’ev
plausi; vakarinės i_ 1
dėvėti visai uždrausta.

Suknelės *,ro' Lnw 433 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TOWN HALL BAR & GRILL. INC.
132 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Saugok Savo
Teikiamas geriausias i 
patikrinimas, prižiūrėjin 
AKINIAI prieinamiausi] 
kainomis pagal jų rūšis.

Edeno, Anglijos už 
reikalų ministerio, lan 
si metu lietuvių amer 
organizacijos gražiai 

, dė. Jos nusiuntė Eden 
U 8U kitimus, palydėtus 1 

pareiškimais. Jos ] 
garbingam svečiui, k 

I atone”, tuvos žmonės trokšt! 

vės ir nepriklaus 
kaip ir kitos tautos.

Edenui išvykstant, 
J, Bagočius, SLA. pi 
siuntė reikšmingą te 

stoto Valstybės Sekretorh 
Jis nurodė, kad lietu 
čiau pasirinks išm 
nei bet kurio savo 
verguvę. Jis prašė, b 
rikos armija užimt

neatsar

:< litel

iai.

respu-

™im-

H Riti- 
R Amen- 
ptodo-

Ši įstaiga įsteigta prieš 10 mt

Steiiger & Sten
OPTOMETRISTAS — OP'

sada turi
igfikgali-kad patys Lietu 
juosteliųnės galėtų laisvai 
| ši lietu-

391-398 Broadway, Brooklyn,

O
S

a

-NOW Yorko miesto taryba NOTICE is hereby given that License No. 
niltsrp rpiValanfi L-arl rnovn RW 311 hns been issued to the undersigneds IlULdre reiKaiaULl, Kaa mayo- to sell beer and wine at retail under Section 

107 of the AJcoholic Beverage Control Law 
at 43' Meeker Ave. .Borough of Brooklyn, 

. to be consumed on the

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

pri- trečiadienį ir penktadienį be p™X8.of King8’
i mėsos dienomis. TDX”

Lietuviška
ALUDĖ I

KARŠTI UŽKANDŽIAI
KASDIEN

kyti.

tįstai- Visada, tur būt, 
bus mandragalvių, 
viską, išskyrus vier 

ar ne jie nežino, kad jie
1 Lietuvos žino. L Brooklyną 

įsvas nuo tokių , 
čių”, kurių mandr 

ledėsiu sirado užuovėją

' tiekvie- 
žkiatrem-

Patogi vieta užėjimui | 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alui
— Didelis pasirinkimas visokį' 

gėrimų

Juozas Zeidat^
411 GRAND STREET]

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Resident
EV 7 - 1670 VI 7 - 29'

JOSEPH VASTUNAS
real estate insurant 

anil LIFE INSURANCE
Mortgages Loaned and Bougl 
496 Grand St., Brooklyn, N. 
Residence:
87-34 90th St., Woodhaven, N-

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH K R U C 

FOTOGRAFAS] 
65 - 23 GRAND AVENl® 

Maspeth, N. Y.

pašau-1 Ir darbuojasi ti 
P tempo- Rašytojo reda; 
p iirigen- laikraštyje jis ga 
rHde- ignorantiškai ir j 

j kinti rašytoją Aj 
r paminėtapulaitį, visaip a 
tais, nie-seniai iš Lietuvos 
h jokių a- žmones.

rškelioli-j tuščia atsakyt 
Ra- limus žmogaus, 1 

groti, kų nežinojimą. r.
lalėjo būti (pasigailėti. Galii 

kompo-įminti — jo man 
T- pjiems irių literatūron 
l^jams. tekusios, o Ant 

parašytos knyg 
tomos, kol lietu 
gyva (Apie V: 
asmuo galėtų 
kad ir prof. Di 
no įžangos žod

Valstybės

M nori

iolerią.
gyvauti 'čio knygoje „( 

gy-iry of Lithuai
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