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NOTICE is hereb, .r f
CL 254 has been ism'll 
to sell beer, wlneuj.’l 
Section 132A of tie U- B 
trol Law at Foot Bn?! 
Brooklyn, County 
on the premisa, 

BEN MA CHR& I® 
Ft. Bay 32nd St, < 

NOTICE IsV^h^'l 
CTR 24 has ben 
to sell beer, .wine uj ■ I 
^‘uw^79^,W vėl švenčiame didžiąją 
onro<Q1'r‘i)rSl'<bfcėiC)nij0s šventę — Vely-

Jų proga mūsų nuo- 
is sveikinimai ir linkė- 
i visiems „Amerikos” 
fliams, bendradarbiams, 
‘jams, skaitytojams, vi- 
s lietuviams! Prisikėlęs 
tus lai sutvirtina vi- 
s mums ištvermę gyven- 
i dirbti pagal savo jėgas 
įlimumus!
siems, o visiems džiaugs- 
fo Aleliuja!

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR KUL
TŪRINIO GYVENIMO SAVAIT

RAŠTIS.
EINA KAS PENKTADIENĮ.
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LORRAINE 
790-792 Broadway N 

NOTICE is ierelL? 
CTR 82 has'beea į5 

to sell beer, wine saT 
Section 132A of the Cl 
trol Law at 1001 JieSJI 
Brooklyn, County ef g| 
on the premises. ■ 

SHAFFEB t J 
1001 Newkirk An, I

NOTICE is~h^bTX? 

RL 2304 has been u 
to sell beer, wine eį I 
Section 132A of the 15| 
trol Law at 759 £ 
Brooklyn, County « d 
on the premises. j

WALTER • 
PirkaGI 

759 Gates Ave, I 

NOTICE is~h^~~d 

RL 2288 has lea iį I 

to sell beer, wine iį Į 
Section 132A of tte į| 
trol Law at 231 & >| 
Brooklyn, Comity o( j.1 
on the premises. I

wAwa < I 
Puksį 'I 

237 So. 4th St, j 

NOTICE is'h^Tj 

RL 1491 has bea iįl 
to sell beer, wine«J 

Section 132A of th rj 
trol Law at 553 Xte-J 
Brooklyn. County į| 
on the premises. I

BE® 4 
Beh'i'j 

553 Nostrand Aw, 1

NOTICE is herehįJ 
RL 2189 has lea f 
to sell beer, wine mJ 
Section 132A of th Ū1 
trol Law at 1K5 fį] 
Brooklyn, County d į| 
on the premises

NETTIE G I

II 
1605 Broadway,

NOTICE is herein 
RL 1547 has lea bs| 
to sell beer, wine oi 
Section 132A of the Aid 
trol Law at 8001 -w 
Brooklyn, County cf M 
on the premises.

BOB MILLIE'S CO 
8001 Fifth Are,

' NOTICE is hereby 3 

n ::::
’ to sell beer, wine 

Section 132A of tie J. P 
’ trol Law 124 Park Id- 

land St, Borough d w' 
Kings, to be raiša; I ■ 

TALLY-HO REST. | 
124 Park Ave., A 
68 Cumberland St,

NOTICE is hereby ^1 

RL 6057 has bea ® 
to sell beer, wine ci a 
Section 132A of the 1J 
trol Law at ® Ped 
Brooklyn, Comity d L. 
on the premises._ J

286 Pat

LMA

J «-

‘metinės Velykos labai 
tyvos. Taip anksti Ve
il turėsime; rodos, tik už 
[etų. Bet kiek iš mūsų, 
i šiuos žodžius skaity- 
, sulauksime dvidešimto 
aus paskutinių metų ? 
šių metų Velykos labai 
mėtinos.
Įka prisipažinti, kad lie
tais kovo mėnuo nėra 
Įgsmo mėnuo, todėl ir 
[Velykos gal nebus taip 
jttios. Prieš dvejis me- 
kovo mėnesi mūsų tau- 
įarbė buvo skaudžiai pa- 
a, kai Lenkija atstatė 
I Tėvynės krūtinei dur- 
ir kanuole paremtą ul- 

Luma. Pernai kovo mė- 
Inetekome taip sunkiai 
jluoto ir milžiniškomis 

rl1!^ iLtlbS!®įtngomis i š t o b u 1 i nto 
►ėdos uosto, miesto ir 
o.

•ariai, nau- 
Vienas blo- 
St. stoties 

. Pageidau- 
ikų.
8 Pine St, 

1-8-15

GEORGU

mielas lietuviams kovo 
o. bet ar iis malones
niems, kurie mums tą 
si pripildė skaudžiais 
ginimais? Lietuvių tau- 
larbę pažeidė ir nepri- 
bmos valstybės gyvybei

to sell beer, when. 3 
Section 132A of |fe£ vieni nelaimingiausių 

Pasaulyje.
on the premises. . _

103 Berry T®' SeriaU KlaipedOS SU-
-— jjusiems lietuviams,

on the premises, 
t--------

103 Berry St.,

RL^Ltt garsiai šūkavo ir pri- 
t o sei I beer, wilt« 
Section 132A of tkl 
trol Law at 254 fc ? 
Brooklyn, County d I lvu •

mo prie Vokietijos 
Šiuo metu jie 

nemažą skurdą, dau- 
galvas padėjo karo 

daugelis kalėjimuose 
io stovyklose už nevi- 

ZYNO LIETUVIAI GYDĖ >aklusnumą valdančios

on the premisa 
PETES

254 Driggs An,

ALUK
Street

VAU.® 

8-101J» 
1-8 P 
m m 

Svent&tdc: 
Te! BVtnm

is pareigūnams, 
jkime, nes yra 
u liud"ti.

Tad 
kam

lietu-
Tik

Entered as Second - Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, lo<"

SUOMIJOS SEIMAS 
PATVIRTINO

Helsinkis. — Maskvoje pa
sirašytą Suomijos - Rusijos 
taikos ir teritorijos perleidi
mo sutartį Suomijos seimas 
(tautos atstovų rūmai) pa
tvirtino ir patvirtinimo do
kumentai išgabenti į Mask
vą. Suomių delegacijai va
dovauja ministeris Paasiki- 
vi. Netrukus manoma pra
dėti prekybines derybas.

Sovietų Rusijai perleistoje 
suomių teritorijoje gyveno 
apie 460,000 suomių. Praei
ta ir šią savaitę tūkstančių 
tūkstančiai suomių, palikę 
savo žemę, savo nuosavybes 
kraustėsi iš rusams užleistų 
vietų ir bėgo į laisvą Suomi
ja. Jiems iškraustyti pagel
bėjo kariuomenės sunkveži
miai ir kitokios susisiekimo 
priemonės. Manoma, 
labai maža dalis suomių 
siliks gyventi po rusais.

Suomijos kariuomenė 
paleidžiama; į atsargą
paleisti tik labai jauno ir se
no amžiaus kariai. Visoje 
Suomijoje stengiamasi susi
taikinti su nauja padėtimi ir 
griebiamasi visų galimų 
oriemorxų kraštui atstatyti. 
Daug- paramos ateina iš 
Švedijos.-.

kad
pa-

ne
bus

brangiausiu turtu-gy- 
nepriklausomybės ko- 
tad jų žodis gali būti 
svarus. Bet ar jis pa-

savo
vybe 
vose,
labai
veiktų tuos, kuriems nesvar
bu savaranki, nepriklauso
ma, lietuviška Lietuva, labai 
ir labai tenka abejoti.
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TAIKOS GREITAI 
NEPRAMATOMA Reikalauja Pastovios Taikos

. „JKelės Kristus, ffljrtis_kritov ĄĮeln 
liuja...

Washington. — Prezidento 
Roosevelto sekretorius išlei
do spaudai pareiškimą, ku
riame sakoma, kad preziden
to iki šiol gautos žinios iš 
Europos ir įvairūs surinkti 
daviniai rodo, kad artimu 
laiku nepramatoma taikos, 
kad visi didžiuliai praneši
mai laikraščiuose apie 
kos galimumus dar be 
grindo.

LIETUVOJE GYVENO 
ADOLFAS HITTLERIS

tai- 
pa-

MIRĖ ŠVEDŲ RAŠYTOJA

Stockholmas. — Kovo 16 
d. mirė Selma Lagerlof, šve
du raš^rioja, viena labiausiai 
pasaulyje skaitomų apysakų 
autorė, sulaukusi 81 metu 
amžiaus. Jos raštai išversti 
i daugeli kalbų. Lietuviai 
ios raštus irgi pažįsta, nes 
daug apysakų vra išverstu. 
Nobebo dovaną ji laimėjo 
dar 1909 metais.

SKOTAMS NELEIDŽIA 
LAISVAI MIEGOTI...

Pripratę esame girdėti 
■Suokus snie škotu šykštumą, 
dažnai ir pamiršdami, kad 
škotai tikrai vra švkštūs. 
šių metu kovo 15 d. 20 sko-

Praeitą savaitę telegramos 
iš Šveicarijos pranešė žinią, 
kurioje minimas ir Lietuvos 
vardas. Esą gautas prane
šimas iš nacių užimtos Len
kijos, kur vokiečių valdinin
kai susitikę su nemaloniai 
sprendžiamu klausimu. Ten 
mažame miestelyje karo ir 
vokiečių liko užkluptas iš 
Lietuvos atvykęs žydas, 70 
metų, kurio pavardė—Adol
fas Hittleris. Naciams labai 
nemiela, kad žydas turi to
kią pat pavardę, kaip ir da
bartinis Vokietijos vadas.

Tiesa, žydo pavardėje ra
šoma dvi „t”, bet žodis 
skamba taip pat. šis žydas 
nori vizos keliauti į Lietuvą, 
bet nacių valdininkai nenori 
duoti jam leidimo. Vokiečiai 
taip pat mano, kad Lietuvos 
pasienio sargybiniai labai 
pasijuoksią, jei prie Lietu
vos sienos prisiartintų žy
das Hittleris ir prašytųsi į- 
leidžiamas į Lietuvą ...

Taip ir nežinomas minėto 
žydo likimas.

Washington, — kovo 17 d. 
prezidentas Roosevelt pasa
kė per radiją kalbą, kurią 
paskyrė pasaulinės taikos 
klausimams. Labai svariai 
prezidentas pabrėžė, kad pa
saulyje negalės būti taikos, 
jei nebus remiamasi dorovi
niu pagrindu. Prezidentas 
šiaip kalbėjo:

„Šiandie mes siekiame tai
kai dorovinio pagrindo. Ne
gali būti tikros taikos, jei 
nebus pripažįstama broliš
kumo. Negali būti pastovios 
taikos, jei taikos vaisius yra 
priespauda, badu marinimas, 
žiaurumas arba žmogaus gy
venimas valdomas ginkluo
tomis stovyklomis. Negali 
būti saugios taikos, jei ma
žos tautos turės gyventi bi
jodamos galingų kaimynų. 
Pagaliau, negali būti teisin
gos taikos, jei draudžiamas 
Dievo garbinimas”.

Baigdamas
orezidentas pareiškė, 
teisingumo, 
taikos idealai nedali žūti, 
nes jie yra žmoniški. Jie vi
sada bus ginami ir palaiko
mi. Jn pergalėje glūdi pa
saulio laimėjimai, o jų vai
kius yra taika—

Prezidento paskutine kal
ba labai reikšminga ryšium 
su jo atstovo lankymusi 
svarbiausiose Europos sos
tinėse. kur tyrinėtos priemo
nės ir galimumai dabarti
niam karui užbaigti ii tai
kai oasiekti. Prezidento žo
džiai bus dideliu padrąsini
mu mažoms tautoms, už ku
riu teise gvventi laisvai ir 
nepriklausomai prezidentas 
Roosevelt ne karta vra vie
šai ir aiškiai pasisakęs.

kalbą 
kad 

broliškumo ir

savo

—Lietuvos KŽrai=.nkw^ls:ik=’ 
raštis „Kardas” paskutiniu 
laiku pasisako labai svar-, 
biais vidaus klausimais, nu
rodydamas, kad vis dar ne- 
nasiekiama krašte vienybės. 
Šių metų ketvirtame nume
ryje „Kardas”, rašydamas 
apie vienybę, pasakė šiuos 
tiesos žodžius:

„Vienybė reikalauja lygy
bės. Todėl pabandykite vie
nybės vardan uždaryti vei
kiančią politinę organizaciją 
ir jūs įsitikinsite, kad tos 
organizacijos iškalbingiausi 
vienybės oratoriai tuojau į- 
žiūrės ne vienybės konkretų 
siekimą,
triukšmą ir šauks, kad tokia 
vienybė jiems nereikalinga”.

Vienintelė politinė organi
zacija, kuri gali veikti, yra 
tautininkai. Jei neleidžiama 
kitoms partijoms veikti, tai 
toks likimas turėtų ištikti ir 
privilegijuotą partiją. Šios 
netiesos skaudulius tautos 
kūnui mato visi, bet karinin
ku laikraštis išdrįso tai pa
sakyti viešai.

IŠ TĖVŲ ŽEMES

-PER-SAVA Z
DINTA 9 LAIVAImiesto policijos stotį pasi- 

^kustii
Nustebusiems p o 1 i c inin- 

kams škotai paaiškino, kad 
nei vienas viešbutis nesuti
ko jiems išnuomoti kamba
riu po to, kai jie pasisakė 
gulėsią lovose po tris. Ne- 
ąave kambarių škotai prašė 
nolicijos paramos. Policija 
paklausė iu maldavimų ir 
surado tuščia daržinę, kur 
škotai pernakvojo, o kitą 
diena vėl ieškojo viešbučio, 
kurs leistu gulėti trims vie
noje lovoje.

Londonas. — Anglijos lai
vyno ministerija pranešė, 
kad praeita savaitę sąjungi
ninkai (anglai ir prancūzai) 
dėl priešo veiksmų neteko 5 
laivu, o neutralios valstybės 
keturių. Nuskandintų laivų 
♦•onažas siekia 24 tūkstan
čius. Kaio praneša anglai, 
laivai nuskandinti daugiau
sia minomis.

— Vilniaus universiteto 
profesorių rūpesčiu Vilniuje 
organizuojamas didelis pa
skaitų eiklius apie Lietuvos 
gyvenimą, jos kultūrą, me
ną, laimėjimus ir tp. Ka
dangi Vilniaus ir jo srities 
gyventojai ilgą laiką buvo 
atskirti nuo Lietuvos ir vi
saip klaidinami ir negalėjo 
įsigyti tikro supratimo apie 
nepriklausomosios Lietuvos 
laimėjimus kultūros ir civi
lizacijos srityje, tai tokios 
čia paskaitos sutinkamos 
su dideliu pasitenkinimu. 
Profesoriai jas skaitys šeš
tadieniais ir sekmadieniais 
ne tik lietuvių, bet ir lenkų, 
gudų ir kitomis kalbomis.

— Kadangi į Vilnių jau 
lankosi ištisos lankytojų ek
skursijos, o iš Vilniaus vis 
didesnės ekskursijos į Kau
ną, grupė vilniškių ir kau
niškių skubiai išleidžia išsa
mų vadovą po Vilnių ir Kau
ną, kurs turės sąrašus ir ap
rašymus visų lankytinųjų 
vietų ir smulkius abiejų mie
stų žemėlapius.

—Vytauto Didž. Muziejus 
ruošiasi platiems Trakų pi
lies konservavimo ir apsau
gojimo darbams, kad būtų 
tinkamai apsaugotos nuo iri
mo ir lengvai prieinamos tu
ristams.

— Praeitais metais Lietu
voje įsisteigė 31 pramonės į- 
monės su maždaug 1 mik, 
180 tūkst litų į jas įdėto ka
pitalo. Daugiausia įsisteigė 
plytinių, būtent 7 su 240,000 
lt. kapitalo, toliau—6 malū
nai su per 100,000 lt. kapi
talo, 3 pieninės su 270,000 
lt., 2 grietinės nugriebimo 
punktai su 60,000 litų, 2 ke- 
nyklos su 140,000 lt.', vinių 
ir pasagų fabrikas su 200,- 
000 lt., vilnių verpykla 
30,000 lt. ir t.t.

! — Bankininkas J. Vailo
kaitis atsiuntė Kauno šau
lių rinktinės vadui firmos 
„Cord” automobilį ir tokį 
laišką: „Giliai vertindamas 
šaulių veiklą, pasinaudoda
mas visiems bangia vasario 
16 diena, šį firmos „Cord” 
automobilį aukoju Pirmajai 
Kauno Moterų Šaulių Rink
tinei, kad ji turėdama pato
gesnes susisiekimo priemo
nes geriau galėtų išplėsti sa
vo veikimą kultūros ir atlie- 
tuvinimo darbe, ypač mūsų 
nutautėjusių brolių tarpe— 
Vilnijoje”.

—Švietimo ministerija ar
timiausiu laiku steigs dar 54 
naujas valstybines bibliote
kas, iš kurių 32 Vilniaus 
krašte, o kitas 22 įvairiose 
kitose vietose,

—Šiuo metu Lietuvos miš
kuose dirba apie 25,000 žmo
nių, kirtikų ir vežikų.

— Trečiojo ir ketvirtojo 
cukraus fabrikų statymui 
imamasi jau paruošiamųjų 
darbų. Trečiasis fabrikas ga
lutinai nusistatyta statyti 
Panevėžyje. Ketvirtajam ieš
koma vietos apie Alytų. Į 
vakarus nuo Alytaus, Ūdri
jos, Krokialaukio ir Simno 
apylinkėse esama daug tin
kamų cukriniams runke
liams auginti žemių.

—Patirta, kad rimtai gal
vojama ir apie penktąjį cuk
raus fabriką, kurs taip pat 
būtų statomas. Suvalkų kraš
te.

— Lituanistikos Instituto 
Tautosakos Archyve jau yra 
442 084 įvairiu tautosakos 
rūšių varijantai, jų tarpe 8,- 
328 užrašyti fonografu. Iš 
esamos medžiagos, panaudo
jant dar Lietuvių Mokslo 
Draugijos Vilr
rinkinius, galima sudaryti ir 
išleisti stambii s mūsų tau
tosakos rinkim i-s.

Roma Vieninga Su Berlynu ir Maskva?
os vilniečiams 
gražiai plaukia, 
bėralinį konsulatą 

vau® Ičorke persiųsta aukų 
..000 doleriu. Verta 
ėti. kad nuostabiai 

pasirodo mažesnės 
os. Pavyzdys: Na-

H., lietuviu nelabai 
)et jie gerai susiorga- 

aukas rinko ir tarp 
įčiu. Darbo vaisius 
: iš Nashua vilnie- 
surinkta 555 dol. 55c. 
lančios žinios iš Lie-

gfl; paduoda labai ryškiu 
kad reikia dar tęsti 

rinkimo vajų vilnie- 
į lietuviams paremti, 
irškime. kad Vilniaus 
i dvieju gimnazijų 
u stambesne dali su- 
nmuoliai 
dar liko 
raidžioje.
(imtines,
.lėtu išlikti lietuviais, 
iausiai reikalingi pa

bet jie pakels

9- U t?
1-8 *

Penktai
TtL

ALFRED J. WENK
(VENCIUS)
ADVOKATAS

itreet, 
illiamsburgh Bridge

AUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

a kaitros už jūsų pini- 
sų *kaimynai naudoja 
nber Coal Co. anglis ir 
nti. Kodėl jums nepa- 
j pavyzdžiu.

iš tu sričių, 
Sovietų Ru-

Jie paliko 
savo tėvus,

EMBER COAL l> 
(LIETUVIŲ KOMP^j

I Street, 
Vergretn 7-1661

niai Vilniuje 
3s savanorių 
yrių atstovu su važi a- 
kuriame tarp kitko 

i kreiptis į viso pa- 
lietuvius, kad visi 

ienas stotu į talka su- 
Įražią Lietuvos ateitį, 
ai lauksime to žodžio, 
įrodo, kad visur lietu- 
irba savo tautai, kiek 
a, kaip supranta. Ka- 
į savanoriai rizikavo

įvyko 
sąjun-

Šiauliuose vasario 24 d. 
mirė advokatas Kazys Venc- 
lauskas, įžymus lietuvis, pir
mas Šiaulių miesto burmis
tras. buvęs socialdemokratų 
nartijos pirmininkas, buvęs 
Rusijos Dūmos narys, žo
džiu, plataus masto veikėjas. 
Laisvamaniai jį laikė savo 
žmogumi, jis padėjo jiems į- 
sisteigti ir laisvamanių ka
pines. Bet pats adv. Venc- 
lauskas mirė katalikiškai, 
prieš mirtį gražiai susitaikęs 
su Dievu. Jis mirė kartoda
mas Jėzaus ir Marijos var
dus.

Velionies laidotuvėse daly
vavo daugtūkstantinės mi
nios. Baigiant iškilmingas 
laidotuves, prie kapo vienas 
teisėjas pasakė kalbą apie 
adv. Venclausko gyvenimą, 
apie jo nuopelnus savo tau
tai ir pabrėžė, kad sunku gy
venti be Dievo, kad reikia 
susitaikinti su Juo.

su

*1 t v

iuje turimus

r1

VILNIAUS GELEŽINIS
FONDAS VILNIUJE

Vilnius. — Vilniaus Gele
žinio Fondo komitetas persi
kėlė Vilniun, Žvsrimanto y. 8.

Šiomis dienomis komitetas 
buvo susirinkęs nirmojo Vil
niuje posėdžio, kuriame bu
vo apsvarstvtas komiteto 
šių metu veiklos nlanas. Nu
tarta vpatingą dėmėsi at- 
kreipti i Vilniaus srities mo- 
kvkJu jaunuomenę, teikiant 
jai dovanėlių knygomis ir vi
sa kita tuo, kas ugdytų juo
se lietuviškąją sąmonę. Vi
sa. kas neieina i tiesioginę 
VGF paskirti, paliekama rū
pintis kitoms ištaigoms. Sėk- 
mingesniam VGF ugdymui 
numatvta atspausdinti pla
katą. kuris bus iškabintas 
visose viešose vietose, ypač 
naštuose. kuriuose 
telktas Vilniaus 
nlatinimas. *

Perimti 
Vadavimo 
komitetas 
tinkamus 
skyrių ir 
tams,
kitą turtą prašo siųsti jam į 
Vilnių. Prie VGF yra suda
ryta komisija, kuriai paves
ta perimta iš WS turtą, 
vpač leidinius, suskirstyti ir 
nustatyti, kas iš tikrųjų per- 
imtina VG Fondui ir kas 
perduotina kitoms organiza
cijoms bei įstaigoms.

vra su- 
ženklelių

Vilniauslikusiam
Sąjungos turtui, 
išsiuntinėjo ati- 

raštus buv. WS 
apygardų komite-

Likusius pinigus bei

Berlynas.—Vokiečių spau
da aiškiai kalba, kad Vokie
tijos ir Italijos artimas ben
dradarbiavimas dar padidė
jęs po paskutinio Hitlerio ir 
Mussolinio pasimatymo, ku
ris įvyko kovo 18 d. Brenne- 
rio miestelyje, Italijos puse
le.

Hitlerio ir Mussolinio su
sitikimas buvo didelė staig
mena prancūzams ir ang
lams, bet jis buvo žinomas 
Amerikos, užsienių reikalų 
viceministeriui Welles, kurs 
iš Londono ir Paryžiaus grį
žo i Romą ir vėl turėjo pasi
kalbėjimus su Mussoliniu. 
Jis turėjo išvykti kovo 19 d., 
bet savo kelionę atidėjo ne
paskelbtam laikui: taip pat 
atidėtas ir italų laivo išplau
kimas.

Apie Hitlerio ir Mussoli
nio pasikalbėjimą leidžiama 
įvairiausių gandų. Berlyne 
kai kuriose atsakingose į- 
staigose kalbama, kad pasi
matyme. kurs tęsėsi apie 
tris valandas, Mussolini pa
žadėjęs Hitleriui karinę, pa
ramą. Taip pat buvę pri
tarta artimiau bendradar
biauti su Maskva ir taip 
bendromis Vokietijos. Itali
jos ir Sovietų Rusijos pa
stangomis įgvvendinti Euro
poje ..nauja tvarką”.

Italijos laikraščiai mažai 
rašo anie ši susitikimą. Jie 
pažymi, kad pasikalbėjimas

buvęs labai nuoširdus, bet 
visai nutyli apie jo turinį. 
Pažymima, kad Italija šiame 
kare nėra neutrali, bet ji 
taip pat ir nekariauja.

Iš Vokietijos praneša, kad 
vokiečiai dės visas pastan
gas, kad Roma ir Maskva 
suartėtų ir ta kryptimi pra
sidėsiančios ekonominės de
rybos, kurios bus stambus 
žingsnis į santykių pageri
nimą, Taip pat pranešama, 
kad pasikalbėjime tartasi, 
kaip išlaikyti Balkanų vals
tybes visiškame neutralume.

Iš visų pranešimų atrodo, 
kad amerikietis viceministe- 
ris Welles gris į Washingto- 
ną pilnas žinių. Kovo 18 d. 
iis apsilankė pas popiežių 
Piju XII ir su juo turėjo vie
nos valandos pasikalbėjimą, 
kurs buvęs ypatingai nuošir
dus. Buvo paskelbta, kad 
popiežius amerikiečiui atsto
vui pasakęs Vokietijos tai
kos salvgas karui užbaigti, 
bet vėliau šio pranešimo tu
rinys griežtai užginčytas.

—Vasario 16 d. proga Vil
niaus krašto lietuviškos or
ganizacijos gavo labai daug 
sveikinimų iš įvairių Lietu
vos sričių ir užsienių lietu
vių. Vilniečiai buvo sveiki
nami laimėję po ryžtingos 
kovos už bendrus lietuvių 
tautos idealus.
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asmenys tikrai gyvenovarnai

Ką gi galima s 
sakymų prirašyta 
visų niekas neįsten 
senovės tyrinėtojai; 
taria, kad Kristuj

Velykas Sutinkant
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so-
su-
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baltus ir žinias Amerika trumpina navo nuožiūra. Nesunaudotl rafttal korespon
dentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprlalunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
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Prieš 1907 metus Jeruzalės, to senovės gražaus, isto
rinio miesto aplinkumoje, Kalvarijos kalne, įtūžusi žydų 
minia, savo apjakųsių vadų sukurstyta, šūkavo, skėrėčio- 
josi ir piktai šaipėsi prie pat šiurpios tragedijos vietos, 
kai pasamdyti budeliai atlikinėjo Jėzaus Nazariečio nu
kryžiavimo darbą. Sukurstyta minia nesijaudino, kad bu
deliai kalė vinis į dieviškas rankas, kuriomis Jėzus visai 
neseniai glostė jų kūdikių švelnius plaukus, laimino 
vargusius, jų palietimu gydė ligonis, kėlė numirėlius, 
tino išalkusius. Bet taip turėjo įvykti, kad žmonija 
silauktų išgelbėjimo, išganymo.

Krikščioniškas pasaulis, kasmet minėdamas Išgany
tojo kančią, mirtį ir prisikėlimą, atidengia savo ilgesį, sa
vo troškimą amžinos gyvybės, nugalinčios laikinus kentė
jimus, laikiną mirtį. Velykos, Kristaus Prisikėlimo šven
tė, yra svarbiausia katalikams šventė; tai katalikų tikė
jimo širdis. Jei Kristus nebūtų tikrai prisikėlęs, niekai 
visas katalikų tikėjimas, niekai visas jų gyvenimas. Jei 
Kristus ne Dievas, kam pasiaukojimai, kam tie milžiniš
ki darbai Jo vardu atliekami?

Nuo pat Kristaus atėjimo į .pasaulį momento jau buvo 
Jo priešų, kurie nenorėjo Jo pripažinti. Praėjo 19 šimtų 
metų nuo Jo gyvenimo žemėje, ir vis yra Jo priešų, kurie 
skirstosi į kelias rūšis. Svarbiausi bene šie: vieni skelbia, 
kad Kristus visai nėra gyvenęs, kad Jis ne istorinis as
muo, kad Jis tik pasakų bei legendų kūrinys. Kiti pripažįs
ta Jį, kaip istorinį asmenį, bet neigia Jo dieviškumą, laiky
dami Jį tik dideliu žmogumi, mintytoju.

atsakyti šiems Kristaus priešams? At- 
ištisi tomai storiausių knygų, kurių 

perskaityti, bet įžymiausi istorikai, 
, iškasinėjimų specialistai vieningai su- 

y Evangelijose aprašyti

AMERIKA

taip dai- f—Vilniaus kalneliai, sveikiname jus, ruoškitės, drąsuoliai, ginti Lietuvos — 
navo viso pasaulio lietuviai per 19 metų ir šiandie lietuvis gali laisvai lankyti Vilniaus 
kalnelius, kurių dalį rodo šis paveikslas.

Galiliejietis Pergalėjo
Šv. Jonas evangelijos pra

džioje parašė: „Jis atėjo pas 
savuosius ir savieji Jo ne
priėmė”. Betliejuje nebuvo 
vietos, kai Jis gimė; Naza
retas atmetė Jam gyvenant; 
Jeruzalė išsigynė, kai Jis 
mirė. „Mes neturim kito ka
ralius, tik cezarių”.

Šiandieną tas pats karto
jasi. Kalvarijos drama ne
užsibaigia. Amžinasis Gali
liejietis iš gyvenimo išstum
tas. Jis dar vis neša išga
nymą, kurio žmonija nepai
so. Jis gydo jos žaizdas ma
lonėmis, tik jinai žalojasi. 
Jis nuolat eina pas savuo
sius, tik savieji Jo nepriima. 
Taip amžiai slenka Kalvari
jos Kryžiaus akivaizdoje.

„Dievas, taip nųmylėlo i vietą, •

Mirtis. Jis nugalėjo mirtį 
prisikeldamas iš numirusių. 
Tai Jo antras triumfas; Ga
liliejietis pergalėjo pasaulį! 
„Jis pats save pasižemino, 
pasidaręs paklusnus iki mir
čiai, mirčiai gi kryžiaus. To
dėl ir Dievas išaukštino Jį ir 
dovanojo Jam vardą, viršes
nį už visus vardus, kad Jė
zaus vardu priklauptų vi
soks kelias danguje, žemėje 
ir po žeme, ir kad kiekvienas 
liežuvis išpažintų, jog Vieš
pats Jėzus Kristus yra Die
vo Tėvo garbėj” (Pil. 2, 7- 
11.).

„Trečioj dienoj jis prisi
kels” (Luk. 18, 33) ir iš tie
su „Jis prisikėlė, kaip buvo 
sakęs. Ateikite ir matykite

;a:

sutvarkyti.
Numirėliams k a m b ariai 

buvo kalami tiesiog uoloj. 
Senieji izraelitai statė ma
žai, bet kasė daug. Taip jie 
laimėdavo daugiau erdvės, ir 
jų darbas buvo patvaresnis; 
tokiu būdu ir jų kapai ištvė
rė ilgiau už jų miestus. Dau
gelis senovės miestų paliko 
tik tuos vienus pėdsakus — 
angas uolose ir laiptus į rū
sį!

Jėzaus laikais buvo labai 
paplitęs kapų puošimas, juo
se iškalant, išraižant pa
veikslus. Šitas puošimas bu
vo atliekamas pagal graikų- 
romėnų techniką. Juozapa
to pakalnėj, Abudo arba Tib- 
neho apylinkėse galima ras
ti būdingų pavyzdžių.

Beveik visados kapo vieta
su-

Kovo m. 22 d.,ĮjftLv0 m. 22 d., 1940 JgiSuomiai Prasti
„New York Times” kores

pondentas George Axelsson 
iš Helsinkio kovo 16 d. pra
nešime (N. Y. Times, kovo 
17 d.) plačiai aprašo apie 
Suomijos ministerio Paasiki- 
vi pasikalbėjimą su spaudos 
atstovais. Suomių ministe- 
ris papasakojo apie pasitari
mus Maskvoje, apie naujus 
santykius su Sovietų Rusija, 
apie vyriausybės pastangas 
atstatyti apnaikintą kraštą, 
surasti vietos iš rusams ati
duotų teritorijų išsikraus
iantiems suomiams, kurie 
nenori pasilikti svetimųjų 
valdžioje. Baigdamas pasi
kalbėjimo aprašymą, Axels
son pažymi, kad suomiai yra 
labai artimai prisirišę prie 
savo žemės, kad jie gal ge
riausi kariai pasaulyje, ta
čiau jie nesą tokie geri dip
lomatai. Bet ar paskutiniam 
pareiškimui galima pritarti?

Kokios diplomatų parei
gos? Jų uždavinys ne tik 
atstovauti savo valstybei už
sienyje, pranešinėti savo vy
riausybei 
turinčius 
tiniam ir 
venimui.
lai sekti pasaulio įvykius ir 
savo įtaka, savo tolregišku- 
mu atlikti savo valstybės 
vardu tokius žygius, kurie 
pakeltų valstybės vardą, ku
rie padarytų savo valstybę 
kiek galima daugiau žinoma. 
Diplomatų uždaviny surasti 
savo valstybei ko dagiausia 
draugų. Valstybės''cliploma- 
tijos uždavinys taip pat ir 
visiškai blogoje padėtyje lai
mėti savo valstybei geriau
sia išeitį’.

O kaip su suomiais? Kaip 
veikė jų diplomatija? Ar ji 
atliko savo pareigas? Pra
dėkime nuo artimiausio taš
ko.

Kai prieš kęlęris metus

sau nuoširdų 
labai toli nuo savo 
kurs yra žmogiškas, 
turi jokių plėšikiškų 
prieš kitas valstybes.

Ir ką matėme šioje 
per 105 dienas, kai 
mių ir bolševikų 
matome ir šiandie, 
ras užbaigtas 
Suomijai plaukė mili 
aukos, jos plauks ir'į 
Sudaryti komitetai g į 
veikia įvairiose srityse. i . 
kas nors amerikiečių^ Nesudėjo akis p

Spausdinami kas antr

Moteris

porą paskutinių nakt 
jį galva linko pribrend 
8 varpos svoriu a 
lūsmo surakintos krū 
i, ausyse tebespiegė šit 
įngasis minios „nuki 
iok jį, nukryžiuok!” Kie 
jnas širdies suplakim 
jnibėjo kalamų vinių

svarbius įvykius,' 
reikšmės tarptau- 
valstybiniam gy-

Jų uždavinvs aki-

laiku ir jo apylinkėje gyvenę įžymesni asmenys, kurie su
minėti Evangelijose, istorijai žinomi, jų gyvenimas ir vei
kimas patvirtinti daugybe liudijimų. Dėl Kristaus buvi
mo nėra jokių miglų, nėra nei mažiausio Jo gyvenime tar
po, kurs leistų abejoti, kad Jis gyveno. Šiandie nerasime 
mokslininko, kurs sakytų, kad Kristus nėra gyvenęs.

Visai kitaip su tais, kurie ginčija Kristaus dievišku
mą. Šiuo klausimu ėjo ginčas nuo pat Kristaus gimimo. 
Šį ginčą pirmas iškėlė ar tik ne Erodas, žydų karalius. 
Kristui skelbiant savo mokslą irgi skleistos abejonės. Pa
skui jį sekdavusios minios ne kartą vis klausdavo kas Jis 
esąs. Daugelis Jį laikė dideliu pranašu, nes žydai paža
dėto Išganytojo laukė kitokio; jie norėjo išvysti Jį žemiš
kų valdovų soste, siunčiantį jėgą ir priespaudą žydų pa
vergėjams ir t.t. Kristaus dieviškumo nepripažino žydų 
vyriausi kunigai Anas ir Kaifas. Tas ginčas buvo visą 
laiką ir, tur būt, bus iki pat pasaulio pabaigos, kai Kris
tus vėl viešai pasirodys, kaip yra pažadėjęs.

Su Kristaus mirtimi Jo priešai tikėjosi užbaigti Jo 
įtaką, bet atsitiko visai priešingai: nužudytas Jis pasi
darė įtakinkesnis, galingesnis. Jo mokiniai neišsisklaidė, 
neišbėgiojo, bet laukė ženklo. Tiesa, jie buvo nusiminę, 
kad jų pripažintas Dievu asmuo leidosi nukankinamas ir 
mirtimi nusmerkiamas, bet atėjo Velykų rytas ir juos pa
siekė nepaprasta žinia: Kristus prisikėlė, kaip buvo ža
dėjęs! Jie pabuvo dar keliasdešimt dienų su Juo, iki Jis 
įžengė į dangų, ir tada išėjo į platų pasaulį skelbti Jo die-1 
viškumo ir Jo palikto mokslo.

Istorija liudija, kad nėra buvę kito asmens, dėl kurio 
būtų buvę parodyta tiek pasiaukojimo ir savęs atsižadėji
mo, kiek dėl Kristaus. Pirmaisiais krikščionybės amžiais 
su džiaugsmu už Jį mirta, skaudžiai kentėta. Tą patį ma
tome ir šiandie įvairiose pasaulio dalyse. Dėl Kristaus at- 
atsižadama gražiausių gyvenimo patogumų, savo artimiau
sių asmenų ir einama į nežinomus paslaptingus pavojų 
kraštus skelbti Jo mokslo. O kiek čia seniai buvome liu
dininkais, kai noriai ir drąsiai dėl Kristaus mirė Meksikos 
kankiniai. Ar rasime ką nors panašaus istorijoje, kur dėl 
kurio nors žmogaus būtų buvę parodytas toks savęs atsi
žadėjimas?

Šiose Velykų šventėse palinkėkime, kad pasaulyje bū
tų ko mažiausiai Kristaus priešų, nes kas Kristaus prie
šas. tas ir žmonijos priešas. Į. Kristaus priešus tenka 
žvelgti giliu pasigailėjimu ir dėti visas pastangas, kad ir 
jie galėtų praregėti ir pažinti Kristaus mokslą, kurs yra 
aukščiausio laipsnio meilė. Jei bus daugiau meilės žmonių 
širdyse, greičiau jie pažins ir aukščiausią meilę, patį di
dįjį įvairios meilės šaltinį—Pasaulio Išganytoją.

Linkėdami viens kitam labai džiaugsmingo Aleliu
ja, prisiminkime, kad ir dėl mūsų prieš 1907 metus ken
tėjo, mirė ir prisikėlė Jėzus Nazarietis, Kurį ir protu ir 
širdimi pripažįstame savo Išganytoju.

pasauli, kad atidavė savo 
viengimi sūnų; kad kas, tik 
itikės į Jį. nepražūtų, bet 
turėtu amžinaji gyvenimą. 
Nes Dievas nesiuntė savo 
Sūnaus pasaulio teistu, bet 
kad pasaulis per Jį būtu iš
gelbėtas”. Dievas mirė ant 
kryžiaus atlyginti už žmo
gaus nuodėmę. ..Didesnės 
męilės už šia joks žmogus 
neturėjo, kad paguldė savo 
gvvvhe už draugus”.

Kryžius sujungė dangų ir 
žemę; suartino žmogų su 
Dievu. ,,Saulė aptemo, žemė 
sudrebėjo, uolos plyšo . . . 
numirėliai kėlėsi”. Jei gam
ta būtų prabilus, ii būtų pa
sisakius. kad jos Tvėrėjas 
miręs. Ir ne stebėtina, kad 
gamta nuliūdo . . . bet ste
buklu stebuklą*?, latrui dova
notos kaltės ir žadėtas ro
jus! Galilieiietis pergalėjo 
pradara.

Kristus kėlė numirusius, 
gvdė ligonius, i sakė vė jams 
ir jūrai nurimti, atsimainė 
ant Taboro, bet nusidėjėlio 
širdi atmainė tik prikaltas 
prie krvžiaus, perskrostas, 
paniekintas, išjuoktas ir ap
leistas. ..Ir kai būsiu pakel
tas, visus patrauksiu prie 
savęs”.

Mirtis ant kryžiaus nebu
vo paniekos mirtis, bet tri
umfo. Ne Kristus mirė, bet

paguldytas” (Mat. 28. 6). 
Prisikėlimas, tai visų Kris
taus stebuklu vainikas. Mir
tis, uolos neištūri Išganyto
jo. išduoda gyvybei. Jis gy- 
vvbės ir mirties Viešpats.

Mirties angelas dabar pa
sauly slankioja karo laukais. 
Tūkstančiai guldo gyvybes 
tėvynės meilės šūkiais. Kiti 
tūkstančiai bedievybės slibi
no suvedžioti po kojomis pa
mynė žmoniškumą, kelia ne
rimą, nepasitikėjimą, brolžu
dystę. Kalvarijos Kryžius 
pakeistas svastika, kūju ir 
priekalu. Velykų ryto ra
mybė drumsčiama . . .

„Pistikėkite! Aš nugalė
jau pasaulį! Ramybę aš 
jums duosiu, ne tą ramybę, 
ka pasaulis jums duoda”.

Nieko nepadės penktadie
nio nukryžiavimas, pajuoka. 
Nors tikėjimą išvarys iš 
miestu, įstaigų, namų ir pa
laidos uolose.” Nepadės ir 
vyriausybių budėjimas, ka
riuomenės jėgos, įstatymų 
antspaudos. Velykų rytas 
seka penktadieni, garbingas 
prisikėlimas teka iš kančių. 
Amžinasis Galiliejietis vieš
pataus per savo Bažnyčią, 
pastatytą ant uolos, kurios 
nė pragaro vartai neperga
lės. Nes tik Jis vienas 
venimas. Kelias ir Tiesa.

Kun. Jonas Balkūnas.

Kaip Atrodė Kristaus Kapas

Kristaus palaidojimo vieta 
buvo visai arti Golgotos kal
no, kur jis nukryžiuotas. 
Jam paskirtas kapas buvo 
tik už kelių žingsnių nuo 
kryžiaus. Ar tai ne gražus 
ženklas, primenąs, kad ken
tėjimas ir mirtis—tas pats 
dalykas, nes kentėjimas mus 
pribaigia pusiau, o mirtis— 
visai. Tačiau per Kristų ir 
kentėjimas ir mirtis mus pa
kelia ir aiškiai parodo mū
sų kelionės tarpus, kuriais 
yra: 
gus.

Kryžius, grabas, dan-

gai užjautė Lenkijai,i 
niokojo Vokietija? Ajį 
jo daug tikros šilimos® 
va, kai pernai Vokietį® 
reikalavo Klaipėdoj® 
prieš d ve j is metus I® 
švaistėsi su savo uiti® 
mu? Ar nevaikščiotu® 
die tvirtai iškeltomis® 
mis, jei Lietuvos diA^^^Uvis neny 
nis atstovas Washitl 
būtų pataręs savo vyri 
bei pasielgti taip, kaipi 
elgė Suomijos atstovai!! 
ei vi jos jaunimas, įženJ 
bet kurią amerikiečių 
gas, paklaustas rekod 
cijos, ar negalėtų iša 
atsakyti: aš kilęs iš ta 
kuri savo pasižadėjimJ 
sada išpildo!

Yra balsų, kad sd 
esą prasti diplomatai n 
buvusio pasipriešini® 
vietams. Girdi, reikėję 
džioje nusileisti Rusijai) 
imant visus reikalai) 
nes dabar teko ir da

r&usmų Vyro paveikslas 
dįgtai ir vėl Jis. Kaip j

i. Erškėčiai surėmę g 
kraujas garuoja nuo s 

užyto veido... Štai 1 
akys smeigia ją kiaur 

iiu giliu, meilės, užuojs 
i ir kančios pilnu žvilį 
|... Štai vėl kryžius, t 
^kruvinas kryžius šii 
liais krečia meilingosi 
Įtinos kūną...

Viešpatie, juk tai sapna 
k sapnas... Juk Jis nei 
nčia... Vinys štai a 
įIo Jos neberėžia palaii 
jusiu rankų... Ir eršl 

teritorijos atsisakyti iri v™^as šalia bylo. 
žmonių pražudyti, ir fes baigia. Jis nebeki 
kraštą vargau įstumti. P“ ^i • • • 
ar suomių diplomatai Bet kas be 
ką nors pralaimėjo pb iš, motinos širdį p 

valstybei?
Suomiai išstojo gii 

vo žemės, savo laisvės 
vo garbės prieš 50 
gausingesni priešą, 
mos iš svetur veik vi

ilsį kalaviją?
^Klajoja akys nuo vin 
jie vinies stebėdamos 
raišį prie jų kraują. . 
Bos kraują ... Perse 
ne erškėčio vainiko, p 
lumoje dunksančio Kai 
«. kalno, prie akmeni 
-rasto kapo... Pabalę 
gi šnibžda:
□tai a| Viepties tarnai 
Jonio man pagal tavo :

>ats buvo turi. atdarą prieangį, 
skliaustą ir su kolonomis* 
priešais, arba tiesiog atvirą 
kiemą. Pastarasis įrengi
mas turėjo tikti ten, kur 
kalva nuolaidi, kaip Kalva
rijoj. Prieangį tada sudaro 
išlygintas apkasas, kur gali
ma apmąstymus daryti ir 
šeimai rinktis. Galinėj sie
noj buvo iškasamos žemos 
durys i numirėlių salę arba 
i prieškambarį su akmenų 
sluoksniu, turinčiu viršuj sa
vęs skliautą, su įdubimais 
kūnams įstumti gilyn, su ta
kais, su guoliais lavonams.

Skaitydamas Evangeliją ir 
jos pasakojimo smulkmenas 
gretindamas su iškasinėjimų 
daviniais, labai tiksliai gali 
įsivaizduoti, koks buvo Juo
zapo iš Arimatiejos kapas, 
koks pradžioj buvo mūsų 
Viešpaties grabas.

Į jį vedė gana ilgas apka
sas, nes šlaitas buvo labai 
nuolaidus. Gilumoj 
durys ėjo į pirmutinį 
barį, skirtą laidotuvių 
goms—kūnui nuplauti, 
palais ištepti, melstis.
liau dar kitos žemos durys, 
pro kurias įeidavai į pati ka
pą, iškastą dešinėj suskliaus
tos nišos lavonui padėti.

Nežinia, ar buvo ten iš 
anksto padaryta daugiau 
vietų. Buvo įprasta iškasti 
kapą tik ištikus nelaimei, 
reikale. Iš šitokio susitvar
kymo buvo ta nauda, kad ne
kliudomas galėjai be galo 
plėsti mirties buveinę, raus
damasis gilyn į kalną.

Šventosios nišos asla turė
jo būti truputį įlinkus. Ties 
galva buvo padėtas akmeni
nis priegalvėlis. Šen ir ten 
regi šios neramios meilės 
ženklu—tegu būva gera nu
mirėliui miegoti. Jei žiūrėti 
įėjimo, tai tos dvi salės buvo 
žemiau viena už kitą, nes no
rėta turėti daugiau aukščio. 
Pirmojoj turėjo būti takelis 
vaikščioti aplink ir centrali- 
nis pviovis, kad būtų geriau 
praeiti ir kvepalais įtrinti 
numirėli.

Dėl atidarymo ir uždary-

"i 
tybėms skolingos valstybės 
su Anglija ir Prancūzija 
priešakyje atsisakė mokėti 
savo skolas, vienintelė vals
tybė, kuri nepasidavė Angli- 
ios parodytam keliui, buvo 
Suomija. Per vieną dieną 
Suomijos ir suomių vardas 
šioje šalyje pasiekė neap
skaičiuojamų aukštumų. 
Spauda, radijas, kinas ir ki
tos moderniausios žmonijos 
susižinojimo priemonės skel
bė, kad Suomija—vienintele 
pasaulyje valstybė, kuri mo
ka savo skolas, kuri laiko sa
vo žodi. Suomių diplomatai, 
sėdėję Washingtone ir kitur, 
buvo žmonės su galvomis, 
kurių akys turėjo toli pra
matančius žvilgsnius. Jie 
pramatė, kad reikia turėti

Gy-

Kaip Kristus buvo 
smerktas, kankintas ir 
kryžiuotas gal dažnai girdė
jome, skaitėme ir mąstėme, 
o šioje vietoje susipažinkim 
kaip atrodė kapas, kuriame 
buvo palaidotas Kristaus 
kūnas, iš kurio Jis atsikėlė, 
kaip buvo žadėjęs — trečią 
dieną po mirties.

Žydų kapai paprastai bū
davo promogų vietos užtva
rose: jų daug būdavo miesto 
apylinkės soduose; esama jų 
dar ir šiandie, todėl labai 
lengva įsivaizduoti, kaip jie

pa- 
nu-

zemos 
kam- 
apei- 
kve-
To-

kape”, 
sveria 
Erodų 
svarų.

mo sistemos nėra jokios abe
jonės. Eidamos pas kapą 
šventosios moterys kalbėjo; 
„Kas mums atris akmenį 
nuo kapo angos?” (Mork. 16, Į 
3). Čia galvoj turima vie
nas iš tų sunkių tekėlų ar 
skritulių, kurių dabar maty
ti Abugoche, Napluze „ka
ralių kape”, „Erodų 
Tie tekėlai kartais 
daugiau kaip toną; 
skritulys sveria 2640
O Viešpaties kapo akmuo, 
žinom, buvo „labai didelis” 
(Mark. 16, 4).

Nesunku įsivaizduoti visą 
įrengimą. Prieš atviras du
ris eina griovelis, kuriuo ri
sis akmuo, pasitraukdamas 
ar priartėdamas—pagal rei
kalą. Kai kapas uždarytas, 
skritulys atsišlieja į dešinią
ją sieną, truputį įrėžtą, kad 
sudarytų įlinkimą; skritulį 
laikė ramsčiai. Norint ati
daryti, reikia ramsčius ati
traukti, o tekėlas, kuris įlin- 
kiman buvo įstumtas su 
svirtim prieš nedideli šlaitą, 
savo svoriu nusileidžia į ap- 
kasa kairėj. Maža, užsisu
kančia priemenėle buvo gali
ma užeiti už skritulio ir jį 
vėl užstumti, kai reikia.

(Iš A. D. Sertillanges raštų).

timšalių savanorių di 
vo nei 10,000. Irti 
žmonėmis suomiai 
prieš užpuoliką per 
virto mėnesio. Uzj 
pasmerkusios ir visoiį’ • 
ramą žadėjusios Ai® 
Prancūzija visai nesi® 
duoti apčiuopiam<;“~“a““;;“ 

bos, bet suomiai vistr 
riavo. Jie veikė ne tSj 
lu ir savo ypatingai 
ku atsparumu, bet iii 
stipromis d iplomsi 
smegenimis.

Viena, suomių dipkf 
atidengė visam pasali 
verti aukšti Anglijos! 
mažų valstybių saugai 
žvilgiu. Antra, suomi 
lomatija privertė 1 
Rusiją taikintis ir tai! 
momentu, kai Suomijai 
laikymas pasiekė sM 
taško. Suomių dipll 
privertė tartis su jais! 
vą, kuri jau buvo prl 
pasaulį paskelbusi, 1 
pripažįsta naują Soj 
vyriausvbę, kad prieš! 
riaujančios Suomijos! 
sybės visiškai nėra. >| 
trims mėnesiams praėl 
tokio paskelbimo Sov$ 
misarai priėmė, „ne® 
vyriausvbės atstovi 
jais kalbėjosi, derėjosi 
pasirašė taikos sutari 
čia ne aukštas laimi 
nuplėšęs priešo daugel 
kaukę?

Savo priešinimusi 
laimėjo visuotinę pagM 
pripažinimą teisės $ 
laisvėje gyventi. Ji! 
mafija parodė mažoms 
tvbėms kuo galimai® 
ti.

Tiesa, tauta turėjo! 
niškus nuostolius, bei) 
neturi ? Kiekvienasj 
mas tikslas daug R 
kovoje dėl laisvės. J”! 
dar kartą nupirkta dij 
šia kaina, tad jiems 
gyvenimas turės būti 
rintas,xo jų kūryba p^ 
naujais laimėjimo ži$

Suomių D”

lytuose paraudo aušri 
Į nustelbdama aliejin

p0re suskambo lyg pauk 
h čyrenimas, lyg šve 
fe chorų r y t m e t i n 
mes garsai.
R tai ne lakštučių su 
B, tai ne šventykL 
arų aidai, tai dangiškų; 
|šiį melodijos gaudžia: 
begina coeli laetare, Al

Augaus Karaliene, link 
fe, Aleliuja!
I?kai Ji, nesuprasdama t 
stą žodžių prasmės svari 
ką jie turėtų reikšti, pj 
tonas Gabrielio baisa 
hmbėjo: 
pesibijok, Marija. Aš ta 
fiiu linksmą naujieną 
fe prisikėlė, kaip buv 
fe, štai Jis... ” 
uip nešviečia šimtai sau 
| danguose, kaip švieči. 
Į prisikėlęs sūnus, nu 
festa angelų sutartinė 
prdus vienintelį jo žodį. 
'■Motin,
SSūnau, — ir. Sopulingo 
gintina paskendo dieviško 
|meilės glėbyje.

Jiirija Magdalena ka 
įffls įieško jo, 
hs kelius ašarų lyg 
^priklojo”.

pas kapą rytmetį, ka: 
1 tamsu buvo, ir pamatė 
| akmuo buvo atimtas 
hpo" (Jo 20,1) Koks 
&tis! Koks naujas skaus- 
I Negana, kad nukanki- 
įfe mylimą Išganytoją, 
h kape jam ramybės ne
ik „Paėmė Viešpatį iš 
f ir nežinome, kur jį pa

saulutė, 
tos širdies

ašaras; pate- 
nepa.traukė 
nė du an- 

proto ^netekus
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sau nuoširdų U 
labai toli nuo J 
kurs yra žmoguj 
turi jokių pljįj 
prieš kitas vaįj

Ir ką matėm/l 
per 105 dienas, '. !

Moterų Gyvenimo Aidaiores- 
Isson

pra- 
kovo
apie 

asiki- 
audos 
niste-Į mių ir bolševib. 
sitari- 
aujus 
usija, Į Suomijai plankįl 
angas aukos, jos pM 
raštą, Sudaryti kentei 
is ati- veikia įvairiose 
iraus- kas nors amerį 
kurie gai užjautė LeJ 
imųjų niokojo VoM 
pasi- Į jo daug tikros į|

Axels- 
ai yra 
? prie 
ai ge- 
|e, ta
ri dip- _ _____
tiniamlmis, jei Lietrlf įr akių vis nenyko 
įtarti ? nis atstovas 
parei- 
ne tik 
bei už- 
vo vy- 
zykius; 
irptau-

matome ir šiai 
ras užbaigtas

va, kai pernai d 
reikalavo K lai] 
prieš dvejist 
švaistėsi su s; 
mu? Ar nevaii 
die tvirtai i®

zs aki- 
kius ir 
egišku- 
Istybės 

kurie 
dą, ku- 
c.lstybę 
iinoma. 
surasti 
giausia 
iploma- 
pat ir 

yje lai- 
geriau-

j? Kaip 
’ Ar ji 
? Pra- 
sio taš-

metus

Ipausdinami kas antra savaitė Redaguoja Eleonora Bartkevičiūtė

Moteris Velykose
ąžai Ji tesudėjo akis per 
porą paskutinių naktų, 
ki galva linko pribrendu- 

varpos svoriu ant 
įsmo surakintos krūti- 
į ausyse tebespiegė šiur- 
ngasis minios „nukry- 
k jį, nukryžiuok!” Kiek- 
tas širdies suplakimas 
Ulbėjo kalamų vinių ai-

įsmų Vyro paveikslas.
lai ir vėl Jis. Kaip gy- 

Erškėčiai surėmę gal- 
kraujas garuoja nuo su
lyto veido . .. štai vėl 
įkys smeigia ją kiaurai, 
u giliu, meilės, užuojau- 
Įir kančios pilnu žvilgs- 
I. . Štai vėl kryžius, tas 
as kruvinas kryžius šiur
iais krečia meilingosios 
Inos kūną . . .

)ūtų pataręs s 
bei pasielgti tj 
elgė Suomijos. 
eivijos jaunit 
bet kurią ame. 
gas, paklaustas 
cijos, ar ne$ 
atsakyti: O 
kuri savo pasiį 
sada išpildo!

Yra balsų. I 
esą prasti dįfe 
buvusio pasipliešpatie, juk tai sapnas? 
vietams. GMfsapnas . . . Juk Jis nebe- 
džioje nusileist pia ... Vinys štai ant 
imant visus - b Jos neberėžia palaimą 
nes dabar teb|Sių rankų . .. 
teritorijos ate 
žmonių praartas baigta.
kraštą vargau I Jis ilsisi.. .

. ar suomių dip Įs ilsisi. Bet kas beiš- 
ką nors 
valstybei?

Suomiai 
vo žemės, savoj 
vo garbės pi- 
gausingesni p] 
mos iš svetur it

Ir erškė- 
vainikas šalia byloja: 

Jis nebeken-

užpuola kląusinėti daržinin
ką:

—Kur tu jį padėjai, aš jį 
pasiimsiu—” Ir daržininkas 
turi stebėtis:

—Ko verki, ko ieškai, kas 
yra tas „jis”? Kodėl „jo” 
vardo nesakai?— Ir vėl ji 
savo:

—„Viešpatie, jei tu „jį” 
išsinešei, pasakyk man, kur 
„jį” padėjai, aš „jį” pasiim
siu”. (Jo. 20, 16).

Mylėjo Marija Jėzų gyvą, 
nuo to laiko, kai iš jos iš
varė septynius velnius. My
lėjo Jį prie Kryžiaus prikal
tą, Jo kraują rinko baltomis 
drobėmis, Jo kūną tepė kve
piančiais tepalais. Mylėjo ir 
myli Jėzų ir ieško tik Jė
zaus, nors Jo nebėra tarp 
gyvųjų. Ar gali Jėzus nepa
guosti tokios nuoširdžios 
kenčiančios meilės?

—Marija—
Vienas, tik tas vienas 

dis „Marija”, bet koks
stebuklingas! Kas kvepiąs 
balsamas degančioms žaiz
doms, tas Magdalenos su
žeistai širdžiai „Marija”. 
Kas ištroškusiam dykumų 
keleiviui oazės šaltinio van
duo, tas jos ištroškusiai sie
lai vienas žodelis ,.Marija”. 
Su tuo vienu žodeliu staig
mena, džiaugsmas laimė už
plūsta tris dienas mirties 
kančias iškentėjusią sielą ir 
sugniuždo ją prie Prisikėlu
sio kojų.

— Raboni, mano Mokyto
jau!

zo- 
jis

Marija Aukštaitė

PRESBITERIJOJ

Ak, ateik, į mano išvargusios širdies glėbį, Viešpatie, 
Kai aplink tamsu, ir jau pabėgo dienos šešėliai...
Juk iš niekur švieselės, tiktai kupolų liūdesėliai tie, 
Stovi aplink mane kaip toliai, kaip erdvių auskarėliai.

Tu vienas, ir aš viena saldžioj meilės taurėj švaistausi. .. 
Prilenk prie mano išsiilgusių lūpų savo širdies kieliką — 
Aš atsigersiu amžinam gyvenimui! Tu mano akis nuplausi 
Meilės balsamu, ir atgaivinsi mano mirštančių jausmų 

[spėką.

Aš nenoriu verkti kaip vasaros rytą lelija rasota, 
Bet širdis į ašarų rožę vystosi ir segasi į Tavo rūbą! 
Neatstumk manęs nuo šių vartų kaip vergę sukapotą. 
Nes žemėj neradau širdies, tik sopuliais brandingą gubą.

Aš ateinu arčiau. Aplenkusi amžiną melsvą žiburėlį, 
Kad išsineščiau Tave į prerijas mano gyvenimo niūrias. 
Su Tavim trokštu rinkti vosilkas, sekti kiekvieną vaba

lėlį, 
Ir bristi per ilgesius, per troškimus, į meilės pilis nemarias.

Marijos Ašaros

Kastelė Palmaite

Lankant Lietuves
JUOKTIS SVEIKA

—Ar poniai profesorienei 
neįkyru su tokiuo išsiblaš
kiusiu vyru gyventi, kaip 
Jūsų vyras profesorius Sku
tas?

—Kai kada tas jo išsiblaš
kymas net malonu,—aiškina 
profesorienė. — Juk dažnai 
už tą patį mėnesį gaunu an
trus pragyvenimui pinigus.

Nežino
—Po to, kai jis neteko vi

sų savo pinigų, viena pusė 
jo draugų jau jo nebepažįs
ta.

—O kita pusė?
—Kita pusė dar nežino, 

kad jis neteko pinigų.

į jos buto tautiškumo relik
vijas, joms, tarytum, ne 
mums ji kalbėjo:

—Sakote paskleisti' pla
čiau meilę lietuvybei? Žmo
gus, kuris širdyje tos meilės 
nejaučia, niekas jam jos ne
įkvėps. Kurie gyvenimo ide
alu pasistato dolerį, jam jie 
visą amžių ir tarnauja. Kil
nesni tikslai sunku tokiame 
žmoguje sužadinti... Taip, 
mano namuose žydi lietuviš
ka dvasia, mano vaikučiai 
jaučia gilią meilę jų tėvų že
mei, bet tai tik dėl to, kad 
mes niekada neužmirštame, 
kuo mes esame. Iš lietuvių 
mes nedarome jokio biznio, 
uždarbiauti pas juos neina
me. Taigi, mums nereikia 
pataikauti jokiems mūsų 
„extra patrijotams”. O ame
rikonai, ypač tie, kurie turi 
didesnį išsilavinimą, tuos 
ateivius gerbia labiau, kurie 
ne tik neišsižada savo tau
tos, bet visur jai savo meilę 
reiškia. ,r,

—Šioj apylinkėj mes gy
vename kelios šeimos, ku
rios vienodai savo kilmę su
prantame ir jąja didžiuoja
mės. Visi sueiname, mūsų 
vaikučiai padeklamuoja 
mums lietuviškai, pažaidžia- 
me tautiškus ratukus su dai
nelėmis ... Keli jų ima mu
zikos pamokas. O, turėtu
mėt jūs pamatyti, kaip mes 
linksmai savaitgalius pralei
džiame. Visada pas mus pra
mogos. Mūsų namai erdves
ni už kitų, taigi dažniausiai 
čia renkamės. Čia matoma 
literatūra nėra vienų mūsų. 
Tai turtas keliu šeimų. Bū
dami paprasti darbininkai ir 
norėdami padoriai vaikus iš
auginti, verčiamės • neleng
vai. Ne iš didelio pasiten
kinimo šioj apylinkėj tenka 
gyventi ir man pačiai nakti
mis dirbti. Nuo vienuoliktos 
vakaro ki penkių ryto tenka 
keliaklupsčiais matuoti did
miesčio vieną ofisą, nes vai
kų ateitis rūpi. Tėvais dėl

I jų niekas nėra persunku.
Ji pasakojo, o mano ausy

se teskambėjo „padeklamuo
ja mums lietuviškai”, ir aš 
ją pertraukiau:

—Pasakykite man, ponia 
Kilniene, kokiu būdu jūs iš
mokote vaikučius lietuviškų 
eilučių ?

—Kuris gi vaikas negalė
tų norėdamas? Paskatinimui 
mes suruošiame įvairius 
kontestus. Duodame dova
nėles už gražiausiai padekla
muotą eilutę, paskambinimą 
pijami, ir t.t. O vaikai tuo 
labai domisi. Be to, juos to 
paskatina ir Lietuvos moki
niai, su kuriais jie susiraši
nėja. Ir anie papasakoja, 
kokias eiles jie išmoksta at
mintinai. Apskritai, jie vie
ni kitiems visą aprašo. Lie
tuva jiems geriau atvaizduo
jama, negu aš tai sugebėčiau 
padaryti. Ir pati kartais su
sigraudinu beklausydama to
kių laiškų skaitymo — apie 
Lietuvos piliakalnius, pilių 
griuvėsius, kurie kiekvienam 
kalbą apie didingą Lietuvos 
praeitį, apie žalias lankas, 
lietuvaičių dainas apie Ne
muną, visų upių tėvą, apie 
Šešupę ... Šioj šaly mano 
vaikai nemoka tokių roman
tiškų vietų nei žmonių su
rasti.

Kilnienė būtų mums daug 
gražių dalykėlių papasako
jusi, bet atbėgo jos trys vai
kučiai ir ji, mus atsiprašiu
si, ėmėsi jiems užkandį ruoš
ti. Nemažam mano nustebi
mui, visi vaikučiai sudėbė 
akis į vieną Bernardo Braz
džionio eilėraštį „Žiburėly”. 
Aš neabejojau, kad jie ruo
šėsi šeštadienio eilių sakymo 
kontestan.

Atsisveikinant žemai nu
lenkiau galvą tų namų skais
čiajai vaidilutei.

—Žinai, nemačiusi jokiu

(Tęsinys)

Svečiuose pas paprastą 
lietuvę

Tretįjį kartą mes beldėme 
į duris, kai prieš mus atsi
stojo, kimonu susisupusi, vi
dutinio amžiaus moteris.

—Gėda man. šitaip mie
goti. Iš darbo penkiomis 
grįžusi kol peržiūrėjau laik
raštį, paskaičiau vieną kitą 
apysakaitę, žiūriu — aštuo- 
nios. O jau ir vaikai greit 
atbėgs pusiaudienio,—ji tei
sinosi.

Paprašė mus atsisėsti, o 
pati nuėjo į miegamąjį ap
sirėdyti.

Mano žvilgsniai lakiojo 
po švariai įrengtą salionėlį, 
kuriame aiškiai mačiau lie
tuviškąją dvasią. Ant radi
jo stovėjo išdrožinėta iš me
džio kopija Rimšos MOKYK
LOS. Fotelio kamputy rymo
jo lėlė, tautiškais rūbeliais 
parėdyta. Tai Birutė. Aiš
kina man mano sankeleivė, 
kad tie daikteliai esą Kilnie- 
nės vaikučių rankdarbėliai. 
Sako, ji man, kad ypač dro
žiniu negalėję ir patys mo
kytojai atsistebėti ir kuo 
atidžiausiai išklausę jos vai
kų pasakojimo mokykloje 
apie tą istorinį ir labai 
reikšmingą Lietuvos istori
jos bruožą. Aš širdy džiū
gavau, negalėdama vieno 
žodžio ištarti. Sienose ka
bėjo Žemaitė, Basanavičiaus 
gilios akys, Maironis, Ku
dirka su savo mylima vili- 
jončele . .. Ant stalo gulėjo 
daug žurnalų, tarp kurių 
matėsi iš Lietuvos .Židinys’, 
.Liepsnos’, .Naujoji Romu
va’, .žvaigždutė’, .Žiburėlis’...

Paprasta moteris. Jos var
das pląčiau niekam nėra ži
nomas. Dieve, kiek man ne
tikėtumo!—džiaugsmas mai
šėsi su nustebimu.

—Klausyk.^ ponia Kilnie- 
ne, kodėl tamsta jų savo 
gražių idėjų nepaleidi viešu
mon? Kodėl su tokiu gra
žiu auklėjimu vaikučių nesu
pažindinti kitų motinų, ku
rios nesugalvoja, kaip joms 
sudominti vaikus tuo, kas 
joms brangu? Klausiau ją, 
kai ji malonia šypsena siūlė 
mums džiūvėsių su vaisių 
sunka, o aš žvilgsniu apglė
busi laikiau jos vaikų rank
darbius.

Mūsų šeimininkė atvirai 
šyptelėjo ir, metusi žvilgsnį

Nieko Nepaliko
—Tu sakai, kad jis nieko 

nepaliko? Juk jis buvo tur
tingas.

—Taip ir ne. Matai, jis 
prarado savo sveikatą dėl 
turtų, o paskui prarado tur
tus, norėdamas atgauti svei
katą.

Nežinojo Laiko
Po dviejų valandų kalbos 

kalbėtojas atsiprašo klausy
tojų: —Gerbiamieji, atsipra
šau, kad aš taip ilgai kalbė
jau.' Nežinojau koks laikas 
yra, nes savo laikrodėlį na
muose palikau.

—Taip? ... Už tavo nuga
ros kabo kalendorius,—sušu
ko vienas iš klausytojų.

Kvailys Kalba
Kalbėtojui įkyrėjo, kada 

ne vienas jam pertraukė kal
bą.

—Man atrodo, kad mes 
šiandien turime ne vieną 
kvailį savo tarpe. Ar nege
riau būtų, jei mes girdėtu- 
mėm vieną kalbėtoją tuo pa
čiu metu,—tęsė kalbėtojas.

—Taip, tęsk savo kalbą 
toliau, — sušuko vienas iš 
klausytojų.

1 aukoto gyventojas: —Ar 
Tamstos dar negirdėjote, 
kaip aš daužiau į lubas?

2 aukšto gyv: —O, tas 
nieko. Mes irgi užtektinai 
triukšmo keliame.

Tamsus, liūdnas šeštadie
nis . . . Pasaulį gaubė kaž
koks gėdos šydas. Triukš
mingos minios, šaukusios: 
„Nukryžiuot. . . Nukryžiuot”. 
—kažkur išsiblaškė. Maža
me namelyje, tarp keturių 
sienų, liūdėjo Marija viena. 
Jos karštos ašaros vilgė jos 
šventus skruostus, širdis ro
dėsi nebeišlaikysianti to gi
laus skausmo. Marija ver
kė ... Jos Sūnus jau miręs!

Ji matė Jo stebuklus, Jo 
galybę, jautė Jo Dievybę. Ji 
lenkėsi prieš Jo šventimą. 
Bet, dabar, Jos skausmo su
spausta širdis liūdėjo, gedė
jo ne Dievo Sūnaus, bet Kū
dikio, kurį mažą nešiojo, 
saugojo, auklėjo. Kurio pir
muosius žingsnius sekė su 
motinišku džiaugsmu. Kurio 
vaikystės, jaunystės dienas 
lydėjo savo Motiniška mei
le. Ji verkė . . . verkė savo 
vienintelio sūnaus, kurį taip 
beširdiškai nukryžiavo.

Vieniša, atsiskyrusi Mari
ja kentėjo skausmą, kuris 
aštriausiai perveria 
gaus širdį.

Jau beveik du tūkstančiai 
metų prabėgo nuo to tam
saus, liūdno šeštadienio. O 
vistik visos skausmo ašaros, 
šių dienų motinų, liejasi, ta
rytum jos tebebūtų tos pa
čios 
dies 
kad 
sos, 
dėl
dukters, motinos, tėvo—esa
te vienos tame skausme, ku
rį Marija kentėjo, netekusi 
savo sūnaus.

Mirtis mus jungia su ar
timaisiais taip arti, kaip kad 
gyvenimas niekados neį
stengtu to padaryti. Kapas 
savo glėby tvirtai laiko gy
vus ir mirusius. Bet kapas 
nepriglaudžia sielos, kuriai 
skirtas amžinas gyvenimas.

Kristus žadėjo prisikelti. 
Ir Velykų rytą, savo prisi
kėlimu įrodė, kad mirtis yra 
perėjimas į kitą gyvenimą. 
Ten Marija džiaugsmingai 
sutiko savo mylimą Sūnų. 
Taip ir tu sutiksi savo duk
rą, kuriai gal dar neseniai 
supylei kapą . . . vyrą, kurį 
tau taip netikėtai išplėšė . . . 
motina, be kurios tavo gyve
nimas dabar atrodo tuščias 
ir beprasmis . . . sūnų ar tė
vą. kurį manai praradusi 
amžinai.

Nejau Dievas • suteikė 
mums sielą, degančią Jo i piaustyti formelėmis pyra-

meile, malone, paslaptimi, tik 
tam, kad paskui išnyktų be
prasmiai, kaip dūmas blaš
komas vėjo? Ne! Nubrau
ki skausmo ašarą nuo skruo
stų. Lai Velykų rytą, kartu 
su visais, ir iš tavo lūpų iš
siveržia džiaugsmingas Ale
liuja! E. B.

|s ilsisi.
; įks iš motinos širdį per- 
usj kalaviją?

...pa. jo j a akys nuo vinies 
vinies stebėdamos su-

.sį prie jų kraują. Jos 
įs kraują . . . Peršoka 
[ erškėčio vainiko, prie 
noje dunksančio Kalva- 
į kalno, prie akmenimi 
rsto kapo . . . Pabalę lū- 
snibžda:
tai aš Viepties tarnaitė, 
nie man pagal tavo žo-
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;es raštų). ,

mažu vaistyti-1
žvilgiu. Antolngaus Karaliene, links- 
lomatija pws, Aleliuja!
Rusiją taikintĮkai Ji. nesuprasdama tų 
momentu, kai 41 žodžių prasmės svars- 
laikymas paš^p jie turėtų reikšti, pa- 
taško. SuČĮnas Gabrielio balsas 
privertė tartis ®mbė j o:
vą kuri jautiiesibijok, Marija. Aš tau 
pasaulį paskcfu linksmą naujieną: 
pripažįsta t F 
vyriausybę. b-Į 
niaujančios S: Į 
sybės visiškai | 
trims mėnesi:-1 
tokio paskelti 
misarai priėii 
vyriausybės | 
jais kalbėjosi k 
pasirašė taikj 
čia ne aukš' j 
nuplėšesprif| 
kaukę? Į

Savo prieši^fe jieškojo, 
laimėjo visut'- pus kelius ašarų 
pripažinimą ;| priklojo”.
laisvėje gV^I0 Pas rytmetį, kai 
matija paroki 
tybems W ? Į 
ti.

Tiesa, ta^l 
niškus nuosH 
neturi? 
mas tikslas Į 
kovoje dėl H 
dar kartą 
šia kaina, H 
ervveiiflias | 
rintag.0 
naująjį

prisikėlė, kaip buvo 
štai Jis ...”

ip nešviečia šimtai sau- 
įdanguose, kaip šviečia 
^prisikėlęs sūnus, nu
ėsta angelų sutartinė, 
lūs vienintelį jo žodį. 
Jlotin.
Įjūnau, — ir Sopulingo- 

ina paskendo dieviško- 
leilės glėbyje.

♦ ♦ ♦
Lrija Magdalena

♦ ♦ *
Susvyravo, sugniužo stip

ruoliai vyrai po Kristaus 
Kryžiaus našta. Pirmasis 
Bažnyčios popiežius išsigynė 
savo Mokytojo, už kurį buvo 
prisiekęs guldyti savo gal
vą. Tik tos moterėlės, iš to
lo sekusios Jėzų Palmių sek
madienį, stovėjo prie pat 
kryžiaus su Jo motina Didį
jį Penktadienį. Kartu su Jė
zum jos gėrė kančios taurę 
iki dugno. Jų ištikimybę, jų 
meilę Kristus atlygina. Sa
vo motiną, Marija Magdale
ną ir dar keletą kitu moterų 
Jis paguodžia Velykų rytą 
pačias pirmąsias. Jas Jė
zus siunčia suieškoti išsi- 
slapsčiusiu apaštalų ir pa
skelbti jiems linksmą nau
jieną. Pirmoji Velykų gar
bė, pirmasis Velykų džiaugs
mas atiteko moterims!

J. Kidykas, S. J.

SVEIKINIMAS IR 
PADĖKA

kai

lyg

amsu buvo, ir pamatė, 
akmuo buvo atimtas 
Lpo” (Jo 20, 1) Koks 
Bs! Koks naujas skaus- 
|Negana, kad nukanki
ns mylimą Išganytoją, 
I kape jam ramybės ne-

Nuoširdžiai s v e i kiname 
gerbiamus Dvasininkus, mū
sų brangias Rėmėjas-Rėmė- 
jus garbinga Velykų Švente!

Pergalės Karalius tepri- 
pildo Jūsų ši rd j ramybe, ma
loningu džiaugsmu ir kas
dien telydi Jūsų gailestingus 
darbus savo dangiška palai
ma.

Esame giliai dėkingos vi
siems mūsų Rėmėjams, Ge
radariams, kurie įteikė arba 
atsiuntė savo auką Vajaus 
proga. Brangieji, tą Jūsų 
dosnumą ir palankumą dė
kingomis širdimis prisimin-

Paėmė Viešpati iš sime Velykų antradienį; tą
ir nežinome, kur jį pa-

emo per ašaraę pate- 
‘ saulutė, nepatraukė 
£ios širdies nė du an- 
| Lyg proto .netekus

dieną Jūsų intencija bus at
laikytos šv. Mišios mūsų ko
plyčioje.
ŠV. KAZIMIERO SESERYS

Chicago, Ill.

žmo-

Marijos ašaros. Nes šir- 
skausmas nesensta, nie- 
neužgyja, nesikeičia. Vi- 
kurios šiandien verkiate 
savo palaidoto sūnaus,

9
8
4
1
1
2

Velyki^ Bobelė 
kiauš. tryniai, 
šaukštai cukraus pudros, 
šaukštai nesūdyto sviesto, 
puodukas pieno, 
svaras miltų, 
unc. (ounces) mielių.

Piene išleisti mieles, įmai
šyti miltus ir gerai išplakti 
tešlą. Skyrium ištrinti kiauš. 
trynius su cukraus pudra. 
Trinti ilgai, iki pabals. Iš
trintus trynius supilti į tęš- 
lą ir vėl ilgą laiką plakti. 
Paskui ištirpyti sviestą, nu
graibyti putas, supylus į teš
lą vėl gerai išplakti. Kepi
mo formą ištepti sviestu, su
pilti į ją tešlą, pastatyti, kad 
pakiltų. Tešlai pakilus, vie
nai valandai įstatyti į karš
tą pečių. Pastaba: Kad bo
belė pasisektų gerai iškepti, 
reikia žiūrėti, kad būtų švie
žios mielės, nustatytas vie
nodas karštis. Lengvumas ir 
purumas priklausys nuo ge
ro išplakimo. Po kiekvieno į- 
dėjimo kiauš. ar kitko plakti 
po V2 vai. Svarbiasiai, įdė
jus į pečių saugoti, kad ne- 
sukrėstum, taip pat ir 
mus elgtis atsargiai.

gaičiai, patepti išplaktu 
kiaušiniu, apibarstyti mig- 
liulais ir iškepti.

iše-

Angelų Duona
Likusius kiaušinių balty

mus nuo Velykų bobelės ge
rai išplakti su 1 puoduku 
cukraus pudros, 1 šaukštuku 
kep. miltelių. Po gero išpla
kimo įmaišyti IV2 puoduko 
miltų, įspausti y2 citrinos 
sunkos ir įtarkuoti V2 citri
nos žievės. Sudėti į neištep
tą skardą ir kepti vidutinia
me karštyje.

Velykų Pyragaičiai
1 svaras miltų,
Vo. svaro saldaus sviesto,
Vą svaro cukraus.

10 sutrintų migdolų,
1 puod. saldžios grietinės,

1 kiaušinis.
Ištrinti sviestą su cukru

mi, įmaišyti miltus, įpilant 
tiek grietinėlės, kad tešla 
duotųsi kočioti. Iškočiojus

Keptas Paršelis
Nuvalytas paršelis iš vir

šaus ir vidury stipriai ištrin
ti druska, sumaišyta su tar
kuotu svogūnu, prikimšti, 
užsiūti. Viršų apdėti laši
nių skiautelėmis, ir nuolat 
laistyti taukais. Kad oda 
būtų trapi, baigiant kepti, 
ištepti paršelis alyva.

Kamšalas: Sukapoti par
šelio žalios jaknos, virti 
plaučiai, V4 svaro lašinėlių, 
įplakti 2 kiaušiniai, 2 šaukš
tai ištirpyto sviesto, puodu
kas trintos džiovintos baltos 
duonos, druskos, pipirų pa
gal skonį. Sudėti kelius pa
kepintus svogūnus. Viską 
gerai išmaišius prikimšti 
paršelį.

Duoti į stalą su trapiai 
virtais ryžiais ir pilku pa
dažu.

Pilkas padažas, šaukštas 
sviesto pakepinti su 2 šaukš
tais miltų, atmiešti sunka, 
kurioj kepė paršelis ir virti 
kol sutirštės. Perkošti, į- 
spausti 1 citrinos sunka, į- 
berti sauja be kauliukų ra- 
zinkų, supiaustytų migdolų, 
druskos ir culibaus pagal 
skonį, įpilti stikliukas rau
dono vyno ir užvirinti. Dėl 
grožio įpiaustyti keli grieži
nėliai citrinos.

’ Kuklus
— Jonelis labai kuklus, 

kaip sau nori.
— Taip, labai. Jis praei

tą savo gimtadienį pasiuntė 
savo motinai sveikinimo te- 
legramą. m

----------------------
Draugyste

Brolis: — Jonas sutiko 
man paskolinti pinigų.

Sesuo: — Ar tu priėmei?
Brolis: — Ne. Tokios rū

šies draugystė yra per bran
gi prarasti.

būdu būčiau netikėjusi, kad 
net tokių idealisčių šioje ša
lyje esama, — tariau savo, 
draugei.

—Yra ir ne ji viena. Jei 
šiandien dar sutinkame lie
tuvių jaunimo, kuris moka 
lietuviškai, gražiai kalba 
apie jų tėvų gimtąjį kraštą 
Lietuvą, tai tas jaunimas ir 
yra tokių „paprastų moterų” 
vaikai, o ne tų, kurios išsi
puošusios mūsų pramogose, 
prie svaigiais gėrimais ap
dėto stalo, prašmatniais žo
džiais demonstruoja savo 
patriotizmą. Pastarosios, pa
grindiniu savo tariamo lietu
vybės dėliai, veikimo tikslu 
stato tik vieną dalyką: pasi
rodyti, kad apie jas kalbėtų 
ir bent kartą į savaitę dide
lėmis raidėmis mūsų spau
doj apie jas parašytų. To 
nesulaukusios, jos su ta pa
čia diena „užmirštų” lietu
višką žodį.

—Perdedi, perdedi, mielo
ji. Žinau, kad yra neblogų 
moterų ir tarp garsių mūsų 
veikėjų,—rimtai ginčijau ir 
galvojau, pas kurią galėčiau 
ją nuvesti, kad ji įsitikintų 
mano žodžių teisingumu.
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Dzūkijos Veidas Mainosi
Įprasta sakyti, kad dzū

kai linksmiausi, smagiausi 
žmonės, bet taip pat visų sa
koma, kad dzūkai gyvena 
neturtingiausiame Lietuvos 
krašte. Tačiau dzūkai savo 
smėlynų plotus labai verti
na ir prie jų prisirišę, todėl 
jau daug Lietuvoje rašoma 
apie dzūkų pažangą. Pasi
klausykim, kaip katalikų 
..XX Amžiaus” dienraščio 
vienas bendradarbis apie 
dzūkų pažangą aprašo.

Dzūku pažanga ypač gali
ma pastebėti žemės ūkyje, 
kuriame patobulinimai vis 
dar pirmyn žengia. Prieš 
kara žemdirbvstė buvo la
bai apleista. Dabar, žiūrėk, 
kur seniau buvo koks krū
mokšniais apaugęs kalnelis, 
puikiausia ariama dirva. Pa
skutiniuoju laiku pagyvėjo 
dirvos tręšimas, nes dzūkai 
suprato, kokios naudos atne
ša įvairios trąšos. Atsisa
koma dabar jau ir nuo pri
mityvių žemės ūkio įrankių, 
nes su jais negalima buvo 
sferai išnaudoti dirvos. Dzū
ko ūkininko atkaklumas nu
gali ir didelius smėlyno plo
tus. Jis jį užpila po truputį 
juodžemiu ar kitkuo, o po 
tvoros metų jau čia auga 
puikiausi javai.

Driiku ūkininkams taip 
rat idomu pieno ūkis, sodi
ni nkvstė. bitininkvstė ir kt. 

i "Seniau bičių aviliu pasitai- 
kvdavo vienam kitam ūkyje, 
o dabar retai kur rasi ūkį, 
kuriame nebūtu bent poros 
aviliu bičių. Tas pat ir su 
sodininkvste. Beveik kiek
vienam Dzūkijos ūkyje prie 
sodvbos pamatysi ir sodą. 
Kitur dar sodai jauni, bet 
daui? vra ir seana senokų so
du. Bene didžiausias po žem- 
dirbvstės ūkininku susido
mėjimas pieno ūkiu. Pieną 
ūkininkas vartoja ir pats, 

^rS^^įdt^rre'^^H^eža į jo 
supirkinėjimo punx^.

Labai daug seniau buvo 
tokiu kaimu, kuriuose nė 
vienas žmogus nemokėjo ra- 
švti. Dabar statomos pra
dinės mokvklos yra erdvios 
ir patosuos. Vienas Ameri
kos lietuvis pastatė savo 
gimtajame kaime didelę ir 
gražią pradinę mokyklą. Ji 
labai brangiai kaštavo, ta
čiau tas lietuvis Radziukv- 

/lias ją pastatė ir padovanojo 
Asįavo gimtajam Kurnčnų kai
timui, kur jis irgi kadaise mo- 

-^Afėsi. Ji yra moderniausia 
mokykla visame Dzūkų kraš
te.

Dzūkijoj yra ir specialinių 
mokyklų. Dzūkijos centre, 
Alytuje,vra amatu mokykla, 
žemės ūkio mokykla ir kit. 
Čia labai daug besimokančio 
dzūkų jaunimo. Alytaus 
gimnazijoje dabar mokosi 
per 800 mokinių. Pradinių 
mokyklų mokytojai kaimuo
se atlieka dideli kultūrinimo 
darbą. Gal tik jų dėka, dzū
ku kaimas taip atkuto.

Dabar jau ir daugiau pa
matysi Dzūkijos kaime skar

dinių ar raudonų gontinių 
stogų. Patys ūkininkai plė
šia nuo stogų šiaudus ir de
da skardinį stogą. Pasikei
tė ir didesnių miestelių vaiz
das. Miesteliuose sudėti ša
ligatviai, gatvės išgrįstos, 
namai nudažyti. Kai kuriuo
se miesteliuose yra papro
tys prieš namus užvesti gra
žų gėlių darželį. Viskas la
bai pagrožėjo. Vis tai nėra 
dar baigta, tačiau po kelių 
metų bus sutvarkyta. Dau
gumoje miestelių krautuves 
laikydavo tik kitataučiai. 
Dabar jau galima pastebėt, 
kad ir dzūkas eina į verslus.

Jaunimas daugiausia sto
ja į Šaulių eiles. Kaimuose 
organizaciniam darbui dau
giausia vadovauja vietos 
mokytojai. Dzūkai labai do
misi politiniais įvykiais, to
dėl jie sužino organizacijos 
susirinkime visas naująsias 
naujienas. Dabar Dzūkijoj 
retas kuris laikraščių ne
skaito. Smėlėtos Dzūkijos 
veidas vis švinta ir dzūkai 
žengia pirmyn.

*<• ’T

PATERSON, N. J.

— Atvelykio sekmadienį, 
kovo 31 d., 7 vai. vak., par. 
salėje bus margučių balius 
su įvairia programa: kiauši
nių mušimu, pasilinksmini
mu visiems. Bilietas tik 30c.

— Šv. Kazimiero Novena 
iwksta kas trečiadienį 7:30 
vai. vak. Raginama gausin
giausiai lankytis.

— Didysis metinis choro 
koncertas ivvks sekmadienį, 
gegužės 5 d., Washington 
Ball Room patalpose.

Choras, muziko Broniaus 
Voverio vadovaujamas, en
ergingai rengiasi. Paterso- 
niečiai turi džiaugtis, kad 
turi toki jauną ir gabų var
gonininką.

Patersonietis.

Marijona Rusaitė, Great 
Necko L. Vyčių kuopos 
pirmininkė, veikli lietuviš
ko judėjimo dalyvė. Jos 
tėveliai, gyveną Port Wa
shington, L. I., N. Y., yra 
artimi „Amerikos” bičiu
liai. Marijona visada da- 
lyvauja^ „Amerikos” pro
gramose ; žada dalyvauti ir 
Pavasario Baliuje, kovo 31

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Nėra tokio darbo, nėr to
kios vietos, nėra tokios die
nos, kur nėra progos pada
ryti tėvynei bent ką naudin
gą, visur ir visada ir visu 
kuo darbas galima taip pa
varyti, kad jis stiprins tė
vynės jėgas ir tuo būdu ją 
gins. —Vladas Putvys

Dėl mažiausio nepasiseki
mo neišsižadėk lengvaširdiš- 
kai savo gyvenimų idealų.

Meilė, vienybė ir taika, 
namie yra brangiausias mir
tingam žmogui teikiamas 
turtas. Jis atsveria visus 
žemės turtus ir pasigėrėji
mus. —M. Pečkauskaitė.

Maironis

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS.

Kam raudos ir verksmas prie grabo Mesijo? 
Raminkis pasaulė visa!
Kas neša gyvatą, tas mirti nebijo;
Jo garbei — tik dvasios tyla.

Palaimintas Vaisius, kurs žmogų pakėlė, 
Ant kryžiaus iškeltas skaudžiai, 
Kurs žmogui kaltam gailesties ašarėlę 
Išspaudė, patraukęs saldžiai.

Nuo saulės tekėjimo lig užgimimo,
Ant Kryžiaus ištiesęs rankas, 
Jis apskelbė žemei laikus atgimimo; 
Laimingas, kursai Jį supras!

Apkaltos jau pančiais bedugnių galybės: 
Jokūbo užšvito žvaigždė!
Silpnos moteriškės — atleistos kaltybės: 
Per ją — Izraelio garbė!

Kam raudos ir verksmas prie grabo Mesijo?
Raminkis, pasaulė, visa!
Kas neša gyvatą, tas mirti nebijo;
Jo garbei — tik dvasios tyla!

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1457 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4224—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1556 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 524 Court St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. ACKERMAN
524 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7086 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw at 1387 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
1387 BEDFORD AVE. BAR & GRILL. Inc. 
1387 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6643 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 114 Henry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6995 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 752 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONEY’S CAFE, INC.
752 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 17 77 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 40 Marcy Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMINICK PAGNOTTA 
Don’s Bar & Grill

40 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

BAYONNE, N. J.

—Misijonierius kun. dr. K. 
Matulaitis pasilieka didžio
sios savaitės pamaldoms ir 
Velykoms. Dar bus geros 
progos išgirsti jo gražių pa
mokslų.

—Kovo 10 d. vyčiai soda- 
lietės, choristai ir šiaip ga
na skaitlingas jaunimo bū
rys minėjo savo globėjo šv. 
Kazimiero šventę ir in cor- 
uore ėjo prie Komunijos. 
Sveikiname jaunimą už toki 
kilnų žygį.

—Balandžio 7 d. 7 vai. 
vak. par. salėje bus vaidini
mas ..Moterims neišsimeluo- 
si”. Režisuoja kleb. kun. S. 
Stonis, 'o artistai - vietinis 
jaunimas. Po vaidinimų į- 
vyksta šokiai. Kviečiame at
silankyti !

—Vilniaus krašte nusavi
nama dar 14 dvarų, viso 3,- 
271 hektarų žemės. Iš viso 
Vilniaus kr. jau nusavinta 
76 dvarai.

gražiais Kovoj
Boroogį

GBHOfiE ? h®reby given that 
GB 11955 has been issued to 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage 
445—445A Columbia St., 
lyn, County of Kings, ’ 
the premises.

REUBEN SCIIEINKER
SCHEINKER & RAYMOND 

, 'Project Food Store
445—445A Columbia St., 

NOTICE is hereby given that 
GB 12058 has been issued to the 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage Control 
715 Lorimer St., Borough of 
County of Kings, to be conrana 
premises.

715 Lorimer

NOTICE is 
RW 769 has 
to sell bee 
107 of On

MIKE ORLANDO 
St.. Brociln,

hereby given that 
been issued to the 

•er and wine nt retail
— .ae Alcoholic Beverage 

at 32 Withers St., Borough d 
County of Kings, to be 
premises.

Adm. of

32 Withers

PHILIP MURANO 
Estate of Anthony 

(Withers Grill)
St., Brooklyi,

NOTICE is hereby given that 
RW 400 has been issued to the 
to sell beer and wine at retail rate 
107 of the Alcoholic Beverage 
at 6 Reid Ave., Borough of 
County of Kings, to 
premises.

DONATO 
Dan’s Bar 

Ave.,

be conaiBei

siautęs Suomi- 
karas sustojo, 

įjaudinusi ir žavė- 
Mjidtūringą ir dar 
trintį pasaulį suo- 

L išlaikė aukščiau- 
iįo egzaminą. Savo 

tautiniu atsparu- 
Laidar kartą įrodė, 
Į^rti nepriklausomo, 
lL0 gyvenimo.

r^ėje Suomijos že- 
Lioiniai gyvena nuo 
L0ii laikų. Dėl savo 
r į femės laisvės šuo
li amžiais kovoję. Į- 
r jiems sekėsi, turėjo 
Įjjįmėjimų, bet niekada

6 Reid

RAIN0NE
& Grill

Brooklyn, X

is hereby given that Liraa 
has been issued to the tmie*

NOTICE
RL 2056
to sell 1 eer, wine and liquor at retijj 
Section 107 of the Alcoholic Beregi 
trol Law at 899 Franklin Aqe.,-4i*l 
roll St.. Borough of Brooklyn, (W 
Kings, to be consumed on the prestt 

CHARLES G. ANAGN0S j 
College Rest. Bar 4 Grill I 

Franklin Ave., 
Carroll St.,

899
980

LICENSES
Wholesale, Retail

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2025 has been issued to ahe undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 427 Wilson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCES VAIVADA
427 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2291 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1450 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS P. FARRELL
1450 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 216 Reid Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KEARN & JAMES MULLEN 
216 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1596 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4118—20 Avenue H, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALFRED J. GROTE 
4118—20 Avenue H, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5537 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2243 Kimball St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV HARMS 
Tally Ho Casino

2243 Kimball St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2001 has 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., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2185 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 12 Meeker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD L. SCHARF 
Penny Bridge Tavern

12 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1629 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquoi- at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 105 Norman Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THEODORE KICH
105 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1759 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4301—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH T. McGOUGH 
McGough Bros.

4301—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6653 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 188—190 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
GYMNASTIC ASS’N OF POLISH FALCON 

Alliance, Nest 14 of Williamsburg 
188—190 Grand St., Brooklyn. N. Y.

Baisus yra neturtas, jis 
dažnai nusmelkia mumyse 
dvasią, bet tai yra tik šiau
rės vėjo pūstelėjmas, kuris 
padaro žmones vikingais, o 
minkštas, švelnus vakarų vė
jelis supa mus į lotosų mie
gą. —Quida

Paprastai paliekama šei
ma vardan meilės, tikslu su
kurt kitą šeimą, kurią irgi 
kartais paliekama vardan 
kitos meilės.

—P. Geroldy

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2191 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 147 Thames St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHN WIGNES & ANTHONY SCHAPOLIS 
147 Thames St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1881 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3419 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KATILES
3419 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2045 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ami liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 451 East New York Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

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

Gali pažinti dailininko 
sentimentą iš gėlių, kurias 
jis nutapė. —Stevens

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1684 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 154 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FREDRICK G. KIRSCHMAN 
Prospect Bar-Grill

154 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1660 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquoi- at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5645 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY TUTLES
85 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2057 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 328 Union Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ROGERS
328 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 94 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 25—8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MONTAUK CLUB 
25—8th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1511 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 503 Nostrand Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
Gallagher’s Subway Inn

503 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1819 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 9 Willoughby St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
Gallagher’s Subway Inn

9 XVilivuKhby St., --- <lyn. N.. Y-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2074 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 863 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

K. M. & S. TAVERN, INC.
863 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 26 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 15—25 Arion Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARION TEMPLE. INC.
15—25 Arion Pl., Brooklyn, N. Y.

Niekas negali gyventi ne
būdamas skolininku; niekas 
neturi gyventi nebuvęs sko
lintoju. —Panin

Advokatas — tai žmogus, 
kuris išnuomoja žodžius ir 
pyktį. —Martial

— Vilniaus žydų spauda 
skelbia, esą šiais metais bus 
leista įvažiuoti 10,000 žydų 
i Palestiną, iš to skaičiaus 
5.000 Lenkijos žydų atbėgu
siu į Lietuvą.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2210 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1154 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OLD BELL INN 
Lawrence Hall

1154 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2098 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 199 Russell St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPHINE SULIGOWSKI 
JOHNNY’S TAVERN

199 Russell St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1888 has 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.

PENKIŲ VEIKSMŲ KOMEDIJA

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7076 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 170 Stuyvesant Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO PROCE 
Stuyvesant Bar & Grill

170 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3661 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5302 Third Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. i

EKHAYZER KLEINMAN
5302 Third Ave., Brooklyn, N. Y.

SEKMADIENĮ

NOTICE is hereby tyiven that License No. 
RL1811 has been issjued to’ the undersigned 
to sell beer, wine aniil liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 155 Gree^ipoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. !

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

McCaddin Salėj e
Berry, tarpe So. 2nd ir 3rd Sts. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby driven that 
RL 1667 has been 1st 
to sell beer, wine an< I liquor at 
Section 107 of the Ąlcoholic Beverage Con
trol Law at 996 Manhattan Ave., Borough 
of Brooklyn. County-of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARY GRZjYBOWSKI
996 Manhattan Ave.,’ Brooklyn, N. Y.

ued to the
License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby įįiven that License No. 
RL 1818 has been iswued to the undersigned 
to sell beer, wine an d liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1550 I^hilton St., Borough of 
Brooklyn, County 
on the premises.

JOHN 
Capitol

1550 Fulton St.,

• J. UIlUll Ul., U1

of Kings, to be consumed

M. KENNEDY 
B,ar & Grill 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 413 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 248 Avenue X, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN DURIA 
Luigi’s Restaurant

248 Avenue X, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 428 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 67 Furman St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH NEMIA
67 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3438 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1427 Coney Island Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

✓ LILLIAN BAKER
1427 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6640 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 246 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL ROTH
246 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7236 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 384—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT SAVING
384—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1891 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 180 Prospect Park S. W.. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

william McDevitt &
THOMAS NOLAN

180 Prospect Park S. W. B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1588 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 219 Calyer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

daniel J. McCauley 
& THOMAS CAMPION

219 Calyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1835 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 247 Pennsylvania Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK MARKIEWICZ 
Penn Bar & Grill

247 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y,

, -----
i

■ri®* <■— ,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1954 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 74 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM T. O’SULLIVAN
74 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1824 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 321 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN VALEN, Jr.
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1929 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1289 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK DURKIN
1289 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2247 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 371 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MARTIN
371 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2331 has 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
101 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2249 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 if the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 119—121 Conover St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH A. Me GUINN 
119—121 Conover St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5598 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 411 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1933 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1042 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STERLING TAVERN. INC.
1042 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

j įOO m. prieš Kristų 
Uitą suomių žemėje 
į salose, Botnijos pa- 

įe ir Karelijoje ap- 
įo švedai. Nors jie 
Iri žvejyba, žemės ūkiu 
Šiokie, bet nevengė ki

ta ir nešė savo kultū
rą į suomius. 1155 
įjodė pirmieji kry

ki, o švedai tais laikais 
tįiku miestą su apy- 
L Visi dvasininkai 
[įi, bet suomiai ne

ko ir rūpinosi turėti

Brooklyn, X|, 
NOTICE is hereby given that Lira*® 
RL 1512 has been issued to the rante® 
to sell beer, wine and liquor at retai Ji 
Section 107 of the Alcoholic Berereafl 
trol Law at 1514 Broadway, Bcra-l 
Brooklyn, County of Kings, to be cj 
on the premises. a

MICHELE MAFFUCCI f 
1514 Broadway, Brooklyn, XB
NOTICE is hereby given that Litrai 
RL6114 has been issued to the rata® 
to sell beer, wine and liquor at retdfl 
Section 107 of the Alcoholic Berere$B 
trol Law at 589 Franklin Ave..
Brooklyn, County of Kings, to be ttcj 
on the premises.

GARDINER FOSTER 
Triangle Bar & Grill I 

589 Franklin Ave., Brooklyn, fl 

NOTICE is hereby given that Litrai 
RL 6809 has been issued to the mtefj 
to sell beer, wine and liquor at retail a 
Section 107 of the Alcoholic BevengĮ 
trol Law at 110 Dwight St, BeraįĮ 
Brooklyn, County of Kings, to be trai 
on the premises.

JOSEPH SALERNO 1 
Joe’s Bar & Grill 1

110 Dwight St., Brooklyn. X|
NOTICE is hereby given that Litrai
RL7199 has been issued to the ratai 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Bwntl 
trol Law at 588 Gates Ave., Botres 
Brooklyn, County of Kings, to be tai 
on the premises. 1

COSMOPOLITAN TAVERN, M 
588 Gates Ave., Brooklyn.!

NOTICE is hereby given that Litatj 
RL 5654 has been issued to the nrteį 
to sell beer, wine and liquor at retai 
Section 107 of the Alcoholic Bevewl 
trol Law at 520 Flushing Ave., M 
Brooklyn, County of Kings, to be n 
on the premises. |ESTHER WEINBERGER ] 

E. W. Cafeteria & Bar j 
520 Flushing Ave.. Brooks Į

NOTICE is hereby *given that Lite 
RL 5564 has been issued to the rata 
to sell beer, wine and liquor at reel 
--- Alcoholic Ects*

17 ST Broadway, 1 
of Brooklyn, County of Kings, tn į 
sumed on the premises.

james McLaughlin ;
1785 Broadway Brooklyn, .

-------------------------- . Gustavas I pradėjo
NOTICE is hereby given that Lita , ,, , _ .
RL 1923 has been issued to the rak SEJlj VlOUTlIię SU0IH1- 
to sell beer, wine and liquor at reti 
Section 107 of the Alcoholic Bevenn 
trol Law at 139 — 58th St. & 136- 
St., Borough of Brooklyn, County cl 
to be consumed on the prqjnises. 

ORIGINAL MAGNET, Inc.
St., & 
St., 
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kffi&i žygiavo į Suo- 
L rytos ir įsteigė dar j 
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In. Ifichalis Agrikola 
b pirmą knygą—nau- 
tetamentą suomių kai
li m. įsteigtas Hel- 

^■inthea AlcoS miestas (dabartinė 
trol Law at 243-243a Court St.. Boa aįl IRĮKK? 1 K7A__

Brooklyn. County of Kings, to be ro !■ Ww—vi U lillv

139—58th
136—57th Brooklyn.

NOTICE
RL 1621 _____________ _ ..
to sell beer, wine and liquor at retail
Section 107 c. ...^ 2---- .

on the premises.
daniel McLaughlin

Court St., Brooklyn,

is hereby given that Lica I 
has been issued to the uni

243-243a
1 vėl karai su rusais, 
Sis baigėsi nauja tai- 
startimi, pagal kurią 
šįos siena tęsėsi ligi

NOTICE
RL 1773 ■■__________ , _ . .
to sell beer, wine and liquor at retd ri’fts cipnn fpcpqi lien 
Section 107 of the Alcoholic Bevern? ' ,1CU<1 LVbeal 
trol Law at 85 N. 7th Street. Boki ĘotoįO VaudeUVUO—ikl 
Brooklyn, County of Kings, to be to - 
on the premises.

ANTHONY LACHTARA 
Tony’s Bar & Grill

85 N. 7th St., Brooklyn.

k Po šios taikos su
ks visas Suomijos val-

NOTICE is hereby given that Lite 
RL 2265 has been issued to the raita 
to sell beer, wine and liquor at retai 
Section 107 of the Alcoholic Bevers 
trol Law at 434 Coney Island Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to k 
sumed on the premises.

HARRY C. BALDAUF ' 
(d-b-a Cedar Tavern)

434 Coney Island Ave., Brooklyn.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2114 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4304 Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORNELIUS CAREY
& RUPERT KINZEI MANN 

Bob’s & Neils
4304 Avenue D, Brooklyn, N. Y.
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Audringais'
(Tęsinys)NOTICE is hereby given that Lica 

RL 1810 has been issued to the uni 
to sell beer, wine and liquor at retai! . 
Section 107 of the Alcoholic Bevenf __ Blisilpiflf)
trol Law at 855 — 3rd Ave., Bort .
Brooklyn, County of Kings, to be rt lįj BOrėdamaS ISVVSti 
on the premises. ,. _ . J

855—3rd
FRANK KLONOWSKI

Ave., Brookl

is hereby given that Li< 
has been issued to the in

NOTICE 
RL 1673 
to sell beer, wine and liquor at ret! 
Section 107 of the Alcoholic Beven 
trol Law at 59 Johnson Ave., Boi 
Brooklyn, County of Kings, to be i 
on

59

the premises.
HARRY STRIHARSKY I

& WILLIAM WARANTTSKIj 
Johnson Ave., Brooklyn!

NOTICE is hereby given that 
RL 1674 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 33—5th Ave- 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

MODERN INN, Inc.
33 — 5th Ave.,

Piijaus visus sielos už- 
fc, troško ištirti, ar 
fenas tikras ir šventas 
katros link, suprato, 
Iff geležiniai vartai tik- 
1®tilės neperskirs, au- 
1 ^trupins. Susirūpi- 
femąstė.

Bevei

Brooklyn,

NOTICE is hereby given that 
RL 1791 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 315 Flatbush Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES 

Moriarty & Reilly Tavern 
315 Flatbush Ave.,

Bevern!1!

o ką tamsta pa- 
kad aš grynai iš- 

savo sielą ir ji pa- 
hd tamstos dukra 
visų dorų troškimų 

siekis?!
tylėjo. Nervuotai 
veido muskulėliai, 
melsva gyslelė 

rymojo be žodžių,
NOTICE is hereby given that 
RL 1990 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
•Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 321 — 5th Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES 

Moriarty & Reilly Tavern 
321 — 5th Ave., Brooklyn.

,is herel>y given that Licet* 
RL 1539 has been issued to the raKk® 
to sell beer, wine and liquor at retail I 
Section ip» of the Alcoholic Beverrf 
m° . at 92~9G ChurchMcDonald ] Ave., Borough of Brooklyn. 
ty_ of Kings, to be consumed on mises. <

WILLIAM MEYER 
09 or r,, i Beverk Tavern 
a79 m ,P'4rch Ave-- 
472 McDonald Ave.,

mano, tyli?...— 
ant jo kelių, 

į tųkstanti- 
į juos tik 

šnaresys, tik šiur- 
tik bitelių dūz- 

monija, sujungė 
sielų mintis į vie- 

klausĖmo taš-

susprogo
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1993 has been issued to the undersigned 
to soil beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 873 Halsey St- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO PROCE 
Park View Tavern

873 Halsey St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6858 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6801 — 4 th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
Gallagher’s Subway Inn

6801 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

SCHHMERt^l -----------------

445—445A Cota^ 05 dienas siau ęs Suomi- 
notice i, hwi7> žemėje karas sustojo. 

 

toB«u5beį*rttt’^l> dienas jaudinusi ir žavė- 
715 Si'Mi visą kultūringą ir dar 
County Of Kiim A ------------------ic -----------

premises. “ 

715 Lorimer 

NOTICE ie 
RW 769 has bean?5 
to sellWanTJ* 
107 of Te Almu! 

at 32 Withers & 
County of Kine, h 
premises. “ 

. . PHILIP 
Adm. of Estais į 

32 Withers SlT“*1 

NOTICE is heKbG. 
RW 400 has beeTi? 
to sell beer and wiC 
107 of the Alcoto1 
at 6 Reid 
County of Kings, J? 
premises. " 

DONATO 
Dan'i k,. 

6. Reid Ave., 

NOTICE is hereby 
RL 2056 has been i»>' 
to sell leer, wit» a ' 
Section 107 of th 
tr°l at 899 £? 
roll St., Borough 
Kings, to be codsim^ 

CHAELES c 
College Ees. 

899 Franklin Art, 
980 Carroll St, 

NOTICE is hereby p. 
RL 1512 has bees iw, 
to sell beer, wine 
Section 107 of the Ah 
trol Law at 1514 
Brooklyn, County o( U 
on the premises 

MICHELE 
1514 Broadway,

NOTICE is hereby 
RL6114 has bea ašį- 
to sell beer, wine nA i. 
Section 107 of the Akį 
trol Law at 589 First: 
Brooklyn, County of t 
on the premises.

GARDUS 
Triangle hi 

589 Franklin Are.

NOTICE is hereby pn: 
RL 6809 has bea Mi 
to sell beer, wine alk. 
Section 107 of the Airį 
trol Law at 110 Drį 
Brooklyn, County of Ej 
on the premises 

JOSEPH

110 Dwight St, 

NOTICE is hereby pel' 
RL7199 has been isBB: 
to sell beer, wine nd ix 
Section 107 of the AW 
trol Law at 588 Gca 
Brooklyn, County of Ec 
on the premises.

COSMOPOLITAN 
588 Gates Ave.

Stelbti Švedijos karaliaus rin- 
to sell beer, wine nd tel 
Section 107 of the Akao 
trol Law at 520 Pltfcs 
Brooklyn, County of Eas 
on the premises. 

ESTHER 
E. W. Cifanl 

520 Flushing Ave., 

NOTICE is herebysgha 
RL 5564 has been isadd 
to sell beer, wine nite: 
filetioir 167 Jf tea
tro! Law at UK 
of Brooklyn, County 
sumed on the prfflisss 

JAMES MtU 
1785 Broadway 

NOTICE is hereby 
RL 1923 has been issads 
to sell beer, wine nd 
Section 107 of the Akate 
trol Law at 139 - 5Stl s 
St, Borough of Brook's, 
tn be consumed on the FĮ 

ORIGINAL MAD- 
139—58th St, 4 
136—57th St.,

NOTICE is hereby^®3 
RL 1621 has been israt 
to sell beer, wine nd bi
section 107 of the AW» 
trol Law at 24S-24U Cor 
Brooklyn, County of M.- 
on the premises. 

DANIEL 
243-243a Court St

NOTICE is hereby F«; 
RL 1773 has been is®- 

to sell beer, 
Secuon uh »■ — jj 

wh County oi ^klikos. Po šios taikos su- 
°n pre^oNi unities visas Suomijos val-

TWdB“*]

85 N. 7th St,_____
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(d-b-a 

434 Coney Island^^ 
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žemėje karas sustojo.

inę turintį pasaulį suo- 
tauta išlaikė aukščiau- 

laipsnio egzaminą. Savo 
uju ir tautiniu atsparu- 
suomiai dar kartą įrodė, 
jie verti nepriklausomo, 
tybinio gyvenimo, 
abartinėje Suomijos že- 
e suomiai gyvena nuo 
tmenamų laikų. Dėl savo 
tos ir žemės laisvės suo- 
i yra amžiais kovoję. Į- 
iai jiems sekėsi, turėjo 
ralaimėjimų, bet niekada 
asidavė!
ar 400 m. prieš Kristų 
ą kartą suomių žemėje 

ndų salose, Botnijos Pa
ščiuose ir Karelijoje ap- 

eno švedai. Nors jie 
esi žvejyba, žemės ūkiu 
edžiokle, bet nevengė ki- 

sričių ir nešė savo kultū- 
ir įtaką į suomius. 1155 
pasirodė pirmieji kry
čiai, o švedai tais laikais 

mė" Turku miestą su apy- 
ėmis. Visi dvasininkai 
o švedai, bet suomiai ne
įleido ir rūpinosi turėti 
o dvasiškių. \
ryžiuočiai žygiavo į Suo- 

os rytus ir įsteigė dar 
dien tebesančia tvirtą 

puri miesto pilį, kurią da- 
• pagal sutartį turėjo suo- 

J«'! B"‘|ai atiduoti Sovietų Rusi- 
14 amž. pradžioje buvo 

elis karas su rusais, kuris 
as taikos sutartimi, pa

kurtą nustatytos Suomi- 
sienos. Tame pat am- 

je suomiai pradėjo daly-

perėjo vien į švedų

m. kariaujant su 
suomių kariuomenė 
Maskvą. Paskui suo-

uose. 15 amžiuje suda- 
atskira suomių teisė ir 

ligtas teismas. 1495—97 
buvo antras didelis karas 
ūsais. 1509 m. Suomiją 
olė danai ir sunaikino 

inę—Turku miestą. 1523 
įsigalėjo Liuterio refor- 
ija ir tais metais švedų 
alius Gustavas I pradėjo 
nizuoti vidurinę Suomi-

dymas 
rankas.

1609 
rusais 
pasiekė
miai dalyvavo ir labai pasi
žymėjo garsiajame trisde
šimties metų Europos kare. 
1640 m. įsteigtas Turku uni
versitetas. 17 amžiaus gale 
dėl karų ir siautusio maro li
ko tik apie 400,000 suomių, 
bet suomiai nenusiminė.

18 amžiaus pradžioje Pet
ras I atplaukė su 200 laivų 
ir ilgai kariavo, kol užėmė 
Alandų salas ir sausumą iki 
Vaasos. 1721 m. sudaryta 
taiką, pagal kurią prie Rusi
jos prijungtas Viipuri ir Ka
ki salmi apylinkės, kita Suo
mijos dalis pervesta šve
dams. Tad gražusis istori
nis Viipuri miestas atitenka 
rusams antrą karta.

1785 m. išėjo pirmas suo
mių laikraštis. 1785 m. vėl 
didesnis karas su rusais, bet 
suomiams su švedais nesuta
rus karas greitai pasibaigė. 
Napoleono laikais—1808 ir 9 
m. kariauta su rusais. Po 
šio karo Hamine pasirašyta 
sutartis, pagal kurią Suomi
ja prijungta prie Rusijos, 
kaip autonominė kunigaikš
tystė. 1812 m. sostinė per
kelta į Helsinkį.

1835 m. pasirodė garsusis 
suomių liaudies poezijos kū
rinys—Kalevala (kan. Saba
liausko išversta į lietuvių 
kalbą). 1840 m., vadovau
jant Snellmanui pasireiškė 
žymus suomių tautinis judė
jimas. 1850 m. uždrausta 
suomių spauda, išskyrus ti
kybinius ir žemės ūkio 
klausimais raštus, bet prie 
Aleksandro II vėl 
tautinis judėjimas,
suorganizuota tautinė suo
miu kariuomenė. Aleksand
ro III ir Mikalojaus laikais 
pasireiškė suomių rusinimas. 
Prieš tai suomiai labai prie
šinasi ir rusams labai nesi
sekė suomius valdyti. Jie 
turėjo autonomiją ir jos tei
ses gynė visomis savo jėgo
mis.

reiškiasi
1878 m.

Maspetho par. krepšinio komandos smarkūs žai-^,' 
dėjai. Jie šio sezono žaidimą užbaigs Klasčiaus sa-jg 
Įėję, Maspethe, balandžio 5 d. Plačiau apie juosTj 
Maspetho žiniose. .

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1640 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 148 Hoyt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN HEISSENBUTTEL
148 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6746 has been issued- to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 518 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

S. MASSULIS — J. BARON 
518 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1911 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2434 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL ABELOWITZ
2434 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1516 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 363 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK ZARZECKI & 
WITOLD MOSCICKI 

Waverly Tavern—Bar & Grill
363 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6774 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 773 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, Cunty of Kings, to be con
sumed on the premises.

THOMAS J. DUFFY 
(Duffy’s)

773 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6716 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 699 Gates Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DORIS KUCHINS & 
JAMES M. ZALESKY

699 Gates Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1702 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the ‘Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1116 Manhattan Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THEODOR KURYLAS
1116 Manhattan Ave- Brooklyn. N- Y.

BALTIMORE, MD.
—Kun. dr. L. J. Mendelis 

dar ligoninėje po operacijos; 
parapijiečiai meldžiasi už jo 
sveikatą. Jau pradeda vaikš
čioti ir žada Velykoms atei
ti pažiūrėti, kaip bus bažny
čia papuošta, o darbuotis 
dar negalės.

—Šeštadienį jaunųjų klu
bas turėjo imtynių vakarą. 
Mūsų lietuviukai įveikė sve
timtaučius ir labai didžiuo
jasi, kad laimėjo prieš senes
nį klubą.

—šeštadienį pietus valgy 
damas J. Augijanskis staiga 
mirė. Seniau laikydavo siu
vėjų dirbtuvėlę, o šiuo laiku 
pas kitą dirbo.

—Verbų sekmadienis gra
žiai atšvęstas; pagelbėjo ku
nigas kitatautis. Šv. Var
do draugija nutarė bažnyčio
je patarnauti ir Velykų gė
lėms aukojo 15 dol., moterų 
draugija irgi gėlėms aukojo.

J. K.

LICENSES
Wholesale, Retaile

BEER, WINES & LIQUUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6111 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2026 Church Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2345 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 299 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GASPARE PONZO
299—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2216 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 964 Halsey St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2162 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the-.alcoholic Beverage Con
trol Law at 371 — 7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL RATTIGAN 
Seventh Ave. Tavern

371 — 7th Ave., ' Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 198Eį has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3622 Quentin Rd., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK DOYLE 
Quentin Bar & Grill

3622 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6865 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4419 Avenue N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. HYLAND
4419 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1859 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 617 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HAMILTON INN, Inc.
617 — 3rd Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2295 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1224 — 8th Ave- Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN GALLAGHER
1224 — 8th Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1863 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic leverage Con
trol Law at 67 Jay Street. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN RINKEVICH, JR.
67 Jay St- Brooklyn, N. Y.

548 m. Michalis Agrikola 
ido pirmą knygą—nau- 

testamentą suomių kal- 
1550 m. įsteigtas Hel

io miestas (dabartinė 
inė). 1555—57 ir 1570—
m. vėl karai su rusais, 
utinis baigėsi nauja tai- 
sutartimi, pagal kurią 

mijos siena tęsėsi ligi 
s^uob ‘mh o’“V*Į*?linuotojo vandenyno—iki 
trol Law at 85 
Brooklyn, Comity olEF-KtlKOS.

1917 m. gruodžio 6 d. pa
skelbta Suomijos nepriklau
somybė. 1918 m. sausio mėn. 
prasidėjo didelis karas su 
bolševikais. Maršalas Ma- 
nerheimas s u o r g anizuoja 
baltąją suomių armiją, už
ima Helsinkį ir kitas vietas. 
Suomių savanoriai padeda 
estams laisvės kovose. Ka
relijos ir Ingrios sukilėliams 
prieš bolševikus taip pat pa-

deda suomiai savanoriai. 
1920 m. spalių 20 d. Tartu 
mieste sudaroma taikos su
tartis su Sovietų Sąjunga, 
pagal kurią Sovietai pripaži
no Suomijai tokio dydžio te
ritoriją, kokia buvo iki per
nai metų lapkričio 30 d., kai 
į suomių žemę įsiveržė So
vietų kariuomenė.

Marija Aukštaitė

udringais Vieškeliais
(Tęsinys)

-Suprantu . . . —nusileido 
įklis norėdamas išvysti 

sielos už-____ genijaus visus
on the prem^ tr0gk0 ištirti, ar
855—3rd Avė-_____

NOTICE is hereto 
RL 1673 has been 
to sell beer,-w»e 
Section 107 of toj ’ 
trol Law at 59 
Brooklyn, County 
on the preni^ 

£ WILLIAM 

59 Johnson Ave., 

NOTICE is hereto 
RL 1674 has been ** 
to sell beer. «« “’A 
Section 107 of th j> 
trol Law at 
Brooklyn, County 
on the

33 — 5th A«-_ 

NOTICE is berete^: 
RL 1791 has bee”^ 

to sell beer, 
Section 107 of 
trol Law at 315 r™^s 
Brooklyn, County

Moriarty » 
315 Flatbush A«-

NOTICE is hereto 

RL 1990 has 
to sell beer, wiM 

►Section 107 of 
trol Law at 321 
Brooklyn, County 

' DANIEL ^MORlAi^ 

Moriarty » 
321 — 5th Ave-

license No. 
undersigned 
•etail under 
erage Con- 
3orough of 
j consumed

1N

lyn, N. Y.

NOTICE is heretoJĮį 
RL 1539 has been Lj | 
to sell įeer, 'V'®$ M 
Section V of 
trol Law at 2k 
McDonald 
ty of Kings, t» 
mi8€8‘

92—96 Ch * 
472 McDo

NOTICE is hereby given that license No. 
RL 6718 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1029-31 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn. Cou ity of Kings, to be consumed 
on the premises.

SEKLIR, Inc.
1029-31 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2095 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 304 Court St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN TUOHY
304 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6911 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55—4th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FELICE MANCARUSO
55 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1148 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1823 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY A. HASSEI MANN 
1823 Ocean Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2120 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1168 Liberty Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORRIS SCHWARTZ
1168 Liberty Ave- Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2301 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 229 DeKalb Ave- Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN DRACOMANOLIS
229 DeKalb Ave- Brooklyn, N. Y.

—Labas vakaras, gerbia
mieji! Kaip Tamstos laiko
tės? Ar laukėt Pennsylva- 
nijos „Keturių Driskių”, ku
rie šuoliais atvyko iš tolimos 
Pennsylvanijos?

Ar tik ne taip kovo 31 d. 
4 vai. popiet Labor Lyceum 
salėje bus pasveikinti gau
siai susirinkę „Amerikos” 
Pavasario Baliaus dalyviai? 
Bet iš „Keturių Driskių” ga
lime tikėtis ir visai kitokio 
pasveikinimo ? Iš Pennsyl
vanijos jie važiuoja ne „ant 
tuščių”. Jie atsiveža di
džiausią juokų maišą. Koks 
jis bus—labai prakiuręs, su
lopytas ar čielas! Tai suži
nosim Atvelykio sekmadienį, 
kovo 31 d., kai atsilankysim 
i „Amerikos” Pavasario Ba
lių.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5611 has been issued to the undersigned 
Jo sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1200-2 Liberty Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATHAN GOLDSCIII.AGER 
Nathan’s Delicatessen & Rest.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2022 has been issued to the undersigned 
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 KOLASTNSKI
387 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1579 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at reta i under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4723 — 4th Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE JOYCE & MARTIN HOGAN 
Emerald Bar & Grill

4723 — 4th Ave- Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 1554 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1801 — 10th Ave., BorouRh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6868 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol T-aw nt 39 Grahnm Ave- Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KATHERINE NFBORSKY & 
PETER DENISEVTCH

39 Graham Ave- Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License Nn. 
RL 2321 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 676 Driggs Ave- Borough ol 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET SWEDAS 
Driggs Tavern

676 Driggs Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that T.icense No. 
RL 1880 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt reta'l under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 769 Metropolitan Ave.. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SPTEZTO’S GRILL. Inc.
769 Metropolitan Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that T.icense No. 
RL 6825 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol laiw at 8608 — 3rd Ave- Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK CARNEY 
8608 — 3rd Ave- Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 1626 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 324 Devoe St.. Bornutrh of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby triven that License No. 
RL 2302 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at reta’l under 
^n/»tjon 107 of the Alcohnljn Bev^rag** Con
trol Law at 101 Grand St.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.
UNITED UKRAINIAN SOCIAL ORG.. Inc. 
101 Grand St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1583 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 52 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHESTER BONETSKT
52 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 457 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 284 Avenue X, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NICOLO POLACCO 
Welcome Restaurant 
Pizzeria Napolitana

284 Avenue X, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5617 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law* at 3472 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES SCHMIDT
3472 Fulton Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nh. 
RL 5496 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at reta’l under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 440 — 17th St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.. ■ - \~ ~~l~ """SM 

d a n Adahan
440 — 17th „Si., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that T.icense No. 
L 796 has been issued to the undersigned 
to sell W’ine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2037 Fulton St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.
SAM SCHNEIDER & LOUTS SCHNEIDER 

Sally’s Wines & Liquors
2037 Fulton Street. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1503 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail 'under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7721 Third Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SHORE ROAD LIQUOR STORE. Inc. 
7721 Third Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
L 495 has been issued to the undersigns 
to sell wine and liquor at retail un<j 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Cl 
trol Law at 361 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

NAT. T. SPERLING
361 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

—Ir nesiruošiu, sūnau. Te
būna palaimintas dorų šir
džių kelias! Dora meilė—tai 
dieviški vynuogynai, kuriuo
se pasilsi teisingieji. Ir jei
gu tavo meilė gryna ir są
moninga, būk visapusiškai 
laimingas. Tik pirmiau pri
valai baigti mokslą! Per tą 
laiką pilnai subręsi minty, 
gal apie Klevutę susidarys 
visai kitokios tavo pažiū
ros?

—Ne. Gal paties Visaga
lio ranka įrašė ją į mano 
širdį Ji man—tartum šven
tenybė ! Tartum žvaigždė 
skaisčiausių vilčių! Ji ma-

— Prašau nepertraukti. 
Gal esi tik pagauto ūpo au
ka? Apsigalvok. Meilė pri
valo gimti ne dėl gražių 
akių, puikių grakščių manie
rų, švelnių posakių ar kai
šytų šypsnių. Čia tik masi
nanti dekoracija! Sielos pa
žinimo meilė — yra tikriau
sia. Ir kai meilė yra sąmo
ningai gimusi, šią kūno de
koraciją praeina ir palieka 
kaip gražią, negyvų paveiks
lu galerija, arba šiltadaržio 
gėlių žiedais linguojančius 
laukus, o nors ir prastoj pie
voj rastas kuklus žiedelis, 
kurs tavo idealų ekspedici
jai gali būti svarbiausias, 
radinys—parsinešk jį širdy, 
sužiebk jam gyvenimą. Per 
atrastą tokią sielos brange- 
nvbę galima iškilti aukščiau 

r vi su žemės šiukšlių.
Tokia meilė yra kūrėja vi

so gėrio, nes ji aplenkia ap
gaulingai masinančius vy
lius. išorines dekoracijas, o 
įsižiūri i geri ir grožį sielos. 
Meilė kilusi iš kūno aistrų— 
nėra meilė, tik nudėvėtas 
gatvinis rūbas, kuriuo ty
resnės sielos šlvkštisi.. . 
Gyvuliškas instinktas — pa
liktas tik gyvuliui, kurs tu
ri tam tikrų metų dalis. 
Žmogaus sielos meilei—die
nos neapribotos. Kas tik 
aistromis gyvena, nuo aistrų 
ir sudega. Jau ilgi amžiai,

duodu jį tau tyrą ir baltą, 
bet tuščią. Tu privalai savo 
pavyzdžiais pririnkti neže
miškų perlų, ir vėl man grą
žinsi, kaipo motinai, iš ku
rios paėmei, šis indas, žiū
rėk, tavo glėby, nauja, balta 
siela—tai Kleopatra.

Kanklis pašiurpo. Ar da
bar Kleopatra turi to balto, 
tvro indo skaistumą? Taip. 
Turi. Jis jaučia. Bet ar jis 
visus jos takelius nuklojo pa
vyzdžių rožėmis nuo vyge- 
lės ligi knygos, ir nuo kny
gos į plačius pasaulius?... 
Sąžinė mažai išmetinėja, bet 
buvo dėmelių tėviškam 
šiurkštume, kurs padarė 
Kleopatrą savy užsidariusią, 
kietą ir tvlią, kaip uola, bet 
visgi švelnią ir angeliškai 
gerą.

Eugenijų daugiau barė. 
Bet drąsus ir vikrus ber
niūkštis prilipdavo prie jo 
skvernų, erilindavosi į vyriš
kus posūkius, visko teirau
davosi, kartais net liąi įky
rumo, bet nors ir subartas, 
kaip mažas gulbiniuks šali
mai pritūpdavo, prisitaiky
davo net ant kelių užmišyti.

Kleopatra, matyti, ilgėda
vosi moteriškų rankų. Ji 
sukniubdavo ant kanapos 
ties savo motinos portretu, 
šniurkšėdavo nosinėly, pa
keldavo galvute, pažiūrėda
vo į šventumu degančias ty-

lias piešinio akis, nes žinojo 
iš tėvo lūpų, kad čia jos mo
tina. Neatsitraukdavo, glos
tydavo sieną, kur kabojo mi
rusios motinos šešėlis, ir tik 
iš ašarų vieną išeitį žinojo, 
kad reikia už ją melstis. Bet 
dažnai jaunutė širdis už
miršdavo visus šventuosius, 
o melsdavosi vienai motinai, 
kito pasaulio gyventojai, 
maldaudavo, kad ją pasiim
tų „bent vienai valandai”, 
kad ji galėtų pajusti moti
nos meilę ir jos glėbio švel
numą.

(Bus Daugiau)

kai dažnas žmogus neatsisa
ko aistrinių pamėgimų. Per 
aistrą neva myli, susituokia, 
bet kokios pasėkos? Aistroj 
auklėjami vaikai išauga ais
trų vergais, kuriuos daug 
kas vadina moderniais, bet 
tas modernizmas—žudo patį 
žmogų, ardo šeimas, kiršina 
tautas, kelia kruvinas žudy
nes, nes neapgalvotos, laiki
nų aistrų surištos vedybos 
išaugina vaisius be meilės, 
kerštu ir pagieža išnokusius.

Įsileidžiant į širdį pirmuo
sius meilės siūlelius, reik są
moningai apgalvoti, koks iš 
jų išeis audimas? Ar teks

Nusikvatojo klevų viršū
nėmis vėjai, sučireno po la
pais benardydami paukščiai, 
saulė pro klevų šakas ištie
sė kaitriausius spindulius 
Eugenijus atsiduso:

—Tėveli, supykai? . . .
—Ne, vaike . . . Tai buvo 

momentas reikalaująs pilno 
minčių susikaupimo.

—Na, ir ką? . . .
—Ot, štai: Esi jaunas, be 

patyrimo, be savarankišku
mo, be specialybės, o jau 
prisigėrei į savo širdį meilės 
opiumo! Žinai, kad neapgal
vota meilė—tai yra nuodas! 
Juo daugiau jį gersi, tuo la
biau jusi dvasinę sausrą . . . 
Nelaiku sužiebei savo krūti
nėj meilės žvakides . . . Per- 
anksti. . . Kleopatrai vos 16 
metų, mergiščia moksleivė. 
Pats, rodos, persirita! į dvi
dešimts pirmuosius? Tiesa, 
esi puikus jaunuolis, norė
čiau toki žentą turėti, bet 
kur dar keli metai studijų? 
Sakau, širdies dalykas tai 
toks, kurs kartais nereika
lingai iš žmogaus viską iš
geria, iščiulpia . . .

—Priešingai, tėveli, man 
tik dvasią kelia!

ir šventas
suprato,

ausmas tikras 
patros link, 
ir geležiniai vartai tik- 
meilės neperskirs, au- 
nesutrupins. Susirūpi-

užsimąstė.
Tėveli, o ką tamsta pa- 
tum, kad aš grynai iš- 

čiau savo sielą ir ji pa
tų, kad tamstos dukra 
ano visų dorų troškimų 
rbiausias siekis?!
anklis tylėjo. Nervuotai 
čiojo veido muskulėliai. 
sėjo 
kiny, rymojo 
tsako.
Tėveli mano, 
kniaubė ant 
is susprogo į 
maldavimus, 

klevų šnaresys, tik šiur- 
smilgos, tik bitelių duž

ti harmonija, sujungė 
dviejų sielų mintis į vie- 
varbiausio klausimo taš-

melsva gyslelė 
be žodžių,

tyli? . . .— 
jo kelių, 
tūkstanti- 
į juos tik

Kleopatra?!
Kleopatra... ;

i

<
I

juo grožėtis ir apsirengti 
naudingu ir kultūringu rūbu, 
ar liks tik siekių rezginys, 
kaip nepatvarus voro tink
las, nei tau naudingas, nei 
kitiems. Žinai, kad su mei
lės ranka—praeinama visas 
gyvenimo vieškelis. Ir koks 
tu laimingas, kai tarp dvie
jų sunertų delnų jauti dva
sinę šilima, ir koks tu varg-
šas—kai juos riša tik šal
tas, baisus prievartos gran- 
dinys.

—Tėtuši, pavargai. Ačiū. 
Mano sąvoka pasipildė. Bet 
nepriešinga kryptimi. Jaučiu, 
matau, kad už tų šiltadaržio
gėlynų—tik viena, viena ma
no mažutė gėlelė, kuriai pa
siekti—nestaty’”, tėveli, kliū-
čių . ..

no garbė ir laimė gyvenimo 
prieaušry.

Kanklis susimąstė. Prisi
minė savo jaunatvę, prisimi
nė mirusios žmonos paveiks
lą tvrą ir skaistu; kai glos
tė drungnas vėjelis jo plau
kus, jis, tartum, jautė jos 
švelnutes rankas; saulės 
spinduliai, rodos, lenkė jo 
lūpas prie jos, klevų šnare-
sys, rodos, gyvai pynė nie
kaip neužmirštamus žodžius, 
kuriuose surado ir Kleopat
rą.

Prisiminė Agnietę prieš 
kiek laiko matytą sapne, ku
ri ištiesė iš debesų baltą kie-
liką; dangišku rūbu dėvėda
ma, tada jam pasakė:

—Imk, tai dorybių indas.
Jis dabar tavo rankose. Ati

PTJŠKINAS TURĖJO ETIO- 
PIŠKO KRAUJO

Garsusis rusų poetas, Puš
kinas, gyvenęs 1799 -1837 
metais, turėjo e t i o p i š k o 
kraujo. Ekspertai jam duo
da to kraujo vieną aštuntda- 
lį. Iš motinos pusės Puški
nas savo kilmę vedė iš Afri
kos. Vienas Etiopijos gene
rolas tarnavo caro Petro Di
džiojo kariuomenėje ir pasi
žymėjo dideliu narsumu. Pe
tras už tai ji pakėlė į aukš
tus bajorus ir šis apsigyve
no Rusijoje, vesdamas rusę; 
šio etiopo generolo duktė bu
vo Puškino močiutė (moti- 

| nos motina).



ALLELIUJA!

Visiems mūsų Rėmėjams 
ir Bendradarbiams nuošir
džiai linkime džiaugsmingi) 
ir malonių Šventi) Velykų 
Švenčių, reikšdamos gilų dė
kingumą už paramą.

Garbingai iš numirusiųjų 
prisikėlęs mūsų Išganytojas, 
Jėzus Kristus, šioje brangio
je Velykų šventėje iįesutei- 
kia visiems Savo dieviškąjį 
palaiminimą, tepripildo visų 
širdis tikruoju džiaugsmu, ir 
teatlygina šimteriopai vi
siems už kiekvieną gerą dar
bą ir pasišventimą.
ŠV. KAZIMIERO SESERYS 

Vila Juozapo Marijos, 
Newtown, Penna.

WATERBURY, CONN.

Sveiki, sulaukę Šv. Vely
kų! Ryšium su šia džiaugs
mingiausia švente, ne į šo
kius ar balius, bet j bažny
tėlę ėjo tikintieji misijų ar 
kitokiu pamaldų. Visi ren
gėsi atlikti velykinę išpažin
ti ir priimti Komuniją. Ga
vėnios metu krikščionis jau
tė širdyje šventą liūdesį, 
šiandien džiaugiasi, trium
fuoja Kristaus pergalės 
šventėje.

Šių metų Velvkos bus la
boj linksmos. Kodėl? O to
dėl, kad par. choras per 
trumpą gavėnios laiką išmo
ko labai gražias Velykoms 
naujas mišias. Velykų rytą 
išbirsime džiaugs mingus 
„chimes”, varpų garsus. Tai 
tikras mūsų bažnyčios var
gonų patobulinimas. Ačiū 
kun. kleb. J. Valantiejui, ku
rio rūpesčiu šie varpeliai į- 
taisyti.

Nebūtų Velykos be lietu
viškos programos, komp. A.

- A vybėĮe iš WB
RY (1530 klc.) ' radijo sto
ties. ši programa bus Ve- 
Ivkose 5-5:30 vai. vak. Sau
lutei besileidžiant, pailsėję, 
nnkjausvkite džiaugsmingų 
VeJvkiniu giesmių, linksmų 
liaudies dainelių, gražių kal
bu ir smagios muzikos. Gros 
šaunusis A. Jaruševičiaus 
(9 vyrų) orkestras. Bus 
jums Velvkos tikra džiaugs
mo šventė, ko jums visiems 
nuoširdžiai linki.

Lyra.
I -------------------
r. JERSEY CITY, N. J.

komisijos pirm. A. Tuska, 
ižd. A. Klimaitis, anglų 
spaudai koresp. Romas, mu
zikos programa rūpinasi 
varg. A. Stanišauskas, užra
šams, E. Žukauskaitė, komi
sijos nariai: Lučinskas, Kru- 
laitis, Stručinskas, Mockevi
čius ir Stanislauskas, pas 
kuriuos galite gauti bilietus, 
taipgi ir pas A. Tuskiūtę, 
Einorytę, Anušauskaitę ir 
kun. V. Ražaitį.

—Balandžio 28 d. vaidini
mas „Nenori duonos, graušk 
plytas”, bus daug juoko. Pel
nas parapijai/

—Gegužės 12 d. Motinų 
Dieną, vaidinimas „CINGU 
LINGU”; suaugusiųjų para
pijos choras vaidins. Pelnas 
parapijai.

—Gegužės 26 d. bažnytinis 
koncertas naujų vargonų pa
šventinimo proga. Rengia 
choras. Bus chorai iš apy
linkių parapijų. Vargonai 
bus galingi, su daugeliu 
gražių balsų, elektrizuoti. 
Fondas sėkmingai keliamas, 
yra aukojusių po 50 dol. 
Bridg-eporto parapija galės 
oasidžiaugti gražiais vargo
nais. O.

GREAT NECK, N. Y.

Kovo 10 d. vietinė vyčių 
kuopa turėjo bendra komu
niją ir pusryčius. Dalyvavo 
veik visi nariai. Buvo la
bai gražu ir įdomu matyti 
mūsų jaunimą tvarkingai 
elgiantis bažnyčioje ir pus
ryčiuose, kurie įvyko viena
me restorane. Per pusry
čius gražiai pakalbėjo kun. 
J. Kartavičius ir kun. Col
lins. Kuopos ižd. C. Budris 
kuopos vardu įteikė dovaną 
vicepirm. Al. Vasiliauskui, 
kain veikliausiam kuopos 
nariui praėjusiais metais. Al. 
Vasiliauskas pasakė padėkos 
kalbą.

Kuopos sus-me pranešta 
apie apskrities suvažiavima. 
Ralius ivvks birželio mėnesi. 
Pranešta apie centro spau
dos apyskaitą ir ritualo ko
misija. Komisiia padėkojo 
nariams už gražų pasirody
mą bendroje komunijoje.

AMERIKA

LICENSES
Wholesale, Retai)

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby Riven that License No 
RL 1855 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 197 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2628 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 49 Sumner Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM SAFFIAN & ABE MARX 
49 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1495 has 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 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS KAPSALIS 
Louis Little Campus Restaurant

749 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1707 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2412 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
VITO DI NAPOLI & CARMINE TELESE 

Cozy Bar & Grill
2412 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6091 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at rqtail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 547 Morgan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KONSTANTY SINKIEWICZ 
547 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1832 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1054 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY FITSCHEN 
(Broadway Bar & Grill)

1054 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1860 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1120 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM HA1MSON & LOUIS RACHLEFF 
Frank's Bar & Grill

1120 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1975 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 384 Broadway & 321 Division 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

HARRY GRAFF 
Kingsley Bar & Grill

384 Broadway &
321 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1747 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A 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 License No. 
RL 2252 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 15 Throop Ave., & 574 Broad
way, Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premises.
SAMUEL ALLEN & EMIL WALDMAN 

Tri-Corncr Bar & Grill
15 Throop Ave., & 
574 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 386 Flatbush Ave. Ext., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2239 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol LaW at 667 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JULIAN MACH 
Waterfront Bar & Grill

667—3rd Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 254 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Foot Bay 82nd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 21 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and "liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 790-792 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LORRAINE CATERING CO, Inc. 
790-792 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 32 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1001 Newkirk Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SHAFFER & SOMERSTEIN 
1001 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2304 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 759 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER GOLDSTEIN 
Parkside Tavern

759 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2288 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 237 So. 4th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER GOLDSTEIN 
Parkside Tavern

237 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given mat License No. 
RL 1491 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 553 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY ATHING 
Bake’s Tavern

553 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2189 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A 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 hereby given that License No. 
RL 1547 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8001 — Fifth Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BOB MILLAR’S CAFE & REST., Inc. 
8001 Fifth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1502 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 124 Park Ave. & 68 Cumber
land St.. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

TALLY-HO REST., BAR & GRILL 
124 Park Ave., &
68 Cumberland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nu. 
RL 6057 has been issued to the • undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 286 Patchen Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE H. KRETH
286 Patchcn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1776 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 103 Berry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2096 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 254 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER KWASNIEWSKI
251 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5650 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1028-30 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTINA LOHR & 
VINCENT SCHAYNE

1028-30 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 395 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 387 Humboldt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 368 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 201 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS MARN
201 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 56 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1060 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH CANEPA
1060 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1682 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1325 Flatbush Ave., Borough of
Brooklyn, County of 
on the premises.

1 HARRY
Foster

1325 Flatbush Ave.,

Kings, to be consumed

J. FREY 
Tavern

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 64 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine under Section 132A 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
360 Furman St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRUIT WINE COMPANY 
OF AMERICA, Inc.

360 ' Furman St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that I iccnse No. 
RL 1577 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 187 — 7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD IGOE 
(Igoe’s Rest.)

187—7th Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 340 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 210 — 42nd St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FERDINANDO ELEFANTE
210 — 42nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 211 has been issued to the under
signed to manufacture wino under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 971 Third Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LA REINE VINEYARDS, Inc.
971 Third Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2325 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 459—5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES LOFTUS 
El Bar & Grill

459—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5569 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2081-83 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MAURICE H. PRICE 
2081-83 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1709 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 217 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WYNNE 
5th Ave. Bar & Grill

217—5th Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 628 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1082 Bergen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ALBERT MULLER
1082 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1750 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 314 Marcy Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BENJAMIN HANERFELD 
d-b-a Armory Tavern

344 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 453 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1120 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

» PHILIP LOPECOTA
1120 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1486 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 945 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARITE & ANTHONY TRIFIRO 
945 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1444 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1157 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RUDOLPH WENZEL
1157 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1994 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 426 So. 5th Street, Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

426

the premises.
MATEUSAS SIMONAVICIUS

5th St., Brooklyn, N. Y.So.

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

m. 22 d., 1940 m.

NOTICE is hereby given that 
RL 1624 hns been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at’ 
Section 132A of the Alcoholic Be/ 
trol Law nt 705 Blake Ave 
Brooklyn, County of Kings, to’ te? 
on the premises. ,

VINCENT BORYSEVICZ 
Linton Par—Bar 4 Grill I 

705 Blake Ave.,

NOTICE is hereby given that U®, 
RL 1963 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at re? 
Section 132A of the Alcoholic Be/1 
trol Law at 36 Morrell St, b/ 
Brooklyn, County of Kings, tube? 
on the premises.

VIETOS
patalpų fondo

PAJAMOS

36

the premises.
FRIEDA GOODMAN 

Amalgamated Rest. 4 Tarm
Morrell St., Brooklnk

NOTICE is hereby given that Uw. 
RW 388 has been issued to the ” 
to sell beer and wine at raį 
Section 132A of the Alcoholic Bwena 
trol Law at 1541-1543 Myrtle Ap

praeitą savaitę, kaip kovo 
■ į skelbta, „Amerikos” 
jjjpų Fonde buvo 127 dol. 

” šiol įplaukė naujos au-

NOTICE 
RL 6092 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 492 Grand Sc., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6856 has been issued to the undersigned 
’.o sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 49 Ten Eyck St., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW TURAUSKAS
19 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1837 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5932 Woodbine St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MESCHONAT
5932 Woodbine St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5619 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 232 Underhill Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

UNDERHILL INN. Inc.
232 Underhill Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6913 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5311 ■— 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SETTEMBRINO NATALE 
5311—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1650 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 74 Rochester Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1890 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OWEN CAFFREY
101 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2123 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic-- ige Ccj- 
trol Law at 111 Nassau Avenue, Borough or 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUDWIG MANKĖ
114 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RI. 6070 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 724-726-728—5th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WHITE EAGLE HALL CO.. Inc. 
724-726-728—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

of Brooklyn County of Kings, t« įF ĮZno Ę PaulODlS 25 dOl. 
sumed on the premises. KjB' ‘

i įįomaitiene 1 dol. 
yaisiauskas, Cam-
idge, Mass. 2 dol. 

r fonde yra 155 dol. 
odami naujiems auko- 
, reiškiame tvirtą vii- 

Kad pirmieji pavyzdžiai 
ilauks labai gražių pasek- 
į Esame girdėję apie 

nius pasižadėjimus 
ruošiamasi sušaukt'

ijų veikėjų pasitarimą

1541-1543

GEORGE SCHRIMPH 
d-b-a Linden Inn

Myrtle Ave., Brookin,®,

NOTICE
RW 320 
to sell
Section 132A of the Alcoholic Bevcui 
trol Law at 170 Avenue T, 
Brooklyn, County of Kings, to lx 
on

Is hereby gfven that Lin* 
has been issued to the 
beer and wine at retai

170

the premises.
GIOVANNI 

& BASILIO 
Avenue T,

PIZZUTO '
IMBLRG1A

Brookljil

NOTICE is hereby given that List 
RW 305 has been issued to the 
to sell beer and wine at n’xl 
Section 132A of the Alcoholic Benn, 
trol Law at 861 Glenmore Ave.. Ik 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

CARL MANN
861 Glenmore Ave., B^ 

aptartos veikimo prie 
pasiryžtam darbui į

NOTICE is hereby given that lira* 
L 207 has been issued to the arte 
to sell wine and liquor at retail 
Section 132A of the Alcoholic Bewraj 
trol Law at 1961 Flatbush Ave., Bins' 
Brooklyn, County of Kin^s, to be 
off the premises.

ANNA & JOS. FINKELSIIB 
Marine W. & L. Store 

Flatbush Ave., Brooklji1961

NOTICE is hereby given that Licea 
CL 252 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 132A of the Alcoholic Bewui 
trol Law at Bedford Ave., cor. Da 
Borough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

ATSIMENA BAZARS

lė Kočienė, „Ameri 
uoli skaitytoja ir nuc 

i bičiulė, šv. Jurgio pai
UNITY CLUB OF BROOKLYN, la nniiipfp dpi ivniFlll flr 
iford Ave., cor. Dean St., Brooklnk UPU*616, Qel IVaiTlU af 

ybiu negalėjo dalyvaut
Bedfor

NOTICE is hereby given that Lite* 
CL 105 has been issued to the Etei 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 132A of the Alcoholic Beraw - fflugj0 ęmjg Įp vagarį, 
trol Law at io Montague ot., tkroy » °
Brooklyn, County of Kings, to be tm įjgį -j0 neUZmiFSC 
on the premises. __ ' •>

THE HEIGHTS CASINO
75 Montague St.. Brookin, I įeitą savaitę ji užėjo pa 

b. tom. K. Paulonį, ir įtei 
iam persiųsti „Amerikai 

ttolerius, kaip jos dovan

NOTICE is hereby given that Life, 
RL 2312 has been issued to the t” 
to sell beer, wine and liquor at reta! 
Section 132A of the Alcoholic Bevasj 
trol Law at 112 Glenmore Ave., Bcr^ - ,
Brooklyn, County of Kings, to be osgjienkOS bazaFO lOIldUl. 
on

112

the premises.
JOHN MELLNIK & MW 

MARTINOFF 
Glenmore Ave., I

„Amerikos” administrac
Brookin.i širdingai dėkoja M. Ki 

hereby given that Li® QCI HZ doVUIia IP tai a • ___ .1 I, mUaa PNOTICE is 1„„„. . —
RL 1459 has been issued to the om i -i. vv.
to sell beer, wine and liquor at retai UgU SHVO la.lKra.SC10 ĮV6 
Section 132A of the Alcoholic Benn, .
trol Law at 2041 Fulton St. 4 »! Hud. 
St., Borough of Brooklyn, County, di K; 
to be consumed on the premises. »

THOMAS ALLICIN0
2041 Fulton St. &
20 Somers St.,

SV. JURGIO PARAPIJŲ
Brooklji E

KilUS.'s iŠ” d“ S ho I d. parapijos C.Y.. 
&Sl,bSA;ina:"iil‘ri”^8rapė suvaidino < 
trol Law at 1291 Nostrand Ave., Bl 
Brooklyn, County of Kings, to bei 

■“’‘'"■“■’WSfKX D. "lyRUNEWALD I 
1291 Nostrand Ave., Brookin

NOTICE is hereby given that 
RL 6468 has been issued to the oa 
to sell beer, wine and liquor at reto 
Section 132A of the Alcoholic Beve 
trol Law at 4223—2nd Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

AXEL G. F. PEDERSd 
d-b-a Hi-Ge Rest. & Bar 

4223—2nd Ave., Brookin,

—Velykų sekmadienį pri
sikėlimo mišios ir procesija 
7 vai. ryte. Suma su palaimi
nimu 10:30.

—Parapijos choro metinis 
balius šeštadienį, balandžio 
6 d., par. salėje. Laukiama 
svečių choristų iš apylinkės 
miestų.

—Šv. Vardo dr-jos meti
nis balius balandžio 13 d. 
par. salėj. Pelnas, rodos, 
naujai vėliavai įtaisyti.

—Nuolatinės Novenos pa
maldos prie Šv. Onos antra
dienių vakarais. Lietuviškai 
7:30: angliškai 8:15.

—Lietuvių kalbos pamo
kos jaunimui trečiadienių 
vakarais 7:30.

J.

AL Vasiliauskas rūpinasi, 
kad ko daugiausia iš čia bū
tu važiuotoju į „Amerikos” 
Pavasario Balių, kuris įvyks 
kovo 31 d. Labor Lyceum 
salėje. Brooklyne. Kas norė
tų važiuoti, prašom kreiptis 
i Al. Vasiliauską.

Vietinis.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2013 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ami liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 116-118 Bushwick Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to bo 
consumed on the premises

WILLIAM KESTLER 
116-118 Bushwick Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1900 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 261 — 5th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FOX’S RAIL, Inc.
261—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6639 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1095-1097 Flatbush Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

RIVOLI ROTISSERIE REST. Inc. 
1095-1097 Flatbush Ave., Brooklyn, N Y..

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1573 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 109 Graham Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NIKITA MUCHA
109 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NEWARK, N. J.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5546 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1843 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTOPHER SCOTT
1843 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 412 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 936 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM NOLAN & 
WILLIAM F. WRAGE

936 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6098 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 280 Union Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LITHUANIAN AMERICAN CITIZENS 
CLUB, Inc.

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1685 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 35 South 3rd St., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MEYER FREEMAN
3rd St., Brooklyn, N. Y.35 South

NOTICE 
RL 2072 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 38 Bogart Street, Borough 
Brooklyn, County of Kings, to-be consumed 
on

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

BRIDGEPORT, CONN.

—Velykos mūsų bažnyčioj 
taip švenčiamos: 6 vai. pri
sikėlimo mišios ir iškilmin
ga procesija; kitos mišios 9, 
10 ir 11 (Suma).

—Pirmą sekmadienį po 
Velykų bus Sodalicijos pra
moga, kurios pelnas parapi
jai.

—Balandžio 14 d. iškil
mingą jubiliejinę vakarienę 
rengia šv. Jurgio parapija; 
bus pagerbtas kleb. kun. J. 
Kazlauskas, minįs kunigavi
mo 15 metų sukaktį. Visi iš
sijudino į šį darbą. Parapi
jos visi chorai išpildys muzi- 
kalinę programą Rengimo

L. Vyčiu 29 kp. bendra ko
munija įvyko kovo 10 dieną. 
Bendri pusryčiai buvo Perri 
restorane. Vadovavo J. Gri- 
malauskas. Kalbas pasakė 
centro vicepirm. L. Ketvir
tis. K. Basanavičius, P. Pad- 
galskis, L. Nemanytė, K. 
Vaškas ir J. Remeika.

Sus-mas įvyko kovo 11 d. 
O. Barkauskaitė pranešė 
apie apskrities suvažiavimą. 
I ritualo komisija išrinkta 
Eug. Verba, P. Padgalskis ir 
K. Vaškas.

J. Remeika pranešė, kad 
kuopos šokiai įvyks bal. 6 d. 
šv. Jurgio par. salėje.

EI. Jasukaitytė sveiksta 
namuose po apendicito ope
racijos. Miesto ligoninėje 
sunkią operaciją turėjo V. 
Barkauskas. Linkime ko 
greičiausiai išsveikti.

Kuopa siunčia visiems sa
vo draugams ir vyčių kuo
poms nuoširdžiausius Vely
kų sveikinimus.

Sekantis kp. sus-mas bus 
balandžio 8 d. K. V.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6647 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3608 Clarendon Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTON J. WENZLER
3608 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 362 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 2339-2343 Bath Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICA ROMANO & 
JOSEPH MINGOLA

2339-2313 Bath Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1587 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 279 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES HAEMER
279 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

the premises.
BOGART STREET TAVERN, Inc.

38 Bogart St., Brooklyn, N. Y.

CLEVELAND, OHIO

—Kovo 31 d. atvyksta iš 
Chicagos „Pirmyn” choras

ir suvaidins operetę ,Blossom 
Time’. Tai bus miesto au
ditorijos mažajame teatre. 
Šio parengimo pelnas Lietu
vių Kultūrinio Darželio įren
gimo skoloms padengti.

—Balandžio 10 ir 11 d. d. 
lietuvių salėje broliai Motu
zai rodys Lietuvos filmas. 
Dalį pelno Motuzai skiria 
vilniečiams.

—Balandžio 13 ir 14 d. d. 
Amerikos lietuvių trečios 
metinės krepšinio rungtynės. 
Dalyvaus keliolika sporto 
komandų. Laimėtojams šį 
kartą trofeją paskyrė Lietu
vos ministeris Žadeikis. Žai
dimai bus Cathedral Latin 
high mokyklos auditorijoje, 
2056 E. 107th St.

—Gegužės 12 d. lietuvių 
salės bendrovė rengia 20 me
tų minėjimą.

Svečiai iš kitų kolonijų, 
atvažiuodami į šias pramo
gas, turi progą atlankyt ir 
Lietuvių Kultūrinį Darželį.

i

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 321 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol law at 12 Carlton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK TECHET 
Midwood Rest.

12 Carlton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1539 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 562 State Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MYRON BERNSTEIN 
d-b-a Vim Liquors

562 State St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 537 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 43 Schermerhorn St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

CHARLES HOFFMAN 
d-b-a Boro Hall Liquor Store

43 Schermerhorn St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and! liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 222 —■ (7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

222—7th

DAVID RA#NSFORD &
MICHAEL -------------

Blue Eagle
Ave.,

TIERNEY 
Rest. & Bai- 

Brooklyn, N.

NOTICE 
RL 6978 
to sell beer, wino 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1408a Net vkirk Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

and| liquor at retail under

1408a Newkirk

F. GERARD 
Tavern)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2017 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 277 Grand Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY YENCAUSKAS
277 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2087 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1015 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
PATRICIA HILLS & CARL SHROPSHIRE 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1693 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 473 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MISUNAS 
Paramount Bar & Grill

473 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1834 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 123 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SERGEI GORBALOFF 
Eagle Restaurant

123 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1815 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 657 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GERHARD BOHLSEN 
(George’s Rest.)

657 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 383 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic. Beverage Con
trol Law at 112 Jackson St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPPE 
112 Jackson St.

ESPOSITO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE >s hereby given that License No 
RL 6768 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2671 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERBERT F. CORDES & 
WILLIAM C. CORDES 

Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.2671

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1678 hAs been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1364 Myrtle Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNA GEBIG
1364 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6992 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 467 Hopkinson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY KAUFMAN
467 Hopkinson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1558 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 207 Bond Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TIMOTHY O’SHEA
St., Brooklyn, N. Y.207 Bond

NOTICE
RL 5532
to sell beer, wine and liquor at. retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1526 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUILBERTO RICCI
1526 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1721 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 220 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEONARD STROBEL
220 Wyckoff Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby priven that License No. 
GB 11911 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control 
at 297—7th Ave., Borough of 
County of Kings, to 
pi emises.

retail under Section 107 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

Are They’ ir ,Keei 
Nora Happy5.
iidino: P. Galevičius, 1 

, J. Darnusis, A. Wala 
Jankauskaite, A. Biliaui

H. Vavetskas, F. Barti 
, S. Cassanas, B. Ri
I. C, Procida, P. Jekaitii
isi pasirodė pirmą syl 
)je, bet suvaidino pui : t- • "

NOTICE is hereby given that 11 
RL 6655 has been issued to the cd 
to sell beer, wine and liquor at r« 
Section 132A of the Alcoholic Bev 
trol Law at 375 — 9th Street, 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

francis McLaughlin
St., BrooklyiB375—9th

NOTICE
RL 1483 __________
to sell beer, wine and liquor at rots 
Section 132A of the Alcoholic Bevs 
trol Law 
rough of 
consumed

is hereby given that 
has been issued to the ®s

685

at 685 Knickerbocker k 
Brooklyn, County of Kiafl 
on the premises.

JOSEPH KOENIG 
Koenig’s Tavern 

Knickerbocker Ave., Brookljx

Vakarienė
Vaclovui Masiuliu 

ti dr-jos rengia gra 
vakarienę, kuri įvyki 

ienį, balandžio 7 d. 
t vak., par. salėje. Bi 
j labai sėkmingai plati-NOTICE is hereby given that Li

RW 310 has been issued to the 
to sell beer and wine at retai ft .
Section 132A of the Alcoholic Beven»B Vvm Volina 
trol Law at 145 Franklin St.. BmIk '**" UUUUS 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

PETER NAAS
145 Franklin St., Brookin.

NOTICE is hereby given that

■ Vardo dr-ja kovo 30 
sstadienį, 7:30 vai. vak.

207 York St., tu-
RL 1801 has been issued to the mis n„l
to sell beer, wine and liquor at retail (/v oUKlUS. rOlIiaS pa- 
Section 132A of the Alcoholic Berenf įi TSnnm, tr •'
trol Law at 2154 Pitkin Ave., Berti P {AdUga (50C.- Vai- 
Brooklyn, County of Kings, to be 'T15c 
on the premises.

MIKE CAPUTO -------------- - ------------------
2154 Pitkin Ave., Brookin. ————

NOTICE is hereby given that Utert 
RL 6131 has been issued to the irirt 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 132A of the Alcoholic BeW 

Henry St., 
Kings, to be

trol Law at 44 
Brooklyn, County 
on

44

of
the premises.

JOHN
& EDWARD 

(Al’s 
Henry St.,

J.

NOTICE is hereby given that Lira* 
RL 1866 hns been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at retail' 
Section 132A of the Alcoholic Bevenp 
trol Law at 6816 Fourth Ave., IM 
Brooklyn, County of Kings, to be c* 
on the premises.

JOHN P. GALLAGHER 
6816 Fourth Ave., Brookin

NOTICE is hereby given that Litcs 
RL 1668 has been issued to the unit 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 132A of the Alcoholic Bevenfl 
trol Law at 1522 Bergen St., Bore. 
Brooklyn, County of Kings, to be to 
on the premises.

MARY SPINELLI 
1522 Bergen St., Brooklyn.

>1 MENESIO
^DUODAME RAK

AYLWARD | 
T. AYLWARD 

Tavern)
Brooklji.'

Gft*ND chair I

me įvairius raka 
nomis Pasirinl
SETS - PAI 
'KITCHEN I 

SETS - MATRASS

• PETRAITIS
Grand Street,

SAIER
Brooklyn, N. Y.

KARL297—7th Ave., Tel. EVergrf



t License No. 
he undersigned 

retail under 
Beverage Con- 

re., Borough of 
o be consumed

—Kovojau

NOTICE Is herek 
RL 1624 hu S’* 
te?1

o m. 22 d., 1940 m. AMERIKA 5

TA 
rooklyn, N. Y.

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

e., Borough of 
to be consumed

Section 132A h111» |H ■
tool Law at ij; A-

^UETOS ŽINIOS son toe premisa.
VINCEI 

706 Blake Ava, 1

-— .vvm uas ta* ."s

Y TRIFIRO 
rooklyn, N. Y.

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

re., Borough of 
to be consumed

5EL
Brooklyn, N. Y.

ATALPŲ FONDO 
PAJAMOS

eitą savaitę, kaip kovo 
skelbta, „Amerikos” 

jų Fonde buvo 127 dol. 
oi įplaukė naujos au-

at License No. 
the undersigned 
at retail under

■, Beverage Con- 
Street, Borough 
to be consumed

iVICIUS
Brooklyn, N. Y.

lat License No. 
the undersigned 
at retail under 

: Beverage Con- 
It., Borough of 
to be consumed

TS
Brooklyn, N. Y.

lat Incense No. 
the undersigned 
at retail under 

c Beverage Con- 
k St., Borough 
to be consumed

SKAS 
Brooklyn, N. Y.

lat License No. 
the undersigned 
at retail under 

c Beverage Con
st., Borough of 
to be consumed

)NAT
Brooklyn, N. Y.

hat License No. 
the undersigned 

' at retsdl under 
c Beverage Con- 
Ive., Borough of 
to be consumed

1, Inc.
Brooklyn, N. Y.

hat License No. 
the undersigned 

• at retail under 
c Beverage Con- 
ive., Borough of 
to be consumed

A.TALE
Brooklyn, N. Y.

on the premisa^ 

FRQlH,.
36 Morft®*^ 

rR\*’~^ 4o8 has b*. 
to sell beer 
Section 132A

of Brooklyn,

£az- E. Paulonis 25 dol. 1541-1543 My^ 

NOTICE Ii"Lj2^ 
RW 320 hufeS 

to *U beer 
^otom 132Aof^^ 
tool Law at 1;7^ 
Brooklyn, Comity a? 
on the premia1!

movite. .v, .
170 Aven* s> reiškiame tvirtą vil-
£f£,TICE is~heJ? 
RW 305 has bea tŽ 
to sell beer Ti* 
Section 132A of ? 
tool law at 861 v .

Brooklyn, Comtyiešmus pasižadėjimus.
011 PremiSe- ' * 1,4-4
861 Glenmore Aw *

NOTICE is~hSL: 

L 207 has be® J1 
to sell wine aį c 
Section 132A o( th * 
tool Law at HQ jC? 
Brooklyn, Comty J? 
off the premia! L 

ANNA A

1961 Flatbush Aw, 1 

NOTICE is 
CL 252 has ba

&etkn uuTkt rcelė Kočienė, 
tool Law at 
Borough of Brajj, 
be consumed a t»> 

UNITY CLUBCf: 
Bedford Aw,«.

IL 105 has bėa į.
to sell beer, wiue^ , kynlrnq 
Section IKAtftfe u 'riKOb 

trol Law at S ](į 
Brooklyn, Comty gu 
on the premises.

THE HES: 
75 Montague St, 

NOTICE is~ha*7 

RL 2312 has been į 

to sell beer, wise;

omaitienė 1 dol. 
isiauskas, Cam-
[ge, Mass. 2 dol. 
tar fonde yra 155 dol. 
Lodami naujiems auko-

id pirmieji pavyzdžiai 
ūks labai gražių pasek- 
Esame girdėję apie

| ruošiamasi sušaukti 
ijų veikėjų pasitarimą, 
seimelio nutarta, kur 
.ptartos veikimo prie- 
i pasiryžtam darbui į- 
rti.

ATSIMENA BAZAR4

hat License No. 
the undersigned

* at retail under 
ic Beverage Con- 
ive.. Borough of 
to be consumed

HERA
Brooklyn, N .Y.

hat License No. 
the undersigned 

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

to be consumed

Ameri- 
uoli skaitytoja ir nuo- 
jičiulė, šv. Jurgio par. 
ijietė, dėl įvairių ap- 

^jių negalėjo dalyvauti 
bazare, kai šis 

sausio gale ir vasario 
ioje, bet jo neužmiršo, 
tą savaitę ji užėjo pas 
kun. K. Paulonį ir įtei- 

_,'*i m persiųsti „Amerikai” 
^uwjtiHfe erius, kaip jos dovaną 
onro°thernįr^iL Tikos” bazaro fondui.

John MH® menkos” administraci- 
rdingai dėkoja M. Ko- 
| už dovaną ir taip 
U savo laikraščio įver
si.

JOHN Mūffi 
1— 

112 Glemnore An, 

NOTICE is~tab7 

RL 1459 has bees st 
to sell beer, to u į 
Section 132A of th At 
tool Law at 2W1 ft- 
St., Borough ol Brets 
to be consumed a į 

THOMAS L 
2041 Fulton St t 
20 Sonera St,

JURGIO PARAPIJOS
EY
Brooklyn, N. Y.

NOTICE ii kerėj is> 
RL.U98 his bra ia

hat License No. 
the undersigned

r at retail under 
he Bevereise Con- , 
enue, Borough of j 

to be consumed

fke
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
i the undersigned 
r at retail under 
ic Beverage Con- 
h Ave., Borough 
Ings, to be con-

L CO., Inc. 
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
i the undersigned 
r at retail under 
ic Beverage Con- 
ive.. Borough of 

to be consumed

HA
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
i the undersigned 
r at retail under 
ic Beverage Con- 
rd St., Borough 

to be consumed

HAN
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
> the undersigned 
r at retail under 
lie Beverage Con- 

Street, Borough 
, to^be consumed

.VERN, Inc. 
Brooklyn, N. Y.

that License No 
> the undersigned 
r at retail under 
lie Beverage Con- 
Ive., Borough of 
, to be consumed

IDES &
)RDES

Brooklyn, N. Y.

that License No. 
> the undersigned 
r at retail under 
lie Beverage Con- 
Ave., Borough of 

to be consumed

(G
Brooklyn, N. Y.

that License No.
> the undersigned 
r at retail under 
lie Beverage Con- 
Ave., Borough of 

to be consumed

MAN
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
> the undersigned 
r at retail under 
lie Beverage Con
nect, Borough of 

to be consumed

TEA
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
> the undersigned 
r at,retail under 
ic Beverage Con- 
enue. Borough of 

to be consumed

ICCI
Brooklyn, N. Y.

hat License No. 
the undersigned 

r at retail under 
ic Beverage Con- 
^ve., Borough of 

to be consumed

)BEL
Brooklyn, N. Y.

hat License No. 
' the undersigned 
der Section 107 
e Control Law 
h of Brooklyn, 
msumed off the

Brooklyn, N. Y.

to 4 d. parapijos C.Y.A. 
is grupė suvaidino du 
us anglų kalboj: 
ed Are They’ ir ,Keep- 
bra Happy’.
dino: P. Galevičius, H.

Section 132A of the t 
trol Law it 1291 lės- 
Brooklyn, Comty gi te

HESM I.®
1291 Nostrud An,

NOTICE is hereby pc
RL 6-468 has been tsi-. v. _
to seii beer, to ui- ; J. Darnusis, A. Walas, 
Section 132A of the le ’, , ., - \

trol law it 4223—2d.
Brooklyn, Comity of L 
on the premisa

AIEL tin 
d-b-a HUite

4223—2nd Aw,

NOTICE is hereby pe 
RL 6655 has beet te 
to sell beer, wine id 
Section 132A d title |6,
trol Law at IS - h 
Brooklyn, Comity d L 
on the premise.

KANOS It 
375—9th St,

ikauskaitė, A. Biliaus- 
I. Vavetskas, F. Bartu- 
• S. Cassanas, B. Ru- 
;C. Procida, P. Jekaitis. 
i pasirodė pirmą 

bet suvaidino
sykį 
pui-

ai

NOTICE la hereby yn 
RL 1483 has heal® 
to sell beer, to ui -j 

Section 1KA of the Ic 
trol Law at 6S 
rough of Brooklyn. Gr 
consumed on the [«& 

JOSEPH □ 
Koair'i M 

Knickerboeka An, I685

NOTICE Ii henky r* I 
RW 310 his bra i® J 
to sell beer ui 
Section 132A of the A I 
trol Law it 115 Fret I 
Brooklyn, Comity d fel 
on the premises. I

PEBS1I 

145 Franklin St,

NOTICE li hereto P” I 

RL 1801 his befsi®' l 
to sell beer, vine ei-I 
Section 132A of the - I 
trol Law it 2154 I 
Brooklyn, Comty d t| 
on the premises. I

WBti 
2154 Pitkin Aw,

NOTICE is hereby r> 
RL 6131 hu bea a* 
to sell beer, wise si1 
Section 532A of ttey 
trol Law it « 
Brooklyn, Comity d 1 

on

Vakarienė
Vaclovui Masiuliui
dr-jos rengia gra-bti

Makarienę, kuri įvyks 
Įidienį, balandžio 7 d., 
L vak., par. salėje. Bi- 
labai sėkmingai plati-

■ Vyrų Balius
Vardo dr-ja kovo 30 

stadienį, 7:30 vai. vak. 
alėje, 207 York St., tu- 
ilių-šokius. Pelnas pa- 
i. Įžanga 35c. Vai- 
[15c.

the premia* J 
JOHN I į

4 EDWABP 1 
(Al’t V 

Henry St,44

NOTICE Is hereby r' I 

RL 1866 his bea i® I 
to sell beer, wile i» -1 
Section 132A of te M 
trol Law it 6815 ’-r.I 
Brooklyn, Comity « 161 

on the premises.
JOHN P. 

6816 Fourth Are. 

NOTICE is hereto »3| 

RL 1668 has bea 
to sell beer, wte »’ 
Section 132A of the •< 
trol law at >51-, p l 
Brooklyn, County » 
on the premises. J

MARI 
1522 Bergen St, J

Tel. Harrison

graboi

LaisniuotM

Justas Jankus, New 
Yorko universiteto stu
dentas, muzikų Jievos ir 
Jono Jankų sūnus. Kovo 
31 d. jis dalyvaus „Ame
rikos” Pavasario Baliaus 
programoje kaip pijanis- 
tas. * < ,

MASPETHO ŽINIOS

—Velykų rytą Rezurekci- 
ja lietuvių bažnyčioj bus 
5:30 vai. Mišias laikys kun. 
J. Balkūnas, asistuojant 
kun. V. Andriuškai ir klier. 
Ed. Niedzinskui. Pamokslą 
pasakys kun. V. Andriuška, 
M.I.C. Kitos mišios bus 8, 
9, 10, 11 ir 12:15 vai.

—Vyčių' didžiuliai šokiai 
bus kovo 30 d. parapijos sa
lėje. Gros geras orkestras.

—Transfiguration C. C. 
krepšinio komanda užbaigs 
sezoną bal. 5 d. žaisdama su 
King Kullens Wreckers ko
manda. Tą pat vakarą žais 
Transfiguration Big Five su 
Angelų Karalienės komanda 
iš Brooklyn©. Bilietai par
duodami iš anksto. Visas 
pelnas parapijos statybos 
fondui.

—Atostogų buvo sugrįžęs 
Al. Navicko sūnus, lankąs S. 
Carolina universitetą.

PADĖKA

Ku- 
kitų 
sun-

Maspethietis Povilas 
bilius, šv. Vardo ir 
draugijų veikėjas, buvo 
kiai sužeistas ir patalpintas
ligoninėje. Pirmutinis ji ap
lankė Povilas Kvrius. Ligo
ninėje ji aplankė K. Galčius, 
K. Ližiūnas, 
P. Stira, A. 
Račickienė ir 
buvo įleisti.

P. Kubilius
tojams ir J. Ginkui už pra
nešima per radiją nuošir
džiai dėkingas.

Višniauskienė, 
Arbačiauskas, 
kiti, kurie ne-

visiems lanky-

WOODHAVENO APYLIN
KĖ LIETUVIŠKĖJA

Woodhavenas, Queens ap
skrities, „lietuviškėja”. Jau

KOVO MENESIO IŠPARDAVIMAS!
PARDUODAME RAKANDUS 30 % PIGIAU

duodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

SETS — STUDIO
— DINING ROOM 
SPRINGSAI

©ROOM SETS — PARLOR
LUCHES — KITCHEN SETS

SETS — MATRASAI IR
I GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

D ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tęl. EVergreen 7-8451

gana žymus skaičius lietuvių 
čia yra pastoviai apsigyve
nusių, įsigijusių nejudomas 
nuosavybes. Jau labai ma
žai belikę gatvių prie ku
rių nerastume apsigyvenusių 
lietuvių. Turime keletą ir lie
tuviškų biznio įstaigų, biz
nierių. Augant lietuvių skai
čiui, auga ir jų dvasinio pa
tenkinimo reikalavimai Žy
miai jaučiamas reikalingu
mas salės didesniems susi
rinkimams ir pramogoms. 
Yra nemažai ir tokių, kurie 
norėtų čia turėti lietuvišką 
bažnyčią ir mokyklą. Yra ir 
kitokių lietuviškos dvasios 
pageidavimų. Taigi, čia ku
riasi pastovus, naujas lietu
viškas centras.

Šioj apylinkėj esanti Sha- 
lins - Šalinsko laidotuvių į- 
staiga, 84-02 Jamaica Ave., 
savo puošnumu, švarumu ir 
moderniniais patogumais bei 
jos savininkų simpatinga 
nuotaika teikia daug pasi
tenkinimo jausmų. Šalinsko 
įstaiga turi puikią saliukę 
susirinkimams ir šiaip drau
giškiems suėjimams. Be ki
tų įvairių grupių, čia įvyks
ta namų savininkų (kas an
trą penktadienį kiekvieno 
mėn.) susirinkimai. J. P.

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

Šią savaitę pamaldos: ket
virtadienį — 9 vai., penkta
dienį — 8 vai. ir šeštadienį 
7 vai. rvte. , Kiekvieną vaka
rą atitinkamos pamaldos 
7:30 vai.

Velykose mišios: 5:30 — 
prisikėlimo ir procesija; ki
tos 8, 9, 10 ir 11 vai.

Apreiškimo par. CYA dra
mos grupė rengia komediją 
„Šių dienų vaikai”, kuri bus 
suvaidinta Apreiškimo par. 
salėje, balandžio 21 d. 3:30 
vai. ir 8 vai. vak. Rengėjai 
kviečia visus narius, tėvus, 
draugus ir svečius.

L.R.K.S.A. 135 kuopos ex
tra susirinkimas įvyks kovo 
sumos, Apreiškimo par. sa- 
31 d., sekmadienį, tuoj po 
Įėję.

Bus svarstomi šeiminiai 
klausimai, renkamas atsto
vas į seimą ir kiti svarbūs 
reikalai.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

Kp. Valdyba.

DALYVAUS APREIŠKIMO 
PAR. CHORAS

Lietuviškos dainos mėgė
jams labai smagu pranešti, 
kad Apreiškimo parapijos 
didžiulis choras, muz. Jono 
Jankaus vadovaujamas, ma
loniai sutiko dalyvauti 
..Amerikos” Pavasario Ba
liaus programoje.

Kovo 31 d. atsilankę į La
bor Lyceum salę turės dide
lio malonumo pasiklausyti 
gražiosios lietuviškos dainos.

BANIULIS SVEIKSTA

Julius Baniulis. „Ameri
kos” spaustuvininkas ir ar
timas bendradarbis, susirgęs 
prieš Kalėdas, jau stiprėja 
ir šią savaitę buvo atsilan
kęs įstaigoje. Už kokių tri
jų savaičių jis tikisi visai su
stiprėti.

MIRĖ

—Šyva kumelė pavargo, geri arkliai užimti dar
bu, tad vargšams „Keturiems Driskiams” tenka ir 
jautį pasijungus važiuoti. Bet ne lengva kelionė. 
Vienam „Driskiui” reikia jautį valdyti, antram—
nenuoramą aviną traukti, o kitiems dviem—gau
dyti pabėgusius kalakutus!

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL

BEER, WINES & LIQUUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1493 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 815 Franklin Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAPPAS BAR & CHOP HOUSE. Inc. 
815 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5635 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1751 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BALL FIELD TAVERN CORP.
1751 Bedford Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2165 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 256 Hamilton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK IGOE
256 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1754 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 257 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BITTERMAN
257 Grand Street, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given thnt License No. 
RL 1764 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 139 Patchen Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES MORAN
139 Patchen Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2127 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1350 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMINIC VACCARO
1350 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

Kovo 14 d. Queens General 
ligoninėj mirė Jurgis Va- 
sauskas - George Watson, 
45 m., gyvenęs 97-25—106th 
St., Ozone Park, L. I. Pa
liko žmoną Marijoną ir dvi 
dukteris. Palaidotas kovo 
18 d. Švč. Trejybės kapinėse 
iš Angelų Karalienės par. 
bažnyčios. Patarnavo grab. 
Aromiskis.

Kovo 13 d. mirė Pijus Viz
baras, 55 metu. Palaidotas 
kovo 16 d. Liko našlė, 4' 
dukterys ir 3 sūnūs.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1752 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 73 No. 6f.h St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1796 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wire and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 422 Utica Ave.. Borough or 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KELLY
422 Utica Ave., Brooklyp, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1800 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 226 Schenectady Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consum d 
on the premises. e

MARTIN DURKIN 
Mhvtins Bar & Grill

226 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1924 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 826 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARKWAY ROYAL, Inc.
826 Ncstrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6113 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 245 Smith St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL GRACE
245 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
SecHon 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 156 — 7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS ROACHE
156 — 7th Ave., Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2025 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 242 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD NOCELLA
242 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

A—- NVelykoms!
DOVANOS

Flušiniai Kiškiai, Zuikiai, Lėlės, Šunukai 
Puošniai Išdailinti.

Įvairūs Velykiniai Vežimėliai Pripildyti 
Velykiniais Saldainiais.

Šokoladiniai Kiškiai, Zuikiai, Įvairaus Dydžio
Kiaušiniai, Margučiai, Žąsiukai.

VELYKINĖS BESKUTĖS

Vaisiniai Saldainiai iš Lietuvos. Vietiniai 
Saldainiai Puikiose Dėžutėse

Atvirutės, Velykiniai Sveikinimai gaunama

J. P. GINKAUS
SALDAINIŲ KRAUTUVĖJ

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

L

Tel.j EVergreen 7-1645 Lie. No. L886

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1976 has 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, Adm.
1058 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5579 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2028 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 357 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 967 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JEAN JURINICH
967 — 3rd Ave., Brooklyn, N. .Y.

NOTfCE is hereby given that License No. 
RW -149 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 216 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RALPH MANCARUSO
216 —,4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 387 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 32 Union St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONIO CANEDO
32 Union St., Brooklyn, N. Y.

^HAVEMEYER’8 0259 
RALPH KRŪCH 

FOTOGRAFAS
6 5-23 G R A N D A ve n u e 

m AS PET H , N.Y. '7.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7350

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAK & GRILL
Gaminam valgius ameri 

kūniško ir lietuviško sti
liaus. Čia taip pat galima 
gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 323 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 47 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2320 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 109 Nassau St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY LOCOCO SERAO
109 Nassau St., Brooklyn, N. Y.

Kokios Rūšies Liuo- 
suotojas Yra Ge
riausias Vaikams

Nepakenčiamas, neskoningas valytojas 
yra užtektinai blogas suaugusiems. Bet 
valkams — jis visai neįmanomas. Val
kams lluosuobojas, be abejo, turėtų bū
ti veiklus, bet Švelnus Ir malonus pri
imti.
Užtat milijonai protingai galvojančių 
motinų savo valkams vartoja Ex-Lax. 
Dėl to, kad Ex-Lax yra patikimas 11 uo- 
suotojas — liuosuotojas, kūrino galima 
pasitikėti.
Jaunuoliai mėgsta jo gardų Šokoladini 
skonĮ, jo lengvą ir patogų veikimą. Mo
tinos žino, kad Ex-Lax paliuosruoja vi
durius taip tikrai, kaip ir kiekvienas 
stiprus lluosuotojas, duodamas valkams. 
Per 30 metų Ex-Lax yra Amerikoje mė
giamiausias lluosuotojas. Jis kaštuoja 
tik 10c. ar 25c. dėžutei kiekvienoje 
vaistinėje.

SAUGOKITE8 P AMEOD MOJIMŲ! 
ATSI8AKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Laxl 
Įsidėmėkite raides "E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukite orlglnalio Ex-Lax.

- PIRMAS LIETUVIS
CHIROPRAKTAS

DR. J. VAITULIONIS
!

Vyrams, Moterims ir Vaikams, 
kurie kankinasi smarkiu galvos 
skaudėjimu, vidurių gėlimu, šir
dies deginimu ar nervų suirimu. 
Net ir tuomet, kai paraližuoja 
rankas ir kojas, nenustokite vil
ties. Ateikite pas mus, kur ga
lite rasti pagelbą ir sveikatą. 1 
Jei negalite ateiti, galite mums 
parašyti apie savo padėtį se
kančiu adresu:

307 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn© Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balaamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotojas
f

i

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

337 Union Av., B’klyn, N.Y.
Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERLAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVE 

BROOKLYNE

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Prlei pat Aprellklmo bažnyčią)

Duodu automobiliui, vestuvėms, 
krlkltynems Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Tel. Virginia 7-4499
ESTATE OF 

BARRY P. SHALINS 
(šalinskaa)

Vestie K. Davis, 
Licenced Mgr.

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves 

- $150 ------  
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Newtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Stret, Maspeth, N. Y.



’.iAmerikos Pavasario
ATVELYKIO SEKMADIENĮ

Labor Lyceum Salėje
947 Willoughby Avenue., Brooklyn, N. Y.

PROGRAMOS PRADŽIA 4 VAL. POPIET. ŠOKIAI NUO 7 VAL. VAK.

Baliaus programoje: smuikininkė Marg. DIGRYTĖ, akomp. Justas JANKUS, šokėjas Antanas „Diek” 

SKRODENIS ir pagarsėję Pennsylvanijos juokdariai artistai, broliai JANČARAI—„KETURI DRISKIAI”.

Bilietai: 50 ir 75 centai ir 1 dol.

KUR VISI SMAGIAI 
SUSITIKSIME?

—Ir kam dar toks klausi
mas? Juk ir taip aišku. Gi 
—„Amerikos” Pavasario Ba
liuje, kurs įvyks Atvelykio 
sekmadienį, kovo 31 d., 4 
vai. popiet, Labor Lyceum 

i salėje!
Taip atsako ne vienas 

„Amerikos” bičiulis, bet 
^niekada nebus perdaug pri
siminti apie šią nepaprastą 
pramogą, kurion kviečiami 
visi „Amerikos” skaitytojai, 
ju šeimos ir ją draugai.

.----- Tamstų,visu baliuje lauks
suruošta puiltT puota, pasi
grožėjimo, pasigėrėjimo puo
ta. Net iš Pennsylvanijos 
atvyksta programos pildyto- 
jai — pagarsėję juokdariai 
„KETURI DRISKIAI”. Gal 
daugelis atsimenat, kai 
Brooklvne visus linksmino 
švvosios kumelės štukoriai 

' iš Pennsylvanijos. Šį kartą 
juokų ir šposų dar daugiau 
bus.

Bet ne vien juokų bus tą 
vakarą. Atsiminkite, kad 
programoje aukštos vertės 

'.kūrinius išpildvs smuikinin
kė Marg. DIGRYTĖ, kuriai 
akomponuos Justas JAN
KUS. Išgirsite, kaip smui
kas verks ir juoksis gabios 
artistės rankose.

Turėsime baliuje ir gražiu 
' dainų, kurias sudainuos di
dysis APREIŠKIMO parapi
jos choras, muz. Jono JAN
KAUS vedamas.

Ir dar viena įvairenybė— 
gwiausius „tap” šokius pa-

Broliai Jančarai—„KETURI DRISKIAI”—Pennsylvani
jos garsieji artistai juokdariai, kurie visu urmu su keliais 
pagelbininkais atvyks į „Amerikos” Pavasario Balių, ko
vo 31 d., Labor Lyceum salėje, Brooklyne. Kas dar ne
įsigijo bilietų, paskubėkite, nes gali nelikti.

da Velykų laikas ir jau nėra 
pasniko.

Sekmadienį: Prisikėlimo 
procesija ir Mišios 5:30 vai. 
rvte. Kitos mišios 8, 11 ir 
12:15 vai.. Mišparų nebus.

Varg. Dulkė su choru gra
žiai pasirengęs gražiomis 
Velykų giesmėmis, kurias 
girdėsime bažnyčioje.

Mūsų klebono, kun. Juozo 
Aleksiūno vardinės buvo an
tradieni, bet jų paminėjimas 
bus vėliau.

Šv. Vardo dr-jos nariai 
sveikina kleboną vardadie
nio proga ir linki jam ge
riausios sveikatėlės ir sėk
mės.

VERBU SEKMADIENIO 
KONCERTAS

šoks Ant „Diek” SKRODE
NIS.

Štai, mielas skaitytojau, 
programa. Ar nesakysi, kad 
verta ne tik pačiam ateiti, 
bet ir savo artimuosius pasi
kviesti. Visi maloniai bus 
laukiami, pasitinkami ir pri
imami.

IŠ ANGELU KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Šios savaitės tvarka:
Ketvirtadienį: 9 vai. ryte 

mišios ir palydėjimas Švč. 
Sakramento į kalėjimą. Baž
nyčia atdara iki 10 vai. vak.

Penktadienį: p a m a 1 d‘os 
prasidės 9 vai. Bus atideng
tas kryžius adoracijai. Po 
to Švč. Sakramentas išlydi
mas į grabą. Vakare 7:30 
vai. kryžiaus keliai, relikvi
jų adoracija. Bažnyčia bus 
atdara iki 10 vai. vak.

Šeštadienį: 8 vai. šventi
nama ugnis, vanduo ir Vely
kų žvakė. 9 vai. mišios, ku
riu metu prasidės Velykų 
laikas. Vakare 7:30 vai. 
Kompletai ir pamokslas. Iš
pažintys šeštadienį klauso
mos nuo 4 iki 6 vai. popiet 
ir nuo 7:30 iki 9 vai. vak. 
šeštadienį nuo pietų praside-

Šv. Jurgio parapijos cho
ras kovo 17 d. savo bažny
čioj suruošė religini koncer
tą. kuriam vadovavo muz. J. 
Brundza. Programa buvo la
bai i vairi, bet daugiaus so
li stinio pobūdžio ir gana 
sunki. įžangoj muz. Brund- 
za išpildė tris klasinius var- 
o-oninės muzikos da.lvkėlius. 
Toliau sekė O. Revukienės ir 
Pakinkienės duetas ..Ecce 
Panis” Silverio ir Kulboky- 
tės solo „Panis Angelicus”. 
Francko. Dalvkėliai trumpi, 
p-vvi ir buvn visai vvkusiai 
nagiedoti. Daug sunkesni 
buvo ,.Cuius Animam” Ros- 
sinio. ir vpač „Laudamas 
Te”/. Bap’iolio. kuriuos gie
dojo p. Brundzienė. Ji pa-

i

Kataliku Jaunimo Dr-ja
RENGIA

VELYKŲ ŠOKIUS
Kovo - March 24, 1940

LORRAINE BALLROOM
790 BROADWAY

Gros
(arti Sumner Ave.) BROOKLYN, N. Y.

SQUIRES Orkestras
BILIETAI TIK 50 CENTŲ

giedojo gražiai.
Solistas Al. Vasiliauskas 

turėjo irgi du dalykėlius— 
„Surrexit Christus” Rossi- 
nio ir „Avė Verum”, Milliar- 
do„ Solistas pirmu atveju 
atrodė išsiblaškęs ir neįsigy
venęs į savo dalyką, bet už
tat antrame kūriny parodė 
tikrai gražų, gerai išlavintą 
ir jautru lyrinį tenorą.

Vyrų ir merginų chorai tu
rėjo nesunkius dalvkėlius, 
bet visvien neparodė tikro 
susigiedojimo, tačiau mišrus 
choras padarė gražų įspūdį, 
kai giedojo Cherubini „Veni 
Tesu” ir vpač ištrauką iš 
Dubois Kristaus kančios 
oratorijos. Galima pasakyti, 
Kantanta skambėjo gana 
darniai ir patraukiančiai.

Koncerto pabaidoj buvo 
fantazija „Ateik Viešpatie” 
komp. Žilevičiaus, kurią iš
pildė pats autorius, smuiką 
palydint muz. P. Gvaldžiui. 
ši dalyka galima pavadinti 
rimtu, klasišku. Jeigu tik 
vien šitas dalvkas būtų bu
vęs koncerte, koncertas bū
tu turėjęs 100% kredito! 
Garbė lietuviams, kad tokiu 
muzikų turime tarpe! 
tTarbe chorams ir j u va
dams. kad jie nesigaili nei 
tegu, nei darbo tokiems gra
žiems dalvk^ms pasiruošti ir 
parodyti plačiai visuomenei.

Muz. Jonui Brundzaį ir jo 
chorui linkime gražios atei
ties !

unijos, bet pasakė, kad dar
bininkai neturės teisės strei
kuoti. Darbininkai nori, kad 
mayoras užtikrintų savo žo
džių reikšmę.

Anglijos karaliui Jurgiui 
ir jo žmonai sutikti pereitą 
vasarą J. A. V. kongresui 
kaštavo $2,500.00.

Prancūzija nuo karo pra
džios išleido $850,000 supir
kimui smėlio maišuose ir ge
ležies, kuo tikimasi apsaugo
ti garsiąsias katedras ir pa
minklus nuo bombardavimo 
iš lėktuvų.

Battery-Brooklyno auto
mobiliams tunelis jau nutar
ta kasti. Iškasimas kaštuos 
apie 80.000,000 dol. Federa- 
lė valdžia skolina 57,000,000 
dol. Darbas bus pradėtas 
geg. mėn. pradžioj.

Kun. J. Bogušas,

DAUG ĮDOMUMŲ . ..

Balandžio 28 d. gausingam 
skaičiui vietiniu ir apylinkės 
lietuviu bus šviesi proga pa
tirti daug juoko, daug įdo
mumų. Šia laime, žinoma, 
galės pasinaudoti tik tie, ku
rie atsilankys į linksmiau
sios „Glušo” komedijos vai
dinimą. Plačiau apie tai — 
kituose „Amerikos” nume
riuose.

NEW YORK, N. Y. ~

bus didelė pramoga, 
rengia šv. Kryžiaus 
Programoje koncer- 
prakalbos, o po to

New Yorko Aušros Vartų 
lietuvių par. salėje balandžio 
14 d. 
kurią 
dr-ja. 
tas ir
smagūs šokiai, kuriems gros 
Manhattan© ir Bronx’o lie
tuvių labai mėgiamas Joe 
Garbo orkestras.

Visi maloniai kviečiami 
ruoštis šiai įdomiai pramo
gai.

Bronx’o šv. Jono draugija 
šiemet mini 25 metu sukak
ti, kuri bus atžvmėta geg. 
4 d. vakariene, įvyksiančia 
Chester Palace salėje. Bilie
tai po 1 dol. 50 centų.

RUOŠIASI VAKARIENEI

Lietuvių rūbsiuvių kon- 
traktorių sąryšys balandžio 
13 d. Half Moon viešbutyje, 
Coney Island, ruošia vaka
riene, kurios pelnas Vilniaus 
krašto lietuviams. Bilietai 
no 2 dol. 50c. Bus orkestras, 
šokiai.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Nugriovus parodote Rusi
jos pavih'iona. io vieton sta
toma milžiniškas auditoriu- 
mas. kur p’alės būti ruošia
mos tautinės dienos Pasta- 
tvmas kaštuos 100,000 dol.

Nors karas tarp Suomijos 
ir Sovietu pasibaigė, bet au
kų rinkimas Suomijos karo 
nukentėjusiems eis, kaip ėjo.

pran 
mirt: 
susir 
Jį ga

Žmoniškumo netrūl 
Nenori „rojaus”. 
Naujos „sąvokos”. 
„Biedna galva”. 
Reikia išvadų. 
Mūsų kvietimas.

Kovo m. 22 d,,

Prieš Velykas žydi 
sujaudino toks

Chicagoje su 
vojo reta liga 
metų žydukas, 
gelbėti tik ta liga p< 
šio žmogaus kraujas, 
jo gauti?

San Francisco miei 
f nas katalikų kunigas, 
; F tis Meinecke, tik iš Ii 
'twos išlipęs, nuskubėjt 
wj ligoninę, davė savo 
f kurs tuojau lėktuvu iš

Koks čia sutvėrimu ■ 
jis vienas iš „Keturių] 
kių”, kurie Kovo 31 (k 
važiuoja iš PennsylrJg, 
tiesiog į „Amerikos" J 
sario Balių įvyksiarf Li“go
Lyceum saleje ir čia te 
dys su savo šposais. ]I 
nenorės šių „Driskiifp; 
tyti, jų išgirsti?

Idukas jau sveiksta.
I Kai tautos žudo vii 
tą, šis pranešimas dri 
kai liudija, kad žm< 

5 Finas dar neišnykęs r 
New Yorko valstybėj ^mės paviršiaus.

litinės partijos pasii | ----------
sios taip: demokratų j Švedijos komunistai 
251,626; respublikonu.
823,173; darbo partii ramai į Suomiją, kai 
151,358. New Yorko □ į nėši prieš užpuoliką, 
demokratų — 1,500.878; ^darbininkai daugiau; 

panaikintų gatvekarius ir jų publikonu — 327,324; 
vieton paleistų autobusus. J part. — 136,028.

Prospect Parko darže 
lykų Kryžiui padaryti 
naudota 5.000 baltų lelijų. 
Kryžiaus didumas 27 x 14 
pėdų. Bus galima matyti 
nuo kovo 23 botanikos sode.

Ve- 
su-

Flatbush piliečiai reika
lauja. kad miestas, sujungęs 
geležinkelius į vieną vienetą.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
IBI No. flth Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 8-9229

įtarė savo tautos siųs

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

Tel. STagg 2-7177

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ
___ (VENCIUS)

g 
i^kojo suomiams, kuri 
Ėdami savo tėvynę, tu< 
|gynė ir Švedijos saug 
^Neseniai keliuose m 
se švedai darbininkai 
gumoje social demo 
padarė rinkliavas ir ] 
Švedijos komunistų v 
apmokėtą kelionę į M 
kad ten jie ir pasilikti 
kaip pasielgė švedų 
nistų vadai?

Jie atsisakė važiuot 
io šlovinamą „rojaus” 
tą, išreikšdami norą p 
i Švedijoje ir toliau d 

šamų švedų gyvenimą 
raktas aukas komunis 
Jonei apmokėti švedą 

inkai paskyrė suom

iškai buvo 
Krtvti nekatalikiškus 

ius, išėjusius, prie
219 So. 4th Street, Brooklyn, N^įiyįas. Nepaslaptis,

(Williamsburgh Bridge Plaza) ie laikraščiai turi ir.l 
paramos, kuri jiems 
a tik per visišką n 

timą. Na, pažiurę 
in tie laikraščiai s 

elykas, didžiausią k; 
šventę.

No.

Vakarienė ir Šoki
Rengia APREIŠKIMO PARAPIJOS DRAl’G

Sekmadienį, Gegužes-May 5 d., 191
APREIŠKIMO PAR. AUDITORIUME, 

5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N.

„Tėvynė” apie Velyka; 
tik tiek pasakyti:

atėjus mes džiai 
ės margučiais”. Apie I 

apie Jo prisikėlimą

Pradžia 5 vai. vak.
Bilietas $1.25 Tik šokiams 35 centai

Bilietai Galima Gauti pas Komiteto Narius ir Kle 
Visus kviečiame ruoštis dalyvauti.

Žurnalas „Lietuva” 
:elbė lyg ir naują sav<

i, Velykos — „tai K 
atgimimo šventė”. A 

KOMITETAI gal jr plačiau pasi 
i dėl atgimimo sąvol 
mūsų kalboje šio žoč 

ė gana ryški. Jį v 
me, kai kalbame apie 

ą iš dvasinio apsnu 
.apmirimo. Daugiau a 

kas „L.” nieko nepa:

Velykii Šventė
Pirkdami Lietuviškame Monopolyje

Degtinę arba Vyną
SUTAUPYSITE PINIGŲ IR GAUSITE 

PIRMOS RŪŠIES GĖRIMUS

Galionas saldaus vyno $1.25

Nesendinta degtinė,
80 proof, kvorta — 1.31

Ruginė 4 metu, 90 proof 
kvorta---------- 1.89

Ruginės degtinės butelis
2Vž metų-------------1.75

Pradėjus New Yorko mies
tui perimti visus viršutinius, 
požeminius ir gatvių geležin
kelius savo globon, kilo tarp 
darbininku, kurie iki šiol 
dirba prie tu geležinkelių, 
kalbos, kas bus su jais, ka
da miestas paims viską į sa
vo rankas. Mavoras La
Guardia viešai užtikrino dar
bininkams darbus ir dabarti

nes jų algas, teisę dėtis prie

s.

415-17 ,Keap St., arti Grand St. 
Telephone EVergreen 7-2089

Ivaldi, koniakas, 20 metų 
senumo--------- 2.99

Vienybė” velykinėje 1; 
Ridėjo Pri s i k ė 1 i r 
lojantį paveikslą, p 
vdama, kad Velykos ■ 

Ipnimo simbolis”. T 
Ęiši „filosofija”, kaip 
•tavos”. Apie Kristai 
Iškurną, apie Jo mirtį 
iškėlimą—irgi nieko.

PARKčr 

GttWW 
STUKSI 

/

Taipgi šimtai kitokių degtinių, vynų, konjakų ir 
gėrimų su nupigintomis kainomis Velykų šventėn*

REPUBLIC LIQUOR STORE
Brookyn. t

Uc

weagos „Naujienos” V( 
proga paskelbė api 
, istoriją ir religiją i. 
laipsnį, kurs pilna 
jimo, netikėjimo, isto 
faktų paneigimo, 
paminėsime tik vieni 

tvirtinimą: pirmaisiais 
ponijos amžiais „dau 
-pagoniškų” dievų bu.

7°ti „šventųjų” vardai” 
bus tiek malonios 

ys, kokiuos pagonių 
krikščionybė" paskel

to šventaisiais?-'

* komunistų laik- 
reflaktorius
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