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Žmoniškumo netrūksta.
Nenori „rojaus”.
Naujos „sąvokos”.
„Biedna galva”.
Reikia išvadų.
Mūsų kvietimas.
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Koks čia sutvš 
jis vienas iš, 
kių”, kurie Kovo 
važiuoja iš P 
tiesiog į „Amei 
sario Balių, j 
Lyceum salėje irg 
d£s su savo šposį 
nenorės šių „Dri 
tyti, jų išgirsti’

Prieš Velykas žydus labai 
sujaudino toks 
; Chicago j e su 
vojo reta liga 

etų žydukas.
elbėti tik ta liga persirgu- 
io žmogaus kraujas. O kur 

jo gauti?
San Francisco mieste vie

nas katalikų kunigas, vokie
tis Meinecke, tik iš ligos lo- 
iros išlipęs, nuskubėjo atgal 
ligoninę, davė savo kraujo, 

įjkurs tuojau lėktuvu išgaben- 
s į Chicagą. Ligonis žy- 

ukas jau sveiksta.
Kai tautos žudo viena ki- 

ą, šis pranešimas dramatiš- 
ai liudija, kad žmonišku- 
as dar neišnykęs nuo ze
es paviršiaus.

Penktadieniais

TeL BVergnen Mg

VALANDOS:

9—12 ryte

VALANDOS 

8-10 ryt® 

1-2 p. p. 

6—8 vak 

Šventadieniais

TeL EVe^rttt M3

avotiškai buvo įdomu

New Yorko 
litinės' partijos t 
sios taip: d 
251,626; 
823,173; darbo 
151,358. New Y 
demokratų — 
publikonų — 321 
part. — 136,028,

a-
ęs

jų

ETUVIAI GYDYTOJI

SD J. WENTZ 
TpNŲWS)Jį 
)VOKATAS

Švedijos komunistai nepri- 
rė savo tautos siųstai pa- 

amai į Suomiją, kai ši gy- 
ėsi prieš užpuoliką, švedai 
arbininkai daugiausia au
tojo suomiams, kurie, gin
ami savo tėvynę, tuo pačiu 

nė ir Švedijos saugumą. 
Neseniai keliuose miestuo- 

švedai darbininkai, dau- 
oje social demokratai, 

darė rinkliavas ir pasiūlė 
ėdi jos komunistų vadams 
mokėtą kelionę į Maskvą, 
d ten jie ir pasiliktų. Bet 
ip pasielgė švedų komu- 
stų vadai?
Jie atsisakė važiuoti į sa- 
šlovinamą „rojaus” kraš- 

, išreikšdami norą pasilik- 
Švedijoje ir toliau drumsti 
mų švedų gyvenimą. Su
ktas aukas komunistų ke- 
nei apmokėti švedai dar- 
inkai paskyrė suomiams.

. frtyti nekatalikiškus laik-| 
čius, išėjusius, prieš pat 

Brook)yi|iyį.as Nepaslaptis, kad 

 

irgh Bridge Plaza) > laikraščiai turi ir.katali-

— = į paramos, kuri jiems duo- 
——■ma įįk per visišką nesusi- 

* atimą. Na, pažiūrėkime, 
m z\ C A171 ip tie laikraščiai sutiko
11V 11 0UM dykas, didžiausią katali- 
ms šventę.

O PARAPIJOS DRAI 

jgužės-May 5 d. J

PAR. AUDITORIUMI 
jr Sts., Brooklyn

„Tėvynė” apie Velykas ga- 
o tik tiek pasakyti: „Ve
joms atėjus mes džiaugia- 
is margučiais”. Apie Kris- 

apie Jo prisikėlimą nė 
ižio.

žia 5 vai. vak. '

Tik šokiams 35 cent Žurnalas 
as Komiteto Narius ir B 
.ame ruoštis dalyvauti

KOMU®

i Švente*

Lietuva” pa
kibė lyg ir naują sąvoką. 
Įdi, Velykos — „tai Kris- 
is atgimimo šventė”. Ver- 
ų gal ir plačiau pasiaiš- 
iti dėl atgimimo sąvokos, 
: mūsų kalboje šio žodžio 

i įsmė gana ryški. Jį var
me, kai kalbame apie at- 
.imą iš dvasinio apsnudi- 

, apmirimo. Daugiau apie 
ykas „L.” nieko nepara-

ietuviškame Monopolyje

į arba Vyli
CE PINIGŲ IR GAUSIU 

1 RŪŠIES GĖRIMUS

saldaus vyno $1.25

legtinės butelis 
netų----------- 1.15

Vienybė” velykinėje lai- 
e įsidėjo P r i s i k ė 1 i mą 
zduojantį paveikslą, pa- 
ydama, kad Velykos — 
gimimo simbolis”. Tai 
laši „filosofija”, kaip ir 
etuvos”. Apie Kristaus 
viškumą, apie Jo mirtį ir 
Bikėlimą — irgi nieko.

ftthicagos „Naujienos” Ve- 
až į proga paskelbė apie 

itą, istoriją ir religiją il- 
:ą straipsnį, kurs pilnas 
inojimo, netikėjimo, isto- 
ų faktų paneigimo.

į lia paminėsime tik vieną 
v ” tvirtinimą: pirmaisiais 

fščionijos amžiais „dau- 
li „pagoniškų” dievų bu- 

degtiniij, vyną, koniak?'1 ^u°ti „šventųjų vardai .
■ į „N.” bus tiek malonios 

įurodys, kokiuos pagonių 
rus krikščionybė Zpaskel- 
javo šventaisiais?

metų, 90 proof 
ta----------------1.89

ta degtine, 
roof, kvorta —1.31

miakas, 20 metų 
mo---------------2.99

ar v ar------------ .

tomis kainomis Velykę

C LIQUOR STOKI 
arti Grand St\ B^į 

7-2089 ' V SČB hicagos komunistų laik- 
iio vienas redaktorius

h

Nica. — Lenkijos kuni
gaikštis Leonas Radvila, vie
nas turtingiausių Lenkijos 
bajorų, Sovietų Rusijos ka
riuomenei užėmus buv. Len
kijos dalis, su šeima buvo 
patekęs į Sovietų kalėjimą 
Maskvoje, kur jo laukė mir
tis.

Paties Radvilos pareiški
mu, jį išgelbėjo Italijos ka
ralius Emanuelis ir karalie
nė Elena, kurie lėktuvu at
siuntė į Maskvą pas Staliną 
savo pasiuntinį ir laišką, 
prašydami pasigailėjimo. Ir 
taip Radvila buvo išgelbėtas 
nuo mirties. Dabar jis tiki
si įstoti į lenkų kariuomenę 
Prancūzijoje.

KOMUNISTAI SLAPSTOSI 
SVETIMAIS VARDAIS

Washington. — Kongreso 
komisija, tyrinėjanti neame- 
rikietišką įvairių grupių 
veiklą, surado komunistų 
partijos narių sąraše korte
lę, kurioje įrašyta preziden
to pavardė. Po šiuo vardu 
pasislėpusį komunistą žinan
tis vienas komunistas, kuris 
buvo apklausinėjamas komi
sijos posėdyje, atsisakė pa
sakyti, kas tas komunistas. 
Slaptai policijai įsakyta su
rasti komunistą, paslėpusį 
savo vardą net prezidento 
pavarde.

Komisija savo tyrinėjimus 
pasiryžusi išplėsti.

ANGLIJOJE SUSIRŪPIN
TA VOKIEČIŲ PROPA

GANDA

apie vo- 
didėjan- 
Ta pro- 
vedama

Londonas. — Anglų spau
da, kiek cenzūra leidžia, pra
deda balsiau skelbti 
kiečių propagandos 
čią įtaką Anglijoje, 
paganda sėkmingai 
per radiją, perduodant ži
nias, propagandinius prane
šimus taisyklinga anglų kal
ba. Vokiečių pranešimai pa
siekia ir karius ir dėl to bi
joma, kad tai gali paveikti 
karių atsparumą ir jų pasi
tikėjimą savo vyriausybe.

stebisi katalikų spaudos ap
rašymais apie Velykų šven
tę, reikšmę, prasmę. Jam vi
sa tai burtai, pasakos, fikci
jos. Savo „apmąstymus” 
užbaigdamas, kom. pasisako, 
kad visiems šviesuoliams ži
nomų ir suprantamų tiesų 
jo „biedna galva nesupran
ta”.

Gerai, kad prisipažino. 
Tikrai, kaip gi žmogus, tu
rėdamas „biedną galvą”, ga
li ką nors suprasti! Tačiau 
vis dėlto drįsta .reikšti savo 
neva samprotavimus.

Diplomatiškiausiai pasiel
gė Brooklyno „Laisvė” — ji- 
nieko neparašė. Jos skai
tytojai nesusipratę katali
kai galės lengvai sakyti: ma
tot, „L.” prieš tikybą nieko 
nerašo, tad ją galima parem
ti .. .

Jokių išvadų nedarome. 
Jos ir taip labai aiškios.

O dabar dar vienas para
ginantis kvietimo žodelis: 
visi „Amerikos” skaitytojai, 
kuriems tik galima, maloniai 
laukiami kovo 31 d. „Ameri
kos” Pavasario Baliuje, 
Brooklyne. Plačiau apie tai 
kituose puslapiuose, 
leiskit, kad šią laidą 
apkrovėm skelbimais!

Ir at-
taip

New York, kovo 27 d. (L. 
G. K. pranešimas). — Naujai 
Amerikoje nupirktas Lietu
vos Baltijos Lloydo laivas 
,,Denny” jau po Lietuvos vė
liava ruošiasi į kelionę Lie
tuvon. Prikrautas užpirk
tomis „Lietūkiui” prekėmis 
laivas „Denny” laukiamas iš 
New Orleans pirmadienį, ba
landžio 1 d., Bostone. Pea
body and Lane, Inc., 110 
State St., Boston, pasamdys 
laivo įgulą, kuri plauks į 
Norvegiją ir Lietuvą.

Redakcijai p a s i t eiravus 
Lietuvos Amerikos Importo 
ir Eksporto bendrovėje (157 
Chambers St.), kuri atliko 
laivo nupirkimo darbą, suži
nota tokių papildomų žinių:

Laivo įgula nusamdyta 
New Orleans (dalis New 
Yorke) mieste pačios ben
drovės vadovybės, kurios 
pirm. L. Grigonis išbuvo 
ten nuo kovo 5 iki kovo 24 
d. Nusamdyta visa įgula jau 
yra plaukiančiame laive ir ji 
bus jame iki laivas pasieks 
Rygą. Paminėta bostoniškė 
bendrovė atliks tik muitinės 
„clearing’ą”.

SUOMIJOS VYRIAUSYBĖ 
PASITRAUKĖ

Helsinkis. — Suomijos vy
riausybė kovo 27 d. atsista
tydino, bet naują vyriausybę 
vėl sudarė tas pats ministe
ris pirmiriįnkas Risto Ryti, 
kurs vadovavo savo šaliai 
karo metu. Jis pasirašė ir 
taikos sutartį su Sovietų Ru
sija.

Suomių spaudoje buvo pa
geidavimų, kad valstybės 
tvarkymo priešakyje asisto- 
tų maršalas Mannerheim, 
Suomijos laisvės kovų did
vyris.

SAULE BOMBARDAVO 
ŽEMĘ

Gal ir keistai skamba šis 
pranešimas, bet tikrai pra
eitą sekmadienį, kovo 24 d., 
per Velykas, saulė bombar
davo žemę. Nors saulė yra 
apie 93 milijonai mylių nuo 
žemės, bet įvairios susisieki
mo priemonės, kurios pa
remtos elektros veikimu, 
smarkiai juto kosminį dre
bėjimą, kurio priežastys ir 
šiandie palieka mokslinin
kams sunkiai išaiškinama 
problema. Kilusi magnetinė 
dangaus kūnų audra galinti 
dar pasikartoti už 28 dienų. 
Jos priežastis—esančios sau
lėje dėmės, kurias specialis
tai sekmadienį bandė ko ge
riausiai nufotografuoti, ieš
kodami paslaptingų reiški
nių priežasties.
Transatlantinis telefono-ra- 

dijo susisiekimas praeitą 
sekmadienį kelioms valan
doms buvo visai nutrauktas; 
daugelyje vietų 
jungtukai, vielos.
bangų radijo susisiekimas 
su Europa, ypač su šiaurine 
jos dalimi ir Maskva, buvo 
labai sužalotas. Radijo ben
drovės, kurios turėjo per
duoti trumpomis bangomis 
Įvairias radijo programas iš 
Europos, turėjo nuo to atsi
sakyti, nes balsas buvo visai 
nesuprantamas.

Meksikoje atimami
GINKLAI

perdegė
Trumpų

Meksikos Miestas. — Ry
šium su artėjančiais prezi
dento rinkimais, kurie bus 
liepos 7 d., vyrausybė įsakė

> Lietuvos gen. konsulata per
siuntė į Lietuvą $1,185 ir 
Fed. Detroito skyrius—$160, 
kaip dovaną Įvairių Lietuvos 
miestelių žyda'ms.

kariuomenei atimti ginklus 
iš visu civilių. Meksikoje la
bai įsivyravęs paprotys visa
da prie diržo turėti šaunamą 
ginklą.

Kaunas. — Kovo 26 d. 
džiova mirė atsargos aviaci
jos pulkininkas Mačiuika.

Pulk. Mačiuika aktyviai 
dalyvavo v i s u o meniniame 
gyvenime. Buvo išrinktas 
savanorių sąjungos pirmi
ninku. Pasitraukęs iš ka
riuomenės, Mačiuika lankė 
universitetą. Visiems buvo 
žinomas kaip voldemarinin- 
kų grupės vadas, su kuriuo 
skaitydavosi kitos Lietuvos 
politinės srovės.

TRAUKINIŲ NELAIMĖ 
LIETUVOJE

Vievis. — Geležinkelio sto
tyje susidūrė du traukiniai. 
Vienas žmogus užmuštas, 
keliolika sužeistų.

PRANCŪZIJOS NAUJA 
VYRIAUSYBĖ DAUG 

VEIKLESNĖ

Paryžius. — Premjero Da- 
ladier vyriausybei pasitrau
kus, Paul Reynaud sudaryta 
vyriausybė pasirodė žymiai 
veiklesne dabartinio karo at
žvilgiu ir savo pasakytą žo
dį, kad visos pajėgos bus nu
kreiptos karui laimėti, vyk
do visu griežtumu.

Iki šiol Reynaud buvo fi
nansų ministeris ir visų pri
pažintas, kaip geriausias fi
nansų žinovas. Daladier į 
naują vyriausybę pakvies
tas krašto apsaugos ministe- 
riu. Nors tautos atstovų po
sėdyje vyriausybė gavo pa
sitikėjimą nelabai žymia bal
sų persvara,, bet vyriausybe 
pasitikėjimą^ auga.

JAPONAI SUDARO KINIE
ČIAMS VYRIAUSYBĘ

savo ambasadorių, ku- 
parinktas generolas 

buvęs Japonijos minis- 
pirmininkas. Jis at-

Tokio. — Japonijos vy
riausybė baigė susitarti su 
buvusiu Kinijos tautinės vy
riausybės ministerių pirmi
ninku Wang sudaryti japonų 
užkariautai Kinijos daliai 
vyriausybę, kuri susidės tik 
iš kiniečių. Šiai naujai vy
riausybei Japonija sjunčia 
neva 
riuo 
Abe, 
teris 
vyksta į Nankingą su didele 
delegacija iš tautos atstovų 
ir įvairių įstaigų. Tuomi no
rima kiniečiams parodyti, 
kad visa Japonija pritaria 
„Naujai Tvarkai Kinijoje”, 
kurią Japonija pasiryžusi į- 
gyvendinti.

NAUJA ARKIVYSKUPIJA

Washington. — Kovo 25 
d. Baltimorės arkivyskupas 
Curley oficialiai užėmė nau
jai įsteigtos Washingtono 
arkivyskupijos sostą. Wash
ingtono arkivyskupija bus 
bendra su Baltimorės, bet 
popiežius norėjo pagerbti 
šalies sostinę ir todėl Wash
ingtono miestui suteikė arki
vyskupijos vardą. Iškilmėse 
dalyvavo daug įžymių sve
čių.

PLIENO BENDROVĖS 
BIZNIS PAKILO

United States plieno ben
drovės direktoriai šios sa
vaitės pradžioje nutarė iš
mokėti 8,702,252 dolerius sa
vo akcininkams (s ė r i n i n- 
kams). Tai pirmas toks ak
cininkams dividendo išmokė
jimas nuo 1937 m.

New York. — Liet. Žydų 
feredacija Philadelphijoj per

Maskva. — Prancūzijos 
vyriausybei reikalaujant, So
vietų Rusijos vyriausybė 
atšaukė Jokūbą Suritz, sa
vo ambasadorių Paryžiuje. 
Maskvos, telegramų agentūra 
paskelbė ir atšaukimo prie
žastį, kuri yra tokia:

Kai Sovietai su Suomija 
sudarė taikos sutartį, Suritz 
mėgino iš Paryžiaus pasiųs
ti Stalinui sveikinimo tele
gramą, kurioje jis reiškė 
džiaugsmą 
mėjimo ir 
yra anglų 
agitatorių
Šiame pareiškime Prancū
zijos vyriausybė įžiūrėjo Ru
sijos atstovo kišimąsį į 
Prancūzijos vidaus reikalus 
ir todėl paprašė Maskvą sa
vo atstovą atšaukti.

Suritz jau išvyko iš Pary
žiaus ir.Prancūzijos Sovietų 
Rusijos santykiai dabar la
bai įtempti. Maskvoje šiuo 
metu Prancūzijos ambasado
riaus nėra; atstovybės rei
kalus tvarko atstovybės rei
kalų vedėjas.

dėl Sovietų lai- 
nurodė, kad tai 

ir prancūzų karo 
p r a 1 a imėjimas.

VYRAI GREIČIAU MIRŠTA 
NEI MOTERYS

Apdraudos bendrovių su
rinktais daviniais Amerikoje 
vyrai miršta greičiau, nei 
moterys, kurios nuolat daro
si sveikesnės ir sveikatoje 
Ištvermingesnės. Šiame am
žiuje per 37 metus berniukų 
iki vienerių metų amžiaus 
mirtingumas sumažėjo 61 
procentu, o mergaičių—63.

20 metų vaikinai sumažino 
mirtingumą 57 nuošimčiais, 
o mergnos—65. Vyrų mir
tingumas, pasiekus 60 metų, 
sumažėjo 7 nuošimčiais, o 
moterų net 26 nuoš.

Jei tokiu skirtumu 
mirtingumas pralenks 
rų mirtingumą, tai 
greitai šioje šalyje turėsime 
moterų žymiai daugiau, nei 
vyrų. Juokdariai net pasa
koja, kad netrukus vyrai tu
rės vesti dvi žmonas . . .

vyrų 
mote- 
labai

SĄJUNGININKAI DAVĖ
STAMBIUS UŽSAKYMUS

New York.—Anglas Louis 
Beale viešuose pietuose pa
reiškė, kad nuo dabartinio 
karo pradžios iki šiol sąjun
gininkai—-Prancūzija ir An
glija — Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse davė įvairioms 
karo reikmenėms užsakymų 
už 600 milijonų dolerių.

Tas pats anglas pranešė, 
kad dabartinis karas Angli
jai šiais metais kaštuos apie 
10 bilijonų dol., o Prancūzi
jai—apie pusaštunto bil. dol.

ANGLIJOS DIDIEJI LAI
VAI Į AUSTRALIJA

Manoma,

Cristobal. — Anglijos 36 
tūkstančių tonų laivas .Mau
retania’, praeitą savaitę iš
vykęs iš New Yorko, pra
plaukė Panamos kanalą ne
žinoma kryptimi, 
laivas plaukia į Australiją, 
kur jis būsiąs pavartotas 
australiečiams kariams per
vežti į Afriką ar kur kitur, 
kur to reikalaus Anglijos in
teresai karui laimėti.

Kur dabar plaukia taip 
pat iš New Yorko išvykęs 
laivas „Queen Mary,” laiko
ma didelėje paslaptyje. Ma
noma, kad ir šis jūros mil
žinas paskirstas kariuome
nei pergabenti. *

Washington.—Atsiliepda
ma į popiežiaus Pijaus XII 
Velykų taikos kalbą, Katali
kų Tarptau tinės Taikos 
Draugija susirinko nepa
prasto posėdžio, kuriame no
rima paruošti naują taikos 
programą, kurioje būsią pa
liesti šie klausimai:

1. Priemonės išvengti 
Amerikai įsivelti į Europos 
karą, išnagrinėti komunistų 
ir nazių progagandą ir pla
čiau praplatinti taikos mal
dos vartojimą.

2. Pasiūlyti naujus žygius 
taikai sugrąžinti, paieškant 
tiesioginio tarpininkavimo.

3. Paruošti kelią Amerikai 
įstoti į naują pasaulinę or
ganizaciją, kad būtų pagel
bėta išvengti klaidų ekono
miniame, valstybiniame 
kultūriniame gyvenime.

ir

RUOŠIAMI NAUJI 
ĮSTATYMAI

Kaunas. — Leidžiami nau
ji socialinės pagalbos įstaty
mai, kurie griežtomis prie
monėmis tvarkys socialinius, 
šeimos reikalus, nevengiant 
nusikaltėliams kalėjimo 
bausmės. Moterų suvedžio
tojai būsią baudžiami kalė
jimu. Plėšikams ir žmogžu
džiams projektuojama įvesti 
mirties bausmė.

LĖKTUVAIS SUSISIEKI
MAS BUVO SAUGUS

Washington. — Lėktuvų 
bendrovėms, vėžio jusioms 
keleivius po Ameriką, per
nykščiai metai buvo saugiau
si. Pernai pervežta 2,028,- 
000 keleivių, atlikta kelionių 
87 milijonai mylių, neturėta 
nei vienos nelaimės—nei vie
nas keleivis, nei vienas lėk
tuvų tarnautojas nesužeis
tas.

NEMUNAS SUJUNGIAMAS SU DNIEPRU
VENGRIJOS PREMJERAS 

ROMOJE

Roma. — šią savaitę Itali
jos sostinėje lankėsi Veng
rijos ministeris pirmininkas 
Teleki. Jis turėjo ilgus pa
sitarimus su Italijos vyriau
sybe ir Mussoliniu. Išvykda
mas Teleki buvo priimtas ir 
popiežiaus.

ANGLAI PRADĖJO IRGI 
SKANDINTI

Londonas. — Praeitos sa
vaitės gale Anglijos povan
deniniams laivams pasisekė 
nuskandinti du Vokietijos 
prekybinius laivus, gabenu
sius iš Švedijos geležies rū
dą. Anglų laivai buvo sėk
mingai prasiveržę pro Vo
kietijos minų tvorą. Dabar 
anglai pasiryžę kiek galima 
daugiau trukdyti vokiečiams 
pergabenimą jiems reikalin
gų žaliavų ir įvairių prekių 
iš Švedijos.

ŠVEDIJOJE SUVARŽYTA 
KOMUNISTŲ SPAUDA

• Stockholmas. — Švedijos 
vyriausybė nuo kovo 27 d. 
uždraudė pervežti paštu, 
traukiniais ir autobusais ke
turis komunistų laikraščius, 
kurie paskutiniu laiku su
stiprino savo propagandą 
Sovietų Rusijos naudai.
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. Roma. — Velykų rytą šv. 
Petro bazilika buvo perpil
dyta; joje buvo apie 50,000 
tikinčiųjų, o bazilikos aikš
tėje buvo susirinkusi 300,000 
žmonių minia, laukianti po
piežiaus palaiminimo. Nors 
džiaugsmas liejosi aplink, 
bet jį nustelbė popiežiaus 
pamokslas, kuriame jis pa
reiškė savo didelį gailestį dėl 
vykstančio karo ir visų jo 
nešamų neteisybių. Savo pa
mokslą popiežius pasakė lo
tyniškai.

Popiežius tarp kitko taip 
pasakė: „Sutikimas tarp 
tautų apgailėtinai sulaužy
tas ; iškilmingai sudarytos 
sutartys dažnai vienašališ
kai ir be jokio ankstesnio 
susitarimo pakeičiamos ar 
sulaužomos ir nebegirdėti 
broliškos meilės ar tėviško 
draugiškumo balso”. Toliau 
popiežius pažymėjo, kad visi 
didieji išradimai, kurie pa
daryti žmogaus gerovei, var
tojami karams kelti ir gink
lavimuisi didinti. Visa, kas 
turi tarnauti žmonijos gero
vei ir pažangai, vartojama 
tautoms žudyti ir naikinti.

Baigdamas savo pamoks
lą, popiežius pareiškė, kad 
tik Kristus gali atstatyti 
žmoniškus papročius. Jam 
išvykstant minios sveikino 
jį didžiausiais šauksmais. 
Kai jis ištiesė ranką laimi
nimui, daugtūkstantinės mi
nios suklupo. Jo palaimini
mas buvo skirtas ir tiems, 
kurie per radiją klausės pa- 
mokslo. —

BOLIVIJOJE SUKILIMAS 
NEPAVYKO

La Paz. —Vyriausybei pa
vyko laiku užgniaužti sukili
mą, kurį ruošė kariuomenės 
dalis. Sukilimas suruošti bu
vo pasiūlytas pačiam kariuo
menės štabo viršininkui, bet 
šis pasiliko ištikimas vyriau
sybei, todėl ir sukilimas vi
siškai nepasisekė.

Maskva.—Sovietų Rusijos 
vandens susisiekimui paskir
tas laikraštis praneša, kad 
balandžio gale bus atidarytas 
naujas vandenimi susisieki
mas su Vokietija per Dnie
pro ir Būgos upes. Prie nau
jo vandens kelio statymo 
darbo šiuo metu dirba 11 
tūkstančių darbininkų, bet 
netrukus dirbs 18 tūkst. 
Nauju vandens keliu Vokie
tijai bus pristatoma aliejus, 
druska, anglis ir javai.

Taip pat pranešta, kad 
bus įrengtas tesiogis susisie
kimas tarp Nemuno ir Dniep
ro. Čia darbas bus pradėtas 
gegužės mėnesį.

KANADOJE RINKIMUS
LAIMĖJO VYRIAUSYBĖ

Ottawa. — Premjero King 
vyriausybė buvo paleidusi 
tautos atstovų rūmus ir pa
skelbusi naujus rinkimus, 
kurie įvyko kovo 26 d. Rin
kimų tikslas buvo patirti 
Kanados piliečių nusiteikimą 
karo atžvilgiu. Vyriausybės 
priešininkai konservatoriai 
bandė laimėti daugumą ir 
tuo parodyti, kad gyventojai 
nepritaria Kanados įstoji
mui į karą prieš Vokietiją.

Rinkimai praėjo didžiau
siu liberalų vyriausybės lai
mėjimu. Naujuose tautos 
atstovų rūmuose vyriausybė 
turės žymiai didesnę daugu
mą atstovų, nei anksčiau.
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<4aMus It žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Neeunaudotl raitai korespon
dentams negrąžinami. Jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

Gedimino Darbai Lietuvai
Kitais metais sukanka 600 

metų, kai mirė Gediminas, 
Didysis Lietuvos Kunigaikš
tis, Vilniaus miesto įkūrėjas, 
daugelio užsienių kronikinin
kų ir valdovų vadintas ir 
pripažintas karalium. Šiuo 
metu jau tinka bent truputė
lį prisiminti Gedimino nuo
pelnus Lietuvai.

Čia pasinaudosime iš isto
riko dr. Zenono Ivinskio pa
skelbtų Lietuvoje straipsnių.

Gediminas priklauso tai 
grupei didžiųjų Lietuvos val
dovų, kuriems mes skiriame 
daug dėmesio, kurių darbais 
ir energija gėrimės ne tik 
mes, bet ir svetimieji, kurie 
tik turi progos arčiau su jų 
gyvenimu susipažinti.

Gediminas jungė savyje ir 
kario ir diplomato gabumus. 
Gediminas pasirodo aukš
čiausio laipsnio politikas. Jis 
susigiminiuoja, pvz., su len
kų Piastais ir susijungia su 
jais kovoje prieš kryžiuo
čius. Noromis prisideda jis 
prie Livonijos ordinų nepa
tenkintų rygiečių ir daro su 
jais sąjungą prieš bendrą 
priešą. Plėsdamas savo įta
ką ir valdžią, Gediminas po
litikai plačiai panaudoja sa
vo vaikų vedybas. Savo sū
nus ir dukteris apvesdina su 
kaimynų kunigaikščių gimi- 
.aa&.-.u.?*4?į<^K§turios ' ar 
penkios jo dukterys nutekė
jo į Tverę, Plocką, Denkįją, 
Valuinę ir, rodos, į Maskvą.

Savo kaimynų nesutiki
mus Gediminas panaudoja 
kaip teisėjas arba ginkluotas 
kurios nors pusės rėmėjas. 
Tokiu būdu jis galutinai su
jungė Lietuvą ir padarė ją 
Europos rytuose viena svar
biausių ir didžiausių valsty
bių. Kai pati tikroji Lietu
va nedaug buvo didesnė už 
šiandieninę Lietuvą, prijung
damas naujų žemių, Gedimi
nas ją keliais kartais padi
dino. Jis įgijo savo .valsty
bei Vitebsko kunigaikštiją, 
Palenkį ir Valuinę. Pskovas 
ir Naugardas buvo jo įtako
je. Gedimino valstybės sie
nos rytuose jau siekė Dniep
rą, o pietuose Būgą. Tai bu
vo Gedimino kunigaikštija, 
padidinta daugiau taikos nei 
karo priemonėm.

Gediminas, pagaliau, Lie
tuvoje yra žinomas kaip pi
lių statytojas ir miestų kū
rėjas. Jo laiko tarpui pri
klauso taip pat pirmos lais
vos ir savarankiškos pastan
gos praplėsti Vakarų Euro
pos kultūrai. Čia turima 
galvoje Gedimino noras 
krikštytis, pareikštas laiš
kuose popiežiui ir Vakarų 
Europos miestams.

Šitaip trumpai galima nu
sakyti Gedimino valdymą. 
Kai kuriuos dalykus reikia 
aiškiau pažymėti. Pirmiau
sia, dėl Gedimino sąjungos 
su Ryga. Tęsdamas savo 
brolio Vytenio pradėtą poli
tiką Livonijoje, sueina į ar
imus santykius su Rygos 

miestu ir jam visą eilę metų 
talkininkauja kovoje prieš 
Livonijos ordiną, šitokioje 
lietuvių ir rygiečių artimo 
bendradarbiavimo atmosfe- 
oje yra atsiradę garsieji 

Gedimino laiškai, dėl kurių 
istorikai yra daug ginčijęsi, 
vieni laikydami juos falsifi
katais, padarytais Rygos 
miesto prieš ordiną, kiti 
stengdamiesi įrodinėti, kad 
juos rašė pats kunig. Gedi-

minas. Tie laiškai, kurių 
yra išlikę šeši (visi nuora
šuose), buvo parašyti ir iš
siuntinėti kaip tik tuo metu, 
kada lietuviai vėl buvo susi
jungę su rygiečiais prieš or
diną, t. y., 1323 m. Vienas 
tų laiškų buvo pasiųstas po
piežiui, kitas, rašytas 1323 
m. sausio 25 d. „ visai krikš
čionijai”, trys laiškai (iš 
1323 m. gegužės mėn. 26 d.) 
siųsti Saksų provincijos do
mininkonams ir pranciško
nams ir keliems vokiečių pa
jūrio Hanzos miestams ir, 
pagaliau, šeštasis laiškas 
(1325 m. birželio 2 d.) rašy
tas Revelio ir Tartu vysku
pams, Danijos vietininkui 
Revelyje ir Rygos miesto ta
rybai. Turėjo būti dar ir 
septintas Gedimino laiškas, 
apie kurio turinį mes tik 
šiek tiek žinome iš popie
žiaus atsakymo Gediminui. 
Visų laiškų turinį trumpai 
galima išreikšti trimis posa
kiais. Pripažindamas popie
žiaus autoritetą, Gediminas 
pasižada krikštytis. Norė
damas pakelti savo valsty
bės kultūrinį lygį, kviečia į 
Lietuvą svetimšalių pirklių 
ir įvairaus amato žmonių. 
Pagaliau, jis labai smarkiai 
kaltina vokiečių ordiną, kad 
šis kliudo lietuviams krikš
tytis.

Iš tų laiškų sužinome, kad 
Gediminas nėra krikščionių 
priešas. Jo dvare gyveno 
oranciškonų. Did. kunigaikš
tis rašo, kad Lietuva geruo
ju gyvenanti su krikščioni
mis, nes domininkonų ir 
pranciškonų bažnyčių esą 
Naugarduke ir Vilniuje. Pa
ties kunigaikščio keli sūnūs, 
buvo rytietiškai krikštyti 
krikščionys; krikštijosi taip 
pat ir jo dukterys, kai te
kėjo už rusų ir lenkų kuni
gaikščių. Lietuvos valdovui 
plati tolerancija tikrai buvo 
nesvetima. Čia painiojosi į- 
vairiausi klausimai, kurių 
išsprendimas nebuvo leng
vas.

Norint nukreipti nuo sa
vęs ordino nuolatinį spaudi
mą ir išmušti iš jo rankų 
ginklą, žinoma, reikėjo eiti 
Mindaugo keliu, t. y., priimti 
Romos krikštą. Norint ta
čiau surišti ir sulipdyti etno
grafines ir rusiškąsias Lie
tuvos dalis, būtų reikėję eiti 
Mindaugo sūnaus Vaišvilko 
pėdomis ir priimti rytų baž-| 
nyčios, t. y., stačiatikių 
krikštą. Ir pagaliau, norint 
turėti savo valdinių lietuvių 
ir žemaičių simpatijas, juos 
stiprinti kovoje prieš vokie
čius ir palaikyti kiekvienai 
kovai reikalingą ūpą, reikė
jo toliau likti pagoniškų tra
dicijų. Visa tai bendrai su
darė pilną priešingumų pa
dėtį, iš kurios Lietuvos val
dovai taip ilgai nesurado iš
eities. Jie ilgai stovinėjo 
kryžkelėse ir nesiryžo nu
spręsti. Tapti Gediminui 
krikščionimi nebuvo taip 
lengva. Gediminas ir pali
ko nesikrikštijęs. Tik jo vai
kaitis Jogaila įvykdė tai, ką 
senelis buvo ketinęs.

Iš Gedimino laiškų visai 
atsitiktinai patiriame didė
lės svarbos dalyką. 1323 m. 
rašytieji laiškai yra išėję 
jau iš naujos sostinės—Vil
niaus. Keliuose tų laiškų 
yra pažymėta „Datum Vil
na... ”, t.y., surašyta Vil
niuje. Viename jų Vilnius

Margareta Digrytė, įžymioji smuikininkė, New 
Yorko universiteto studentė, maloniai sutikusi 
dalyvauti ,,Amerikos” Pavasario Baliaus kon
certinėje programoje. Per Velykas ji smui
kavo Apreiškimo par. bažnyčioje (per dvejas 
mišias), žavėdama gausiai susirinkusius ti
kinčiuosius. Šį sekmadienį, kovo 31 d., esame 
tikri, ji žavės gausingą „Amerikos” Pavasario 
Baliaus publiką, susirinkusią Labor. Lyceum 
salėje.

vadinamas „k a r a 1 i škuoju 
mūsų miestu”. Vadinasi, nė
ra abejonės, kad jau 1323 
m. Vilnius yra didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio sostinė. 
Be abejo, ir anksčiau Vilniu
je, patogioje Vilnelės ir Ne
ries santakoje, turėjo būti 
sodybų. Bet sostinę čia per
kėlė Gediminas. Jo laikais 
tarp Vilniaus ir Rygos išsi
rutuliuoja prekybos santy
kiai. Ryga anuo metu Lie
tuvai buvo, berods, vieninte
lis tarpininkas gauti Vakarų 
Europos prekėms, ypač gele
žiai, druskai, ginklams. Vil
niuje atsiranda pirklių ir 
amatininkų, o kai Gediminas 
laiškus rašė, ten buvo jau ir 
krikščionių bažnyčių.

Vilnius pasidaro ne 
tikru Gedimino miestu, 
ir didžiojo kunigaikščio
tine. Giliai įeina į didžiųjų 
kunigaikščių sąmonę — kas 
valdo Vilnių, yra vyresnis už 
kitus kunigaikščius, t.y., di
dysis. Vytautas, pvz., savo 
skunde prieš Jogailą pasako-' 
ja žymiai vėliau (t.y., po 70 
metų), kad Gediminas atida
vė Jaunučiui savo miestą ir 
jam suteikė vyriausią val
džią. Algirdas ir Kęstutis 
turėjo užimti Vilnių, kad ga
lėtų iš to kunigaikščio atim
ti vyriausią valdžią. Ir to
liau ėjo per Lietuvos istori
ją toji nerašyta Gedimino 
miesto tradicija: kas valdė 
Vilnių, tas buvo didžiuoju 
Lietuvos kunigaikščiu.

Nors Gediminas, kaip mi
nėjome, atsisakė krikštytis, 
tačiau jo 1323 m. su Rygos 
miestu sudarytoji sąjunga 
vis dėlto neiširo. Ir kada 
rygiečiai jau paskutinį kartą 
griebėsi ginklo prieš ordiną, 
jie vėl šaukėsi savo sąjungi
ninkų lietuvių pagalbos. 
Tenkindamas Rygos miesto 
prašymą, Gediminas 1329 m. 
įsibrovė į Livoniją. Tiesa, 
ordinas, numatydamas lie
tuvių įsiveržimą, Lietuvos 
pasienyje penkiose pilyse su
telkė savo įgulas, tačiau lie
tuviai vis dėlto prasiveržė ir 
atsidūrė į šiaurę nuo Rygos. 
Bet kai lietuviai pasitraukė, 
ordinas apgulė Rygą. Mies
tas gynėsi šešis mėnesius, 
bet bado verčiamas buvo pri
verstas kryžiuočiams atida
ryti vartus. Ordinas laimė
jo. 1330 m. kovo 30 d. ry
giečiai davė jam vadinamą 
„atgailos raštą”, kuriame, 
be kitko, prisipažino, jog, 
susidėdami su pagonimis lie
tuviais prieš ordiną, jam esą 
daug žalos padarę. Tai yra 
paskutinė žinia apie rygiečių 
sąjungą su lietuviais, 
kai Ryga atiteko

Šiam „Amerikos” nume
riui turėjome daug skelbimų, 
todėl teko nemažai raštų pa
likti kitoms laidoms. Tiki
me, kad skaitytojai supras 
mūsų padėtį ir atleis.

Administracija.

Istanbul. — Turkų laik
raščiai šios savaitės pradžio
je paskelbė ištisą eilę 
straipsnių, kuisiuose puola
ma Vokietija ir aiškiais žo
džiais nurodoma, kad Vokie
tija rūpinasi tik savo teisė
mis, savo interesais, pamin
dama kitų tautų teises.

Viename turkų laikraštyje 
taip rašoma:

„Vokietija pripažįsta 
vieną teisę—savo teisę, 
sakosi esanti reikalinga
ritorijos, reikalinga turtingų 
gyvenimo šaltinių. Jai vi
siškai nesvarbu, kad tos že
mės ir turtai yra kitų tau
tų nuosavybė. Joms gauti 
ji nesivaržo pakelti kardą ir 
leisti ugnį ir kraują.”

Turkų laikraščiai taip pat 
puola Vokietijos radijo sto
tis, duodančias programas 
turkiškai ir kenkiančias An
karos radijo stoties veiki
mui. Dabar turkai ruošiasi 
pastatyti galingą radijo sto
tį Istanbule.

nes 
ordinui,

—Šiomis dienomis grįžo iš 
Vokietijos pirmieji asmenys, 
turį teisę gauti Lietuvos pi
lietybę. Iki kovo pradžios 
turėjo grįžti apie 1,500 žmo
nių.

—Vilniaus krašte yra iš
bujojusi pintų baldų dirbimo 
pramonė, šiai privačiai vers
lo sričiai skatinti ir palaiky
ti Žemės Ūkio Rūmai rengia
si paremti karklynų ūkį. 
Anksčiau Vilniaus srityje 
buvo auginamų karklynų 
apie 800 hektarų plote. Iš 
tu karklų ir buvo pinami 
baldai, kurių nemaža ekspor
tuota, daugiausia net į Ame
riką.

—Vedamos su Švedija de
rybos dėl oro linijos Kaunas- 
Stockholmas atidarymo. Su
sisiekimą palaikvtų Lietuvos 
lėktuvai, tie natys, kurie 
skraido tarp Kauno ir Pa
langos.

— Jau ruošiamasi šiais 
metais įvyksiančiam Lietu
vos gyventojų surašymui, 
kuriuo bus tiksliai nustatv- 
tas gyventojų skaičius ne tik 
Vilniaus atgautoje srityje, 
bet ir visoje Lietuvoje.

— Šančiuose Švietimo mi
nisterija perima biblioteką 
iš Kauno miesto savivaldy
bės ir jos vietoje įkuria val
stybine biblioteką.

—Nuo kovo 1 d. Vilniuje 
atidarvta valgvkla varguo
menei, kuri veiks savivaldy
bės globojamuose namuose 
ir išduos kasdien po 1,000 
Bigių ir visai nemokamų pie
tų.

—Vien tik Vilniaus mieste 
lietuvių kalbos mokosi apie 
11 tūkstančių žmonių. Tai 
urie pradžios mokyklų ir 
Darbo rūmų įsteigtuose kur
suose. Dar nemažai lietu
viu kalbos mokosi pavieniai, 
privačiai.

—Gavęs Lietuvos piliety
be iš Rygos persikelia į Vil
nių žvmus istorikas profeso
rius Dubnovas, daug rašęs 
apie Lietuvos praeitį.

— Lietuvoje jau yra 24 
amatų mokyklos.
mokosi per 3,000 būsimu 
amatininku. Be to apie 2,000 
jaunuoliu mokosi įvairiuose 
amatu kursuose, kurių šiuo 
metu Lietuvoje veikia apie 
40. Šiemet dar žadama į- 
steigti dvi naujas amatų mo
kyklas.

— Kooperatvvu sąjungos 
..Lino” speciali komisija, ap
žiūrėjusi Naujosios Vilnijos 
linu fabriką, rado, kad fab
rikas nors ir didelis, bet rei
kalingas pagrindiniu pato
bulinimų ir remontu, kas 
kaštuos per 50.000 litu. Fab
rikas dirba dviem pamaino
mis su 300 darbininku. Per 
mėnesi pagaminama po 200 
tonu linu ir nuošukų. Fab
rikas galėtu ir dar labiau 
priimti darbininku, bet kol 
kas trūksta žaliavos, nes 
atgautoji Vilniaus sritis pa
ti linu žaliavos veik neturi— 
linu sėjamieji plotai pasiliko 
SSSR pusėje, todėl žaliava 
gabenama iš Utenos-Zarasų 
ir Suvalkijos rajonu. Atei
nantiems metams bus rūpi
namasi išplėsti linu augini
mą ir Vilniaus apvlinkėse, 
vpač anie Dūkštą. Ignaliną, 
Nemenčine ir Eišiškes, kur 
žemės kiek geresnės.

—Švietimo ministerija ne
trukus mano padidinti bib
liotekų skaičių. Nutarta į- 
steigti 54 naujas bibliotekas, 
iš kuriu 32 Vilniaus srityje, 
o kitos įvairiose Lietuvos 
dalyse.

— Joniškėlio ūkininkams 
labai sunkiai prieinama miš
ko medžiaga. Žmonės var
žytynėse nuvaržo dvigubai, 
trigubai ir tai negauna pa- 
kandamai kuro.

—1939 metais Lietuvoje 
priaugo 21,201 asmuo.

—Raseinių apylinkės dur- 
pvnu savininkai pasiryžę žy
miai pagyvinti durpiu paga
minimą, nes iš to turės daug 
pelno.

Seimelio R

miesto sąjunga su Gediminu 
savaime turėjo iširti. Būda
mas sąjungoj su Ryga, Gedi
minas neleido ordinui dažnai 
pasitraukti iš savo krašto ir 
daryti stambesnių žygių į 
Lietuvą.

Netekęs dabar pagelbinin- 
kų, Gediminas turėjo per li
kusius savo viešpatavimo 
dešimtį metų (ligi 1341 m.) 
vienas pats atremti gausius 
kryžiuočių puolimus. Užė
męs Rygą, ordinas turėjo 
vėl atvirą kelią į Lietuvą. 
Todėl ir prasidėjo dažni Li
vonijos ordino puolimai. Sa
la jų, žinoma, savo žygius į 
Lietuvą tęsė ir ordino šaka 
Prūsuose. Kovodamas su 
dviem priešais kartu, Gedi
minas buvo priverstas tik 
gintis ir rečiau begalėjo pats 
pulti priešą. Todėl beveik 
visos -kovos su ordinu vyko 
Lietuvoj. Tų kovų buvo la
bai daug. Skaitant kronikas, 
ispūdis susidaro nė kiek ne 
silpnesnis, kaip Vytenio lai
kais. Tai tas pats amžinasis 
karas su kryžiuočiais, kuris 
visą vakarinę, Lietuvą paver
tė nuolatinio, karo stovykla.

— Susisiekimo ministerija 
projektuoja atstatyti Aly
taus 
Tam 
tris 
apie
kreditai bus leisti, statyba 
numatoma pradėti vasarą.

—Druskininkuose mirė se
nas knygnešys J. Krukonis, 
sulaukęs 103 metų. Jis buvo 
vienas iš Bielinio draugų.

— Stakliškėse, Alytaus 
aps., įsteigus sveikatos 
punktą atvyko gydytojas r 
akušerė. Žmonės džiaugiasi, 
nes, nesant gydytojo, ligo
nius tekdavo vežti apie 15-20 
kilometrų.

— Amatininkų skaičius 
Lietuvoje vis didėja. Amatų 
tinklą ateityje numatoma 
dar išplėsti, šiuo metu Lie
tuvoje yra 24 amatų mokyk
los su daugiau kaip 3,000 
mokinių.

—Kupiškio apylinkėje bu
vo daugiau kaip 10 asmenų, 
kurie turėjo po 100-106 me
tus. Tačiau ši žiema jiems 
pasirodė per sunki, nes per 3 
mėn. mirė apie 7 tokie sene
liai.

—Pabrangus 50 nuoš. ge
ležiai ir kitokiai statybos 
medžiagai, rangovai nusi
skundžia, kad negalės ištesė
ti sutarčių, nes turės daug 
nuostolio.

—Šiemet buvo užšalę be
veik visi 'Baltijos jūros uos
tai. Tačiau Klaipėdos uos
tas, lyg kokia eketė, neužsa- 
lo. Bet kitiems uostams už
šalus Lietuva savo laisvąja 
zona pasinaudoti negalėjo. 
Net Dancigas ir Gdynė buvo 
užšalę.

— Dėl popierio trūkumo 
Lietuvoje manoma sumažin
ti laikraščių formatą, o kai 
kurie ne taip reikalingi lai
kinai sustabdyti.

—Vysk. K. Paltaroko įsa
kymu, Zarasų bažųxčįoįe.J)a-_ 
naikintos lenkų kalba ge
gužinės, rožančinės ir kitos 
pridedamosios pamaldos.

—Daugelio Suv. Kalvari
jos ūkininkų nuo nepakelia
mų šalčių sušalo bulvės, su
šalo netik duobėse, kampuo
se, bet ir rūsyse.

—Su švedų laivu „Orani- 
ja” ties Škotijos krantais 
paskendo du lietuviai jūri
ninkai: Tamošiūnas ir Kiri
lovas.

—Jau nuspręsta iš Kaišia
dorių apskrities centrą per
kelti į Trakus. Trakuose da
bar remontuojamos patal
pos.

— Seredžiuje bus statomi 
du radijo fabrikai. Tuo pa
tenkinti ne tik apylinkės gy
ventojai, bet ir visa Lietuva. 
Tikimasi, kad savos gamy
bos radio aparatai bus pi
gesni.

— Telšių pavasarininkų 
skaitykla susilaukė didelio 
visuomenės susi domėjimo, 
ypač jaunimo tarpe.

—Telšių apskrityje švieti
mo darbą pradžios mokyklo
se dirba 223 mokytojai. Mo
kinių mokyklose mokosi 11,- 
859.

—Linkuvos apylinkės gy
ventojai dėl mažo kiekio 
parduodamo miško ir per di
delių įvaržymų, skundžiasi 
palikę be kuro.

— Šiauliuose finansų mi- 
nisterio įsakymu bus neužil
go pradėti statyti Prekybos 
Instituto rūmai. Juose be 
Prekybos Instituto bus įkur
dinta ir žemesnioji prekybos 
mokykla.

—Tarp 
vintų yra 
ležinkelis,
karą turėjo didelę reikšmę. 
Atgavus Vilnių šis geležin
kelis vėl pasidarė reikalin
gas, todėl dabar pradėta jį 
remontuoti.

— Inž. Adolfas Damušis 
kovo 6 d. apgynė dizertaciją 
„Geležies degimai kelio sta
tybos cementuose,” už kurią 
jam suteiktas inžinierijos 
daktaro laipsnis.

Draugija Užsienio Lj 
viams Remti ruošia lei 
apie pasaulio lietuvius, 
riame bus smulkios 
iš i 
venančių lietuvių kultūri 
ekonominio, politinio 
nimo.

Neabejotina, kad šio] 
nio didžiausią dalį su 
Jungtinėse Amerikos V 
bėse ir Kanadoje gyve 
lietuvių draugijų, proftįj1 
nalų bei biznierių a 
Šių žinių rinkimui Draugi 
Užsienio Lietuviams 
yra prašiusi GenerafeP 
Konsulato kooperadj 
Konsulatas teturi žinių | 
apie svarbiausias organ! 
jas, bet apie smulkesnes!) 
tinio pobūdžio organizaciją

n) 10 d. įvykęs New 
o Apylinkės Seimelis 
ė visa eile rezoliucijų, 

““ ■uu“ ?ZT ’fe « vietos 
laikraštyje nebuvo I 

įma paskelbti. Šiame nu- 
įyje spausdiname kelias 

.fįicijas, daugiausia lie- 

as,Ameriką”.

Inylinkės Seimelio daly
tį atstovaują kelioms de 
įtins įvairių draugijų, ži-

i ir įvertindami lietu- 
toB katalikiškos spaudos 

ę, vertę ir reikalingu-
'(.nutaria pasisakyti šiaip: 
į Mūsų visuomenė visai 

tuotai gali džiaugtis 
apylinkės laikraščiu 
h”, gyvenančiu jau 

profesionalus, bei biznie^118 ,.me us. P.er 

turimos žinios yra nepi 
ir tai didžia dalimi pa 
sios. Norėdamas duoti 
Amerikos lietuvius 
pilnesnes žinias, Generali 
Konsulatas prašo pat 
draugijų ir vietos visu 
nes veikėjų kooperacijos.

Reikalingos sekančios 
nios:

I. Draugijos pavadini 
ir adresas, pirmininko 
sekretoriaus vardai, 
dės ir adresai; trumpa 
gijos charakteristika (po| bodami, kad „Ameri- 
nė, kultūrinė, ekonominėj 'finansinė padėtis nelei- 
liginė ir t.t.), kada įkurta 
kiek turi narių.

II. Lietuvių bažnyčios, 
adresai, pastatymo datos 
statytojų pavardės, da 
nių kunigų pavardės ir 
sai, apytikris parapi 
skaičius.

III. Lietuviai profesi 
(advokatai, daktarai ir 
jų vardai, pavardės ir 
sai. Jei kurie savo pavi 
yra amerikoninę, tai skli 
tuose prašoma nurod 
lietuviškąją.
- IV- Ekonominės lie t __ ___
staigos^(fabrikai, banka betų prisidėti savo au 
desnės biznio įstaigos), tek dr-jos pajėgumas 
savininkų vardai, pavs i 
ir adresai.

V. Lietuvių mokyklai tingesnis, labai pagei- 
mokytojų vardais, pavs imas šios apylinkės ir 
mis ir adresais ir apyti Jersey valst. ribose vei- 
mokinių skaičiumi. iii) katalikų draugijų

VI. Lietuvių radijo vs ty pasitarimas, paskir- 
dos vedėjo vardas, pa 
ir adresas; kiek karty, 
kiomis dienomis ir iš k 
stoties būna translia

Gautos žinios bus 
matizuotos ir įdėtos į lei 
Draugijų vadovybių ir 
jų interesas yra, kad j| 
lonija tame leidinyje 
pilniausiai atstovauj 
Generalinis Konsulatas Uties ir tuomi užtikrin 
pastangas gauti galimai 
nesnes žinias apie kie 
lietuvių koloniją, bet j 
leidinį kuri nors 
nepateks, tai tik todėl 
Konsulatui apie ją nebusi ..——• . ... 

teikta žinių. . .. , .
Vienam kitam veikėja 

reikalu išsiųsti laiškai ii 
tinkamos anketos, bet 
kas sutiktų padėti Kons 
tui rinkti žinias, prau 
anketos bus tuojau p linkej.

Žinias reikia siųsti:

laiką suskubusiu sū
nyti sau tikamą vietą iš- 

įjffi lietuvių laikraščių

į Gerai suprantame, kad 
čiai „Amerikai” ir au- 
i jos spaustuvei da

inės patalpos yra nepa- 
kliūtis tinkamai 

i savo pareigas, todėl 
jjbi pritariame „Ameri- 

leidėjų nutarimui ieš- 
hikraščiui ir jo įstaigai 

o patogumo patal-

jai iš nuolatinių pajamų 
fti naujas patalpas, šiuo- 
mtariame paskelbti 
ERIKOS” PATALPŲ 

VAJŲ, kurį pradėti 
ie ir tęsti iki liepos 15 
č stengiantis, kad šie- 

Lietuvių Diena praeitų 
didesniu pasisekimu, 

įieityje.

ajaus metu kiekviena 
ija prašoma išplatinti 

inio laimėjimo knygų 
tat tiek, kiek draugjo 

narių; be to, kiekvie 
augija prašoma šio va-

Kad vajaus darbas bū-

ialiai „Amerikos” 
reikalams.

Yorko Apylinkės Lie- 
Katalikų Seimelis, tu- 

dėmesyje praeitų 
iklą, kreipiasi į visas 
tie veikiančias drau- 
kviesdamas būtinai 

nsyti prie Federacijos

i veiklumą ir vie. 
į šios apylinkės lįe- 
katalikų visuomenės 
pasireiškimą įvairiais

umimas tampa labiau 
htas, bundamasis į 
lietuvių katalikų jau
st jungiančias draugi-

i pageidavimus, kac

’Eisi) tautos brangia 
Epgmtom vertybėms—

New York, N. Y.
P. S. Taip pat labai 
daujamos lietuvių baž 
ištaigų ir įmonių fot 
jos, tinkančios spaudai 
glancuoto - blizgančio 
rio).

fclis, reikšdamas de- 
mūsų apylinkės pa- 

^rams ir jų garbin- 
ndams, maloniai da
nėms Apylinkės 

Dienos programos 
išpildyme, turi vil- 
ir šiemet liepos 4Lietuvos Gen u

Konsulate
h parapijų chorai 

J* apylinkės didžiau- 

pramogos progra- 
,tortingais pasirody

me.

—Prieš keleris me 
rėdžius buvo tik nei 
provincijos miestukas, 
atvykus kariuomenei, 
kybą ir statyba labai
vėjo, miestelis gerokai 

go-
—Šiais metais Šiluv

riausybŽ paskyrė 1$ 

pašalpoj

T3 tvirtai pritaria 
■ Kruzo pasiūlymui 

? svenčiy minėjimą 
J^iii magfią, kad 

gyvautų 
11 geriausios ka-
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Seimelio Rezoliucijos
10 d. įvykęs New 
Apylinkės Seimelis 
visą eilę rezoliucijų, 
anksčiau dėl vietos

venančių lietuviųlaikraštyje nebuvo 
ekonominio, na paskelbti 
mmo.

Neabejotina,^ 
nio didžiausią įĮ 
Jungtinėse Ameft ~ 
bėse ir Kanadojejylinkės Seimelio daly- 
lietuvių draugiją 
nalų bei bizniu 
Šių žinių rinkinį'

Šiame nu- 
rje spausdiname kelias 
jucijas, daugiausia lie
jas „Ameriką”.

Seimelis nuoširdžiai svei
kina kun. Antaną Miluką, 
jau 50 metų uoliai dirbantį 
lietuviškos spaudos dirvoje 
ir su dėkingumu jam linki 
dar daug metų sėkmingai 
darbuotis savo pamėgto dar
bo srityje.

čius 
natų 
omą 
Lie- 
kyk- 
:,ooo

atstovaują kelioms de- 
ims įvairių draugijų, ži- 

, mi ir įvertindami lietu- 
Užsienio Lietuj >s katalikiškos spaudos 
yra prašiusio imę, vertę ir reikalingu- 
Konsulatotį nutaria pasisakyti šiaip: 

Mūsų visuomenė visai 
atuotai gali džiaugtis 

. „ w apylinkės __
tinio pobūdžioorg; šėriką”, gyvenančiu jau 
profesionalus, iį įntus metus ir per šį 
turimos žinios y?, ipą laiką suskubusiu su-

Išklausęs „Amerikos” ad
ministratoriaus D. J. Aver- 
kos pranešimo apie 1939 m. 
sėkmingą Apylinkės Lietu
vių Dieną, Seimelis dėkoja 
dirbusiems
rengime ir jos įvykdyme.

—Hm .. . Turiu „deitą” 
kovo 31 d. Madison Square 
Garden su savo brangiąja 
šviesiaplauke, bet tą pačią 
dieną ir „Amerikos” Pa
vasario Balius Labor Ly
ceum salėje ... Aišku, kad 
reikia pasirinkti „Ameri
kos” Balių, nes tokios 
pramogos retai kada pasi
taiko. Ir visiems patariu 
vykti į „Amerikos” Pava
sario Balių!

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 1983 has 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2114 has 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 KINZEIMANN 

Bob’s & Neils
4304 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

šios pramogos

Konsulatas teturi 
apie svarbiausias i 
jas, bet apie smitį laikraščiu

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1791 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 315 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises, x
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

Moriarty & Reilly Tavern
315 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1990 has 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 — 5th Ave., 'Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

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

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

DOMENICO PROCE 
Park View Tavern

873 Halsey St., Brooklyn, N. Y.
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profesionalus, įį įntus metus ir per šį 
turimos žinios $ įpą laiką suskubusiu su- 
ir tai didžia diįį ryti sau tikamą vietą iš- 
sios. Norėdama 
Amerikos lietuvi; 
lilnesnes žinias, ę
konsulatas prsi ančiai „Amerikai” ir au- 
draugijų ir viets L 1 j _x
nes veikėjų kooęe įnės patalpos yra nepa-

Reikaiingos sį 
nios:

l. Draugijos r
ir adrpąa<j uuunuuui ic»-

. . . ' laikraščiui ir jo įstaigai sekretonaus . 1,, . 7 nkamo patogumo patal- 
des ir adresai; b; r
gijos charakteriu 
nė, kultūrinė, ek® 
liginė ir t.t.),hį 
kiek turi narių.

H. Lietuvių br 
adresai, pastatys 
statytojų pavarė 
nių kunigų pavar
gai, apytikris p pač stengiantis, kad šie- 
skaičius.

m. Lietuviai jr •
' (advokatai, date 
' jų vardai, pavarį 
1 sai. Jei kurie sr

os lietuvių laikraščių 
e.
Gerai suprantame, kad

šiai jos spaustuvei da-

iama kliūtis tinkamai 
ti savo pareigas, todėl 
kai pritariame „Ameri- 
i leidėjų nutarimui ieš-

Žinodami, kad „Ameri- 
finansinė padėtis nelei- 
jai iš nuolatinių pajamų 
ti naujas patalpas, šiuo- 
i u t a r i a m e paskelbti 
ERIKOS” PATALPŲ 
DO VAJŲ, kurį pradėti 
lie ir tęsti iki liepos 15

> įsa-
Pa- 

l ge- 
kitos

LICENSES
Wholesale, Retai]

Beer, Wine, Liquor

Lietuvių Diena praeitų 
didesniu pasisekimu, 

iraeityje.
:Vajaus metu kiekviena 
gija prašoma išplatinti 

yra amenkoninp inio laimėjimo knygu- 
tuose prašoma e >ent tiek, kiek draugjo- 

•a narių; be to, kiekvie-lietuviškąją.
‘augija prašoma šio va-
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IV. Ekonow
staigos (fabrikai.: pietų prisidėti savo au- 
desnės biznio įsa kiek dr-jos pajėgumas
savininkų vardai 
ir adresai.

V. Lietuvių mlkmingesnis, labai pagei- 
mokytojų vardais imas šios apylinkės ir 
mis ir adresais r 
mokinių skaičiui

VI. Lietuvių n: vų pasitarimas, paskir- 
dos vedėjo vaite 
ir adresas; kieki 
kiomis dienomis i , 
stoties būna te w Jorko Apylinkės Lie-

Gautos žinios t i ■ -
matizuotos ir įdėt’ nas i dėmesyj e praeitų
Draugijų vadovyt 
jų interesas yn i 
lonija tame leite 
pilniausiai a t utį 
Generalinis Konr. 
pastangas gauti ? 
nesnes žinias apie 
keturių kolonija 
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NOTICE is hereby given that License 
RL 1855 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2628 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
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 
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1 195 has 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 
□n the premises. 
VITO DI NAPOLI & 

Cozy Bar 
2412 Pitkin Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6091 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 547 Morgan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
m 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 
Irol Law at 1054 
Brooklyn, County of 
^n the premises.

HENRY
(Broadway 

1054 Broadway

No.

the premises.
SAM SAFFIAN & ABE MARX

Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

CARMINE TELESE 
& Grill

Brooklyn. N. Y.

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

FITSCHEN
Bar & Grill)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 769 has been issued !o the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 32 Withers St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP MURANO
Adm. of Estate of Anthony Bamonte 

(Wither’s Grill)
32 Withers St., 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 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 2191 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 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 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 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 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 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 1888 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 174 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLESTON BAR & GRILL INC. 
171 Bodford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7076 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 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. 
GB 11955 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
445—445A Columbia St., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

REUBEN SCIIEINKER, BENJAMIN 
SCHEINKER & RAYMOND FEIDRE 

Project Food Store
445—145A Columbia St., 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.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1811 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 155 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1818 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1550 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN M. KENNEDY 
Capitol Bar & Grill

1550 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1667 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 996 Manhattan Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARY GRZYBOWSKI
996 Manhattan Ave., 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. 
RL2185 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at r2 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 1660 has been issued to the undersigned 
co sell beer, wine and liquor 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 BAKANAUSKAS
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 91 has 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. 
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 128 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 Alcpholic Beverage Control Law at 
1 127 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 6610 has 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 at 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.

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 Law 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., Brookfyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6613 has 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 2056 has been issued to the undersigned 
to sell 1 eer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 899 Franklin Aųe.,—9^0 Car
roll St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES G. ANAGNOS 
College Rest. Bar & Grill 

899 Franklin Ave.,
980 Carroll St., 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1629 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor 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 RICH
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.

NOTICE is heręby given that License No. 
RL1511 has 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 iind 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 Willoughby St., Brooklyn, 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.

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 nt 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 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. 
GB 12058 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Lorimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MIKE ORLANDO
715 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2291 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liqyor at retail und r 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1450 Broadway, Borough of

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

FRANCIS P. FARRELL 
1450 Broadway 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 reta 1 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. 
RW 400 has been issued to the undersigned 
to sell beer and •wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6 Reid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DONATO RAINONE 
Dan’s Bar & Grill

6 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2045 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1512 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1514 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHELE MAFFUCCI
1514 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6114 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 589 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GARDINER FOSTER 
Triangle Bar & Grill

589 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

1 NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6809 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic. Beverage Con
trol Law at 110 Dwight St., Borough of 
Brookljm, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH SALERNO 
Joe’s Bar & Grill

110 Dwight St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby gi^en that License No. 
RL7199 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 588 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COSMOPOLITAN TAVERN, INC. 
588 Gates Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5654 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 520 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises

ESTHER WEINBERGER 
E. W. Cafeteria & Bar

520 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5564 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1785 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

james McLaughlin
1785 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1923 has 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 — 58th St. & 136 — 57th 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ORIGINAL MAGNET. Inc.
139—58th St., &
136—57th St., 9 Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1621 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 243-243a Court St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

daniel McLaughlin
243-243a Court 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 )f 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 1539 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con 
trol Law at 92—96 Church Ave.,—472 
McDpnald Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

WILLIAM MEYER 
Beverly Tavern 

92—96 Church Ave., 
472 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

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 retad 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 RATTTGAN 
Seventh Ave. Tavern

371 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

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 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 1985 has 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. a

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 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 §ates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li cense 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 KURYIxAS
1116 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NATHAN GOLDSCHTxAGER 
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 KOLASINSKT
387 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that l icense Nn. 
RL 1579 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at reta’l under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Taw 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 given 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., Borough 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 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 BONETSKI
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.

NTCOIvO 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 
*o 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
3*172 Fulton Street, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RD 5496 has bęen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Taw at 440 — 17th St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. "

DANIEVtLANAHAN
140 — 17th ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that T icense No.
796 has been issued to the undersigned 

♦^o sell wine 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 & I,OUTS SCHNEIDER 

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

NOTICE is hereby given that License Nn. 
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, Tnr. 
7721 Third Ave., . Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 495 has been issued to the undersigned 
♦o sell wine and liquor at retail u^der 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol T/aw at 361 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
>ff the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1773 has 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 N. 7th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY LACHTARA 
Tony’s Bar & Grill

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2265 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 43-1 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1810 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 855 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK KLONOWSKI
855—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1673 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 59 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY STRIHARSKY
& WILLIAM WARANITSKY

59 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1674 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 33—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MODERN INN, Inc.
33 — 5th Ave., 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 reta:l under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1448 has 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. IIASSET 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6868 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at reta’l under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 39 Graham Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KATHERINE NEBORSKY & 
PETER DENISEVTCH

39 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2321 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at reta:l under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 676 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET SWEDAS 
Driggs Tavern

676 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1880 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 769 Metropolitan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the promises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6825 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 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 License 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., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2302 has 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 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 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 — 4th 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.

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.
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BALTIMORE, MB

—Didžioji savaitė švęsta 
pagal Lietuvos papročius. 
Per visas dienas tūkstanti
nės kitataučių minios atlan
kė lietuvių bažnyčią ir nepa
prastai stebėjosi. Kun. dr. 
L. J. Mendelis dar negrįžo 
iš ligoninės. Jaunųjų lietu
vių klubas aukojo 50 dol. 
bažnyčiai.

—Velykų
prasidėjo 6. vai. Mišias atna
šavo kun. A. Dubinskas. Šal
tis visus virpino, ypač ken
tėjo gėlių barstyto jos. žmo
nių buvo pilnutėlė bažnyčia. 
Antrą Velykų dieną kleb. 
kun. J. Lietuvninkas sumą 
atnašavo.

—Šaltis vis nesiliauja, į au
sis kimba, daug kosuliu su
sirgo.

—Jieva Juknelienė nuvež
ta į ligoninę, žada pasiduoti 
operacijai-. -

—Ūkininkė Žvinklienė at
veždavo lietuviams pieno ir 
kiaušinių; did. penktadienį 
staiga susirgo; pašauktas 
gydytojas nepagelbėjo; mirė 
šeštadienį; liko 4 dukros ir 
1 sūnus; ūkis skoloje.

— VI. Draigino siuvykla 
uždaryta 3 savaitėms; daug 
lietuvių liko be darbo.

—P. O. Gurklių duktė, 15 
metų, gavus nuo motinos 
penkinę, išėjo į krautuvę ir 
daugiau negrįžo. Jau 4 sa
vaitės, kai ieškoma.

J. K.

ryte iškilmės

Mačiukaitis, Barnotas. Kle
bonas pranešė, kad naujų 
vargonų vajus sėkmingai ei
na. Parapijos trustistai Kli- 
maitis ir Masaitis aukojo po 
50 dol. Klebonas balandžio 
1 d. pradės lankyti parapi
jiečius vargonų fondo aukų 
reikalu.

— Vargonų pašventinimo 
koncertan jau užkviesti iš 
kitų kolonijų parapijų muzi
kai ir chorai, kaip Waterbu- 
rio, Hartfordo, New Britain 
ir Brooklyno, N. Y. Žinoma, 
bus ir vietinis choras. Visi 
laukia.

—Jau platinami bilietai 
balandžio 28 d. vaidinimui 
„Nenori duonos, graužk ply
tas.” Matysit, kaip vaikinas 
taps gražia mergaite. Tokis 
vaidinimas bus pirmas 
Bridgeporte, tad visi nepa
mirškit balandžio 28 d.

—Balandžio 14 d. jubilie
jinei vakarienei bilietai bai
giami platinti; visi susirūpi
nę, kad tik užtektų vietos 
parapijos salėj. Ši vakarie
nė rengiama kun. J. Kaz
lauskui pagerbti.

Lorraine 
Room), 

ir Fair- 
Lietuvių 
svarbus

ELIZABETH, N. J

Kovo 17 d. par. salėje bu
vo suvaidinta „šv. Elžbietos 
gyvenimo drama” Veikalą 
artistai išpildė labai gerai. 
Vakarą vedė kun. Simonai
tis. Didžiosios pertraukos

kė kalbą apie niesą. Publi
kos buvo apie 300; senokai 
Elizabethe taip daug į vai
dinimą atsilankė. Po vaidi
nimo dar buvo graži kome
dija. Publika buvo labai pa
tenkinta. Svarbiausias roles 
vaidino H. Lapinskaitė, J. 
Gisevičius, Zakarauskas, Ba- 
gočius, Buinytė ir kt.

Šiomis dienomis vyksta 
bažnyčios remonto darbai; 
iš pagrindų perdažytas baž
nyčios prieangis, viduj dažo
mos sienos ir kryžiaus ke
liai. Taip pat perdažyta 
keletas stovylų. Stas.

BRIDGEPORT, CONN

ir
B.

—Velykos praėjo labai iš
kilmingai. Prisikėlimo mi
šias laikė ir pamokslą pasa
kė kleb. kun. J. Kazlauskas. 
Žmonių buvo pilna bažnyčia, 
procesija gausinga; jaunų 
mergaičių ir vaikučių cho
ras, vadovaujamas A. Stani- 
šausko, gražiai giedojo mi
šias ir velykines lietuviškas 
giesmes. Solo giedojo Dul- 
bytė, Duginaitė, šumskytė,

NOTICE is I 
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to sell beer 
tion 107 of 
Law’ at 166 .
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

JOHN PONTES
16G Columbia St., 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 Sec
tion 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
47 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RW 341 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 2L— ----------- ----- .
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY Di LUCA 
Jean's Clam Bar & AddT Space

2123 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5559 has been issued to the undersigned 

>eer, wine and liquor at retail under 
107 of the Alcoholic Beverage Con- 

at 3856—58 Flatlands Ave., Bo- 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises 

JAMES McDADE
Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that UmJ 
RL 6099 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at reWl 
Section 107 of the Alcoholic BerenJ 
trol Law at 5011—13 Avenue L, 
Brooklyn, County of Kings, to fe 
on the premises.

FRANKLYN A. MORANl 1 
DENNIS CALLAGHAN J 

Moran’s Bar & Grill •>011—13 Avenue L, Brookin;! 

NOTICE is hereby given that Iį»J 
RL 1968 has been issued to the miJ 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Berei»1 
trol Law at 1804 Flatbush Ave., BerJ 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

FRANK CALLAHAN 
1804 Flatbush Ave., Brokįjj

HE VB1 SIJSI- 
įįlATYSIME

įvairaus

Balandžio 7 d., 
Hotel
Broad St. Ridge 
mount Avės., įvyks 
Ekonominio Centro
suvažiavimas. Sesijos pra
sidės 10 vai. ryte. Dalyvaus 
centro valdyba, Vaizbos Bu
tų, Verslininkų ir Profesio
nalų Sąrvšių atstovai. Kvie
čiami dalyvauti
verslo, amato ir profesijos 
lietuviai. Taipgi dalyvaus 
Lietuvos vyriausybės asmuo. 
Bus svarstoma Lietuvių 
Ekonominio Centro statutas 
ir Vaizbos Butų bei Profe
sionalų Sąjungų įstatai. Iš
girsime daug naujų 
geresnei Amerikos 
ekonominei naudai.

Sveikinu!

dalykų 
lietuvių

F. P.

Negalima pamiršti pa
spausti dešinę 
ie) ..Amerikos’ 
administracijai 
čioms šviesą

(nors minty- 
redakeijai ir 
t e i k i a n- 

per spaudą.
Šių Velykų proga sveikinu 
visus „Amerikos 
ius. bendradarbius, bičiulius, 
linkėdamas, kad visi skaity
tojai būtų suinteresuoti laik
raščiu .giliai jį pamėgtų, iš 
kurio sklinda ne tik įdomios 
žinios, bet ir naudingi pamo- 
kvmai. Nadarydami admi
nistracijai nemalonumų, at
naujinkime p r e n umeratas 
laiku. Imkim laikraštį ir 
skaitykim!

skaitvto-

K. Dryža.

Perkūnija
Kovo 20 d., po ilgų ir di

delių šalčių, pasigirdusi per
kūnija su 
nugąsdino, 
sekė šiltas 
nudžiugino

žaibais ne vieną
Po griaustinio 

lietus, kas labai 
visus.

—Prašau man bilietų į „Amerikos” Pavasario Balių. Ką, 
ar dar abejojate? Juk matote, kad esu šventadieniškai 
apsirengęs. Prašau penkis, nes su visa šeima atėjau!

—Labai malonu. Kadangi Tamsta laiku atėjai, tai ir 
geresnes vietas galėsi gauti. Programa paruošta ir lau
kiama tik uždangos pakėlimo. Prašau, čia Tamstos bilie
tai.. .

Nesvarbu, kaip būsite apsirengę, bet svarbu, kad atei
site į „Amerikos” Pavasario Balių šį sekm., kovo 31 d., 
4 vai. popiet, Labor Lyceum salėje. Tai proga, kokia jau 
negreit pasitaikys.

Mirė
Simonas Uždavinis, gyv. 

2814 Winton St., mirė kovo 
5 d. Buvo ramaus būdo, pri
klausė prie draugijų 
ko žmoną,
dukterį ir 7 vaikučius, 
laidotas šs. Kryžiaus kapinė
se iš šv. Kazimiero bažny
čios.

kimasi ir Lietuvos atstovo 
Washington©. Laukiama 
daugiau žymių svečių.

vieną
Pa-

Bilietų galima gauti ir pas 
Kazį Dryžą, tik prašoma pa
siskubinti. > K. D.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic 
Frost St., 

to

NOTICE is hereby given that l icense No. 
CL97 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 215—60th St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GOTHENBERG KAMRATES INC. 
215—60th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL1841 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law 
Brooklyn 
on

NOTICE is 
RL 1817 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 

>on the premises.
SAI VATO RE RAINONE 

Allantic Bar 
Atlantic Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section/ 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 701—-39th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN O’REILLY
701—39th St., Brooklyn, N. Y.

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

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

3410—12 Tilden Ave., Borough 
County of Kings, to be con-

NOTICE 
RL 5631 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on the premises.

JAMES McDADE, INC. 
3410-12 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 1574 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 1596 
Brooklyn, County of 
on the premises.

MACON BAR
Broadway

License No. 
undersigned 

at retail under 
Beverage Con- 

Borough of 
be consumed

NOTICE is 
RL 1735 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

License No. 
the undersigned 
at retail under 
Beverage Con- 
Glenwood Rd., 

to

NOTICE is hereby given that 
RL 5556 has been issued to 
to sell beer, wine and liquor 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 4021 & 4023 
Borough of Brooklyn, County of Kings 
be consumed on the premises.

POLLACK & LAURO, INC. 
4021—1023 Glenwood Ave., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that Lira. 
RL 1917 has been issued to the eiS 
to sell beer, wine and liquor at'rettH 
Section 107 of the Alcoholic Beretė 
trol Law at 423—3rd Ave., BoS 
Brooklyn, County of Kings, to be m 
on the premises.

JOSEPH BONAVITA ’ 
Bona Vita Tavern

423—3rd Ave., Brooklyn,]

NOTICE is hereby given that Liceį 
RL 1958 has been issued to the n&ri 
to sell beer, wine and liquor at retoji 
Sęction 107 of the Alcoholic Be,'em. 
trol Law at 6019—1th Ave., Bėrį 
Brooklyn, County of Kings, to to km 
on the premises.

PATRICK CLIFFOKD 
Rainbow Tavern

6019—4 Ave., Brookln, |

NOTICE is hereby given that Lteįį 
RL 5535 has been issued to the mdas 
to sell beer, wine and liquor at retail, 
Section 107 of the Alcoholic Berenįtj 
trol Law at 131 McDougal St, Btwį 
Brooklyn, County of Kings, to be tni 
on

NOTICE is hereby given that Lireas 
RL 1910 has been issued to the mnfenj 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Bevenye] 
trol Law at 535—5th Ave., Boitaj 
Brooklyn, County of Kings, to be cat 
on the premises.

PARK SLOPE TAVERN, INC,] 
535—5th Ave., Brooklyn, 1

Laurynas Miliauskas mirė 
kovo 8, palaidotas kovo 12. 
Patarnavo grab. Kavaliaus
kas. Kovo 4 d. mirė Felik
sas Montvilas, senyvo am
žiaus, buvęs Stonių priežiū
roje. Gražiai palaidotas iš 
šv. Kazimiero bažnyčios. Pa
tarnavo grab. Užumeckis.

Sodaliečiii pramoga
Kovo 31 d. šv. Kazimiero 

par. sodalietės stropiai 
rengia labai juokingą vaidi
nimą ,Daktarų Pasitarimas’, 
įvykstantį par. salėje, 331 
Earp St. Sodalietės čia pa
sirodys ne tik kaip daktarės, 
bet ir kaip daktarai. Šo
kiams gros Bill Baklay mu
zikantai. Bilietai tik 40c.

Sukaktis
Jonas ir Marija Klevai, 

gyv. 1123 Wallace St., mini 
vedybinio gyvenimo 25 metų 
sukaktį. J. Klevas yra pa
šelpimo klubo pirm, ir daug 
pasidarbavęs jo gerovei. Kle
vai yra išauginę puikią šei
mą lietuviškoje ir katalikiš
koje dvasioje. Klevų vaikai 
gausiai apdovanojo tėvelius. 
Šių žodžių rašytojas sveiki
na sukaktuvininkus, linkėda
mas sulaukti auksinio jubi
liejaus ir niekada nepavargti 
darbuojantis savo tautai.

Klubo sukaktis
Lietuvių Tautos Pašelpinis 

klubas balandžio 7 d. savo 
natalpose, 928 E. Moyamen- 
sing Avė., minės gyvavimo 
25 metų sukaktį, kurios pro
ga rengia iškilmingą bankie- 
tą. Bilietai gaunami pas klu
bo šeimininką K. Skupeiką 
ir valdybos narius. Atvyks 
gen. konsulas J. Budrys; ti-

PENKIŲ VEIKSMŲ KOMEDIJA
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McCaddin Salėje
Berry, tarpe So. 2nd ir 3rd Sts, Brooklyn, N. Y

B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street. 
Harrison, N. J.

LICENSES
Wholesale, Retaile

BEER, WINES & LIQUUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5653 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 764 — 40th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BROOKLYN FINNISH SOCIALIST 
CLUB, INC.

764—40th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5565 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1087—89—91 Atlantic Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

' FRANKLIN INN, INC.
1087—89—91 Atlantic Ave., Brooklyn. N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5525 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 233 Moore St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

NOTICE is 
RL 1769 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law it 3501 Surf Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

WILLIAM 
3501 Surf Ave.,

Kings, to be consumed

McLEAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby give,, tnat License No. 
RL 6988 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 802 Caton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROBERT ANDERSON 
Caton Grill

802 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 369 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 739—6th Ave., j_____ „1. __ Z.
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Borough of Brooklyn,

PERROTTA

739—6th

JOHN
Greenwood Grove

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 391 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3042 Nostrand Ave. 
lyn, ~ 
the

is hereby given that License No.

3042

____  ____ _ Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed on 
premises. 

JOHN T. WAMSLEY MARINE 
BAR & GRILL

Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 409 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 646 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

LEO BELLUCCI & ROBERT VETERE 
MYRTLE RESTAURANT & BAR

646 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 767 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 321 Columbia St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FEDERICO 
Fred’s Bar 

321 Columbia St.,

TRILLI 
& Grill

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1763 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 252—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARMELA BORTONO
252—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby į; 
RW 4 51 , has been isdi 
to sell beer and wine

riven that License No. 
Sued to the undersigned 

at retail under Section 
Beverage Control Law 

. Borough of Brooklyn.
107 of the Alcoholic
at 112'/^ 5th Ave., >>> i.i-waivu,
County of Kings, t<|> bo consumed on the 
premises.

112 V.—5 th
FORTUJ fATO SESTI 

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
win? and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
257 Flatbush Ave., Borough of 

Brooklyn, County < 
on the premises.

CONNOL
257 Flatbush Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1725 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 291—3 Kent Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM SAPEGA
291—3 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1961 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1012 Myrtle Ave., .Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY KRAHAM
1012 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given thnt License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
561—563—5th Ave., Borough of 

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

ROCCO ROBERT SAVING 
Alp Tavern

561—563—5th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
RL 2003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 897 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO STANCO
Dominic’s Clinton Hall Tavern & Rest. 

897 Gates Ave.. Brooklyn, N. Y.

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

Borough of 
to be consumed

NOTICE is 
RL5581 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 405 Livonia Ave., 
Brooklyn, County of Kings, 
on

■105

the premises.
LEO S. STARR

& BENJAMIN GOLDSTEIN
Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6807 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retard uinlw, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3003 Avenue L., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES McDADE 
3003 Avenue L. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby jriven that License No. 
RL 2036 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liqunr at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2110 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY STERN

NOTICE is hereby given that Licesj 
RL 1987 has been issued to the urier 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverta 
trol Law at 869—3rd Ave., Bwtq 
Brooklyn, County of Kings, to be «a 
on the premises.

THOMAS FITZGERALD 
Ave., 1

NOTICE 
RL 2230 .— _____ ____
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beretta 
trol Law at 8510—18 Ave., Bortoį 
Brooklyn, County of Kings, to be era 
on the premises.

JOHN CIACCIO 
Knock—Knock Inn 

Ave., Brooklyn, 1

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5519 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1840 Nostrand Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is 
RL 2034 has 
to sell' beer. 
Section 107 
trol Law 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER 
Walter’s Bar 
Ave.,153—3rd

NOTICE is 
RL 1450 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at
Brooklyn, County of 
on the premises.

ALICE 
Greene Pl..

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
138 Ft. Greene Pl., Borough of 

Kings, to be consumed

138 Ft.
E. WILLS

Brooklyn. N. Y.

NOTICE 
RL 1849 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1593 East New York 
Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises. 

CANTON TAVERN.
1593 East New York Ave.,

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

Ave., 
of Kings, to

INC.
Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1566 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 qf the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2423 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETROS COCKOROS 
Pete Strand’s Tavern

Avenue U, Brooklyn, N. Y.2423

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1611 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2258 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

DONATO 
Dane’s Spaghetti 

2258 Pitkin Ave.,

Kings, to be consumed

BUGLIONE
House Bar & Grill 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7180 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5701—1st Ave.,—102—57 St., 
Borough of Brooklyn. County of Kings, to 
be consumed on the premises.
DEE—EXCELSIOR BAR & GRILL. INC.

& 102—57 St Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1767 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 183 Richards St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

183

the premises.
FRANCIS X. DUNN

Buster Dunn’s Bar & Grill
Richards St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1873 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6636—3 Ave.—283—67th St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the

WILLIAM 
Parkside 

6636—3rd Ave., 
283—67 St.,

premises.
DWOJACKI
Restaurant

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1654 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 907 Livonia Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ORAZIO GUTTILLA
New Lots Bar & Grill

& Pizznria Napolitana & Spaghetti House
907 Livonia Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is l.ereby given that License No. 
L-446 has been issued to the undersigned 
to sell wine and 
Section 107 of the 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

issued
liquor at retail under 

Alcoholic Beverage Con- 
Avenue U, Borough of 
of Kings, to be

at 154 
County 
the premises.

PETER BRESSI—
Avenue U Wine & Liquor Store

& add’l space
154 Avenue U, Brooklyn, N.

con-

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

at 453—3rd Ave.. Borough of

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

NOTICE
RL 6071
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3008 Avenue L, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to'be consumed 
on the premises.

TIMOTHY DONOVAN
3008 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

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

st 363 Halsey

NOTICE is 
RL 1814 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 363 Halsey St.. 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises. 

HARRY

363 Halsey

NOTICE is
RL 5591 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2884 Church Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CRYSTAL RESTAURANT CORP. 
2834 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1561 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Be”crage Con
trol Law’ at 907 Myrtle Ave.—107 Tomp
kins Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

LOUIS WISCH
907 Myrtle Ave.— 
107 Tompkins Ave.,

NOTICE is 
RL 1613 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH TRINDER 
Livingston Restaurant—Bar & Grill

127 Livingston St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I,icense No. 
RL6112 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 49-55 * Wallabout Market. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the promises.

J .T. RESTAURANT, INC. 
49-55 Wallabout Market, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1485 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law’ at 271 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1833 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 174 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is 
RL 1666 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol I,aw at 
of Brooklyn. .. ___ ____ ____ ________
cd on the premises. 

VINCENZO POLICANO
137 Schenectady Ave., Brooklyn. N. Y.

hereby given that I.icense No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor nt retail und«- 
of the Alcoholic Beverage Con- 

137 Schenectady Ave., Borough 
County of Kings, to be consum-

NOTICE is hereby given that l.tcense No. 
RW 466 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine nt retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
at 4105^—Avenue U, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

FRANK WANKERL 
Frank’s Log Cabin

4105 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

Momis „Ameri* 
& j^ dra?

kalba apie 
&dienį įvyk- 
Mos" Pavasario 
L bus Labor Ly- 
Kį Jau nebekal- 
Ej eiti į šį balių, 
f įsi, ar užteksią

^pasirūpino, kad 
Jįjįj prigabentų 
Sėdai}. Visų 
įį durys bus 
S vai popiet, 
į gvengta didesnio 

prie bilietu ka
lį išmintingiau- 
Ks'tie, kurie įsi- 

iš anksto, tad 
Lįšs stovėti eilėse 
Linos ti«šai i salę,

į risi mieli s^ai- 
į^šomi apsirūpinti 
įj inksto. Jūsų vi- 

bilietų bus ga-

Brooklj 
rastis „T 
aukštesni 
tojų kla 
laiškų ir 
piliečiai 
kinimo 
skyrimu

Anglij 
gija iš 
rie kalb 
žančiaus 
teneija.

Raudo 
klyne re 
kentėjus 
suomian

iki,.Amerikos” ad- 
KALD b , v. i 
Brooklyn, S. IT SĮ SCKina-

įjld,mio9 vai.

M popiet
j data šie „Ame- 
įgaliai: M. Bran-
if. Lukoševičius, 0. 
suskaitė, S. Suba- 
e Slagniūnienė, P.

NOTICE is hereby given that Li 
RL 6107 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at retai 
Section 107 of the Alcoholic Bere 
trol Law at 3224 Church Ave- 
Brooklyn, County of Kings, to b 
on the premises.

MATTHEW MURPHY 
3224 Church Ave., Brooklyi.

NOTICE is hereby given that Ll 
RL 2199 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 396 Hamilton Ave., 
Brooklyn, County of Kings, tc be 
on the premises.

NOTICE is hereby given that 
L-537 has been issued to the 
to sell wine and liquor at' 
Section 107 of the Alcoholic Be 
trol Law' at 43 Schermerhorn St,
of Brooklyn. County of Kings, to 
sumed off the premises.

CHARLES LOFFMAN 
d-b-a—Boro Hall Liquor Store 

43 Schermerhorn St., Brook

NOTICE is hereby given that Li 
RL 1623 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at rt 
Section 107 of the Alcoholic Beveni 
trol Law at 33 Hudson Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

LUDEIKOS ALEKSEJUS 1 
Hudson Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Lies 
RL 2188 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beve 
trol Law at 48 Sands St., 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

JOHN SERRAGO 
Bridge Bar & Grill

48 Sands St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Li 
RL 6133 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Bee, 
trol Law nt 109 Kent Ave., & Br 
Borough of Brooklyn, County ot r’ 
be consumed on the premises.

TH ERESA FEUERSTACK 
Eat More Lunch Room & 

Kent Avenue 
Broadway, Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Li 
RL 1765 has been issued to the ut 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beve 
trol Law at 470 Court St., 
Brooklyn. County of Kings, to be s 
on

siems p 
sides bj 
lyno Hii 
merhori 
sides 4 
ma: M< 
žiu siu 
dabojim 
kalbų s 
spausdi 
kalbos

Pamc 
17 met 
kai.

New 
požemi: 
bininkt 
kad m 
darbini 
gas, p 
žinkeli 
unija c

ketvirtadienį, 
I d. 7:30 val. 

skimo par, salėje, 
a Brooklyn© ir 

etuvią katalikų 
nldybų labai svar

patarimą kviečia 
vadovybė ir K. 
apskrities val

ai, kad kiekvie
nos valdyba daly

kis anksto reiš-

the premises.
THOMAS J. CUNNINGHAM • 

Court St., Brooklyn.

NOTICE is hereby given that L 
RL 1469 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Be 
trol Law at 428 Tompkins Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises

ABRAHAM ROTHMAN 
428 Tompkins Ave., B

NOTICE is hereby given that 
RL 1603 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Bev 
trol Law at 946—3rd Ave., Borai 
Brooklyn, County of Kings, to be M 
on the premises.

BUSH TAVERN, Inc.
Ave., Brooklyn,,

is hereby given that Lire* 
has been issued to the gwte

NOTICE 
RL 1757 _____________
to sell beer, wine and liquor at retail: 
Section 107 of the Alcoholic Beverta 
trol Law at 150 North 4 St..—240 f' 
Ave., Borough of Brooklyn, Count of 
to be consumed on the premises.

JOE TRUNCA 
150 North 4th St., 
& 240 Bedford Ave., Brooklyn

NOTICE is hereby given that Lire* 
RL 1694 has been issued to the ur.<fe 
to sell beer, wine and liquor at n 
Section 107 of the Alcoholic Here 
trol Law at 244 Nassau Aver, - 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

AUGUST GERKE 
244 Nassau Ave., Brooklyn, !

NOTICE is hereby given that Li 
RL 2010 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Be 
trol Law at 29 Rock St.. Bo 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises. '

ANNA DROEGE 
29 Rock St., Brooklyn.

NOTICE nereby given that Lie® 
RL 1719 hA.s been issued to the 
to sell boot! wine and liquor at retai 
Section 1071 of the Alcoholic Bev 
trol Law į 193£> Coney Island A 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
consumed oil the premises.

ma\tthew p. lowell
1939 Coney Ifsland Ave.,

So v 
vyriau 
čioms
rusus 
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NOTICE is hereby »į_ 
RL 6099 has been į&tf 
to soli beer, wine 
Section 107 of the 
trol Law at 5011- 
Brooklyn, County of 
on the premises -- k

FRANKLYN a v M DENNISCAI^P

5011-13

NOTICE is hereb7Z?^i 
RL 1968 has bee™dj? < 
to sell beer, wine
Section 107 of the Ak^M 
n01 if* 1804 !
Brooklyn, County ofr^' I 
on the premises. ■ |

FRANK r.,, 
1804 Flatbush Ave.

NOTICE isT^bTTS 

RL 1947 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of . the al? trol Law at 423^t; 
Brooklyn, County of AM 
on the premises.

JOSEPH Box. 
Bona Via,423—3rd Ave., M

NOTICE is hereby'ti^' 
RL 1958 has been O j 
to sell beer, wine s&i LM 
Section 107 of the Ah#? 
trol Law at 601Mįį 
Brooklyn, County of jįd 
on the premises.

PATRICK nJ 
Rainbow w 

6019-4 Ave.,

NOTICE is herebyT^
RL 5535 has been iS.' ? o , ’ • .
to sell beer, wine * J OS UUO 3 VUl. popiet, 
vSUouw10it°uilM^ būtų išvengta didesnio 
on^thTprS “ imšimo prie bilietų ka-
131 McDouctI1^1’®1

NOTICE is hereby 
RL 1940 has been jsqg”-'

Šettoi 1 nereiks stovėti eilėse
trol Law at BS-jį?
Brooklyn, County tf Jį? 
on the premises. '

PARK SLOPS tar 
535—5th Ave.,

NOTICE is herebTXr 
RL 1987 has been iįv 

ewJI k —3_. rz'
Section 107 of tteAfey. 
trol Law at 8&-N b 
Brooklyn, County of 
on the premises.

THOMAS Hite
869—3rd Ave.

NOTICE is hereby 
pv i__ i.___ . .
to sell beer, wine udfe 
Section 107 of the Alsia 
trol Law at 8510-lj j, 
Brooklyn, County of £5 
on the premises.

JOHN CIA®
Knock—Kia, v

8510—18 Ave., ; jnė, P. Lukoševičius, O.
notice is hereby pm; a,jankauskaitė, S. Suba- RL2173 has been isp; J 
to sell beer, wine airi įn 
Section 107 of the Abda 
trol Law at 3200 Emsa.
Brooklyn, Comity of Kfes, 
on the premises.

MAX J. ®3
3200 Emmons Ave,

NOTICE is hereby pre .

ĮAUGI JŲ VALDYBŲ
Section 107 of the Alate 
trol Law at 3224 Cbra h 
Brooklyn, County of &p 
on the premises, 

j- —
3224 Church Ave, !

o m. 29 d., 1940 m.

ETOS ŽINIOS
J*

AMERIKA

EISIME, VISI SUSI
ME, PASIMATYSIME

plis dienomis „Ameri- 
fskaitytojai ir jų drau- 
[abai daug kalba apie 
antį sekmadienį įvyk- 
į „Amerikos” Pavasario 
., kurs bus Labor Ly- 
[ salėje. Jau nebekal- 
į ar verta eiti į šį balių, 
upinamasi, ar užteksią 
Ps vietos ...
Ilgėjai pasirūpino, kad 
Į savininkai prigabentų 
pigiausia kėdžių. Visų 

ui salės durys bus

Žinoma, išmintingiau-
7 - _Ji pasielgs tie, kurie įsi

lietus iš anksto, tad

žygiuos tiesiai į salę, 
)kio laukimo, be jokių 
ių.
ii, tad visi mieli skai- 

to sen beer, wine SI, ai, prašomi apsirūpinti Caa+bam 1 AT rt >, A fe • V v j “r“ — •,ais is anksto. Jūsų vi- 
.togumui bilietų bus ga- 
įsigyti „Amerikos” ad-

Jtracijoje ir šį sekma- 
kovo 31 d., nuo 9 vai. to sell beer. wn» itJ Ka ' ’

iki 1 vai. popiet.
ietus platina šie „Ame- 
” bičiuliai: M. Bran-

, O. Stagniūnienė, P. 
ienė, O. Rimydienė, J. 
Us, B. Adomaitienė, P. 
ienė ir J. Paulauskienė.

PASITARIMAS

Matthew m? kdant Apylinkės Seime- 
—futarimą, ketvirtadienį, 

i 4 d. 7:30 vai.NOTICE is hereby pis . ■, v.
RL2199 has been iaritt* UZIO

sUtabio7' o?VaiS Apreiškimo par. salėje.
trol Law at 396 Hmite ;
Brooklyn. Comity of
on the premises.

lamas Brooklyno ir 
etho lietuvių katalikų

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Brooklyn© katalikų savait
raštis ,,Tablet” praneša, kad 
aukštesnių mokyklų moky
tojų klausimu gauta 1,000 
laiškų ir rezoliucijų, kuriose 
piliečiai pareiškia nepasiten
kinimo bedievių mokytojų 
skyrimu į tas mokyklas.

Anglijoje susidarė drau
gija iš 36,000 žmonių, ku
rie kalba kasdien dalį Ro
žančiaus pastovios taikos in
tencija.

Raudonasis Kryžius Broo
klyn© renka aukas karo nu- 
kentėjusiems lenkams ir 
suomiams.

W. P. A. rengia suaugu
siems pamokas, kurios pra-' 
sidės balandžio 1 d. Brook
lyno High School, 362 Scher
merhorn St. Pamokos pra
sidės 4 vai. p.p. Bus moko
ma: Moterų ir vyrų drabu
žių siuvimo, virimo, vaikų 
dabojimo, grožio kultūros, 
kalbų sakymo, trumpraščio, 
spausdinimo mašinėle, anglų 
kalbos ir knygvedystės.

Pamoks suaugusiems nuo 
17 metų ir daugiau bus dy
kai.

New Yorko viršutinių ir 
požeminių geležinkelių dar
bininkų unija reikalauja, 
kad miestas sutiktų mokėti 
darbininkams tas pačias al
gas, perėmus miestui gele
žinkelius ir pasirašytų su 
unija darbo kontraktą.
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NOTICE is hereby pm i 
L-537 has been issaed »‘ 
to sell wine and lipe 
Section 107 of the Ateisi 
trol Law at 43 Sehereei- 
of Brooklyn, County tf t 
sumed off the premise.

CHARLES U® 
d-b-a—Boro Hall lay 

43 Schermerhorn St,

NOTICE is hereby girai 
RL 16’3 has been issued u: 
to sell beer, wine and fee _ .
section 107 of the aw as dėkingumas, 
trol Law at 33 Hudutm I' 
Brooklyn, County of Kesi r —
on the premises.

LUDEIKOSALE Įįjį ------XSv’’------
33 Hudson Ave. b ——- 11 •'Ą/ 1 li 
NOTICE is hereby pre a /i I .ttilty) /L?,'! L? 

RL 2188 has been isaedtl /I |J, FaJL 
to sell beer, wine ud fes NV J1U //JfKf \ H 
Section 107 of the AW ♦. ®a'įa
trol Law at 48 Saab ' r z
Brooklyn, County ofKsp| 
on

S o v i e tųx „demokratiška” 
vyriausybė uždraudė bažny
čioms laidoti su apeigomis 
rusus kareivius. Už nepa- 
klausymą bažnyčios bus už
darytos.

the premises.
JOHN SK!

Bridge Bu f 4 
Sands St,

l. N. Y.
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—Cha, cha, cha! Ir aš buvau ka
daise garsus artistas, bet dabar nauji 
laikai, nauji artistai, visokį „Dris
kiai”. Eisiu gi ir aš į „Amerikos” 
Pavasario Balių, nors iš kampo pasi
klausyti, ką tie „Driskiai” paporys...

Mrs. Kay iškėlė Aukščiau
siam Brooklyno teisme bylą, 
reikalaudama, kad naujai 
paskirtas City College prof. 
B. Russell būtų pašalintas, 
kaipo bedievybės ir nemora
lumo platintojas tarpe moki
nių. Mrs. Kay remia kata
likai, prostestantų vyskupas 
Manning ir Bronx’© prezi
dentas Lyons.

Mississippi valstybėje už
drausta priimti į viešas mo
kyklas mokytojus, kurie ne
pripažįsta Dievo ir kovoja 
prieš Amerikos idėjas.

LaMar, Mo., vienas ūkinin
kas, 30 akrų žemės savinin
kas, netikėtai surado, kad jo 
ūkio visame plote yra minkš
tos geros anglies klodas.

Bostono valst. ligoninėje 
Dr. P. Shube suradęs vaistą, 
nuo kurio lengvai sergą pro
to ligoniai pasveikstą, gi 
sunkiai sergantiems paleng
vėja liga.

NORIU APSIVESTI!

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL

BEER, WINES & LIQUUORS

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 
Brooklyn. County of 
on the premises.

RONALD
343 Broadway

Broadway, Borough of 
Kings, to be consumed

YUREWICZ
Brooklyn, N.

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-Corner Bar & Grill
15 Throop Aw- & 
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., 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

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

Bo- 
be

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 

Ave., Brooklyn,667—3rd 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 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 I860 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liqwor 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 HAIMSON & LOUIS RACHLEFF 
Frank’s Bar & Grill

1120 Broadway 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 that 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 Patchcn 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1752 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 73 No. 6th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES HERMAN 
73 North 6th St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1796 has bęen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage (Con
trol Law at 422 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KELLY
422 Utica 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 retaT 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 giveh 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.

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.

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. 
RW 449 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.

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

32

the premises.
ANTONIO CANEDO

Union St., Brooklyn, N. Y.

HAVEMEYER 8-0259 ; 
RALPH KRUCH 

EOTOGRAFAS
■ .. : ..

65-2 3 Grand Avenue
’• ' MASPETH, N. Y.

Ar Nevirškinimas 
Sugadina Jūsų 

Linksmumą
Jaustis gerai, tai yra raktas | tikrą pa
sitenkinimą gyvenimu. Bet Jūs negalite 
tikėtis Jaustis geriausiai, Jei Jūsų vidu
riai gerai nevirškina. Kada tas Jus var
gina, Jums greičiausiai reikalingas Jluo- 
suotojas. šiuo atveju vartokite Ex-Lax. 
Ex-Lax yra viskas, kuo geras lluosuo- 
tojas turėtų būti. Jis yra malonus pri
imti, turi gardaus šokolado skonĮ. Jis 
yra veiklus, bet švelnus veikime.
Ex-Lax sutelkia Jums gerą vidurių išva
lymą nesukeldamas Jokių skaudėjimų 
bei nusilpimų.
Kada Jums reikės lluosuotojo, paimkite 
Ex-Lax ir persitikrinkite patys kaip ge
riau Jūs Jausitės. Ekonomiškos 10c. Ir 
25c. dėžutės kiekvienoje vaistinėje.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ!
ATSISAKYKIT JĮ 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 orlglnallo Ex-Lax.

įasitarimas.
pasitarimą kviečia 

irikos” vadovybė ir K. 
•acijos apskrities val- 
/Tikimasi, kad kiekvie- 

Iraugijos valdyba daly- 
už ką iš anksto reiš-

Philadelphijos metodistai 
reikalauja, kad viešose mo
kyklose būtų mokoma ir ti
kyba. Tikybos pamokos tu
rinčios būti tikybų autorite
tų priežiūroje ir mokiniai už 
pamokų lankymą turėtų 
gauti pažymėjimus.

Po Velykų prasidės eilės 
vestuvių. Aš labai norėčiau 
susirasti sau mergužėlę, iš
kelti vestuves, kaip daugelis 
kitų padarys. Bet, man ne
siseka ir gana. Turiu kelias 
mergužėles, kurios tik lau
kia mano pakvietimo, bet jos 
neturtingos. Aš gi noriū bū
ti praktiškas šiais sunkiais 
laikais, ir vesti tik turtingą 
mergužėlę. Pažįstu ir tokių, 
bet man nesiseka prie jų ar
čiau prieiti. Ar nepatartu- 
mėt, kas man daryti, kaip 
elgtis, kad galėčiau sau už 
žmonelę gauti turtingą mer
gužėlę ? Nevedęs.
Atsakymas:

Kadangi Tamsta nieko 
apie save nepasisakei, sunku 
ką nors patarti, kas „ant 
greitųjų” suteiktų tamstai 
puikius rezultatus. Tuo at
veju, patariu tamstai atsi
lankyti balandžio 28 d., 4 
vai. po piet, į McCaddin salę,
kur pamatysite 5 veiksmų

NOTICE 
RL 2013 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 116-118 Bushwick Ave- 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises

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

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

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.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

Bo
bo

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5546 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine anil liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1813 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. 
RL 6617 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. 
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 Khrgs, 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 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 nt 226 Schenectady Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN DURKIN 
Martins Bar & Grill

226 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel.; EVergreen 7-1645

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 Bekeragc Con
trol Law at 245 Smith St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
in the premises.

MICHAEL GRACE
245 Smith St., Brooklyn,

335 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. 

Tel.: EVergreen 7-7550

N. Y.
PIRMAS LIETUVIS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 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
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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 323 has been issued to tne undersigned 
to sell bee’’ 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.

Lie. No. L886
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NOTICE in hereby p® 
RL 6133 han been is«C 
to sell beer, wine nd fcr 
Section 107 of the Ate 
trol Law at 409 Kent An-1 
Borough of Brooklyn, 
bo consumed cm the P-j

THERESA FEt?
Eat More Lmtk »'• 

Kent Avenue
Broadway,

409 
18

NOTICE is hereby # 
RL 1765 has been iswp 
to sell beer, wine ai y 
Section 107 of the Ate-" 
trol Law at 470 Cite

—Na, ir prisijuokėme iš tų „Keturių Driskių”, už- 
1 ir smagu pasišokti, kai puiki nuotaika viešpatau- 
■— sakys, esame tikri, „Amerikos” Pavasario Ba
us dalyviai. Ir kas iš „Amerikos” skaitytojų šei- 
)s galėtų neatsilankyti?

Brooklyn, County d fc' 
on the premises. - 

THOM 45 J. ® 
470 Court St,

NOTICE is hereby P« 
RL 1469 has been issw. 
to sell beer, wine J 
Seclion 107 of the 
trol Law at 428 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ABRAHAM te- 
428 Tompkins Ave.__

NOTICE is hereby ,P«J 
RL 1603 has been Wte 
to sell beer, wine ' 
Section 107 of the 
trol Law at 946-^J 
Brooklyn, County of b-> 
on the premises.

bush tavp
946—3rd Ave-_____

NOTICE is hereby f*®/ 
RL 1757 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the> 
trol Law at 150 
Ave., Borough of 
to be consumed on l«t

JOE ® 
150 North 4th SL 
& 240 Bedford

NOTICE is hereby #,' 
RL 1691 has been .

section 107'of the į# *arduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai- trol Law at 244 * 1 &
Brooklyn, County of t- 
on the

244 Nassau Ave-__^, 

NOTICE is hereby.#. 
RL 2010 has been 
to sell beer, wine .. 
Section 107 of I., 
trol Law at “ "S, 
Brooklyn, County •* 
on the premises-

ANNA y 
29

KOVO MENESIO IŠPARDAVIMAS!
PARDUODAME RAKANDUS 30 % PIGIAU

komediją „GLUŠAS”. Ko
medija „GLUŠAS” suteiks 
tamstai daug patarimų, kaip 
ir kokių klaidų išvengti, no
rint gauti turtingos merge
lės ranką ir kapitalą. Savo 
akimis pamatysite kitų ban
dymus ir nepasisekimus, 
kartu ir laimėjimą vieno 
bernužėlio.

Tamstą užjaučiąs.

—Vilniaus mieste yra 29 
katalikų bažnyčios ir apie 10 
koplyčių, 106 žydų sinago
gos, 10 stačiatikių cerkvių, 1 
evangelikų liuteronių ir 1 ev. 
reformatų bažnyčios, 1 ka
raimų maldykla ir 1 totorių 
mečetė. Evangelikai ir žy-

Manhattan Liquor Store
264 Grand St, Brooklyn, N. Y.

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

BROOKLYNE

nomis Pasirinkimas didelis.
SETS — STUDIO

— DINING ROOM 
SPRINGSAI

Rock SL,___ /
~ - -----

NOTICE
RL 1719 hlUfe® Jy. 
to sell been}®* ifį? 
Section 107\d}?įte 
trol Law At 
rough of B^^-Lįs^j 
consumed oiv’Jw f. * 

maWU.
1939 Coney

IEDROOM SETS — PARLOR
TOUCHES — KITCHEN SETS

SETS — M ATRAS AI IR

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. R’ETKAITIS, Biznio Vedėjas

ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
jTel. EVergreen 7-8451

dai jau susiliejo su savo ti
kybinių organizacijų cen
trais Lietuvoje. Vilniaus žy
dų rabinai pareiškė priesai
ką Lietuvos valstybei.

—Pramonės ir Prekybos 
departamentas davė sutiki
mą stayti Lietuvoj sodos fa
briką, kuris gamins iš drus
kos valgomąją ir pramoni
nę sodą. Daug sodos sunau
dot ama stiklo gamybai, ku
ri iki šiol buvo įsivežama iš 
užsienių; turint savo fabri
ką, jos nebereiks importuo- 
tis.

Vietoj mirusio dr. Zau
niaus užsienių prekybos ko
misijos pirmininko pavaduo
toju paskirtas dir. S. Stan
kus, o finansų m-jos atstovu 
toje komisijoje dir. Zigmas 
Starkus.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų ‘kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglis ir 
patenkinti. Kodėl jums nepa
sekti jų pavyzdžiu.

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR « 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 č-rand Street, 
Brooklyn, N. Y.

CHIROPRAKTAS
DR. J. VAITULIONIS 

i i
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. 
Jei negalite ateiti, galite mums I' 
parašyti apie savo padėti se
kančiu adresu:

307 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Brooklyno

Tel. EVergreen 7-4335 STagg 2-5043 Notary Public

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Grab orius — Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street, 
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.

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat AprelSklmo bažnyčią}

Duoda automobilius vestuvėms, 
krikStynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Tel. Virginia 7-4499
ESTATE OF 

BARRY P. SHALINS 
(Šulinskas)

Vestie E. Davis, 
Licensed Mgr. 

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

- $150 ------  
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.
> L—————_

Tel. Newtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Stret, Maspeth, N. Y.
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PARAPIJOS

apsigynimo sutartį, 
pranešimui pasiekus 
vą, ten tuojau p 
kad Sovietų Rusija
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I viduryje įvykęs sava- 
•kūrėjų suvažiavimas 

oė sveikinimo rezoliuci

m ir tautos vienijinu 
i Kovo' pradžioj e įvy 
mliiĮ sąjungos atstovi 

suvažiavimas gen 
išrinko garbės sau

21, 
(ir 

ne-

k 
t 
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ietuvos žodis, 
^užmiršta Raštikio. 
Valanda pirmyn. 
Maršalas paišo, 
lenkai „švietė”, 
įtos” sukaktis.

ATSILANKYS VISAS 
CHORAS

balandžio 1 d. Lietu 
šiai pavaryti vie- 
pirmyn. Vadina- 
je dienos šviesos 
laikas įvedamas 
čiau nei kai kurio- 
šalies valstybėse.

a valanda tikimasi

te 
šv 
to, 
ga

tas Raštikis, Lietu- 
—— - - - - — —— v w

pe, bet tauta jo nepa- 
ŠVEDIJA NEATS® Pavyzdžiai: Va-

f tai liudija, kaip auks
inamas gen. Raštikis, 

Kovo 25 d. švedijos|autoritetu ir pagarba 
teris pirmininkas 
pasakė per radiją k 
rioje pareiškė, kad 
Norvegija ir Suomijįjįprieš tris mėnesius 

 

dys artimiausiu laikujakė. 
apsigynimo sutartį

^įdomaujasi, ką 

^vonios Lenki- 
dždieji pareigū- 

'Jktybę į pra- 
JSmigly, be- 
kį. N. gyvena 

dvjire ir 
hirlų pa- 

/ištisą 
iC0 išrūkstąs 
Mot

papasa-

Stockholmas. -& “
buvo paskelbta Suori “f .rėkiamas dide
Sovietų Rusijos taiį Įen- Ras

L i, *kata E bnklma Jan

VALANDOS: s 
8—10 ryto 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitartu 
TeL EVergreen 8-9229

Sovietų Rusijos taiki, “Tjmi7
-a. i /i & sveikata n* linkima jan 

nešta, kad Suomija, s J
• ivr •• sausiai sustiprėti, neiir Norvegija sudarysi F _

• nutarti ™ svarbHs Tėvynė:

Šv. Jurgio draugija 
taininis susirinkimas, įš Ženevos paste- 
trečiadienį, balandžio 
7:30 vai. vak., piliečiu 
bo salėje, 
dalyvauti.

kauliukais ii savo žodį, la- 
Irmrn 90 d J ^blU klaUSlmU P&C1U 

m laiku! Nekantriai 
me to pareiškimo pil

vinio.

Šv. Monikos našlių 
ruošia J 
vakarą kovo 29 d., p 
dienį, 8 vai. vak., Ap 
mo par. žemutinėje sal 
žanga 25c. Maloniai kri 
me visus atsilankyti. 
visus pavaišins pynj 
ir arbata. K,

bd šis Lietuvos pareiš- 
. . ! is parašytas taip įtiki- 

Nanai p? į. pamatuotai, kad 
& lenkams, nei Alijantams 

_ “ ~ Binoma surasti bet kokį
NAŠLĖMS SEKAS pagrindą prieš jį at-

kun. J. Balkūnas. Malonu, I Iš ANGELŲ KARALIENĖS 
kad baliuje sutiksime tokį 
gražų jaunimo būrį.

MASPETHO ŽINIOS

0, Pennsyivanija, Mes Tave Paliekame!

Kovo m. 29 d.,

y b 
K?

Šį šeštadienį, kovo 30 d., 
su gražiausiais Pennsylani- 
jos kalneliais, su jos vin
giuotais keliais atsisveikina 
garsieji „Keturi Driskiai” r 
jų palydovai. Modernios su
sisiekimo priemonės juos ga
bens į kitą valstybę, į toli
mą New Yorką, į Brooklyną, 
kur šį sekmadienį, kovo 31 
d., 4 vai. popiet, Labor Ly-

— tiuia - &<Jt^^ivyksta praš
matnusis „Amends” Pava
sario Balius.

„Driskiai” pasiruošę, bet 
ar jau pasiruošę mes, „Ame
rikos” skaitytojai, pamatyti 
juos? Jie palieka Pennsyl- 
vaniją, o ar mes paliksim 
trims valandoms savo na
mus gražiam poilsiui, kurį 
galėsim šį sekmadienį rasti 
tik „Amerikos” Pavasario 
Baliuje! Tik nevėluokim— 
Labor Lyceum salė, kuri yra 
Willoughby Ave., visai arti 
Myrtle Ave., bus atdara nuo 
3 vai. popiet.

O gal dar norit žinoti, kas 
tie „Driskiai”? Mielai atsa
kome ! Tai—

Broliai Antanas „Blynas”, 
Jonas „Kumpi s”, Pranas 
„Steikas” ir Albinas „Gry
bas” Jančarai; jiems akom
panuos pianistė Ona Bre- 
kauskaitė; jų scenos tvarky
tojas—Bronius Šergalis. Su 
jais drauge atvažiuoja Jo
haną Jančaraitė, Anelė Jan- 
čarienė, P. šergalienė ir vie
nas „Šoferis”. Taigi, „Dris
kiai” atvyksta su šešiais pa- 
IvHovais, kurių keli dalyvaus 
ir vaidinime.

Štai svečiai, o kur dar vie
tinės pajėgos! Iš anksto ga
lima sakyti, kad „Amerikos” 
Pavasario Balius tikrai bus 
viena įdomiausių pramogų, 
kurion neatsilankyti galėtu 
tik ligonys. Nei sniegas, nei 
audra; nei lietus, nei ledai; 
nei perkūnas, nei pūgos lai 
nesulaiko „Amerikos” skai- 
tvtoju ir jų draugų! Visi su
sitiksime „Amerikos” Pava
sario Baliuje, ši sekmadenį, 
kovo 31 d., Labor Lyceum 
salėje!

Teko gerai nugirsti, kad 
Maspetho choras visas „in 
corpore” atvyks į „Ameri
kos” Pavasario Balių šį sek
madienį, kovo 31 d., Labor 
Lyceum salėje. Choro atsi
lankymu pasirūpinęs kleb.

Visi skaitytojai kviečiami 
atsilankyti. Bilietai tik 25c.

M. S. 24 kp. sus-mas į- 
vyks pirmadienį, bal. 1 d. 8 
vai. vak., par. salėj.

Sodalietės labai smarkiai 
darbuojasi savo „balandžio 
baliui”, kuris įvyks bal. 6 d., 
8 vai. vak. par. salėje. Sun
set orkestras gros lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius. 
Bilietai iš 
durų 40 c. 
reikalams, 
me.

Kovo 17
šiai dalyvavo bendroje Ko
munijoje. Sodaliečių svar
bus susirinkimas įvyks ba
landžio 
salėje, 
lyvauti 
laiku.

anksto 35c., prie
Pelnas parapijos 
Visi dalyvauki-

d. sodalietės gau-

4 d. 8 vai. vak. par. 
Visos prašomos da- 
ir grąžinti bilietus

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju soda- 

lietėms, užprašiusioms mi
šias už mano broliuko Jurgio 
(mirė kovo 14 d.) vėlę ir at
silankymą namuose nuliūdi
mo metu.

Ag. Vasauskaitė.

Amžino Rožančiaus draugi
jos trumpas, bet labai svar
bus susirinkimas, įvyks šį 
sekmadienį, kovo 31 d., par. 
salėje, tuoj po mišparų. Vi
sos narės malonėkit daly
vauti.

Kur taip skubi, 
Petrai?

Neklausk, bet skubėk b ŠTAI KAIP

—Ei, Kazy! Praneškime mūsų laivui, kad 
30 d. negalėsime išplaukti, nes kovo 31 d. į 
didysis „Amerikos” Pavasario Balius!

j imu. Dabar mūsiškiai 
dėjai stengsis pravesti 
vajų naujoms unito 
sigyti. Prašom 
Valio, vyčiai!

T

Angela Maslauskaite, so
pranas, Apreiškimo par. cho
ro solistė, dalyvausianti 
„Amerikos” Pavasario Ba
liaus koncertinėje progra
moje.

SUSIRINKIMA8

Balandžio 2 d. Lietuvo: 
prie Tautų Sąjun 

įteikė T. S. generalinian 
toriui pareiškimą, ku 

o atsakoma į Prancūzijoj< 
iančios lenkų vyriausy 

į spalių 24 d. protesto 
iš Lietuvą dėl Vilniau: 
igrąžinimo. Lietuvos vy 

bė savo rašte Tauti 
pagos nariams pasako 

Vilnius niekada Lenki' 
nepriklausė, kad jis iš 

buvo išplėštas j ė' 
[bd Lietuva jo neaneksa^ 
fbij jis grįžo Lietuvai vi
ii teisėtu keliu.
New York Times” korės-

Muz. Jonas Jankus, Broo
klyn© Apreiškimo par. 
choro vadas, dalyvausiąs 
„Amerikos” Pavasario Ba
liaus koncertinėje progra
moje su savo vadovauja
mu choru.

—Bal. 5 d., penktadienį, 
Klasei aus salėje įvyksta di
džiulės krepšinio rungtynės. 
Pelnas klebonijos statybai. 
Programa labai įvairi.

—Bal. 7 d., sekmadienį, 
sąjungiečių margučių balius. 
Ryšium su „Amerikos Pava
sario Balium jis atkeltas iš 
Atvelykio.

— „Amerikos” Pavasario 
Baliaus bilietų galima gauti 
pas platintojus ir klebonijo
je. _____________

70 METŲ SUKAKTIS

Balandžio 2 d. Marijonai 
Čeponienei, gyv. Maspethe, 
sukanka 70 metų, šios su
kakties proga ją sveikina 
sūnus Andrius Saliklis iš 
Irvington, N. J., dukterys 
Marijona Daugirdienė ir Ol
ga Brady su šeimom; visi 
linki savo mamytei ilgiausių 
metų; sveikatos ir Dievo 
malonių.

Tą pačią dieną Čeponienės 
anūkė Erma Daugirdaitė 
mini gimtadienį. Ji jau se
niai serga; linkim veikiai 
išsveikti.

Adomas Kielius/ 75 metų, 
maspethiečio Frank Brady 
patėvis, mirė Shenandoah, 
Pa. Palaidotas kovo 25 d.

GRAŽI VELYKŲ 
PRAMOGA

Apreiškimo par. CYA 
rengti šokiai Velykų vakarą, 
Lorraine salėje, praėjo pui
kiausiu pasisekimu. Atsilan
kė jaunimo per 700. Visi 
smagiai pasilinksmino ir 
džiaugėsi CYA didėjančia į- 
taka. Dabar laukiama se
kančios CYA pramogos dar 
didesnėje salėje, gal su ko
kiais programiniais pamar- 
ginimais.

Gausios publikos tarpe Jū
sų reporteriui teko pastebė
ti jaunimo ir iš kitų vietų, 
kaip iš Great Neck, iš New 
Jersey ir kitur. Teko susi
tikti vieną dalyvę net iš Bos
tono (Eleną Podelytę). Iš 
Great Necko gausiai dalyva
vo vyčiai su kp. pirm. M. 
Rusaite ir vicepirm. A. Vasi
liausku priešakyje.

Sesučių pranciškonių pa
stangomis, mūsų bažnyčia 
Didžiosios savaitės metu 
buvo gražiai išpuošta. Visi 
trys altoriai skendo gyvomis 
gėlėmis, kurias gerieji para
pijiečiai suaukojo.

Velykų dieną pamaldos 
prasidėjo 5:30 vai. ryto. Kun. 
Laurynaitis laikė Prisikėli
mo mišias, jam asistavo 
klier. Pažereckas.

Procesija, prasidėjusi iš 
grabo, ėjo bažnyčioje tris 
kartus. Prie altoriaus vai
kučių ėjo būrys mergaičių, 
kurios bėrė rožių žiedus. Ėjo 
taipgi ir Sodalietės. Po mi
šių tuo j aus buvo palaimini
mas Švč. Sakramentu.

Klebonas sveikino visus

Adelė Dragūnaitė, 
contralto, Brooklyn© Apreiš
kimo par. choro solistė, dai
nuosianti „Amerikos” Pava
sario Baliuje, šį sekmadienį, 
kovo 31 d. Ji padainuos ir 
vieną gražią ariją iš įspūdin
gosios „Carmen” operos.

Velykomis ir dėkojo draugi
joms ir pavieniams už prisi
dėjimą bažnyčiai papuošti.

Choras atliko gražiai savo 
užduotis, giedodamas mišias 
ir įvairias Velykų giesmes. 
Garbė jiems už jų prisirengi
mą ir darbą!

Žodžiu, viskas buvo labai 
gražu pas mus per Velykas. 
Tik gal gerokai kenkė šaltis. 
Tokio šalčio Velykose, pasa
kojama, nebuvę jau kelioli
ka metų.

Mūsų parapijos vyrai pa
sirengę vykti į „Amerikos” 
balių pamatyti „Keturių 
Driskių”, šį sekmadienį, La
bor Lyceum salėje. Prasidės 
4 vai. p.p. Vyrai, nepamirš
kite savo pažado ateinantį 
sekmadienį!

Kun. B. Kruzo pastango
mis suorganizuota Jaunų 
Moterų Sodaliečių draugija. 
Mergaitės priklauso prie So
daliečių bet kai išteka, ta
da pasitraukia iš draugijos. 
Daug iš buvusių narių, ku
rios ištekėjo, buvo veiklios, 
jos ir toliau norėtų veikti 
parapijos naudai. Kad ir iš
tekėjusios galėtų priklausyti 
prie sodaliečių, suorganizuo
ta Jaunų Moterų Sodaliečių- 
dr-ja. Prie jos priklauso 
daug energingų jaunų mote
rų.

Šios organizacijos tikslas 
—labdarybės darbas. Drau
gija per trumpą laiką jau 
pagelbėjo - sušelpė dvi mer
gaites, suteikė drabužių.

Visos narės, kurioms tik 
aplinkybės leis, susipažinimo 
proga ir naujų narių gavi
mui paskatinti, vyks organi- 
zuotoj grupėj pažiūrėti gero 
veikalo. A. čemerkienė pa
skirta parūpinti bilietus. Pa
sirinktas veikalas, kurio vi
sos narės vyks pažiūrėti, la
bai įomus ir juokingas. Die
na bus paskelbta vėliau.

Po susirinkimų būna vai
šės, kurias pačios narės pa
ruošia. Praeitam susirinki
me įstojo į draugiją T. Či- 
žauskienė ir Mrs. V. Mark. 
Čižauskienė pavaišino nares 
skaniais tortais. Narė Ele
na Zailskienė pranešė, kad 
josios sesutė, Mrs. M. Onte- 
rio, susilaukė sūnaus; narės 
pasižadėjo ją aplankyti ir iš 
iždo paskyrė pinigų gėlėms 
„Stork feasket”. Narės svei
kina Mrs. Onterio 
sūnelį, linkėdamos 
sustiprėti ir grįžti 
daliečių darbuotės.
tina, kad Mrs. Onterio yra 
buvusi draugijos iždininkė, 
šiuo laiku tas pareigas eina 
jos sesutė E. Zailskienė, ku
ri yra labai energinga 
linksma moteris. Adelė.

Baigiant krepšinio (bas
ket ball) žaidimų sezoną, 
tenka pasakyti, kad mūsų L. 
Vyčių kuopos komanda labai 
gerai pasirodė. Laimėjo 
pralaimėjo 3 žaidimus 
šiuos be reikalo, tik dėl 
atsargumo).

Mūsų komanda supliekė 
visas apylinkės vyčių ko
mandas. Smarkiai nugalėjo 
Bronx’o ir Bayonnės kuopas, 
laimėjo prieš Newarką ir 
Brookiyiią7*-~-Ža:TS" uai—-ynsaa 
Elizabethą; tikimės perga
lės. Jei taip įvyks, mūsų 
žaidėjai bus New Yorko ir 
New Jersey vyčių čempijo- 
nai.

Komandoje žaidė: Zarskis, 
Lazaunikas, Pavalaitis, La- 
saris ir vadas Vasiliauskas. 
Atsarginiais buvo Juška, 
Gladskis, Gatavetskis. Nega
lima išskirti, kas geriausiai 
žaidė. Reikia tik pagirti, 
kad vsi žaidėjai dalyvavo vi
suose žaidimuose. Linkime 
ir kitais metais tokių laimė

ir todėl protestuos, 
mija bandys į tokią 
įstoti.

jasi tautoje. Visa 
, kad gen. Raštikis 

ten, iš kur jis

—Balandžio 12 d. par. sa
lėje įvyks užkandžių balius, 
kurį rengia M. S. 24 kp.

—Mano mylimoji, prie Tavo kelių dainuoju, gra
žius žodžius posmuoju, tik pažvelk manęsp šypsniu 
savuoju . . .

—Nedainuok brangusis, tik sakyk ąr būsi Labor 
Lyceum salėje, gausioj žiūrovų eilėje, ^į sekmadienį, 
kovo 31 d., „Amerikos” Pavasario Baliuje?

Ketvirtadienį, kovo 28
7 vai. vak. J. Ginkaus radijo 
programoje (WCNW, 1500 
klc.) groja geras orkestras 
ir šiaip naujų įvairumų.

Balandžio 1 d. bus mini
mos juozinės. Pasveikinimai 
turi būti įteikti iki bal. 1 d. 
3 vai. popiet, 495 Grand St. 
Dėl Didžiosios savaitės, juo-
žinių minėjimas atidėtas ba- | 
landžio 1 d.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. flth Street

Tel. STagg 2-7177

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryteDR. A. PETRIKĄ 

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

Ar supažindinai 
ną savo kaimyną 
laikraščiu AMERIKA!

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

No.

Vakarienė ir Šokiai
Rengia APREIŠKIMO PARAPIJOS DRAUGU

Sekmadienį, Gegužes-May 5 d., 1940
APREIŠKIMO PAR. AUDITORIUME, 

5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N-

Pradžia 5 vai. vak.
Bilietas $1.25 Tik šokiams 35 centai

Bilietai Galima Gauti pas Komiteto Narius ii’ Klebonija

Visus kviečiame ruoštis dalyvauti.
; KOMITETAS j

beveik penkeris mė
šluose, didžiajame 

kongrese, prof, 
šias, dabar viešįs 

, metė labai stiprų 
i Lietuvos laik- 

t? metų pirmyn! 
j kurie bandė šai- 
5 to šūkio, kuriame 
^paslaptis, 

šias skelbė, kad 
laiką svetimų 

kentusiai tautai, 
tenkintis paprasto 

kuri leisti- 
tautoms. Jis 

M, kuriose sri- 
W pasilikę nuo ki- 

i pabrėždamas 
felti tautos dar- 
k darbštumą.
Mktas laikrodis 

^ta pirmyn ir šia- 
galima įžiūrėti

Jangas paspar- 
‘ Pažangą visose 

Uogaus gyveni-

nėti 
laik 
išei’ 
žini 
mo.

M 
pris 
tos” 
torii 
prof 
tuva 
jėga: 
laisv 

nūs. 
yra 1
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