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alandžio 2 d. Lietuvos 
ovas prie Tautų Sąjun- 
Įįteikė T. S. generaliniam

plaukti, nes kovo 11 ['e,'™li Pareiškimą, ku- 
Pavasario Baliu.! ‘atsako“a į Prancūzijoje

jangįos lenkų vyriausy- 
spalių 24 d. protestą 

jimų. Dabar š Lietuvą dėl Vilniaus 
dėjai stengsis^ grąžinimo. Lietuvos vy- 
vajų naujoms r- isybė savo rašte Tautų 

“ ingos nariams pasako, 
Į Vilnius niekada Lenki- 
nepriklausė, kad jis iš 
iuvos buvo išplėštas jė- 
:ad Lietuva jo neaneksa- 
:ad jis grįžo Lietuvai vi-

sigyti. Prašb 
Valio, vyčiai!

susnasj £
Šv. Jurgio t ai teisėtu keliu, 

taurinis su 
trečiadienį;
7:30 vai. raltkad šis Lietuvos pareiš- 
bo salėje. Mas parašytas taip įtiki- 
dalyvauti.

''Jew York Times” kores- 
Sentas iš Ženevos paste-

NAŠLĖJ

e, so- 
r. cho- 
įsianti 
o Ba- 
Togra-

Šv. Monikoj 1 
ruošia kaulinį] 
vakarą kovo £1 
dienį, 8 vai d 
mo par. žemutį 
žanga 25c, Na!?] 
me visus atšilt

Y. visus pavaišiir 
ir arbata.

(bas- 
sezoną, 
iūsų L. 
a labai 
ėjo 21, 
us (ir 
dėl ne-

ŠVEDIJA Mį
SĮJD

Stockholm: 
buvo paskelbta 
Sovietų Rusijos 
nešta, kad Sus

upliekė 
ių ko-

ir Norvegija® 
apsigynimo si

ugalėjo 
tuopas, 
rką ir

Šiai ir pamatuotai, kad 
[lenkams, nei Alijantams 
hanoma surasti bet kokį 
linį pagrindą prieš jį at- 
rsti.
Įetuva tarė savo žodį, la- 
Isvarbiu klausimu pačiu 
Rusiu laiku! Nekantriai 
name to pareiškimo pil- 
hirinio.

pranešimui pad 
vą, ten tvoja: 
kad Sovietų fcl

LAISVOJI ZONA KLAIPĖDOJ VARTOJAMA
Klaipėda. — Laisvoji zona 

Klaipėdos uoste jau galuti
nai įrengta ir pradėjo aptar
nauti Lietuvos tranzitą. Mui
tinė jau įsikūrė ir atlikinėja 
formalumus pagal Lietuvos 
muitų įstatymus. Muitinės 
valdininkai ir darbininkai 
kasdien važinėja į Klaipėdą 
iš Kretingos. Kol uostas te
bebuvo užšalęs, muitinėje 
buvo išperkamos tik tos pre
kės, kurios buvo į laisvąjį 
uostą atvežtos ir sukrautos 
į sandėlius anksčiau. Aštuo- 
ni laivai su prekėmis Lietu
vai laukia, kai bus sulaužy
tas ledas, įplaukti į uostą

ko jo vienas lenkas žurnalis
tas, atvykęs iš Rumunijos. 
Drauge jis pareiškė didelį 
apgailestavimą, kad Smigly 
ne savo vietoje buvęs. Aiš
ku, jam geriau tiko dailinin
ko teptukas, nei Pilsudskio 
palikta maršalo lazda.

Prasidėjus gyvesniam laivų 
judėjimui, laisvojoj zonoje 
reiks daugiau darbininkų ir 
jie zonoje turės visus dienos 
pragyvenimui reikalingus į- 
rengimus: valgykla jau į- 
rengta, kurioj jie gauna 
maistą prieinama kaina, at
gabentą iš Kretingos; stato
mi erdvūs barakai, kurie bus 
baigti balandžio mėnesį.

Be barakų yra numatyta 
dar visa eilė įrengimų, ku
riuos vokiečių vyriausybė 
turės padaryti pagal pareng
tus planus. Greitu laiku 
turės būti įrengta tiesioginis 
laisvosios zonos susisiekimas 
paštu su Kaunu; tai įren
gus, Lietuvos Bankas laisvo
joje zonoje atidarys agentū
rą piniginėms operacijoms 
atlikti.

NEMUNO POTVYNIO PA
VOJUS PRAĖJO

PROF. K. PAKŠTO PRA
KALBOS KANADOJE Lietuva Niekados Neišsižadės Savo Vilniaus

perga- 
, mūsų 
orko ir 
empijo-

įnerolas Raštikis, Lietu- 
[ kariuomenės vadas, a- 
bgose, bet tauta jo nepa- 
įta. Štai pavyzdžiai: Va- 
b viduryje įvykęs sava
ip - kūrėjų suvažiavimas 
tnė sveikinimo rezoliuci- 
Kurioje reiškiamas dide- 
hisidomėjimas gen. Raš- 
| sveikata ir linkima jam 
bikiausiai sustiprėti, nes 
trukia svarbus Tėvynės 
[no ir tautos vienijimo 
Bis. Kovo pradžioje įvy- 
isaulių sąjungos atstovų 
Bis suvažiavimas gen. 
jkį išrinko garbės šau-

Sarskis, 
is, La- 
auskas.
Juška, 

. Nega- 
riausiai 
pagirti, 
ravo vi
rinkime 
į laimė-

ir todėl protest 
mija bandys į t 
įstoti.

Kovo 25 i Šr i 
tėris pirminirtJ 
pasakė per raiiako, kad gen. Raštikis 
rioje pareiškė.bjingas ten, iš kur jis 
Norvegija ir Š:|ai prieš tris mėnesius 
dys artimiau® raukė.
apsigynimo šutai ~

__ |o balandžio 1 d. Lietu- 
[aikrodžiai pavaryti vie- 

Ar supažmtllanda pirmyn. Vadina
nt savo ^Epetuvoje dienos šviesos 
laikraščiu

ta tai liudija, kaip aukš
tinamas gen. Raštikis, 
i autoritetu ir pagarba 
audojasi tautoje. Visa

Iš Estijos pranešama, kad 
Talino universitete nuo atei
nančio rudens įsteigiama lie
tuvių kalbos katedra. Gal 
kam kiltų klausimas: kam 
estams reikalinga taip pat 
mažos tautos kalba? Estų 
mokslininkai žino, ką daro. 
Jie žino, kad lietuvių kalba 
yra raktas į kitų kalbų 
mokslą.

Estai, kitos tautos savo 
universitetuose įveda lietu
vių kalbos kursus, steigia 
net pastovias katedras, o iš
eivijos lietuvių jaunimas la
bai daugelyje atsitikimų ir 
už dyką nenori mokytis savo 
tėvų bei protėvių gražiosios, 
turtingosios kalbos.

Kaunas. — Nemunas pasi
judino, subraškėjo jį kaustę 
ledai. Potvynio pavojus pra
ėjo. Kauniečiams pranešta, 
kad jie gali būti ramūs—Ne
muno ledai ramiai išplauksią 
ir sutirpsią.
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neyer Sts.,

mo laikas įvedamas 
ianksčiau nei kai kurio- 
[ūsų šalies valstybėse. 
Kena valanda tikimasi 
laimėti.
eš beveik penkeris me- 
įTelšiuose, didžiajame 
Įninku kongrese, prof. 
Jakštas, dabar viešįs 
akoje, metė labai stiprų 
[pasukti Lietuvos laik- 
išimtą metų pirmyn! 
[tokių, kurie bandė šai- 
J iš to šūkio, kuriame 
|o didelė paslaptis. 
I Pakštas skelbė, kad 
Į, ilgą laiką svetimų 
baudą kentusiai tautai, 
|a tenkintis paprasto 
p pažanga, kuri leisti- 
idelėms tautoms. Jis 
[s nurodė, kuriose sri- 
letuviai pasilikę nuo ki- 
Ipatingai pabrėždamas 
E pakelti tautos dar- 
jną ir darbštumą.
lar pasuktas laikrodis 
[valanda pirmyn ir šia- 
Išukime galima įžiūrėti 
jo pastangas paspar- 
Isavo pažangą visose 
tipngo žmogaus gyveni- 
Įtyse.

Lenkai mėgo ir dar mėg
sta skelbtis nepaprastais 
aukštos kultūros nešėjais, 
tamsiųjų švietėjais. Deja, 
užtenka tik vieno Vilniaus 
krašto švietimo vaizdo tiems 
išpūstos didybės pagyrū
nams nuplėšti kaukes. Per 
19 metų Vilniaus apskrityje 
lenkai pastatė vos vieną mū
rinę mokyklą ir keliolika me
dinių. Krašto jaunuomenė 
buvo pasmerkta visiškam 
tamsumui, neraštingumui. Ir 
nenuostabu, kad Vilniaus 
krašte būdavo daug kruvi
nų peštynių, triukšmavimų.

Lietuviai savo Vilniaus 
kraštui ir visiems jo gyven
tojams neša šviesą, duoda 
maistą, atveria širdį. Visa 
tai turės laimėti Lietuvai 
lenkų suvargintus, tamsume 
laikytus žmones.

Washington. — Komunis
tų partijos oficialus laikraš
tis „The Daily Worker” įsi
registravo valstybės depar
tamente, pildydamas įstaty
mą, kurs reikalauja, kad vi
sos užsienio įstaigų agentū
ros įsiregistruotų valstybės 
departamente. Savo įsiregis- 
travimo pareiškime, komu
nistų laikraščio atstovai pa
žymi, kad jie registruojasi 
ne kaip užsienio įstaigų 
agentai. Valstybės departa
mentas atsiuntė laikraščiui 
pareiškimą, kuriame sako
ma, kad laikraštis bus laiko
mas užsienio įstaigų agentū
ra, kadangi laikraštis įsire
gistravo, taigi, pats prisipa
žino esąs užsienio agentu.

SOCIALISTAS MAYORAS 
PRALAIMĖJO

Milwaukee, Wise.— Per 24 
metus buvęs šio miesto ma- 
yoru, Daniel W. Hoan, so
cialistas, balandžio 2 d. pra
laimėjo Carl F. Zeidler, jau
nam kandidatui.

Canadian Institute of In
ternational Affairs pakvies
tas, prof. K. Pakštas balan
džio 7 d. išvyksta Kanadon, 
kur aplankys 17 miestų, sa
kydamas prakalbas minėto 
Instituto 17 skyrių ir dau
geliui klubų, universitetų ir 
mokslinių organizacijų. Pir
mą kalbą jis sakys balandžio 
8 d. St. John, New Bruns
wick, o paskiau vyks į Hali
fax, Fredericton, Montreal, 
Ottawą, Kingston, Toronto, 
Hamilton, London, Windsor, 
iš kur per Detroitą ir Chica- 
gą (abiejuose sustodamas po 
2 ar 3 dienas) važiuos į Win- 
nipegą, Reginą, Saskatoon, 
Edmonton, Calgary, Vancou
ver ir Victoria.

Montrealy prof. K. Pakš
tas kalbės bal. 14 d. lietu
viams, bal. 15 d. Kanados 
Tarptautinių Reikalų Insti
tutui (angliškai), bal. 16 d. 
Montrealio Geografijos 
Draugij ai (prancūziškai).
Toronte jis kalbės balan

džio 26 ir 27 d. Iki tos da
tos jo adresas bus c-o Lith
uanian Consulate General, 
110 St. George St., Toronto, 
Ontario, Canada.

Detroitą jis aplankys ba
landžio 30 d., Chicagą gegu
žės 3-5 d. ir Winnipegą 7 ir 
8 d. Jei pavyką jam rasti— 
tai pasistengs aplankyti ir 
tolimuose kraštuose išbars
tytus lietuvius..

KLAIPĖDOJ LIKO 8,000 
LIETUVIŲ DARBININKŲ

Klaipėda. — Klaipėdos 
krašte ir kitose Prūsų Lietu
vos dalyse iki šiol buvo dar 
likę apie 8,000 iš Lietuvos 
kilusių darbininkų, dirbusių 
fabrikuose ir prie laukų dar
bų. Žymioji dalis šių darbi
ninkų paskutiniu laiku rū
pinasi dokumentais grįžti į 
Lietuvą. To masinio grįži
mo priežastys esančios pa
sunkėjęs pragyvenimas, mai
sto ir kt. reikmenų nedatek- 
lius, neturėjimas galimybės 
vaikus leisti į lietuviškas 
mokyklas, įvairūs suvaržy
mai, laikraščių iš Lietuvos 
negavimas, radijo klausytis 
draudimas ir tt. Vien tik už 
radijo klausymą daug lietu
vių jau sėdi Klaipėdos, Til
žės ir Ragainės kalėjimuose.

LIETUVIAI PIETŲ AME
RIKOJE SULAUKĖ PIR

MOS PARAPIJOS

ATEITININKAI MINĖS 80 MOLOTOVAS APIE SOVIE-
METŲ SUKAKTĮ TŲ POLITIKA

f kas įdomaujasi, ką 
reikia buvusios Lenki- 
stybės didieji pareigū- 
tvedę valstybę į pra- 
Maršalas Smigly, be- 
.rbiausias jų, gyvena 
te Rumunijos dvąre ir 
)aveikslus. Įvairių pa- 
i jis pripaišęs 'ištisą

‘radžia 5 vai. vak.
5 Tik šokiams ■m 

iti pas Komiteto Narius *•' 
ziečiame ruoštis dvaro išvy kstąs

ijų dažų nusipirkti.
tai Lietuvoje papasa-

Balandžio 1 d. Lietuvos 
telegramų ,,Eltos” agentūra 
šventė 20 metų sukaktį. „El
tos” paskirtis labai svarbi— 
gauti savo kraštui ko dau
giausia žinių iš užsienio ir 
—svarbiausia-duoti užsieniui 
apie Lietuvą tikslių ir reikš
mingų žinių, atitaisyti tau
tos priešų skleidžiamas apie 
lietuvius neteisingas žinias 
ir tt.

„Elta” per 20 metų atliko 
Lietuvai labai daug naudin
gų darbų. Dar tenka pami
nėti, kad „Elta” paskutiniu 
laiku stropiai aptarnauja ir 
išeivijos spaudą gausiomis 
žiniomis iš Tėvynės gyveni
mo.

Minint šią sukaktį, verta 
prisiminti, kad pirmas „El
tos” organizatorius ir direk
torius prieš 20 metų buvo 
prof. dr. Juozas Eretas, lie
tuvaitę vedęs, Lietuvai savo 
jėgas atidavęs mokslininkas, 
laisvos šveicarų tautos sū
nus. Dabartinis direktorius 
yra Valentinas Gustainis.

Geriausios sėkmės visam 
„Eltos” štabui!

VOKIETIJA P A S K E L BĖ 
SLAPTUS LENKŲ 

DOKUMENTUS

Berlynas. — Vokietijos už
sienių reikalų ministerija pa
skelbė dalį Lenkijos užsienių 
reikalų ministerijos slaptų 
dokumentų, kuriuose apra
šyti Lenkijos atstovų pasi
kalbėjimai su Amerikos at
stovais Londone ir Paryžiu
je. Šiais dokumentais vokie
čiai nori įrodyti, kad Ame
rikos atstovai Bullit ir Ken
nedy padrąsinę lenkus prie
šintis Vokietijos pasiūly
mams.

Buvęs Varšuvoje Vokieti
jos atstovas Moltke pakvietė 
užsienio korespondentus ir 
parodė iš Varšuvos atgaben
tus lenkų dokumentus, kurie 
dabar tvarkomi ir ruošiami 
spaudai.

Prancūzijoje spauda rašo, 
kad vokiečių paskelbti doku
mentai sufalsifikuoti, bet 
vokiečiai siūlo atvykti į Ber
lyną ir patikrinti.

— Šiems metams Raseinių 
apskr. s-bei viešųjų darbų 
vykdymui paskirta 95,000 lt.

Sao Paulo. — Brazilijos 
lietuvių katalikų „šviesos” 
laikraščio pranešimu, kovo 
3 d. Villa Zelinoje įsteigta 
pirmutinė Pietų Amerikoje 
lietuvių parapija, kurios pir
mu klebonu paskirtas kun. 
Pijus Ragažinskas. Parapi
jai nustatytos griežtos teri
torinės ribos, nurodytos jos 
teisės.

Parapijos ribose yra ir ki
tataučių, kuriems sekmadie
niais, per ankstyvąsias mi
šias, bus sakomi pamokslė
liai portugališkai. Lietuviai 
labai džiaugiasi susilaukę 
kanoniškai įsteigtos parapi
jos ir pilnateisio klebono. 
Parapijos įsteigimo iškilmė
se dalyvavo vyskupijos ge
neralinis vikaras, kurs ta 
proga perskaitė arkivyskupo 
laišką.

— Vilniaus miesto savi
valdybė nupirko Voketijoje 
25 autobusus, kurie bus pri
taikinti susisiekimui Vil
niaus mieste.

— Musininkuose, Ukmer
gės apskr., iškrito daug 
sniego. Vietomis sniego dan
ga sulaužė tobėisių stogus.

Kaunas.— Ateitininkų Fe
deracijos vyriausioji valdy
ba nutarė šių metų birželio 
28 - 30 d.d. Vilniuje šaukti 
kongresą, kuriame bus pami
nėta ateitininkų gyvenimo 
30 metų sukaktis.

Paskutinis a t e i t i n inkų 
kongresas įvyko 1935 m. Tel
šiuose. Jame antram penk
mečiui vyriausiu vadu buvo 
išrinktas prof. dr. Kazys 
Pakštas. Šiuo metu vyr. va
do pareigas eina dr. J. Ur
monas.

ISPANIJA ŠVENTĖ REVO
LIUCIJOS PERGALĘ

Madridas. — Balandžio 1 
d. visoje Ispanijoje iškilmin
gai atšvęsta tautinės revo
liucijos pergalės vienerių 
metų sukaktis. Madride iš
kilmių paradą priėmė pats 
generolas Franco.

NEPRIPAŽĮSTA KINIJOS 
DALIES VYRIAUSYBĖS

Maskva. — Kovo 29 d. So
vietų Rusijos komisarų ta
rybos pirm, ir užsienių rei
kalų komisaras Molotovas 
pasakė Vyriausio Sovieto 
posėdyje ilgą kalbą apie So
vietų Rusijos užsienio politi
ką. Jis primygtinai pabrėžė, 
kad Sovietai nori taikos, kad 
jie nesiekia karo priemo
nių ir Besarabijai iš Rumu
nijos atsiimti.

Kalbėdamas apie Suomijos 
Sovietų Rusijos karą, Molo
tovas pažymėjo, kad jame 
žuvo 48,745 rusai, o sužeis
tų 158,863. Suomijai Molo
tovas priskiria tokias aukas- 
užmuštų per 60,000, o sužeis
tų— apie 250,000 (Suomijos 
kariuomenės vadas Manner
heim savo pranešime kariuo
menei pažymėjo, kad kare 
žuvo apie 15,000 suomių, o 
rusų apie 200,000; Skandi
navijos stebėtojai apskai
čiuoja, kad kare rusų žuvo 
apie 250,000, o suomių apie 
30,000).

Molotovas pareiškė pasi
tenkinimo, kad su Baltijos 
valstybėmis santykiai nor
malūs.Nankingas. — Japonų ka

riuomenei remiant, Kinijos 
buvęs ministeris pirminin
kas Wang Chiang-wei suda
rė japonų užkariautai Kini
jos daliai vyriausybę, kuri 
pasiskelbė vienintele teisėta 
Kinijos vyriausybe? šios vy^ 
riausybės žinioje yra 526 
tūkstančių kvadratinių my
lių žemės plotas ir 185 mili
jonai gyventojų. Centrali- 
nei Kinijai, kurią valdo mar
šalo Chiang Kai-šeko vyriau
sybė, liko 2 mil. 376 tūkst. 
kv. mylių ploto su 238 mili
jonais gyventojų. Chiang 
Kai-šeko vyriausybė paskel
bė japonams tarnaujantį 
Wangą išdaviku ir už akių 
nusmerkė mirčiai.

Japonija dabar rūpinasi, 
kad jos sudarytą kinų vy
riausybę pripažintų visos vy
riausybės. Jungt. Amerikos 
Valstybių vyriausybė pirmo
ji paskelbė, kad ji nepripa
žins Nankinge sudarytos vy
riausybės; nes Japonija šiai 
vyriausybei sudaryti varto
jo jėgą ir prievartą, neleis
dama Kinijos gyventojams 
savarankiškai apsis pręsti. 
Šis pranešimas labai suerzi
no japonus, kurių spauda da
bar rašo, kad Amerika kiša
si ne į savo reikalus, kad ja
ponai vis dėlto vykdys savo 
nusistatymus ir įgyvendins 
Kinijoje „naują tvarką”.

BAUDŽIA UŽ KIAULIENOS 
VALGYMĄ

Klaipėda. — Klaipėdos 
teisme daugiau kaip 8 valan
das buvo svarstyta byla 
prieš vieną Klaipėdos prie
miesčio ūkininką, vieną Ja
niškos dvaro darbinininką 
Lietuvos pilietį ir 9 kitus 
klaipėdiškius dėl kiaulienos. 
Gale pereitų metų spalių 
mėn., kada jau . buvo įvesti 
leidimai gyvuliams piauti, 
šie žmonės pirkę kiaulienos 
dviejų slaptai piautų kiau
lių, kurių vieną policija rado 
pas ūkininką, kitą pas lietu
vį darbininką. Ūkininkas nu
baustas 1 metais ir 3 mėn. 
kalėjimo ir 445 markėmis 
pabaudos, darbininkas 1 me
tais kalėjimo ir 150 markių; 
kiti nubausti piniginėmis 
bausmėmis nuo 50 iki 1,300 
markių.

RUSAI IŠKRAUSTO ESTŲ 
UOSTO GYVENTOJUS

Talinas. — Sovietų Rjisi- 
jos vyriausybė pareikalavo, 
kad iš Baltijos ucato (Pal- 
diski) išsikraustytų visi gy
ventojai. Pagal 1939 m. su
sitarimą estai leido Rusijai 
šiame uoste įrengti vietas 
savo karo laivynui, bet ne
buvo numatyta, kad reikėtų 
gyventojus iškrausyti.

Šią savaitę iš Baltijos uos
to kraustosi estai į naujas 
gyvenimo vietas.

— Švenčionėlių apskrities 
valdyba paskyrė gatvėms 
tvarkyti 40,000 lt. Taip pat 
numatoma didelė suma plen
to į Kaltinėnus statybai.

Ženeva. — Balandžio 2 d. 
Jurgis Savickis, Lietuvos 
nuolatinis atstovas prie Tau
tų Sąjungos, įteikė T. Sąjun
gos generaliniam sekretoriui 
išsamų Lietuvos vyriausybės 
pareiškimą, kuriuo atsakyta 
į lenkų pabėgėlių vyriausy
bės spalių 24 d. protestą, pa
reikštą Tautų Sąjungai prieš 
Lietuvą, kai ši atgavo Vil
nių.

Lietuvos pareiškime nuro
doma, kad negali būti jokio 
teisėto protesto prieš Lietu
vą, kuri grįžo į Vilnių kaip 
teisėta suverene pagal 1920 
metų liepos 12 d. Maskvos 
sutartį. Pažymėdama apie 
Lenkijos užgrobimą Vilniaus 
1920 m. spalių 9 d., Lietuvos 
vyriausybė savo pareiškime 
taip pasako:

„Lietuvos vyriausybė nie
kada nepripažino šio smurto 
veiksmo. Atgaudama savo 
sostinės valdymą, Lietuva 
pasielgė pagal savo seniau
sias teises, kurių niekada ir 
jokiu laiku ji neperleido 
Lenkijai”.

Tautų Sąjungos žinovai 
laiko Lietuvos pareiškimą 
taip įtikinančiai parašytą, 
kad jie nenumato galimumų 
lenkams ar alijantams reikš
mingai atsikirsti.

Ženevoje stropiai pa
stebėta, kad Lietuvos pareiš
kime visiškai neminima 
Prancūzijoje veikianti lenkų 
vyriausybė, gurios Lietuva 
n e p ripažįsta. Pareiškimą Pa
prašomas 'visiems
Tautų^-Sąjungos nariams.

„ELTOS” DIDELĖS 
IŠKILMĖS

Kaunas. — Telegramų 
agentūra „Elta” iškilmingai 
minėjo 20 metų sukaktį. Da
lyvavo ministeris pirm. Mer
kys, užsienių reikalų minis
teris Urbšys, užsienių vals
tybių atstovai, daug įžymių 
„Eltos” draugų, bendradar
bių. Gauta daug sveikinimo 
telegramų iš užsienio tele
gramų agentūrų.

Roosevelt ir Dewey Laimėjo
UŽ VIENA ČEKĄ BAU

DŽIA VISA MIESTĄ

Praha. — Vokiečių slapto
ji ir viešoji policija dideliu 
įnirtimu ieško čeko Smutek, 
kurs kovo mėnesio gale nu
šovęs vokiečių slaptos polici
jos agentą ir du pasienio 
sargybinius. Čekų apgyven
tas Taus miestas apkrautas 
įvairiomis bausmėmis. Mies
to čekiška savivaldybė paša
linta, pasilinksminimo vietos 
uždarytos.

LIETUVIAI UŽBAIGĖ STA
TYTI 4 VALSTYBIŲ 

MOKYKLA

Vilnius. — Š v e n č ionėlių 
apskrityje yra viena mokyk
la, kurią statė 4 valstybės 
per 26 metus ir kurią galu
tinai baigė įrengti lietuviai. 
Pirmiausiai šią mokyklą 
pradėjo statyti rusai dar 
prieš Didįjį karą. Jie spėjo 
pastatyti tik sienas. Paskiau 
užėję vokiečiai uždėjo stogą. 
Lenkų valdymo laikais per 
19 metų mokyklai buvo su
dėti tik langai.

Vilniaus sričiai grįžus prie 
Lietuvos, mokykla galutinai 
buvo įrengta. Šiuo metu jau 
vyksta mokykloje mokslas 
ir ji savo įrengimu yra viena 
iš geresniųjų mokyklų Šven
čionėlių apskrityje.

Balandžio 2 d. Wisconsin 
valstybės demokratai ir res
publikonai rinko savo atsto
vus į partijų suvažiavimus, 
kuriuose bus išrinkti kandi
datai prezidento rinkimams. 
Demokratų partijoje buvo 
du sąrašai, kurių vieno kan
didatai buvo pasižadėję bal
suoti už Roosevelto kandida
tūrą trečiam terminui, kitas 
—už viceprezidentą Garnerį. 
Pirmutinės žinios iš balsavi
mo lauko praneša, kad Roo
sevelto šalininkai laimėjo la
bai žymia balsų dauguma.

Respublikonų rinkimuose 
kovojo New Yorko prokuro
ro Dewey ir senatoriaus 
Vandenberg šalininkai. Pir
moje vietoje ėjo Dewey šali
ninkai.

ROOSEVELT ATIDĖJO
KELIONĘ

Washington. — Šios savai
tės pradžioje prezidentas 
Roosevelt turėjo išvykti ke
liolikos dienų atostogų į šil
tus pietus, bet, gydytojų pa- 
taramas, šią kelionę turėjo 
atidėti iki balandžio mėne
sio pabaigos. Paskelbta, kad 
prezidentas dar neišsveiko iš 
influenzos, kuri jį kankino 
per kelias savaites.
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Neturi Sistemos
Visi suprantame, kaip nelengva Lietuvai atstatyti 

Vilniaus kraštą, tiek ilgai vargusį užgrobiko vergovėje, 
skaudžiai kentusį priespaudą, nemačiusį šviesos. Jo at
statymą sunkina ir tie tūkstančiai pabėgėlių, kuriuos, 
žmoniškumo vardan, reikia aprengti, pavalgydinti, pasto
ge aprūpinti. Dideliu susidomėjimu ir pagarba stebime, 
kaip įvairios įstaigos ir vyriausybės atstovai kropščiai 
rūpinasi, kad visi Vilniaus krašto gyventojai pajustų tei
sėto šeimininko tvarkos, teisingumo ir meilės ranką, šiek 
tiek ir amerikiečiai lietuviai jau suskubo prisidėti savo 
centais.

Stasys Santvaras

PER LEDO JŪRĄ ...

Per ledo jūrą tavo laivas plaukia, 
O Lietuva jauna, o Lietuva brangi! — 
Klaikioj tyloj žuvėdros klykia —
Ir keliasi naktis tokia juoda, tokia baugi...

Norėtum viską atiduot į tavo svirną — 
Gyvenimą ir jo giedrias dienas, — 
Bet ašaros raukšles per veidą rėžia
Ir nerimu, ir liūdesiu jos persunkia dainas ...

Ar rasi kur aštresnį durklą
Už tą, kurį širdin įsmeigia giminės vaikai? — 
Ar rasi kur didesnę gėdą
Už tą, kurios pilni tėvų laukai ? ...

Kam rėkiam, lyg apakę žmonės,
Kad mes maži, kad mes silpni? —
Mūs dvasiai nėr ribų nei žemėj, nei padangėj— 
Ir mūsų kluonai aukso derliaus kupini...

Tegu, tegu užges tik vargo žvakė, 
Tik saulė pasirodys prieangy — 
Ir ledo jūrą perplauks tavo laivas, 
O Lietuva jauna, o Lietuva brangi!,..

Lietuvos - Amerikos Prekyba VILNIAUS KRAŠTE [į
KAI NESTATĖ M0E1I SCI 1111H

Šiomis dienomis pradeda ateiti iš Lietuvos vis dau
giau ir daugiau pasiūlymų ir prašymų. Būdami atviri, 
norime pasisakyti, kad Lietuvoje į amerikiečius vis dar 
kažkaip pro fantazijos skraistę žiūrima. Vilniaus Gele
žinis Fondas siūlo amerikiečiams, pasiskirsčius atskirais 
Įmestais, įsteigti Vilniuje ir jo apylinkėse lietuviškas sek
lyčias, kuriose būtų įrengta radijas, skaityklos ir kitos 
kultūrinimo priemonės. Draugija Vilniaus Kraštui Rem
ti siūlo amerikiečiams steigti Namelius, kuriuose būtų į- 
rengti vaikams darželiai.

Šie siūlymai jau paskelbti spaudoje. Net nurodytos 
ir tikslios sumos, kiek tokie nameliai kaštuotų, kiek juose 
būtų tarnautojų, kokio dydžio algos ir tt. Vienamelio 
būtų tarnautojų, kokio dydžio algos ir tt. Vieno name
lio įsteigimas kaštuotų apie 3,000 dol., o jo išlaikymas 
metams apie 2,000 dol. Įtaisymas kino teatro kaštuotų 
apie 3,000 dol. Taigi, sumos labai apvalainios, aiškios. 
Bet ar jos taip jau lengvai įmanomos surinkti?

Apie paramos reikalą niekas negali abejoti, nei gin
čyti, bet čia norime pasakyti, kad Lietuvoje dar nesuda
ryta vieningo plano vilniečiams remti. Kam tas lygia- 
gretiškumas? Tais pačiais reikalais rūpinasi dvi drau
gijos, abi peršasi panašiais planais. Ir kurios dabar pa- 

kvietimą priimti? ; į
Ar negeriau britų,jei abi draugijos susitartų ir pa

ruoštų vieną projektą, pasiūlydamos amerikiečiams jį ap
svarstytų o ne tiesiog iš karto iškepti ir jau laukti jo 
vykdymo? Kas duoda savo pinigą, jis turi teisę ži
noti bei pasirinkti tikslą, kuris jam artimiausias. Negin
čykime vilniečiams r)emti draugijoms teisių siūlyti, bet ir 
jos lai neuždaro amerikiečiams laisvės ir teisės pasisa
kyti dėl jų tikslumo ar praktiškumo. Daug yra gražių idė
jų, bet reikia apsižiūrėti, ar jos įvykdomos.

IŠ TEVĮJ ŽEMES
— Daugelis Vilniaus gy

ventojų, kuriems priklauso 
Lietuvos pilietybė, lietuviš
kaisiais pasais jau apsirūpi
no, tačiau pasų išdavimas 
dar tęsis -visą pusmetį.

—Vilniuje, Lukiškių kalėji
me, dabar yra apie 700 kali
nių. Apie 50 kalinių yra 
nuvežta į Lukiškius iš kitų 
Lietuvos kalėjimų, o kiti vie
tiniai.

— Žemės ūkio dr-ja, Ma
rijampolėje, cukrinių runke
lių augintojams jau išdavi
nėjo trąšas. Taip pat duo
damos trąšos ūkininkams, 
turintiems žalienų.

— Nuo Švenčionėlių į Vil
nių nėra automobiliams ir 
autobusams kelio. Apskri
ties savivaldybė numato pa
statyti plentą.

— Sveikatos punktų gy
dytojai patikrino 920 pra
džios mokyklų mokinius —iš 
viso 56,219 asmenų.

— Marijampolės — Prie
nų plento jau baigta 19 kilo
metrų. Greitu laiku apie 150 
darbininkų vėl pradės tiesi
mo darbus. Šią vasarą ma
noma padaryti dar apie 10 
kilometrų.

— Atgavus Dūkštą į gele
žinkelio stotį ūkininkams la
bai patogu pristatyti beko
nai, linai ir kt. Ūkininkų bū
tis pagerėjo.

-<■ Į Kauno Šv. Vincento a 
Paulo dr-jos Prisikėlimo 
skyriaus prieglaudą priimta 
200 pavargėlių, kurių 115 
yra ligonys. Juos gydo ne
mokamai penki gydytojai.

— Šiauliuose sudegė Sera- 
linavičiaus miško medžiagos 
sandėlis. Nuostolių per 40,- 
000 lt. Turtas buvo neap
draustas.

— Jurbarko valst. gimna
zijos tėvų komiteto rūpesčiu 
suruoštas aukų rinkimas ne
turtingiems mokiniams šelp
ti. Surinkta 700 litų ir už 
juos sušelpta apie 40 moks
leivių.

— Dėl didelių šalčių labai 
sumažėjo vištų dėslingumas, 
todėl kiaušinių kainos paki
lo vietos rinkoj, o eksportas 
liko sustabdytas.

— Kitose valstybėse senos 
geležies rinkimas jau seniai 
įėjęs į madą. Neužilgo ma
noma' ir Lietuvoje pradėti 
geležies laužo rinkimą.

—Sulenkėję vilniečiai kuk
lias savo santaupas aukoja 
Lietuvos valstybei, sakyda
mi, kad Lietuva materialinės 
pagelbos šiuo laiku yra ypa
tingai reikalinga. Nors jie 
pamiršę tėvų kalbą, bet jau
čiasi esą lietuviais. Iš to 
galima spręsti, kad tautos 
sąmonę galima kuriam lai
kui užmigdyti, bet negalima 
jos galutinai nuslopinti.

— „Bibliografijos Žinios” 
skelbia, kad suregistruoti 
124 leidiniai (knygos ir bro
šiūros), pasirodę Lietuvoje 
sausio ir vasario mėnesiais.

— Kvietkų ūkininkai, cuk
rui pabrangus, žada sodinti 
cukrinių runkelių ir iš jų ga
minti marmeladus bei siru
pą.

— Kai kurie Vilniaus gy
ventojai per šalčius pritrūkę 
kuro buvo priversti sukūren
ti net vaikų žaislus.

— Kovo 12 d. Romoje 
švęstų J. Šv. Popiežiaus Pi
jaus XII karūnavimo sukak
tuvių proga Šv. Tėvas ap
dovanojo Lietuvos Užsienių 
Reikalų Ministerį J. Urbšį 
Švento Grigaliaus pirmojo 
laipsnio ordinu.

— Pandėlio apylinkės bi
tininkai dejuoja, kad sušalo 
bitės, kurios buvo menkai 
aptaisytos.

— Šventosios uostan nu
tarta nuvesti geležinkelį, ku
ris priduos didelės reikšmės 
uostui. Šventoji jau ne pa
prastas žvejų kaimas, bet 
pajūrio miestas.

— Vievis laukia pavasarį 
autostrados tiesimo darbų. 
Daugelis darbininkų nėjo 
pas ūkininkus tarnauti, nes 
tikisi daug čia užsidirbti’.'

—w Tauragės viešųjų dar
bų fondo lėšomis tvarkomas 
Malupio upelis. Per mies
tą upelis tekės požeminiais 
vamzdžiais.

— Rokiškyje šaulių mote
rų iniciatyva suorganizuoti 
samaritiečių 7 dienų kursai. 
Susidomėjimas kursais dide
lis, lankė juos nemažas būre
lis moterų.

— Žagarės pieno perdirbi
mo bendrovė savo metiniame 
susirinkime iš pelno paskyrė 
vietos šaulių būrio namų sta
tybai 500 litų.

— Neužilgo Jezne bus pra
dėta statyti didelė pradžios 
mokykla. Dėl trūkumo pa
talpų dabar Jezne jaučiamas 
visuomeninio darbo susilpnė
jimas.

— Biržuose praeitų metų 
pavasarį centrinė miesto 
gatvė buvo apsodinta mede
liais. Visi medeliai prigijo, 
gyventojai džiaugiasi tuo ir 
tikis, kad po keletos metų 
bus graži alėja.

— Prieš kurį laiką iš 
Dūkšto geležinkelio stoties į 
Vokietiją išvežta 3 vagonai 
kiškių, viso 3,000.

— Melioracijos departa
mento duomenimis, pernai 
melioracija palietė 9,760 at
skirų ūkių. Iš viso pernai 
nusausinta 23,217 hektarų.

— Su Vokietija tariamasi 
dėl karo belaisvių grąžinimo 
iš Vokietijos, kurie yra kilę 
iš Vilnijos. Grįžti galės tie, 
kurie turi teisę ir nori gauti 
Lietuvos pilietybę.

— Paskirta komisija, kuri 
galutinai turės nustatyti lie
tuviškus Vilniaus gatvių pa
vadinimus.

— Vienas ūkininkas šiek 
tiek išgėręs „užsuko” į vie
no Kupiškio restorano kiemą 
poilsio ir, kiek pamiegojęs 
šalty, išėjo namo. Netoli na
mų pastebėjo, kad ant kojų 
neturi batų . . .

—Tauragėje pritrūko cuk
raus. Manoma, kad pirkliai, 
laukdami kainų kilimo, jo vi
sai neparduoda.

— Vilniaus spauda prane
ša, kad netrukus bus atida
ryta oro linija Kaunas - Vil
nius.

— Kovo pradžioje Dotnu
vos apylinkėse pasirodę pir
mi pavasario paukšteliai 
—špokai nenoromis traukė 
giesmelę, nes aplinkui dar 
buvo sniegas.

— Tauragėje atidaroma 
nauja spaustuvė. Dabar 
mieste bus trys spaustuvės.

—Šeduvos apylinkėje, tur 
būt, skaudžiausiai nukentėjo 
ūkininkų sodai. Apskaičiuo
ta, kad apylinkėje bus iššalę 
apie 60,000 vaismedžių.

—Vidaus reik, ministeris 
Lietuvos Bankui Vilniuje lei
do laikyti savo privatinę po
liciją.

—Trys laivai Lietuvos tek
stilės fabrikams atvežė ža
liavų. Su žaliavomis laukia
mi dar šeši laivai.

—Bedarbi^ delegacija lan
kėsi Kauno apskr. valdyboje 
ir tarėsi dėl atlyginimo vie
šųjų darbų darbininkams.

— Iš Eitkūnų pranešama, 
kad šio Lietuvos pasienio 
miestelio žydus vokiečiai jau 
iškraustė į Liublino sritį.

—Prie Kaišiadorių kated
ros baigiama įrengti antroji 
koplyčia, kurioje bus 3 nauji 
altoriai.

—Ukmergės apskrities sa
vivaldybė yra sumaniusi be
turčiams džiovininkams į- 
rengti prieglaudą, bet dar 
nesurandama patalpų.

—Mažeikų miesto daugu
mas šulinių yra be vandens. 
Todėl gyventojai tirpina 
sniegą arba vandenį turi 
vežtis iš tolimesnių vietų.

—Neseniai iš Vokietijos į 
Kauną atvežta 60 vagonų 
anglių. Daugumas šio kuro 
bus naudojama geležinke
liams ir fabrikams.

—Iš Lietuvos nori išvežti 
500 žydų seminaristų, kurie 
atbėgo iš Lenkijos. Juos ma
no patalpinti Palestinoje.

SUIMTAS ŽIAURUS 
ŽMOGŽUDYS

Kaunas. — Kovo pradžioje 
Petračiznos km., Maišiogalos 
valse., buvo nužudyta 70 me
tų amžiaus senutė St. Daš
kevičienė ir sunkiai sužalota 
tarnavusi sodyboje A. Da- 
raulevičiūtė, kuri tuojau mi
rė. Piktadaris po to kruvi
no darbo pagrobė pinigų, 
vertingesnių daiktų, paskui 
pasikinkė į roges arklį ir, 
padegęs trobesius, išvažiavo 
nežinoma kryptimi.

Kriminalinė policija išaiš
kino, kad žmogžudystę pada
rė iš keršto sodyboje tarna
vęs ir neseniai atleistas ber
nas Pranas Aleksandravi
čius, 21 metų amžiaus. Kovo 
7 d. žiaurus žmogžudys po
licijos buvo suimtas miške, 
netoli Pabradės, Spėjama, 
kad jis norėjo pasprukti per 
sieną. Į

Piktadaris atgabentas į Lu- 
kiškio kalėjim ą ir laukia pel
nytos bausmei s.

Visiems įdomu, kaip da
bartinio karo metu Lietuva, 
nugalėdama daug kliūčių, 
sėkmingai ugdo prekybinius 
ryšius su Jungtinėmis Ame
rikos Valstybėmis.

1938 m. pradžioje New 
Yorke atidaryta pastovi pre
kybos įmonė, kurią čia įstei
gė trys didžiosios Lietuvos 
e k o n ominės organizacijos: 
Maistas, Lietūkis ir Pieno
centras. Ši įmonė pavadinta 
Lithuanian-American Import 
and Export Corporation (Li- 
tamcorp, 157 Chambers St., 
New York, N. Y.)

Pradžioje Litamcorpo ben
drovės darbas buvo sunkus, 
reikalavęs daug takto, atsar
gumo ir pramatymo. Sunku
mų buvo netik organizuojant 
prekių platinimo tinklą, bet 
ir dėl nepalankių veikimo są
lygų, kurios susidarė dėl to, 
kad kai kurie konkurentai 
buvo ir yra nepatenkinti Li
tamcorpo atsiradimu. Ta
čiau ramus, taktiškas veiki
mas kliūtis sėkmingai nuga
lėjo. Dabar Litamcorpas yra 
įgavęs pasitikėjimą prekybi
ninkų šeimoj ir kasdieninia
me gyvenime naudojasi jų 
palankiu traktavimu.

Importas
Nuo susiorganizavimo iki 

pereito vidurvasario Litam- 
corpui teko daugiausia im
portuoti lietuviški Maisto 
produktai. Taip per 10 mė
nesių 1938 m. Litamcorpas 
pardavė Maisto produktų už 
apie $349,280. 1939 metais 
parduota už $328,059; jei ne 
karas, ta suma būtų prašo
kusi pusę milijono. Karui 
prasidėjus importas labai 
pasunkėjo ir prekės ateina 
nereguliariai.

Eksportas
Bet karui prasidėjus Lie

tuva neteko galimybės sau 
reikalingiausių prekių pirk
tis Europoj ir didžiuma jos 
importo kaip alyvos, gazoli
nas, chemikalai, geležis, plie
nas, dabar perkama Ameri
koj per Litamcorpą. Regu
liarus susisiekimas su Lietu
va karui prasidėjus buvo la
bai apsunkintas, ir vėliau vi
sai nutrauktas. Nuperkamos 
prekės tenka gabenti specia
liai tam tikslui nusamdo
mais laivais.
Lietuvos Vėliava Amerikos 

Vandenyse
Besirūpinant laivo per- 

samdymu nupirktoms Lietū
kiui prekėms pervežti, buvo 
užtiktas geras pirkinys, ku
ris ir buvo pasiūlytas Lietu
vai. Iš Lietuvos Baltijos 
Lloydo gautas atsakymas, 
kad jie domisi pirkimu. Rei
kalą ištirus ir su laivo savi
ninkais suėjus į kontaktą, 
susitarta dėl kainos, kurią 
Lietuvos Baltijos Lloydas 
piėmė ir tuojau buvo pada
rytas laivo DENNY užpirki
mas. Litamcorpo vedėjui p. 
L. Grigoniui teko skubiai iš
vykt į New Orleans, kur bu
vo laivas ir jo savininkai. 
Ten jis galutinai atliko pir
kimo formalumus, susitarė 
ir įvykdė naujus pataisymus, 
laivą pastatant į aukščiau
sią transatlantinę apdraudos 
klasę iki 1943 metų. Ten 
pat vietoje jam teko nusam
dyti didžiumą laivo įgulos, 
kuri papildyta pora Litam
corpo vietoje nusamdytų ir 
iš New Yorko pasiųstų jū
reivių. Pakrovus Lietūkiui 
nupirktomis prekėmis, laivas 
DENNY iš New Orleans iš
plaukė ilgon kelionėn į Lie
tuvą kovo 23 dieną. Pake
liui sustojo Bostone (balan
džio 1 d.), kur pasiima dau
giau kuro.

Laivas DENNY yra sta
tytas 1916 metais Norvegi
joj. Jis turi specialų fronti
ng sustiprinimą (re-inforce- 
ment), taip, kad gali plaukti, 
jei pasitaiko uoste nestiprus 
užšalimas. S.S. DENNY yra 
233 pėdų ilgio, 1750 D. *W. 
tonų, turįs 900 arklio jėgų, 

t* .
‘ v A

alyva kūrenamą Scotch tipo 
garo varyklį, maitinamą 2 
šildytuvų. Jo greitis yra 11 
iki 13 jūros mylių per valan
dą. S.S. DENNY 1938 m. 
buvo senųjų savininkų iš 
nauja pertaisytas, įdėtos 
naujos mašinos, kas kaštavo 
per 40 tūkstančių dolerių. 
Jis buvo naudojamas vaisių 
gabenimui ir plaukiojo po 
Nicaraguos vėliava. Laivą 
nupirkus Lietuvos Baltijos 
Lloydui, jis perregistruotas 
Šventosios uoste ir plaukios 
po Lietuvos vėliava. Taigi, 
S.S. DENNY yra iš viso pir
mas laivas Amerikos van
denyse, garsinąs Lietuvos 
vardą, pasipuošęs trispalve 
Lietuvos vėliava. DENNY 
vardas paliktas kai kurių 
formalumų sumetimais, pri
dedant prie jo žodį „Lietu
va” Dabar ant abiejų laivo 
šonų, tarp trispalvių vėliavų, 
yra didelės raidės ,,Denny 
Lietuva.”

Nedidelis tai laivas, tačiau 
jis yra mūsų pasididžiavimu, 
mūsų džiaugsmu, rodančiu 
nuolatinę Lietuvos žingseną 
pirmyn, nebojant pavojų ir 
sunkių gyvenimo aplinkybių. 
Su laivu DENNY Lietuvon 
teplaukia ir mūsų geriausi 
linkėjimai mūsų tėvynei 
augti ir stiprėti.

CORRIGAN KONSEKRUO
TAS VYSKUPU

Washington. — Katalikų 
universiteto rektorius mons. 
Joseph M. Corrigan balan
džio 2 d. konsekruotas vys
kupu; jam suteiktas titulia- 
rinės Biltos vyskupijos vys
kupo vardas. Konsekravimo 
apeigas atliko kardinolas 
Dougherty.

GYVENTOJŲ SURAŠINĖ
JIMAS JAU PRADĖTAS

Washington. — Balandžio 
2 d. visoje šalyje jau pradė
tas visuotinis gyventojų su
rašinėjimas, kurio metu bus 
pasiekti visi gyventojai ir 
apiberti Kongreso užtvirtin
tais klausimais, į kuriuos 
reikia atsakyti sąžiningai. 
Per surašinėjimą suteiktos 
žinios laikomos visiškoje pa
slaptyje ir jų niekas negali 
panaudoti jokiems įrody
mams teisme ar šiaip val
džios įstaigose.

Klausimuose yra užsimin
ta apie gyventojo gimimo vie
tą; taip pat klausiama apie 
motinos prigimtą kalbą. Vi
si lietuviai, gimę ne Ameri
koje, privalo pasisakyti gimę 
Lietuvoje, o lietuvių jauni
mas, kad ir gimęs šioje šaly
je, privalo pasisakyti, kad 
motinos ir vaikystės kalba 
buvo lietuvių kalba. Visus 
skaitytojus kviečiame ben
dradarbiauti su surašinėto
jais ir aiškiai į visus klausi
mus atsakyti. Palaikykime 
apie lietuvius gražiausią 
nuomonę.

LIETUVIAI ATBĖGĖLIAI 
VILNIAUS KRAŠTE

Vilnius. — Švietimo* 
gų surinktomis žiniomis J 
niaus apskr. yra loji 
džios mokyklos su M 
vaikų ir 337 mokytį 
Prie 133 mokyklų yra į 
gusiems kursai, kuriuos® 
ko apie 9,000 asmenų,! 
155 mokyklų tik 40 teį 
savo patalpas, kurios 1 
visos yra senos. Lenkai® 
19 šeimininkavimo meti)f 
niaus apskr. pastatė 
mūrinę ir 28 medines® 
kyklas, bet nė viena jų® 
nėra baigta įrengti. 1

Švenčionėlių apskr. yn| 
pradžios mokyklos sol 
mokytojais ir 5,473 vaši 
iš kurių 3,269 lietuvių, 1! 
lenkų, 270 rusų ir 280 ! 
tautybės. Tik 19 moM 
turi nuosavus namus, oi 
kai tepastatė tik 13 mo! 
lų. Prie visų šių mokyk! 
steigti kursai suaugus! 
kuriuos lanko didelis į lojant, jie atrodys ska- 
čius vietos gyventojų ji. mūsų valgytojai bus

Bu v. Valkininkų apsh įsu patenkinti, o svar- 
je pradžios mokyklos yn gsia, tai bus sveikiau, nes 
daugiausiai ūkininkų pįj įgaus organizmas gaus į- 
se. Per 19 metų lenkai lesnį maistą. Turint mė- 
statė tik 13 mokyklų, tai aųvalgių sąrašą, lengva 
nė vienos neužbaigė. D: i papildyti naujais vai- 
iš viso yra buv. Vaikiu k 
apskr. 96 mokyklos; pne 
mokyklų į s teigtisua;

Valgiaraštis
peta kuri šeimininkių vai- 
L iš anksto numato, c 
Lūšiai ji galvoja tik ta- 
[ įai po vienos kitos va
jos reikia puodus statyti 
įj pečiaus. Tiesa, viena ki- 
(apie tai pagalvoja ir iš 
w). Pagrindinius dienos 
jjjus vertėtų numatyti 
Skeletai dienų iš anksto 
Jodama valgiaraštį, šei- 
įįkė galėtų valgius ge- 
rsuderinti ir tuo budi 
irtai išvengti jai prime
ni per mažo valgių įvai- 
jįo.

ta anksto apie tai galvo- 
L ji galėtų numatyti 
Jį suderinti valgius dienos 
gjje, o taip pat savaitės ir 
b Ogesniam laikui. Kei- 
Lt valgius, kitaip sakant, 
m pačius valgius rečiau

Kaziuku Tortas
siems kursai. puoduko sviesto, 

puodukas cukraus, 
jušiniai, 
juodukas pieno, 
puodukų miltų, 
šaukštukai kep. miltelių 
šaukštą druskos, 
Šaukštukas cinamono, 
juodukas sukapotų ra 

ir neturi teisės gauti Ii šukų (be kauliukų), 
- ų šaukštai romo.

VILNIAUS KRAŠTO 1 JT 
JŪNAMS DUODAM?® 

DARBO

Vilnius. — Jau buvo n 
ta, kad Vilniuje yra i 
lenkų, kurie čia atvyi 
įvairių buv. Lenkijos

vos pilietybės. Jie vis 
suregistruoti ir šelpii teiti sviestą su cukru 
Šiuo metu Lietuvos to ii pabals. Supilti gera 
nasis Kryžius tiems te kiaušinius. Suma: 
viams duoda pietus; S ritus su kep. milteliai: 
dama kasdien nuo k m, druska. Viską si 
iki penkių tūkst. pietų, jti, pilant po truput 
vi ai kol kas gyvenai i Baigus maišyti, supil 
se, bet kai kurie nei Ką ir razinkas. (Razin 
kuo už juos mokėti, Ii ^miltuoti). Sudėjus 
tomą, tokiems ateiviam
įrengti bendrabučiai, b rii vidutiniame karšty 
galės gyventi nemok 
Ateivių vaikams duo 
pieno, sviesto ir riete Fyšnių Pyragaičiai 
kt. maisto produktų, 
liai ateivių duodami 
produktai.

Pavasarį visiems 
viams bus rūpinamasi 
darbo, pagal specialy 
ne specialistai bus i 
miško darbams,'kelių 
mui.‘ Čia jie gaus mai 
įstaigos, kurioms jie 
apmokės už darbą, 
reikės visiems be jokio 
fesinio skirtumo. Kaip

Vilnius. — Lietuviai atbė- 
gėliai Vilniuje, nors gera jų 
dalis aprūpinta darbu, ta
čiau tebegyvena sunkiose są
lygose. Atbėgėlių tarpe esą 
daugiausia darbininkų, ma
žažemių vaikų ir kiek mies
čionių, kurių dauguma maža
moksliai. Šiaip atbėgėliai yra 
labai gerų norų, mėgsta 
skaityti knygas ir netingi 
dirbti, kiek to darbo gauna. 
Amatininkų jų tarpe esama 
labai nedaug, vos pora kur
pių, keli siuvėjai.

Lietu viams atbėgėliams 
šelpti ir globoti komitetas 
sudarė sąmatą jiems maitin
ti ir išlaikyti po 116,000 litų 
per mėnesį. Dar yra Švem 
čionėliuose 200 atbėgėlių 
vaikų ir Ignalinoje 250 vaikų 
prieglaudoje, kur taip pat 

(reikalinga daugiau pašalpų.

šieptą skardą ir kept

S. Subatienė

puodukai miltų,
Kištuko kep. miltelių, 

ūko cukraus, 
o sviesto,

o vanilos, 
vyšnių uogienės.

ioti sviestą su cukru
mi kiaušinius, sudėti 
kep. miltelius ir mil- 

Išminkyti, iškočioti ir 
s išspausti apvalai- 
Viename apvalainyje

ka patirti ir tarpte fc Kuku mažas 
šelpimo įstaigos pate sveiko
lenkams eiti dirbti, k b j, M bus 
begehai ir ateiviai « t 
dalies atsilygintų .. .F v 
kraštams, kurie juos, ... .. • ., . , ! , • • v * ’R užkaitinti ir į-
darni, globodami ir šelp 
turi daug vargo, rūpėsi 
svarbiausia—išlaidų, j

Paskutiniu metu all 
liai pradėti iš Vilniaus! 
į provinciją. Siunčiamiį 
bartus ir Žagarę, kur 
įrengtos specialės stovy 
patalpos. Pirmoj eilėj iš 
mi be šeimų. Ateityj* 
matoma iš Vilniaus išS

šaukštuko bulvių 
I iėl tirštumo. Atvė- 
jtekštuku dėti ant iš- 
Mgaičių, toj vietoj, 
km išspausta skylutė.

M. Juozapaityte.

bmpio Kotlietai 

rinkas tiršto balto

vendinti juos ten, kuri Wasmuštardos, 
nes higienos sąlygosi! 
pavojaus epideminėms 
goms.

^svogūnas, 
fcMai malto kumpio, 
Mpirų pagal skonį. 
Mi baltą sosą iš pie-

j 
i 
t. 
s 
t 
E 
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to 
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sui

— Daugelis Antai!
ūkininkų jau pristigo! kiauši.
ro. Ne visur jo galimsr1 
ti pirkti, o be to, labai* 

gus. , * j
—Vilniaus Kraštui <į 

Komitetas paskyrė 50 
pendijų aukštąjį moksli 
nantiems vilniečiams 
nuoliams, o 30 stipendij 
nantiems specialiu* 
mokslus.

—Lietuvai atgavus Vi 
Vilniuje buvo tik 450 1* 
no abonentų. Dabar jį 
yra 1,860 ir kasdien ska 
didėja. į,

pipirus, muš- 
■^pį. Išmaišius, ge- 
S daryti mažus 
3 pavolioti duonos 
r'ir kepti karš
iuose iki paraus, 
uĄ su pamidorų 
i Povėmis.

N. Sirgėdienė.

^nibarbus nereikia 
sutaupoma lai- 

c* Prieš '[verdant 
jtaais/ gabalė-
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NOTICE is hereby given that License No. I NOTICE 
L 172 has been issued to the undersigned | L 1433Seimininkėms

Valgiaraštis
1073

No.
817

Brooklyn. N. Y.

JAMES
& Grill

Brooklyn, N.

Borough of 
i con-

ROSS
Brooklyn, N. Y.

wine and liquor at retail under

WENDLAND
Brooklyn, N. Y.

RAYMOND SCHUBERT
755-9 McDonald Ave.,
101-103 Ditmas Ave.,

County of Kings, to be con- Kings, to be con-

to be con-

to be con-

INC.
Brooklyn, N.

at 533 Eastern P’kway. Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
BEN PARKOFF, INC.

533 Eastern P’kway, Brooklyn, N. Y.

SAM PAVEY
97 Church Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 333 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under

Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

XAVIER STRUMSKIS
Republic Liquor Store

415-417 Keap St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License _
774 has been issued to the undersigned 
sell wino and liquor at retail under

Balandžio m. 5 (į

VILNIAUS
Ua KAI NESTATfi

tipo Vilnius.
tą 2 gU surinktomis į 
a 11 Griaus apskr. yn 
įlan-įdžios mokyklos 
S m. vaikų ir 33?
įj iš Prie 133 moky^ 
lėtos gusiems kursai, 
stavo ko aPie 9>W0 
Lerių. 155 mokyklų ti 
raisių savo patalpas, 
o po visos yra senos,; 
Laivą) 19 šeimininkavę 
Itijos niaus apskr. 
uotas mūrinę ir 28 
ūkios tykias, bet net

andžio m. 5 d., 1940 m

eta kuri šeimininkių val- 
iš anksto numato, o 

ausiai ji galvoja tik ta
kai po vienos kitos va- 
os reikia puodus statyti 
pečiaus. Tiesa, viena ki- 
pie tai pagalvoja ir iš 

iro. Pagrindinius dienos 
lūs vertėtų numatyti 
keletai dienų iš anksto, 
rydama valgiaraštį, šei- 
nkė galėtų valgius ge

Norint suminkštinti ir pa
gražinti razinkas, patartina 
supilti į koštuvą ir palaikyti 
ant vandens garų.

Pieno sriuboms priduoda 
skonio įtarkuotas, arba į- 
maišytas pakepintas svogū
nas, kapotos petruškos, arba 
sutrinti džiovintų selerų la
pai.

Taigi, nėra baigta įre^ x suderinti ir tuo būdu 
o pir- Į Svencionelių 

van- pradžios mokyt
prai išvengti jai prime- 
io per mažo valgių įvai- 

;tuvos mokytojais ir Ję mo> 
spalve iš kurių 3,2691į;, . , . .
v i. . j anksto apie tai galvo-

Kad keptos bulvės nebūtų 
vandeningos, patartina, bai
giant kepti, perdurti kiekvie
ną pora kartų, kad garai iš
eitų.

CNNY lenkų, 270 rusę
kuriu tautybės. I' galstll numatyti, 

41 • • ) suderinti valgius dienos
yje, o taip pat savaitės ir 
ilgesniam laikui. Kei- 
valgius, kitaip sakant, 

i pačius valgius rečiau

turi nuosavus 
kai tepastatė H

3, pri-
Lietu-
i laivo 1U- Phe visų
ėliavų, steigti kursai r.
Denny

tačiau 
avimu, 
idančiu
ngseną 
fojų ir 
įkybių. 
ietuvon
yeriausi 
tėvynei

kuriuos lanko į ’ —o—- —-—
čius vietom tojant, jie atrodys ska- 

Buv.ValS“’ mūsų valgytoiai bus 

dtu^Z* įsia, tai bus sveikiau, nes 

se. Per 19 nĄ 
statė tik 13 moki

- . „ ‘ ULLM. VU1G.1U. 00,1 (XiOCX, IV Al C V U
ne vienos ne< J. - . ,.v . r* papildyti naujais val- is viso yra b® 
apskr. 96 mokyt 
mokyklų įsteij 
siems kursai

Kuo lengvesnis pagalvis, 
tuo geresnis yra. Geriausios 
ir tinkamiausios plunksnos 
pagalviui, tai ančių ir žąsų. 
Jei nori sužinoti ar tavo pa
galvis dar geras, paėmus jį 
padėk ant savo rankos,
kraštai greit nulėpsta, tai 
pagalvis nebetinka naudoji
mui.

Jei

au patenkinti, o svar-

jgaus organizmas gaus į- 
esnį maistą. Turint me
nų valgių sąrašą, lengva

s

Kazinkų Tortas

KRUO
D

katalikų 
s mons.

balan-
;as vys-
titulia-

jos vys- 
kravimo 
rdinolas

AŠINĖ- 
JĖTAS

balandžio 
u pradė- 
įtojų sil
uetu bus 
itojai ir 
ižtvirtin- 

kuriuos
įzimngai. 
suteiktos 
škoje pa
is negali 
j įrody- 
liaip val-

užsimin-
rnimo vie^
ama apie 
calbą. Vi
le Ameri- 
kyti gimę 
nų jauni
no j e šaly- 
kyti, kad 
tės kalba 

Visusia 
ame ben- 
urašinėto- 
ius klausi- 
ilaikykime 
gražiausią

ĖGĖLIAI 
IAŠTE

aviai atbė-
rs gera jų 
darbu, ta- 
mkiose są- 
. tarpe esą 
ripkų, ma- 
kiek mies-
uma maza- 
lėgėliai yra 
}, mėgsta 
ir netingi 
rbo gauna, 
irpe

pora kur-

LICENSES
Wholesale, Retail

Beer, Wine, Liquor

No.

to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1709 Foster Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

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

to sell __ _ _______
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1567 Pitkin Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, 
sumed off the premises.

MAX A. SILVERMAN 
1567 Pitkin Ave.

L
to _____ ____  ____
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1122 Eastern P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HOWARD SEIDERMAN
1122 Eastern P’kway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
L 58 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law- 
Brooklyn, 
sumed off

434 Court

at 434 Court St- Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
THERESA SCOTTO

St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 885 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

180 Hoyt

at 180 Hoyt Street, Borough of 
County of Kings, to be con- 

thc premises.
LOUIS SCHWARTZ

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1497 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 990 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

SCHMUCKLER’S W. & L. STORE INC. 
990 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 840 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 661 Washington Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

JOSEPH SCHINDLER
661 Washington Ave- Brooklyn, N. Y.

1 is hereby given that License No. 
— .433 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 754 Broadway, ~
Brooklyn, C —

tu** ui otxu way, OUIUUJ
. . County of Kings, to be 

sumed off the premises.
MORRIS

754 Broadway,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 608 has been issued to the undersigned 
to sell w’ine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 395 Roebling St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 72 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law a£ 415-417 Keap St- Borough of 

con-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 144 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

REMSEN COURT LIQUOR STORE, INC. 
5 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 97 has been issued to the undersigned 
to sell wine and 
Section 107 of the 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

at 4301 
County 

the premises.
JOHN P.

4301 Avenue D,

liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Avenue D, Borough of 
of Kings, to be con-

REILLY
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 606 has keen issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law’ at 1604 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con

sumed off the premises.
QUALITY WINE & LIQUOR STORE. INC. 
1604 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 55 has been issued to the undersigneel 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

Avenue U, Borough of 
of Kings, to be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1171 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 97 Church Ave., Morough of 
Brooklyn, C 
sumed off the premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 516 has been issued to the undersigned 
to sell ’ ' __ _ ______" __
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 220 Parkside Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

PARKSIDE LIQUORS CORP.
220 Parkside Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 453 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the? Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
L 747 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 433 Flatbush Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

PARAMOUNT WINE & 
LIQUOR STORE, INC.

433 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

con-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 399 has been issued to the undersigned 
to sell ’ ' '■___ ___ _____
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8218 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

OLYMPIC LIQUOR STORE, INC. 
5218 —5th Ave., Brooklyn, N. Y.

wine and liquor at retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1178 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2777 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, 
sumed off the premises.

HENRY F.
2777 Atlantic Ave.,

to be con-

OHLAU
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CW 7 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 386 Troutman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LIBERAL CIVIC CLUB, INC.
386 Troutman St. Brooklyn,. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2070 has been issued to the undersigned 
Io sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 385 Arlington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROSA GRATZER
385 Arlington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2192 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1192 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, 
sumed on the premises.

WILLIAM H.
1192 Myrtle Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7218 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 270 Smith St., Borough of 

County of Kings, to be con-Brooklyn, < 
sumed on the premises.

THOMAS G.
270 Smith St.,

DeCARLO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 
under Section 107 of 
age Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the 

JOHN 
2091 Nostrand Ave.

and liquor at retail 
the Alcoholic Bever- 
2091 Nostrand Ave- 
County of Kings, to 

premises.
FOX

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1776 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 96 Berry St- 
Brooklyn, County of Kings, 
sumed on the premises. 

STEPHEN J.
96 Berry St-

Borough of 
to be con-

SALAYKA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1766 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

at 1073 Fulton St- Borough of
County of 

the premises.
DOUGLAS
Royal Bar

Fulton St-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6210 has been issued to the undersigned 
>o sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

at 817 Onderdonk Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
EM I LIE DANGMANN 

Old King Cole
Onderdonk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2180 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 755-9 McDonald Ave., 101-103 
Ditmas Avenue, Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1861 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and fiquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 180 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
CARLO GANASSA & ANGELO RATTINI 

New Ridgewood Casino
180 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8071 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 166-168 Avenue O, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CARMELLA STANZELLA 
L. & S. Bar & Grill

166-168 Avenue O, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2213 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1227 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, " 
sumed on the premises.

MICHAEL 
1227 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1892 has been issued to the undersigned 
• n sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Ijiw 
Brooklyn, 
sumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
L 436 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1663 Sheepshead Bay Rd., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises.

MORT NEWMAN, INC.
1663 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

County of Kings, to be con

MICHAEL McHUGH
Brooklyn. N.at 261 Osborn St- Borough of 

County of Kings, to be con- 
the premises.
SAMUEL CHELODNICK

261 Osborn St- Brooklyn, N. Y.

at 1811
County _

the premises. 
LOUIS PRISCO

Retail Wine & Liquor Store
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5502 has been issued to the undersigned 
*o sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

at 73 Grand St- Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
ANTHONY TAUTKUS 
St- Brooklyn, N. Y.

Ace 
Avenue U,NOTICE is hereby given that License No. 

L 398 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law’ at 118 Prospect Ave., Borough of 
Brooklyn, County ' of Kings, to be con
sumed off the premises.

SCHACHER LIQUOR STORE. INC. 
118 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

1811 NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1828 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1425 Rockaway P’kway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
L 417 has been issued to the undersigned 
to sell ' ' '■___ _  ___ "
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off 
MYRTLE 
2 Myrtle

NOTICE is hereby given that License No. 
L 565 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

wine and liquor at retail under
73 Grandat 2 Myrtle Ave- Borough of 

County of Kings, to be con- 
the premises.
WINE & LIQUOR STORE, INC. 
Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
L 834 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1006 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

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

at 183 Sterling Pl- Borough of 
con- NOTICE is hereby given that License No. 

RL 2106 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con

st 3011 Avenue N, Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
MARIE BOWMAN 
Pat's Bar & Grill 

Avenue N, Brooklyn, N. Y.

County of Kings, to be 
the premises.
SIMON GOTTHEIMER
Plaza Liquor Company

Sterling Pl- ' Brooklyn, N. Y.

------ - puoduko sviesto, 
VILNIAUS B puodukas cukraus,

JONAMS kiaušiniai,
DAEJlpuodukas pieno, 

puodukų miltų,
Vilnius. -fc|šaukštukai kep. miltelių 

 

ta, kad Vilniiylšaukšta druskos, 

 

lenkų, kurie ii| šaukštukas cinamono, 
įvairių buv. 
ir neturi teisės 
vos pilietybės.

suregistruoti iriftrinti sviestą su cukru- 

 

Šiuo metu Lietrįki pabals. Supilti gerai 
nasis Kryžius 
viams duoda j 
dama kasdien 
iki penkių tuksi 
viai kolTčaT 
se, bet kai 
kuo už juos pamiltuoti). 
tomą, tokiems 
įrengti ben 
galės gyventi i 
Ateivių vaikai 
pieno, sviesto ii|Vyšnių Pyragaičiai 
kt. maisto 
liai ateivių 
produktai.

Pavasarį visi 
viams bus rip' 
darbo, pagal 
ne specialistai 
miško darbams 
mui.* Čia jie 
įstaigos, kurioE|ą, kep. miltelius ir mil- 

apmokės už 
reikės visiems > 
fesinio skirtina 
ka patirti, ir 
šelpimo įstaiP 
lenkams, eiti 
bėgėliai ir 
dalies atsilyl 
kraštams, kuri 
darni, globodar 
turi daug var; 
svarbiausia

Paskutiniu - 
liai pradėti i5' 
į provincijų.^ 
bartus ir Ža^' 
įrengtos 
patalpos. Pin* 
mi be šeimų. 

' matomais^ 
ti visus atbėfįaukštukas muštardos, 
lažas svogūnas, 
uodukai malto kumpio, 
os, pipirų pagal skonį.
ryti baltą sosą iš pie- 
Viesto ir miltų. Įmai- 
erai išplaktus kiauši- 
druską, pipirus, muš- 
ro. Ne vW I, kumpį. Išmaišius, ge- 
tvėsinti, daryti mažus 
tėlius, pavolioti duonos 
iuose ir kepti karš- 
i taukuose iki paraus.
į stalą su pamidorų 

r daržovėmis.
N. Sirgėdienė.

■puodukas sukapotų ra- 
zinkų (be kauliukų) 
aukštai romo.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 612 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 425 Sutter Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1056 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

791a

at 791a—3rd Ave- Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
LOUIS SCHACHER

3rd Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 412 has been issued to the undersigned 

retail under

183

ktus kiaušinius. Sumai- 
iltus su kep. milteliais, 
onu, druska. Viską su- 
i, pilant po truputį 
Baigus maišyti, supil

usią ir razinkas. (Razin- 
Sudėjus į 

išteptą skardą ir kepti 
n. vidutiniame karšty- 

S. Subatienė.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1327 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6415 — 18th Ave- Borough of 
Brooklyn, County of 
sumed off the premises.

VALENTINO 
18th Ave-

to sell wine and liquor at -----
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 546 -■ 86th St- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, 
sumed off the premises.

ANTHONY SANTORA, . 
86th St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I, 396 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 639 Vanderbilt Ave- Borough of 
Brooklyn. County of Kings, 
sumed off the premises.

FRED W. PLATE & META 
Plate’s Retail Liquor Store

639 Vanderbilt Ave- Brooklyn, N. Y.

to be con-

A. PLATE

546

6415

to be con-

JR.

Kings, to be con-

TROVATO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 332 has been issued to the undersigned 
to sell wine and 
Section 107 of the 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 

Pitkin Ave., Borough of 
to be con-

at 2574 
County of Kings, 1 

tho premises.
BARNET SUSTRIN

2574 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 147 has been issued to the undersigned 
to sell wine and 
Section 107 of the 
,trol Law at 1836a
Brooklyn, County _
sumed off the premises.
SUMPTER WINE & LIQUOR STORE INC. 
1836a Fulton St- Brooklyn, N. Y.

liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Fulton St., Borough of 

of. Kings, to be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 35 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

5217

at 5217 — 4th Ave- Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
CARL MULLER

4th Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1704 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

trol Law 
Brooklyn, 
Burned on

NOTICE is hereby given that License No. 
L 782 has been issued to the undersigned 
to sell W’ine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1725 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.

SAMUEL'S W. & L. STORE. INC. 
1725 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 861 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 266 Prospect Park, 
lough of 
consumed

W- Bo- 
Brooklyn, County of Kings, to be 
off the premises.

NATHAN RUBIN
266 Prospect Park, W- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 531 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 292 Kįngston Ave- Borough of - . . - . . ’ con-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 489 has been issued to the undersigned 
to ' ___ __
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

sell wine and liquor at retail under

Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

LOUIS HOROWITZ
Pitkin Wine & Liquor Shop

Kingston Ave- Brooklyn, N. Y.292

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1241 ha/ been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 147 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

J. A. PIT7AL, INC.
117 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

130

at 130 — 5th Ave- Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
EDWARD MOSS 
Edward Moss. Co.

5th Ave- • Brooklyn, N. Y.

at 125 Wythe Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
IRENE CARLIN

125 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6063 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 484 Bergen St- Borough of 
Brooklyn, County ’ of Kings, to be con
sumed on the premises.

BRIDGET CAREY. Exec.
484 Bergen St- Brooklyn, N. Y.

3011

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1979 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

at 1506 Neck Rd., Borough of 
County of 

the premises.
PATRICK SOLAN 

Ocean Tavern
1506 Neck Rd., Brooklyn, N. Y.

Kings, to be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 560 has been issued to the undersigned 
to sell wine and "___ ___ /
Section 107 of the Alcoholic^ Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

liquor at retail under

Fulton St., Borough of 
to be

887

at 887
County of Kings, 

tho premises.
MORRIS GARFINKEL
Morris Liquor Store

Fulton St- Brooklyn, N. Y.

con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2195 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

31 South

at 31 South 3rd St., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
AUGUST GOODARD

3rd St., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12030 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under . 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 213 Franklin St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

STANLEY ZUK
213 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

uodukai miltų, 
aukštuko kep. miltelių, 
uoduko cukraus, 
uoduko sviesto, 
iaušiniai,
aukštuko vanilos, 
uod. vyšnių uogienės, 
rinti sviestą su cukru- 
mušti kiaušinius, sudėti

Į Išminkyti, iškočioti ir 
ne išspausti apvalai- 

Viename apvalainyje 
dus pirštuku mažas 

tęs, uždėti ant sveiko 
ainio ir kol visi bus 
oti. Kepti vidutiniame 
yje kol paraus. Vyš- 
ogienę užkaitinti ir į- 
i y2 šaukštuko 
dėl tirštumo. 

šaukštuku dėti 
pyragaičių, toj 

uvo išspausta skylutė.
M. Juozapaitytė.

bulvių 
Atvė- 

ant iš- 
vietoj,

Kumpio Kotlietai
puodukas tiršto balto

iiaušiniai,

vendinti juos" 
nes higienos s 
pavojaus $ 
goms.

Daugek 
ūkininkų

NOTICE is hereby given that License No. 
L 152 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 10 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 
sumed off the premises. 

JACOB L.
Depot Wine & 

10—4th Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1078 has been issued to the undersigned 

liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Rockaway P’kway. Bo- 
County of Kings, to be 

premises.
MAX ROTH

1428 Rockaway P’kway, Brooklyn, N. Y.

to sell wane and 
Section 107 of the 
trol Law at 1428 
rough of Brooklyn, 
consumed off the

Kings, to be con-

GLASS
Liquor Store

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 679 has been issued to the undersigned 
to sell wine and 
Section 107 of the 
trol Law at 5407 
Brooklyn, County of Kings, 
sumed off the premises.

ABRAHAM BRETTSCHNEIDER 
Third Avenue Liquor Store

5407 Third Ave- Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 121 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Third Ave- Borough of 

to be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 490 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6117 Fourth Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

ALBERT B. MILLMAN 
Supreme Wine & Liquor 

Fourth Ave- Brooklyn, N.

con-

6117

NOTICE is hereby given that License No. 
L 720 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4416 — 4th Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ARTHUR & CHARLES DREHER 
Sunset Wine & Liquor Store 

4th Ave- Brooklyn, N.4416 Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 164 has been issued to the 'undersigned 
to sell wine nnd 
Section 107 of the 
trol Law at 1551 
Brooklyn, County of Kings, 
sumed off the premises.

STUYVESANT LUQUOR SHOP INC. 
1551 Fulton St- Brooklyn, N. Y.

liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Fulton St., Borough of 

to be con-

NOTICE is hereby given tnat License No. 
L 213 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 299 Flatbush Ave- Borough of 
Brooklyn, County of 
sumed off the premises.

ST. MARKS W. & 
299 Flatbush Ave-

Kings, to be con-

L. STORE INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 66 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law- 
Brooklyn, 
sumed off

450

at 450 St. Johns Pl- Borough of 
County of 

the premises. 
BARNETT 

St. Johns W. &
St. Johns PI-

Kings, to be con-

JAVITZ
L. Store Inc.

Brooklyn, N. Y.

at 193 Columbia St- Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
SADIE GOLDMAN

Union Wine & Liquor Store
193 Columbia St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 101 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 297 Atlantic Ave- 
Brooklyn, _ ’ —’ _ .
sumed off the premises.

MAX SIIOMER 
Atlantic Wine & Liquor 

Atlantic Ave- Brooklyn, N.

County of Kings,
Borough of 

to be con-

297
Co.

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 52 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 290 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

FRANCES GRAF 
Sea Beach Liquor Store

Kings Highway, Brooklyn, N. Y.290

NOTICE is hereby Riven that License No. 
L 253 has been issued to the undersipned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, _ _
sumed off the premises.

HARRY CHAN IN - IRVING SALMAN 
AARON CHANIN 

d-b-a Willies Wine & Liquor Store
2841 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

2841 Church Ave- Borough of 
County of Kings, to be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1257 nas been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off 
ARTHUR

30 Nevins

at 30 Nevins 
County of 

the premises. 
RUSSELL &

Russell 
St-

St- Borough of 
Kings, to be con-

GEORGE RUSSELL 
Bros.

Brooklyn. N. Y.

that License No. 
has been issued to the undersigned 

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

aw at 108-110 Tompkins Ave- Bo- 
be

NOTICE is hereby given 
L 67 has been issued to the 
to sell wine and liquor at 
Section ............................
trol Law at 108-110 Tompkins Ave., 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed off the premises.

MORRIS SCHREIBER 
Tompkins W. & L. Store 

108-110 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 757 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 168 Pierrepont St- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be < 
sumed off the premises.

SIGMUND KIMELMAN 
Pierrepont W. & L. Store 

Pierrepont St- Brooklyn, N.

con-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 406 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 201 Seventh Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

THOMAS J. MOLLOY, JR.
201 Seventh Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 5643 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the_ Alcoholic Beverage Con
trol La w 
Brooklyn, 
sumed on

at 125 Bedford Ave- Borough of 
County of Kings, 

the premises. 
REBECCA

125 Bedford Ave.,

to be con-

MARON
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 12015 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 221 ’BbWtiW'Bf ’
Brooklyn, Coj/ity' of Kings, to be con
sumed on th^premises.

HENRY SIEMS
22JL Ralph Ave- Brooklyn, N. Y.

168

NOTICE is hereby given that License No. 
L 861 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 123 Bay Ridge Ave- Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HENRY PETZINGER
123 Bay Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 699 has been issued to the undersigned 
to sell
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1239 Nostrand Ave- Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed off the premises.

SOL & HENRY MEYER 
Meyers

1239 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

wine and liquor at retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6717 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the _Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

295 Park

at 295 Park Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
FRANK MACHER

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 338 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

at 4811 Avenue N. Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
GEORGE APOSTAL 

AP Bar & Grill
4811 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 391 has been issued to the undersigned 
to sell w’ine and 
Section 107 of the 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Broadway, Borough 
of Kings, to be

of 
con-

at 1520 
County _ .

the premises.
MARY PIERSE

B’way W & L Store
1520 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 607 has been issued to the undersigned 
to sell ___  ___ __ _  ____
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6114 — 5th Ave- Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be 
sumed off tho premises.

PERLMAN & GOLDSTEIN 
Crown Retail W. i. L. Store

— 5th Ave- Brooklyn. N.

wine and liquor at retail under

con-

6114

NOTICE is hereby given that License No. 
I, 279 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 607 Myrtle Ave- Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed off the premises.

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

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

L 491 
to sell 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3901 
Brooklyn, . _ .
sumed off the premises.

JOHN PEPE 
5th Ave- Brooklyn, N. Y.

5th Ave., Borough of
County of Kings, to be con-

3901

NOTICE is hereby given that License ' 
L 276 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1422 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HARRY LAZER & IRVING WEISS 
Peerless Wine & Liquor Co.

1422 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
L 559 has been issued to the undersigned 
to 
Section 107 of the 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

sell wine and

NOTICE is hereby given that License No. 
L 283 has been issued to the undersigned 
to sell
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1706 Mermaid Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

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

wine and liquor at retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2012 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquot» at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumeti on

8822

at 8822
County of Kings, 

i the premises.
ERNST A.

3rd Ave.,

3rd Ave., Borough of 
to be con-

WOBBER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW' 438 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at aetail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 386 Metropolitan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GIACOMA FERRARA
386 Metropolitan Ave.. Brooklyn. N Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2101 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con.- 
trol Law at 1496 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHESTERFIELD RESTAURANT. INC. 
1496 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 424 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

at 318 Hudson Ave- Borough of 
con-

318

County of Kings, to be 
the premises.
SALVATORE JORDANO

Toronto Bar & Grill
Hudson Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2185 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

at 412 Meeker Ave- Borough of 
con-

412

County of Kings, to be 
the premises.
EDWARD L. SCHARF 
Penny Bridge Tavern 

Meeker Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
RL 6770 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 444 Melrose St., Borough of 
Brooklyn. ~County of Kings, 
sumed on the premises. 
HENRY ZANETTI & 
444 Melrose St-

No.

to be con-

ETTORE WEGHER 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1969 has been issued to the undersitrned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectįon 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law ’ ””
Brooklyn, 
sumed on

at 241 Kingston Ave., Borough of 
County of 

the premises. 
BERNARD

241 Kingston Ave-

Kings, to be con-

TRACEY
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 22.85 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumeti on 

THE
704 Nostrand Ave.,

at 704 Nostrand Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
COVE RESTAURANT. Inc.

Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL K(i93 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 1058 Nostrand Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be con- 
sumeel on the premises.

HAROLD F. & WILFRED B. ATCHUE 
1058 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1988 has been issued to the undersigned 
Io sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

at 396 — 7th Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
CHARLES McBRTDE

396 — 7th Ave- Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1771 has been issued to the undersig”'v| 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the _Alcoholic Beverage Con
trol Law 
ma Ave., 
Kings, to

2572 
11-13

at 2572 Fulton St- 11-13 Alnba- 
Borough of Brooklyn. County of 
be consumed on the premises. 
CHARLES 

Trinity 
Fulton St- 
Alabama Ave.,

JACKMAN 
Tavern

Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that I iccnse No. 
RW 427 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine nt retnil under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Lw at 1185 Dumont Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SALVATORE PAPA
1185 Dumont Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 376 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 559 Lorimer St., 
Brooklyn, ~ 
sumed on

---- Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises. 
JOSEPH BONFIGLIO

559 Lorimer St- Brooklyn, N. Y.

itbėgėliams 
komitetas 

ims maitin- 
116,000 litų 

yra Šven- 
atbėgėlių 

e 250 vaikų 
r taip pat 

pašalpų.

ti pirkti,o'* 
gus. ,

—Vilniaus- 
Komitetas F 
pendijų au^ 
nantiems e, 
nuoliams.0? 
nantiems sf1 
moks^

NOTICE is hereby given that License No. 
L 49 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the .Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off ______

SOUTH BROOKLYN LIQUOR CO. INC. 
429 — 5th Ave- Brooklyn, N. Y.

st 429 — 5th Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 277 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 
Brooklyn, C _ _ __ ___ o_r
sumed off the premises.

PHILIP SCHUPACK 
Philips Retail W. & L. Store

Myrtle Ave. , Brooklyn, N. Y.

401 Myrtle Ave- Borough of 
con-County of Kings, to be

at 1211 
County 

the premises.
CATHERINE

1211 Fulton St-

liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Fulton St., Borough of 

of Kings, to be con-

PAYNTER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 73 has been issued to the undersigned 
to
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

and liquor at retail under

at 616 Flatbush Ave- Borough of 
con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6986 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1325 DeKalb Ave- and 1282 
Myrtle Ave- Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

ADOLF SCHULTZ 
Auf Wiedersehn Tavern 

DeKalb Ave- 
Myrtle Ave.,

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1728 has been issued to the undersigned 
Io sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
t rol Law 
Brooklyn, 
sumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 325 has been issued tn the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 615 Lorimer St- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises

MICHAEL CAMUSO
615 Lorimer St- Brooklyn, N. Y.

98 Berry

nt 98 Berry St- Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
STEPHEN LEWICKI

St- Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 399 has been issued to the undersigned 
to »ell beer and wine at retnil under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 137 Leonard St- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

TONY BALCAN
137 Leonard St- Brooklyn, N. Y.

1325
1282 Brooklyn. N. Y.

NOTICE
RL 1685 ________ ___ __
io sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
L t055 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
rough of 
consumed

nt 1700 Broadway, Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises. 
HARRY FINKELSTEIN 

Broadway Tavern
1700 Broadway, Brooklyn, N. Y.

at 6216 New Utrecht Ave.. Bo- 
Brooklyn, County of Kings, to be 
off the premises.

JAMES SANTI
Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2228 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

6216 New

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1761 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
rough of 
consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1341 has been issued to the undersigned 
to sell wine and 
Section 107 of the 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

at 158 Saratoga Ave- Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
MARY YOUNG 
Martin Tavern

158 Saratoga Ave- Brooklyn, N. Y.

liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Avenue M, Borough of 

to be con-

County of Kings, to be 
the premises.
REBECCA EDELSTEIN
Patio W. & L. Store

Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

401

616

esama
sell

con-

Brooklyn, N.1819

con-

89 Nassau Brooklyn, N. Y. 119 1768

212
112

Borough of Brook- 
to be consumed off

trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

Nostrand Avenue, 
County of Kings, 
premises.

PERSEPHONE 
Nostrand Ave.,

KOUMIDES
Brooklyn, N. Y.

SPANIER
Brooklyn, N. Y.

to be con-

issued to the undersigned
wine and liquor at retail under

264 Grand

at 89 Nassau Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
LOUIS SOLOMON

Ave., Brooklyn, N. Y.

Kings, to be con-
788 Grand

wine and

I. KOSLOW 
Store 

Brooklyn, N. Y.

at 264 _ _
County of Kings, 
the premises.
SAM DINNERSTEIN
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 886 has been issued to the undersigned 
to sell wine and

liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Grand St., Borough of 

to be

at 7002 New Utrecht Ave- Bo- 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

VINCENT PELLEGRINO
7002 New Utrecht Ave- Brooklyn, N. Y.

the premisas.
SAMUEL jROSCHER

808 Prospect PL, Brooklyn, N. Y.

at 1518 ___
County of Kings, 
the premises

IRA H. MEYER
1518 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

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

wine and liquor at retail under

_ liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

Grand St- Borough of 
to be con-

be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1180 has been issued to the undersigned 
to sell w’ine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law' at 4819 — 13th Ave- Borough of 
Brooklyn. County of 
sumed off the premises. 

BENJAMIN 
13th Avė

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1135 has been issued to the undersigned 
to sell 
Section 107 of the 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

nt 788
County of Kings, 

tho premises.
ANTHONY ROSSI

Rossi Food Products
I St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 338 has been 
to _ __ _ _______ ____
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1204 — 8th Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, 
sumed off the premises. 
ABE OSTROW & ALBERT 

Park Slope W. & L. 
1204 — 8th Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2026 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Ijiw nt 212 Berry St- 112 North 3rd 
St- Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANTHONY SZYMASZEK 
Berry St- 

North 3 St

no ab 
yra 1

us rubarbus nereikia 
i. Tuo sutaupama lai- 
kiekis. Prieš verdant 
styti plonais; gabalė-

NOTICE is hereby given that License No 
I. 1487 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

L 695 
to sell _ ___ _____ _  ____
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1436 Nostrand Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises. 

HERBERT E. BERRY & 
ELSIE M. IMGRAM 

Nostrand-Church Wine & Liquor Store 
1436 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6773 has been issued to the undersigned 
to »ell beer, wino nnd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 41 Amboy St- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WEINER’S RESTAURANT, Inc
41 Amboy St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 977 has been issued to the undersigned 
to sell /wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 808 Prospect Pl- Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to 
sumed off the premisas.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2156 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1644-50 Flatbush Ave.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WILLIAM DITALIA
. Montgomery Royal Gardens 

1644-50 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2193 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I-aw at 119 Belmont Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LOUIS ABRAMOWITZ
Belmont Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12102 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1768 ' ' - . . _ .
lyn, 
the
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AMERIKA Balandžio m. 5 <1., MI j landžio m. 5 į., 1940 m.

BRIDGEPORT, CONN.

—Balandžio .14 d. įvyks 
vakarienė mūsų kleb. kun. J. 
Kazlauskui pagerbti, minint 
jo kunigavimo 15 metų su
kaktį. Visi trys'chorai iš
pildys muzikalę dainų pro
gramą. Bus daug svečių ku
nigų iš visos apylinkės ir pa
sauliečių. Jau baigiamas tre
čias šimtas bilietų išplatinti. 
"Įsigykite bilietus iš anksto, 
kad vietos užtektų.

—Visi įsigykite balandžio 
12 d. „AMERIKOS” numerį, 
nes ten bus daug gražių ir 
svarbių žinių iš Bridgepor- 
to. Visi užsisakykit iš anks
to pas „Amerikos” išnešio
toją.

—„Nenori duonos, graušk 
plytas”, gražiausią ir juokin
giausią komediją, apgautą 
dėdę, išgurdusį studentą ir 
iš vaikino tapusią gražią 
mergaitę matysit bal. 28-d. 
Bilietai platinami. Programą 
pildys priaugančiųjų choras; 
jie suvaidins vaizdus: „Po
nas ir Ponia”, „Bajorė” ir tt. 
Po vaidinimo bus šokiai iki 
vėlumos.

—„Cingu Lingu” bus Mo
tinų dieną. Matysit juokin
gą žydą, pijoką, angelus ir 
kipšus. Galėsit juoktis, juok
tis ir juoktis.

—Vargonų vajus eina. Kun. 
J. Kazlauskas pradėjo para
piją lankyti šiuo vajaus rei
kalu ir lankys visą balandžio 
mėnesį.

—Šiuo laiku daug žmonių 
serga mūsų kolonijoje; gana 
ilgai sergą Ribokas ir Ba
joras, yra seni parapijiečiai. 
Visi linki jiems greit pa
sveikti. O.

buvo matyti dvigubai dau
giau vaikučių Prisikėlimo 
procesijoje, nei kitais me
tais. Džiaugsmas, kad mūsų 
parapija taip gražiai auga, 
klesti.

Pereitą sekmadienį prieš 
sumą pašventinta nauja ko
pa ir palaiminimo apsiauti- 
mas. Įtaisytas naujas už
dangalas tabernakuliui. Au
kos vienos geradarės.

Šv. Vardo dr-jos metinis 
balius įvyksta šeštadienį, ba
landžio 13, parapijos salėje. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Didžiulis parapijos baza- 
ras įvyks balandžio 26, 27 ir 
28 dd 
mai.
dalino darbais, kad bazaras 
būtų pasekmingas.

Bus 50 dol. laimėj i- 
Visos draugijos pasi-

pa-Nuolatinės Novenos 
maldos prie šv. Onos antra
dienių vakarais; lietuviškai 
7:30, angliškai 8:15. Šv. 
Onos altorius naujai parėdy
tas.

Malonu pasakyti, kad mū
sų jaunimas netingi ir ne
snaudžia, gausiai lankyda
mas trečiadienių vakarais 
lietuviškas pamokas, kurias 
pats klebonas veda.

KEARNY, N. J

moterų ir 
draugija radijo

PHILADELPHIA, PA. ’

Kazys RambnSn^- Rama
nauskas kovo 27 d? atidarė 
graboriaus įstaigą, 1113 Mt. 
Vernon St., o kovo 28 d. jau 
patarnavo Jono Žvinio laido
tuvėse. Jo telefonas—Poplar 
4110. Geriausio pasisekimo.

K. V.

Balandžio 7 d. 6 val. vak. 
Liet, politikos klube, 134 
Schuyler Ave., 
merginų 
programai remti rengia kon
certą ir vakarienę. Dainuos 
radijo vyrų choras ir solis
tai. Šokiams gros Ad. Sma- 
lenskio orkestras. Bilietas 
1 dol.; tik šokiams 35c. Visi 
klausytojai kviečiami atsi
lankyti ir tuomi paremti ra
dijo valandą.

Juozas Ratkus.

NEWARK, N. J.

BALTIMORE, MD.

— LRKSA 13 kuopa di
džiuojasi, kad jos vicepirm. 
adv. T. Grajauskas gavo val
džios darbą, kaip teisių pa
tarėjas prie žemės skyriaus; 
dirbs Washingtone. Sveiki
name advokatą T. Grajauską 
ir linkime iškilti į dar aukš
tesnę vietą. Jo reikalu pasi
darbavo kongresmanas Tho
mas D. Alessadro, Jr.

—Mirė Fabijonas Večers- 
kis, vienas Lietuvių budavo- 
jimo paskolos bendrijos 
skundėjų. Dėl skundų ben
drija pateko į resyverio ran
kas ir septyni šimtai tūks
tančių dol. nuėjo į svetimas 
rankas Hooverio krizės lai
kais. Iš 700,000 dol., mes 
tik trupinėlius gavom, taip 
pat ir skundėjai, o likvida
toriai ima tūkstantines al
gas. Jei baltimoriečiai mažai 
aukoja Vilniui, tai šis smū
gis daug kaltas, nes užslopi
no veikėjų energiją. Kitos 
panašios bendrijėlės, daug 
silpnesnės, bet gyvuoja, nes 
nedrįso skųsti. Tokių įstai
gų niekad krizės metu nereik 
užpulti.

— Pereitą savaitę šilčiau. 
Kovo 31 d. vakare griausti
nis su žaibais praėjo, žolė 
sužaliavo, jaučiame pavasa
rį.

—Kun. Mendelis jau pa
sveiko, bet dar pasilsės kokį 
laiką. J. K.

Prieš Velykas Švč. Trejy
bės bažnyčioje prie šv. Juo
zapo noveną vedė kun. J. 
Mačiulionis, marijonas; ge
rai pavyko, žmonių lankėsi 
daug. Velykų šventė šiemet 
labai iškilmingai paminėta. 
Prisikėlimo mišias laikė kun. 
Mačiulionis. Procesija buvo 
įspūdinga, berniukus ir mer
gaites gražiai paruošė sesu
tės pranieškonės. šv. Ceci
lijos choras, naujo varg. 
Burkės vedamas, nepapras
tai atsižymėjo—tvarkoje ir 
giedojime. Žmonių atvyko 
iš plačių New Jersey apylin
kių; didžiulė Newarko baž
nyčia buvo perpildyta; dar 
niekad taip skaitlingai nebu
vo, kaip šįmet. Daug žmo
nių yra atvykusių iš Penn- 
sylvanijos į mūsų apylinkę, 
nes kaip girdėti, darbai pa
gerėjo.

Pamokslą pasakė pats kle
bonas kun. Ig. Kelmelis ir 
p a s v e i k ino parapijiečius. 
Vienas mišias laikė kun. T. 
Poška, parvykęs iš Kanados 
universiteto.

Moterys—sąjungietės ruo
šia savo jubiliejų, seserys su 
vaikais operetę ir teatrus, 
Šv. Cecilijos choras teatrą ir 
balių, klebonas su komitetais 
ir parapijiečiais ekskursijas.

JERSEY CITY, N. J.

Klebonas paskelbė bažny
čioje, kad po Velykų ketvir
tadieniais mokys suaugusį 
jaunimą, vaikinus ir mergi
nas, lietuvių kalbos nuo 8 iki 
10 vai. vak. Labai gera pro
ga suaugusiems išmokti sa
vo motinos prigimtos kalbos.

Vietinis
Mūsų bažnyčia šiais me

tais per Velykas buvo nepa- 
prąstai gražiai išpuošta. 
Ypatingai gražiai buvo iš
puoštas didysis altorius gė
lėmis ir žvakėmis. Malonu

D ENN y LIETUVA

:-x-. ū'-SįSįj-iš*

.•

Lietuvos prekybos laivyno naujai įsigytas laivas „Denny Lietuva”, šiomis dienomis išplauksiąs iš Bostono į 
Lietuvą. Laivas nupirktas per Liet. Amerikos Importo ir Eksporto bendrovę (157 Chambers St., New York) 
ir prikrautas įvairiomis „Lietūkiui” prekėmis.

45c. Šokių komitetą sudaro 
J. Remeika, O. Barkauskai- 
tė, Pr. Bernotaitė, Ad. Bara
nauskaitė, L. Nemanytė, EI. 
Verbaitė, B. Staniulytė, K. 
Vaškas, S. Katėnas, P. Pod- 
galskis. F. V.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5653 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 764 — 40th St- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BROOKLYN FINNISH SOCIALIST 
CLUB, INC.

764—10th St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is’ 
RW 302 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 140
County of Kins 
premises.

GIUSEPPE 
140 Frost St..

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

to
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

PALUMBO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
L-446 has been issued to the 
to sell wine and 
Section 107 of the 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

License No. 
undersigned 

liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Avenue U, Borough 
of Kings, to be

of 
con-

BAYONNE, N. J

—Balandžio 7 d., sekma
dienį, par. salėj, įvyksta 
„Moterims n e i š s i meluosi” 
komedijos vaidinimas. Da
lyvauja: A. Jakubčionis, O. 
Novickaitė, M. Mickevičiūtė, 
S. Tumusas, J. Novickas, O. 
Dimaitytė, M. Kvetkauskai- 
tė, J. Radušis, J. Zablackas, 
J. Čirinskas. Režisuoja kun. 
S. Stonis. Po vaidinimo šo
kiai ir kiti pamarginimai. 
Kviečiame atsilankyti 
Bayonnes, taip lygiai ir 
linkės lietuvius.

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

739—6th

NOTICE

JOHN PERROTTA
Greenwood Grove

Ave., Brooklyn, N. Y.

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., Borough of Brook
lyn, ~ -
the

kaip 
apy-

3012

County of Kings, tq_ be consumed on 
premises.

JOHN T. WAMSLEY MARINE 
BAR & GRILL

Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

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

1012 Myrtle Ave., Borough of 
County of 

the premises.
' HARRY 

1012 Myrtle Ave.,

NOTICE is 
RL 1961 has 
to sell beer, 
Section 1 
t rol La w 
Brooklyn 
on

Kings, to be consumed

KRAHAM
Brooklyn, N. Y.

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

3003 Avenue L- Borough of

NOTICE is 
RL 6807 has 
to sell beer, 
Section 107 < 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES McDADE 
#003 Avenue L. Brooklyn, N. Y.

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.

at 154
County 
the premises.

PETER BRESSI—
Avenue U Wine & Liquor Store

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5556 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4021 & 4023 Glenwood Rd., 
Borough of Brooklyn, County of Kings 
be consumed on the premises.

POLLACK & LAURO, INC. 
1021—1023 Glenwood Ave., Brooklyn, N.

to

NOTICE is 
RL 1484 hits 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROCCO ROBERT SAVING 
Alp Tavern

561-—^563—5th Ave- Brooklyn, N.

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

Y.

h,Creby given iZj 
KL 6099 has been issued to th* 
to sell beer, wine and liquor it',^8 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 5011—13 Avenue-LuS 
Brooklyn, County of Kings, to L 
on the premises.

FRANK LYN A. MORAN i I 
DENNIS CALLAGHAN I 

Moran’s Bar 4 Grill

VIETOS
5011—13 Avenue L,

NOTICE i ual
RL 1968 has been issued to th» 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 1804 Flatbush Ave S? 
Brooklyn, County of Kings, to k? 
on the premises.

FRANK CALLAHAX 
1804 Flatbush Ave., [

is hereby given that 
ms been issued tn ? flJNIGŲ VIENYBĖS 

CENTRO POSĖDIS

—Velykose buvo labai 
žiai išpuošta bažnyčia, 
gėrėjosi. Prie papuošimo la
bai daug prisidėjo atnaujin
ti altoriai ir stovylos; atli
ko labai skoningai meninin
kas J. Subačius.

gra- 
Visi

—Balandžio 21 d. įvyksta 
40 vai. atlaidai. Laukiame 
daug kunigų.

—Rožančiaus draugija ap
siėmė paauksuoti liktorius. 
Kiti geri žmonės įtaiso nau
ją baldakiną.

Per vėlu
Onutė: — Jackau — kam 

gi tas namas dabar ten?..
Stasė: — Kur?
Onutė: — Tu per vėlai pa

sižiūrėjai. Jau dingo.
Paaiškino

Petras: — Aš dažnai gal
voju, kodėl tie riebūs žmo
nės yra gero būdo?

Jonas: — Aš manau
to, kad kur kas ilgiau ims 
pykčiui prasiveržti pro la
šinius.

dėl

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKDNIS
(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 thnt License No. 
RL 5565 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 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.

L. Vyčių 29 kp. balandžio 
6 d. turės pavasario šokius 
šv. Jurgio dr-jos salėje, 180 
New York Avė. Gros Forest 
Club orkestras. Bilietai po

NOTICE is hereby Riven thnt License No. 
RL 1769 hns been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine anil liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3501 F 
Brooklyn. County of 
on the premises.

WILLIAM
3601 Surf Ave.,

Surf Ave.. Borough of 
Kings, to be consumed

McLean
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 be consumed on the 
premises.

LEO BELLUCCI & ROBERT VETERE 
MYRTLE RESTAURANT & BAR

646 Myrtle Ave., Brooklyn. N. Y.

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 TRILLI 
Fred’s BtTr & Grill

321 Columbia St., 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 given that License No. 
RW 451 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine 
107 of the Alcoholic 
at 112%—5th 
County of 
premises.

112Į6—5 th

Ave., 
Kings, to

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

FORTUNATO SĖSTI
Ave., 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.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

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

NOTICE is 
RL 1735 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 513 Central Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHELE BOZZA
Central Garden Rest. Bar & Grill

513 Central Ave., 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 hereby given that License No. 
RW 341 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2123 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY Di LUCA 
Jean’s Clam Bar & Add'l Space

2123 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1841 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 346 East Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD MILLER
346 East Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 1817 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at — — oujuuic nvc- ourvugn ot 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE RAINONE 
Atlantic Bar & Grill

2318 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
2318 Atlantic Ave., Borough of

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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1711 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wins and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I.aw at 257 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given thnt License No. 
RL 1725 hns been issued to the undersigned 
• o sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 291—31 Kent Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. -

SAM
291—3 Kent Avo.,

SA1PEGA 
Brooklyn, N. Y.

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

ALICE 
Greene PI-138 Ft.

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

E. MULLS 
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 
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

East New York 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 of 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 įs 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. 

5701—1st Ave., 
& 102—57 St., Brooklyn, N.

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.

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

NOTICE is 
RW 345 has 
ot sell beer 
tion 107 of 
Law at 5416—16th Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

ROCCO SCALI ALPS BAR & GRILL 
5416—16th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6071 has been issued to the undersigned 
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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 407 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 166 Columbia St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is 
RL 2068 has 
to sell beer, 
Section 107 __ ________
trol Law at 2081 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LUDWIG LA ROCHE 
2081 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
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 hereby given thnt License No. 
RL 5559 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 3856—58 Flatlands Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises

JAMES McDADE 
3856—58 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5631 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3410—12 Tilden Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given thnt License No. 
RL 1574 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 1596 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MACON BAR & GRILL. INC. 
1596 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5581 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic B .verage Con
trol Law at 405 Livonia Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

405

the premises.
LEO S. STARR

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

NOTICE is 
RL 2036 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at _ _______ ___ , _____ „___
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY STERN 
Henry’s Reqt. & Tavern

2110 Cortelyou Rd., '

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
2110 Cortelyou Rd., Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2034 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 453—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER 
Walter’s Bar 
Ave.,453—3rd

WILK
& Grill 

Brooklyn, N.

NOTICE
RL 1654 _________ ____ ____ _____
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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1844 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

Borough of 
be consumed

trol Law at 363 Halsey St- 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

HARRY

363 Halsey

WAXLER & ABE 
Dew Drop Inn.

St- Brooklyn, N ,Y.

TICKER

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 2834 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

hereby given that License No.

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”erage 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- Brooklyn, N.

of

NOTICE is 
RL 1613 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at ____  ___ ______ _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

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

127

the premises.
ELIZABETH TRINDER

Livingston Restaurant—Bar & Grill
Livingston St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6112 has 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, to 
be consumed on the premises.

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

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.

balandžio 8 d. Brooklyn 
Mti jsirinks posėdžio Kunig

..o nv.vuy given uiat Vienybės centro valdyba pa
RL 1947 hns been issued to t!a i at ti i
to sell beer, wine and liquor it ^D. N. PREhIII}. PC
trol Law at 423—3rd ^Avedalyvausią valdybo 
onro<tkhenpreS.01 Kinn jjai ir iš tolimesnių vieti

NOTICE is hereby given that ]į

423—3rd

JOSEPH BONAVtTA 
Bona Vita Tavern 

Ave., Į
Balandžio 9 d. pas kun. K 
įkalnį įvyks K. V. Ry^ti 

has O^08 P°S§diS’NOTICE 
RL 1958 ____________
to sell beer, wine and liquor at retį,........ — - , .....K- ■ •ųuvt ai į; ■ -
Section 107 of the Alcoholic Beįn»; s
trol _ Law jrt 6019-ith Ave. GERAI LAIKOS
Brooklyn, County of Kings, to b> 
on the premises. >«:

PATRICK CLIFFORD | 
Rainbow Tavern I 

6019—4 Ave., Brooklyn j|

NOTICE is hereby given that li^| 
RL 5535 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Berej,! 
trol Law at 131 McDougal St., 
Brooklyn, C'— -f v:__ 
on

jrooklyno basebolo Dodg 
komandos atsarginis me 
is Vytautas Tamulis šių 
hi labai gerai laikosi. Ba

<11 1OA CUCMVU^dl 01.. •• •

County of Kings, to te g, njjflO 1 d. jis žaidė prie 
the premises. , ... , . _.

thomas j. o'connor totą (S. A.) ir laimejt
a.rvr. 1 G*j|| • V

Broiig, i idimą 19:2. Jis isbuv 
NOTICE is hereby given that Ižg, dlDlf pGF VISUS 9 „inniU 

RL 1940 has been issued to the į. m • TA-J__
to sell beer, wine and liquor at r4į f. 1<U piTDiaS JjOQger 
trol Law " at 535—5th Ave.^pjas, išbuvęs šiemet vis 
^°°tkh^preXy °f Kinga'loU' ito laiką ir nereikala 

PARK SLOPE TAVERN. KC „balHmn noilcKf-J Toil.535-5th Ave., Brookig. ] i pakeitimo pailsėti. LaiK
tiai, aprašydami jo lai 

w^ anTnq»rat^ iR. pažymėjo, kad ta

131
McDougal Bar 4 Grill 

McDougal St., I

NOTICE is hereby given that litą 
RL 1987 has 1 ......................
to sell beer, w__  __  .... ___
Section 107 of the Alcoholic Bevrnj 
trol Law at 869—3rd Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to be es 
on the premises.

THOMAS FITZGERALD 
Ave- Brookbi,]

ysis ir Juozas Krakaus
869—3rd

žaidėjas.
grieti, kad šiemet gėriai

NwilCE is hereby given that Usei
RL 2230 has been issued to the tefe WasHingtOnO kOmandO 
4-r* knnr wino liflUOT at TCtJ?
NOTICE

to sell beer, wine and liquor at ral 0 ... v
Section 107 of the Alcoholic Beraig Ijw Palankiai rasom: 
trol Law at 8510—IS Ave., fcnj •
Brooklyn. County of Kings, to te q |pie Brauką, kllTS atgaU 
on the premises. ”

JOHN CIACCIO
Knock—Knock Inn n

Ave- Brookin,] UDI .

anksčiau turėtą ger
8510—18

is 
has

NOTICE 
RL 2173 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at
Brooklyn, County 
on the premises.

MAX

hereby given that litą i --------------------------
wine anTCrat'S J1L4U AUTOMOBILIŲ
of the Alcoholic Beraj
3200 Emmons Ave, Bn 

Kings, to It aof
NELAIMIŲ

j.
3200 Emmons Ave-

GOLDMAN
Brooklyn,

^7 us mieste automobilių nela
neitą savaitę New Yoi

NOTICE is hereby given
RL 6107 has been issued to the cs 
to sell beer, wine and liquor airei 
Section 1.. __ ....
trol Law at 3224 Church -
Brooklyn,
on the premises.

MATTHEW MURPHY
3224 Church Ave- Brookin

k ANGELŲ KARALIENĖ

buvo 419 (pernai tu 
kuriose užmuš

i. County of Kings, to be■ Benys (pernai 16). 
nrpmisps. * *

NOTICE is hereby given that 
RL 2199 has been issued to the tas 
to sell beer, wine and liquor at rti 
Section 107 of the Alcoholic Beret 
trol Law at 396 Hamilton Ave., fe L #
Brooklyn County of Kings,,.tr b>.< .VaTtlft df-ja Vengia pion-trre-prenii.'“— ,

MICHAEL J. BEHAN
396 Hamilton Ave., Brooklgj

PARAPIJOS

do balių penktadien 
sės 24 d., par. salėje.
Mgija visuomet rengi 
is penktadieniais. Atsi 
j svečiai praleidžia gra 
inksmai laiką. Muzi 
gros anglų ir lietu.

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

CHARLES LOFFMAN 
d-b-a—Boro Hall Liquor 

43 Schermerhorn St- Biwklii l! 

NOTICE is hereby given that In OklUS. ĮzUIlga tlk 25c. 
RL 1623 has been issued to the ti >. 
to sell beer, wine and liquor at ret Mill.
Section 107 of the Alcoholic Bern | 
trol Law at 33 Hudson Ave., Boa v 

STSTrSSK Sv. Valan-
LUDEIKOS ALEKSEJUS1 

33 Hudson Ave- Brookljl

NOTICE is hereby given that Lis • ^US ŠV. KryŽlaUS 
FoLsTbeer\^c andtlor^" bučiavimas ir pa- 
Section 107 of the Alcoholic Bean 
trol Law at 48 Sands St., Ba 
Brooklyn, County of Kings, to be■ ______
on the premises.

JOHN SERRAG0 t 
Bridge Bar & Grill 

48 Sands St- Brooklja

NOTICE is 
RL 1833 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at ______  ____  ______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

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

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

174 Flatbush Ave., Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1G66 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un<l*»- 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 137 Schenectady Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed on the premises.

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

NOTICE is hereby piven that License No. 
RW 466 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4105—Avenue U, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK WANKERL 
n nr a Rank’s Log Cabin 
4105 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

lenktadienį Šv. Valan
ti vai. vakare. Po pa

šuoliai šiandien, penk- 
į žais krepšinį su At-

beenbyi^edntoXd parapijos jau- 
wine and liquor at rehl [3 KlaSČiaUS Salėje, 
of the Alcoholic Beref ' u

NOTICE is 
RL 6133 has 
to sell beer, 
Section 107_ __ .-„„„„v
trol Law nt 409 Kent Ave., 4 iS Wbe. 
Borough of Brooklyn, County of I 
be

409
18

consumed on the premises.
THERESA FEUERSTAS , . ..

Eat More Lunch Room iwoai, vyresnieji 
Kent Avenue ' J J

Broadway, Brookbi.

NOTICE is hereby given that Ii 
RL 1765 has been issued to the B 
to sell beer, wine and liquor at ret 
Section 107 of the Alcoholic Bevs 
trol Law at 470 Court St, Ba 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

THOMAS J. CUNNINGHi 
470 Court St- BrookhtW

ir
į žaidė krepšinį kovo

< ir laimėjo abu žaidi- 
jUt kovo 31 dieną—

NOTICE is hereby given that iysj 
RL 1469 has been issued to the oM 
to sell beer, wine and liquor at rtS’l 
Section 107 of the Alcoholic Brretfl 
trol Law at 428 Tompkins Ave., M 
Brooklyn, County of Kings, to be # 
on the premises,

ABRAHAM ROTHMAN 
428 Tompkins Ave., Brookb»l

NOTICE is hereby given that Lifl 
RL 1603 has been issued to the BR 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic BereW 
trol Law at 946—3rd Ave., B*" 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

BUSH TAVERN, Inc. į 
946—3rd Ave., Brooklj*l

NOTICE is hereby given that Lkfl 
RL 1757 has been issued to the Cfl 
to sell beer, wine and liquor at rd»! 
Section 107 of the Alcoholic Bevcn# 
trol Law at 150 North 4 St..— 
Ave., Borough of Brooklyn, Count d' 
to be consumed on the premises. ’

JOE TRUNCA . 3 
150 North 4 th St., 
& 240 Bedford Ave., Brook!!*

■ MENESIOI
WfODAME RAKAI

NOTICE is hereby given that 
RL 1694 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at ret*l 
Section 107 of the Alcoholic BevS’Jj 
trol Law at 244 Nassau Ave., Btrj 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

AUGUST GERKE j 
244 Nassau Ave., Brookl!*’

NOTICE is hereby given that 
RL 2010 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at reoil 
Section 107 of the Alcohols’ Bevenfi 
trol Law at 29 Rock St., 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

ANNA DROEGE < 
29 Rock St., Brookll* ’

ie įvairius rakandi 
nomis Pasirinkim

NOTICE is', nereby given that LWjj 
RL 1719 had been issued to the 
to sell beer,' wine and liquor at rdjM 
Section 107 of the Alcoholic Bevertf! 
trol Law at 1939 Coney Island 
rough of Brooklyn, County of Kini* < 
consumed on the premises. I

Matthew p. lowell i 
1939 Coney 14 land Ave., Brookl*'

J1SETS - PARL(
KITCHEN SET 

^-MATRASAI 1

HUD CHAIR CO
PBVld RAKANDI
L PETRAITIS, Biz

W P. LOWELL
'Street,
Tel EVergreen ’



tandžio m. 5 d., 1940 m.

1804 Flatbush^ dandžio 8 d. Brooklyne

,lnį įvyks K. V. Rytų

i-JM has been ;^l 
to sell beer, win, 
Section 107 of tte i?-

on the premises.

DIETOS ŽINIOS i

RL 1947 has 
to sell beer, wiseST - 
Section 107 ol the li? 
trol Law at 42įųj' 
Brooklyn, ComtjT?. 
on the premises,

i ir iš tolimesnių vietų. 
433—8ni Ave., Jandžio 9 d. pas kun. N.

mo i 
ork)

con-

Brooklyn, N. Y.

retail under

N. Y.IŠVENGTA STREIKO

con-

LICENSES

KADA VEIKIA UNIJOS?nau-

479—72nd 4214

Tel. EVergreen 7-4335

con-

STEPHEN AROMISKIS M. P. BALLASUž trijų sa- N.387
(Armakauskas) (Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

9314—3rd

Tel. EVergreen 4-7142

JOSEPH LE VANDA
JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotojas NOTARY PUBLIC

337 Union Av., B’klyn, N.Y.

K

Tel..- EVergreen 7-1645 Lie. No. L886

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZĮVAIRIOS ŽINIOS

Manhattan Liquor Store (Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

264 Grand St., Brooklyn
Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK-didelisnomis Pasirinkimas
TI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU-
ŠIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVE

29 Rock BROOKLYNE

trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

ELEANOR WOOD 
& Co.

Brooklyn, N. Y.

to sell wine and 
Section 107 of the 
trol Law at 715 
Brooklyn,

retail under

Borough of 
to be con

Store 
Brooklyn, N.

the premises.
JOHN ® 

Bridge fcl 

Sands St,

97 — 7th

liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Broad way. Borough of 

to be

Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

THE GOVERNOR WINES & 
LIQUOR STORE

2130 Caton Ave., Brooklyn, I

at 97—7th Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
DANIEL GERARDI

Ave.. Brooklyn. N. Y.

at 479 — 72nd St., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
FRIEDA R. HERZ

St., Brooklyn, N. Y.

Balandžio n

to *11 beer, wire t 
Section 107 of tfe 
trol LaW at 
Brooklyn, County 
on the premijes.

1—13 Avenue L, **

LUNIGŲ VIENYBES 
CENTRO POSĖDIS

•inks posėdžio Kunigų 
ybės centro valdyba pas 
i. kun. N. Pakalnį. Fo
je dalyvausią valdybos

RL 1958 hai be^’4'

incijos posėdis.
trol Law at WiG'’ ---------------------------------------------------—
Brooklyn, Count; rf r

on the pren^^lULIS GERAI LAIKOSI
PATRIIJ 

Rahiboa 
6019—l Ave, t

License No.
undersigned 

retail under 
rverage Con- 
Borough of 
to be con-

Store

įklyn, N. Y.

'ooklyno basebolo Dodg-NOTICE la bent» „ - J j

rl5535 hu tea ^Komandos atsarginis me
to sell beer, win, .
Section 107 of tte t

License No.
> undersigned 

retail under 
everage Con- 
lenwood Rd., 
of Kings

INC. 
oklyn, N.

to

Sodaliečių balius įvyks šį 
šeštadienį, bal. 6 d., 8 vai. 
vak., par. salėje. Gros Sun
set Swingsters orkestras. Bi
lietai iš anksto 35c., prie du
rų 40c. Visi bus palinksmin
ti. Pelnas parapijos reika
lams. Kviečiam visus parem
ti šią pramogą.

Sodaliečių svarbus susirin
kimas ketvirtadienį, bal. 4 d. 
8 vai. vak.

Vytautas Tamulis šiuo 
Brooklyn, Serai laikosi. Ba-
°n mus) ( ži° 1 d- jis žaidė prieš 
131 McDon^^ Fa (S. A.) laimėjo 
NOTICE 

RL 1940 hm tea me per visus 9 
to sell beer, J r 
Section H7 of * 
trol Law at 

on the premisa.
PARK SLOPI v 

535—5th Are. "

M. S. 24 kp. sus-mas įvyko 
bal. 1 d. par. salėje. Priim
tos dvi naujos narės.

Narės Masonienės dukrelė 
Marcelė praeitą šeštadienį 
ištekėjo. Linkime jaunave
džiams laimingo gyvenimo.

License No. 
s undersigned 
t retail under 
leverage Con- 
., Borough of 
be consumed

VINO

klyn, N.' Y.

Jis išbuvo 
innin- 

Tai pirmas Dodgers 
Blokini? j as, išbuvęs šiemet visą

on tn* nremlcM e

mo laiką ir nereikala- 
jakeitimo pailsėti. Laik
ai, aprašydami jo lai- 
mą, pažymėjo, kad tai

NOTICE is hB*^ 

RL 1987 has tea šį 
to sell beer, wne L 
Section 107 of the iįį - _ - -

B^ok^cy^į irus kairiarankis lietu-
on the premises.

THOMAS Hį
869—3rd Ave.,

M. S. užkandžių balius į- 
vyks penktadienį, balandžio 
12 d., par. salėje. Pelnas pu
siau su parapija. Kviečiame 
visus atsilankyti ir linksmai 
laiką praleisti.

License No. 
e undersigned 
t retail under 
leverage Con-

Borough of 
i be consumed

CO
irn & Rest, 
ooklyn, N. Y.

iaidėjas.
rdėti, kad šiemet geriau 
rsis ir Juozas Krakaus- 

tTseiiWashington© komandos 
sjas. Palankiai rašoma 
ne Brauką, kurs atgau- 
anksčiau turėtą gerą 

ną”.

NOTICE Is bed! r, 
RL 2230 has tea

trol Law at 61t-i| i 
Brooklyn, Comfy į 
on the premiss.

JOHN Ogi 
Knod-L 

8510-18 Ave,

Praeitą antradienį mūsų 
klebonas kun. J. Aleksiūnas 
šventė savo vardines. 9 vai. 
ryto buvo iškilmingos mi
šios. Asistavo kun. P. Le- 
kešis ir kun. J. Petrauskas. 
Po mišių buvo palaiminimas.

t License No. 
le undersigned 
it retail under 
B .verage Con- 
., Borough of 
> be consumed

STEIN 
rooklyn, N. Y.

t License No. 
he undersigned 
st retail under 
Beverage Con- 
!d., Borough of 
o be consumed

NOTICE is hereby p. 
RL2173 his been 
to sell beer, wne cd i. 
Section 107 of tte Aft 
trol Law at 32W En- 
Brooklyn, County it į 
on the premises.

MAI J.®.
3200 Emmons Are,

JpIAU AUTOMOBILIŲ 
NELAIMIŲ

aeitą savaitę New Yor- 
ieste automobilių nelai-NOTICE is her* pre 

RL 6107 has bea iss • -i , ,
to sell beer.wine*a|bUVO 419 (pernai tUO 
Section 107 of tte Ate 
trol Law at 3224 Qe 
Brooklyn, Comity d &; 
on the premises, 

' MATTES 
3224 Church Are,

LRKSA 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas bus sek
madienį tuoj aus po sumos 
parapijos salėje. Nariai at
siveskite nors po vieną 
ją narį prirašyti.

avern x ....__
Srodklyn, H.Y. on the

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

., Borough of 
to be consumed

K
IrilI 
ooklyn, N. Y.

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

re., Borough of 
to be consumed

čiams. Bylą sprendė teisė
jas MeGeehan, kurs, susipa
žinęs su Russell parašyto
mis knygomis, parašė ilgą 
motyvuotą sprendimą, pa
naikinantį Russell išrinki
mą profesorium. Dabar lau
kiama Russell atstovų skun
do į aukštesnę teismo instan
ciją.

Šios savaitės pradžioje 
New Yorko miestui grėsė su
sisiekimo darbininkų strei
kas. Nesusipratimas kilo ry
šium su viršutinių ir pože
minių geležinkelių linijų su
jungimu ir pervedimu mies
to žinion. BMT ir IRT tar
nautojai turėjo savo uniją ir 
jos vadai reikalavo, kad 
miestas pripažintų unijai 
teisę streikuoti, nepriimti į 
darbą darbininkų, nepriklau
sančių unijai ir tt. Mayoras 
La Guardia aiškiai pareiškė, 
kad miesto vadovybė nieka
da nesutiks pripažinti savo 
tarnautojams teisės strei
kuoti prieš miesto savivaldy
bę. Jis buvo išleidęs viešą 
pareiškimą visų susisiekimo 
tarnautojų dėmesiui. Polici
ja ir gaisrininkai buvo gerai 
suorganizuoti bet kokiam 
veiksmui, jei to nepaprasta 
padėtis būtų pareikalavus.

Balandžio 2 d. į miestą at
vyko John L. Lewis, CIO va
das ir turėjo ilgą pasitari
mą, kuris užbaigtas susitari
mu. Klausimas apie unijos 
teises paliktas teismo nuo
žiūrai.

Atšilus orui, vaikų žaidi
mai prasidės gatvėse. Mies
to policija įspėja jaunuolius 
saugotis automobilių ir žais
ti tam tikrose vietose—par
kuose.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 646 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1375 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

HARRY SALTZMAN 
Grant Square Liquor Store

1375 Bedford Ave.,

NOTICE is hereby given that License N' 
L 1347 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1115 McDonald Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.

HARRY YAMPOLSKY
1115 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
L 704 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 582 Wilson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

SOL SPRUNG 
Wilson Ave. W. & L. Store

582 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

Williamsburgho piliečiai 
prašo miesto valdybos pa
dirbti maudymuisi prūdą 
Broadway parke, prie East 
upės, Broadway ir Kent Avė.

NOTICE is hereby given that License No 
L 349 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2130 Caton Ave., Borough of

con-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 63 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3130 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HENRY WURDEMANN
3130 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 51 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 44 Hoyt St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

M. WERTHEIMER INC.
44 Hoyt St., ' Brooklyn, N. Y.

Abe Kantor sumanė pasi
šildyti tuščio namo maudy
nėje. Susikūrė ugnį, bet buvo 
policijos sučiuptas ir nu
baustas 30 dienų šaltoj on.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 394 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 9306 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

S. FLEISCHER 
Gilmore Wine & Liquor Store

9306—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 59 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 337 Eastern P'kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises. 
EUGENE W. WOOD & 

E. W. Wood 
337 Eastern P'kway,

Long Island šiaurės dalies 
kad 

elek-
gyventojai reikalauja, 
visi geležinkeliai būtų 
trifikuoti.

Vokiečiai uždraudė 
dams vykti užsienin iš 
puotos Lenkijos.

zy- 
oku-

Gubernatorius Lehman pa
skelbė taupymo ir namų įsi
gijimo savaitę, kuri prasidė
jo balandžio 1 d. ir tęsis visą 
savaitę.

1942 metais Romoje ren
giami du kongresai: šv. To
mo filosofijos sekėjų ir 
Krikščionių istorikų. Tiki
masi, kad suvažiuos atstovų 
iš viso pasaulio. Tais me
tais Romoje bus pasaulinė 
paroda.

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
L 407 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol La w 
Brooklyn, 
sumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
L 517 has been issued to the undersigned 

liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Fulton St., 

County of Kings, 
sumed off the premises.

ISIDOR RAND 
Fulton Wine & Liquor 

715 Fulton St.,

NOTICE is hereby given that License No 
L 404 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6017 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ISIDORE FRUCHTMAN
6017 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 26 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 689 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

GERTRUDE FRIEDMAN
689 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 103 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 cf the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1102 Lafayette Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

JACK FRIEDMAN
1102 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 656 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2119 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

SOPHIE & BERTHA FRIEDLAND 
2119 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
L 448 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 329 Smith St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

MAX , WOLIN
329 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
L 889 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 142 Havemeyer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ROŽE ZEIDEL
142 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

HAVEMEYER 8-0259 . 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 Grand avenue 

maspeth. n. y.

Milijonai Suranda ši 
Švelnų Liuosuotoją 
Užtektinai Stipriu

Kodėl kai kurie žmonės laikosi seno
viškos nuomonės, kad lluosuotojas turi 
būti neskanus — turi būti stiprus ir 
turi suerzinti vidurius savo veikimu? 
Tad yra klaida!
šiandien niekam nereikia save bausti 
nepakenčiamu, sarginančiu palengvin- 
toju dėlto, kad šiandien yra Ex-Lax — 
lluosuotojas, kuris turi gardaus šoko
lado skonj.
Ex-Lax yra užtektinai veiklus vyrams— 
bet gi švelnus moterims ir vaikams. Jis 
suteikia tikrai gerą išvalymą — bet 
veikla vidurius lengvai, patogiai, be 
Jokių skaudėjimų ir nusilpimų.
Sekite pavyzdžiu milijonų žmonių vi
sur. Pasitikėkite šiuo atsakingu Ex-Lax 
— plačdausdai vartojamu liuosuotoju 
visame pasaulyje. 10c. ir 25c. dėžutės 
visose vaistinėse.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
AT8I8AKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ 1

G«.mlnarna 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.

Pirkit Anglis 
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

PIRMAS LIETUVIS
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 Grand Sfiteet, 
Brooklyn, N. Y.

CHIROPRAKTAS
DR. J. VAITULIONIS

Vyrams, Moterims ir Vaikams, 
kurie kankinasi smarkiu galvos 
skaudėjimu, vidurių gėlimu, šir
dies deginimu ar nervų suirimu. 
Net ir tuomet, kai paraližuoja 
rankas ir kojas, nenustokite vil
ties. Ateikite pas mus, kur ga
lite rasti pagelbą ir sveikatą. 
Jei negalite ateiti, galite mums 
parašyti apie savo padėti se
kančiu adresu:

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1380 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 789 Washington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

DAVID FRANK
789 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

Darbininkų sąjungos - uni
jos labai reikalingos ir nau
dingos, jei jų vadovybės tei
singai atlieka savo pareigas. 
Unijas pripažįstame ir jas 
gerbiame, bet taip pat turi
me

Amžino Rožančiaus 
balandžio 19 d., 7:30 
vak., par. salėje turės balių 
su užkandžiais. Visos drau
gijos, jaunimas, „Amerikos” 
skaitytojai maloniai kviečia
mi dalyvauti šioje naujos 
dr-jos pramogoje. Bilietas 
tik 25c„ už ką bus ir užkan
džių. Bilietus galima įsigyti 
pas draugijos nares.

dr-ja 
val.

as.

484), kuriose užmušti 
enys (pernai 16).

NOTICE i» het* tie 
RL2199 has bea fez 
to sell beer, wine ui k 
Section 107 of the lit 
trol Law at 396 Hur.: 
Brooklyn.

MICHAEL J.
396 Hamilton Are.

NOTICE is herein pre 
L-537 has been aril 
to sell wine and in 
Section 107 of the Ate 
trol Law at 41 Ster 
of Brooklyn, Const! i 
sumed off the fists 

t'HAKLEe 15 
d-b-a—Boro M !< 

43 Schermerhorn St,

GĖLŲ KARALIENES 
PARAPIJOS

Vardo dr-ja rengia pa- 
io balių penktadienį, 
ės 24 d., par. salėje.
LUgija visuomet rengia 

penktadieniais. Atsi- 
svečiai praleidžia gra- 
inksmai laiką. Muzi-
i gros anglų ir lietu- 
kius. Įžanga tik 25c. 
iui.

sos 
jos 
tus

NOTICE is hereby given that License No. 
L 401 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at ,retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5602 — 8th Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

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

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

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

307 Grand S

TEISMAS PANAIKINO
RUSSELL IŠRINKIMĄ

XA
Grill
Spaghetti House 
jrooklyn, N. Y.

st License No. 
the undersigned 
at retail under 
Beverage Con

st, Borough of 
to be consumed

BE TICKER 

trooklyn, N .Y.

NOTICE Is her* Įte 
RL 1623 bis tees teri 
to sell beer, wise ui is 
Section 107 of tte ite 
trol Law st 33 
Brooklyn, Count; oi RĮ 
on the premises.

LUDEKOSIi 
33 Hudson Ave,

NOTICE is her* * 
RL 2188 has tea tekt 
to sell beer, wise 
Section 107 of tte Ate 
trol Law «t 48 Ssh 
Brooklyn, Comity d fc 

on

rat License No. 
the undersigned 
at retail under

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

ANT CORP.
Brooklyn, N. Y.

hat License No. 
the undersigned 

• at retail under 
e Beverage Con- 
Ave.—107 Tomp- 
>klyn. County 
he premises.

Brooklyn, N.

of

Y

het License No. 
the undersigned 

r at retail under 
c Beverage Con
st., Borough of 
to be consumed

NDER
Bar & Grill 
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
> the undersigned 
r at retail under 
Ic Beverage Con- 
illabout Market, 
ity of Kings, 
les.
NT, INC.

Brooklyn, N.

to

Y.

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

LSH
Brooklyn, N. Y.

enktadienį Šv. Valan- 
0 vai. vakare. Po pa- 
imo bus Šv. Kryžiaus 
jų bučiavimas ir pa-

48

NOTICE is ha* * 
RL 6133 has tea iff 
to sell beer, wine la 
Section 107 of tte 1® 
trol Law at IDS Ktf ( 
Borough of Brocilr 
be consumed on te > 

thereU 
Eat More to® '■ 

409 Kent Am® 
18 .Broadway,

NOTICE is her* P: 
RL 1765 has tea 
to sell beer, wine 
Section 107 of * 

trol Law at 
Brooklyn, Cant! a 
on the premise 

THOMiS J. c 

470 Court St,

NOTICE is herehr f5 
RL 1469 has tea & 

to sell beer, 
Section 107 of * 
trol Lbw at IS 
Brooklyn, Co®U 4 " 
on the pran^.u .

ABRAHA1“ 

428 Tompkins A®-

NOTICE is ha* 
RL 1603 has been fr- 
to sell beer, wi»Į* 
Section 107 of 
trol Uw at MH 

Brooklyn. Comb « 
on the pra“®®: 

BUSH 

946—3rd Are,

NOTICE is 
RL 1757 has tea - 

to sell beer, 
Section 107 rf » 
trol Law al. W 
Ave., Borough o’ 
to be consumed ® į 

150 North «b į 

& 240 Bedford

NOTICE is 
RL 1694 hash^S 

to sell beer, jit
Section 107 
trol Law at ,ti
Brooklyn, Coup

on the

244 Nassau

NOTICE is b'į’įį' 

RL2010 hasbg. 

to sell beer, 
Section 107 J 
trol Law J P 
Brooklyn, C«w

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

1RRY
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
> the undersigned 
>r at retail undo' 
ic Beverage Con- 
dy Ave., Borough 
gs, to be consum-

JCANO
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
) the undersigned 
tail under Section 
rage Control Law 
ugh of Brooklyn, 
consumed on the

KERL
Cabin

Brooklyn, N. Y.

uoliai šiandien, penk- 
į, žais krepšinį su At- 
ymo parapijos jau- 
s Klasčiaus salėje,
the.

iečiai, vyresnieji ir 
ji žaidė krepšinį kovo 
ir laimėjo abu žaidi- 
bet kovo 31 dieną— 

ėjo.

Miesto švietimo taryba bu
vo išrinkusi anglą Bertrandą 
Russell miesto kolegijos 
(City College) profesoriumi. 
Dėl jo išrinkimo kilo didelė 
protestų audra, kurią pir
mas pradėjo episkopalų vys
kupas Manning, nurodyda
mas, kad Russell yra pasi
žymėjęs laisvų lytinių san
tykių skelbėjas, nedorovės 
skatintojas.

Viena mokesčių mokėtoja, 
dr. Kay žmona, iškėlė teis
me bylą, reikalaudama pa
naikinti profesoriaus išrinki
mą, kaip nesuderinamą su 
miesto gyventojų gerovės 
reikalais, kaip priešingą 
žmonijos doriesiems papro-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 123 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
L 405 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4214 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

SAM FELDMAN
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Graboriai

i KOVO MENESIO IŠPARDAVIMAS!
PARDUODAME RAKANDUS 30 % PIGIAU

------ įduodame įvairius rakandus labai pigiomis kaitrai Law *t l t-
n.AAiitin County *

NOTICE 
RL 1719 h 
to sell beer’’!/ 
Section 107 
trol Law atu 
rough of B 
consumed on

1939 Coney Ii

SETS — STUDIO
— DINING ROOM 
SPRINGSAI

1DROOM SETS — PARLOR
UCHES — KITCHEN SETS

SETS — MATRASAI IR

GRAND DHAIR CORPORATION
lietuviai’ rakandų išdirbėjai

ANT. J’ETKAITIS, Biznio Vedėjas
ir 436 Grand 'Street, Brooklyn, N. Y

■jrel. EVergreen 7-8451

NOTICE is hereby given that License No. 
L 389 has been issued to the undersigned 
to sell wine and 
Section 107 of the 
trol Law at 387 
Brooklyn, County of Kings, 
sumed off the premlwa.

ALEXANDER HELLER & 
BEN J. HELLER 

d-b-a Hellers Liquor Store 
Broadway Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 651 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 780 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ABE FELDMAN
780 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

ŠTagg 2-5043 Notary Public

būti atviri pasakyti tie- 
žodį apie tai, kada uni- 
nevienodai savo nuosta- 
vykdo.

Iki šiol Labor Lyceum sa
lėje ruošdavusios savo pra
mogas lietuvių įstaigos ne
samdydavo išimtinai unijai 
priklausančių muzika ntų, 
nes lietuvių „unijistų” muzi
kantų ir nežinota. Kai va
sario 4 d. „Vienybė” ruošė 
savo koncertą, ji buvo pri
versta samdyti unijos nuro
dytą asmenį.
vaičių toje pat salėje turėjo 
savo pramogą komunistų 
valdoma org-ja, bet joje gro
jo ne unijos orkestras. Prieš 
„Amerikos” balių unijos at
stovai pareiškė, kad Labor 
Lyceum salėje gali groti tik 
unijos muzikantai. Užtikrin
ta, kad unijoje yra daug lie
tuvių muzikantų, tad, esą, 
galima gauti „unijinį” lietu
višką orkestrą, bet vis dėlto 
kovo 
tik 2

Čia 
tokas 
kų ir
jos ruošia savo pramogas, 
apie tai žino muzikantų uni
jos delegatas, bet kai komu
nistų pramogoje groja ne 
unijos muzikantai, tada tas 
pats delegatas nieko nežino, 
nieko nemato ... Ar tik čia 
nėra kur nors „šuva pakas
tas”?

NOTICE is hereby given that License No. 
L 195 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 9403 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HARMON LIQUOR CO., INC.
9403 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 652 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con

st 9314 — 3rd Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
HENRY HARDE

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
L 370 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 76 St. Marks Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

EAGLE SPIRITS CORP.
76 St. Marks Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N< 
L 797 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4322 -— 8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.
MARX WOLFSON & WILLIAM WOLFSON 

Marx Wolfson & Son
4322 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Evergreen 8-9770

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

31 d. iš 5 muzikantų 
buvo lietuviai.
įdomu pažymėti keis- 
reiškinys: kai katali- 
tautininkų organizaci-

Brooklyn© namų savinin
kai vėl žada „maršuoti” į 
Albany ir reikalauti mokes
čių mažinimo.

Long Island ūkių savinin
kai pernai už savo ūkių pro
duktų mažinimą gavo $112,- 
351.93. 700 ūkių tais pini
gais pasidalino.

Coney Island rengiasi va
saros sezonui. Stotama nau
jas „boardwalk”, kuris bus 
kiek toliau nuo vandens.

Rockaway Point planuoja 
pastatyti sargybos namą, 
kuris kaštuos 100,000 dol

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Lengvi aikandllal, kava, arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Goriaualaa pasirinkimai
AISKRYMA8 gamintas namie 1B geriausios Smetonos. ALUS 1> geriausių 

bravorų. Parengimams priimami atsakymai. KREIPKITĖS:

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Laisniuotas Graborius ir 
Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Prlefi pat Apreiškimo bažnyčią)

Duoda automobilius vestnrbms, 
krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Tel. Newtown 9-4464

Namas t&a pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

Tel. Virginia 7-4499
ESTATE OF 

BARRY P. SHALIN8 
(Šalinskas)

Vestie E. Davis, 
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves 

- $150 -----  
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Stret, Maspeth, N. Y.



Amerikos” Pavasario Ba-1 kius kūrinius groti vertėtų 
>, visų juo susidomėjusių I tik muzikos salionuose, todėl

Tūkstantine Minia ’’Amerikos Baliuje

liūs, visų juo susidomėjusių 
ilgai lauktas, praėjo tikrai 
pavasariškai. Kovo 31 d. čia 
buvo šiemet pirma diena, ku
ri turėjo pavasarišką, šiltą, 
gražų orą. Daugelis tą rytą 
prie bažnyčių kalbėjo: „Na, 
ir sekasi „Amerikai” — jos 
baliaus dieną ir oras staiga 
pasikeitė gerojon pusėn”. 
Na, ir ėjo žmonės į balių. 
Jau 2 vai. popiet prie Labor 
Lyceum salės buvo susirin-

• kusių, nors buvo skelbta, kad 
salė bus atidaryta tik nuo 3 
vai. popiet.

Pirmiausia, verta teigia
mai pabrėžti, kad programa 
laiku pradėta (lygiai 15 mi
nučių po 4 vai.). Laiku pra
dėti programą—juk tai taip 
reta. Tiesa, nemažai publi
kos pavėlavo, bet ateityje 
žinos, kad „Amerikos” ren
giamos pramogos pradeda

labai džugu, kad p. Digrytė 
nepašykštėjo į programą į- 
traukti aukštos vertės kūri
nių, duodama progos visiems 
pasigėrėti muzikos paslapčių 
grožiu.

Ant. Skrodenis, akompo- 
nuojant jaunuoliams Vaite
kūnui ir Kriaučiūnui, mikliai 
pašoko pora ,,tap” šokių, ku
rie publikos buvo maloniai 
sutikti.

Koncertinė programa už
baigta Apreiškimo par. cho
ro dainomis: Šimkaus „Šią 
naktelę” ir Gruodžio „Aš ne 
gert atėjau”. Visada šis cho
ras gerai dainuoja, bet ar ne 
darniausio s u s i d a inavimo 
laipsnį jis pasiekė šį vakarą, 
ypač dainuodamas Gruodžio 
dainą? Buvo ne tik malonu 
klausytis dainavimo, bet ir 
sekti dirigento, muz. Jono

Aldona šervitytė, scenos 
meno mėgėja, gabi vaidinto
ja. Ją matysime ponios Gob- 
šienės rolėje, dedančią visas 
pastangas išleisti savo duk
rą Elzę už turtingo bernužė
lio. Ar Gobšienei tas pavyk
sta, ir kaip ji sugyvena su 
žentu, sužinosite pamatę ko
mediją „Glušas”.

mos tokiu laiku, kaip skel
biama.

Baliaus programa atidary
ta „Amerikos” redaktoriaus 
žodžiu. Po jo Apreiškimo 
parapijos didžiulis choras, 
muz. Jono Jankaus vedamas, 
darniai, tvirtai sudainavo 
Aleksio „Berneli mūsų” ir 
Žemaitaičio „Laimingi”. Pub
lika choro dainas sutiko la-
bai šiltai. Labai gerą įspūdį 
darė choro gražus išsirikia- 
vimas scenoje.

Margareta Digrytė, smuiki
ninkė, Justui Jankui akom
panuojant, pagrojo Lalo is
panišką simfoniją ir Kreis- 
lerio „Meilės džiaugsmą”. 
Smuiko muzikos klausytis 
reikalinga aukštos kultūros 
publikos; malonu pažymėti, 
kad publika labai rimtai už
silaikė, už ką tenka didelis 
pripažinimas s m u ikininkei, 
patraukusiai publikos atidų 
dėmesį. Jos smuikavimui į- 
vertinti reikalingas specia- 

■*'rašan
čio muzikos megj^ nuomo
ne, M. Digrytė turi didelį "ta
lentą, smuikavime ji jaučia
si laisvai, perduodamuose 
kūriniuose gyvai įsigyvenu
si.

Ang. Maslauskaitę ir Ad. 
Dragūnaitę ne kartą teko 
girdėti dainuojančias solo, 
bet šį vakarą jos pasirodė 
visoje aukštumoje. A. Mas- 
lauskaitė Brahmso daina
„Užmik, Užmik” atvėrė sa
vo balso švelniausius niuan
sus, o Ad. Dragūnaitė Haba
neros arija iš „Carmen” ope
ros užsirekomendavo turinti 
labai turtingą, aiškų, tvirtą 
kontraltą. Jos dainavime 
daug ir artistiškumo. Lauk
sime ją dažniau pasirodant 
su didesniais kūriniais. Jos 
abi ir neperskiriamas, var
giai pavaduojamas duetas; 
sudainavo Miko Petrausko
„Skambančios stygos” ir Va
nagaičio „Naktis svajonėms 
papuošta”.

Antrą kartą M. Digrytė 
smuikavo sunkesnių kūrinių: 
Brahmso „Waltz in A Ma
jor” ir Pablo de Sarasate 
„Gypsy Airs”. Ypač pasku
tiniame kūrinyje p. Digrytė 
pagaute pagavo publikos dė
mesį. Atvirai kalbant, to-

Jankaus reikšmingus mos
tus.

Negalima nepažymėti, kad 
Justo Jankaus asmenyje au
ga, bręsta nauja lietuvio pi- 
janisto pajėga. Prie pijano 
jo rankos labai drąsios; gra
ži technika jau daug žada. 
Šiemet jis pradėjo lankyti 
New Yorko universiteto mu
zikos mokyklą. Iš jo visi
daug lauksime!

Po koncertinės programos 
į sceną įžygiavo publikos go
džiai laukti svečiai „Keturi 
Driskiai”, atvykę iš Wilkes 
Barre, Pa. Tai broliai An
tanas, Jonas, Pranas ir Albi
nas Jančarai. Jau tik jų pa
sirodymas patraukė publikos 
dėmesį ir užkariavo palanku
mą. Beveik pusantros va
landos jie scenoje krėtė špo
sus, * linksmai dainavo, bet 
publika mielai dar bent dvi 
valandas būtų jų programos 
klausiusi. Daug kartų jų 
dainos ir juokai buvo per
traukti garsingais plojimais. 
Jančarai ne tik geri komi
kai, bet ir dainininkai. Jų 
pasirinktos komiškos dainos 
buvo apvilktos puikiais ges
tais, įdomiomis veidų išraiš
komis. Juos pamėgo visa 
publika — ir vyresnieji, ir 
jaunimas, ir patys mažiau
sieji. Kelis kartus jie buvo 
iššaukti, bet, kaip viskas gy
venime susilaukia galo, taip 
ir „Keturi Driskiai” turėjo
užbaigti savo programą, nes 
dar tą patį vakarą jų lau
kė ilga kelionė į namus.

Kiek teko pasikalbėti, su
sitikti, publika „Amerikos” 
Pavasario baliaus programa 
buvo patenkinta. Daugelis 
sakėsi vėl lauksią sekančios 
„Amerikos” pramogos, nes 
kai „Amerika” ruošianti, tai 
duodanti tai, ką žadėjus. 
Smagu, kad buvo daug gra
žaus jaunimo, kurs linksmi-
nosi iki 12 vai., šokdamas 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius.

Svečių tarpe Jūsų reporte
riui teko pastebėti kunigus 
Pakalnį, Balkūną, Dauman
tą (Girardvillės kleboną), 
Karužiškį (iš Cleveland©), 
Paulonį, Aleksiūną, Lekešį ir 
Kartavičių, p. Reginą Bud
rienę su sūneliu, Lietuvos

MARGUMYNO VAKARAS
Rengia
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New Yorko Sv. Kryžiaus Dr-ja
. SEKMADIENĮ

Balandžio-April 14, 1940
Aušros Vartų Parap. Salėje

568-70 W. Broome St., New York City
Durys’ atdaros nuo 5 vai. — : — Programos pradžia 6 vai.
Šokiai nuo 8 vai. vak. Bilietas tik 50 centų
GROS JOE GARBO IR JO WORLD’S FAIR ORKESTRAS
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Balandžio m.

PENKIŲ VEIKSMŲ KOMEDIJA

INI

Entered m 
Office at

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

Par. šventė
Balandžio 1 d. ryte mišio- 

mis, o vakare iškilmingais 
mišparais paminėta parapi
jos „vardinių” šventė — Ap
reiškimo. Mišparus atlaikė 
kleb. kun. N. Pakalnis, asis
tuojamas kunigų Petrausko 
ir Kruzo. Pamokslą pasakė 
kun. Jonkus, domininkonas.

Atlaidai
Balandžio 7 d. sumos me

tu prasidės parapijos 40 va
landų atlaidai, kurie bus iš
kilmingai užbaigti antradie
nį, 7:30 vai. vak. Pamokslai 
bus sakomi po 9 vai. mišių ir 
vakarais. Juos sakys kun. 
J. Kidykas, S. J.

Bai. 9 d., po pamaldų, par. 
salėje įvyks parapijos vaka
rienės rengimo komiteto na
rių posėdis. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti.

T. toliau? 
I>j suki 
Onadą. 
t bėdos, 
jįį sau! 
Ijrontas”.

amer:
LIRŲ 
tūrin

EINA

SEKMADIENĮ

Balandžio - April 104(1

McCaddin Saleje
Berry St., tarpe So. 2nd ir 3rd Sts.,

VAIDINIMO PRADŽIA 4 VAL. POPIET

Brooklyn, N. Y.į

ŠOKIAI 7 VAL. VAK.

ta mokyklos suole, 
tajuramžių ir liau
ta istorijos vadovė- 
L stebėtis tų „tam- 
L žmonių žiauru- 
Italatiniais karais, 
lįiių užkariavimu, 
Leidimu. Bet kas 
tajvoti šiandie, kai 
r protas pasiekė 
L laimėjimų įvai- 
lįradimų srityse, 
Las turėtų tapti 
Įįinia kiekvienam

Kalk 
nio jud 
hi pas' 
mis sa 
puolė ' 
su Gan 
monėm 
Parado 
tyti ai 
paleisti 
tarpe i 
„Šalin

geenralinio konsulato atašes 
A. Simutį ir V. Stašinską su 
žmonomis, Amlitkorp. vedė
ją L. Grigonį, K. Krušinską, 
adv. K. Jurgėlą su žmona, 
adv. S. Briedį, vaist. Paulonį 
iš Little Neck, dail. J. Suba
čių, grab. J. Garšvą su visa 
šeima, grab. V. Valantiejie- 
nę, grab. LeVandą ir daug 
kitų įvairių profesijų žmo
nių, bet gal redakcija neduo
tų vietos jiems surašyti?

Malonu buvo susipažinti 
su broliais Jančarais, jų sce
nos tvarkdariu Br. šergaliu, 
pijaniste Breslauskaite ir ki
tais jų bendrakeleiviais Jan
čarai primygtinai pabrėžė: 
„Jei mes gerai pasirodėm, 
tai visa garbė priklauso ne 
mums, bet kun. J. K. Mi
liauskui, kurs yra mūsų mo
kytojas, kurs mūsų vaidini
mui žodžius parašė”. Tad jie 
ne tik geri vaidintojai, bet ir 
labai kuklūs. Palinkėjau 
jiems labai laimingos kelio
nės ir pareiškiau viltį vėl ka
da juos pamatyti. Jie pasa
kė, kad su „Amerika” visa
da maloniai bendradarbiaus.

Baliuje dalyvavo apie 
1,000 asmenų.

Šv. Vardo draugijos susi
rinkimas įvyks šį sekmadie
nį, balandžia 7 d., tuojau po 
sumos. Visi nariai prašomi 
dalyvauti.

Balandžio 14 d., sekmadie
nį, Šv. Vardo draugijos su
augę vyrai eis bendrai prie 
šv. Komunijos 8 vai. mišių 
metu. Visi nariai prašomi 
dalyvauti.

Draugijos valdyba.

NEW YORK, N. Y.

Balandžio 14 d., 5 vai. va
kare, Aušros Vartų par. sa
lėje įvyks didelis margumy
nų vakaras, kurį rengia šv. 
Kryžiaus draugija. Progra
moje kalbos, dainos, šokiai 
ir kitos įdomybės, šokiams 
gros J. Garbo ir jo orkes
tras, visų labai mėgiamas ir 
laukiamas. Rengėjai užtik
rina, kad šis margumynų 
vakaras visiems patiks.

MAŽEIKOS" SUSILAUKĖ 
SŪNAUS

Komediją Glušas vaidina: Eleonora Bartkevičiūte, Aldona Šertvitytė, Sofija] 
Kazlauskaitė, Elena Matulionyte, Marytė Seniskevičiūtė, Vincas Trainis, Vik-j 
toras Raudonaitis, Kazys Marma, Kostas Kazlauskis, Viktoras Čiepaitis, An-] 
tanas Matulionis? Jurgis Tumasonis, N. N.

BILIETAI: 75 CENTAI ir 50 CENTŲ.

Kostas Kazlauskis, L. Vy
čių 41 kp. vicepirm., veiklus 
Apreiškimo par. choro na
rys, „Glušo” komedijoje turi 
apygardos teismo nario rolę. 
Jis perskaito testamentą, dėl 
kurio
varžybas, 
sužinosite 
vaidinimą 
Mc Caddin

rėti pačia gyvenimo tikrove, 
puikiais nuotykiais kaip vie
no asmens, taip ir keliolikos 
kitų, kurie „GLUŠE” gyve
na, veikia, džiaugiasi, kanki
nasi, pralaimi ir laimi.

Štai turime pensiono savi
ninkę, kurią vaidina—Aldo
na Šertvitytė. Jos silpnava
lė duktė — Marytė Seniske
vičiūtė. Kuklus, geraširdis 
banko valdininkas — Vikto
ras Raudonaitis. Apsukrus 
advokatas — Jis dar nesu
tinka skelbtis. Knygyno par
davėjas, nepripažintas poe
tas — Vincas Trainis. Aukš
tų siekių inžinierius — Ka
zys Marma. Turtuolė ameri
kietė — Eleonora Bartkevi
čiūtė. Amerikietės kompa-

„Glušą”, 5 veiks. kome( 
balandžio 28 d. 4 vai. po 
Me CADDIN salėje, Brod 
ne. Bilietai 75 centai ii 
centų, iš anksto gaunami 
platintojus, vaidintojus! 
„AMERIKOS” administi 
joje, 423 Grand St. Ka 
anksto nusipirks, niekad 
sigailės. Kol

KOMUNISTŲ ĮTA1 
SILPNĖJA

Jūsiškis.

LIETUVIO SPORTININKO 
NAUJI REKORDAI

Kovo 31 d. Madison 
Garden įvyko lengvosios 
letikos varžybos, kurių pel
nas skirtas Suomijos nuken- 
tėjusiems šelpti. Publikos 
susirinko apie 15,000. Įdo
miausia programos dalis bu
vo trijų mylių lenktynės, 
kuriose dalyvavo suomis bė
gikas Maki, iki šiol turėjęs 
kelis pasaulio rekordus bė
gime. Šį kartą suomis ne
atsilaikė prieš amerikiečius. 
Pirmas dvi mylias jis bėgo 
pirmutinis, bet vėliau jį pri
sivijo ir pralenkė Notre 
Dame universiteto auklėtinis 
Rice; antra vieta atiteko 
Don Lash, o suomis Maki li
ko trečioje vietoje. Rice at
bėgo tris mylias per 13 min. 
52 sek., Lash 12 min. 55 sek., 
Maki per 13 min. 56 sek.

Programoje dalyvavo ir 
vienas lietuvis — Al. Blozis, 
Georgetown universiteto stu
dentas. Tą vakarą jis pa
statė tris naujus pasaulinius 
rekordus; 16 svarų rutulį jis 
nustūmė 55 pėdas 1 colį 
(anksčiau pasaulinis rekor
das buvo 53 pėdos U/2 colio, 
pasiektas 1935 m.); 12 sva
rų rutulį Blozis nustūmė 65 
pėdas; 8 svarų rutulį jis nu
stūmė 78 pėdas 1-8 colio (se
nas rekordas buvo 70 pėdų).

Iš buvusių sporto varžybų 
pajamų suomiams liko per 
12,000 dol. Joms sukelti pri
sidėjo ir lietuvis Blozis, ku
rio vardas patraukė nemažą 
skaičių žiūrovų.

Sq. 
at-

DEMOKRATŲ ŠOKIAI

22 distrikto lietuvių demo
kratų klubas balandžio 6 d. 
Logan Inn salėje, 3296 At
lantic Avė., Brooklyne, ruo
šia šokius; bilietai po 35c.* *

tabėra šventa tam, 
Lankose turi jėgą, 
įmonės nėra per 
ta tikslas nėra gė- 
Las, kurie nori 
Lt kelių žmoniją, 
Lpi įamžinti savo 
Moję kruviniau-

Tarptautinė moterų i 
bužių siuvėjų sąjunga,| 
rios pirmininku yra D 
Dubinsky, šiomis dieni 
turėjo rinkimus, kuriuos 
rinkti 200 atstovų į ui 
konvenciją, 232 apmoį

Balandžio pirmoji daug ką 
apgavo, bet tik ne inž. An
taną ir Zuzaną Mažeikas. 
Praeitą pirmadienį, balan
džio 1 d., apie 5 vai. vak., 
prancūzų ligoninėje (French 
Hospital), New Yorke, apsi
lankęs ilgakojis garnys pa
liko p. Mažeikienei sveiką, 
stiprų, sunkesnį nei 8 sv. sū
nų. Motina sveiksta, o sū
nus šuoliais auga.

Inž. A. Mažeika yra atvy- 
kas iš Pittsburgho ir čia pa
bus ilgėlesnį laiką. Netru
kus šeima kelsis į Pitts- 
burghą, kur dabar inž. Ma
žeika gyvena, dirbdamas ka
riuomenės žinyboje kaip in
žinierius.

S v e i k i n darni Mažeikas, 
linkime labai sėkmingo gy
venimo, o naujam lietuviui 
augti, stiprėti ir sekti savo 
tėvelių gražiu pavyzdžiu.

KUN. VAC. MASIULIUI 
PAGERBTI VAKARIENĖ

Šv. Jurgio par. dr-jų ruo
šiama vakarienė kun. Vaclo
vui Masiuliui pagerbti įvyks 
šį sekmadienį, balandžio 7 d., 
6 vai. vak. Ruošiamasi la
bai sėkmingai. Pakviestas 
Angelų Karalienės par. ber
niukų orkestras su vadu 
kun. J. Laurynaičiu. Bilietų 
dar galima gauti „Ameri
kos” administracijoje, pas 
M. Brangaitienę, 69 Middle
ton St., pas T.' Jekupčionie- 
nę, 234 Front St. ir pas dr-jų 
narius prie bažnyčios. Bilie
tai pardavinėjami tik iki 
šeštadienio, o sekmadienį 
prie salės durų niekas nega
lės gauti.

Sąjungietės yra pakvietu- 
sios Bayonnės vaidintojus, 
kurie suvaidins linksmą vei
kalą „Moterims neišsimeluo- 
si”. Vaidintojų grupei va
dovauja kun. S. Stonis. Vai
dinimas bus balandžio 28 d.

Pranašas.

giminaičiai pradeda 
Kas ir kaip laimi, 
visi, - atsilankę į 
balandžio 28 d., 
salėje. 1

MASPETHO ŽINIOS

Sąjungietės balandžio 7 d., 
sekmadienį, 6 vai. vak., par. 
salėje ruošia margučių balių. 
Gros Al. Kaizos orkestras iš 
New Jersey. Maloniai kvie
čiame visus atsilankyti.

P. Bagočiūnas, sunkiai 
sirgęs 4 savaites, jau sveiks
ta ir šią savaitę grįš iš ligo
ninės. Jo sūnų ir marčią 
prieš Velykas aplankė gar
nys, palikdamas gražų ir 
sveiką sūnelį.

'_________ 1____
SVARBUS ŽAIDIMAS

llIJUflP
Daktaras ir teismo narys — 
Konstantinas K a z 1 a uskas. 
Teisėjas — Viktoras Čiepai- 
tis. Kurjeris — Jurgis Tu
masonis. Kambarinė — So
fija Kazlauskaite. Tarnas — 
Antanas Matulionis.

„GLUŠO” vaidintojai, kaip 
matote, visi parinkti scenos 
mėgėjai. Jie atstovauja 
Brooklynui, Wood havenui, 
Richmond Hill, Maspethui, 
visas tas dalis, kurios apgy
ventos lietuvių gan skaitlin
gai. Šiuos scenos mėgėjus 
pamatysite vaidinan čius

k pečius dėl liūdno 
L Norvegijos liki
mam kyla klausi
ai bus toliau? Kur 
ta pasigrobta nau- 
Mar šie klausi

ni nauji?
Į istorijos lapus, 
tai vieno šimtme- 
tabūtų atžymėtas 
Į kovomis. Tokia 
Iro dalia, toks jau 
rimas, kad jis 
| rankomis, savo 
p širdimi ruošia 
p žemėje. 
Išgelbėjimas ? At- 
I šį klausimą, kurs 
stojamas, aiškiau- 
Į prieš 1940 metų 
Ji Lauktasis As- 
rintieji krikščio- 
I ir teisingai pri- 
L-Sūnumi, pa
pu.
Į šis pareiškimas 
ja naiviu, bet ar 
plvojo ir patei-

niais 1 
prabus

Šioje 
tas tui 
susitik 
dos asi 
ti juos 
klausii 
propag

Link 
sėkmir 
džiant

Labi 
Lietuv 
nią: 
viršini 
atšaki: 
uždaru 
cerkvę 
dėję j 
šiai la

Sovi 
ni, kae 
kai a] 
nių nr 
sirodo

Šį penktadienį, balandžio 
d., Klasčiaus salėje įvyks 

labai svarbus krepšinio žai
dimas, kuriame Transfigura
tion C.C. rungsis dėl Long 
Island lygos pirmenybės. 
Bus ir kitų komandų susirė
mimų. Pertraukų metu šo
kiai. Pramogos pelnas Mas- 
petho par. klebonijos staty
bos

5

fondui.

BUVO LAWRENCE

Kun. V. Masiulis kovo 31 
d. lankėsi Lawrence, Mass., 
kur pas kun. Pr. Jurą kalbė
jo apie jaunimo organizavi
mą. Bal. 1 d. buvo sustojęs 
ir Bostone.

GLUŠAS VEJA DRISKIUS

„Driskiai” t r i u k šmingai 
paliko Brooklyną ir grįžo at
gal į Pennsylvaniją. Tuo tar
pu „Glušas” ruošiasi visus 
brooklyniečius ir apylinkės 
lietuvius palinksminti ir vi
sus prijuokinti. Linksma 5 
veiksmų komedija „Glušas” 
ne tik suteiks progos vi
siems sveikai pasijuokti, bet 
tuo pačiu bus galimą pasigė- 4

ffTTTėš' skyrių tarybas, j 
munistai ir jiems pr 
unijos nariai mėgino pi 
ti savo žmones į visas 
karnas vietas, bet iš gd: geresnį taikos 
1,147 vietų jie laimėjo 
aštuonias.

Dubinsky pareiškė, | 
rinkimai parodė didę 
darbininkų susipratimu 
atsipalaidavimą nuo A 
vos diktavimų. Ypat 
darbininkų tarpe komu 
vardas smuko, kai Sta 
suartėjo su Hitleriu, o 
kai Sovietų Rusija už] 
Suomiją.

©Kristus? Ar 
pado tikresnį Ke
ti Tiesą, patrauk
tas’ ’

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. eth Street

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 8o. 4th Street

Tel. STagg 2-7177

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

šventadieniais susitarus 
Tek EVergreen 8-9229

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

(lavoje bus mi- 
ti reikšminga su- 
li keltininkų judė- 
ilrJda 30 metų ir 
I Vilniuje ruošia- 

® iškilmės.
jai gimė 1910 m., 
3 avių nelaisvės 
iriso letena spau- 
liuvą. Tauta jau 
p j didį tauti- 
|.:imo plėtimąsi, 
I amenė buvo žy- 
lasi nuo liau-. 
Irioje daugumoje 
Tinsi nuo tėvų 
T kaimą per iš- 
pius stiprino, 
p ir sveikai iš- 
IA Šviesuome- 

Jindis—sau; ne-

Ne v 
ko sa 
retkar 
pasakc 
jų ka 
nijos i 
labai 
dievia

Nes 
nių v 
lą, re 
New 
stočia 
kalbai 
mė vi( 
gija, ] 
tas pi 
teisins 
manių

Te: 
pradži 
mieste 
jokių 
savo 1 
nę pre 
dimo i 
ti, tik 
manių 
voja i 
jiems 
monę, 
ti sav 
jų nt 
gali ti 
sę ir 
niems

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Iššaukė lietuvius 
kinį pabudimą, 
Ji sukėlė tikybi- 
11 priruošdami 
Ii kovai dėl pil- 
■Jomybės. Apie 
m plačiau para- 
f Joga verta pa- 
J’J išeivijoje tu- 

dirbusių Atei-

Vakarienė ir Šokiai
Rengia APREIŠKIMO PARAPIJOS DRAUGIJOS

Sekmadieni, Gegužes-May 5 d., 1940'
APREIŠKIMO PAR. AUDITORIUME, 

5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y

Pradžia 5 vai. vak. _ 1
Bilietas $1.25 Tik šokiams 35 centai

Bilietai Galima Gauti pas Komiteto Narius ir Klebonijoje 
Visus kviečiame ruoštis dalyvauti.

[KOMITETAS 1

No.

^ra, kad ame- 
Jtoiai ateitinin- 

atitinkamai 
Jklbūtų įmano- 
J ar kitur šią 
pinoti tuo pat 

Vilniuje įvyks 
Įiysis 30 metų

, - a

.! d. prof. dr. 
^’pradėjo ilgą 

kur jis 
l^iįnokslinių 
Mjų. Jis 
pįr skersai, 
pjjįarptauti-

Kad 
visur! 
sumoj i 
ir org;

Šiuc 
verda 
mai į 
narnos 
gos ! 
..valdž 
dabhr 
mažo 
munis* 
nizacij

Dvi( 
Brook' 
do, ks 
susida 
tautin 
vieni i 
že pai 
būtų r 
bai ai 
kur S 
Organ 
14.000 
vaus £ 
gumai 
jų tur
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