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Vidurinės mokyklos suole, 
aitant viduramžių ir nau- 
jnių laikų istorijos vadovė- 
is, teko stebėtis tų „tam- 
j” laikų žmonių žiauru- 
is, nuolatiniais karais, 

etimų žemių užkariavimu, 
gijos skleidimu. Bet kas 

fryti ir galvoti šiandie, kai 
ogaus protas pasiekė 
ščiausių laimėjimų įvai- 

usių išradimų 
gyvenimas 

:ra palaima 
ogui?
^Tieko nebėra

savo rankose turi jėgą, 
ičiūtė, Aldona Šertvityfi P08 Priemonės nėra per 
iskevičiūtė, Vincas ° -i-i- 
zlauskis, Viktoras

Kalkuta. — Indijos tauti
nio judėjimo dalyviai, Gand
hi pasekėjai, turėjo gatvė
mis savo paradą, kurį už
puolė kiti indai, nesutinką 
su Gandhi taikingomis prie
monėmis laisvei laimėti. 
Parado dalyviai buvo apmė
tyti akmenimis, jų adresu 
paleisti įvairūs šūkiai, kurių 
tarpe ir tokie išsireiškmai: 
„Šalin Gandhi” ir t.t.

‘Inos, joks tikslas nėra gė- 
as tiems, kurie nori 

pdyti ant kelių žmoniją, 
lems rūpi įamžinti savo 
dą istorijoje kruviniau- 

is raidėmis.

tikrove, 
kaip vie- 
ieliolikos 
E” gyvė
si, kanki
nai.

Vilnius. — Arkivyskupas 
Jalbžykovskis šiomis dieno
mis uždraudė Vilniaus baž
nyčiose giedoti lenkiškas pa
triotines giesmes, kurias len
kai vartodavo savo propa
gandai.

Vilniuje gyvenimas vis da
rosi tvarkingesnis; vis pla
tesni sluoksniai parodo noro 
taikingai gyventi su Lietu
va ir lietuviais. Lenkiškas 
„Kurjer Vilenski” laikraštis 
pareiškė ištikimumą Lietu
vai

pirmininkas Stauning išlei
do bendrą atsišaukimą į tau
tą, kviesdami visus gyvento
jus ramiai laikytis, nesiprie
šinti vokiečiams. Abu savo 
atsišaukime pažymėjo, kad 
Danija nusileidžia Vokietijai 
protestuodama, reikš darni 
vilties, kad Danijos gyvento
jų gyvybė ir turtas bus vo
kiečių pagerbti.

Berlynas. — Balandžio 9 
d., antradienį, dar prieš auš
rą, Vokietijos kariuomenė iš 
laivų ir lėktuvų išlipo į Da
nijos ir Norvegijos krantus. 
Vokietijos kariuomenės va
dovybė paskelbė, kad Dani
ja ir Norvegija paimamos į 
vokiečių „protektoratą” iki 
karas pasibaigs. Danija bu
vo užimta per kelias valan
das, be jokio danų pasiprie
šinimo. Rytą atsikėlę Ko
penhagos, danų sostinės, gy
ventojai pamatė gatvėse 
vaikščiojančius vokiečių ka
rius ...

Londonas. — Balandžio 10 
d. Anglijos atstovų rūmuose 
Chamberlain pranešė, kad 
balandžio 9 ir 10 d.d. netoli 
Norvegijos pakraščių vyko 
dideli laivų mūšiai, kuriuo
se sunaikinti du dideli vokie
čių karo laivai, gabenę amu
niciją į Norvegiją; taip pat 
esą nuskandinti keli vokie
čių prekybiniai laivai, ga
benę iš Norvegijos geležies 
rūdą.

Vokiečių vadovybė patvir
tino, kad nuskandinti du vo
kiečių karo laivai, bet jų vie
nas žuvęs nuo norvegų ap
šaudymo, o antras palietęs 
miną. Vokiečiai praneša, 
kad jų lėktuvai sėkmingai 
bombardavę anglų laivus, 
plaukusius į Norvegiją.

Paskutinės žinios praneša, 
kad balandžio 10 d. anglų ir 
vokiečių karo laivai susitiko 
mūšiuose keliose vietose. 
Pranešimai iš Švedijos sako, 
kad viename mūšyje, tęsu- 
šiame tris valandas, keli vo
kiečių laivai nuskandinti, ki
ti laivai su kariais turėjo 
grįžti į Vokietiją.

Be to, pranešta, kad ang
lai užėmė norvegų Bergeno 
uostą, kurį vokiečiai buvo 
užėmę bal. 9 d.

Paryžius. — Balandžio 
d. širdies liga mirė Pary
žiaus arkivyskupas, kardino
las Jien Verdier, 76 metų 
amžiaus.

Velionis buvo sulpicijonų 
vienuolis. Paryžiaus arki
vyskupu paskirtas 1929 m. 
lapkričio m. ir tų pačių me
tų gruodžio mėnesį kardino
lu.

Kardinolas Verdier du 
kartus yra lankęsis Ameri
koje. Jis buvo vienas švie
siausių prancūzų asmenybių, 
plačiai gerbiamas dėl savo 
didelio tolerantiškumo ir di
delės meilės darbininkams.

ITALIJA PRITARIA 
VOKIETIJAI

niais klausimais. Kelionėje 
prabus per du mėnesius.

Šioje kelionėje prof. Pakš
tas turės daug gražių progų 
susitikti su įžymiais Kana
dos asmenimis ir supažindin
ti juos su įvairiais Lietuvos 
klausimais. Tai bus puiki 
propaganda už Lietuvą.

Linkime profesoriui labai 
sėkmingos kelionės, sklei
džiant lietuvių tautos vardą.

Danijos padėtis
Danija yra maža valstybė; 

jos plotas 16,575 kvadrati
nių mylių, (mažesnė už Lie
tuvą). Gyventojų ji turi 3,-

Su Norvegija vokiečiams 770,000. Danai pasižymi la- 
taip lengvai nepasisekė. Nor
vegai atsisakė be pasiprie
šinimo pasiduoti. Norvegų 
Oslo sostinę vokiečiai užėmė 
tik po kelių valandų mūšio 
uoste ir ore. Norvegijos vy
riausybė su karalium pasi
traukė į šiaurę, paskelbė mo
bilizaciją ir nutarė tęsti pa
sipriešinimą.

Kaunas. — Šiuo metu Lie
tuva turi užtektinai žibalo ir 
gasolino. Prekyba su Sovie
tais vystosi gerai. Prekybi
nės derybos su vokiečiais 
vyksta sklandžiai.

Įvykiai Skandinavijoje se
kami visu rimtumu ir kokių 
nors sunkumų Baltijai ne
numatoma.

bai aukšta kultūra; jų kraš
te labai išsiplėtusi koopera
cija, ypač ūkininkų tarpe. 
Jie žinomi visam pasauliui 
ypač pieno ūkio gaminiais. 
Trečdalis gyventojų gyvena 
iš žemės ūkio. Ūkininkai žy
mioje daugumoje mažaže
miai, bet labai sumanūs, ga
būs, darbštūs. Daugiausia 
savo gaminių danai parduo
davo Anglijai. *

Danija yra konstitucinė 
monarchija. Nors yra kara
lius, bet kraštą valdo pati 
tauta, per savo atstovus. Žy
miausios partijos yra social
demokratų, radikalų, konser
vatorių ir ūkininkų. šiuo 
metu vyriausybę sudarė so
cialdemokratai ir radikalai. 
Kariuomenė mažo dydžio, 
milicijos pobūdžio. Karo lai
vyno beveik neturėjo, bet 
prekybinis laivynas gerai iš-

aukant pečius dėl liūdno 
ijos ir Norvegijos liki- 
ne vienam kyla klausi- 

: o kas bus toliau? Kur 
ada bus pasigrobta nau- 
.uka? Bet ar šie klausi- 
žmonijai nauji?

ferskim istorijos lapus, 
sime nei vieno šimtme- 
kuris nebūtų atžymėtas 
iomis kovomis. Tokia 
yvenimo dalia, toks jau 

gaus likimas, kad jis 
savo rankomis, savo 

U ir savo širdimi ruošia 
pragarą žemėje.
kur išsigelbėjimas? At- 

ą į šį klausimą, kurs 
nai kartojamas, aiškiau- 
suteikė prieš 1940 metų 
s seniai Lauktasis As- 
kurį tikintieji krikščio- 
eisėtai ir teisingai pri- 

.^sSSšžžUiftta Dievo -Sūnumi, pa-

jjVJIUOCJ, , J 
balandžio 28 į! 
McCADDIN 
ne., Bilietai 
centų, iš anksto 
platintojus,
„AMERIKOS" 
joje, 423 
anksto nusipirk 
sigailės.

tono savi
ta—Aldo- 
silpnava-

j Seniske- 
geraširdis 
— Vikto- 
Apsukrus 
dar nesu- 
fgyno par- 
intas poe- 
inis. Aukš
tus — Ka- 
lolė ameri- 
l Bartkevi-

Tarptautini 
bužių siuvėju 
rios pirminft 
Dubinsky, s 
turėjo rinkime 
rinkti 200 atL™"’ konvencijU

jjievo-BU 
, skyrimo Išganytoju.

Labai patikimas asmuo iš 
Lietuvos praneša tokią ži
nią : Sovietų kariuomenės 
viršininkams reikalaujant, 
atsakingi pareigūnai turėjo 
uždaryti Alytuje pravoslavų 
cerkvę, nes rusų kariai pra
dėję ją per dažnai ir gau
siai lankyti.

Sovietų spauda dažnai mi
ni, kad rusų kariai jau visiš
kai apsaugoti nuo „tikybi
nių nuodų”, bet tikrovė, pa
sirodo, visai kitokia.

io narys — 
i z 1 a uskas. 
oras Čiepai-
Jurgis Tu- 

irinė — So- 
j. Tarnas — 
mis.

iintojai, kaip 
■inkti scenos 
j atstovauja
> o d havenui,

Maspethui, 
kurios apgy- 
gan skaitlin
gos mėgėjus 
i d i n a n čius

munistai ir Rugeliui šis pareiškimas 
ys labai naiviu, bet ar 
ors sugalvojo ir patei- 
onijai geresnį taikos 

tą, kaip Kristus? Ar 
ors surado tikresnį Ke- 
iesesnę Tiesą, patrauk- 

Gyvenimą ?

unijos nariai ė 

,i savo žmones 
įamas vietas,
1,147 vietų ji?
astuonias,

'Dubinsky
rinkimai part
darbininkų e

, atsipalaidaw.jmet Lietuvoje bus mi- 
, vos diktavir.
, darbininkų toj
- vardas smuko
- suartėjo su E 

kai Sovietų 
Suomiją,
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Roma. — Valdžios laikraš
čiuose pritariama Vokietijos 
žygiams Norvegijoje ir Da
nijoje. Fašistinė spauda nu
rodo, kad Anglija ir Prancū
zija privertusios vokiečius 
užimti Daniją ir Norvegiją, 
nes tokį pat darbą būtų at- 
likusios ir Anglija su Pran
cūzija, jei vokiečiai būtų ne
pasiskubinę.

Vatikano laikraštis buvo 
Romoje vienintelis, kurs iš
reiškė aiškų nepritarimą pa- 
skutiniems vokiečių žygiams.

VOKIETIJA REIKALAUJA 
DUNOJAUS SARGYBOS?

Užėmimo pradžia
Balandžio 8 d. Anglijos 

karo laivai padėjo minas 
Norvegijos t e r i t o rimuose 
vandenyse, trijose vietose, 
norėdami užblokuoti vokie
čių laivus, kurie iš šiaurinio 
norvegų Narviko uosto ga
bendavo į Vokietiją švedų 
geležies rūdą. Anglai šiuo 
savo žygiu sulaužė tarptau
tinius neutralumo įstatymus, 
pažeisdami Norvegijos neu
tralumą ir prieš tai Norvegi
ja pareiškė griežtą protestą. 
Anglai aiškinosi, kad jie 
prasilenkia su tarptautiniais 
įstatymais tik technišku at
žvilgiu, bet jie nesikėsina į 
Norvegijos teritorinę nepri
klausomybę. Vokiečiai savo 
spaudoje smarkiausiai puo
lė anglus ir prancūzus, kaip 
laužančius mažų valstybių 
gyvavimo teises ...

Balandžio 8 d. vėlai vaka
re Norvegijos ir Danijos vy
riausybėms Vokietijos atsto
vai įteikė savo vyriausybės 
pareiškimus, kuriuose nuro
doma, kad Vokietija yra pri
versta užimti Daniją ir Nor
vegiją, apsaugodama jas nuo 
Anglijos ir Prancūzijos už
puolimo, kurs turėjęs įvykti 
labai artimu laiku. Norve
gijos vyriausybė nesutiko 
Vokietijos reikalavimo pri
imti. Danijos vyriausybė nu
tarė nesipriešinti.

Balandžio 9 d. anksti rytą 
Vokietijos kareiviai perėjo 
Danijos pietinę sieną, o karo 
laivai apsupo visus danų 
krantus. Pirmiausia užimta 
sostinė, Kopenhagos mies
tas. Per 6 valandas Danijos 
svarbiausi miestai, ypač uos
tai, jau buvo užimti vokiečių 
kariuomenės. Danijos kara
lius Kristijonas ir ministeris

Amsterdamas. — Olandi
jos vyriausybė, ryšium su 
Danijos ir Norvegijos užė
mimu, sustiprino savo šalies 
gynimo jėgas. Panaikinti 
karių paleidimai atostogų. 
Vyriausybė turėjo kelis po
sėdžius drauge su karaliene 
Vilhelmina.

Olandų spauda drąsiai ra
šo, kad Olandija yra daug 
geriaus pasiruošus ginti sa
vo nepriklausomybę, nei Da
nija ir Norvegija. Gyvento
jai raginami laikytis ramu
me ir būti pasiruošusiais bet 
kuriems įvykiams.

Olandijos ir Belgijos vy
riausybės palaiko labai arti
mus santykius ir ryšius. Abi 
valstybės yra pasižadėjusios 
bendrai gintis, jei būtų už
pultos.

New Yorko miestas išlai
ko savo radijo stotį, kuri 
retkarčiais perduoda kalbas, 
pasakomas miesto tarnauto
jų katalikų bendros Komu
nijos pusryčiuose ir pan. Tai 
labai nepatinka aršiems be
dieviams laivamaniams.

Neseniai vienas laisvama
nių vadas iškėlė teisme by
lą, reikalaudamas uždrausti 
New Yorko miesto radijo 
stočiai perduoti tikybines 
kalbas, šį reikalavimą rė
mė vietinė laisvamanių drau
gija, parūpinusi lėšas ir ki
tas priemones kovai. Deja, 
teismas nepaklausė laisva
manių šūkavimo.

Teismas šios savaitės 
pradžioje išsprendė, kad 
miesto radijo stotis nelaužo 
jokių įstatymų, perduodama 
savo klausytojams ir tikybi
nę programą. Kitokio spren
dimo ir nebuvo galima lauk
ti, tik tenka stebėtis laisva
manių užsimojimais. Jie ko
voja už laisvę tik sau! Tik 
jiems valia turėti savo nuo
monę, tik jiems leistina ves
ti savo propagandą! Pagal 
jų nusistatymus, tikintieji 
gali turėti tik vienintelę tei
sę ir laisvę — būti paklus
niems bedievių ukazams!

Paryžius. —Čia pranešta, 
kad Vokietija'" iiušiunte rei
kalavimus Vengrijai, Rumu
nijai, Bulgarijai ir Jugosla
vijai leisti vokiečiams saugo
ti Dunojaus upę, kad vokie
čių laivams nebūtų jokio pa
vojaus. Iš minėtų valstybių 
dar negauta oficialių žinių, 
ar toks reikalavimas įteik
tas.

Oslo? Vokiečių -karino' 
menė per vieną balandžio 9 
dieną užėmė Norvegijos sos
tinę Oslo ir svarbiausius uos
tus: Narviką (tolimoje šiau
rėje), Bergeną, Kristiansan- 
dą.

Norvegijos vyriausybė su 
karalium persikėlė į Hamaro 
miestą, apie 60 mylių į šiau
rę nuo Oslo. Tarp Oslo ir 
Hamaro norvegai išstatė gy
nimosi liniją, kur vyksta 
mūšiai.

Oslo mieste vokiečiai su
darė Norvegijai naują vy
riausybę, kurios ministeriu 
pirmininku ir užsienių reika
lų ministeriu pasiskelbė ma
joras Vikdun Quisling, prieš 
keleris metus buvęs Norvegi
jos krašto apsaugos ministe
riu. Jis yra įsteigęs prieško- 
munistinę „tautinės vieny
bės” partiją, kuri paskuti
niuose dviejuose rinkimose į 
tautos atstovų rūmus nega
lėjo pravesti nei vieno atsto
vo. Jo įsteigta partija gry
nai pamėgdžiojo Hitlerio na
cius.
AFRIKA PERKA AMERI- 

KOS LĖKTUVUS

^Phrt^ grguzešYnėnesį Da
nija** pasirašė sutartį su Vo
kietija, kuri pasižadėjo gerb
ti Danijos politinę nepriklau
somybę ir teritorijos nelie
čiamumą.

1864 metais Danija turėjo 
karą su Vokietija, kuri tada 
laimėjo ir privertė danus at
sisakyti nuo karo laivyno; 
nuo tada laivai skirti tik 
mažai pakraščių sargybai.

Danijos karalius Kristijo
nas yra Norvegijos kara
liaus Haakono brolis. Jis 
yra ir Islandijos karalius. 
Islandijos padėtis dabar la
bai neaiški. Kadangi ji yra 
arčiau Anglijos, tad mano
ma, kad dabar anglai pasi
ims ją savo globon.

Naujas Vyskupas Kaunuilabai reikšminga su- 
s — Ateitininkų judė- 

susilaukia 30 metų ir 
roga Vilniuje ruošia- 
idelės iškilmės.
itininkai gimė 1910 m., 

: dar lietuvių nelaisvės 
s, kai ruso letena spau- 
ą Lietuvą. Tauta jau 
pašaukta į didį tauti- 
usipratimo plėtimąsi, 

s šviesuomenė buvo žy- 
atsiskyrusi nuo liau-. 
ji aiškioje daugumoje 
atsisakiusi nuo tėvų 
s, kuri kaimą per iš- 
šimtmečius stiprino, 
rasmino ir sveikai iš- 
tautybę. Šviesuome- 

sau, liaudis—sau; ne- 
ungties.
ra” pašaukė lietuvius 
ų tautinį pabudimą, 

tininkai sukėlė tikybi- 
Įgimimą, priruošdami 
atspariai kovai dėl pil- 
priklausomybės. Apie 
iau tks plačiau para- 

~ šia proga verta pa- 
kad ir išeivijoje tu- 

emažai dirbusių Atei- 
i eilėse.

labai gera, kad ame- 
ai lietuviai ateitinin- 

sukaktį atitinkamai 
tų. Gal būtų įmano- 
w Yorke ar kitur šią 

suvažiuoti tuo pat 
kai Vilniuje įvyks 

inkų didysis 30 metų 
sas?

ŠVEDIJA PASILIEKA 
NEUTRALI

kovos 
rinki- 
Vadi- 
pajė- 

iš

Kaunas. — Šiomis dieno
mis popiežius paskyrė Vil
kaviškio vyskupijos kunigą 
dr. Vincą Brizgį Kauno arki
vyskupijos vyskupu sufraga
nu.

Naujasis vyskupas yra 
jauno amžiaus,, dar tik 37 
metų. Jo paskyrimu ypatin
gai patenkinti jaunesnioji 
karta.

Stockholmas. —Vokietijos 
vyriausybė įteikė Švedijai 
pareiškimą, kuriame reika
laujama, kad Švedija pasilik
tų visiškai neutrali. Švedi
jos vyriausybė tuojau atsa
kė, kad Švedija ir toliau pa
silieka neutrali, tačiau pasi
ryžusi pasipriešinti bet ku
riai valstybei, kuri kėsintųsi 
pažeisti jos neutralumą.

Švedijos tautos atstovų rū
mai buvo sušaukti nepapras
to posėdžio, kuriame pritar
ta Švedijos vyriausybės nu
sistatymui laikytis neutralu
mo ir tuo pačiu laiku būti 
pasiruošus ginti šalies ne
liečiamumą.

Švedijos lakūnams įsakyta 
būti pasiruošusiems laukti 
vyriausybės įsakymų, švedų 
spauda reiškia aiškų nepasi
tenkinimą Vokietijos žygiu 
Danijoje ir Norvegijoje.

UŽSIENIO PREKYBA
DIDESNĖ

Norvegija — didelė valstybė
Norvegija savo žemės plo

tu yra didelė valstybė; jos 
plotas sudaro 124,556 kva
dratines mylias, tad ji už 
Lietuva didesnė beveik 60 
kartų, bet gyventojų turi 
tiek pat, kaip ir Lietuva — 
2,907,000. Norvegų žemė la
bai nederlinga, kalnuota, bet 
turtinga iškasenomis. Joje 
apsčiai yra geležies ir plieno 
rūdos. Apie ketvirtadalis 
norvegų užsienių prekybos 
tekdavo Anglijai. Daug iš 
jos pirkdavo ir Vokietija, 
ypač geležies rūdos.

Iki 1905 metų norvegai su 
švedais sudarė bendrą val
stybę. Tais metais įvyko 
plebiscitas ir norvegai nuta
rė sudaryti nepriklausomą 
valstybę, kurios karalium 

1 pakviestas Danijos princas 
Karolius, pasirinkęs Haako- 
no VII vardą, Didžiojo karo 
metu Norvegija išlaikė neu
tralumą, bet turėjo nemažų 
nuostolių jūrose nuo minų. 
Per did. karą norvegai nete
ko savo laivyno 1,200,000 to
nų ir apie 2,000 jūrininkų. 
Nuolatinės, pastovios ka
riuomenės norvegai turėjo 
12,000, bet gali labai greitai 
išstatyti 75,000. Karo laivy
nas nedidelis, lėktuvų apie 
400.

Washington, — Jungtinių 
Amerikos Valstybių užsienių 
prekyba per dabartinio karo 
pirmus šešis mėnesius paki
lo 33 nuošimčiais, palyginant 
su ankstyvesnių metų laiko
tarpiu.

Daugiausia prekyba padi
dėjo su Kanada ir Pietų 
Amerika—47 nuošimčiais. Su 
Afrika prekyba padidėjo 33 
nuošimčiais, su Europa—27 
nuoš. Per šešis karo mėne
sius Amerika pardavė užsie
niui įvairių prekių už 1 bil. 
949 mil. dolerių. Europai 
parduota už 825 mil. dol.; 
Anglija ir Prancūzija pirko 
už 465 mil. dol. Su Vokie
tija prekyba visiškai suma
žėjo.

Durban. — Pietų Afrikos 
vyriausybė nutarė pirkti 
Amerikoje 31 prekybinį lėk
tuvą ir šiam pirkiniui pasky
rė 450 tūkstančių svarų 
sterlingų. Manoma, kad ir 
karinių lėktuvų bus ieško
ma Amerikoje.
POPIEŽIUS BUVO SURUO- 

ŠĘS KONCERTĄ

NAMU PAŠALPOS IŠLAI
DOS SUMAŽĖJO

Kad jau karas, tai karas 
visur! Karas Europos sau
sumoje, karas žemyne, karas 
ir organizacijose.

Šiuo metu karštos 
verda SLA, kur eina 
mai į centro valdybą, 
narnos tautininkiškos
gos stengiasi išversti 
..valdžios” socialistus, kurie 
dabar kontroliuoja SLA. Ne
mažo veiklumo rodo ir ko
munistų likučiai šioje orga
nizacijoje.

Dviejų kuopų rinkimai 
Brooklyne ir Chicagoje ro
do, kad šiuose rinkimuose 
susidarė naujas „frontas”— 
tautininku ir komunistų. Ir 
vieni ir kiti, matyti, pasiry
žę padaryti viską, kad tik 
būtų nugalėti socialistai. La
bai artima ateitis parodys, 
kur SLA vadovybė pateks. 
Organizacijoje narių apie 
14.000, o rinkimuose daly
vaus gal tik trečdalis. Dau
gumai nesvarbu, kas ir kaip 
jų turtą naudoja.

V I L N I A US ATGAVIMUI 
PAMINĖTI ŽENKLAI

MASKVOJE BUVO ILGI 
PASITARIMAI

tarienė ir S 
LPREIŠKIMO PARAPIJOS1 

adieni, Gegužes-May i 

’REIŠKIMO PAR. AUD 
ir Havemeyer Sts.

Pradžia 5 vai. vi
etas $1.25 Tik šokiai 
alima Gauti pas Komiteto 1$ 

Visus kviečiame ruoštis

pdžio 8 d. prof. dr. 
Pakštas pradėjo ilgą
po Kanadą, kur jis 

tas įvairių mokslinių 
alinių draugijų. Jis 
uos Kanadą skersai, 

as kalbas /sarptauti-

Vilniaus atgavimui pami
nėti Lietuva išleido naujus 
4 rūšių pašto ženklus: 2 po 
30 c. (Laisvės Varpo ir Ge
dimino paveikslas), 1 po 15c. 
(Vilniaus vaizdas) ir 1 po 
60c. (Trakai, Vytauto tėviš
kė). Apie šiuos ženklus pla
čiai aprašė „N. Y. Times”, 
paduodamas istorines žinias 
apie Lietuvą.

Ilgame straipsnyje pažy
mėta, kad žinias suteikė Lie
tuvos generalinis konsulas.

Maskva. — Balandžio 9 d. 
Molotovas priėmė Vokietijos 
ambasadorių ir turėjo su juo 
keturių valandų pasitarimą. 
Kas tarp dviejų vyrų kalbė
tasi, viešai nepaskelbta.

Vatikanas. — Balandžio 6 
d. Popiežius Pijus XII su
ruošė gražiosios muzikos 
koncertą, į kurį buvo pa
kviesti užsienių atstovai ir 
kiti svečiai, kurių susirinko 
apie 1,200. Koncerto progra
moje buvo vokiečių, italų ir 
prancūzų muzikos kūriniai.

Pertraukos metu popiežius 
pasakė kalbą, kurioje pa
reiškė gilų pageidavimą, kad 
ir tautos taip darniai gyven
tų, kaip yra darnūs muzikos 
garsai.

Albany. —New Yorko val
stybėje namų pašalpos išlai
dos pernai siekė per 126 mi
lijonus dolerių, kas yra tris i 
nuošimčius mažiau, nei 1938 
metais.

Vidutiniškai, k i e k v i eną 
mėnesi įvairių pašalpos sky
rių šelpti 1,360,497 asmenys. 
Namu pašalpą kas mėnuo 
ėmė 300.692 asmenys, kas 
vra beveik 4 nuoš. mažiau, 
nei 1938 m. Senyvo amžiaus 
pensijas ėmė 111,834 asme
nys, turi daugiau kaip 65 
metus. Jiems per praėjusius 
metus New Yorko valstybė 
išmokėjo 14,726,803 dol,
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti rastai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUčKA — Redaktorius.

Federacijos Aukos Vilniui
Šiomis dienomis ALRK 

Federacija ir vėl pasiuntė 
stambią auką atgauto Vil
niaus kraštui šelpti ir atsta
tyti. Šį kartą pasiųsta DU 
TŪKSTANČIAI DOLERIŲ.

Tuo būdu, atgautojo Vil
niaus reikalams ligšiol Fe
deracija pasiuntė PER PEN
KIS TŪKSTANČIUS DOLE
RIŲ ($5,172.12).

Tai dar ne viskas.
Reikia neužmiršti, kad kai

Katalikų veikėjai yra pra
šomi atkreipti į tai rimto 
dėmesio.

Šį kartą surinktas aukas 
nėr Federaciją pasiuntėme 
Vilniaus Geležiniam Fondui, 
kurio centras yra persikėlęs 
i Vilnių ir kuris, kaip paste
bėjome iš gautų laiškų ir pa
skelbtų spaudoj atsišauki
mu, didelius darbus dirba 
Vilniaus kraštui atstatyti ir 
iam atlietuvinti. Vilniaus

AMERIKA

Kun. J. Kazlauskas,
Bridgeport©, Conn., lietuvių Šv. Jurgio pa
rapijos klebonas, artimas ir nuoširdus „Ame
rikos” bičiulis, š. m. balandžio 14 d. mihįs ku
nigavimo 15 metų sukaktį. Plačiau rašoma 
korespondencijoje iš Bridgeport©.

kurios mūsų parapijos, kata
likiškos draugijos ir net kai 
kurie Federacijos skyriai pa
siuntė savo surinktas aukas 
Vilniaus krašto varguomenei 
šelpti tiesiog į Lietuvą arba 
per Lietuvos konsulatus, ap
lenkdami Federacijos cent
rą. Tokių aukų susidarys 
ecana didelė suma. Ji bus 
žvmiai didesnė negu suminė
toji. Savo laiku Federacijos 
sekretorijatas surinks tiks
lias žinias ir jas paskelbs. 
Tai bus padaryta ne tuščiam 
pasididžiavimui, bet parody
ti, kiek kuri katalikų para
pija ar katalikų draugija pa
sidarbavo Vilniaus reika
lams ir kurios šios savo pa- 
reig-os dar neatliko.

Federacijos centras akcen
tuoja, kad lietuviai katalikai 
savo surinktas aukas Vilniui

Geležinis Fondas yra pastovi 
organizacija ir dėl to Fede
racijos centras planuoja ar
timiau su juo susirišti ir, 
kiek sąlygos leis, bendradar
biauti.

Praėjus Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minėji
mui, auku rinkimas Vilniui 
’vg ir sustojo. Išrodytų, kad 
iau gana priaukojome ir kad 
vilniečiams parama neberei
kalinga. Taip manyti būtų 
klaida. Ir Vilniaus krašto 
varguomenei šelpti ir krašto 
atstatymui aukos yra labai 
'r labai reikalingos. Dėl to 
nesukietinkime savo širdžių, 
neuždarykime kišenių, bet 
nagai savo išgales aukokime.

Livšiol dar nebuvo pa
skelbtos šių kolonijų aukos: 
Waterbury, Conn.. Federaci-

Iš Tėvų Žemės
—Vilniaus miesto savival

dybė rengiasi išleisti platų 
leidinį apie Lietuvos sostinę, 
kuris bus pavadintas „Vil
nius”. Leidinys apims šiuos 
skyrius: 1. Didžiosios Lietu
vos Kunigaikštystės pamink
lai Vilniuje; 2. Vilnius — de
vynioliktojo amžiaus lietu
vių kultūrinio ir politinio 
veikimo centras, 3. Vilnius— 
Lietuvos nepriklausomybės

jT\Ųjtam_tautos reikalui sius- 
tn nėr savo veikimo^entrą— 
Federaciją visai ne čTėl to,

10 ,
Wise., $23.83: Worcester, 
\lass.. Aušros Vartų par.—

kad nepasitikėtų kitoms į- 
staigoms. bet kad galėtume
savo pastangomis surinktas 
auk? s u ž r e g i s truoti savo
centre, daugiau nudirbti, 
d augiau aukų surinkti ir 
mūsų vieningumą sustiprin
ti. Nesunku, berods, su
prasti, kad, dirbdami siste- 
matingai, drausmingai, vie
ningai ir vieno centro vado- 
v«uiami, daug daugiau nu
dirbsime vieniems ar kitiems 
tautos reikalams.

$172.33; Albanv, N. Y., $85;
Cleveland, Ohio, nėr kun.
vilkutaiti $64.58: Worcester, 
Mass.. Šv. Kazimiero par..— 
$140.63: Luzerne, Pa., Šv. 
Onos par., $17.

Siunčiant aukas, čekius 
’’eikia rašvti Federacijos iž
dininko kun. Pr. Juro var
du. o siusti i sekretoriiata— 
2334 So. Oaklev Ave., Chica
go, Ill.

L. Šimutis, Fed. sekr.

Lietuviškos Spaudos Reikšmė

ti visus, kad Lietuvos praei
tis buvo graži ir garbinga, 
kad lietuvių turėta savos 
kultūros deimantų, kad būti 
lietuviu nėra jokios gėdos.
—EaW ^svarbrr buVo sulai-' 
kyti lietuvių nutautimo pli
timas. Tam reikėjo organi
zuoti planingą lietuvių tau
tos gyvenimą. Svarbu buvo 
suspiesti išblaškyti pavieniai 
inteligentai. Laikraštis ,Auš
ra’ atliko tą darbą. Apie 
save sukūrė lietuvių inteli
gentijos branduolį. „Aušra” 
irodė lietuvio garbinga pra
eitį, iškėlė lietuvių kalba ir 
jos kultūrą i pačią aukštu
mą. Ji davė pradžią lietu
vių literatūrinei kalbai. Lie
tuviu literatūra įgavo sava
rankišką, tautišką kryptį ir 
pradėjo rimtą gyvenimą.

Nuo „Aušros” laiku lietu
vių tauta dirba didelį dar-

(Referatas, skaitytas New Yorko 
Apylinkės lietuvių katalikų seimelyj)

Jei šiandien džiaugiamės 
laisva ir nepriklausoma Lie
tuva su senąja sostine Vil
niumi, jei lietuvio ir Lietu
vos vardas žinomas po visą 
platųjį pasaulį, tai drąsiai 
galime sakyti, kad dėl viso 
to tenka didelis nuopelnas 
lietuviškai spaudai.

Nuo 14 amžiaus pabaigos 
susidėjusi su lenkais, lietu
vių tauta atsidūrė smarkio
je lenkų įtakoje. 19 amžiaus 
antroje pusėje veik visa lie
tuvių diduomenė, bajorija, 
tas valdomasis luomas visai 
nutauto. Rodėsi, kad lenkiš
kumo dvasia visu savo smar
kumu užlies ir paskandins 
savyje visa, kas lietuviška, 
kas' lietuviui brangintina. 
Lietuvos dvarininkai ne tik
tai patys buvo nutautę, su
lenkėję, bet savo liga užkrė
tė ir kitus lietuvius. Lenki
nimo darbas plačiai plito.

Rusų valdžiai, kuri pati 
norėjo praryti pavergtas 
tautas, nepatiko lenkų varo
ma politika Lietuvoje. Todėl 
rusai stengėsi nors lietuviš
ką kaimą patraukti į savo 
pusę. Tam buvo panaikinta 
baudžiava, teikiamos kitos 
lengvatos. Bet vietoj lenkiš
kumo mokyklose ir kitur

buvo spraudžiama rusų kal
ba ir rusiškoji dvasia, pra
dėta. varyti rusų provoslavų 
tikybinė propaganda. Paga
liau, 1865 metais susilaukta 
spaudos uždraudimo. Lietu
viu tautą gaubė sunkūs 
oriesnaudos debesys. Kur 
reikėjo ieškoti to saulės 
spindulio. kuris įstengtų 
nrasiveržti. ir pamažu, pa
lengva. išsklaidyti debesis, 
nuvalyti kelia skaisčiajai 
Lietuvos Nepriklausomybės 
saulei? Tuodu soinduliu ir 
buvo lietuviškoji spauda, 
lietuviškas laikraštis.

Jei lietuviu tauta nepame
tė savu kultūros papročių ir 
visiškai nenutraukė ryšių su 
lietuviu kultūra apskritai ir 
lietuviu literatūra, tai dėka 
atskirų asmenų, kaio Dau
kantas, vyskupas Valančius. 
Ivinskis ir kiti. Atskiri 
lietuviu inteligentai jautė 
reikalą imtis tokio darbo, 
kuris jungtu visus sąmonin
gus lietuvius ir skleistu iu 
mintis tautoj. Ir tain 1883 
met. kovo mėn. išleidžiamas 
lietuviškas laikraštis ..Auš
ra”, kuri' redaguoja Dr. J. 
Basanavičius.

Tais laikais, kada visa kas 
lenkiška buvo garbinama, 
kada sunki rusu letena vis 
smarkiau snaudė tautiečius, 
„Aušrai” buvo svarbu įtikin-

bą savo inteligentų jėgomis, 
kuriu anksčiau labai stygo. 
..Aušra” atliko dideli darbą 
išjudindama, s u ž a dindama 
lietuvių tautinę sąmonę. 
Daug svyruojančių, atšalusių 
lietuviu atsivertė, sustiprėjo 
lietuviškoje dvasioje, ir taip 
atsirado daug nenalaužia- 
mos dvasios darbininkų lie
tuviškoje dirvoje. Vėliau iš
ėjusieji laikraščiai „Šviesa” 
ir „Apžvalga” rūpinosi lietu
vius stiprinti tikėjime, vedė 
kova prieš provoslavų tikėji
mo jvedimą, nepamirštant ir 
ekonominių ir visuomeninių 
klausimų.

1896 metais išeina kun. 
Juozo Tumo redaguojamas 
„Tėvynės Sargas”. Šis laik
raštis kėlė lietuviu spaudos 
reikalą, kultūrėjimo ir lietu
višku mokyklų klausima. 
„Tėvynės Sargas” buvo ski
riamas daugiausia, panras- 
tiems kaimo žmonėms, i ku
riu gerovės reikalus buvo 
nukreiptas dėmesvs. „Tėvy
nės Sarge” pasirodė Vaiž
ganto. Pietario, Jakšto Dam
brausko, Maironio, K. Bū
gos. J. Jablonskio. M. Peč- 
ka.uskaitės ir kitu raštai. Šis 
laikraštis atliko dideli dar
bą išaugvdamas pirmos ei
lės lietuvių poetus ir rašyto
jus.

(Bus daugiau)
EI. Bartkevičiūte.

lopšys; 4. Kova dėl Vilniaus 
ir 5. Vilnius šiandien. Lei
dinys išeis gegužės - birželio 
mėn.

—Prieš Velykas Vilniaus 
Apygardos Žemės Tvarkymo 
įstaiga žemės reformos rei
kalams nusavino dar 13 dva
rų, bendro ploto 3,040 hekta
rų. Naujai nusavintieji dva
rai yra Eišiškių, Jašūnų, 
Kaltinėnų, Maišiogalos ir 
Trakų valsčiuose. Vilniaus 
miesto ribose nusavintas 152 
ha. Pinkuso Graubardo dva
riukas, kurs bus išparceliuo
tas sklypais. Pilsudskio ir 
Želigovskio dvarai, esą be 
savininkų, pąimti valstybės 
globon. Taip^pat valst. glo- 
bon bus paimami ir kiti 
ūkiai, kurie neturi savinin
kų.

—Ministerių Taryba nu
tarė nuo šių metų rugsėjo 
1 d. sustabdyti Vytauto D. 
Universiteto Kaune Gamtos 
ir Matematikos fakulteto 
veikimą ir nustatė, kad nuo 

Itos dienos pradės veikti Vil
niaus Universitete Gamtos 
Matematikos fakultetas su 
matematikos, fizikos ir bio
logijos skyriais. Kauno V. 
D. Universiteto Technikos 
fakultete bus sustiprinti che
mijos mokslai, kad fakulte
tas galėtų paruošti chemikų, 
inžinierių, galinčių dirbti
praktiškai. Ryšium su Gam
tos - Matematikos fakulteto 
perkėlimu Vilniun, atvyko į 
Vilnių prof. Sleževičius fa
kulteto perkėlimui paruošti 
ir Observatorijai perimti.

—Suomijoje, ypač Viipuri 
(Viborgo) apylinkėse gyvenę 
lietuviai, kurie suomių rusų 
karui prasidedant jau buvo 
iš tos srities išsikraustę į ki
tas Suomijos dalis, rengiasi 
grįžti Lietuvon, iš kur prieš 
daug metų buvę iškeliavę. Iš 
Viipurio išsikraustę ir dar 
likusieji lietuviai, apsispren
dę nepasilikti po Sovietais.

—Pernykštė statyba Pa
nevėžio apskrityje buvo la
bai gyva, siekusi daugiau 
kaip milijoną litų. Praėju
siais metais baigtos statyti 
trys mūrinės mokyklos, o 
dar dvi mūrinės pradėtos 
Ramygalos ir Šeduvos mies
teliuose. Tos visos mokyklos 
statomos dviejų aukštų, su 
visais moderniais patogu
mais. Viso Panevėžio apskr. 
yra 173 pradžios mokyklos, 
kurių kol kas tik 100 teturi 
savo nuosavas patalpas, li
kusioms tenka pastatyti. Be 
to, Panevėžio apskrityje sta- 
tama ir ’ numatoma statyti 
daug plentų; jau yra pasta
tyta 52 klm. plentų ir stato
mas 24 klm. ilgįo plentas iki 
Vabalninko.

—Balandžio 12 d. Geležin
kelių Valdyba pradeda išsi
kelti Į Vilnių, kur turi nuo
savus rūmus. Su Valdy
ba persikels 1423 geležinke
lių pareigūnai tarnautojai.

—Jau pastatyta 12 kilno
jamų barakų Kaune gyventi 
darbininkams, dirbantiems 
prie viešųjų darbų, Tuose 
barakuose galės gyventi 1,- 
200 - 1,400 darbininkų. Prie 
barakų įrengiamos virtuvės, 
iš kurių darbininkai gaus 
valgį. Numatyta vėliau pa
statyti dar 12 tokių kilnoja
mų barakų. Be to susirūpin
ta įsigyti tam tikrą skaičių 
palapinių, kurios bus nau
dojamos darbininkams vasa
ros metu gyventi.

—Vilniaus mieste prie vie
šųjų darbų dirba keli tūks
tančiai darbininkų. Tų dar
bininkų delegacijos kreipėsi 
į Vilniaus miesto savivaldy
bę su prašymu, kad būtų 
duoti prie viešųjų darbų lie
tuviai prižiūrėtojai, nes len
kais prižiūrėtojais darbinin
kai nepasitiki ir nori prižiū
rėtojais turėti tik lietuvius, 
kaip sąžiningus žmones.

—Jau išėjo iš spaudos vi
sų laukta knyga „Vilniaus 
meno paminklai”, parašyta 
Dr. J. Griniaus. Tai gražus 
leidinys, 196 pusi., iš kurių 
64 psl. su iliustracijomis 
apie Vilniaus meną ir meno 
paminklus. Knyga būtina 
kiekvienam, mylinčiam Vil
niaus grožę ir senovę lietu
viui. Kaina 3 litai.

—Karui baigiantis, daug 
gyventojų turėjo įsigiję gin
klus ir pradėjo be atodairos 
medžioti miškų žvėrelius. 
Per trumpą laiką spėta ap
naikinti daug stembesnių 
paukščių, žvėrių ir žvėrelių. 
Įsisteigęs Vilniuje Taisyklin
gos medžioklės dr-jos sky
rius padarė žygių į atitinka
mus organus, kad gyvūnija 
būtų griežtai apsaugota nuo 
tolimesnio naikinimo.

—Sanitarinė komisija, ap
žiūrėjusi Vilniaus mėsines ir > 
dešrįnes, rado daugelį jų la
bai blogame sanitariniame 
stovyje. Ypač klaikus sto

vis rastas Mėsininkų gatvės 
krautuvėlėse. Apie 90 tokių 
nešvarybės ir nesanitarinių 
produktų parduotuvių bus 
uždaryta, iš kurių 50 vien 
tik Mėsininkų gatvėje.

— Muzikai artimuose 
sluoksniuose patiriama, kad 
nuo ateinančio rudens vals
tybinė muzikos konservato
rija iš Kauno bus perkelta į 
Vilnių, kur ji įsikurs dabar
tiniuose Vytauto D. gimna
zijos rūmuose, turinčiuose 
tinkamą koncertams salę. 
Kaune bus įsteigta vidurinė 
muzikos mokykla.

—Vilniaus Kraštui Remti 
Dr-jos sąmata priimta 1,- 
650,000 lt. sumai. Šiais me
tais 7,500 pradžios mokyklų 
mokinių vaikų aprengimui 
ir maistui (daugiausiai pro
vincijoje) numatyta 350,000 
litų, vaikų darželių steigimui 
ir jų auklėtinių vaikučių 
maistui ir drabužėliams 465,- 
000 litų, stipdendijoms (spe- 
cialinių, vidurinių ir aukštų
jų mokyklų) 250,000 litų, į- 
vairiai varguomenei 165,000 
lt., mažažemiams ūkinin
kams šelpti 220,000 litų.

— Ministerių Taryba ap
svarstė svarbų įstatymo su
manymą, kuriuo bus rikiuo
jamas darbas Lietuvoje, 
kaip numato ir Lietuvos 
k o n s t i t ucijos straipsniai. 
Darbo rikiavimo įstatymas 
turės duoti pagrindus tiks
lingam darbo ir tautos ener
gijos sunaudojimui. Šis į- 
statymas turės tikslo paskir
styti laisvas darbo jėgas ten, 
kur jos bus reikalingos, 
kreipti inteligentines jėgas į 
praktiško darbo profesijas, 
specialiai tvarkyti moterų 
darbą, kaip to reikalauja 
bendrieji tautos interesai ir 
naujųjų laikų patyrimai. Į- 
statymo projekte yra numa
tytas Darbo rikiavimo de
partamentas prie Vidaus rei
kalų ministerijos.

____________________ Balandžio m. 12 d., 19401

Pirmoji Lietuviu Bažnyčia Argentinoji

Lietuvių kraustymasis į 
Pietų Ameriką prasidėjo dar 
prieš didįjį karą. Ten patek
davo mūsiškiai, kurie dėl 
nesveikų akių ar kokios ki
tos priežasties nebuvo įlei
džiami į Šiaurės Ameriką. 
Dauguma į Pietų Ameriką 
suvažiavo po Didžiojo karo, 
kai J. Amerikos V. uždarė 
ateiviams duris.

Nors visose Pietų Ameri
kos respublikose galima už
tikti lietuvių, bet daugiausia 
jų privažiavo į Braziliją, Ar
gentiną ir Urugvajų.

Argentinos respublikoje 
dabar esama apie 35,000 lie
tuvių. Tos šalies sostinėje, 
Buenos Aires, esama apie 
12.000 mūsų tautiečių, ligi- 
šiol dar neorganizuotų į pa
rapija, pakrikusių po plačias 
<-o didmiesčio lygumas (Bue
nos Aires yra pats didžiau- 
sis Pietų Amerikos miestas 
su 2,200,000 gyventojų).

Daugelis Buenos Aires
lietuvių dirba mėsos šaldy
tuvuose, ar šiaipjau smul
kiose dirbutvėse. Papras
tiems darbininkams taip 
maža mokama, kad iš algos 
žmogiškai pragyventi nega
lima. Lietuvių išeivių gyve
nimo sąlygos Pietų Ameri
koje taip skaudžios, kad, ku
rie tik turėjo iš ko, grįžo at
gal i daug laimingesnį savo 
gimtąjį kraštą. Dauguma 
tačiau turėjo pasilikti ir 
grumtis su badu, tropiškų 
klimatu ir dvasios prislėgi- 
mu.

Lietuvių vargas Argenti
noje yra juo skaudesnis, kad 
ligi šio] jie dar neturi nei 
vienos bažnyčios ir neturi 
galimybės jos pasistatyti. 
Jie nepajėgia nei kunigų iš
laikyti, todėl keletos ten nu
vykusių lietuvių kunigu ban
dymas apsigyventi neturėjo 
pasisekimo.

Mari j onų vienuolija, pa- 
kartotinai maldaujama, pra
eitais metais nusiuntė tris 
lietuvius misijonierius į Ar
gentiną. Tenai nuvykę jie 
nerado nei lietuvių bažny
čios, nei namo kunigams gy
venti, nei žemės sklypo rei
kalingoms statyboms. Lietu- 
tuviai misijonieriai turėjo 
kreiptis į vietos žmones, is
panus.

Po dviejų mėnesiu gyveni
mo pas vietos saleziečius, 
misijonieriai susirado išnuo- 
muoti vieno aukšto keturių 
kambarių namelį Buenos Ai
res priemiestyje, kur lietu
viai tirščiau gyvena. Viena
me namelio kambaryje i- 
rengta koplyčia mišioms lai
kyti. antras panaudotas zo- 
kristijai ir žmonėms priim
ti, gi dviejuose apsigvveno 
trys kunigai. Virtuvėlė, pa
gal tos šalies paprotį įreng
ta lauke būdelėje, o nuoma 
brangi—35 dol. į mėnesį.
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Vilniaus Geležinio

šaukiasi į Amerikos lieti 
vius pagalbos pirmai lieti 
vių bažnyčiai tame kraa 
pastatyti. Vienas marijoJ 
misijonierius, kun. Jonas] 
Jakaitis, dabar lanko lieti 
vių parapijas Amerikoj 
rinkdamas aukas. Visi J 
moningi Amerikos lietuvi 
kviečiami prisidėti prie tail 
didelio reikalo.

Aukas pirmajai lietuvį 
bažnyčiai Argentinoje gal 
ma įteikti per Marijonų yį 
nuolynus Chicagoje, III, j 
Thompson, Conn., arba p< 
lietuvių katalikiškus laikr^ 
čius, arba pasiųsti tiesič 
Argentinon, adresu:
Padres Marianos,

Bno. Rivadavia 2199, 
Valentin Alsina, Avail.
Buenos Aires, Argentii

Dabar Argentinoje di 
buojasi trys lietuviai misi) 
nieriai: kun. Antanas Ai 
driušis, M.I.C., kun. Kaz;
Vengras, M.I.C. ir kun. ji 
nas Kamendulis, MIC.

Kun. Jonas J. Jakaiti!
M. I.C. kai tik baigs rinkli 
vas lietuvių bažnyčiose A™ 
riko j e, tuoj išvyks į Arge! 
tiną pradėti bažnyčios st! 
tybos. Dabar rinkliavos a 
na šia tvarka: bal. 14-Brd 
lyno Angelų Karalienės d 
rapijoj, bal. 21 d.—Maspefl
N. Y., bal. 28 d.—BrookW 
Apreiškimo par., geg. 5 
Brooklyn, šv. Jurgio pai 
gev. 12 d.—Elizabeth, N., 
geg. 19 d.—Phila., šv. A 
driejaus par., geg. 26 ilia 
Phila., šv. Jurgio par. Ii

ir Broliai Lietuviai 
frikieciai!

jįjų gausiomis aukomis 
.jedami, moraliai remiam: 
Ljome Lietuvos tikrąja 

jįę VILNIŲ ir išlaisvi 
šimtus tūkstančių lie 

Jį ilgus metus kentėju 
L svetimųjų priespauda, 

hienas kovos baras baig 
Lvilnius mūsų. Bet at 
Lė antras darbo baras,— 

hiuje ir Vilniaus krašt 
piktžolių prižėlusių 

Kįonus lietuvių tautinė 
Us lauke. Reikia spai 
k ir įtemptai dirbti, ka 
L greičiau apsivalytum 
L piktžolių, kad tik gre: 
L pasėtame ir įdiegtum 
kastuose dirvonuose lieti 

L dvasią ir kalbą.

Vilniaus Geležinis Fonda 
Igšorganizavęs į savistovi 
Įiganizaciją, užsibrėžė sa 
felą medžiagiškai remti 
krinti lietuviškos kultūrc
kas Vilniaus krašte. T 
ko siekdamas VGF, k; 
kai mūsų kariuomenė įž; 
L į Vilnių, visu spart 

p pradėjo savo darbą.
Linktų už Vilniaus pasi 

;Mėlius lėšų VGF da 
h Vilniaus krašto ir V 
p miesto neturtingier 
Lamams lietuviškus vad 
jas ir sąsiuvinius; įsigi 

įb kilnojamus kino apai 
L kurie aprūpinti atiti 
Įsomis lietuviškomis i 
|a, važinėja po Vilnia 

1Ą ir rodo paveikslus 
’ iuvos gyvenimo. Kai 

L kino aparatais važini 
lašėjai, kurie aiškina A 
p krašto gyventoja 
fe Lietuvos gyvenimo s 

pr dalina lietuviškas k 
p ir laikraščius. Vilni; 
Lite steigiamos lietuvis 
Jt&ėios, kurių iš viso 
fea apie šimtą. Tos s 
fe aprūpinamos rac 

jąratais, patefonais su 
fekomis p 1 o k š t e lėi 

Jočiais ir žaidimo p 
l^mis. Į tas seklyi 

rAasi vietos žmonės p: 
Jąsyti muzikos, dainų, 
feyti laikraščių ir ta j 
J)seklyčios vedėjas aišk 
fe lietuvių gyvenimą.

U dar kitų priemc 
Jiatyta, kad tiktai g 

h bitų atlietuvinti 

sus krašto žmonės.

Balandžio 7 d. sukako s į. Broliai Lietu 
tyneri metai, kai vėl leis jūs gerai 
pardavinėti alus. Apsk kad visiems ti 
čiuojama, kad per tą lai įį reikalingos lė 
federalinės ir valstybių v VGF, kad ir turi j 
džių ir savivaldybių ia bet jų neil^ 
nuo alaus pardavinėjimo) Reįkįa fcad ii 

d hii| lėšų vieton plai 

. .... ^naujos, kad lėšų neiš;
dirba apie vienas milijon įr pasišve: 

žmonių darbų galima 
gaivinti ir stiprinti Ii 
tautinę kultūrą Vilu

SAULĖS UŽTEMIMAS G 
KIAUŠIAI MATYTAS 

FLORIDOJ

Balandom 7 buvo stambį 
saulės mimas, kuris į 
riausi'^^'j’ątytas Jacksįj 
Vrtttr^.onnrn'e; ki^buvol 
sirinkę įžymiausi astro! 
mai, dangaus kūnų judėja 
žinovai. Jiems pavyko) 
daryti geras nuotraukas. I 
temimas fotografuotas i 
mėje ir iš lėktuvų ore. Pi 
didysis užtemimas prasid 
tarp 5 vai. 5 min. ir 51 
10 min. popiet.

ALAUS PARDAVINĖ 
SUKAKTIS

surinkę 2 mil. 250 tūkst. 
mokesčių. Alaus gamyl

asmenų. Alaus gamybos! 
kalams bravorai yra pii 
reikalingų prietaisų už v 
ną bilijoną dolerių.

Apskritai parapijos Ar
gentinoje pajamų kaip ir ne
turi; už suolus bažnyčioje 
mokesčio nėra, šokių mėne
sinių ar kitokių duoklių irgi 
nėra. Kunigams ir kitiems 
bažnyčios tarnams algų ne
mokama. Prireikus statyti 
bažnyčią, kunigai kreipiasi į 
palankius pasiturinčius vie
tos žmones. Parapijų orga- 
nizuotė yra labai atsilikusi 
nuo Amerikos katalikų įstai
gų. Lietuvių misijonieniams 
Argentinoje reikia ko grei
čiausiai statydinti bažnytėlė 
ir gyvenamasis namas kuni
gams. Savos bažnyčios ne
turint. neįmanoma lietuvius 
tikėjime atgaivinti. Per dau
geli metu Argentinos lietu
viai frvveno be pamokslų, be 
išpažinties, be pastoviai gy
venančiu dvasios vadu, o 
bolševiku agitacija ten buvo 
varoma labai plačiai, todėl 
daugelis lietuvių nuo tikėji
mo visai nutolo . . .

Lietuviai misijonieriai nu
sprendė Argentinoje pasto
viai apsigvventi ir gelbėti 
savo tautiečiams. Dabar jie

Aukoja gausiai laisveEGIPTO KARALIENE P 
GIMDĖ ANTRĄ DLKTEfevos gyventojai-ir

------------ 5®tai tiki,, kad ir Jūs, 
Kayras. — Egipto karai iii Broliai Lietuviai A 

nė Farida balandžio 7, d. p pečiai, kaip visada tai 

gimdė antrą dukterį. Pin kartu savo gausu 
duktė gimė pernai. Egip ^mis ir širdingu lieti 
karalius Faroukas yra T 
metų amžiaus, jo žmonai! 
metų. Tai jauniausia kari 
liška pora.

Pagal Egipto įstatymu 
sostą gali paveldėti tik 
riškis, todėl dabartinis kari 
liūs dar neturi savo tiesiog 
nio įpėdinio. Oficialiu 
to įpėdiniu šiuo metu yra k 
raliaus dėdė, 65 metų anfl

Washington, — Socialist 
partijos suvažiavimas kaafl 
datų prezidento rinkimai! 

vėl išrinko Norman ThoniM 
kuris partijos kandidatu js 
vra buvęs keturis karM 
Suvažiavimas pasisakė ! 

Amerikos neutralumą ir P3' 
smerkė Roosevelto vyri^ 
sybės žygius, kurie, social 
tų nuomone, stumią šią M 

į Europos karą.

‘Pritarimu bei paska 
>paremsite lietuvių 
k kutūros ugdyme 
tinimo Vilniaus ki

ANGININKAI PA( 
^VOKIEČIŲ LAJA 

JŪRININKUS

Francisco. — Vol 
gen. konsulas pra 

^Gibraltare iš italų 
Rimkai pasiėmė 
M} jūrininkų, 1 
Mu buvo sunai 

pnnbus” laivo įgulo; 
5 Konsulo pranešiu 
n laivo paimtieji jūi 
pkaro tarnybai netikf 

^li San Fr anciscc 

F 425 vokiečių jūrini 
p laukią išplaukiau 
r be vis mesuran 

kelio. 1 -
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nyčia Arjetiį Vilniaus Geležinio Fondo Atsišaukimas
šaukiasi į Amend 
vius pagalbos pud 
vių bažnyčiai ta^Į 
pastatyti. Vienas J 
misijonierius, kunjJ 

Jakaitis, dabar M 
vių parapijas 4 

.rinkdamas aukas, t 
numingi Amerikoj I 
kviečiami prisidėti! 

didelio reikalo.
Aukas pirmajai į 

bažnyčiai Argentįl 

ma įteikti per Mari
• nuolynus Chicago: Į 

Thompson, Conn, J 

" lietuvių katalikiški 
■ čius, arba pasiųsti 
!» Argentinon, adresuI

Sesės ir Broliai 
Amerikiečiai I

Lietuviai

aukomisJūsų gausiomis 
padedami, moraliai 
laimėjome Lietuvos 
sostinę VILNIŲ ir 
nome šimtus tūkstančių lie
tuvių, ilgus metus kentėju
sių svetimųjų priespauda.

remiami 
tikrąją 

išlaisvi-

NOTICE is hereby given that License No. I NOTICE 
L 172 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 ot 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 Av<„ Brooklyn, N. Y.

ls hereby given that License No. 
L 1433 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

Borough of 
to be con-

trol Law 
Brooklyn,

at 754 Broadway, 
. . County of Kings, 

sumed off die premises.
MORRIS

754 Broadway,
ROSS

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1171 has beer, 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, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

SAM PAVEY
97 Church Ave., 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. 
RL1766 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

is-

ar
100

NOTICE is hereby given that License No. 
L 333 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor_ _______ ___
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 INC. 
1567 Pitkin Ave. Brooklyn, N.

at retail under

to be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 608 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol taiw 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 516 has been issued to the undersigned 
to sell ' __ __2 __  _ ______ "
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.

wino and liquor at retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2070 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 385 Arlington Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
ROSA GRATZER

385 Arlington Ave., Brooklyn, N. Y.

1073

at 1073 Fulton St., Borough of
County of

the premises.
DOUGLAS
Royal Bar

Fulton St.,

Kings, to be con-

JAMES 
& Grill

Brooklyn, N.

Padres Marianos,
Bno. Rivadavia®

Valentin Alsina, 
Buenos Aires, į

Dabar Argentį
is|buojasi trys lif

nieriai: kun, Anfe 
driušis, MIC,, h 
Vengras, M.LC. ir 
nas KamenduliU

- . Kun. Jonas Ii 
P M.I.C. kai tik teisi

’ ' vas lietuvių baznyĮ
. rikoje, tuoj išvyki 

jr._ tiną pradėti babl 
' tybos. Dabar riiįl

na šia tvarka: teLį' 
a lyno Angelų Karti 
ma rapij°j’ bal-^| 

• N. Y., bal. 28iJ 
ir I ’ iv. Apreiškimo par,, d

- I1 Brooklyn, šv. q 
egl" 12 d-~EM

.. geg. 19 d—PMi 
\ driejaus par.,

. Phila., šv. Jurginį 
Yld I

turi
tyti. I SAULĖS UŽTĖMI 

RIAUSIAIMŠJ
FL0R1

ta-

1 1S- 
nu- 

ban-
irejo

pa- 
pra- 
tris 

į Ar- 
ę jie 
ažny-

Vienas kovos baras baig
tas—Vilnius mūsų. Bet at
sidarė antras dg,rbo baras,— 
Vilniuje ir Vilniaus krašte 
radome piktžolių prižėlusius 
dirvonus lietuvių tautinės 
kultūros lauke. Reikia spar
čiai 
tik

ir įtemptai dirbti, kad 
greičiau apsivalytume 
piktžolių, kad tik grei- 
pasėtume ir įdiegtume

nuo
čiau 
apleistuose dirvonuose lietu
vių dvasią ir kalbą.

VGF darbą. Būtų gera, kad 
kiekviena Amerikos lietuvių 
kolonija ar parapija pasiim
tų įvykdyti bent po vieną 
uždavinį, pav. įsteigti ir 
laikyti metams seklyčią 
150 dol., įtaisyti kaime 
miestely bibliotekėlę —
dol., nupirkti seklyčiai radi
jo aparatą — 50 dol. Vienos 
kurios parapijos išeiviai ga
lėtų susitarę įtaisyti gimta
jame miestelyje pastovų ki
no teatrą, kurs jau žymiai 
brangiau (bent apie 3,000 
dol.). Be to, visus prašome: 
reikalaukite ir pirkite Vil
niaus pasus ir ženklelius, 
siųskite aukas pinigais—Vil
niaus Geležinio Fondo Komi
tetas, Vilnius, Žygimantų 
g-vė Nr. 8, butas 5.

NOTICE is hereby given that License 
L 774 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
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 SEI DERM AN
1122 Eastern P’kway Brooklyn, N. Y.

No. 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 
Brooklyn, 
sumed off

a£ 415-417 Keap St., Borough of 
con-

Kan. F. Kemėšis,

NOTICE is hereby given that License No 
L 58 has been issued to the undersigned 

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

to be con-

to sell wino and 
Section 107 of the 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

■134 Court

at 434 . ....
County of Kings, 

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 Ijiw 
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.

County of Kings, to be 
the premises.
XAVIER STRUMSKIS 
Republic Liquor Store 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 14 1 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. 
has been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Avenue D, Borough of 
of

L 97 
to sell
Section 107 of the
trol Law
Brooklyn.
sumed off

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

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.

NOTICE is hereby given that License No.
L 747 has been issued to the undersigned
to sell ' ' “____ ____2
Section 107 of the Alcoholie 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.

wino and liquor at retail under

con-

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 promises.

WILLIAM H.
1192 Myrtle Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6210 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 817 Onderdonk Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

EMILIE DANGMANN 
Old King Cole

817 Onderdonk Ave., Brooklyn, N. Y.

to be con-

WENDLAND
Brooklyn, N. Y.

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 Z_. ~
Brooklyn, County of Kings, 
sumed on the premises. 

THOMAS G.
270 Smith St.,

St., Borough of 
to be con-

DeCARLO
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.

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

krašto ir Vil-

Komiteto pirm
A. Kupcikevičius,

Iždininkas.

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.

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

NOTICE is hereby given that License No. | 
L 810 has been issued to the undersigned '

LICENSES
Wholesale, Retai]

Beer, Wine, Liquor

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.

at 4301 
County 

the premises.
JOHN

4301 Avenue D,
P.

Kings, to be con-

REILLY
Brooklyn. N. Y.

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

sumed off the premises.
I 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 undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off
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Vilniaus Geležinis Fondas, 
persiorganizavęs į savistovią 
organizaciją, užsibrėžė sau 
tikslą medžiagiškai remti ir 
stiprinti lietuviškos kultūros 
darbus Vilniaus krašte. To 
tikslo siekdamas VGF, kai 
tiktai mūsų kariuomenė įžy
giavo į Vilnių, visu spartu
mu pradėjo savo darbą. Iš 
surinktų už Vilniaus pasus 
ir ženklelius lėšų VGF dali
na Vilniaus
niaus miesto neturtingiems 
mokiniams lietuviškus vado
vėlius ir sąsiuvinius; įsigijo 
tris kilnojamus kino apara- 
aus, kurie aprūpinti atitin
kamomis lietuviškomis fil- 
momis, važinėja po Vilniaus 
kraštą ir rodo paveikslus iš 
Lietuvos gyvenimo. Kartu 
su kino aparatais važinėja 
pranešėjai, kurie aiškina Vil
niaus krašto gyventojams 
visas Lietuvos gyvenimo sri
tis ir dalina lietuviškas kny
gas ir laikraščius. Vilniaus 

į krašte steigiamos lietuviškos 
seklyčios, kurių iš viso bus 
įsteigta apie šimtą. Tos sek

lyčios aprūpinamos radijo 
įaparatais, patefonais su lie- 
Įtuviškomis plokšte lėmis, 
(laikraščiais ir žaidimo prie- 
Imonėmis. Į tas seklyčias 
(renkasi vietos žmonės pasi- 
įklausyti muzikos, dainų, pa- 
Iskaityti laikraščių ir ta pro- 
Iga seklyčios vedėjas aiškina 
Ijiems lietuvių gyvenimą. 
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niaus krašto žmonės.
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Įių žmonių darbu galima bū- 
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sių tautinę kultūrą Vilniaus 
krašte.
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NOTICE is hereby given that License No. 
L 399 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
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.

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. 
RL5615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
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 tho 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1861 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 180 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 Licens«f No. 
RL 8071 has been issued to the undersigned 
to 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 & Grid

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 
Brooklyn, 
sumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1892 has been issued to the undersigned 
’n sHl beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 261 Osborn St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SAMUEL CHELODNICK
261 Osborn St., Brooklyn. N. Y.

at 1227 Nostrand Ave., Borough of 
County of 

the premises.
MICHAEL

1227 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 436 has been issued to the undersigned 
to sell
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law
rough of 
consumed

wine and liquor at retail under
Kings, to be con-

McHUGH
Brooklyn, N.nt 1811 Avenue U, Borough of 

County of Kings, to be con- 
the premises.

LOUIS PRISCO
Retail Wine & Liquor Store

Brooklyn, N. Y.

st 1663 Sheepshead Bay Rd., Bo- 
Brooklyn, County of Kings, to be 
off the premises.
MORT NEWMAN, INC.

1663 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licens4 No. , 
RL 5502 has been issued to the undersigned 
'n 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 Rpckaway 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 

w-ine and liquor at ____11 _ 1__
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, 
sumcd off

to sell retail underNo.NOTICE is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

and liquor at retail under

i Aukoja gausiai laisvosios 
jietuvos gyventojai ir VGF 
kirtai tiki, kad ir Jūs, Se- 
įės ir Broliai Lietuviai Ame
rikiečiai, kaip visada taip ir 
iuo kartu savo gausiomis 
įukomis ir širdingu lietuviš
ku pritarimu bei paskatini
mu paremsite lietuvių tau
tinės kutūros ugdymo ir 
Įtiprinimo Vilniaus krašte

nio įpėdinio. 
to įpėdiniu si"“' 
paliaus dėdė,

Washington 
partijos suva»J' 
datu prezi^ 

vėl išrinko 
kuris partijos 

vra buvęs 
Suvažiavimu 
AmerikB
smerkei 
sybės žy 
tri nuon 
į Europi

L 834 
sell wineto ___ ____ ___ _____

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.

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- 
Brooklyn, 
sumed off

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, 
sumcd off

183

at 183 Sterling Pl., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
SIMON GOTTHEIMER
Plaza Liquor Company

Sterling Pl., Brooklyn, N. Y.

at 2 Myrtle Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
WINE & LIQUOR STORE, INC. 
A^e., Brooklyn, N. Y.

73 Grand

at 425 Sutter Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
JACOB WAGNER

Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

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.,

Kings, to be con-

6115
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 the premises.

at 2574 
County

liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 

Pitkin Ave., Borough of 
of Kings, to be con-

BARNET SU STRIN
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 liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage. Con
trol Law at 1836a Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.
SUMPTER WINE & LIQUOR STORE INC. 
1836a Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

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 La\0 
Brooklyn, 
sumcd off

at 10 — 4th Ave., Borough of 
County of 

the premises. 
JACOB L.

Depot Wine &
10—4th Ave.,

Kings, to be con-

GLASS 
Liquor Store

Brooklyn, N. Y.

that License No. 
undersigned 

liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Third Ave., Borough of 
of Kings, to be

NOTICE is hereby given 
L . 679 has been issued to the 
to sell wine and 
Section 107 of the 
trol Law at 5407 
Brooklyn. County _
sumed off the premises.

ABRAHAM BRETTSCHNEIDER 
Third Avenue Liquor Store

5407 Third Ave., Brooklyn, N.

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

ALBERT B. MILLMAN 
Supreme Wine & Liquor

6117 Fourth Ave., Brooklyn. N.

Fourth Ave., Borough of 
con

NOTICE is hereby given that License No. 
L 720 has been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail underto sell
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4416 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

ARTHUR & CHARLES DREHER 
Sunset Wine & Liquor Store 

4th Ave., Brooklyn, N.

con-

4416

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. 
the undersigned 

„ ..................    at retail under
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 546 — 86th St., 
Brooklyn, County of Kings, 
sumed off the premises. 

ANTHONY SANTORA.
546 — 86th St., ' Brooklyn, N. Y.

L 412 has been issued to 
to sell wine and liquor

Borough of 
to be con-

JR.

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

liquor at retail under
L 782 
to sell wine and 
Section 107 of the Alcoholic Beverage tCon
trol Law at 1721 
Brooklyn, County 
sumed off tho premises.

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

Broadway, Borough of 
of Kings, to be con-

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 Lnw 
rough of 
consumed

at 266 Prospect Park, 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 1078 has been issued to the undersigned 
to sell wine and 
Section 107 of the 
trol Law
rough of 
consumed

at 1428
Brooklyn, 
off the

MAX
1428 Rockaway P’kway.

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

premises.
ROTH

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 
to 
Section 107 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

121 has boon issued to the undersigned 
sell wine and liquor at retail under 

of the Alcoholic Beverage Con- 
Borough of 

to
at 193 Columbia St., 
County of Kings, 

the premises.
SADIE GOLDMAN 

Union Wine & 
193 Columbia St.,

be con-

Liquor Store 
Brooklyn, N. Y.

LJUNGININKAI PAGRO
BĖ VOKIEČIŲ LAIVO 

JŪRININKUS

į San Francisco. — Vokieti
ja gen. konsulas pranešė, 
ad Gibraltare iš italų laivo 
ąjungininkai pasiėmė 30 
pkiečių jūrininkų, 
hksčiau
Columbus” laivo įgulos na
tai. Konsulo pranešimu, iš 
talų laivo paimtieji jūrinin- 
|ai karo tarnybai netikę.

pasiėmė
kurie

buvo sunaikinto

„___  that License No.
issued to the undersigned 

liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Fulton St., Borough of 
of Kings, to be con

NOTICE is hereby Riven 
L 161 has been 
to sell wine and 
Section 107 of the 
trol Law at 1551 
Brooklyn, County 
sumed off the premises.

STUYVESANT LIQUOR SHOP INC. 
1551 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

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

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

ST. MARKS W. &
299 Flatbush Ave.,

L. STORE INC.
Brooklyn, N.

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

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

at 450 St. Johns Pl.. Borough of 
con-

L 66 
to sell 
Section 
trol Law-
Brooklyn, 
sumed off

County of 
the premises.

BARNETT
St. Johns W. &

450 St. Johns Pl.,

Kings, to be

JAVITZ
L. Store Ine.

Brooklyn, N. Y.

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 at 429 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1180 has been issued to the undersigned 
to sell wine 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 Ave.,

Kings, to be con-

1819
SPANIER

Brooklyn, N. Y.

neriai nu
li e pasto- 
ir gelbėti 
Dabar jie

Į Netoli San Francisco yra 
bie 425 vokiečių jūrininkai, 
hrie laukią išplaukimo die- 
ps, be vis nesurandama 
augaus kelio.

NOTICE is hereby given that License No 
L 1187 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

89 Nassau

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

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

639 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

to be con-

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

LOUIS HOROWITZ
Pitkin Wine & Liquor Shop

Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

con-

292

NOTICE is hereby given that License No. 
■L 1241 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 117 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

j. a: pidal, inc.
117 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
i L 757 has been issued to tire 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.

NOTICE is hereby given flint License No.

to sell wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law 
Brooklyn, 
sumcd off

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

the premises.
LOUIS SOLOMON

Ave., Brooklyn, N. Y.

297

168

con-

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

L 861
to sell ____ ___ _____ ... ___
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 TETZINGER
123 Bay Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.

retail under
Beverage Con- 

Borough of 
to be con-

at 297 Atlantic Ave., 
County of Kings, 

the premises.
MAX SIIOMER

Atlantic Wine & Liquor
Atlantic Ave.. Brooklyn. N. Y.

Co.

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 

Brooklyn, N. Y.290

NOTICE is hereby given that License No

sell wine and liquor at

NOTICE is hereby given that License No. 
L 391 
to sell 
Section 107 of the 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

has been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 

Alcoholic Beverage Con- 
Broadway, Borough of 
of Kings, to be con-

1520

at 1520
County 

the premises.
MARY PIERSE

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

&

NOTICE is hereby given that License No. 
L 607 ' 
to sell __ ___ ...___  ... ___
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at^ 6114 
Brooklyn. _ _
sumeti off the premises.

PERLMAN & GOLDSTEIN 
Crown Retail W. & L. Store

6114 — 5th Ave., Brooklyn. N.

as been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under

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

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

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

the premises.
CARL MULLER

5217 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 489 has been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

to sell

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.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 560 has been issued to the undersigned 
to sell 
Section 107 of the 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

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

to be
at 887 . ...
County of Kings, 

the premises.
MORRIS GARFINKEL
Morris Liquor Store

887 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

con-

NOTICE is hdl-eby given that License No.
L 406 has been issued to the undersigned 
to sell ' ‘ '___ ... ___ 2
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.

wine and liquor at retail under

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 

SOL

wine and liquor at retail under

1239 Nostrand

premises.
& HENRY MEYER

Meyers
Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 283. has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
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.

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 l aw at 1496 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on the premises.
. CHESTERFIELD RESTAURANT, INC. 
1496 Flatbush 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

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 
io sell beer, w-ine 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2195 has been issued to the undersigned 
’o sell beer, wino 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 
RL 5643 ___  _____ __  __________
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

at 125 Bedford Ave., Borough • of 
County of Kings, 

the premises.
REBECCA

125 Bedford Ave..

NOTICE is hereby given that License No.jb. 
RL 2106 has been issued to the undersigA^P 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
SecHon 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

at 3011 Avenue N, Bor-'Ugh of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
MARIE BOWMAN 
Pat’s Bar & Grill

3011 Avenue N. Brooklyn. N. Y.

trol Law 
Brooklyn, 
umed on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1979 has been issued to the undersigned 
<o sell beer, wine anil liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1506 Neck - - -
Brooklyn, 
sumed on the premises.

Patrick • solan ' •
Ocean Tavern

1506 Neck Rd., Brooklyn. N. Y.

__  Rd., Borough of 
County of Kings, to be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12030 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor al retail under 
Section 107 of the_ Alcoholic Beverage Con
trol Law - - - -- - —
Brooklyn, 
sumed on

at 213 Franklin St.. Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
STANLEY ZUK

213 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

to be con-__.
■^2:

MARON
Brooklyn. N. Y.

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., BrooklyA, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2012 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

8822

at 8822 — I 
County of 

. the premises.
ERNST A.

3rd Ave.,

3rd Ave.. Borough of
Kings, to be con-

WOBBER
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that l icense- No. 
RL 1969 has been issued to the undersigned 
'o sell beer, w-ine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 241 Kingston Ave., Borough of 
Brooklyn, 
sumed on the premises.

_ BERNARD 
241 Kingston Ave..

County of Kinsrs. be con-

TRACEY .
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 12015 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and linunr at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
t r o 1 La w at 221 Ra
Rrook 1 y^cuf Kings, to be con- 
sume^n the premises.

HENRY SIEMS
Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 338 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 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. 
RW 438 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retaH 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 N > 
RL 1771 has been issued to the undersigned 
'n sell beer, wine and liquor a* retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
ma Ave., 
Kings, to

at 2572 Fulton St., 11-13 Alaba- 
Borough of Brook'yn, Cou-tv of 
bo consumed on the Premises. 
CHARLES 

Trinity 
Fulton St., 
Alabama Ave..

JACKMAN 
Tavern

2572 
11-13 Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2285 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, 
sumcd on 

THE
704 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that f iccnse No. i 
RW 427 has been issued to the u-dorsigned 
to sell beer and wine at retail u-dor 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I«iw 
Brooklyn, 
sumed on

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

the premises.
COVE RESTAURANT. Inc.

Brooklyn. N. Y

at 1185 Dumont Ave.. Bor-ugh of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
SALVATORE PAPA

1185 Dumont Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 

ias been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 

7 of the Alcoholic Beverage Con- 
at 607 Myrtle Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
JOSEPH PERLMAN

607 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

to sell

at 318 Hudson Ave., Borough of 
County of Kings, to be 

the premises.
SALVATORE JORDANO 

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

con-
NOTICE is hereby given that License No 
RL Kn93 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con 
trol Law at 1058 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HAROLD F. & WILFRED B. ATCHUE 
1058 Nostrand 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.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

, JOSEPH BONFIGT.TO 
559 Lorimer St., Brooklyn. N. Y.

Brooklyn, 
sumcd off

retail under
Con- 

Borough of 
to be con-

to 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law 
Brooklyn. . _
sumed off the premises.

HARRY CHANIN - IRVING SALMAN 
AARON CHANIN

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

2841 Church 
County of

NOTICE is hereby given that 
nas been issued to the 
wine and liquor at 

107 of the Alcoholic 
at 30 Nevi 
County of 

the premises. 
RUSSELL & 

Russell 
St.,

to sell 
Section 
trol Izaw 
Brooklyn, 
sumed off 
ARTHUR

30 Nevins

NOTICE is hereby given that License No. 
L 491 has been issued to the undersigned 

wind and liquor at retail under

License No. 
undersigned 

retail under 
Beverage Con- 

is St., Borough of 
Kings, to be con-

GEORGE RUSSELL 
Bros.

Brooklyn, N. Y.

that License No. 
undersigned 

retail under 
107 of the Alcoholic Beverage Con- 

Bo- 
be

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

MORRIS SCHREIBER 
Tompkins W. & L. Store 

108-110 Tompkins Ave., Brooklyn,

to

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
1, 277 has been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail underto sell ------ ----- ....—
Section 107 of the Alcoholie Beverage Con- 

at 401 Myrtle Ave.. Borough of 
County of Kings, to be 

the premises.
PHILIP SCHUPACK 

Philips Retail W. & L. Store 
Myrtle Ave. , Brooklyn. N. Y.

to

Brooklyn, 
sumed off

con-

101

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

i7 of the Alcoholic Beverage Con
st 788 Grand St., Borough 
County of Kings, to be 

the premises.
ANTHONY ROSSI 

Rossi Food Products
788 Grand St.. Brooklyn. N.

L 1135 
to sell 
Section 10‘

Brooklyn, 
sumcd off

con-

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

137 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1436 Nostrand Ave.. Borough of 

con-

sellto
Section 107

to beBrooklyn. County of 
sumed off the premises. 

HERBERT E. BERRY & 
ELSIE M. IMGRAM 

Nostrand-Church Wine & Liquor Store
1436 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

to sell ____ . _ _____ ... ___
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3901 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed off the premises. "

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

NOTICE K 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, 
sumeti on

a£ 412 Meeker Ave., Borough of 
con-

412

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

Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

3901

NOTICE is hereby given that License
176 has been issued to the undersigned 
sell wine and liquor at retail underto ... __ _____ _  ___

Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1422 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, tn be con
sumed off the premises.

HARRY LAZF.R & 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 sell 
Section 107 of the 
trol Law at 1211 
Brooklyn. County 
sumed off tho premises.

CATHERINE 
1211 Fulton St.,

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

Borough of 
Kings, to be con-

PAYNTER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
3 has been issued to the * undersigned 
sell wine and liquor at retail under 
on 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
Law at 616 Flatbush Ave., Borough of 

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

Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, 
sumcd off

616

NOTICE is hereby given that License No. 
L 3-’S has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 nf the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1201 — 8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, 
sumed off tho premises. 
ABE OSTROW & ALBERT

Park Slope W. & L. Store 
1204 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

to be con-

I. KOSLOW

NOTICE is hereby given that License No. 
L 977 has beer, issued to the undersigned 

wine and liquor at retail underto sell
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 808 Prospect Pl., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed off the premises.

SAMUEL
808 Piospect Pl.,

ROSCHER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 
Brooklyn,

444 Melrose St., Borough of 
County of Kings, 

sumed on the premises. 
HENRY ZANETTI & 
444 Melrose St.,’

to be con-

ETTORE WEGHER 
Brooklyn, N. Y.

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.,

1325
1282 Brooklyn, N. Y.

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

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

the premises.
MARY YOUNG 
Martin Tavern

158 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

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 I,aw at 212 Berry St.. 112 North 3rd 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANTHONY SZYMASZEK 
212 Berry St., 
112 North 3 St., Brooklyn. N. Y.

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 DITALI A 
Montgomery Royal Gardens

1644-50 Flatbush Ąy6. . Brooklyn. N. Y.

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

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

the premises.
CHARLES McBRIDE

396 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

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
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

98 Berry

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

the premises.
STEPHEN LEWICKI

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 1635 
to sell beer, wine and liquor at reta 
Section 107 of the Alcoholic Be ver.' 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

is hereby griven that Licen 
has been issued to the und'

at 1700 Broadway, Bo 
County of Kings, to 

the premises.
HARRY FINKELSTEIN 

Broadway Tavern 
1700 Broadway, Brook'

NOTICE is hereby given that 
RL 1761 has been issued to th 
to sell beer, wine and liquor a 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 7002 New Utr- 
rough of Brooklyn, County r 
consumed on the premises.

VINCENT PELLE 
7002 New Utrecht Ave.,

NOTICE is hereby given 
RL 6773 has been issued 
to sell beer, wino and lie 
Section 107 of the Alco’ 
trol Law at 41 Amb< 
Brooklyn, County of 
sumed on the premises. , 

WEINER’S RES' 
41 Amboy St., 1

NOTTCE is hereby 
RL 2193 has been i 
to sell beer, wine a 
Section 107 of the 
trol Law at 119 J 
Brooklyn, County ' 
sumed on the pre 

LOUIS 
119 Belmont A

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 325 has been issued to 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 399 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wiqe at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law- 
Brooklyn, 
sumed on

at 137 Leonard St., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
TONY BALCAN

137 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

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

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 

1Ttrecht Ave.. Bo
eings, to be
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VIETOSto
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toretail under

NOTICE

2132—86th

under
Broo-

K i n g
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to

Bo-
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SHENANDOAH, PA

NOTICE

to
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to

con-

N. Y.
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No.

Y.930
con-

PAVASARINIS
PARDUODAME RA]

Brooklyn, 
sumed off

liquor at 
Alcoholic 1 
Brighton Be

Brooklyn 
sumed of

L 
to

rough of 
consumed

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

296 Nassau Ave., 1 rol Law 
Brooklyn, 
sumed off

License No. 
undersigned

LEVY
Brooklyn, N, J.

Borou: 
o be

and
the Alcoholic Beverage Gi.

& LIQUOR CORP. 
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License Na 
I., m issued to the undersĖąnci' 

liquor at retail mds.

Šiuo laiku

to sell
Section

hereby given that License Jii. 
been issued to the unihrsĖaij 

e and liquor at retail ®igj 
of the Alcoholic Beverage C»

NOTICE is 
CL 102 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at
Brooklyn, County 
on the premises.

VARUNA

s hereby 
is been i 
ine and 

7 of the 
at 508a 
Brooklyn,
off the premises. 

JENNIE HONIG
Brighton Beach Wine & Liquor 

508a Brighton Beach Ave., Brooklyn, N.-

hereby given that 
been issued to 
wine and liquor 
of the Alcoholic 
2806

hereby
been ix....... — —-

and liquor at retail uses

under
Beverage Con- 

re.. B rough 
consu

No. 
undersigned 

retail under

Beverage Con- 
Borough of 

to be con-

LIQUOR CORI’. 
Brooklyn, N. Y.

wine and liquor at retail 
107 of the Alcoholic Beverage C<* 
,v at 11 Lincoln Rd., Bonnrigd, 

Kings, to be I

Brooklyn, County of 
sumed off the premises. 
CUMBERLAND WINE 
333 Cumberland St.,

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

Hazelton, Gi-

NOTICE is 
L 78 has 
to sell wii 
Section 107 of the

that License No. 
the under:

at

1( County of 
,ff the premises.

SYDELL
Myrtle Ave..

NOTICE is hereby ^given that Lica-e & 
L 61 has been is 
to sell wino and 
Section 107 of the

NOTICE
L 69 1

Brooklyn.
sumed off the premises.

CRYSTAL WINE & LIQUOR. INC.
56H — 5th Ave., Brooklyn, N.

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

lirooklyn, _
sumed off'lhe premises. 

ABRAHAM LONDON
221a Utica Ave., Brooklyn, N. I

NOTICE is hereby given u. 
L 1124 has been issued to 
to sell wine and liquor a 
Section 107 of the Alcoholic

Brooklyn. County ol 
sumed ofl the premises.

HENRY LEVIN
11 Lincoln Rd-.___________ BrroklyQ’. U jjjjįgg” bičiuliai.

86th St.,

Brooklyn, County 
sumed off the premises.

IRVING IL LEMBECK

the undersigned 
at retail under 
Beverage Con- 

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

Brooklyn. .
sumed ofl the piemises.

JACOB LETZTER
18 ’4 Nostrand Ave., Brooklyn, N. I.

Rogers Wine & Liquor CoT
Rogers Ave., Brooklyn, N.

the premises.
ANTHONY CARABE" I A

Tony's Bar & Grill
Flatbush Ave., Brooklyn,

givtn that Lic.»sejb |0tdipiį LUHUU Vd.Jd.Ub.
uid to the untkrsW : ______________ •

wine and liquor at retail etas
107 of the Alcoholic Beverage Gk JfgjgĮ KŲN S. STON

,• at 4324 — 18th Ave., BorOUgb'f uvxi. gy. kJIV.t
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Šį sekmadienį, balandžio 
14 d. 7 vai. vak„ šv. Jurgio 
par. salėje, įvyksta svarbi 
jubiliejinė vakarienė, paskir
ta mūsų parapijos klebono 
>un. J. Kazlausko kunigavi
mo 15 metų sukakčiai pami
nėti. Vakarienę rengia pa
rapijiečiai, pagerbdami savo 
garbingą dvasios vadą.

Muzikalinę programą at
liks visi trys parapijos cho
rai, vad. A. Stanišauskui. 
Bus svečiųnš apylinkės ir to
limesnių kolonijų. Visi bū
kime ar parodykime, kad 
gerbiame savo vadą.

Kun. J. Kazlauskas yra la
bai ramaus būdo, mūsų kolo
nijos visų lietuvių nuošir
džiai 'gerbiamas. Jam visi 
yra lygūs, jauni, seni ir ma
žutėliai. Jis visus gerbia ir 
myli kaipo katalikus ir lie
tuvius. Jis nepasirenka. ge
resnių ar blogesnių, jam visi 
gert Jis savo gerumu pa
traukia žmones į bažnyčią, 
kuri sekmadieniais per ket
vertas šv. mišias yra pilna. 
Savo gražiu,, ramiu pavyz
džiu jis visiems parodo, kad 
geri būtų, kad dažnai lanky
tu bažnyčią, klausytų mišių, 
eitų prie Komunijos.

Mūsų parapijoje jis tik 
ketvirti metai klebonauja, 
bet labai daug per tą laiką 
yra padaręs. Atmokėjo apie 
penkiolika tūkstančių dol. 
skolos; z apie tiek pat kaina
vo įvairūs pataisymai. Da- 
bad vėl taisoma bažnytinė 
salė, kuri per daug metų bu
vo apleista. * Tvarkomi nau
ji vargonai, kurie kaštuos 
helis tūkstančius dol. Tai 
vis geraširdžių parapijiečių 
su klebonu gražus sutari-

Vieninp-as darbas. Pa-
““ ' n.1rapijiečiai, matydami 

Kazlausko rūpestį parapija’ 
jais pačiais, gerbia jį ir pa
gerbimo vakariene nori savo 
va4ui nors kiek atsilyginti.

BAYONNE N. J

Balandžio m. 12. d., 1940 m.

Bus suvaidinta komedija 
„CINGU LINGU”. Bus ge
gužės 12 d., par. salėje.

Vargonų pašventinimo 
koncertas bus gegužės 26 d. 
Rengimo komisijoj Tuskiutė, 
Šumskytė, Barnotas, Mocke
vičius, Radvilas ir A. Stani
šauskas. Dalyvaus daug sve
čių dainininkų, net iš 
klyno.

naujų 
vaka

rėlį; išrinkta komisija pa
kviesti visą parapijos dai
nuojantį jaunimą. Komisi
joje Dujbiutė, Jakštytė, mok. 
Tamušiūnas, Ribokas.

Choras turės savo 
narių priėmimo gražų

Balandžio 6 d. p. Dulbiūtė 
buvo visus choristus pasi
kvietus į savo tėvelio namus, 
kur gražiai jaunimas links
minos. Dulbiūtė yra parapi
jos choro narė, priklauso 
ORATORIJOS chorui. P. 
Dulbis yra vienas senesnių
jų Bridgeport© 
darbuotojų, vienas pirmųjų 
šv. Jurgio parapijos steigė
jų ir jos palaikytojų. Yra 
turėjęs miesto valdžios dar
bus. P. Dulbienė yra inte
ligentiška ponia. Jie turi dvi 
dukreles. Pas Dulbį yra 
daug spaudos raštų, laikraš
čių iš senų laikų. Pas jį yra 
tikras archyvas įvairiausių 
spaudinių; tai šviesus as
muo, turi gražią rezidenciją, 
galima sakyti, gražiausią iš 
visų lietuvių.
sunku kuriam daug pasi
švęsti, kad galėtų tiek at
siekti, kiek p. Dulbis. Nuo
širdūs sveikinimai.

Čia yra daug gabių veikė
jų. A. Klimaitis artimas ka
talikiškoms organizacijoms, 
senas parapijos trustistas;

-ųU Masaitis, senas parapijos

Kun. J. Kazlauskas buvo 
klebonu Šv. Antano parapi
joj, Ansonia, Conn., kur jam 
sekėsi visas darbas. Vysku
pas, matydamas jo sėkmin
gus darbus, paskyrė į dides
nę parapiją, į Bridgeport, 
Conn. Mes čia džiaugiamės 
jo gražiais, sėkmingais dar
bais. Ilgiausiai jam teko gy
venti Waterbury, Conn., kur 
i1's vikaravo pas kun. J. Va- 
lantiejų net 9 metus.

veikėjas," parapijos’ organi
zatorius, trustistas. Pami
nėtini Bučinskas, Mockevi
čius, mokyt. Baltrušaitis, 
Šerkšnius, gabūs kolektoriai 
ir darbuotojai.

Balandžio 7 d 
salėje, kleb. kun. S. Stonio 
dėka, vietos jaunimas suvai
dino komed. „Moterims neiš
simeluosi”. Salė buvo pub
likos perpildyta. Atsilankė 
svečių ir iš toliau: daininin
kė J. Žukauskaitė iš New 
Yorko, ■ „Amerikos” štabo 
narė EI. Bartkevičiūtė, dail. 
J. Subačius iš Richmond 
Hill, L. T., ir kiti.

Programa pradėta kun. S. 
Stonio prakalbėle, kurioje 

• paaiškinta atsilankiusiems, 
kiek darbo, jėgų, valandų te
ko įdėti, kad šią komediją 
galima būtų suvaidinti. Prie 
visų sceninių sunkumų prisi
dėjo dar tas, kad daugumai 
jaunuolių tai buvo pirmas 
pasirodymas ir veik visiems 
teko daug vargo padėti, kol 
išmokta rolės lietuviškai.

Sekant veiksmą po veiks
mo, reikia pripažinti, kad vi
sos įdėtos pastangos nebu
vo veltui. Atsižvelgiant į są
lygas ir kliūtis komedija su
vaidinta labai gerai. Laisvai 
ir gražiai atliko žento rolę 
varg. A. Jakupčionis, uošvio 
S. Tumosas, direktoriaus—J. 
Navickas, artistės — O. Na
vickaitė. Matyt, daug darbo 
buvo įdėjusi M. Mickevičiūtė 
—motinos rolėj ir N. Kviet- 
kauskaitė — dukters. Taip 
pat puikiai suvaidino V. Ra- 
dušis, J. Čiurinskas', J. Za- 
bleckas ir O. Dimaitytė.

Visą laiką buvo jaučiama
S.tvirta režisoriaus kun 

Stonio ranka.
Atsilankiusieji labai nuo

širdžiai juokėsi, sekė visus 
vaidintojų žingsnius ir ati
tinkamai reagavo.

Visiems pradėjusiems tą 
didelį scenos meno darbą 
tenka palinkėti ateičiai ge
riausio pasisekimo. Pradžia 
puiki!

Vaidintojai su kun. S. Sto
niu priešakyje balandžio 28 
d. vyks į Šv. Jurgio parap., 
Brooklyne, kur pakartos 
„Moterims neišsimeluosi”.

Šv. Jurgio parapija, kata
likiškos draugijos, klubai ir 
visi Bridgeport©' geros šir
dies lietuviai katalikai svei
kina savo vadą, sulaukusį 15 
metų kunigavimo, linkėdami 
ilgiausių, laimingiausių, pa- 
sėkmingiausfų metų darbuo
tis mūsų kolonijoj Bažny
čios ir Lietuvybės gerovei.

Balandžio 14 d. vakarienės 
rengimo komisija: pirm. A. 
Tuska, rašt. El. Žukauskaitė, 
ižd. A. Klimaitis, spaudai F. 
Romas, muzikos programai 
A. Stanišauskas, kitiems rei
kalams — Lušinskas, Stru
tinskas, Krulaitis, Stanis-' 
lauskas, Mockevičius.

Mergaičių Sodalicija turė
jo vakarą per Atvelykį para
pijos naudai. Gerai pavyko.

Balandžio 28 d. priaugan
čiųjų choras ir suaugusiųjų 
vaidilų grupė rengia vakarą; 
F^us daug gražaus juoko. Su
augusieji -suvaidins komedi
ja „Nenori duonos, graušk 
nlYtas”, taipgi bus „ABRO- 

įVMjMS te RAULAS’L ir kiti
lBilietai jau platina- 

>iš anksto. Pel-

'korpisi j ą 
fenąį, ta^^ti:

50 3

Paminėtini draugijų dar
buotojai, pirmininkai, rašti
ninkai: Veličkis, A. Tuska, 
Strutinskas, Stanislauskas, 
Remeika, Tamušiūnas, Sku- 
bas; F. Serbentas, Andriulai- 
tis, Norkevičius ir kiti. Jei 
kurių veikėjų nepriminiau, 
tai tik ne dėl blogos valios, 
tik dėl nežinojimo; prašau 
man atleisti, o ateityje bus 
priminta. Yra čia moterų ir 
merginų, kurios daug veikia, 
vpač iš jaunimo tarpo; neno
rėdamas nusižengti joms, vi
sa paliksiu kitam kartui.

Parapijos 40 vai. atlaidai 
bus balandžio 21, 22 ir 23 d. 
Šių atlaidų proga bus paauk
suotas altorius, žvakidės, -į- 
rengtas naujas baldakimas.. 
Iškilmingai ’dalyvaus soda- 
lietės ir vaikučiai. Pakvies
ta daug kunigų.

PHILADELPHIA, PA.

par. 
par. 
tas.

Balandžio 7 d. šv. Jurgio 
salėje įvyko šv. Jurgio 
mokyklos beno koncer- 
Pasirodė labai gražiai, 
dar tik metai, kai be

pradėtas organizuoti ir
nors

Pas mus yra daug jauni
mo, lankančio aukštesnes 
mokyklas, daug baigusio, 
jau yra pora mokytojų (E. 
Tamušiūnas ir Baltrušaitis, 
kurs vietinės LRKSA kuopos 
raštininkas). Yra pora lie
tuvių gvdvtojų, tik su lietu
viais mažai bendrauja.

nas 
mokyti; Beno vedėjo Prano. 
Siratavičiaus ir jo sandarbi- 
ninkų instruktorių: Prano 
Šaprano, Felikso Šliogerio, 
Stasio Maslausko, VI. Mosie- 
jaus darbštumu benas pada
rė žymią pažangą. Per minė
tą koncertą pagrojo kelioli
ka lietuviškų ir angliškų dai
nų ir du sunkiu ir painiu 
muzikos kūriniu.

Biznierių nelabai daug: 
Andriuškevičius, Strutins
kas, Eloveckas, Zikaras, Vo
kelis, Krulaitis, Kulokas, 
Černiauskas, Blažvs; gra- 
boriai F. Romas ir Daugiela.

Savininkų yra daug, gal 
didžiuma Bridgeport© lietu
vių turi savo nuosavybes, 
namus; daugelis po kelius, 
keliasdešimt tūkstančių do
lerių vertės.

Tai tiek šiuo laiku iš mūsų 
Bridgeport© padangės. Visi 
pasimatysime parapijos sa
lėj balandžio 14 d. garbin
goje jubiliejinėje vakarienė
je. O.

AMERIKA yra Tamstos 
laikraštis, todėl drąsiai 
reikšk savo nuomonę dėl tu
rinio ir kitų dalykų,

ą

žodžiu, nebūtų koktu pa
sirodyti prieš bet kokią pub
liką. Koncerto pasiklausyti 
susirinko per 500 žmonių. 
Visi gėrėjosi; kai kurie net 
iki ašarų susijaudino dailia, 
jausminga muzika.

J. z

BALTIMORE, MD

Garsioji John Hopkins 
ligoninė

Keičiantis orui susirgau 
ausų ir kitokiomis persišal
dymų ligomis ir nužygiavau 
į šią garsią ligoninę, šimtai 
žmonių laukė eilės raštinėje, 
kur išduodami bilietai ir už
pildomos aplikacijos. Užsi
mokėjus 2 dol., siunčiama į 
ketvirtą aukštą, kur vėl tei
raujamasi žinių, paimamas 
kraujas iš rankos ir tada 
reikia laukti, iki pašauks pas 
gydytoją. Teko laukti nuo 
10 vai. ryto iki 4 vai. po 
piet. Beveik valandą žiūrė
jo su įvairiausių prietaisų

pagalba. Rytojaus dieną te
ko vėl ateiti; pas krūtinės 
gydytoją. Vėl reikėjo lauk
ti apie 4 vai.; pagaliau pri
rašė vaistų ir liepė ateiti dar 
tris dienas.

Ligoninės lauk iamajame 
skyriuje baltosios rasės žmo
nių nedaug, bet negrų, neg- 
rų-rodosi, visa Maryland val
stybė serga! Įvairiausių čia 
klinikų, pastatai užima ke
turis didelius blokus. Jei kas 
nori eiti į patogesnius sky
rius, kur profesoriai egzami
nuoja, ten reikia daugiau 
mokėti
stovėti ilgose eilėse 
rūs ligonys čia sumoka di
deles sumas. Jei turi darbą, 
neapsimoka čia lankytis ir 
stovėti ilgose eilėse; geriau 
nueiti pas privatų gydytoją 
ir patikrinti sveikatą.

NO I ICE is hereby sriven that License No. 
L 256 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 698 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn,, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

GERALD F. DUNNE
698 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7241 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 688 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIX EIGHTY EIGHT HALSEY. INC.
6SS Halsey St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7264 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 234 Cleveland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN JUREVICH
234 Cleveland St., Brooklyn, N. Y.

No. 
the undersigned 
it retail under

hereby given that 
ued to the 
liquor at 
Alcoholic 
- 5th A 
of King:

hereby given that License No. 
ued to the undersigned 
liquor at retail under 

Beverage Con- 
Borough of 
o be con-

L 411 has been i 
to sell wine and 
Section 107 of the Alcoholic 

at 2132 - 
County < 

the premi.'
LOUIS COHEN

st., Brooklyn, N. Y.

bet užtad netenka
Įvai-

Praeitą savaitę neatėjo 
„Garsas” iš Wilkes Barre, 
kur buvo didelis potvynis. Iš 
Harrisburg laiškai irgi 
ateina. J,

ne-
K.

Bal. 7 d. šv. Jurgio par. 
choras, muz. A. Grigoraičio 
vadovaujamas, turėjo labai 
sėkmingą koncertą. • Svečias 
.solistas buvo brooklynietis 
Kazys Hofmanas. Dalyvavo 
Girardvillės choras su savo 
vadu muz. V. Šoriu. Puikiai 
pasirodė naujai A. Grigorai
čio suorganizuotas 50 vyrų 
choras, kurio nariai yra iš 
Shenandoah,
rardville, St. Clair, Miners
ville ir Tamaqua. Programa 
baigta jungtinio choro dai
nomis.

Kleb. kun. J. Karalius iš
reiškė didelį pasitenkinimą 
choristų pasirodymu ir dė
kojo visiems už atsilankymą. 
Vietos angliška spauda kon
certą aprašė labai plačiai ir 
palankiai.

LICENSES
Wholesale, Retail

BEER, WINES & LIQUUORS
I _____

NOTICE is 
SB 38 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control 
1814—E. 92nd St.. Borough of 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FELIX LeROY SCHRAUTH 
Cnnarsie Shore

92nd St., Brooklyn,1811 E.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
St., Borough of Brooklyn.

N. Y.

is hereby giv?n that License No 
has been issued to the undersigned

j . hereby given that Liceme Įįi 
as be'n issued to the 
wine and liquor at retail cį 

107 of Hie Alcoholic Beverage G. 
,v at 221- ■■

County

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1581 has been issued to" the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 767 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS KENNY’
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I icense No. 
RL 2027 has been issued to the under 
to cell beer, wine and li>iu< r t i 
Section 107 of the Alcoholi • F. . 
trol Law at 2188—90 Fiatbush Av 
of Brooklyn, County of Kin s, to b- 
med on

NOTICE 
RL 5511 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1266—70 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises^

SARAFIANOS & PSYCHOYES, Inc. 
1266—70 Flatbush Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5542 has b.en issued ty the undersigned 
to sell beer, wine a d liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 923 Franklin Ąve., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANKLIN TAVERN. INC.
923 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 770 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 296 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OLE LARSEN 
296 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12034 has been issued to the under
signed to sell beer, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 8106—15th Ave., Borough of Broklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

DOMINICK DE GREGORIO 
8106—15th Ave., / Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
L 205 has been issued to the undersigned 
.o sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8525 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

BENJAMIN Z. SHERMAN & 
ALBERT R. GLAUBINGER 

Bay Ridge Liquor Co.
— 4th Ave., Brooklyn.8525 N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
i L 1588 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

at •£. Tillary St., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
MAC BASSOCK

George Wine & Liquor Shop
St., Brooklyn, N. Y.

trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

St.
2 Tillary

is hereby given that License No.NOTICE . „ .
L 1332 has been issued to the undersigned 
to sell wine and 
Section 107 of the 
trol Law at 1116 
Brooklyn,

NOTICE 
RL 1944 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 156 Calyer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHRISTOPHER IMMEN, Jr.
156 Calyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1822 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 146 Engert Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

146

the premises.
LAURIE NURKEWITZ
Flat Iron Bar & Grill .

Engert Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7281 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

at 137—5th Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 
the premises. 
EDMOND HOURIGAN

trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

137—5th Ave., Brooklyn, N.

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

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1380 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

COST CURTIS, INC.
1380 Broadway, Brooklyn,

NOTICE 
RL 1639

NOTICE is 
RL 7249 has 
to sei) beer. 
Section 107 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

72 4th

N.

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

at 72 — 4th Ave., Borough of
County of Kings, to be con- 
the premises.
GREGORIO MARRA
Ave.. Brooklyn, N. Y.

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. Ext., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.
PARAMOUNT. WINE. LIQUOR STORE, Inc 
133 Flatbush Ave. Ext.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 431 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 269 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ADELHEID BECKMANN
269 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMEOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst

310 John Street 
Harrison, N. J

liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Avenue J, 

County of Kings.
sumed off the premises. 

BARSHAY & SAROFF.
1116 Avenue J,

Borough of 
to be con-

Inc.
Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
L 622 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
t rol Law 
Brooklyn, 
sumed off

8702—5th

at 8702 — 5th Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
HILLY AVRUTIS

Ave., - Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 672 has been issued to the Undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2110 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

JOHN J. ARCHIBALD—
- GEORGE W. MARTIN 

Archibald & Martin 
Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

con-

2110

NOTICE is hereby given that License No. 
L 86 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 

ANAK

Borough of 
to be con-

at 568 Sutter Ave., 
County of Kings, 

the premises.
WINE & LIQUOR, CO., INC.

568 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 891 has been issued i to the undersigned 
to sell wine and 
Section 107 of the 
t rol Law 
Brooklyn, 
sumed off

at 4804 
County 

the premises.
HERMAN 

4804 Avenue N

liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Avenue N, 

4>f
Borough of 

Kings, to be con-

FABER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 44 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6824 — 8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

ANTHONY S. ESPOSITO 
8th Ave. Liquor Co.

6824—8th Ave., Brooklyn,

con-

N.

NOTICE is hereby given that License No 
L 475 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

4th Ave., Borough of 
con-

•1820—1th

at 4820 
County of Kings, to be 

the premises.
EDWARD EPSTEIN

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 862 has been issued to the undersigned 
co sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 329 Van Brunt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

ABRAHAM ELIAS 
Brunt Street, Brooklyn, N. Y.329 Van

con-

NOTICE is hereby given 
L 723 has been issued ti 
to sell wine and liquor 
Section 107 of the Al< 
trol Law at 903 Chur 
Brooklyn, County of 
sumed off the premises. 
CHURCH AVE. WINE 
903 Church Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 421 has been issued to rhe undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 794 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed off tho premises.

CATON WINE & LIQUOR STORE. INC.
. Family Liquor Store

794 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 682 has been issued to the undersigned 
to sejl wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage < on- 
trol Law at 659 Rogers Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed off the premises.

NOTICE is. hereby given that License No. 
sued to” the undersigned 
liquor at retail under 

Alcoholic Beverage Cun- 
Avenue U, Borough 
of Kings, tq be

L 825 has been i 
to sell wine and 
Section 107 of the 
trol Law at 1217 
Brooklyn, County 
sumed off the premises.

SYDNEY H. ROSENSTEIN 
Homecrest Liquor Store

1247 Avenue U, Brooklyn.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 150 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 300 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed off the premises.

SAMUEL FEINBERG & 
JULIUS HE1LWEIL 

King Liquor Co.
Wyckoff Ave., Brooklyn,

NOTICE is ’ hereby given that License No. 
L 1395 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage; Con
trol Law at 930 Brooklyn Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kipgs, to be con
sumed off the premises.

HERMAN DOLOWITCH
Brooklyn Ave., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License 
L 451 has been issued to the 
to sell wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 80 Henry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

CRANLYN WINE & LIQUOR. INC.
80 Henry St., Bstaoki.vn,- N. YL_

NOTICE is hereby given that 
L 493 has been issued to the 
to sell wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4812 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HARRY T. DUN WORTH
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

■NOTICE is hereby given that License No. 
L 60 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107, of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 519 Franklin Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.
BREVOORT WINE & LIQUOR STORE. -Inc. 
519 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

■1812

NOTICE is hereby given that Lica» į. 
has been issued to the 
wine and liquor at retail 

. .......... J07 of the Alcoholic Beverte 
tn>! Law at 1071 Manhattan Ave., 
B. uokl'ii, County of Kinys, to la t2_ 
sumed off the premises.

MARIE LINKE 
1071 Manhattan Ave., Brooklyn, N. I,

NOTICE is hereby given that Lireiw }į 
1 1118 has bi-en issu-d to the undušaj
to sell wine aqd liquor at retail ofc 
Section 107 of the Alcoholic Beverajt , 
t rol Law at 1S".2 Myrtle Aw., fteuį į'

Kings, to be tec-

iflERIKOS” NAUJŲ 
PATALPŲ FONDAS

gomis dienomis „Ameri 
jj” Naujų Patalpų Fondai 
ujidėjo „Amerikos” bičių

tiled to the underiS [ 
liquor at retail tsį ’ 
Alcoholic Bevarant Cb., 
i’ulton St., Borccgk < 1 

. ............... of Kings, to bs as
sumed off the premises.

HYMAN LEVINSON
York Wine & Liquor Store ,‘,3 

1361 Fulton St.. Brooklyn, N. T. ;

I aukomis, kurias įteikė: 
jlarg. Digrytė, Gr.
Neck, N. Y. 10 dol 

Edvardas Paulonis,
Little Neck, N. Y. 5 dol 

j.P„Maspeth, N. Y. 3 dol 
Ignes Tamulaitienė, 
Brooklyn, N. Y. 2 dol 

K N. 1 do]
given that Lio^ v kujjems aukotojams nuo 

jnai dėkojame, reikšdam 
m tvirtą viltį, kad jų pa 
dilu pradės atsiliepti vis 

Nu

ns bus vedamas platesnii
21 Nostrand Ave.. Borougk ?jtatu. Į talką stoja draugi 

į geriausi šios apylinkė 
įėjai. Tikimasi, kad i 
r Jersey ateis į pagalba 
tik vietoje bus daugia

h' l eby given that License Jii 
been issued to the undersia^ 

? and liquor at retail nua 
__ tlie Alcoholic Beverage fti-Į 

troi I ■! w at 1 601 Kings Highway, Bnrouį 
Brooklyn. County of Kings, to be 
sumed off the premises.

KINGSWAY LIQUOR STORE 
1601 Kings Highway Brooklyn, N.I

MOTrOU is hereby’ given that License bl 
: -sued sto the under 

liquor at retail 
Alcoholic Beyerage.Ca' 
Court St., Bornuek 
of Kings, to be 

the premises.
LOL IS KERN 

St Brooklyn, N. I.

ir visur pareiškiama d 
susidomėjimo, gražat 

o. Turime graž 
į net iš tolimos saulėto 
omijos; „A m e r i k os 

itytoja B. Starkienė, g 
ti Hollywoode, lini 
ikai” dar šiais meta 

i į šviesesnes, patoge 
patalpas.
(trukus „Amerikos” skj 
jjai gaus atitinkam 
įutes, kurias bus praš 
paskleisti tarp savo p 

x. įjUnių ir tuomi prisidi 
patalpų fondo vajaus,

NOTICE is hereby given that License Ml 
has been isued to the uii'.-.-rc^ą 
wine and liquor at retail ttrij 

107 of the Alcoholic Beverage e* 
trol Law at 15 1 Flatbush Ave.. BolWdf 
Brooklyn, County of Kings, to be its 
sumed off the ^ui^l’CELLER • 

1-.1 l.’l-.tl.osh AviT. Brooklyn.

L 43 has 
to sell 
Section 1 
trol' Law at . 
Brooklyn, Coftnty of Kings, 
sumed off the premises.____
. .......... HERMAN LIEBMAN

Falkville Liquor Store 
4324’ — 18th Ave., Brooklyn, N.

hereby givęn_ that. J>«cer*«f 
b., n the aiders

and liquor at retail 
.jcvc,.,.. 107 of the Alcoholic Beverage 

License No. tro| Law ;1t 2107 Cortelyou Rd., Boroegk 
undersigned j J3rooklyn, County of Kings, to be 9

NOTICE
L 278 I

_ X » I • lt 'K l_> II , v ' ‘ ‘
under sumC(| off the premises.

BENJAMIN RUDOLPH
Leon’s Wines & Liquors 

Cortelyou Rd.. _ Brooklyn, N.I

hereby given that License M 
been issued to the undersia 
e and liquor at retail 
of the Alcoholic Beverage 

trol law at 219 DeKalb Ave., BorougS 
Brooklyn. County of Kings, to be 
sumed off the premises.

ANNA LAVITZ 
Carlton Wine & Liquor Store 

219x DeKalb Ave. Brooklyn, Xj

NOTICE is 
L 515 has 
to sell wii

License No. 
undersigned 

nt retail under 
Beverage Con-

NOTICE is hereby given that 
L 32 has been issued tc 
to sell wine and liquor 
Section 107 of the Alcoholic - 
trol Law at 758 Flushing Ave.. Borough ot 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

FLORENCE BOSWORTH 
758 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
L 1521 has been issued to the Undersigned 
to sell wino and li<iuor at retail under 
Section 107 of thx* Alcoholic 

at 976 Fulton St 
County of 

the premises. 
JACOB 

976 Fulton St.,

trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

retail
Beverage Con-

Borough of 
to be con-

BON
Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 

retail under

NOTICE is hereby given that 
L 71 has been issued to the 
to sell wino and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage < 

at 527 Ocean Ave., Borough 
Cqunty of Kings, to be <

trol Law 
Brooklyn, 
sumed off the premises.

con-

527

BENJAMIN 
Flatbush Wine & 

Ocean Ave.,

BODZIN
Liquor Store 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icense No 
L 1377 has been issued to tlie undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 

I Section 107 of tlie Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2337 Newkirk Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con- 
sumed off the premises.

JOHN COTTONE 
Bedford Plaza 'Liquor Store

2337 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

ls hereby given that License No. 
has beer issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 

107 of the Alcoholic Beverage Con- 
Borough of 

to be

NOTICE 
L 501 
to sell 
Section 
trol Law at 6813 — 1th Ave.,
Brooklyn. County of Kings, 
sumed off the premises.

FRED WM. DPEWES 
WILLIAM C. DREWES 

d-b-a Drewes Bros.
6813—4th Ave., Brooklyn,

&

cen

N.

No.NOTICE is hereby given that License 
L 65 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor nt retail under 
Section 107 of tjie Alcoholic Beverage Con
trol I-aw 
Brooklyn, 
sumed off

at 1130 Myrtle Ave., Borough of 
con-County of Kings, to be 

the premises.
CHAS A. CUTTER &
WILLIAM 

Cutter &
1130 Myrtle Ave.,

STAMM EL 
Stummel 

Brooklyn, N.

that License No. 
the undersigned 
at retail under 

•verage Con- 
Borough of 

to be

NOTICE is hereby given 
L 348 has been issued to 
to sell wine and liquor 
Section 107 of the Alcoholic Be 
trol Law at 1215 Atlantic Ave., 
Brooklyn. County of Kings, 1 
sumed off the premises.

JULIUS GEHER 
Bedford Liquor Store

1245 Atlantic Ave., Brooklyn,

'NOTICE is hereby given that 
I L 1367 has been issued to the 
' to sell wine and liquor 

Section 107 of the Alcoholic 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

con-

N.

License No.
undersigned 

at retail under 
Beverage Con- 

"Borough of 
to be con-

at 553 — 5th 
County of K 

the premises.
ANTON BERGER

Bay River Wine Co.
553—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
L 623 has been issued to the 
to sell wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic 

at 7618 — 5th A' 
County of King:

trol Law
Brooklyn, 
sumed off the premises.

undersign r<l 
_ etail under 

Beverage Con- 
•.. Borough of 

to be con-

| 7618
CARL MAHLER

5th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

107 of the Alcoholic Beverage Con- 
i tioi ..aw at 2921 Beverly Rd.. Borough of 
I Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

MeLOONE INC.
2921 Beverly Rd.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE

to

NOTICE is hereby given that License No. 
L 70 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Bevr^agc Con
trol Law at 306 — 86th St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, tc be con
sumed off the premises.

McKEY LIQUORS CORP.
86th St.. Brooklyn, N. Y306

hereby given that License I 
been issu 'd to the uml»rH’ai 

liquor at retail 
Section L07 of the Alcoholic Bvwrnge 

5th Ave., Borouebj 
Kings, to be

NOTICE
L 471 1

w i ne

trol Law at 673 
Brooklyn. County _ ,
sumed off the premises.

JACOB LANTER
Brooklyn, N.

NOTICE 
L 1113 
to sell

5th

is hereby given that License I 
has been issued to theundersi 
wine and liquor at retail 

107 of the Alcoholic Beverage C
” " ‘ Borough^

to
trol Law nt 131 Dng 
Brooklyn, County of 
sumed off the premises.

CATHERINE KUHL & 
JOSEPH M. BONOMO 
Joseph A. Kuhl & Co.

Driggs Ave.. Brooklyn,131

be

N. I

NOTICE is hereby given that License D 
’ -su.-d to the urdersigW 

liquor at retąjį ffidSto sell wine and liquor at retąjį 
Section ltl7 of the Alcoholic Beverąge Co*

Brooklyn, 
sumed off

852

Utica Ave., Borouprij 
of Kings, to be 

the premises.
JACK KRASNER 

Ave., Brooklyn, N.

ilandzio 8 d. mūsų įst 
lankėsi kun. St. Ston 

e, N. J. šv, Mykt 
nj par. klebonas. S1 
džiaugėsi savo para 
is, kurie mielai ren 
katalikiškos ir lietuv 
veiklos darbus. Nei 
bažnyčioje atlikti did 

inimai, kuriems įvy 
tavo pakviestas dail

. Kun. S. Stor 
ės lietuviams vad 

nuo praeitų metų g 
mėnesio.
Stonis pareiškė sai 

itenkinimą „Amerika 
ėjo jai plėstis ir paž; 
kad Bayonnės lietuvi: 
iką” labai mėgsta, t 
tarė daugiau „Amer 
anntinėti,

džio 28 d. kun. ‘ 
B su savo išlavintų va 
h grupė atvyks į š’’ 
b par. salę, kur Bayoi 
lietuviai suvaidins sms 
komediją „Moterims ne

NOTICE is hereby given that License k 
I. 833 has beer, issued to the undersisi* 
to sell wine and liquor at retail im 
Section 107 of the Alcoholic Beverage C’S 
trol laiw at 697 Rockaway Ave., Borough 0 
....... .....i, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

MORRIS KOPPELMAN 
697 Rockaw i.v Ave., Brooklyn. N f

--- »----------------1  
is hereby given that Licenr 

as been issued to the unders? 
to sell wine and liquor at retail naS 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Coi 
trol I.aw at 1065 Gates Ave., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be «- 
sumed off Hie premises.

KAY WINE, & LIQUOR STORE, INC.; 
1065 Gates Ave.. Brooklyn, N. I

' Brooklyn

NOTICE

NOTICE is hereby given that License N» 
L io has been issjied to the under 
to sell wine and xliquor at retail unde 
Section 107 of the Alcoholic Beverage C<S 
trol I.qw at 7219 — 18th Ave., Borough 
Brooklyn. County of Kingp, to be effl 
sumed off the premises.

JOSEPH KOWALSKY 
Joe’s Wine & Liquor Store 

7219—18th Ave., Brooklyn, N. T-

NOTICE is hereby given that License h* 
has been issued to the untlcrsi 

liquor at retail u 
107 of the Alcoholic Beverage, 
v at 1747 Pitkin Ave., Boroush 

of Kings, to be c

to sell and

Brooklyn, County 
sumed oft the premises.

' HERMAN HOl'TER .-
1717 I’itki 1 Ave.. z Brooklyn. N.-’’

Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License 
us been issued to Hie undersi 
wino and liquor at retail no® 

oecLuui >07 of the Alcoholic Beverage 
trol law at 1151 Flatbush Ave., Bomurt 
Br<>< >kl\ n. - -
sumed off tlio promises.

L 667 
to sell

County of Kings, to be t*

SAMUEL HOCHBERG 
Clnrendon Liquor Store

1151 Flatbush Ave., Brooklyn. N. >■

hereby" given that License 
been issued to the undersi-- 

e and liquor at retai) ut>®*ji 
. ........... _ . of the ^Alcoholic Beverage J® 
trol I.aw at 325 Kiirckerlxaker Ave., Bo 
of Brooklyn, County of 
sumed off the premi’.ses.

HOCHBERG LIQR’OR 
Knickerbocker \)vc.,

NOTICE is 
L 1579 has 
to sell wii

Kings, to be co*

STORE CORP.
Brooklyn, N.

Miodame įvairius ral 

nomis Pasiri 
^BOOM SETS — P2 
^CHES — KITCHEN 

SETS - MATRA!

GRIND CHAIR
UETUVIU RAK,

ANT. PETRAIT

Grand Street,
J Tel. EVeri



•' NOTICE is hereby girenIO 
r i 1. k.. t™. :-Z.jT* .

DR. J. VAITULIONIS

NOTICE is hereby gnu į. 
L 397 has been issoal to į' 
to sell wine and liqucr . 
Section 107 of the Alcohol 
trol Law at 6905 — Tbiri 
Brooklyn. County of fc/ 
sumed off the premiss.

Ko-I NOTICE is hereby gfrtTU
L 1371 has been issu-d t,.. 

aer to se|] wine atl(] s 
no- . Section 107 of the AteA* 
Bo- trol Law at 1824 Nrxtrmj .

Section 107 of the AlcotoUt 
trol Law at 1361 Fulton 
Brooklyn, County of siU 
sumed off the premises.

HYMAN LEVINI 
York Wine & bJ’ 

1361 Fulton St., T

NOTICE is hereby riven tk 
11 i L 61 has been isMud to 
r to sell wine and liquor v 
l” Section 107 of tho

5AMERIKA

6^C,C=5<>1C^į5S^^)O^C^4-C»lC^»)C-)C-lC^ H
Brooklyn, N. Y.

Jis

N.

Katalikas,
dol.

LICENSES'

dol.
n- 7th97

715

N.546—-86th

Y.

WS

r. y.

KĖŠI KUN. S. STONIS

C.
-ft, —-ėmi-and liquor K

Brooklyn© Grab oriai
179—72ndNUVAŽIAVO IR LAIMĖJO 4214

N. Y.

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

NOTICE is hereby pw 
L 278 has beat issued

of 
con-

Borough of 
to be con-

Section 107 of the AtaMh fe 
trol Law at 2107 Cortelya lt 
Brooklyn, County of.Bip.- 
sumed off the premise*.

BENJAMIN BUDI- 
Leon's Wines i I* 

2107 Cortelyou Rd., .la

retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Fulton St.,

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

Borough of 
to be con-

SAM SELTZER
249 Nostrand Ave.. Brooklyn, N. Y.

Store 
Brooklyn, N. Y.

Store 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 389 has been 
to sell

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

THE GOVERNOR WINES & 
LIQUOR STORE

2130 Caton Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby gint |k 
L 1490 has been issiwl ų 
to sell wine and lią® E ' 
Section 107 of the Alrtelį J 
trol Law at 1601 Kings ! 
Brooklyn, County of 
sumed off the premise.

KINGSWAY HQ® f 
1601 Kings Highway

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

the premises.
DANIEL GERARDI

Ave.. Brooklyn. N. Y.

issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 

Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
Broadway, . Borough of 

con-

IR V INC H. UJįj;-- K vii a n e m’ o o
6905 Third Avė., į.' |M?ie HaUjaS

at 546—86th St., Borough 
County of Kings, to be

the premises.
MARGARET BARTON 

Administratrix of Estate of 
Michael McLaughlin

35—5th Ave.. Brooklyn, N. Y.

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

the premises.
FRIEDA R. HERZ

St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby gira te 
L 515 has been issued to i- 
to sell wine and liqur it 
Section 107 of the Akobdi fc 
trol Law at 219 DeKalb An. 
Brooklyn, County of Btg, 
sumed off the premises.

ANNA LAVm 
Carlton Wine ft

219 DeKalb Ave. &■<

NOTICE is hereby given to 
L 474 has been issued to ■ 
to sell wine and Iqur r 
Section LG7 of the Alate I 
trol Law at 673 — 5th A 
Brooklyn, County of Esp 
sumed off the premises.

JACOB LAKE 
678'— 5th Ave.,

NOTICE is hereby gha te 
L 591 has been issued in & 
to sell wine, and liquot-E 
Section., 107 of the AlateS 
trol Law at 120 Com J, : 
Brooklyn, - County of į 
sumed off the premises.

LOUIS QB 
Į20 Court St,

NOTICE is hereby girai te 
L 690 has been isued to a 
to sell wine and liqw t 
Section 107 of the Alcobifti. 1 
trol Law at 151 Flatbush Ar 
Brooklyn, County of Kop 
sumed off tho premises.

PAUL KEU£ 
154 Flatbush AvE,

NOTICE is hereby given fe 
L 43 has been issued to > 
to ' sell wine and liraot t 
Section 107 of the Akebw 
trof Law at 4324 — 15th A»_ 
Brooklyn. Cohnty of Etp. . 
sumed off the premises.

HERMAN UBUS 
Parkville Liquor te 

4324v— 18th Ave., te

NOTICE is hereby given tha 
L 69 has been issued fo 
to sell wine and liquor a 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 221a Utica 
Brooklyn, County of Kįįte 
sumed offThe premises,

ABRAHAM LONnov 
221a Utica Ave.,

NOTICE Is hereby giveh "JT. 
L 1415 has been issued to e 

i to sell wine and liquor u ” 
Section 107 of the Alcohol;,

1 trol Law at 1071 Manhattan 
Brooklyn, County of Kte,"”1 

. sumed off the premises. ”
MARIE LINKp 

1071 Manhattan Ave, j.

NOTICE is hereby given ft,, 
L 1448 has been issued to il“ 
to sell wino and liquor a 
Section 107 of the Alroholk 
trol Law at 1552 Myrtle A»° 
Brooklyn, County of Kha i 
sumed off the premises, 5

SYDELL LEtt 
• 1552 Myrtle Ave, 1

I L 7S5 has been issued to < 
- to sell wine and liquor r 

of t Section 107 of the Alrote- 
m- trol Law at 41 Lincoln 
, Brooklyn, County of Kte: 

sumed off the premises. ’ 
„ HENRY I®n
Y. 41 Lincoln Rd,

trol Law at 1824 Nostraid 
Brooklyn, County of kL 
sumed off the premisa.

JACOB LCTZTh 
1824 Nostrand Ave., U

No. 
ned 
ider 
)on- 

of 
»n-

No. 
rned 
ader 
3on- 

of 
con-

No. 
gned 
mder 
Con- 
h of 
con-

No. 
igned 
jnder 
Con- 

rh of 
con-

(jk No." 
igned 
under
Con- 

11 of
con-

e No. 
signed 
under

Con- 
gh of 

con-

« No. 
■signed 
under 

‘ Con- 
igh of 

eon-

E. -Inc.
N. Y.

se No. 
rsignoJ 

under
e Con- 
ugh of 
» con-

andžio m. 12 d., 1940

VIETOS ŽINIOS
MERIKOS” NAUJŲ 
PATALPŲ FONDAS

iomis dienomis „Ameri- 
” Naujų Patalpų Fondas 
idėjo „Amerikos” bičiu- 
aukomis, kurias įteikė: 
arg. Digrytė, Gr.

Neck, N. Y. 10 
dvardas Paulonis, 
Little Neck, N. Y. 5 dol. 
. P., Maspeth, N. Y. 3 dol. 
gnes Tamulaitienė,
Brooklyn, N. Y. 2 dol.
. N. 1

aujiems aukotojams nuo- 
žiai dėkojame, reikšdami 
o tvirtą viltį, kad jų pa- 
džiu pradės atsiliepti visi 
erikos” bičiuliai. Nuo 

ūžės mėnesio pradžios 
s bus vedamas platesniu 
tu. Į talką stoja draugi- 
geriausi šios apylinkės 

ėjai. Tikimasi, kad ir 
Jersey ateis į pagalbą, 

tik vietoje bus daugiau 
udinta.

Amerikos” 
Ipas plačiai daug kalba- 
ir visur pareiškiama di- 

o susidomėjimo, gražaus 
nkumo. Turime gražų 
ą net iš tolimos saulėtos 

fornijos; „A m e r i k os” 
itytoja B. Starkienė, gy- 
nti Hollywoode, linki 
erikai” dar šiais metais 
i į šviesesnes, patoges- 
patalpas.
trukus ,,Amerikos” skai- 

i gaus atitinkamas 
tęs, kurias bus prašo- 

paskleisti tarp savo pa
inų ir tuomi prisidėti 
patalpų fondo vajaus.

rWM

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
DĖMESIUI

Šiomis dienomis išsiunti
nėti draugijų valdyboms 
laiškai, kviečiant draugijas 
išrinkti savo atstovus į spe
cialų susirinkimą, šaukiamą 
balandžio 26 d. Apreiškimo 
par. salėje, paskirtą tik gry
nai vienam klausimui spręs
ti—apie „Amerikos” naujas 
patalpas. Jei kurių draugi
jų susirinkimai jau būtų 
praėję ir laiškai nepasiekę, 
maloniai prašome valdybas 
pasirūpinti, kad minėtame 
susirinkime dalyvautų pa
čios valdybos pakviesti dr- 
jos nariai. Darbas pradėtas, 
tad garbingai jį įvykdykime.

Laik. Komitetas.

Viktoras Čiepaitis, medici
nos studentas, choristas, 
dalyvaująs sporto koman
dose, „Glušo” komedijoje 
turi teismo kandidato 

smagaus 
kurie tik 
balandžio 
salėje.

vaidmenį. Bus 
juoko visiems, 
matys „Glušą” 
28 d. Mc Caddin

ĮSPŪDINGAI UŽBAIGTI 
ATLAIDAI

BALTIJOS DRAUGIJOS 
VAKARIENĖ

ti į šią dr-ją ir lengvai suda
rytų jos daugumą.

Mums tenka džiaugtis, 
kad Al. Vasiliauskas, lietu
vių katalikų veikėjas, turė
jo didelį pasitikėjimą, 
nusišypsojo, kai jam pasa
kyta, kad jis kitų vedžioja
mas. Jis yra katalikas ir 
kitu keliu neis. Visada rei
kia paremti ir užstoti savo 
veikiantį žmogų.

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
L 608 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 305 Roebling St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 412 has been issued to the undersigned 
to self wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Lav 
Brooklyn, _
sumed off the premises.

ANTHONY SANTORA, Jr. 
Dyker Liquor Store 
Street Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 646 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at_ 1375 Bedford Ave., Borough of 

con-Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off tho premises. 

HARRY SALTZMAN 
Grant Square Liquor Store

1375 Bedford Ave.,

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

con-

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

S. FLEISCHER 
Gilmore Wine & Liquor 

9306—4th Ave.,

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 Law 
Brooklyn, 
sumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
L 517 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at 
Section 107 of the 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

at 715
County of Kings, 

the premises.
ISIDOR RAND 

Fulton Wine & Liquor 
Fulton St.,

NOTICE is hereby given that License N> 
L 1347 has been issued to the undersigned 
to sell wine 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 the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 63 has been issued to the undersigned 
to sell wine and 
Section 107 of the 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off the premises.

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

to be con-
at 3130
County of Kings,

HENRY WURDEMANN
3130 Fulton St., Brooklyn, N.

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,

ELEANOR WOOD 
& Co.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N< 
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 Nr- 
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.

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 
Brooklyn, 
sumed off

Borough of 
to be con-

at 582 Wilson Ave., 
County of Kings, 

the premises.
SOL SPRUNG

Wilson Ave. W. & L.
Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

Store

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.

KA DARYT! KADA
TURITE SLOGA

Plrmutinls dalykas, turint slogą, rei
kia nueiti pas savo daktarą. Išgydyti 
slogą yra Jūsų daktaro reikalas. Dak
taras pats pasakys, kada Jūsų kūno 
atsparumas yra geras Ir Jūs nepagau
na!® taip greit slogos.

Laikantis ’’reguliariai” yra vienas IS 
būdų padėti išlaikyti kūno atsparumą I 
Prižiūrėk savo Įpročius! Kada Jūs Jau
sitės reikalingi Uuosuotojo — vartoki
te atsakingą Ex-Laxl Ex-Lax yra švel
nus, bet tinkamai veikiantis. Jis pa- 
liuosuoja Jūsų vidurius legval, pato
giai... be Įsitempimo arba nemalonumo.

Geriausias iš visų, Ex-Lax yra malo
nus priimti. Jis gardus kaip šokoladas. 
Ex-Lax yra geras Jaunuoliams, kaip ir 
suaugusiems taip pat. Visose vaistinėse 
po 10c. 25c.

HAVEMEYER 6-0259
RALPH KRUČH-

FOTOGRAFAS
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 6017 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

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

SAUGOKITĖS PAMEGD2IOJIMŲ! 
ATSI8AKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Laxl 
Įsidėmėkite raides "E-X-L-A-X” ant 
dėžutes ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukite orlginąllo Ex-Lax.

Balandžio 6 d. Dixie vieš
butyje įvyko Baltijos drau
gijos metinė vakarienė, ku
rioje dalyvavo lietuviai, lat
viai ir estai. Rengimo komi
sijai vad. H. Lielnors; va
karienės programos vedėju 
buvo adv. K. Jurgėla, dr-jos 
pirm. Sveikinimo kalbas pa
sakė Latvijos ir Estijos kon
sulai Rudolfs Schillers ir Jo
hannes Kaiv ir Lietuvos gen. 
konsulato atašė A. Simutis.

6 5-23 Grand avenue
- ” ■ MASPETh N Y.'v V -

NOTICE 
GB 12038 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the /Alcoholic Beverage Control Law at 249 
Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

Balandžio 7-9 d.d Apreiš
kimo par. bažnyčioje įvyko 
40 valandų atlaidai, kurie la
bai įspūdingai užbaigti ba
landžio 9 d. vakare. Iškil
mingus mišparus atlaikė 
kun. J. Valantiejus, Water- 
burio klebonas; jam asistavo 
kun. K. Paulonis ir kun. J. 
Kinta (Paterson, N. J.). 
Bažnyčia buvo perpildyta ti
kinčiaisiais. Procesijoje la
bai gražiai pasirodė mokyk
los vaikučiai. Par. choras 
galingai giedojo. Pamokslą 
pasakė kun. J. Kidykas, S. 
J. Didysis altorius skendo 
skoningame išpuošime.

Atlaidų metu visus pa
mokslus sakė kun. Kidykas; 
klausiusieji džiaugėsi ir jo 
minčių turtingumu ir iškal
bingumu.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 26 has been issued to the undersigned 
to sell wino 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 tho 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.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

NOTICE Is hereby giw 
L 1143 has been issued to > 
to sell wine and Iw » 
Section 107 of the Akete 
trol Law at 131 Bri® 
Brooklyn, County of W- 
sumed off the premises.

CATHERINE 
JOSEPH M. B0>'

CHORO LABAI SMAGUS 
PASILINKSMINIMAS

Dainų programoje gražiai 
pasirodė Al. Vasiliauskas, 
kurio dainavimą latviai ir 
estai labai įvertina ir mėg
sta. Estas L. Juht, Bostono 
simfonijos orkestro dalyvis, 
bass-violinistas, pagrojo ke
lis kūrinius. Latviškai dai
navo Luzette Van Oester- 
mann Sparin, olandė, ište
kėjusi už latvio, 
pagrojo čela.

NOTICE is hereby given,, that License No. 
L 399 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
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. 
8218—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 627 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 35—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off

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.

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y. 

Tel.: EVergreen 7-7556

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 FkANK
789 Washington Ave., Brooklyn. N. Y.

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTASLIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR & GRILL

Gaminam, valgius ameri
koniško ir lietuviško sti
liaus. Čia taip pat galima 
gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ŽEIDAT

Savininkas
411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

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 padėtį se
kančiu adresu:

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.

NOTICE is hereby given that License No. 
I, 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 
Oooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

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

Į šią vakarienę iš Bosto
no buvo atvykę apie 10 es
tų. Gausingiausiai dalyvavo 
latviai. Vakarienė praėjo 
labai jaukioje nuotaikoje.

307 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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 I,aw 
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.

Apreiškimo par. choras 
balandžio 7 d. vakare turėjo 
savo draugišką pasilinksmi
nimą — pobūvį, kuris pra
ėjo gražiausiu pasisekimu, 
smagia nuotaika. Buvo at
silankęs kleb. kun. N. Pa
kalnis su svečiu kun. M. Ke- 
mežiu; dalyvavo kunigai 
Kruzas ir Petrauskas. Sve
čių tarpe teko pastebėti muz. 
Hodelį iš Harrisono, muz. 
Pr. Dulkę, muz. Sakodolskį.

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.

L. Vyčių 41 kuopos krep
šinio komanda nuvyko aną 
šeštadienį į Philadelphią ir 
rungėsi su Philadelphijos 
vyčiais. Žaidimas buvo gy
vas. 2 min. prieš žaidimo 
užbaigą brooklyniečiai turė
jo vienu tašku mažiau. 
Smarkiai pasitempta; Jonas 
Kiseliauskas įmetė 3 krep
šius, Kundrotas vieną ir 
žaidimas baigėsi Brooklyno 
pergale—22:19.

trol Law at 387 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

ALEXANDER HELLER & 
BENJ. HELLER 

d-b-a Hellers Liquor Store 
Broadway Brooklyn,387 N. Y.

STEPHEN AROMISKIS M. P. BALLAS
NOTICE is hereby given that License No 
I, 370 has been issued to the undersigned 
to sell wine and 
Section 107 of the 
trol Law at 76 St. 
Brooklyn. County _
sumed off the premises.

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

(Armakauskas) (Bieliauskas)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.

liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Marks Ave., Borough of 
of Kings, to be con-

landžio 8 d. mūsų įstai- 
lankėsi kun. St. Stonis, 
nne, N. J. š,v. Mykolo 
ių par. klebonas. Sve- 
džiaugėsi savo parapi-
is, kurie mielai remia 
katalikiškos ir lietuviš- 

veiklos darbus. Nese- 
bažnyčioje atlikti dideli 
ažinimai, kuriems įvyk- 
buvo pakviestas dail. J. 
Čius. Kun. S. Stonis 
nnės lietuviams vado- 

nuo praeitų metų ge- 
mėnesio.

n. Stonis pareiškė savo 
i t enkinimą „Amerika”, 
kėjo jai plėstis ir pažy- 
, kad Bayonnės lietuviai 
eriką” labai mėgsta, to- 
atarė daugiau „Ameri- 
siuntinėti.
landžio 28 d. kun. S. 
s su savo išlavintų vai- 
jų grupė atvyks į šv. 
o par. salę, kur Bayon- 
etuviai suvaidins sma-

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia Laidotuvių Direktorius

N. Y.

9314—3r<l
EVergreen 8-9770N. Y.

Tel. EVergreen 4-7142
JOSEPH LE VANDA

JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotojas NOTARY PUBLICGREAT NECK, N. Y.PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS! 337 Union Av., B’klyn, N.Y.
ough of . Brooklyn, County of Į PARDUODAME RAKANDUS 30 % PIGIAU

ta, N. Y.

Lie. No. L886Tel.; EVergreen 7-1645
Tel. Virginia 7-4499

A. RODZEWICZ
, N. Y.

(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

264 Grand St., Brooklyn
t, N. Y.

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK-
TI SAVO GĖRIMUSi, N- Y.

Tel. Newtown 9-4464
DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU-

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVE
BROOKLYNE

54-41—72nd Stret,

m, N. Y

. STagg 2-4409

nse No. 
ensign ed
I under 
ge C

SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI

re
N. Y.

n, N. Y,

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

thc premises.
HENRY HARDE

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby . 
L 355 has been U®* H 
to sell wine an“ 
Section 107 of the * Vs 
trol Law at 174i " 
Brooklyn, County.“ 
sumed off the

1717 Pitkin Ave..

Manhattan Liquor Store

rnder i
Con-Į 
h of I

be con—

Joseph A. • 
131 Driggs Ave,

NOTICE is hereby

se No. 
rsigned 

under 
e Con- 
□gh nf 
e een-

ise No. 
resigned

under 
;e Con- 
mgh of 
>e con-

L 822 has been isswl »" 
to sell wine and Įfo* S 
Section 107 of the Ate. .
troi Law at 852 / komediją „Moterims ne- 
Brooklyp, Gounty of as
sumed off the premise.

JACK
852 Utica Ave., 1

NOTICE is hereby giw * 
L 833 has brer. Issari» 
to sell wine and W? J 
Section 107 of the f*“*“ 
trol Law at 697 Rooks’®;'

eluosi”.

■nse No. 
lersigned 
1 under 
ge Con- 
-ough of 
be con-

ense No 
lersigned 
ii under 
įge Con- 
rough of 
be con-

sumed off the
- MORRIS KOm- 

697 Rockawiy Ave.,.--- -—
NOTICE is hereby ste 
L 566 has been irfW ’ 
to sell wine and MVJ 
Section 107 of the Ah®; 
trol Law at 1065 
Brooklyn, County of 6- 
sumed off the pvv11“^...: '

KAY WINE 4 U810': 
1065 Gates Xve..

NOTICE ia hereby 
L 40 has been is3K“r ( 
to sell wine and ■... 
Section 107 -of the A«™*fe 
trol Law_ at 7219 - 
Brooklyn, County w ** 
sumed off- the premise-,..į

JOSEPH W” ’ 
Joe’s Wine 

7219—18th Ave..

ense No 
deritigned 
ii under 
age Con- 
rough of 
be ' con-

:ense No 
dersigned 
til under 
age Con- 
irough of 

be con

dense No. 
iderslgned 
til under 
age Con- 
trough of 

be con-

NOTICE- is hereby ..' 
L 667 has been K-te, ■■ 
to sell wine and 
Section'107 of th’JU 
trol Law .at 1151 * 
Brooklyn, County 
sumed off the pren®

SAMD» 
ClnrendoS

1151 Flatbush Ave,

NOTICE is hereby 
L 1579 has been 
to sell wine'-yind 
Section 107 of the 
t rol Law- at 325 Kn 
of Brooklyn, Coun! 
sumed off the prem

HOCHBERG UQ 
325 Knickerbocker

Šiuo pobūviu choristai la
bai džiaugėsi. Nemažiau 
džiaugėsi ir choro vadas, 
muz. J. Jankus, matydamas, 
kad chore viešpatauja dar
bingumo, drausmės ir geros 
nuotaikos dvasia.

Choras labai dėkingas kle
bonui kun. Pakalniui, kurio 
gera širdis ir jaunimo meilė 
sudarė galimumą turėti šį 
jaukų pobūvį. Ch.

Brooklyno komandoje žai
dė Kundrotas, K. Kazlaus- 
kis, J. Tumasonis, V. Kise- 
liauskas, A. Kairys, J. Kise- 
liauskas, Svetikas. Vyčiai 
buvo maloniai pavaišinti ir 
grįžo patenkinti.

Čia norėtųsi parašyti kele
tą žodžių apie vieną mūsų 
veiklų jaunuolį, Al. Vasi
liauską.

Sausio mėnesį Great Necke 
buvo įsteigta namų savinin
kų ir mokesčių mokėtojų dr- 
ja. Al. Vasiliauskui teko 
daug pasidarbuoti su lietu
viais ir kitataučiais, organi
zuojant šią dr-ją. Dr-jos 
nariai, įvertindami jo veiklą, 
išrinko Al. Vasiliauską pir
mininku.

rduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai- 
didelis.nomis Pasirinkimas
SETS — STUDIO

— DINING ROOM 
SPRINGSAI

DROOM SETS — PARLOR
UCHES — KITCHEN SETS

SETS — MATRASAI IR

GRAND OHAIR GORPORATSON
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

19 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
! Tel. EVergreen 7-8451

Į dr-ją pradžioje įsirašė 
apie 40 asmenų. Katalikų į- 
stojo mažai. Yra nuomonių, 
kad dr-ją valdo kairieji, kad 
Vasiliauskas vedžiojamas jų 
už nosies ir 1.1. Įvairiems 
gandams išsklaidyti, noriu 
parašyti, kad dr-jos tikslas 
geras — kovoti prieš aukš
tus mokesčius, veikti drauge 
su kitomis draugijomis 
Great Necko gyventojų gero
vei. Visi nariai turi teisę ir 
progą pareikšti 
nes. Katalikai

savo nuomo-
galėtų įsto-

NOTICE is hereby given that License No. 
I, 652 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 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.

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪSIES 

Lengvi nikandiial, kava, arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie 18 geriausios Smetonos. ALUS 18 geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITBS:

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

Laisniuotas Graborius ir 
Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

402 Metropolitan Ave,, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu antomoblMua vestuvėms, 
krlkStynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

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

ESTATE OF 
BARRY P. SHALINS 

(Salinskas)
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

Maspeth, N. Y
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PENKIŲ VEIKSMŲ KOMEDIJA

FEDERACIJOS A P S K K I- 
TIES NAUJA VALDYBA

x xi

SEKMADIENĮ

Balandžio - April 28,1940

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

VAIDINIMO PRADŽIA 4 VAL. POPIET ŠOKIAI 7 VAL. VAK.

Praeitą savaitę L. K. Fe
deracijos New Yorko aps
krities susirinkime išrinkta 
nauja valdyba: pirm. Juozas 
B. Laučka, vicepirm. J. Pau
lauskienė ir Al. Spaičys, ižd. 
V. Daubaras, sekr. Mot. Mi- 
kolaitis. Sekantis susirinki
mas bus gegužės 2 d., ketvir
tadienį. Visi draugijų atsto
vai prašomi lankyti susirin
kimus, o draugijų valdybos 
kviečiamos įteikti iždininkui 
šių metų mokesčius.

Nutarta šiemet susirinki
mus turėti kas trys mėne
siai; jei atsirastų svarbių rei
kalų, jiems apsvarstyti būtų 
šaukiami nepaprasti susirin
kimai. Sekantis susirinkimas 
— gegužės 2 d., Apreiškimo 
par. salėje.

gijos balius įvyks par. salė
je balandžio 19 d., penktadie
nį. Įžanga 25c.

AMERIKIETĖS ĮDOMŪS 
NUOTYKIAI

J KAIP

g Komediją Glušas vaidina: Eleonora Bartkevičiūtė, Aldona Šertvitytė, Sofija 
K Kazlauskaitė, Elena Matulionytė, Marytė Seniskevičiūtė, Vincas Trainis, Vik

toras Raudonaitis, Kazys Marma, Kostas Kazlauskis, Viktoras Čiepaitis, An-
$ tanas Matulionis, Jurgis Tumasonis, N. N.

VYRŲ CHORAS VYKSTA 
NEW YORKAN

Sofija Kazlauskaitė, Ap
reiškimo par. choro daly
vė, veikli jaunuolė, daly
vaujanti „Glušo” komedi
jos vaidinime, kur ji turi 
apsukrios kambarinės 
vaidmenį. Ją ir 
„Glušo” vaidintojus 
tysime balandžio 
Mc Caddin salėje.

kitus 
pama- 
28 d.

BILIETAI: 75 CENTAI ir 50 CENTŲ.

DRAUGIJŲ VALDYBOS UŽ 
PATALPŲ VAJŲ

Balandžio 4 d. Apreiški
mo par. salėje įvyko vietinių 
draugijų valdybų platus pa
sitarimas, kuriame nuošir
džiai išsikalbėta „Amerikos” 
naujų patalpų reikalu. Dis
kusijose dalyvavo šie drau
gijų veikėjai: K. Krušinskas, 
S. Subatienė, M. Šertvytienė, 
P. Lukoševičius, A. Spaičys, 
O. Rimydienė, V. Vitkus, V. 
Daubaras, K. Baltrušaitis, 
M. Janušonienė, T. Palubins- 
kienė - Paulin, J. Tumasonis, 

Pūkas, J. Paulauskienė, 
Šarkaitė, M. Brangaitie- 
M. Skrodenis, P. Šimkie- 
Visi atvirai ir aiškiai pa-

sudaro K. Baltru- 
Daubaras, O. Ri- 
J. Tumasonis, P. 
S. Subatienė, M.

talpų Fondo Vajaus Komite
tas, kurį 
šaitis, V.
mydienė, 
Šimkienė,
Brangaitienė ir M. Skrode
nis. Komiteto posėdis įvyks 
balandžio 19 d. „Amerikos” 
ištaigoje; šiame posėdyje 
bus pasiruošta draugijų at
stovų nepaprastam susirin
kimui, įvyksiančiam balan
džio 26 d.

LIETUVIŲ DIENOS 
KOMITETO VADOVYBĖ

GRAŽIAI PAGERBTAS 
KUN. V. MASIULIS

O. 
nė, 
nė. 
sisakė,.kad šios apylinkės lie
tuvių visuomenei būtina įsi
gyti savo laikraščiui tinka
mas patalpas; visi pareiškė 
savo siūlymus, įvairius pla
nus. Nutarta šio mėnesio 
paskutinį penktadienį, ba
landžio 26 d., šaukti draugi
jų atstovų susirinkimą, ku
riame būtų priimti galutini 
planai, numatytos priemo
nės „Amerikos” Naujų Pa
talpų Fondui sukelti.

Susirinkime išrinktas lai
kinas „Amerikos” Naujų Pa-

New Yorko Lietuvių Die
nos komiteto pirmame posė
dyje išrinkta tokio sąstato 
vadovybė: pirm. K. Baltru
šaitis, vicepirmininkai M. 
Brangaitienė, V. Žemantaus- 
kas, P. Šimkienė, S. Suba
tienė; ižd. V. Daubaras; rei
kalų vedėju bus Danielius J. 
Averka.

Sekančiame susirinkime 
bus apsvarstyta plati pro-1 
grama numatytos veikimo 
gairės, kad šiais metais Lie
tuvių Diena praeitų didžiau
siu pasisekimu. Lietuvų Die
na bus liepos 4 d., Klasčiaus 
parke, Maspethe.

■—-f

Vakarienė ir Šokiai
Rengia APREIŠKIMO PARAPIJOS DRAUGIJOS

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

No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

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

Bilietai Galima Gauti pas Komiteto Narius ir Klebonijoje. 
Visus kviečiame ruoštis dalyvauti.

KOMITETAS

MARGUMYNU VAKARAS
Rengia

New York# 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

. Balandžio 7 d. šv. Jurgio 
par. salėje Moterų Sąjungos 
35 kuopos iniciatyva suruoš
ta vakarienė kun. Vaclovui 
Masiuliui pagerbti, minint jo 
gimtadienį. Tuo pačiu at
žymėtas jo pasidarbavimas 
ir veikla šv. Jurgio parapijo
je, kurioje jis yra vikaru 
nuo praeitų metų vasaros. 
Salė buvo pilna parapijiečių 
ir kun. Masiulio gerbėjų iš 
kitų vietų.

Vakarienę pradėjo atida
rymo žodžiu rengimo kom. 
pirm. M. Brangaitienė, pa- 
kviesdama kun. J. Laurynai- 
tį programos vedėju. Ange
lų Karalienės par. berniukų 
benas įdomiai pagrojo kelis 
muzikos kūrinius, labai sma
giai visus nuteikdamas. CYA 
ratelis, sesučių pranciškonių 
išlavintas, padainavo tris 
dainas: Meldžiam visi Galin
go, Aš lietuvaitė ir Kur sap
nų grožybė. Šis jaunų dai
nininkų ratelis jau padarė 
gražią pradžią geram an
sambliui, kuriam tenka pa
linkėti augti, lavintis ir sėk
mingai skleisti lietuvišką 
dainą.

Solo dainavo E. Vaitelytė, 
B. Brundzienė ir Stančaitie- 
nė (jai akomponavo jos duk
relė Genutė). Jaunuoliai St. 
Gadeikaitė ir N. Kralikaus- 
kas pasakė sveikinimo eilė
raščius; mikliai pašoko jau
nutė L. Kazlauskaitė. Duetą 
sudainavo E. Vaitelytė ir A. 
Pakinkienė; pianu solo pa
skambino Z. Vaitelytė.

Sveikinimo kalbas pasakė 
M. Brangaitienė, P. Geleži
nis, J. Brundza, M. Kučins
kas, A. Spaičys, A. Slivins- 
kienė, S. Subatienė, J. Šu- 
liauskas, K. Vilniškis, J. B. 
Laučka, kun. J. Balkūnas ir 
vietos klebonas kun. K. Pau- 
lonis. Kalbose iškelti kun. 
Masiulio gražūs, naudingi 
darbai, jo meilė savo tautai, 
■jaunimo organizavimas.

Kun. V. Masiulis iš širdies 
dėkojo vakarienės rengė
jams, programos dalyviams, 
visiems sveikinusiems, vi
siems taip gausingai atsilan
kiusiems, pasižadėdamas uo
liai ir toliau dirbti tarp sa
vųjų. Vakarienės metu la
bai tvarkingai patarnavo 
moterys ir merginos; stalai 
buvo jaukiai paruošti. Da
lyvavo apie 300 asmenų. Va
karienė pavyko visais atžvil
giais. Parapijiečiai parodė 
savo pagarbą ir meilę kun. 
V. Masiuliui, labai nuošir
džiai dirbančiam su jauni
mu ir puikiai sugyvenančiam E 
su vyresniaisiais. T, B- Ije.

Šį sekmadienį, balandžio 
14 d., 5 vai. vak. Aušros 
Vartų lietuvių parapijos sa
lėje įvyksta didžiulis margu
mynų vakaras, kurį rengia 
šv. Kryžiaus dr-ja. Progra
mai išpildyti pakviestas An
gelų Karalienės par. vyrų 
choras, muz. Prano Dulkės 
vadovaujamas.

P. Dulkės vedamas choras 
jau yra džiuginęs New Yor- 
ko lietuvius, kurie vėl jo pa
geidauja ir choristai su savo 
vadu labai maloniai sutiko 
dar kartą atsilankyti ir pa
dainuoti gražiausių dainų.

Kas domisi New Yorko 
lietuviais, jų gražiomis pa
stangomis išlaikyti visa tai, 
kas lietuviams katalikams 
brangu, maloniai kviečiami 
nuvykti šį sekmadienį pas 
juos, į jų Aušros Vartų par. 
salę, kuri visai prie pat Hol
land tunelio. Po muzikalinės 
programos bus jaukūs ir 
smagūs šokiai, kuriems gros 
J. Garbo orkestras.

Bal. 7 d. įvyko Rožančiaus 
dr-jos susirinkimas. Nutar
ta suruošti Sekminių vaka
rienę gegužės 12 d. Bus į- 
vairi programa, kurią išpil
dys lietuvių kalbos mokyk
los vaikučiai, vadovaujant 
seselėms pranciškonėms. Pel
nas naujos klebonijos staty
bai.

Sąjungiečių ruoštas mar
gučių balius bal. 7 d. pavy
ko neblogiausiai. Gėrimų ir 
valgių pintinę laimėjo C. Če- 
ponienė. Už gražius margu
čius dovanas laimėjo B. Ado
maitienė iš Brooklyno, Mar
cinkevičius, Mažinėk ienė, 
Šimkienė, Valčiukienė, Ru
činskienė, Petrulienė. Visas 
dovanas suaukojo kuopos 
narės.

* Visas pelnas paaukotas 
naujos klebonijos statybai.

Kleb. kun. J. Balkūnas dė
kingas sąjungietėms už ’ au
kas ir pasidarbavimą.

Kažkodėl amerikietė, pali
kusi J. A. Valstybės kran
tus, tuojau atkreipia visų 
akį. Čia vietoje, kada ji skęs
ta kitų amerikiečių tarpe, 
niekuo nesiskiria. Vos tik 
patenka į Europos valstybes 
ar kitur, tuoj kiekvienas iš
skiria, ją, kaip amerikietę. 
Žinoma, sakysite, kad ji sa
vo doleriais ar prašmatniais 
rūbais patraukia visų dėme
sį. Dalinai ir taip. Bet yra 
tokių, kurios neturi tiek do
lerių, kad galėtų juos lais
vai leisti, pats apsirengimas 
kuklus ir pagal Europos va
dovaujamas madas, bet štai, 
be jokio vargo pasako, kad 
ši ar ta yra Dėdės Šamo pi
lietė.

Amerikos jaunimas kitaip 
auklėjamas, kitose sąlygose 
gyvena, kitokie gyvenimo 
reikalavimai. Čia individo 
laisvė ansčiau pasireiškia, 
čia kiekvienam prieinamesnį 
įvairūs mokslo, kultūros šal
tiniai. Ir taip, kartais ir 
smulkūs skirtumai, tuojau 
šios šalies jaunuolę išskiria 
iš europiečių būrio.

Esame prisiklausę apie 
amerikiečių įvairiausius nuo
tykius, šiems patekus ana
pus vandenyno pusės, ypač 
kada jiems kišenėje šlama 
ne vienas žaliaspalvis dolerė- 
lis. Vieni patenka į išnau
dotojų rankas ir vėliau be 
kepurės, skolintais pinigais 
grįžta atgal. Kiti, gudresni, 
suranda 
daugiau 
dauginti.

Vienos
kietės išteka už tituluotų 
bernužėlių, kitos padaro 
puikias karjeras. Gražuo
lėms amerikietėms ir be pini
gų tenka pergyventi juokingi 
ir įdomūs nuotykiai. Kokius 
nuotykius pergyveno turtin
ga amerikietė Daris Vingan- 
daitė, ir kiek tie nuotykiai vi
sus iki ašarų prijuokina, su
žinosite visi atsilankę į Mc 
Caddin salę, balandžio 28 d., 
4 vai. popiet, kur bus suvai
dinta linksma k o m ed i j a

„GLUŠAS”. Amerikiečiai] 
tuviai, pamatykite anoj 
kietės nuotykius ana] 
vandenyno. Nesigailėsite

Bilietus prašome įsigyti 
anksto „Amerikos” admij 
tracijoje, 423 Grand St.J 
pas šiuos nuoširdžius pla] 
tojus: P. Lukoševičių, 
Vaitekūnienę, N. Sirgėdie 
S. Subatienę, O. RimydiL 
P. Šimkienę, J. Paulaus $ Pranciškus Bū- 
nę, M. šertvytienę, M. Bi [Marijonų Genero-

jjčys kelionėje.
L elgsena.
Mas. s 
ko pašokę”. 
L propaganda. 
L veido.

L H d. iš Romos 
gėriką J. E. vys- 

jlarijonų Genero-
gaitienę, A. šertvietytę, ■ su juo atvyksta 
Seniskevičiūtę, H. Matu Kazimieras Rėk- 
nytę, V. Trainį, J. Tumas 
Ch. Marmą, V. Raudoni įy. Sosto.
K- Kazlauskį._______  įvyksta

LIETUVIŲ STUDENT jojamo vienuoly- 
SUSIRINKDIAS ____

Jau 13 metų, kai pui 
gyvuoja Liet. Ahunnų 
Studentų Klubas, kurio 
riai iš New Yorko ir J 
Jersey apyl. Klubas vi 
met nuoširdžiai pageį gto sveikindami 
tiems studentams, kurie j linkime jam la- 
dijuoja ne savo gyvenant ^kelionės ir ša
še miestuose. Klubo s g atlikimo, 
rinkimai skiriami soc U)— 
niams ir kultūriniams t įje spausdinamas 
lams. 2iaii. F. Kemėšio

Sekantis susirinkimas įhai svarbus dau- 
vyksta, 253-10 Nort 
Blvd. Little Neck, L. L, 
21 d. 4 vai. popiet. D 
vaus viešnia kalbėtoja 
Lietuvos, Aldona Kundrį 
te. Visi alumnai ir stu 
tai kviečiami atsilankyt ^5 lietuviškas

NAMŲ SAVININKĘ 
DĖMESIUI

jiijonų Prokurato-

bet visiems lie- 
jbj malonu turėti 
I progą pamatyti 
■ iį įžymųjį mūsų 

Būtų gera, kad

a atlikimo.

į Jame ran- 
3 paskatinimo uo- 
iėti Vilniaus kraš- 

Jame atsispindi 
įtikėjimas sa
usesne ateitimi,

laimėti visas

nesama ir la
imia. Vilniaus

MASPETHO ŽINIOS

Krepšinis pasisekė
Transfiguration C. C. tu

rėjo krepšininkų vakarą bal. 
5 d. parapijos naudai. 7:30 
vai. žaidė Altoriaus vaikai 
prieš Newtown J. V. ir pra
lošė 32:18. Trans. Big Five 
su Karalienės Angelų ko
manda žaidė 8:30 vai. ir iš
lošė 31:30. Didžioji lietuvių 
komanda susirėmė su King 
Kullens Wreckers 10 vai. ir 
išlošė 51:28. Visi žaidimai 
buvo labai įdomūs, gyvi. 
Publikos buvo apie 700; gy
vai sekė rungtynes. Parapi
jai liks gražaus pelno. Vi
sos komandos dykai žaidė. 
Klasčius nemokamai davė 
salę. Visas pelnas skiriamas 
naujos klebonijos statybai. 
Lietuvių komandos vedėjas 
Jurgis Blieka gražiai pasi
darbavo su komitetu, už ką 
vietos klebonas jiems širdin
gai dėkingas.

Žinutės
—Bal. 10 d. palaidotas Šv. 

Kryžiaus kapuose Juozas 
Juknevičius.

—Bal. 12 d. šaukiamas or- 
ganizatyvinis jaunų moterų 
susirinkimas parapijos salė
je, 8 vai. vak.

—Bal. 13 d. susituoks E. 
F. Hornick su Adele Burbec- 
kyte.

—Vyčiai neseniai turėjo 
sėkmingą vakarą, tad dabar 
parapijai ruoš šokius geg. 
25 d.

—Parapija įsigijo naują 
nuosavybę, šalia dabartinės 
nuosavybės nupirko lotus. 
Naują kleboniją pradės sta
tyti vasaros pradžioje.

—Marijonas subd. Jonas 
Baltrušaitis neužilgo bus Į- 
šventintas kunigu ir laikys 
Maspethe pri,micijas birž. 2.

—Maspetho! Moterų Sąjun
gos kuopai geg. 21 d. sueina 
20 metų. Moterys sukaktį 
ruošiasi tikaųnai paminėti.

— Sodalicijos parengimas 
bus bal. 21 d.j parapijos salė- 

J
J

Šįmet motinų dieną gegu
žės 12 d. Sąjungietės užpra
šė mišias ir eis bendrai prie 
Komunijos 9 vai. Po mišių 
bus pusryčiai par. salėje.

O. P.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

progas trigubai ir 
savo dolerius pa-

turtingos ameri-

Bal. 14 d. 9 vai. mišių me
tu šv. Vardo draugija eis 
bendrai prie Komunijos.

Nariai prašomi susirinkti 
8:40 vai. ryto į par. salę.

Draugijos nariai ir visi 
parapijos vyrai nepamirški
te, kad tuojaus po 9 vai. 
mišių bus susirinkimas. Visi 
nariai dalyvaukite susirinki
me, atsivesdami nors po vie
ną naują narį. Šį penkta
dienį susirinkimo nebus, nes 
jis perkeltas į sekmadienį.

Gegužės 24 d. mūsų drau
gija rengia pavasario balių. 
Įžanga bus tik 25 c. vienam. 
Bilietai jau pardavinėjami.

Šį sekmadienį mūsų para
pijoje specialė rinkliava Ar
gentinos lietuvių katalikų 
reikalams. Aukas renka kun. 
J. Jakaitis, Marijonas, ku
riam pavesta rūpintis Ar
gentinos lietuviais. Manau, 
kad visi, suprasdami mūsų 
brolių minėtose šalyse padė
tį, aukos jų dvasiniame rei
kalams rūpinti pagal savo 
galimumą

Mūsų krepšinininkai perei
tą sekmadienį Transfigura
tion salėje žaidė su lenku- 
čais iš Consolation parapi
jos.
juos supliekė. Ateinantį sek
madienį bus paskutinis šių 
metų sezono krepšinio žaidi
mas. Ateikite visi pažiūrėti.

Mūsiškiai pasistengė ir

Sodaliečių balius gerai pa
vyko. Stebėtina, kad baliu
je buvo daugiau 
moterų — daugiau 
vyrų nei merginų, 
ginos dingo?

vyrų, nei 
jaunuolių 
Kur mer-

Amžino Rožančiaus drau-
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Iki 
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nosį. 
žavėji

Šia 
minėt 
laikra 
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tu vos. 
rusų 1 
lietuv: 
apdris 
sį, ru 
pusę 1 
gui m

Ir įi 
las s] 
ubago 
nešti i

Visi 
dos „1 
bai pa 
lų pro 
skandi 
laivų, 
lėktuv

Didžiojo New Yorko Ii 
vių namų savininkų or^"įairi”-ų ““ 
zacijos susirinkimas į1 draugijos 
penktadienį, balandžio 1 . 
8 vai. vakare, Shalins-Ša 
ko grab. įstaigoj, 84-02 
maica Avenue, Woodhs

•Įvadai Švenčio- 
še pernai rude- 
jjymiis Maskvai, 
lijimgti Švenčio-

Visi namų savininkai say0 
nai ir norintieji pnkli * .
ti prie namų sav. orga , ‘
cijos, esate kviečiami 8 
vauti. Legalis patarėjas 
Cl. Voketaitis paaiškins as priminimas

jus-iegie.Wtwi nutat ir atsakas į narių pa '*ntl lde°- 

simus. Bus nurodyta, .
išvengti taksų už sent , .
mų pataisymus, kas ds pa s 1 ? e “-da 
tiniu laiku yra ir turi 
veikiama savininkų apss 
ir naudai. Tik nepating 
atsilankyti.

sekrete 
praneš 
tuvių ] 
tos v 
jaskut 
tos Vii 
dui, kt 
mis pr 
Rytinę 
tu. T; 
organi: 
gas tr; 
:odėl v 
;os žyg 
nauti f

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th Street

Tel. STagg 2-7177

iinių apie Kris
ti kelią žmoni- 

r. taikai. Jų pa
akindami, nori-

J. P. Mačiulis, ] ^taroauti ir 
Išlaidos veda- 
Jio vietoje de- 
gigą neužmirš- 
1’0 velionio po
ps XI pirmo
je ištrauką, ku
liškiai išaiškin- 
I nurodytas tai- 
I Mums atrodo, 
lakantiems ge
lminėms ši iš- 
4 išsamų atse-

VALANDOS:

1—2 p. p. 
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus
TeL EVergreen 8-9229

VALANDOS:

Penktadlenlals uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Įitaudos apžval- 
—4Sirvydas, pasi

ja santūrumu, 
| Amerikos” pa
lovių katalikų 
Itybą ir tauty- 
Jhd tautininkai 
1 -vienu laipsniu 

N, 1 Vi nes jie dar

„Nai 
mas i 
amerik 
mą pi 
Jame t 
kad su 
„N.” s 
Šią ap; 
jasmer 
mintis 
„Vieny! 
„Vieny! 
tą giesi

Bal. 
ta apys 
ir kovo 
straipsi 
tuviai r 
platinti 
nių laik

Nieke 
„Vienyl 
skelbtus 
raščiu, 
kratosi, 
nioti be 
kur sto 
sim už

GERIAUSIOS RŪŠIES
ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
ga. Jusu ‘kaimynai naudoja
Tru-Ember Coal Co. anglis ir
patenkinti. Kodėl jums nepa
sekti ju pavyzdžiu.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street,
Telefonas: EVergreen 7-1661

Brooklyn, N. T

dora, pla
tiname, be ti- 
Wpažįsta tiky- 

vykdo, tam 
[ieškoti trečios 

tikybos ir 
[tikyboje dora 
Rkšmę ir pa-

laisvėje” at- 
too jaunuolio 
fovos, rašytas 
h išeivijos 
Wos daly-

Ja neva jaus
li apie Sovie- 
%tuje, dzūkų 
tyesą 20,000. 
prašoma apie 
M o ypač

Wi: 
ui gražiai, 
R'sant tik 
Fhiosį jau

Chica 
džiama 
metų ir 
puslaph 
bus tai 
galima ; 
žimu.

Komu 
joje va 
darbą, i 
vius sv 
bai. Ji 
las, at: 
nuo tiky 
nuo tau 
laikosi, 
organizi

Komu 
dinė pri 
ta. Ga 
bet ji la 
ją leng 
jei nesil 
jos spin 
tuvių 1 
reikėtų 

i savo ide
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