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Prancūzų įtakingas laik
raštis Le Temps daug rašo 
apie Lietuvos vyriausybės 
vedamas derybas su Vatika
nu. Laikraštis reiškia vil
ties, kad derybos baigsis su
sitarimu ir savo straipsnį 
baigia tokiu pareiškimu: 
„Kai tk susitarimas bus pa
sirašytas, arkivysk. Skvirec
kas bus paskirtas kardinolu, 
ko kaip tik laukia visų Bal
tijos valstybių katalikai”.

Lietuvos santykiais su Po
piežiumi, kaip matyti, labai 
domisi prancūzų spauda, 
kuri iš viso paskutiniu laiku 
labai drauginga Lietuvai. 
Aišku, kad to susitarimo no
ri ir Prancūzija, kuri palai
ko su Vatikanu palankiau
sius santykius. Jei Lietuvai 
pasisektų susilaukti lietuvio 
kardinolo, tai Lietuvos var
das visur nepaprastai pakil
tų. Todėl tik tenka pagei
dauti, kad Lietuvos atsakin
gi žmonės padarytų viską, 
kas užtikrintų Lietuvai ge
riausius santykius su Baž
nyčia, kuri šiandie yra civi
lizacijos pasiektų laimėjimų 
drąsi saugotoja.

Lenkai dar nesugrąžino 
jų uždarytos Lietuvių Moks
lo Draugijos Vilniuje už
grobto turto, negrąžino gar
bingai draugijai laisvės ir 
priklausančios teisės veikti. 
Vilniaus lietuviai siuntė į- 
vairioms įstaigoms savo pro
testus. Lietuvos lietuviai ir
gi protestavo. Lietuvos lie
tuviai studentai išsiuntė sa
vo protesto pareiškimą viso 
pasaulio studentijai.

Amerikiečiai lietuviai š. 
kartą pasirodė nerangūs. 
Tik L. Kat. Studentų ir Pro
fesionalų sąjunga savo sei
me priėmė atitinkamą rezo
liuciją, kuri nusiųsta ir 
Lenkijos atstovybėms Wa
shingtone ir Kaune. Turėtų 
visos centralinės lietuvių or
ganizacijos panašiai pasi
elgti. Mokslo draugija, dr. 
Basanavičiaus išugdyta, dir
bo grynai mokslinį ir kultū
rinį darbą. Užgrobimas su
rinkto tautinio turto yra 
tikra vagystė, todėl drąsiai 
galima pritarti kan. Keme
šiui, kai jis sako, kad „liko
me apvogti. Vagys ramiai 
sėdi, nes žino, kad šiuo laiku 
niekas jų nesivys ir niekas 
į kalėjimą nenuvarys”.

Lenkų nauji plėšikiški 
darbai turi sulaukti lietuvių 
naujų ir ryžtingų darbų!

Šį mėnesį Klaipėdoje vyk
sta jūreivių kursai, kurie 
turės paruošti Lietuvos pa
didėjusiam prekybos laivy
nui reikalingus jūreivius. Į 
kursus buvo numatyta pri
imti tik 21 asmenį, o kandi
datų atsirado net 1500. Toks 
reiškinys rodo lietuvių jau
nuomenės nepaprastą domė
jimąsi jūra. Tai yra neabe
jotinas liudijimas, kad mūsų 
tauta turės galimumo likti 
jūrų tauta. Jos jaunimas 
veržiasi į jūrą, į tą neišse
miamos energijos šaltinį. 
Amerikiečiams tikrai verta 
džiaugtis, kad Lietuvos jau
nuomenė suka savo veidą į 
jūrą.
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New Yorko žydų įtakin
gas laikraštis Forward bu
vo atspausdinęs neseniai at
vykusio iš Lietuvos žydo 
straipsnį, kuriame tenden
cingai nušviesta Lietuvos 
žydų padėtis. Liepos 19 d.
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SAVAITĖS ĮVYKIAI
REZOLIUCIJA DĖL MOKS- HITLERIS SIEKIA ANGLI- 
LO DRAUGIJOS VILNIUJE JOS DRAUGINGUMO

UŽDARYMO --------
Karaliaus viešėjimas

Šią savaitę Prancūzijoje 
vieši Anglijos karalius Jur
gis su savo žmona Elzbieta. 
Karališka pora labai iškil
mingai priimta ir vaišinta. 
Anglų karaliaus atsilanky
mo tikslas parodyti pasau
liui Anglijos ir Prancūzijos 
sąjungos stiprumą ir bendrų 
interesų buvimą. Nors ir 
skelbiama, kad ši sąjunga 
nėra prieš nieką nukreipta, 
tačiau visiems aišku, kad 
jos tikslas užtikrinti anglų 
ir prancūzų pirmenybę Eu
ropoje ir atremti Vokietijos 
ir Italijos bendras pastan
gas įsigalėti pasaulyje.

Karaliaus Jurgio atsilan
kymas yra pirmas jo išvy
kimas į užsienį nuo pat už
ėmimo sosto. Karališkai šei
mai prancūzų valdžia pa
skyrė savo brangiausius rū
mus ir puošniausius papuo
šalus. Gatvėse keliamos di
džiausios ovacijos ir visa 
spauda vieningai reiškia sa
vo nuoširdžiausią pritarimą 
didiesiems svečiams. Kara
liaus viešėjimas tęsiasi ke
turias dienas.
Filipinų rūpesčiai

Japonijai vis siekiant dau
giau žemės, savo saugumu 
labai susirūpino Filipinų sa
lų respublika. Jos preziden
tas Quezon praeitą savaitę 
lankėsi Japonijos sostinėje 
ir ten siekė japonų užtikri
nimo savo vadovaujamai 
respublikai. Manoma, kad 
jam pasisekė gauti japonų 
užtikrinimą, kad Filipinams 
negresia joks pavojus iš ja
ponų.
Biznis pirmiausia

Nors ir daug kalbama, 
kad Vokietija ruošiasi karui 
prieš Prancūziją, tačiau pra
eitą savaitę Prancūzijos vy
riausybė leido prekybinin
kams parduoti vokiečiams iš 
Loreino kasyklų geležies rū
dos 7 mil. 200 tūkst. tonų. 
Atrodo, kad daug kur biznis 
pirmiausia, o po to tik kiti 
reikalai.

tas pats laikraštis atspaus
dino ilgą ir išsamų gen. kon
sulo Budrio laišką, kuriame 
paduota įdomios medžiagos 
apie faktišką žydų, padėtį ir 
tarp kitko pažymima, kad 
Lietuvoje užtenka vietos vi
siems jos gyventojams.

Minėtą laišką — straipsnį 
laikraštis atspausdino be jo
kio savo prierašo.

Užpraeitą sekmad. Pran
cūzijoje suskambėjo Reimso 
katedros varpai, kurie tylėjo 
per 24 metus. Vokiečių bom
bų sunaikinta katedra, pran
cūzų istorinė šventovė, at
statyta ir vėl žavės prancū
zus ir visus kultūringus 
žmones. Ta katedra, kaip 
pareiškė Reimso kardinolas 
Suhard, yra amžina, nes ji 
simbolizuoja . šalį, kuri yra 
visų protingų laisvių gynėja 
ir pasaulio taikos globėja. 
Pati gi tikroji laisvės esmė, 
kaip pareiškė kardinolas, 
glūdinti žmogaus asmens 
pirmenybėje. Taigi, Reimso 
varpai savo skambėjimu 
skelbs pasauliui, kad žmo
gaus asmens vertė turi būti 
laikoma virš viso kito.

Per Atlantą prastu orlaiviu
Praeitą savaitę amerikie

tis lakūnas Corrigan, 31 me
tų amžiaus, išlėkė iš New 
Yorko neva į Kaliforniją sa
vo senu orlaiviu, kurį jis įsi
gijęs už 900 dolerių. Tuo or
laiviu jis buvo atlėkęs iš 
Kalifornijos be sustojimo. 
Seniau jis norėjo lėkti į Eu
ropą, bet negavo leidimo. 
Liepos 17 d. jis išlėkė tie
siog į Airiją, kur nusileido 
Dubline po 28 valandų 13 
minučių kelionės. Dubline 
jis visiems sakėsi atlėkęs 
per klaidą, nes norėjęs lėkti 
į Kaliforniją ir nurodė, kad 
jį suklaidinęs kompasas. Ai
riai lakūną labai maloniai 
sutiko ir nepaskyrė jam jo
kios bausmės, nors jis netu
rėjo jokio paso nei leidimo 
nusileisti jų aerodrome. La
kūnui kelionė kaštavusi tik 
apie 70 dolerių.

Corrigan išlėkė tuoj po 
to, kai truputį nutilo ovaci- 

, jos lakūnui Hughes, kurs 
drauge su savo keturiais 
draugais aplėkė moderniau
siu orlaiviu aplink pasaulį 
per 91 valandą. Savo žygiui 
Hughes nesuteikė ypatingos 
reikšmės, pasakydamas, kad 
tokią kelionę galėjęs atlikti 
kiekvienas geras amerikietis 
lakūnas, turėdamas tokį mo
dernų orlaivį.

Mirė karalienė
Praeitą pirmadienį Rumu

nijoje mirė karalienė moti
na Marija, 62 metų amžiaus. 
Ji mirė po sunkios ir ilgos 
kepenų ligos. Velionė kara
lienė buvo Anglijos karalie
nės Viktorijos anūkė. Jos 
vyras Ferdinandas, rumunų 
karalius, mirė prieš 11 me
tų. Jos sūnus Karolius valdo 
Rumuniją, o viena duktė — 
Jugoslavijos karalienė.
Dvejų metų sukaktis

Liepos 17 dieną sukako 
lygiai dveji metai nuo Ispa
nijos civilinio karo pradžios. 
1936 metais Ispanijos ka
riuomenė ėmėsi ginklo prieš 
buvusią vyriausybę, kuri ne
siėmė rimtų priemonių 
prieš krašte siautusią di
džiausią anarchiją ir katali
kų žudynes. Po dviejų me
tų kovos sukilėliai valdo 
daugiau ‘kaip du trečdalius 
teritorijos. Abiejose pusėse 
žuvo apie vienas milijonas 
žmonių. Karo užbaiga dar 
nematoma.
Varžo komunistus

Rhode Island valst. ke
liuose miestuose komunistai 
norėjo sušaukti savo mitin
gus, kviesdami į juos plačią
ją visuomenę. Kelių miestų 
policija atsisakė duoti leidi
mus. Komunistai kreipėsi į 
gubernatorių Quinn, kurs 
pareiškė, kad jo vadovauja
moje valstybėje bus gina
mos pilietinės teisės ir lais
vės, tačiau nebus duodama 
jokios paramos užsienio 
propagandai, nežiūrint ar ji 
būtų komunistinė ar fašisti
nė, nes ir komunizmas ir fa
šizmas yra didžiausi priešai 
Amerikos konstitucinės san
tvarkos.

Priimta Amerikos Lietu
vių Katalikų Studentų ir 
Profesionalų Sąjungos Sei
me, Marianapolio Kolegijoje, 
Thompson, Conn. 1938 me
tais liepos mėn. 3 dieną.

1. Kadangi Lenkijos vy
riausybė Vilniuje (1938. 
VI. 1.)‘ uždarė Lietuvių Mok
slo Draugiją, kuri egzistuoja 
nuo 1907 m., ir konfiskavo 

/visą jos turtą,
I 2. Kadangi Lietuvių Mok
slo Draugija yra grynai 
moksliška įstaiga ir jos kny
gyne yra sukrauta brangioji 
lietuvių tautos tautosaka,

3. Kadangi Lietuvių Mok
slo Draugijos moksliški rin
kiniai yra svarbūs visam 
kultūringam pasauliui,

4. Kadangi nei rusų nei 
vokiečių vyriausybės savo 
laiku nedrįso paliesti šios 
grynai moksliškos įstaigos,

Todėl mes, Amerikos Lie
tuvių Katalikų Studentų ir 
Profesionalų Sąjungos sep
tintasis seimas, įvertindami 
gryną mokslą, vienbalsiai 
protestuojame prieš Lenki
jos nekultūringą darbą ir 
griežtai reikalaujame, kad 
Lenkijos vyriausybė sugrą
žintų Vilniaus Lietuvių Mo
kslo Draugijai jos konfis
kuotą turtą ir leistų šiai 
draugijai toliau tęsti kultū
rinį darbą.

Juozas Laučka, Pirm.
Petras AiLšnoras, Rašt.

Praha. — Čekoslovakijos 
sudėtų vokiečių nacių parti
ja yra įteikusi vyriausybei 
savo reikalavimus, kuriuose 
nurodoma, kad valstybė turi 
būti padalinta į teritorijas 
pagal gyventojų vartojamą 
kalbą. Tame rašte siūloma 
įsteigti kelias autonomines 
valstybėles, kuriose gyven
tojai turėtų laisvę auklėji
mo, švietimo ir savivaldy
bės.

Gen. Raštikio žodis Pavasarininkams

Dar šiais metais numato
ma Kaune statyti naujas ka
lėjimas. Naujo kalėjimo sta
tybai paskirta 700,000 litų.

Kaunas. — Pavasarininkų 
jubiliejiniame kongrese atsi
lankė ir iš pavasarininkų 
priėmė kariuomenei skirtas 
dovanas pats kariuomenės 
vadas, generolas Stasys 
Raštikis, kurs pasakė tokią 
kalbą:

Mieli pavasarininkai ir 
pavasarininkės,

Mūsų kariuomenės ir savo 
vardu aš širdingai dėkoju 
Tamstoms už kariuomenės 
pagerbimą ir paaukotus gin
klus.

Mes kariai, ir ypatingai 
karo dėl Lietuvos nepriklau
somybės aktingi dalyviai, 
aukštai vertiname ir gerbia
me „Pavasario” Sąjungą, 
nes gerai žinome, ir visada 
atsimename, kad „Pavasa
ris” davė atgimusios Lietu
vos karo istorijai pirmąją 
garbingų kautynių lauke 
paaukotą kareivio auką — 
būrininką Povilą Lukšį ir 
daug kitų narsių karių sava
norių. Iš jūsų tarpo ir dabar 
ateina į kariuomenę daug 
gražių, taurios sielos, aukš
tos moralės ir kilnių idealų 
jaunuolių, pasiryžusių sąži
ningai tarnauti Dievui ir Tė
vynei. Tamstos ir šiandien 
savo gražaus jubiliejaus

Londonas. — Anglijos ka
raliaus Jurgio išvykimo į 
Prancūziją išvakarėse pas 
Anglijos užsienio reikalų 
ministerį atsilankė Hitlerio 
asmens adjutantas ir įteikė 
Hitlerio laišką, kuriame Hit
leris pareiškia savo didžiau
sią norą turėti geresnius 
santykius su Anglija ir pa
geidauja Čekoslovakijos vo
kiečių sudėtų klausimo tai
kaus išsprendimo.

Savo atsakyme Anglijos 
užsienių reikalų ministeris 
išreiškė malonų pasitenkini
mą, tačiau nurodė, kad Vo
kietijos gera valia gali būti 
puikiausiai parodyta, ben
dradarbiaujant politinių 
tremtinių tvarkingo išvyki
mo klausimu. Nuo pat Aus
trijos užėmimo tarp Vokie
tijos ir Anglijos beveik ne
buvo tiesioginių diplomatų 
pasimatymų bei pašnekesių. 
Hitleris savo neva gerą va
lią pareiškė kaip tik labai 
svarbiu momentu, kai Pran
cūzija su Anglija visai su
artėjo. Hitleris norėjo paro
dyti, kad jis tikrai nori ar
timų santykių su Anglija.

MEKSIKOS PREZIDEN
TAS GINA NUSAVINIMĄ

Jalapa. — Meksikos prezi
dentas Lazaro Cardenas 
New York Times dienraščio 
korespondentui suteikė pasi
kalbėjimą, kuriame jis pla
čiai pasisakė dėl aliejaus bei 
žibalo versmių nusavinimo. 
Jis pareiškė, kad versmių 
nusavinimo reikalavo vals
tybės gerovė, todėl taip ir 
padaryta. Meksika nesanti 
prieš užsieniečius; priešin
gai, Meksikai labai reikalin
gi užsieniečiai specialistai, 
kuriems Meksikos durys yra 
atdaros. Dabar laukiama 
specialistų technikų iš Vo
kietijos, Austrijos ir kitur.

proga neužmiršote savo ka
riuomenės ir sustiprinote ją 
dvasiškai ir medžiagiškai 
tuo skatindami karius dar 
labiau dirbti, budėti ir au
kotis.

Mes gerai žinome, kad 
„Pavasario” sąjungos ilgas 
25-rių metų kelias buvo ne 
gėlėmis nuklotas. Tačiau 
„Pavasaris” ėjo ir eina vis 
pirmyn ir pirjnyn, dirbda
mas didelį ir naudingą dar
bą. Mums lieka tik linkėti, 
kad tas darbas visada duo
tų Tamstoms gražiausių 
vaisių.

Kariuomenės vardu aš 
sveikinu jūsų senas, dar ru
sų priespaudą, įvairias oku
pacijas ir karo laikus ma
čiusias vėliavas, sveikinu jū
sų sąjungos garbingus įkū
rėjus ir vadus, sveikinu jū
sų gerbiamus svečius ir 
bendros idėjos bendradar
bius Amerikos vyčius ir pa
galiau sveikinu visą iš visų 
Lietuvos kampelių suvažia
vusį katalikų jaunimą — pa
vasarininkus ir pavasarinin- 
kes. Sveikinu ir dar kartą 
dėkoju.

Tegyvuoja kupinas ener
gijos gražus „Pavasario” 
jaunimas.

Amerikiečiai Sportininkai 
Laimi Pirmas Vietas

LIETUVA RŪPINASI 
GAUTI IŠ RUSIJOS 

MIŠKO

Kaunas. — Taikos sutar
timi Sovietų Rusija buvo pa
sižadėjusi duoti Lietuvai 
krašto atstatymo reikalams 
miško. Lig šiol šis taikos 
sutarties punktas dar nėra 
įvykdytas ir Lietuva sutar
to miško kiekio negavo, nors 
Lietuvos vyriausybė jau ne 
vieną kartą buvo pareiškusi 
savo pretenzijas.

So. Rusija, kaip rašo Dar
bas, neatsisako duoti sutar
tą miško kiekį, bet sutinka 
duoti tik su sąlyga, kad pa
tys rusai pagamins mišką ir 
pristatys prie Lietuvos sie
nos, o Lietuva už tai turės 
atlyginti. Kadangi nežinia, 
kiek miško pagaminimas ir 
pristatymas kaštuotų, tai 
Lietuva nesutinka jį tokio
mis sąlygomis priimti, nes 
gali atsitikti, kad visa miš
ko medžiaga nebus verta to, 
kiek už ją teks sumokėti.

Bet Lietuvai dabar miškas 
reikalingas, o susitarus su 
Lenkija jo plukdymas per 
Lenkijos teritoriją taip pat 
būtų įmanomas, todėl Lietu
vos vyriausybė vėl iškėlė 
miško gavimo reikalą. Lie
tuvos atstovas. Maskvoje į- 
galiotas šiuo reikalu tartis 
su So v. Rusijos r vyriausybe 
ir reikalą vie^kiu ar kito
kiu būdu sutvarkyti. Lietu
va sutinka, kad vietoje miš
ko jai būtų atlyginta pini
gais ar kitokiu būdu.

ATVYKSTA SPORTININ
KAI IŠ BRAZILIJOS

Kaunas. — Liepos 22 d., 
šį penktadienį, į Tautinę 
Olimpiadą iš Brazilijos at
vyksta trys lietuviai sporti
ninkai.

KALĖJIME KĖSINOSI NU
SIŽUDYTI BANKO DI

REKTORIUS

Marijampolė. — Kalėjime 
laikomas buvęs Vilkaviškio 
smulkaus kredito draugijos 
direktorius Mauša Genas, 
kaltinamas išeikvojęs apie 
25,000 litų.

Geno byloje tardymą ve
da ypatingasis tardytojas 
Krulickas.

Šiomis dienomis Genas 
savo kameroje bandė nusi
žudyti. Kažkaip įsigijęs ašt
rų daiktą Genas persipiovė 
sau rankų gyslas. Tačiau pa
sikėsinimas nusižudyti buvo 
pastebėtas ir jį išvežė į ka
lėjimo ligoninę. Geno gyvy
bei pavojaus nėra.

Ypatingasis tardytojas 
Krulickas dabar aiškina di
rektoriaus kėsinimosi nusi
žudyti priežastį.

SKAUTŲ STOVYKLA 
UŽDARYTA

Kaunas. — Liepos 17 d. 
Kaune — Panemunėje iškil
mingai uždaryta Lietuvos 
skautų tautinė stovykla. Į 
uždarymo iškilmes buvo at
silankęs ir Respublikos Pre
zidentas, kuriam Vilniaus 
lietuvių veikėjas šikšnys 
pristatė vilniečius skautus.

Kaunas. — Liepos 17 die
ną, dalyvaujant Respublikos 
Prezidentui Smetonai, Mi- 
nisteriui Pirmininkui kun. 
Mironui, Seimo Pirmininkui 
Šakeniui, visai vyriausybei, 
užsienio atstovams, kariuo
menės vadovybei ir per 15,- 
000 žiūrovų, iškilmingai ati
daryta Lietuvos pirmoji 
Tautinė Sporto Olimpiada.

Olimpiados programoje y- 
ra 12 sporto šakų. Pačioje 
pradžioje lietuviai amerikie
čiai sportininkai labai gerai 
pasirodė, laimėdami pirmas 
vietas. Stanišius (iš Kear
ny) laimėjo pirmą vietą 
1,000 metrų (109.3 jardų) 
bėgime, nubėgdamas per 
10.9 sek. Bernotą I iš Pitts
burgh©) iššoko į aukštį be 
karties 6 pėdas 3 colius. Bei
nortus nustūmė rutulį 45 pė
das 11 colių. Blažytė (iš 
Chicagos) numetė diską 114 
pėdų 11 colių.

Amerikiečių bėgikų ko- 
manda švedų estafetėje 
10,000 metrų (1093 jardus) 
nubėgo per 2.04 min.

Lietuviai amerikiečiai pa
statė kelis naujus Lietuvos 
rekordus. Lietuvos sporti
ninkams irgi pasisekė pa
siekti 6 naujus rekordus.

MINĖJIMAS LIETUVOJE

Kaunas. — p^iąus ir Gi
rėno 5 inetų mirties ^sukak* 
ties minėjimas čia pradėtas 
liepos 16 d.; Įgulos bažny
čioje atlaikytos gedulingos 
pamaldos, o liepos 17 d. iš
kilmingai pažymėta drąsie
siems lakūnams paminklo 
vieta. Paminklas būsiąs už
baigtas iki ateinančių metų 
vasaros.

VILNIAUS LIETUVIAI 
SPORTININKAI KAUNE

Kaunas. — Liepos 17 d. 
ryte į Kauną atvyko iš Vil
niaus 30 lietuvių sportinin
kų ir 16 ekskursantų, kurių 
skaičiuje žymūs visuomeni
ninkai kun. K. Čibiras ir dir. 
šikšnys. Atvykusių tarpe 
buvo ir Vilniaus lietuvių 
skautų vadas žižmaras.

Vilniečius lietuvius stoty
je pasitiko per 10,000 kau
niečių ir didžiausios minios 
Kauno gatvėse, kur jiems 
sukeltos entuziastiškos ova
cijos. Vilniečiai lietuviai ap
lankė Nežinomo Kareivio 
kapą ir ten padėjo gėlių, at
vežtų iš Vilniaus krašto.

NEMUNE UŽTIKTAS NU
SKENDĘS KARO LAIVAS

Kaunas. — Ties Kanto 
gatve bekeliant keleivius iš 
Aleksoto į Kauną ir atgal 
dažnai viduryje Nemuno 
laivelius užkliudydavo kaž
kokie stiebai. O praeitą šeš
tadienį į tuos stiebus taip 
atsitrenkė vienas laivelis, 
kad vos neišsivertė su kelei
viais. Dabar išaiškinta, kad 
toje vietoje yra vokiečių nu
skandintas rusų karo laivas, 
kuris sudaužytas ir Nemu
no dugne guli. Kadangi ties 
ta vieta pavojinga plaukioti 
ir garlaiviams, tai numato
ma rusų karo laivą iškelti.
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.
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DANTELIUS J. A VERKA — Vedėjas.

Lietuvos Vyriausybei 
Pareiškimas

? Jau buvo rašyta, kad Lie
tuvos valdžios aukšti asme
nys priėmė Am. Liet. Kata
likų Federacijos Tarybos 
įgaliotinius, kurie savo atsi
lankymo metu įteikė pareiš
kimą, kuris čia spausdina
mas. 'Red.

Mes, Amerikos lietuviai 
katalikai, toli gyveną nuo 
Tėvynės, bet giliai susirūpi
nę jos reikalais, šioj sunkioj 
jos valandoj kreipiamės į 
gerbiamąją Lietuvos vyriau
sybę. Mes suprantame sun
kią Lietuvos padėtį, esančią 
tarp dviejų, viena kitai 
prieštarauj ančių srovių:
akylai daboj ančios lenkų 
kontrolės ir griežtai nepa
tenkintos lietuvių visuome
nės.

Suprasdami ir vyriausy
bės padėtį, mes jungiame ir 
rimtus mūsų pageidavimus, 
kurie plaukia iš susirūpinu
sios širdies, yra pagrįsti 
vien
meile ir grynu jos gelbėjimo 
troškimu. Mes esame tikri, 
kad ligšiolinėj politikoj ne 
visi tautos resursai buvo 
sunaudoti, kad žymi, o gal 
ir di(įesn& fos sūnų dalis, 
buvo1 laikoma atstumoj. ir 
kad stambiosios lietuvių di
džiumos ideologija (katali
kų tikyba) buvo ignoruoja
ma, ar, tikriau kalbant, ne
prietelingai traktuojama. 
Kas liūdniausia, naujoji 
konstitucija patiekia plačių 
galimybių tai politikai to
liau varyti.

Dabar išmušus kritiškai 
valandai, kada visos tautos 
pajėgos privalo būti jos ap
saugai sukauptos, ligšiolinė 
politika reikalinga radika
laus pakeitimo. Mes, ameri
kiečiai, betarpiškai su esa-

' muoju politiniu momentu 
nesutapę, negalime čia leis
tis į politikos smulkmenas, 
bet tiek ntisimanome, kad 
esminiai politinio ir visuo
meninio teisingumo ir hu
maniškumo principai gali ir 
privalo būti visur ir visuo
met pritaikomi:

1. Katalikų tikyba ir vys
kupų globojama katalikų 
akcija Lietuvoje turi turėti 
pilną veikimo laisvę.

2. Santykiai su šv. Sostu 
turi būti normalūs, kaip pri
dera katalikiškai valstybei, 
kokia, be abejonės, yra ar 
bent turi būti Lietuva.

3. Katalikai turi turėti 
pilną organizacinio gyveni
mo, švietimo ir spaudos lai
svę. Yra nenormalu, kad ka
talikai V. D. Universiteto 
katalikiškame fakultete ne
turi teisės ruošti mokytojus 
ir savo vaikams turėti kata
likiškas mokyklas ir katali
kus mokytojus.

4. Asmeninė piliečių lais
vė ir iniciatyva turi būti 
gerbiama.

5. Partinės vienos grupės 
privilegijos turi būti likvi
duotos ir vyriausybei reikia 
remtis platesne pozityviai

• nusistačiusią visuomene 
ją lygiai traktuoti.

6. Tautininkų grupė viena 
i neturi teisės savintis vals

tybės valdymo ir tautiškumo 
monopolio. Taip darydama 
ji atstumia nuo valstybinio 
ir tautinio darbo kitokio nu
sistatymo geros valios kūry
bingus žmones.

Čia suminėti tik patys pa
grindiniai mūsų pageidavi
mai, ryžtingu rimtumu pa
remti. Mes jaučiamės turį 
teisės juos patiekti, nes:

1. Sudarome lietuvių tau
tos trečdalį.

2. Nepriklausomybės kūri
mosi metu mes sudėjome 
ant Tėvynės aukuro stambią 
auką, kuri daug padėjo ne
priklausomybei atgauti. A- 
merikos lietuvių pastangos, 
Tautos Fondo finansavimas 
daug gero padarė Lietuvai 
ir karo metu Šveicarijoj, ir 
Taikos Konferencijoj Pary
žiuj, ir kitur.

3. Lietuvos vyriausybės 
politikos kryptis neigiamai 
veikia Amerikoj gimusį lie
tuvių jaunimą. Mūsų jauni
mas religingas ir patriotiš
kas. Jis karštai atjaučia Lie
tuvos nelaimę, stipriai re
aguoja į lenkų užsimojimus 
ir net su ginklu rankose yra 
pasiryžęs ginti Lietuvos lai
svę. Tačiau tikėjimo prie
spaudos ir išvidinės nesan
taikos aidai giliai pažeidžia 
jo religinius ir patriotinius 
jausmus. Pasigailėkime tos 
jaunosios kartos, ištikimų 
tėvų — lietuvių religingai 
išauklėtos. Tik sveika tei
singumo ir teisėtumo politi
ka ir tikra tautos vienybė 
tegali išgelbėti Lietuvai mū
sų išeivijos jaunimą.

Toks mūsų balsas. Ulti
matumo metu mes griežtai 
pasipriešinom tiems šū
kiams, kad dabar tai pats 
patogiausias laikas revoliu
ciniu keliu tautininkų reži
mui nuversti. Ne toks buvo 
mūsų nusistatymas, nes to
kiame užsimojime įžiūrėjo
me tautos nepriklausomybei 
pavojų. Vienok jaučiamės 
sąžiningo Tėvynės ateitimi 
susirūpinimo įpareigoti čia 
savo minėtus pageidavimus 
atvirai jums patiekti. Mes 
tikime, kad Jūs, jausdami 
momento rimtumą ir savo 
atsakingumą visai tautai ir 
jos istorijai, juos tikrai 
sidėję apsvarstysite ir 
kreipsite į tai reikiamą 
mesį.

Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacijos Tarybos įgalio
tiniai: Pasirašė —

Kun. Jonas Balkūnas. 
Dr. Petras Atkočiūnas. 
Kun. Ignas AJbavičius. 
Inž. Antanas Mažeika. 
Ona Atkočiūnienė.

Žmogaus dorybių jėga ne
gali būti matuojama dėl pa
daromų pastangų po prie
spaudos, bet pagal jo papra
stą elgimąsi paprasčiausiu 
laiku. — Pascalis.

(Tęsinys)
3. Kaip buvo?

Apie derybų ir kompromi
sų reikalingumą kalbėjo 
daugelis rimtų žmonių, jų 
tarpe prof. Čepinskis, dr. 
Bistras ir visi žymiausieji 
mūsų diplomatai, kaip Kli
mas, dr. Šaulys, Lozoraitis, 
Turauskas, Urbšys, Bizaus
kas ir kiti. Vieni savo pata
rimus šnabždėdavo tyliai į 
ausį, o kiti, tarnybos ma
žiau varžomi, šaukdavo gar
siau salėse ir spaudoje; šie 
pastarieji buvo apšaukti di
deliais nenaudėliais ar net 
išdavikais. Jie labai gerai 
pramatė kaip gali baigtis 
sustingęs tylėjimas ir ne
veiklumas ir šiandien jie 
Lietuvoje gana populiarūs 
dėl savo proto aštrumo, kurs 
leido jiems matyti įvykius 
per kelerių metų skraistę. 
Gerbiami jie ir už drąsą pa
sakyti tokias tiesas, kurios 
negalėjo niekam, nei jiems 
patiems patikti. Reiškia: iš
mintingų žmonių Lietuvoje 
nestinga.

1937 m. pavasarį paty
riau, kad lietuvių-lenkų san
tykiai ypatingu būdu ir net 
pagreitintai aštrėja. Tuomet 
buvau sugalvojęs paskutinį 
perkūnsargį: valdžioms ne
sutariant pradėti derybas, 
pasiūliau suorganizuoti stu
dijų komitetą iš 5 lenkų ir 5 
lietuvių profesorių, istorikų, 
geografų ir juristų. Toks ko
mitetas būtų ruošęs kom
promisinius projektus ir stu
dijavęs dviejų valstybių tai
kos galimybes. Jo nuomonės 
ir projektai būtų buvę gry
nai privatinio pobūdžio ir 
valdžioms, žinoma, nepriva
lomi. Tokiam komitetui aš 
prašiau tik paprasčiausios 
tolerancijos: netrukdyti bet 
kurioje valstybėje komiteto 
nariams susirinkti ir neįsa
kyti valdiškai spaudai juos 
pulti. Maniau, kad toks ko
mitetas sudarys bent kiek 
lengvesnę atmosferą. Ko 
prašiau — aukštybėse nega
vau ir nuvykęs į Dancigą 
nieko pažadėti negalėjau.

Santykių užmezgimą sprę
sti ultimatumu Lenkijos val
džia pasiryžo jau šių metų 
sausio mėn. pabaigoje. Bet 
ji laukė sau tinkamos pro
gos. Austrijos okupacija bu
vo tam reikalui tinkamiau
sia proga. Tuomet skubiai 
buvo pasiųstas Lietuvos te- 
ritorijon lenkų kareivis, kad 
ten jis būtų nušautas ir duo
tų pradžią konfliktui. Vis
kas pavyko puikiausiai ir 
susidarė visai gera proga 
suformuluoti negirdėto žiau
rumo ultimatumą iš pustu
zinio punktų, kurių tarpe 
kareivio užmušimas tefigū- 
ravo paskutinėje vietoje. 
Manyta reikalauti Lenkijai 
kariškos bazės Klaipėdoje, 
prasišalinimo dabartinės 
valdžios ir kitų dalykų, visai 
nesiderinančių su mūsų ne
priklausomybe. Bet pirmą 
ultimatumo projektą sulaikė 
labai energinga Prancūzijos 
ambasadoriaus intervencija. 
Po keturių dienų prisidėjo 
prie prancūzų ir britų vy
riausybė. Ultimatumas išėjo 
gerokai sušvelnintas, reika
laująs tik normalių santy
kių, nebereikalaująs forma
liai atsižadėti Vilniaus.

Kovo 17 —19 d. Kaune bu
vo labai karšta. Jaunimas su 
ašaromis atsisveikino su my
limaisiais ir apraudotas ri
kiavosi į frontą. Tačiau tvir
to patyrimo žmonės iš karto 
sakė, kad karo nebus, kad 
Lietuva ultimatumą priims 
ir santykiai po truputį „nor-

malizuosis”. Atmesti ulti
matumą nebuvo kaip. Joks 
užsienio politikas nesuprato 
ir negyrė mūsų tylėjimo. 
Rusija, kuria labiausia pasi
tikėta pastaraisiais metais, 
ne tik nieko rimto nežadėjo, 
bet jos diplomatijos vairuo
tojai tomis dienomis pasida
rė nebėsurandami. Vokiškos 
ir itališkos sferos net skati
nusios Lenkiją griežčiau pa
sielgti su Lietuva. Gana įdo
mus sutapimas, kad visos 
demokratinės valstybės ir jų 
spauda buvo už Lietuvą, o 
trys didžiosios diktatūros už 
Lenkiją arba (SSSR) neitra- 
lios. Mažieji Baltijos kaimy
nai, jei ir būtų norėję, tai 
vis tik permaži, kad galėtų 
mus tinkamai paremti. Svar
biausia, kad beveik visa Eu
ropa norėjo, kad Lietuva tu
rėtų su Lenkija normalius 
santykius, Vilniaus klausi
mo kol kas nekliudant. Tad 
mūsų užsispyrimas vis vien 
būt buvęs bergždžias: su
švelnintą, kad ir nemalonų 
ir pažeminantį ultimatumą 
Lietuva. turėjo priimti, nes 
jokios kitos išmintingos iš
eities jau nebebuvo. Kam rū
pėjo Lietuvos garbė — turė
jo pasirūpinti santykių su
tvarkymu žymiai anksčiau, 
kaip tai patarė diplomatai 
ir kiti gudresni tautos veikė
jai. Dalykus išmaną Lietu
vos vyi*ai ir nekaltina Lietu
vos vyriausybės, kad ji ulti
matumą priėmė. Bet ją kal
tina už berybį delsimą, ne- 
apsukrumą ir apsileidimą, 
kurs atnešė valstybei ligšiol 
dar nepatirtą pažeminimą ir 
sudarė labai pavojingą pre
cedentą santykiuose su ne
patikimais kaimynais.

Paprastos minios keliose 
demonstracijose labiausia 
kaltino p. Lozoraitį, užsienio 
reikalų ministerį. Bet gerai 
nusimaną užsienių politikos 
užkulisiuose žmonės nei ne
manė p. Lozoraičio kaltinti, 
nes žinojo, kad santykiai su 
Lenkija iki paskutinio kon
flikto dar nebuvo jo ranko
se. Skaudūs įvykiai atvėrė 
akis ir tautininkų nemažai 
daliai ir jų tarpe pasigirdo 
ligšiol negirdimi tonai: už 
konsolidaciją ir koaliciją. 
Tokios koalicijos reikalauja
ma ne iš karo baimės: rodo
si, kad taika Nemuno basei
ne net kiek sustiprėjo, ta
čiau lietuvių tautai kovos ir 
konkurencijos sąlygos vis 
dėlto pasunkėjo ir labai 
reiktų įkinkyti valstybės 
darbų vadovybėn pačius iš
mintingiausius visų grupių 
žmones.

4. Ateities perspektyvos

Vienybės (ne vienodumo) 
pasigenda visa Lietuva. Pa
sigenda dėlto, kad mato tau
tininkus labai pavargusius, 
išsisėmusius ir įkirėjusius 
perdaug kietu ir neteisingu 
režimu. O kitoms tautos 
grupėms per paskutinį de
šimtmetį priaugo net labai 
išlavintų, europinio masto 
žmonių, jaunų, energingų ir 
tolerantingų, kurie turi di
delio pasitikėjimo tautoje. 
Tokiu puikiu prieaugliu, ku
rio svorį visi Kaune pripa
žįsta, gali pasidžiaugti ypač 
katalikai.

Jaunimas stačiai trokšta 
didesnių tempų, dinamikos 
kultūrinėje pažangoje. O se
ni, išvargę ir anemiški kon
servatoriai nebegali suprasti 
naujo gyvenimo reikalavi
mų, neturi tautinių ambici
jų, stinga pasiryžimo ir rim
tesnius reikalus mėgsta ati
dėlioti.

— Liepos 16 d. į Tautinę 
Lietuvos Sporto Olimpijadą 
atvyko 26 Vilniaus lietuviai 
sportininkai, vadovaujami 
žinomo skauto žižmaro. Jie 
buvo ypatingai šiltai sutikti.

— Upių prižiūrėtojai šiais 
metais labai stengiasi ap
tvarkyti Nemuno ir Neries 
pakrantes, kad būtų galima 
lengviau išvengti potvynių. 
Ypač gražiai manoma su
tvarkyti Kaune Nemuno 
krantinė.

— Lietuvių tautosakos 
archyvas išleido Vilniaus 
krašto lietuviškos tautosa
kos rinkinį, kuris aiškiau
siai liudija apie Vilniaus lie
tuviškumą. Rinkinys rodo, 
kad Vilniaus lietuvių tauto
saka (liaudies dainos, pasa
kos, patarlės) labai artima 
kitų Lietuvos dalių tautosa
kai. Joje žymi slavų įtaka, 
bet ji atėjusi ne iš lenkų, 
bet iš gudų.

— Vabalninke birželio 25 
— 26 d.d. labai iškilmingai 
paminėta Lietuvos krikšto 
550 metų ir nepriklausomy
bės 20 metų sukaktys. Da
lyvavo vyskupai Paltarokas 
ir Matulionis, kan. Kemėšis, 
prof. Pakštas, dr. Dielinin- 
kaitis ir kiti. Jungtiniam 
chorui vadovavo muz. Ka- 
veckas. Dalyvavo keli rašy
tojai, poetai, kurie paskaitė 
savo kūrinius.

— Užsienio reikalų minis- 
teris Lozoraitis yra išvykęs 
į vieną Vokietijos kurortą 
sveikatos pataisyti ir pail
sėti. Berlyne jis lankėsi pas 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministerį.

— Ilgą laiką buvęs užsie
nio reikalų ministerio sekre
torius Stasys Bačkys nuo 
rugpiūčio 1 d. skiriamas 
Lietuvos pasiuntinybės pir-

muoju sekretorium į Pary
žių.

— Liepos 12 d. iškilmin
gai sutikti Amerikos lietu
vių sportininkai Klaipėdoje 
ir Kaune. Kelione visi labai 
patenkinti. Liepos 14 d. at
vyko Anglijos lietuvių de
vyni sportininkai.

— Tautinės lietuvių skau
tų stovyklos trylikos užsie
nio valstybių skautų atsto
vai padėjo vainikus prie ne
žinomo kareivio kapo.

— Šiais mokslo metais 
Darbo Rūmų įsteigtą liau
dies universitetą lankė 3873 
darbininkai, kuriame dėstė 
160 lektorių.

— Šiomis dienomis į at
sargą išėjo pulk. Griganavi- 
čius, aviacijos pulk. Įeit. Pe- 
seckas ir maj. šipelis.

— Kuršių marėse nusken
do lietuvis skautas, kapel
meisterio Lechavičiaus sū
nus.

— Amerikietis lietuvis 
sportininkas Pranas Lubi
nas paskirtas policijos mo
kyklos instruktoriumi.

— Priekulėje liepos 3 d. 
pašventinta katalikų bažny
čia, kuri pastatyta buvusio 
amerikiečio kun. Petkaus 
rūpesčiu. Į šventinimo iškil
mes atsilankė 
ekskursijos.

— Birželio 26 
Šaulių Sąjunga
atšventė savo gyvavo 19-kos 
metų sukaktį. Į iškilmes bu
vo atvykę Latvijos aizsargų 
atstovai.

— Kaune gauta žinių, 
kad Maskvoje ėjęs mėnesi
nis lietuvių kalba laikraštis 
Priekalas nustojo ėjęs ir 
daugiau nebūsiąs leidžiamas.

— Anglijos vyriausybė 
nustatė ir pranešė Lietuvai, 
kiek bus galima parduoti 
Anglijai lietuviško bekono 
per rugpiūčio ir rugsėjo mė
nesius. Daugiausia anglai 
pirks iš Danijos, antroje vie
toje — Lenkija, o Lietuva 
— trečioje vietoje, po Lietu
vos seka Sov. Rusija, Estija, 
Latvija ir Suomija.

— Iš Baltijos valstybių 
daugiausia Prancūzijoje per
ka Lietuva. Pernai Lietuva 
paėmė prancūzų prekių be
veik dvigubai daugiau, nei 
Latvija ir 
kartu.

— Šiemet 
tuvos miško
už daugiau kaip 6 milijonus 
litų. Daugiausia bus parduo
ta spygliuočių medžių ap
dirbtos medžiagos.

— Liepos 1 d. į Kauną at
ėjo pirmas traukinys iš Var
šuvos; juo atvažiavo 21 ke
leivis. Miegamuoju vagonu 
pasinaudojo tik vienas Ang
lijos pilietis. Tą pačią dieną 
į Varšuvą išėjo iš Kauno 
traukinys, kuriuo važiavo 
tik 4 keleiviai.

— Anglijos aukštosios 
mokyklos paskyrė Lietuvos 
universitetui tris stipendi
jas, kuriomis galės pasinau
doti tie studentai, kurie ruo
šiasi būti anglų kalbos mo
kytojai.

— Nidos kopų sargas, ge
gužės mėnesio gale nušovęs 
du elnius, nuteistas pusant
rų metų kalėjimo.

— Raudonojo Kryžiaus 
nauju pirmininku Respubli
kos Prezidentas paskyrė dr. 
Alekną, jo pagelbininku 
pulk. Ingelevičių. Iki šiol 
pirmininku buvo dr. Petri
kas.

— Kauną pasiekė žinios, 
kad Sovietų Rusijoj į Gudi
jos aukščiausią tarybą iš
rinkti Aleksa-Angarietis ir

kauniškė Malka Chodosaitė 
Angarietis yra buvusio b 
mės ūkio ministerio Aleksos 
brolis, o Chodosaitė — bene 
turtingiausio Kaune žydo 
Chodoso duktė.

— Liepos 23 — 24 d.d. ait 
tomobilių klubas rengia eili
nes automobilių ir motocik- 
lų lenktynes aplink Lietuvą

Karto M 
ir rer

sssbuvo
Tuo met

■ . _ ,JMadas
,per visus apskričių miestus.

ligija

Lenktynės prasidės Kaune. / 
Kelionei nustatytas toks 
ruožas: Kaunas — Kaišiado-1| 
rys — Ukmergė — Utena- 
Zarasai — Rokiškis - Bir- H 
žai — Panevėžys —Kėdū- | 
niai — Raseiniai — Šiauliai |
— Mažeikiai — Telšiai - 
Kretinga — Palanga - 
Klaipėda — Šilutė — Pagė
giai — Tauragė — Jurbar- 
kas — Šakiai — Vilkaviškis į

— Marijampolė — Lazdijai?
— Alytus — Kaunas.

— Krašto apsaugos minis- 
teris apdovanojo šauliu j 
žvaigžde šiuos lietuvius Į|
amerikiečius: kun. M. Pan- j 
kų, Rap. Kručą, P. Narvydą, | 
V. Stulpiną, Matą Zujų, P, 
Mickeliūną ir A. Bonį.

— Ryšium su pavasari
ninkų kongresu, birželio 27

buvo visa 
tiškumą. 
vien paoai 

įstaigas, t 
kenkė džis 
melžei 
le Marksai 
rijoje relig

tiks pakeis 
religijos 
įstatymo 1 
kritika p? 
kritika".

Tame 
Marksas ji 
jėgos revol

Ligšiol vokiečiai Klaipė
doje ir Kaune turėdavo kiek 
laisvesnes gyvenimo sąly
gas, nes turi galingą užtarė
ją. Dabar ir lenkų mažuma 
susilaukė užtarytojų, atgavo 
linksmą ūpą ir pasijuto lai
svesni. Lietuvius pradeda 
apimti pesimizmas, kad savo 
šaly jie gali mažiau reikšti, 
negu svetimtaučiai, nes nu
stojo seniau turėtų laisvių 
ir lygybės. Tai irgi yra di
delis akstinas pasukti vairą 
konsolidacijos ir demokraty- 
bės link. Dešimties metų 
skaudus patyrimas labai 
aiškiai įrodė, kad mažai tau
tai diktatūra atima entuzi
azmą, energiją ir reikalingą 
pilietinį susipratimą ir tuo 
būdu paruošia dirvą sveti
mai įtakai.

Aklai uždaryta demarkli- 
nija tikrai dusino šiaurinius 
Lenkijos pakraščius. Nor
malaus susisiekimo Lenkija 
labai norėjo. Tinkamesnių 
laiku vedant derybas Lietu
va būt išsiderėjusi sau porą 
apskričių, kur daugiausia 
lietuvių gyvena, o tai (pro- 
porcionaliai) būtų toks pat 
milžiniškas laimėjimas, kaip 
Vokietijai Austrija, nes Lie
tuvos teritorija ir gyvento
jai būtų padidėję 10%. Prieš 
1927 m. lietuviai turėjo Vil
niaus krašte apie 300 moky
klų ir arti 40,000 organizuo
tų žmonių, stiprią spaudą. 
Dabar beveik nieko nebetu
ri. Laisvose derybose Lietu
vai tikrai būt pavykę gerą 
dalį likviduotų įstaigų vėl 
atgaivinti, o dabar jau visai 
kitos šnekos: do ut dės 
(duodu, kad ir tu duotu- 
mei).

Prof. K. Pakštas.
(Bus daugiau)

— 30 d.d. Karo Muziejų ap- j0 patie 
[ redymas: „ 

gavo paaiškinimą. ' jegalipake 
kas. Per fiz 
ri nuversta 
eina net pri 
kad sprendi 
oė revoliuc 
men politin 
oė, ir turi

lankė apie 29,500 žmonių, 
kurie į

Kiek aplankė muziejaus so
delį — nebuvo įmanoma su
skaityti.

— Savanorių sąjungos 
centras stropiai ruošiasi sa
vanorių kongresui, kuris į- 
vyks šių metų rudenį Kon
gresui numatoma apie 8,000 revoliucija, 
dalyvių.

— Lenkai Kaune pagei
dauja turėti lietuvių lenką 
draugiją, kuri suartintą 
abiejų tautų žmones arti- 
mesniam susipažinimui. Var
šuvoje nuo 1934 m. veikia 
Lietuvos Bičiulių Sąjunga, 
kurios steigtą skaičiuje bu
vo arkiv. E. Ropp. Draugi
jos didžiausiu veikėju yra 
jos pirm. inž. Sraszewicz, 
kurs savo noru išmoko lie
tuviškai ir dabar daug sten
giasi teisingai informuoti 
lenkų visuomenę apie Lietu
vos gyvenimą.

— Draugijų 
skyrius surinko žinias, kiek 
Lietuvoje yra draugijų (tu
rima dėmesy tik draugiją 
centrai, be padalinių); lietu
viai turi 311 draugijų; žydai
— 215, latviai — 18, rusai
— 16, vokiečiai — 15, lenkai
— 10, gudai — 3, estai-1 
ukrainiečiai — 1 ir karai
mai — 1.
draugijų, 
būti bet 
žmonės.

— Šiemet numatoma nu 
sausinti apie 33 tūkstančius 
hektarų žemės ir šiam dar
bui skiriama du milijonai li
tų. Nusausinimo darbams 
vadovauja 150 kultūrtechni- 
kų, o prie nusausinimo dar
bų dirba apie 4,000 darbinin
kų. Ūkininkai nusausinimo, 
darbais labai susidomėję.

— Per pirmus keturis mė
nesius Lietuvoje kontraban- 
davimu nusižengė ir nubaus
ta 601 asmuo. Jauniausias 
kontrabandininkas —12 me- » 
tų, seniausias — 77 metą se- į Ii 
nutė. Daugiausia kontraban
dininkų sulaikyta 
jos pasieny.

— Žuvintos ežere viena 
gulbių pora išperėjo 5 gul
biukus, kurie labai nebartus 
ir arti prisileidžia žmones, 
kurie labai grožisi baltai1 
siais šiaurės paukščiais, i

— Šiemet Lietuvoje išge
riama daug daugiau alaus, 
negu pernai; per pirmus ke
turis mėnesius alaus šiemet 
pagaminta 6 milijonai litrą, 
o pernai tuo laiku — 2 mil 
300 tūkst. litrų.

laisvę visi 
dėsto po 
kaip vieną 
ną bendru' 
ba klasę,1 
ir kuri į i 
dominuoji 
buržujai į 

revoliucija 
gimu para 
iš begeliški 
sas mato s 

; rijos įrankį 
buvo klasė,

S.'(LS įb,
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Liepos 22 d., 1938 m. 3

Kataliku Socialinė Veikla
mą pasaulio tvarkos, kokia 
buvo iki šiol, taip yra dėl to, 
kad, reiškiant savo egzisten
cijos paslaptį, tuo pačiu 
reiškiamas pasaulio pirmes
nės tvarkos sugriovimas. Jei 
proletariatas reikalauja pri
vatinės nuosavybės paneigi
mo, tai iškelia visuomenės 
lygybės principą”.

Revoliucinė klasės kova
Karlas Marksas stropiai 

darbavosi, kad galutinai 
baigtų užsimotą Komunistų 
Manifesto išplėtimo darbą. 
Baigiantis 1847 metams, jis

(Tęsinys)
Karlo Markso prieštikybinės 

ir revoliucinės pažiūros 
Atvykęs į Paryžių Mark

sas buvo sukakęs 25 m. amž. 
Tuo metu jis išleido veikalą 
„Įvadas į Regelio filosofi
ją”.' .Tame veikale pasirodė 
jo pagarsėjęs sakinys: „Re
ligija yra žmonių opijumas 
(nuodai)”. 1843 m. Marksas 
jau tikėjo, kad galutinas 
žodis tapo tartas religijai! 
Mat, filosofas Feuerbach 
buvo visai paneigęs antgam
tiškumą. Ir Marksui liko 
vien panaikinti žemiškąsias, baigė klasės kovos filosofi- 
įstaigas, • kurios žmonijai ją ir 1848 metais išleido Ko- 
kenkė džiaugtis tobula lai-'munistų Manifesto plačiai 
me čia, žemėje. Savo veika-' išdėstytas revoliucines idė- 
le Marksas reiškė: „Vokie- jas, kurios reiškiasi revoliu- 
tijoje religijos kritika esmi- i cine klasės kova, čia paduo-
niai baigta... Dangaus kri-jdame vien esmines ištrau-

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Nemėgsta bėda vienų vie
na vaikščioti, vienų viena 
žmonių kabinėti. Kur viena 
eina, ten kelios nelaimės pa
skui ją seka jos pramintu 
taku. — Vincas Krėvė.

Kai moteris išskiria vieną 
vyrą ir apdovanoja jį savo 
atida, tai jo mintys lieka už
imtos savo paties gerosiomis 
pusėmis ir josios trūkumais.

— Diana.

Vienintelis vaistas nuo vi
sokių nervų ligų — valia.

Žiaurus gyvenimas viso
kiais balsais žmogų išmoko 
šaukti.

— J. Marcinkevičius.

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
TARP NEW YORKO IR KLAIPĖDOS PER GOTHENBURGA

Kelionė prasideda Ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais. 
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. „Marleholm"
Nerelk švedų vizos keleiviams Į Lietuvą per Švediją

Laivų išplaukimai iš New Yorko:

GRIPSHOLM:------------Liepos 22, Rugsėjo
©ROTTN1NG1IOLM------- Rugplūčio 8, Rugsėjo

KUNGSIIOLM: — — Rugpiūčlo 18, Rugsėjo

Platesnių žinių ir lalvakorčlij kreipkitės l 
vietinį laivakorčių agentą, arba to

Į- "L !■ ,. ■ — — ■ — ' - —~ ~ ■**.*&&*'*>' • 7—^ 

SWEDISH AMERICAN LINE
'■ . • •• -. . ‘ 7 ■' ' .t. ■ - ■ I, i, - . - U? -

636 Fifth Ave., Rockefeller Center, New York, N. Y.

PALESTINOJE KARO 
PADĖTIS?

SIŪLO SUTVARKYTI VIL
NIAUS GATVES
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Tame 
Marksas 
jėgos revoliucijonierius. Pa
gal jo paties žodžius, štai į- 
rodymas: „Kritikos ginklas 
negali pakeisti ginklų kriti
kos. Per fizinę jėgą turi bū
ti nuversta fizinė jėga”. Jis 
eina net prie tokios išvados, 
kad sprendžiamoji ir galuti
nė revoliucija turi būti ne 
vien politinė, bet ir sociali
nė, ir turi būti proletariato 
revoliucija, kuri duotų pilną 
laisvę visai žmonijai. Jis 
dėsto politinę revoliuciją 
kaip vieną, kuri virsta į vie
ną bendruomenės skyrių ar
ba klasę, pilnai išsilavinusią 
ir kuri į savo rankas paima 
dominuojančią valdžią, kaip 
buržujai padarė Prancūzijos 
revoliucijos metu. Su pamė
gimu paradoksui, kurį ėmė 
iš hegeliškų studijų, Mark
sas mato socialinės revoliu
cijos įrankį klasėje, kuri ne
buvo klasė, bet klasėje, ku
rios pergalė trijumfaliai į- 
kurs neklasinę visuomenę. 
Jis klasės terminu reiškia 
privilegijos nuosavybę ir 
proletariatas, esantis nepri
vilegijuotas, nėra klasė. Tai 
buvo rašyta 1843 metais.

Štai Otto Ruhle patiekia 
Karlo Markso revoliucinių 
pažiūrų santrauką: „Jei pro
letariatas skelbia sugriovi- Proletarai nieko nepraran-

kritika pakeista 
kritika, teologijos 

pakeista politikų

pačiame 
jau tampa fizinės

veikale

kas:
„Ligi šiol egzistuojančios 

visuomenės istorija yra kla
sės kovų istorija.

„Moderninė buržuazinė vi
suomenė, kilusi iš fedualiz- 
mo liekanų, nepanaikino kla
sės antagonizmų. Vien tik 
pavadavo naujomis klasė
mis, naujomis ©persijos apy- 
stovomis, naujomis kariavi
mo formomis vietoje senų 
ji

„Mūsų laikotarpis, buržu
jų laikotarpis, vis dėlto turi 
skirtingas charakteristikas, 
kurios suprastina klasės an
tagonizmus. Visa visuome
nė vis daugiau ir daugiau 
skyla į dvi priešingas sto
vyklas, skirstosi į dvi dide
les priešingas klases: bur
žuaziją ir proletariatą.

„Ginklai, su kuriais bur
žujai nugalėjo feodalizmą, 
dabar yra nukreipti prieš 
pačią buržuaziją.

„Buržujai padirbdino ne 
vien ginklus, kurie jiems 
smogė mirtiną smūgį, bet 
taip pat davė vyrų, kurie 
valdys tuos ginklus, būtent, 
modernius darbininkus, ar
ba proletariatą.

„Komunistai atsisako slėp
ti savo pažiūras ir užsimoji
mus. Jie atvirai pasisako, 
kad jų uždaviniai atsiekiami 
vien priverstinu egzistuojan
čių socialinių apystovų su
griovimu. Valdančios klasės 
bus sukrėstos (nuverstos) 
komunistine revoliucija.

da, bet vien tik savo 
žius. Jie turi laimėti

retė- 
pasau-

darbi-

Jeruzalė. — Dėl padidėju
sių arabų ir žydų susirėmi
mų Haifos apylinkėje, Pa
lestinos anglų karo vadovy
bė numato paskelbti karo 
padėtį. Minėtoje apylinkėje 
neramumai ypatingai pa
dažnėjo nuo liepos 5 d. Nuo 
tos dienos iki šiol susirėmi
muose užmušta 47 arabai ir 
24 žydai; be to, 5 anglų ka
riai sužeisti.

Jeruzalėje keliose vietose 
buvo padegimų ir bombų 
sprogimų. Keli arabai pa
karti už teroristinius veiks
mus.

Taigi, „Visų šalių 
ninkai, vienykitės!”

Tuo būdu Karlas Marksas, 
žvelgdamas į kapitalistinės 
visuomenės silpnumą ir ra
dikaliuos revoliucijos galy
bę, pasidarė klasinės kovos 
pranašas ir apaštalas.
Ozanamo jaunos, bet dar

bingos dienos
Frederikas Ozanamas tu

rėjo patogesnę progą pir
miau Karlo Markso pradėti 
studijuoti socialinį klausi
mą. Ozanamui nereikėjo ap
leisti tėviškės, kad susiar
tintų su socialistais. Jis au
go ir mokėsi Lyone. Čia 1831 
metais įvyko Lyono audėjų 
ginkluotas sukilimas, kuria
me buvo nešama vėliava su 
parašu: „Gyvuokite, dirbda
mi, arba mirkite, kovoda- tarė, kad jokio tikro akcijų 

pardavimo tarp jų nebuvo, 
todėl negalėjo ir jokių nuo
stolių susidaryti.

Apskaičiuojama, kad Ras
cob užsilikusių mokesčių tu
rės sumokėti apie milijoną, 
o du Pont — apie 600,000 
dolerių.

MILIJONIERIAI PRALAI
MĖJO BYLĄ

Washington. — Milijonie
riai Pierre du Pont ir John 
Rascob pralaimėjo savo by
lą Mokesčių Skundų Tarybo
je, kuri atmetė jų pareiški
mus mokesčių sumažinimo 
reikalu. Abu milijonieriai į- 
rodinėjo tarybai, kad 1929 ir 
1930 metais jie turėjo dide
lių nuostolių, parduodami 
akcijas (šėrus) viens kitam. 
Taryba 12 balsų prieš 3 nu-

Lenkų laikraštis Przegląd 
Handlowo-Gospodarzy bir
želio 18 d. atspaude straips
nį „Lietuva nori sutvarkyti 
gatves Vilniuje”, kuriame, 
be ko kita, rašoma, jog jau 
prieš porą metų iškilęs klau
simas sutvarkyti Vilniaus 
gatvių grindinį. Tačiau ypa
tingai aktualus tas klausi
mas tapęs, užmezgus santy
kius su Lietuva. Dabar esą 
svarstoma, kokia medžiaga 
būtų praktiškiausia gat
vėms grįsti. Esą Lietuvos 
pramonininkas S. Gudinskas 
pasiūlęs Vilniaus magistra
tui sutvarkyti Vilniaus gat
ves, nurodydamas jo išdir
bamos medžiagos praktišku
mą ir elastingų kelių nau-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4525 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1621 Avenue U, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ISEA ABDALLA
1621 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4364 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control _Law at 
606 Evergreen Ave., ~ 
County of Kings, to 
premises.

EDWARD H.
606 Evergreen Ave.,

NOTICE is herebv given that License No. 
GB 4545 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1552 Broadway. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

TEAGUE TIMONY
1552 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7947 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7617—13th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRANK TREDGE & GENE TREDGE 
Tredge Bros. .

7617--13th Avenue. ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7345 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 

Į of the Alcoholic Beverage Control Law at 
' 66—4th Ave., Borough of Brooklyn, County 

of Kings, to be consumed off the premises.
HARRY RABINOWITZ

66—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4442 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1817 Avenue U, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, 

1817 Ave.

NOTICE is herebv given that License No. 
GB 9835 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
362 Stuyvesant Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off' the 
premises.

PATRICK QUIGLEY
362 Stuyvesant Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4402 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
130 Stuyvesant Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
LEE LIEBERMAN & ROSE GROSSBERG 
130 Stuyvesant Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4627 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
79 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL ARP
79 Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that License No. 
GB 4368 has been issued to the undersigned

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

KAMP'S
Brooklyn, N. Y.

to be consumed off the premises.
LENA BERCHIOLLI

U. Brooklyn, bl. x.

A 4-ciioTTalrrin I to 80,1 beer at retail under Section 75) aingumą. Atsižvelgiant Į 1 of the Alcoholic Beverage Control Law at • -i v 4-14 t -„4- 374 Ralph Ave., Borough of Brooklyn, County

mi”. Socialistai istorikai 
skaito Lyoną kaip vieną iš 
pirmųjų sukilimo vietų re- ’ 
voliucinio proletariato isto- j 
rijoje. Tais pačiais metais 
Karlas Marksas ėjo trylik
tuosius metus, o Ozanamasi 
aštuonioliktuosius; būda
mas tų metų Ozanamas jau 
išleido studiją apie socializ
mą, kuriai autoritetingas 
Lamartine nesigailėjo pagy
rų ir dideliai įvertino naujai 
išleistąjį kūrinį.

Kun. Jonas Balkūnas.
(Bus daugiau)

Pasididžiavimas vyru — 
didelė moters silpnybė.

Jei nori daug žinoti, nesi- 
gėdink klausti, ko nežinai.

— M. Z.

Rene Belbenoit

GYVENIMAS VELNIO SALOJE

numatoma nu
5 33 tūkstančius 
lės ir šiam dar-
i du milijonai Ii- j i 
linimo darbams 
.50 kultūrtechni- į 
lusausinimo dar- ! 
ie 4,000 darbinio- 
kai nusausinimo
ii susidomėję, 
rmus keturis mė- r 
ivoje kontraban- 
įžengė ir nubaus- 
tuo. Jauniausias ..v 
Įninkąs—12 me- | 
as — 77 mėty se- 
iausia 
laikyta

tos viena g 
■a išperėjo 5 gul- | 
’ie labai nebaik j 

įsileidžia žmones.
grožisi balti'- j 

s paukščiais, f 
t Lietuvoje iš? į 
; daugiau al$ | 
i; per pirmus H 
dus alaus šie^
6 milijonai liW| 
o laiku — 2 <. 
itrų. f

(Tęsinys)
Aš labai gerbiau 

gubernatorių. Per 2 metus 
jis stengėsi pagerinti esa
mas sąlygas, bet nesusilau
kė paramos iš neteisingos 
administracijos. Kai jis pali
ko koloniją, aš buvau grą
žintas į Royale ir ten išbu
vau 3 metus bausmės na
muose. Vienatvės ir nuobo
dumo dienas žymėdavau sa
vo pirštų nagais sienoje 
kiekvieną dieną. Ir taip vie
ną dieną, 1934 m. lapkričio 
3 d., į mano kambarį pasi
beldė sargybinis ir įteikė 
raštą, kuriame buvo pasaky
ta, kad aš jau laikomas pa
leistu kaliniu. Tą dokumen
tą vargiai išskaičiau, nes 
nuo celės tamsumo mano 
akys silpnai matė. Taigi, be
veik po 15 metų nelaisvės, 
štai tapau laisvu pasmerk
tuoju! Gavau teisę laisvai 
gyventi, kaip tas benamis 
šuo! Laisvas gyventi džiun
glėse, tačiau pasmerktas vi- 
skm gyvenimui gyventi šioje 
saloje! Gavau laisvę gyven
ti, bet be jokių priemonių
pragyventi! Į Cayenne man da jis man pasakė, kad ieš-

naują
uždrausta vykti per 10 me
tų.

Gyvendamas džiunglėse 
pradėjau vienintelį galimą 
užsiėmimą, kurs duoda šio
kių tokių pajamų — gaudy
ti peteliškes. Be to, dirbau 
įvairius žaislus iš miške su
rinktos gumos ir visa tai 
pardaviau mieste. Kalėdoms 
nušoviau didelį paukštį iš 
savo lanko ir išsikepiau. Ki
tas šventes praleidau prie 
paprasčiausių valgių. Nebe
turėjau dantų, bet jie ir ne
buvo reikalingi, nes neturė
jau maisto, kurs reikalavo 
kramtymo.

Man reikėjo pinigų ir pi
nigų, kad galėčiau išsipirkti 
iš šio pragaro. Už 100 fran
kų galėjau nusipirkti indė
nišką laivuką, o už 50 fran
kų gaučiau maisto vienai 
nakčiai kelionės per jūrą.

Vieną dieną, man bevaikš
čiojant, prie manęs priėjo 
vienas keliauninkas ir pa
klausė, kur jis galėtų rasti 
žmogų, mokantį angliškai. 
Pasakiau truputį mokąs. Ta-

ko kalinio, kurio pavardė 
Belbenoit. Tai esąs žmogus, 
apie kurį rašiusi Blair Niles 
savo knygoje „Pasmerkti į 
Velnio salą”, šiai rašytojai 
aš buvau pardavęs kelis 
rankraščius, kurie sudarė 
jos knygai pagrindą.

Nusijuokiau pirmą kartą 
per daugelį metų ir prata
riau: „Aš esu Belbenoit”.

Keleivis man pasisakė 
esą Amerikos judomų pa
veikslų gamyklos atstovas. 
Jie planavo paruošti apysa
ką apie Velnio salą, kurioje 
turėjo būti paliestas drama
tiškas iš jos pabėgimas. Jis 
klausė mano informacijų.

Praleidau visą naktį su 
juo, duodamas jam įvairiau
sių žinių, nupiešdamas vaiz
dus celių, bausmės vietų, 
nupasakodamas savo 
bandymus pabėgti
džiungles ir atsakydamas i 
kiekvieną jo klausimą. Auš
tant jo užrašų knygutė bu
vo jau pilna. Netrukus jis 
išlėkė orlaiviu, kuriuo jis 
buvo atlėkęs. Mano rankose 
jis paliko 200 dolerių. Tai 
buvo pinigai, kurių galėjo 
užtekti mano pabėgimui su
ruošti.

„Šį kartą man pasiseks!” 
— pasakiau sau pašnabždo-

tris
per

mis ir pradėjau galvoti apie 
sėkmingus planus pabėgti.

Bėgiojau po bausmės ko
loniją kaip vanagas. Ieško
jau kalinių, kurių kančios 
didžiausios ir kurių fizine 
pajėga būtų naudingiausia. 
Galų gale pasirinkau 5 kali
nius, kurių vienas jūrinin
kas. 1935 m. gegužės 2 d. 6 
vai. ryte mes susirinkome ir 
tyliai prasiskynėme sau ke
lią į Žalčio upelį, kur vienas 
kinas žadėjo paslėpti mums 
laivuką. Pasirodė, kad lai
vas buvo tik pusės dydžio, 
mano nurodyto; laivelis var
gu ar buvo trijų pėdų plo
čio. Maisto irgi daug ma
žiau įdėta, nei sutarta. Jau
čiaus, kad mano pabėgimas 
nepavyko dar nė nepradėjus 
jo. Bet girdėjau savyje bal
są, raginantį nepasiduoti. 
Įlipau į laivą ir raginau sa
vo bendrakeleivius užimti 
jiems nurodomas vietas. Ir 
taip pamažu, tylomis išplau
kėme.

Protingi žmonės niekada 
nebūtų pradėję tokio žygio, 
bet mus troškino beprotiš
kas ilgesys laisvės, kad ir 
daug ji kaštuotų. Naktis 
praėjo labai ramiai, o rytas 
sveikino mus jau toli jūroje. 
Užkaičiau indą ir stipri ar-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8986 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1238 Hancock Street, 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS
1238 Hancock St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4346 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8906—3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DOMENICO CIFARELLI
8906—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License /No. 
GB 7556 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
41—5th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 
CERTIFIED DELICATESSEN SHOP, INC. 
41—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4693 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1094 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bg consumed off the 
premises.

FRANK BESENDORFER & 
HELEN BESENDORFER

1094 Hancock Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given -that License No. 
GB 4450 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
175 Baltic St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DIETRICH LEHMKUHL
157 Baltic Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB4611 has been'issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9305—3rd ' - ------ -
of Kings.

9305—3rd

NOTICE
GB 10416 . _____
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Sterling Pl., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRY WEBER
724 Sterling Pl„ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10416 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Sterling Pl., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be cdh’snmed off the premises.

HENRY WEBER
724 Sterling Pl., Broklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8557 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5908—3rd ‘ “ -----
of Kings, 

5903—3rd

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4342 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
805 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SARAH SHAPIRO
805 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4452 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
186 York Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to. bg consumed off the 
premises.

ANASTASY WISNIEWSKI
186 York Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that License No. 
GB 46G5 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
781 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

' HARRY BARR
781 Marcy Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8571 has been issued to the undersigned 
to self beer at retail under Section 75 

I of the Alcoholic Beverage Cdntrol Law at 
i 407 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
: County of Kings, to be consumed off the 
, premises.
f FRED SENKEL

407 Evergreen Avenue, Brooklyn, N. Y.

■ NOTICE Is hereby given that License No.
7943 has been issued to the undersigned 
sell x beer at retail under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Miller Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

NORMAN GINSBURG 
Normans Cut Rate Food Market 

Miller Avenue. Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

COHEN
Brooklyn, N. Y.

Ave., Borough of Brooklyn, County 
to be consumed off the premises.
HENRY SCHILLING

Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Ave.. Borough of Brooklyn, County 
to be consumed off the premises.
HENRY WINDELER

Avenue. Brooklyn, N. Y.

•ii xi.• _ t • x waipn Ave., Borougn oi Brooklyn, countyprekybOS santykių SU Lietu- , of Kings, to be consumed off the premises.

va ugdymo aktualumą, S. j 374 Ralph

Gudinsko pasiūlymas būsiąs hereby given that-License No
x £ j GB 9443 has been issued to the undersigned

rimtai i 10 eell heer at retail under Section 75IHIILdl dJJbVclIbUy Ud.fc>. of the Alcoholic Beverage Control Law at
I 525 Throop Avenue. Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1 MORRIS LIEBOWITZ
525 Throop Avenue. Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10023 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

j PATRICK J. HESTERj 262 Reid Avenue, Brooklyn, N. Y,

NOTICE is here®’ given that License' No. 
GB 4785 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
410 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUDER HEISSENBUTTEL 
410 Wilson Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8548 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1819 Avenue U. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DOMINICK C. CARISTI
1819 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4513 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5417—5th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

KARL F. ENDRESS
5417—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4681 has been issued to the undersigned

sell beer at retail under Section 75 „   ___ ____ ____ _____
the Alcoholic Beverage Control Law at ; of the Alcoholic Beverage Control Law at ’ 
Lewis Ave., Borough of Brooklyn, County i 9318 Ave. K. Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises. I 

MICHAEL FAZIO j
Lewis Ave., Brooklyn, N. Y. 9318—Ave. K,

Kuris nori moters meilės, 
bet pats josios nemyli, yra 
tik priešas. — Aurevillys.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License 
GB 9234 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
207—7th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ARNOLD and EMANUEL GELLER 
Nox-All-Dairies

207—7th Avenue, Brooklyn, N. Y.

No.

NOTTCE is hereby given that License No. 
GB 10307 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 BayRidge Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
LOUIS, IRVING & AARON BRATSKEIR 
118 BayRidge Avenue, Brooklyn, N. Y.\

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4086 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1717 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERNARD LISWOOD
1717 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

bata tuojau mus atgaivino. 
Turėjome būti šykštūs su 
maistu, kurio atsarga buvo 
labai maža, bet nė vienas dėl 
to nesiskundė. Visi šneku
čiavome pilni nervingo 
džiaugsmo.

Trečia naktis pasitiko mus 
nebe visai artimus draugus. 
Saulė, jūros aplinkuma ir 
druskos tirpinių garavimas 
nuvargino mus. Pradėjome 
beviltiškai kalbėti ir kaltinti 
viens kitą. Nerami jūra dar 
labiau pašėlo ir negalėjome 
savo laivelio valdyti mums 
pageidaujama kryptimi. Ga
linga vėjo banga ištraukė iš 
mano rankų kompasą, kurį 
tuojau nusinešė vanduo, o 
danguje nesimatė nė vienos 
žvaigždės.

Kai sulaukėme aušros, bu
vome suvargę, alkani, ištro
škę ir prislėgtos dvasios. 
Atidariau vandens atsargą 
ir pamačiau, kad ten buvo 
priėję jūrų vandens. Sumai
šiau su pienu, bet mano 
draugai sakė, kad šis miši
nys buvo labai blogo skonio.

Dadaras prabilo:
— Geriau grįžkime atgal. 

Verčiau bandysiu džiunglėse 
gyventi — ten nors vandens 
gali gauti.

— Mes dar tik tris dienas

į

MAX LASHER
Ave., Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby sriyen that License No. 
GB 4757 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control _Law at 
325 Lewis .
County of Kings, to be consumed off the 
premises ___ ________

325 Lewis Ave..

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4168 has been issued to the undersigned 

1 to sell beer at retail under Section 75

Ave., Borough of Brooklyn,

BELLA HELLER
Brooklyn. N. Y.

i 9318 Ave. K, Borough of Brooklyn, County
I of Kings, to be consumed off the premises.
i ELIZABETH GROSS

Brooklyn, N. Y.

keliavome, — sušukau jiems. 
— Jau pat pradžioje sakiau, 
kad nebus grįžimo. Jei pa
sieksime Trinidadą, būsime 
saugūs. Jei išlipsime į sau
sumą, tai būsime atiduoti 
prancūzų konsului.

Ir taip ginčijomės visą 
dieną ir sekančios dienos ir 
naktys buvo labai skaudžios.

— Pakeiskit kryptį! Man 
jau užteko to visko! Aš einu 
į krantą ir rizikuosiu! — 
sušuko Bebertas.

— Sustok! — sušukau į 
Dadarą, kurs jau mėgino 
sukti laivą kita kryptimi.

Įspraudžiau ranką į savo 
marškinius ir ištraukiau 
mažą revolverį, kurį turėjau 
įsigijęs būtinam reikalui. Aš 
silpno kūno, tad fiziškai 
negalėjau prieš juos atsi
spirti. Tvirtai nusprendžiau, 
kad nedarysiu žygio nei į 
kairę, nei į dešinę. Penki vy
rai atkreipė savo žvilgsnius 
į mane.

— Pulkite mane, jei nori
te, — tariau jiems. — Turiu 
šešias kulkas ir nušausiu 
kiekvieną, jei tik to norėsi
te! — pasakiau jiems.

Bebertas įsakė paleisti 
laivą, bet tuo pačiu metu 
Dadaras šoko į priekį ir 
bandė iš manęs atimti re-

volverį. Pirm negu suspėjau 
iššauti, Dadaras paslydo ir 
sugriuvo prie Cifloto. Tuo 
pačiu metu Kasketas sušu
ko, kad jis matąs žemę. Kiti 
tuojau šoko žiūrėti į tą pu
sę, bet aš pamaniau, kad tai 
tik jų apgaulinga priemonė 
nukreipti mano 
ginklo.

dėmesį nuo

— Juk tai 
Eikš, Belbenoit, 
matysi!

Atsargiai apsižvalgiau ir 
tuojau įsitikinau, kad jie 
manęs neapgaudinėja. Hori
zonte matėsi aukšti, žali 
kalnai. Šis reginys tuojau 
pašalino mūsų pyktį ir visi 
šaukėme iš džiaugsmo.

Trinidadas! 
ir pats pa-

Po kelių valandų laivas 
pasiekė blizgantį smėliuotą 
krantą. Buvome keliavę 14 
dienų. Bendrakeleiviai mėgi
no išlipę į krantą eiti, bet 
jie taip buvo silpni, kad 
svirduliavo ir nuvirto į smė
lį. Netoli radome krepšį su 
ryžiais ir sūdyta žuvimi. 
Atrastą maistą valgėme 
kaip išalkę vilkai, o po to 
voliojomės smėlyje ir pa- 
skendome girtame miege.

(Bus daugiau)



Liepos 22 d., 1938 m.

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
PHILADELPHIA, PA,

Hon. Eugene V.

Stan. Laurutis, 
Geo.

John Stars, A. 
po $1 — Geo. 
Emily Prans: 

Skirvainis, A.

Aukos atletams į Lietuvą
Atletų kelionei į Lietuvą 

ir atgal aukojo: $25 — Lith
uanian Music Hall Ass’n; po 
$15 — First Lithuanian B. 
& L. Ass’n, Lithuanian 
American, Beneficial Club, 
Lietuvių Biznierių ir Profe
sionalų Sąryšys; po $10 — 
Lithuanian American Repu
blican League, Northside 
Lithuanian Republican Al
liance, Lithuanian American 
Citizens Combine, Broad 
Street Trust Co., Lithuanian 
American Democratic Club, 
Lithuanian Republican Be
neficial Club; po $5 — 
American Lithuanian Com
munity Ass’n, All Lithu
anian A.A. ir SLRKA. 10 
kp.

$100
Allessandroni; $50 — Alli
ance of Lithuanian Jews; po 
$25 — A. Marcinkevičius, 
Hubert J. Horan, jr., Esq., 
Wm. Ortlieb; $15 — Hon. 
Povilas žadeikis; $12 — 
Egen Adams; $11 — John 
F. Corcoran, Esq.; po $10 — 
adv. C. S. Cheleden, A. Sa
kai, A. Laurinavičius, P. 
Gelžinis, Stan. Žvigaitis, 
adv. M. M. šlikas, Jos. Ka
valiauskas, Mr. ir Mrs. D. 
Mačionis, Klem. Stefanavi- 
čius; $8 — Klem. Dalbukas; 
$6 — P. Bilunas, B. Tribu
tes; po $5 — A. Užumeckis, 
A. J. Kanin, Fr. Pūkas, K. 
Zodeiko, A. Zavatskis, Fr. 
Matukas, dr. I. J. Stankus, 
William J. Shepp, Esq., A. 
Tvaranavičiai, P. Bingel, W. 
Lubinai, P. Kutrai, John 
Lazdauskas, Peter Mikpnis, 
Jos. Ramanauskai, Justin 
Stankus, Ant. žvigaitis, J. 
V. Grinius
P. Tamulis; po $3 
Komar, Jos. Vasauskas, Do
meikai, W. Talunas, John 
Žemaitis; $2.50 — dr. John 
J. Cheleden; po $2 — John 
Jasauskas, M. Matulienė, 
Brock’s Bakery, M. I. Ro
man, W. J. Wallace, Kazys 
Dryža, Dešriai, Leo R. Bū
rą, N. Dailyda, J. Dudis, M. 
Laurušonis, 
Kubelčikas; 
Pranskunas, 
kūnas, K.
Kaupas, A. Stankalavičiūs,
J. Zubress, Barauskai, Dau- 
kai, Kairaičiai, Petraitis 
Drug’s, Vee’s Beauty Shop
pe, W. Ziegler, Raymond 
Adomaitis, M. J. Deksnis,
K. Dudonis, John Lukas, J. 
Bagdonas, A. J. Shunk, 
Alice Valenčius, John Sut- 
kaitis, Geo. Lukasevičius, N. 
Cheleden, J. Biekšas, Talu- 
nienė, šalnunas, Andrejūnie- 
nė, Šalnienė, Dalbutienė, 
Šauklis, Justis, J. Biržietis, 
A. Gudonis, L. Velenienė, 
Švedienė, M. Povilienė, A. 
Macelis, P. Plungis, A. že
maitis, Zavadauskas, Stan
ley Bach, J. švedas, S. 
Mare, A. Daukas, A. Petruš- 
kienė, Elzb. Lazdauskas, 
Rose Varževich, Petrauskas, 
F. Jankauskas, P. Rutkovs- 
ki, John J. J. Matulis, W. 
Brazauskas, Salomia Urbo
nas ir J. Mironas; smulkių 
$7.05.

Lithuanian National Be
neficial Club nieko neėmė 
už salę, įrankius ir kitus pa
togumus atletų išleistuvių 
vakarui; paprastai už tai 
imama 60 dolerių. Išleistu
vių vakaro pelnas bus pra
nešta vėliau.

Komisija širdingai dėkoja

gausesnes aukas ir už pasi
darbavimą. Didelis ačiū pri
klauso šiam laikraščiui už 
spaudinimą įvairių praneši
mų atletų siuntimo reikalu.

Fr. Pūkas.

BALTIMORE, MD

— Liepos iš 11 į 12 d. 
naktį buvo lietus su didžiom 
perkūnijom; jau visur buvo 
žolės padžiūvę, dabar jau 
atsigaivino ir mieste buvo 
apie 12 įtrenkimų.

— Liepos 12 d. mirė Ona 
Veberienė, gydytojo J. Ve- 
bero motina; daktaras gy
vena Pittsburgh, Pa.; buvo 
atvažiavęs į motinos laido
tuves, palaidota iš lietuvių 
bažnyčios liepos 15 d. Velio
nė Veberienė, kai buvo jau
nesnė, žymiai pasidarbavo 
parapijos reikaluose; nors 
seniai buvo našlė, bet vis 
dėlto savo sūnų įstengė iš
leisti į daktarus.

— Šį mėnesį buvo manyta 
lietuvių bažnyčios altorius 
atnaujinti, bet, pradėjus 
darbą, susitarta su dažyto
jais visą vidų bažnyčios at
naujinti; dabar bažnyčia su
kalta ramsčiais ir darbas 
eina sparčiai. Kun. Mende- 
lis deda pastangų, iki sugrįš 
klebonas, kad būtų bažny
čios vidus kaip naujas. Ir 
kun. A. Dubinskas, sugrįžęs 
iš atostogų, ras atnaujintą 
bažnyčią.

— Liepos 14 d. mirė Žvin- 
klys, gyvenęs ūkyje. Laido
tuvėmis rūpinosi 
Kašinskas.

— Lankėsi iš 
P. Baltromaitis

graborius

Brooklyno 
pranešė, 

kad siuvėjai mažai turi dar
bų; painformavo apie žy
maus siuvėjų kontraktie- 
riaus Budraičio mirtį.

— Vaškevičiai, Franka ir 
Ivoškienė parsivežė gražių 
įspūdžių iš seselių kazimie- 
riečių šv. Juozapo Marijos 
Vilos; pataria visiems atsi
lankyti, kas tik turi auto
mobilius.

— Klebonas rašė iš Itali
jos, bet jau šią savaitę pa
siekė Vilkaviškį, gimtinį sa
vo kraštą. Per daugelį metų 
nebuvęs Tėvynėje, išvys 
daug atmainų ir pažangos, 
o Edvardas Žakas, mokslei
vis, pirmą sykį įžengė į sa
vo Tėvų Žemę. Kokie bus 
brangūs įspūdžiai ir nepa
prasti atminimai jam bus; 
išvažiuodamas įsitaisė są
siuvinį užsirašinėti visus 
įspūdžius. Lai jauna širdis 
parsiveža iš Tėvų Žemės pa- 
trijotiškų įspūdžių; mes su 
pasiilgimu laukiame, laukia
me savo ekskursantų su 
turtingomis žiniomis.

NEWARK, N. J.

Liepos 13 d. suruošta gra
ži vakarienė parapijos sa
lėj klebono kun. Ig. Kelme
lio išleistuvėms; klebonas 
išvyko atlankyti savo gim
tąjį kraštą, kuriame nėra 
buvęs jau 38 metai. Į vaka
rienę atsilankė gražus būrys 
geraširdžių parapijiečių. 
Prie stalų tik darbščios šei
mininkės su jaunomis cho
ristėmis palaikė gražią tvar
ką. Įėjęs į salę, lydimas sve
čių kunigų, kun. Ig. Kelme
lis sutiktas triukšmingu 
rankų plojimu. Vakarą ati
darė muz. A. Stanišauskas, 
paaiškindamas tikslą ir pa
darė pastabą, kad vakarienė'
labai trumpu laiku suruošta, kyk nieko perdaug protingo 

visiems už įvairias, ypač Vakaro vedėju pakviestas

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale and Retail

NOTICE Is hereby given that 
GB 4240 has been issued to the 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Utica Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 
HARRY R. KATT and ERNEST J. KATT 
890 Utica Avenue, Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
Section 75

NOTICE is hereby given that License No. 
GB‘ 4783 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2501 E. 19th Street, __ ________
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARCHIE 
2501 East 19th Street,

Borough of Brooklyn,

ALWEISS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is - hereby given that License No. 
GB 4614 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Tompkins Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ANDREAS
407 Tompkins Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

THOMSEN
Brooklyn, N. Y.

jį pavaduojantį 
Starkų, kurį pa- 

triukšmingai pa-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4280 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
415 Tompkins Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS ROSENZWEIG
415 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. | NOTICE is hereby given , that License ^No, 
GB 8579 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1514 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MORRIS SPIVAK
1514 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

i NOTICE is hereby given that jucense ixo. 
EB 3087 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
623 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS NOVICK
623 Livonia Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4308 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2126 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

RALPH & EPHRAIM BERNSTIEN 
D-B-A Square Dairy

2126 Nostrand Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1165 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1549 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN S. SHAPIRO
1549 Pitkin Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 914 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6917-23—5th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MOY KIM & JONG Q. HOP 
d-b-a Youngs & Co.

6917-23—5th Avenue, Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 681 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
56-72 Bogart Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BOROUGH CAFETERIA, INC. 
56-72 Bogart Street Brooklyn, N. Y.NOTICE is hereby given that License No. 

EB 1152 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
736 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the
premises.

HERMAN J. STELLJES &
FRED C. VOLKMER

736 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1015 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
761-A Flatbush Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB SAFIER 
761-A Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Ns, 
GB 7941 has been issued to the undersign 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law m 
2970 Fulton St., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MAX LINDER 
Champion Food Market

Fulton Street, Brooklyn, N. J

NOTICE is hereby given that License Ni 
GB 4598 has been issued to the undersign^ 
to sell beer at retail under Section fi 
of the Alcoholic Beverage Control Law u 
7324—6th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premix

2970 DAR
SUKA

su parapijiečiais 
Šio vakaro su- 

daug darbavosi 
choras, moterų

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8127 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO BARBA
433 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1070 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Mąyey Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
LITHUANIAN ATHLETIC CLUB, INC., 

168 Marcy Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 816 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2456 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

AUGUST E. MARTENS
2456 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.

kun. P. Lekešis, kuris labai 
įdomiai vedė vakarą.

Šv. Cecilijos choras, vad. 
A. Stanišauskui, padainavo 
Leiskit į tėvynę, Lai gyvuo
ja mūs klebonas ir Berneli 
mūsų. Po to buvo kalbos, 
kurias pasakė kun. J. Kinta, 
kun. dr. J. Starkus, biznie
riai S. Gudas, V. Boreika, 
P. Petrulis, artistė Jonė Žu
kauskaitė. Iš draugijų kal
bėjo Demskienė, Grumu- 
liauskas jr., Kaznas, nuo 
choro A. Stanišauskas ir 
pačioj užbaigoje kleb. kun. 
Ig. Kelmelis pasakė gražią 
atsisveikinimo kalbą, prista
tydamas 
kun. dr. J. 
rapi j iečiai 
sveikino.

Visi linkėjo savo klebonui 
sveikatos ir laimingai atlan
kyti gimtąjį kraštą, o sugrį
žus vėl 
darbuotis, 
ruošimui 
parapijos
sąjungos narės ir kitos pa
rapijos draugijų narės ir 
par. moterys.

Iš likusio pelno nupirktas 
gražus fotografijos apara
tas, tad galės svarbias Lie
tuvos vietas atlankęs nufo
tografuoti.

Liepos 15 d. 3 vai. po pie
tų daug suvažiavo parapi
jiečių prie klebonijos paly
dėti klebono į laivą. Pas lai
vą buvo susirinkęs didelis 
būrys žmonių ir visi laukė, 
kol laivas pradėjo plaukti į 
jūrą. Laivui pasijudinus, vi
si mosikavo rankomis, kol 
tik laivas buvo matomas. 
Po to visi, šnekučiuodami su 
laikinu klebonu kun. dr. J. 
Starkum, grįžo namo. Da
bar tik tenka laukti grįžtan
čio klebono, o belaukiant, 
žinoma, reikia ir darbuotis 
su jį pavaduojančiu 
dr. Starkum.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8533 has been issued to the undersigneel 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1409 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM COHEN
1409 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9707 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
681 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICOLAS PANEOTTO
681 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8582 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
764 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
LOUIS RASHKOW & MEYER M. GURKIN 
764 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4103 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4222 Avenue D, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HERMAN TIETJEN
4222 Avenue D. Brooklyn, N. 1.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4165 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
503 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN F. STEILEN, INC.
503 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

kun.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4375 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Coney Island Ave., Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PETER KAHLKE
Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

746 
lyn, 
the

746

GREAT NECK, L

Federacijos skyrius 
jo savo metinį pikniką, kurs 
buvo labai sėkmingas. Oras 
buvo labai šiltas, bet nepai
sant to žmonės gausingai 
atsilankė.

turė-

Šį pagalvį pa-
5. Razevičienė.

Dariaus ir Girėno aero 
klubo komitetas, susitaręs 
su Federacijos valdyba, iš
leido laimėjimui pagalvį lėk
tuvui, kurį lak. Šaltenis ga
bens į Lietuvą, kaip dovaną 
šauliams 
gamino
Laimėjo O. Lažauninkienė. 
Po laimėjimo buvo užkvies
tas P. Šaltenis keletą žo
džių pasakyti. Padėkojo Fe
deracijai už suteiktą para
mą perkamam lėktuvui, taip 
pat visiems psidėjusiems 
prie to garbingo darbo.

Po to kalbėjo A. Vasi
liauskas ir paragino tuos, 
kurie dar neprisidėjo prie 
kilnaus žygio, kad paaukotų 
kiek galima. Po kalbų A. 
Vasiliauskas ir P. Šaltenis 
gavo gražų būrelį garbės rė
mėjų. Surinkta aukų $20.04, 
o už pagalvį laimėta $5.

Dariaus-Girėno aero klu
bo vietinis komitetas taria 
nuoširdžią padėką Federaci
jos skyriui už paramą ir 
prisidėjimą darbu ir auko
mis prie šio garbingo žygio.

Reikia priminti, kad Fede
racija anksčiau iš savo iždo 
paaukojo $10.

Vietinis.

Kalbėk moteriškei, kiek 
tik gali. Tai yra geriausia 
mokykla. Tai geras būdas 
įgyti iškalbingumą, nes ne
reikia saugotis, ką tu sakai, 
o kas svarbiausia — nesa-

Disraelis

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9666 has been issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1055 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA WEINGAST
1055 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7395 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 

1 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1128 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 

, County of Kings, to bo consumed off the 
i premises.

EMANUEL & JOHN GIUFFRE 
Vanderveet Market

1128 Flatbush Ave., Broklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4616 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
127—6th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WILLIAM VON DOHLEN 
Ave., Brooklyn, N. Y.127—6th

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75

NOTICE 
GB 4564 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
109—5th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MARTIN RATHJE
Ave., Brooklyn, N. Y.109—5th

NOTICE
GB 4858 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
280—7th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HERMANN DANKER
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75

280—7th

NOTICE 
GB 10301 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
22 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BODO THIELE
22 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

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

beer at retail under Section 75

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4148 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1461 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

E. SCHROETER and S. CAPPIELLO 
Execs, of Est. of Thomas Danola

1461 Bedford Ave., Broklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7940 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tne 
premises.

BILLY & JERRY WILLIAM ROCHOLL 
& JEROME CALANDRINO

104 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB'7378 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Lewis Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRY PETERS & JOHN H. PETERS 
374 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4444 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 74 Ralph 
Avenue, Borough 
of

74

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

A. GOTTFRIED ERICSON
Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1573 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4017 
Avenue J. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

RUDOLF ENDERS
4017 Avenue J. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7358 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4701 
Avenue D, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HARRY LACHTERMAN
4701 Avenue D. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2253 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1298 Bedford Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

BEDFORD PLAZA 
1298 Bedford Avenue.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

CAFETERIA. INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that License No. 
EB 983 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
774 Rockaway Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS KORMEL
774 Rockaway Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 930 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
284 Devoe 
County of 
premises.

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

284 Devoe
ANTONIO BOCCIO

Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2318 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
326 Roebling Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE ZIMMERMAN
326 Roebling Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 695 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
197 Havemeyer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

PAUL WOLICKI 
d-b-a Havemeyer Light Lunch Bar

197 Havemeyer Street, Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2256 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
327 Bedford Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

ALEX
327 Bedford Avenue,

COHEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2262 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Roebling Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB KAPLAN
201 Roebling Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 868 has been issued to the undersigned 

: to sell beer at retail under Section 76 
I of the Alcoholic Beverage Control Law at 
I 308 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
1 County of Kinge, to be consumed on the 
premises.

BERNICE
308 Graham Avenue,

KAYHOE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
EB 928 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law ’at 
6901—4th 
County of 
premises.

Avenue, 
Kings,

RIDGE 
6901—4th Avenue,

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

DINER. INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1030 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4718—4th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

VIRGINIA M. DENECKE 
d-b-a Crescent Bar and Grill

4718—4th Avenue, Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2795 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
589—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WTNCENT SROKOWSKI
589—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 958 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
189 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM WOLTEN
189 Tompkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 733 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
331 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY MEERKATZ
331 Tompkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 766 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
504 Ditmas Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS HOROWITZ
504 Ditmas Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
3196 has been issued to the undersigned 
sell 
tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
Flatbush Avenue,

County of Kings, to 
premises.
FLATBUSH KOSHER 
774 Flatbush Avenue.

EB 
to 
of 
774

beer at retail under Section 76

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

DELICATESSEN. Inc.
Brooklyn, N. Y,

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 76

NOTICE 
EB 2359 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
685-87 DeKalb Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

S. & L. DELICATESSEN, INC. 
685-87 DeKalb Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
EB 628 has been issued to the 

Ito sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
32 Sackett Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AUGUST LEONARDELLI
32 Sackett Street. Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
Section 76

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 919 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
7112 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DELICO, INC.
7112 Bay Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3111 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1377 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

JEAN ROSE 
1377 Fulton Street,

be consumed on the

KORNBLUM
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3146 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
128—9th Street. ___ ' ___ ‘ \ .
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

retail under Section 76

Borough of Brooklyn,

128—9th
FRANK MALTESE

Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 904 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
146 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH A. BUTLER
146 Franklin Street, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 76

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 857 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5018—4th Avenue, A-K-A 371—51st Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

GEORGE ROSENSTEIN 
5018—4th Avenue, A-K-A 371—51st Street, 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3091 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2 East 2nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

EMILY ULMER 
d-b-a Ulmer’s Inn. 
Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3109 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
312 Brighton Beach Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM TEROWSKY
312 Brighton Beach Avenue, Brooklyn, N. Y.

2 East 2nd

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4313 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
804 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH______ D. ENGELMAN
804 Knickerbocker Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7564 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 Dean St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MONROE PRODUCTS INC.
487 Dean St., Brooklyn, N. Y.

to be consumed off the premix 
WILLIAM REESE

Ave., Brooklyn, N. I,

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 8537 has been issued to the undeninri 
to sell beer at retail under Section jj 
of the Alcoholic Beverage Control Law į 
535 Marcy Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off į 
premises.

MORRIS BAUMAN
535 Marcy Avenue, Brooklyn, N Y

NOTICE is hereby given that License th 
GB 4170 has been issued to the vndersiaeį 
to sell beer at retail under Seadon IS 
of the Alcoholic Beverage Control 
155 Harrison Avenue, Borough of Bnufe/ 
County of Kings, to be consumed oil į 
premises.

HERMAN BOGNER
155 Harrison Avenue, Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 4607 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 15 
of the Alcoholic Beverage Control Law u 
56 New York Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY VON DER REIDT
56 New York Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 8984 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8703—3rd ‘ ~ -
of Kings,

7324—6th

8703—3rd

Ave., Borough of Brooklyn, County 
to be consumed off the premisa, 
ADOLPH SCHWARTZ
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License NaNOTICE
GB 4712 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section JJ 
of the Alcoholic Beverage Control Ln į 
5022 Ave. D, Borough of Brooklyn, Coot, 
of Kings, to be consumed off the premua.

OTTO RICKLEFS
5022 Avenue D. Brooklyn, N I,

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 4309 has been issued to the uudenljtiri 
to sell beer at retail under Section 15 
of the Alcoholic Beverage Control Law it 
715 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off ths 
premises.

SAMUEL DIAMOND
715 Church Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 7438 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 15 
of the Alcoholic Beverage Control Law it 
233 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL JANHSEN
233 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 4468 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 15 
of the Alcoholic Beverage Control Law it 
4718—Ave. N. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises,

WILIAM HASSELBRACK
4718 Ave. N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 4398 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 15 
of the Alcoholic Beverage Control _Law it 
255 Windsor Place, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM
255 Windsor Place,

NOTICE is hereby given that License Na 
Į GB 9675 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
2663 West 37th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

I premises.
LILLIAN DROGOWI7Y

| 2663 West 37th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
I GB 8515 has been issued to the undersigned 
Ito sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
1084 Bergen St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT MULLER 
D.B.A. J. H. MULLER & SON

1084 Bergen Street. Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9446 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
266 Pacific St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRIETTA BAHRENBURG
266 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

C. HINSCH
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7928 has been issuer] to the undersigned 
to sgll beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1762 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, ■_____________________
Countv of Kings, to be consumed off the NOTICE is hereby given that License No. 
premises. . . —i

DANIEL
1762 Nostrand Ave.,

I GB 4351 has been issued to the undersigned 
JORDAN Į t0 sej| beer at retail under Section 76

Brooklyn, N. Y. I of the Alcoholic Beverage Control Law at 
XT_„Tr,_, . . , .-------- ---- _. „ I 6206—5th Ave., Borough of Brooklyn, Count!
NOTICE is hereby given that License No. of Kings, to be consumed off the premised. 
GB 10412 has been issued to the undersigned I LOUIS HOLZSCHLAG
to sell beer at retail under Section 75 1 2606—5th Ave.. Brooklyn, N. Y.
of the Alcoholic Beverage Control Law at I  
5923—4th ' “ - - -
of Kings.

5923—4th

Ave., Borough of Brooklyn, County | NOTICE is hereby given that License No. 
to be consumer! off the premises.
SOPHIE PLOTNIKOFF
Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9351 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
164 Park 
County of 
premises.

HARRY

Plaza. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

HIRSCHBERG & BENJAMIN 
PRINCE 

Navarre Dairy
164 Park Place. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7408 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7517—5th Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

GUISEPPE PALISI 
7517—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4387 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
483 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ___

ABRAHAM RENIK
483 Central Avenue Brooklyn, N Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75

NOTICE 
GB 4414 
to sell ----
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6902 Bay Parkway, Borough of Brooklvn. 
County of Kings, to 
premises.

be consumed off the

6302

BELLA 
Fine’s 

Bay Parkway,

FINE
Dairy

Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75

I NOTICE
GB 4504
to sell __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

' 170—5th Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

170—5th
LUDWIG KNOBLING

Ave.. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75

NOTICE
GB 4302 
to sell ____  . -
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
232 Bedford Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW CIPRI
232 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10410 has been issued to the undersigned 
to sgli beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4204 Avenue D. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

BEN COHEN (C and II DAIRIES) 
4204 Avenue D. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10121 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9423 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FOSTER AVE.
9423 Foster Avenue,

MARKET, INC.
Brooklyn, N. Y.

GB 9011 has been issued 'to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
104-04 Flatlands Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CLARA REIS 
104-04 Flatlands Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4386 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
524 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOE WEINIGER
524 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7393 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1677 Broadway, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DAVID SCHNEE
1677 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4554 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Irving Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

GEORGE DEEG & SOPHIA DEEG 
256 Irving Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4807 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1821 Church Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BOY KETELSEN
1821 Church Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 4646 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1172 E. 92nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises.

DIEDRICH GRUBE
1172 East 92nd Street. Brooklyn, N. Y. .

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9412 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law st 
365 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

SAM DUBOFF & 
365 Central Ave.,

bo' consumed off the

MAX KRISSOFF 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4387 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law.*' 
483 Central Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ABRAHAM 
483 Central Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9233 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
28 Newkirk Plaza, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB ROGOFF
28 Newkirk Plaza, Brooklyn, N. Y
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NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9338 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1050 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WILFRED C. BEHRENS
1050 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4352 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 434 
Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRED BRECKWOLDT
434 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4668 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 485 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH BROWN
485 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4135 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 453 
Graham Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MYER GRUBSTEIN
453 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that License No. 
GB 4828 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 33 Cedar 
Street, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

HERMAN SPATII
33 Cedar St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8143 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1412—86 St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ABARAHAM RAPOPORT
1412—86 St., Brooklyn, N. Y.

Liepos 16 d. įvyko lietuvių 
siuvėjų skyriaus metinis 
piknikas, Dexter parke. At
skirų dirbtuvių siuvėjai tu
rėjo savo stalus, pasipuošę 
atitinkamais parašais. Orga
nizuotai dalyvavo piliečių 
klubas, kurio vadovybė turė- 
o iškėlusi ir klubo vėliavą.

St., Ridgewood, N. Y., 
netikėta „shower”

Stagniūnaitei, gyv.
Linden St. Suruošė

Iki šiol Hudson Tubes iš 
New Yorko į Jersey City ar 
Hoboken tuneliais buvo mo
kama 6 c. Teismo keliu ben
drovei pripažinta teisė imti 
8 c. už kiekvieną važiuoto
ją.

J. Engelhart, 63 metų am
žiaus, gyv. 36 Morgan Avė., 
pereitą sekmadienį pasuko 
ugniagesių signalą be reika
lo ir už tai gavo 30 dienų 
kalėjimo.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10110 has been issued to the undersigned 
to sell beer at? retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 500 
Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

BENJAMIN BERNSTEIN
500 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nc. 
GB 4872 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2952 
Avenue S, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LEON SPITZER
2952 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4743 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 394 Etna 
Street, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

CARL BIEGEL
394 Etna St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4959 has been issued, to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3315 Avenue I, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JAMES E. EMMET 
My Ed’s Market

Avenue I, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9582 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5002—3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ROBERT MURPHY
5002—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

Trečiadienį, liepos 19 d., 
Palubinskų namuose, 1876 
Hart 
Įvyko 
Onai 
1665
Bertha Palubinskaitė. Sve
čių buvo apie 50; choristės 
su Jankiene, artimiausi gi
minės ir pažįstami. Įteikta 
Onai Stagniūnaitei daug 
gražių dovanų.

Vakaro nuotaika buvo la
bai jauki, visi svečiai links
minosi ir gėrėjosi gražiai 
papuoštais stalais ir ska
niais valgiais.

Ten buvusi.

Šią savaitę redakcijoje 
lankėsi malonūs svečiai : 
kun. dr. J. Starkus, Kazys 
Čibiras, kun. M. Kuliavas ir 
kun. K. Petreikis.

Kun. Starkus, Marianapo- 
lio kolegijos profesorius, da
bar gyvena Newarke, kur 
pavaduoja išvykusį kleboną 
kun. Kelmelį.

Kazys Čibiras yra žurna
listas, daugelio Lietuvos 
laikraščių bendradarbis. Jis 
atvyko pernai rugsėjo mėne
sį drauge su Lietuvos Prisi
kėlimo bažnyčios komiteto 
pirmininku kun. dek. F. Ka
počium. Daugiausia gyveno 
Lawrence, Mass., iš kur rū
pinosi Prisikėlimo bažnyčios 
statybos propagandos reika
lais ir daug rašė Darbinin
kui. Liepos 20 d. K. 
Queen Mary laivu 
atgal į Lietuvą.

Kun. M. Kuliavas, 
Cleveland© lietuvių
nas, išgulėjęs ligoninėje apie 
8 metus, dabar šiek tiek su
stiprėjęs, šį šeštadienį, lie
pos 23 d., išvyksta į Lietu
vą, kur tikisi visai išsveikti. 
Jį iš Cleveland© ligoninės 
atvežė automobilium kun. 
K. Petreikis, Youngstown 
parapijos klebonas. Kun. 
Kuliavas prenumeravo Ame
riką nuo pat jos pasirodymo 
ir dabar atnaujino prenume
ratą iki 1941 metų. Kun. Ku- 
liavui linkime visiško iš- 
sveikimo savo gimtinės lau
kuose.

Ignas Matulevičius, 64 me
tų amžiaus, gyvenęs 130 No. 
1 St., Brooklyne, mirė liepos 
14 d. Greenpoint ligoninėje; 
palaidotas liepos 18 d. 
Trejybės kapines.

Danielius Šimkus, 19 
tų, gyvenęs 234 Clark 
Elizabethe, mirė liepos 16 d. 
Palaidotas liepos 19 d. Rose
dale kapinėse.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

me- 
St.,

KLUBO IŠVAŽIAVIMAS

Liepos 17 d. įvyko Maspe- 
tho piliečių klubo išvažiavi
mas į Fort Solonga.

Diena buvo labai graži ir 
vieta visiems labai patiko; 
daugelis ėjo maudytis į Sun
ken Meadow, kiti grybavo, 
uogavo, o kurie pasiliko, 
linksminosi prie jaukios- mu
zikos.

Čibiras 
išvyko

buvęs 
klebo-

Rugpiūčio 7 d. laivu Bear 
Mountain įvyksta didelė 
klubo ekskursija. Visi nariai 
turi stengtis ko daugiausiai 
bilietų parduoti, nes nedaug 
laiko liko — tik trys savai
tės.

Dėkime visas pastangas, 
kad sutrauktumėm daugiau 
žmonių. Narys.

IŠVYKO Į LIETUVĄ

Liepos 20 lankėsi roches- 
terietis Ant. žiemys, mūsų 
laikraščio bendradarbis.

Liepos 19 d. vakare Bre
meno laivu išvyko į Lietuvą 
visiems žinomas Angelų Ka
ralienės parapijos veikėjas 
Vincas Dailyda su žmona. 
Mano išbūti Lietuvoje apie 
metus ir sugrįžti.

Draugai ir šv. Vardo dr
oš nariai linki savo pirmi-

ATOSTOGAUJA

Šiuo metu Kanadoje ato
stogas praleidžia Katryna 
Balkūnaitė drauge su savo 
seserim p. Deguliene ir p. 
Kručiene. Jos nuvyko auto- 
mobilium ir pakeliui aplankė 
daug įdomių vietų.

Mastic maudynių apylin-

ninkui. laimingos kelionės ir 
greito sugrįžimo.

Dr-gas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

New Yorko Greenwich 
Savings Bankas pereitą sa
vaitę šventė 150 metų jubi
liejų. Turtas pirmose jo 
dienose buvo vos 14,000 dol.

Teisėjas Elperin Bridge 
Plaza teisme įsakė, kad 
kiekvienas „pedleris”, par- 
davinėjąs nuo vežimėlių val
gomus daiktus, privalo turė
ti leidimą.

John Thomas Browne, 6 
metų amžiaus, New Orleano 
baltaplaukis berniukas, 1 
skyriaus mokinys, sumanė 
ir išmoko tarnauti prie mi
šių. Visas maldas moka at
mintinai ir kitus dalykus at
lieka, kaip kad prityręs jau
nuolis.

Jonelis nežino, kas jam 
davė noro mokytis „sunkią” 
lotynų kalbą, bet nusistatė 
išmokti ir išmoko. Jo kitas 
noras yra būti magiku.

Brooklyne nyksta įėjusi 
mada, kad prie darbo žmo
nės tinkami tik iki 45 metų. 
Pasirodo, kad senesnieji 
žmonės geriau atlieka darbą 
ir yra daug pastovesni ir 
gudresni.

Freeporte prie jūrų, prie 
Long Beach Ave., privažia
vo galybė automobilių su 
„traileriais”. Dabar miesto 
gyventojai reikalauja, 
tie neprašyti svečiai 
pašalinti iš miestelio.

kad 
būtų

Hempstead miesto 
riausybės įsakymu, visi mie
stelio vaikai 9 vai. vakare 
turi būti namie. Bet ar tas 
įstatymas bus pildomas, tai 
jau kitas klausimas.

vy-
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NOTICE is hereby given that License 
GB 7826 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 193 De
Kalb Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MORRIS LIFSCHITZ.
193 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is herebv given that License No. 
GB 9013 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 836 
Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARNOLD & EMANUEL GELLER 
836 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4406 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 724 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH EIDEN
724 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7383 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic .Beverage Control Law at 419 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MAX FRIEDMAN
419 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4283 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 9224— 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ROSE TEPLEY
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4834 has been issued to the undersigned 
to sell beer Qt retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5311—5th Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ISRAEL S. RAPPAPORT 
Gibraltor Food , Stores

5311—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4839 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 196 
Bergen St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 
t GUSTAVE WINKELMANN
196 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4398 l^as been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Windsor Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM C. HINSCH
255 Windsor Place. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9444 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1499 
Gates Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MORRIS ELKIND
1499 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that License No. 
GB 7391 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4017 Avenue J. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDOLF ENDERS
4017 Avenue J. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is heroby given that License No. 
GB 8531 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 433-435 
St. Johns Pl., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MAX HERMAN
433-435 St. Johns Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB9911 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 421 
Wythe Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

EDWARD ASSENATTO
421 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4738 has been issued to the undersigned 

■ to sell beer at retail under Section 75 of the 
[ Alcoholic Beverage Control Law at 246 

Nassau Ave., Borough of Brooklyn, County 
I of Kings, to be consumed off the premises.

WILLIAM BICA & CHARLES MANERI 
246 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 8592 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 146a 
Nassau Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANTHONY BOBRYK
146a Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4311 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 58 
Steuben St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MAURO D'AMBRA
58 Steuben St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8588 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 195 
Nassau Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

TILLIE GLASBERG
195 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1023 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 485 
Union St., Borough of 
Kings, to be consumed 

JAME V.
485 Union St.,

Brooklyn, County 
on the premises.

WHITE
Brooklyn, N.

of

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4322 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 369 
Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

EDDIE SCHERTZER
369 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4357 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 112 N. 
Henry St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

BENARD McMAIION
112 N. Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4310 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law nt 185 

i Norman Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS VOGEL
185 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4100 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 70 Nor
man Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN KEKER
70 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4098 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 603 
Grand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS WEISMAN
603 Grand Ave., Brooklyn, N. Y.

i NOTICE is hereby given that License No. 
Į GB 4250 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 169 
Calyer St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANDREW SCHELLE
Calyer St., Brooklyn, N. Y.1G9

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4946 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beevrage Control Law at 141 
Rogers Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

THOMAS J. JOYCE
Joyce Quality Grocery Delicatessen 

Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.111

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3105 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 577—4th 
Ave., 
Kings, to be consumed on the premises.

Borough of Brooklyn, County

JULIA FASANO 
Jo-Jo’s Bar & Grill 

577—-4th Ave., Brooklyn, N.

of

NOTICE is herebv given that License No. , U, sen ui 
GB 4169 has been issued to the undersigned Alcoholic 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 874 Šiandien __ 140 rniliionil do- Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, CountyOidMUlUIl .LtV HUUJV11Ų. uv Kjn (.onsump(1 off the premises.

lPrįn J ANTHONY CRISCILLO
tClių. 874 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that License No. 
EB 1113 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the

• Beverage Control Law nt 372 
Ralph Ave., a-k-a 1997 Pacific St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BESSIE GINSBERG 
a-k-a 1997 Pacific St.,

372 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 20 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
316—13th St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to ba consumed on the premises.

SGT. HARRY WILLIAM STENECK 
Post No. 601 Veterans of Foreign Wars 

of the U. S.
316—13th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 11 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic 
Stuyvesant 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 17 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 74 Kings
ton Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH PALTIEL
74 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2964 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 304 
Prospect Park West Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the pre
mises.

EUREKA RESTAURANT, INC. 
304 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given įhat License No. 
EB 3015 has been issued’ to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 200 
Meserole St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

VITO AGUGLIARO
200 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9224 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 ot the 
Alcoholic Beverage Control Law at 237 
Meeker Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRY G. SCHROEDER
237 Meeker Ave., • Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2319 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic 
Bond St., 
Kings, to

305 Bond

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises.

MARY CONA
St., Brooklyn, N.

305
of

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8567 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law nt 131 
Meserole Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRY MEYN
131 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 885 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law 
Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to bo consumed on the 

MICHAEL NOONE
179 Reid Ave., (■ Brooklyn, N.

at 179 Reid 
County 

premises.
of

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 979 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 286 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SOPHIE STADLER
286 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 902 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage 
Fulton 
Kings,

120

Control Law at
St., Borough of Brooklyn, County 
to be consumed on the premises.

ANNA MURRAY
& BARNEY TURNER

Fulton St., Brooklyn, N.

120 
of

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 850 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail.under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage ' Control Law at 553 
Eastern P’kway, Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

PALATIAL BOWLING & BILLIARD 
ACADEMY, INC.

553 Eastern P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1099 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 651 Man
hattan Ave., Bowough of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed on the premises.
NATHAN TEICHMAN & DAVID KAPLAN 

R. & T. Delicatessen & Restaurant
651 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2728 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 724— 
26 Bedford Ave.. Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings to be consumed on the pre
mises.

SAMUEL WEINGUS
724—26 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 797 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 73 Jay 
St., a-k-a 167 Front St., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
the

on

73

premises.
ELLA STURGIS 

a-k-a 167 Front St.
Jay St., Brooklyn, N.

Tel. Evergreen 7-4335 TelefoiiasSTaįg 2r4409

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė 
Brooklyn, N. Y.

JOSEPH GARSZVA

STagff 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

ALEKŠ. RADZEVIČIUS 
IR'ŠUN'US . ' 

; Garboriai - Balsabliiotojai

402' Metropoktaif AVenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš' pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms,

krikštynoms ir visokiems

pas! važinėj Imams.

Phone Stagg 2-0T83 '
Night HAtfcmdyer "8-1158

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius |r 

Balsamuotojas. 
NOTARY PUęUC

337 Union Av., Brooldyn, N.Y
Namas tas pats, tiktai miesto pa. 

tvarkymu pamainytas A numeris bu-

NOTICE is herebv given that License No. 
EB 632 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at East 
Ave., & D St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SAMUEL KOCH
East Ave., & D St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 944 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1191 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN ROCHFORD
1191 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2302 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1007 
Nostrnnd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH A. NEARY
1007 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2794 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 931— 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

CLASSIC CAFETERIA, INC.. 
931—3rd Ave., , Brooklyn," N.

of

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2366 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of'the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1239 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

GEORGE A. VEZANIS
1239 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 903 has been issued to the undersigped 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 268 Kings
ton Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

PHILIP TURNANSKY
268 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given' that License No. 
EB 2815 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2937 
Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES JOVINO
2937 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that License No. 
EB 2617 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 608 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

G. FREDERICK MULLER
608 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2310 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 408 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

Mike kasidonis
d-b-a Clinton Coffee Shoppe

408 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that License No. 
CB 31 has bęen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7210 
Ridge Blvd., & 181—73 St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FLAGG COURT CLUB 
7210 Ridge Boulevard,

& 181—73rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 951 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3202 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

LENA ROVNER 
d-b-a Rovner Restaurant

3202 Church Ave., Brooklyn, N. Y. I 637 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7962 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 637 Nos- 
strand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DAVID INDURSKY & 
JOSEPH MILETT 

Confidence Pure Food Store 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STaffji'2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

219 Sėt 4th Št., Brooklyn, Y. 

(Wniiamshiirpli Bridge Plaza'

NOTICE is hereby given that License No-. 
EB 2721 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 807 Al
bany Ave., Borough of Brooklyn^ ..County of 
Kings, to be consumed on the pt-emises.

DAVID GOLDSQHIhAGER. . , - 
307. Albany. Ave., Brooklyn, ’N. Y.

NOTICE, is hereby given‘'that' License No. 
EB 1134 has been issued to the undersigned 
to sell beer ttt retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 510 Em
pire Blvd., Borough of; Brooklyn,' County ' of 
Kings, to be consumed on the premises.

EMPIRE DELICATESSEN CORP.,- ' 
510 Empire Blvd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10078 has been issued, to. the-undersigned 
to sell beer at retail undeY Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control. Law at 184 
Rogers Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MORRIS BECK
184 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTlCE is hereby given that License No. 
GB 9821 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 876 
Nostrand Ave., Borough' of Brooklyn, County 
of Kings, to be gonsunjed off the premises.

MORRIS KRPVANS •& JOSEPH 
KORENVAES

876 Nostrand Ave.,. Brooklyn, N. Y.

NQ’IICE is hereby given that- License No. 
GB'4861 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage - Control Law at 96-98 
Montgomery St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to’ be consumed off the 
premises. ')

SOL UNGER
96-98 Montgomery St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8137 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section (75 of the 
Alcoholic Beverage /Control Law at 1199 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises...

• JACOB-r TAMKIN
1199 Nostrand Ave.,- b , . Brooklyn, N. Y..

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4955 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage .Control Law 'at' 296 ■ 
Willoughby Ave.z-.< Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 'consumed' off the' 
premises. - ■. „,

JOHN BUDZAK
296 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7409 has been issued to the undersigned 
to Bell beer at rptail under Section 75 of the 
Alcoholic .Beverage Control Law at 427 
Wythe Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. ■

• ' ' MARINO JRODRIGUEZ > 
d-b-a Los Latinos

427 Wythe ,Avę., Brooklyn, N. Y.
______ :__________________

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 820 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 416 
Graham Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SALVATORE AMATO
416 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N9. , 
GB 4486 has been issued to the ‘undersigned'' 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 256 
Rogers AVe., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. ' 

ISRAEL KAPLAN
256 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is .hereby given that License No. 
GB4192 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the . 
Alcoholic Beverage Control Law at -758 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JUSTIS THEODOR LORENZEN
758 Nostrand 'Ave., Brooklyn, N. Y.
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Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

the undersigned 
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County of Kings.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn 
be consumed off tho

the undersigned 
to house under 
Beverage Control 
County of Kings.
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of

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75

NATHAN
260 Christopher Ave.,

JACOB
2902 Clarendon Rd.,

to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage _Control Law at 
425 Hicks 
of Kings,

St.. Borough of Brooklyn, Counts 
to be consumed off the premises.

HENRY BEHRENS
St.. Brooklyn, N. Y,

GORDON
Brooklyn, N. 1.

DUNKER
Brooklyn, N. Y.

ALTMAN
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersinged 
beer at retail under Section 75

TROPP
Brooklyn, N. Y.

DAVID FAINE
St., Brooklyn, N. Y.

Ave., Borough of Brooklyn, County 
to be consumed off the premises.

PAUL WIESE
Ave., Brooklyn, N. Y.

GEORGE WILKENS
2784 Fulton St., Brooklyn, N.

EPSTEIN
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. V.

SKAITYTOJŲ “DĖMESIUI

Šį mėnesį mūsų laikraš
čiui tenka spausdinti daug 
oficialių pranešimų 
bimų, kurie užima ir užims! 
stambią laikraščio dalį. Ma
lonūs skaitytojai prašomi 
mums atleisti, kad turės nu
kentėti raštų gausumas. Vė
liau atsilyginsime gauses
niais ir turiningesniais raš
tais. Administracija.

skel

ANGELŲ KARALIENES 
PARAPIJOS PIKNIKAS

I sulaikė namie, bet kurie da
lyvavo, buvo labai patenkin
ti jo nuotaika.

Vienas dalykas reikia pa
stebėti, tai stoka jaunimo, 
ypač to jaunimo, kuris prie 
choro priklauso. Argi nebu
vo galima tokiame jubilieji
niame piknike sudaryti pro
gramos dainų — mėgiamų 
dainų, kurias mėgsta ir su
augę ir jaunimas? Gaila, 
kad to nebuvo, dėlto ir daug 
jaunimo nebuvo.

Dalyvavęs.

Liepos 22 d., 1938 m.

Liepos 17 d. Klasčiaus 
parke, Maspethe, įvyko An- 

. gėlų Karalienės parapijos 
metinis jubiliejinis piknikas.

Orui pasitaikius vėjuo
tam, nuo pietų jau rodėsi, 
kad buš kas tokio nepapras
to ir apie 4 vai. popiet lie
tus gerokai sušlapino pikni- 

■ ke esančius ir sutrukdė pa
siruošusius vykti. Bet nepai
sant tokio maišyto oro, pa
rapijos nuolatiniai rėmėjai 
su savo draugais buvo atvy
kę ir laikėsi iki 11 vai. va
karo gražioje nuotaikoje, i

Kaip jau buvo skelbta iš 
anksto, šiame jubiliejiniame 
piknike buvo renkami: ka
ralius, karalienė, karalaitis 
ir karalaitė. Čia ypatingai 
buvo visi susidomėję, kurie 
iš parapijiečių pasirodys vi-

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
ŽINIOS

sios vadas ir muz. Jankus, 
choro vedėjas, vėliau auto- 
mobilium atvažiavo.

Prieš vakarą choras susi
rinko prie stalo ir sudaina
vo keletą lietuviškų dainų. 
Kitataučiai, kurie buvo at
važiavę maudytis, gėrėjosi 
mūsų dainavimu. Vieta vi
siems labai patiko ir visi 
gražiai laiką praleido.

Choras nori padėkoti John 
Valen jr. už jo didelę dovaną 
chorui. Choras dabartiniu 
laiku yra nutraukęs savo 
pratybas iki rudens. Vi
siems choristams linksmų 
atostogų!

Petras Ivanauskas.

BEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E 87 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, County of Kings.

FRANK GOLDBERG
860 Hopkinson Ave., Brooklyn, N. Y.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

NOTICE is hereby given that 
RL 7869 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 132A of the

License No. 
undersigned 
retail under 

___ __ Alcoholic Beverage 
Control Law at 2770 Atlantic Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ALBERT ZANONI
2770 Atlantic Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 10 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4402 
Church Aye., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

SAMUEL WEINER
4402 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 122 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 259 John
son Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BUTCHERS HOME CLUB. INC.
259 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E 88 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, County of Kings.

JACOB KOSOWSKY
394 E. 54 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E 90 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, County of Kings.

SAMUEL PIKOFF
356 DeWitt Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4594 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3324 
Tilden Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DAVID ZINDMAN
3324 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

DR. JOHN WALUK

IBI NO 6th STREET

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1/14 FOSTER AVENUE

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO 4th STREET

VALANDOS: 
8—10 ryte 
i—2 P. P.

Šventadieniais susitarus 
Tel.: Evergreen 8-0229

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS: 
8—12 ryte 
1— 8 vat.

Penktadieniais uždaryta 
Tel : EVergreen 7-0100

Vokieti 
Pražūti 
primeta 
Barban 
Kaibab

Praeitą sekmadienį, lie
pos 17 d., Feldman parke 
įvyko pirmas parapijos me
tinis piknikas. Nežiūrint lie
taus ir taip apsiniaukusio 
dangaus, geros valios žmo- 

Įnės neužmiršo mūsų parapi
ją paremti savo apsilanky
mu. Jų dalyvavimu parapi
jai liko gryno pelno $124.86.

Visiems buvo progos pa
silinksminti. Choras ir be- 
nas sužavėjo savo ypatinga 
programa. * Žinoma, lietus 
visų žaidimų ir surengtų 
įvairumų neleido įvykdyti, 
bet, kiek jų ir buvo, patiko 
visiems, ypač sekantiems 
asmenims: P. Linkauskie- 
nei, A. Juškai, Zaukui, Gu
daitienei, Raubūnaitei ir

sų išrinkti. Jau nuo 3 vai. |prapolenytei. Apgailestauja-
popiet kandidatais lenkty
niavo balsavimuose, kas da
vė progos pikniko dalyviams 
daugiau susidomėti jais.

Apie 9:30 vai. vak. balsa
vimai buvo uždaryti ir visi 
buvo sušaukti salėn. čia per
skaitytas sąrašas gavusių 
daugiausia balsų ir visų da
lyvių tame konteste. Balsa
vimai pasirodė sėkančiai:

po lie- 
vyrams 
piknike 
ne tik

ŠAUNUS IŠVAŽIAVIMAS

Sekmadienį, liepos 24 d. 
Apreiškimo par. Gyvojo Ro
žančiaus dr-ja rengia šaunų 
išvažiavimą į Forest parką, 
No. 2.

Rengėjos stropiai pasi
ruošę atsilankiusius svete
lius ir viešnias maloniai pri
imti, pavaišinti skaniais už
kandžiais ir šaltais gėri
mais.

Visas išvažiavimo pelnas 
parapijai, tad visi prašomi 
šį sekmadienį atsilankyti ir 
linksmai ir naudingai laiką 
praleisti.

Visus širdingai kviečiame
O. Stagniūnienė, pirm.

2301,
1310,

270, Pusvaškis —

2521? Turulis 
kun. J. Laurynaitis 
Sidabra 
167, V. Dailyda —. 122, Ra 
pulskis — 52, Stakonas — 
5.

ma, kad purvas iš 
taus išbraukė virvės 
traukimą. Kitame 
turės virvę traukti
vien vyrai, bet ir moterys. 
Laimės kiekvienas būrelis 
po gerą dovaną.

Reikia priminti, kad tą 
pačią dieną buvo jau pradė
tas vajus išrinkti šių metų 
Karalių, Karalienę, Kuni
gaikštį ir Kunigaikštytę. 
Žiūrėkite mūsų biuletenį su
sipažinti su parapijiečių rin
kimais 
ir tą 
balsai 
statyti

ir balsavimais už tą 
kandidatą. Tamstų 

padės išrinkti ir pa
savo kandidatus.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 39 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

| 755—4th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANK J. DOMBROWSKI 
Memorial Ass’n, Inc.

755—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7397 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 379 
Columbia St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

NICOLA DE FONTE
379 Columbia St. Brooklyn, N. Y.

Klaipėdc 
ramybės n 
jų Ragį 
ir šioje š 
post te 
liepos 26 
Lietuvai gi 
Vokietija i 
anksčiau, I 
yo neprikiš

NOTICE is hereby given that License No. 
C 48 has been issued to the undersigned to 
sell beer at wholesale under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 674—6 Pacific St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HULL’S BEER & ALE, INC.
674—6 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 16 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2009 
Eastern P’kway, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

ABRAHAM LUDWIG
2009 Eastern P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 144 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1416 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MACKERT & BACHSTETTER 
1416 Avenue L, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7993 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Beverage 
Borough 
be con-

Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 4419—Avenue N, 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

PATRICK DOYLE
4419 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4709 has been issued to the undersigned 
to sell beer st retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 349 
Smith St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH KRAMAR
349 Smith St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8519 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2993 
Fulton St., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRANK T1EDMANN
2993 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4603 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 9128— 
4th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MARTIN RASCHER
9128—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
ESI has been, issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, County of Kings.

RUBIN CHAIT
610 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4330 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 930 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL SCHNECK
930 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tikrą Lietuvišką
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, keliam

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia ir Į kitus miestus.

68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y,

Tel. EVergreen 4-7142SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

bravorų Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS

rašo, fed J 
mas buvus 
tingųjų vy 

Laikrašt:
lyniškio na 
kj grasini!) 
riausybė b 
kad Vokie 
gus savo b
ua kaimyi 
Žiauria jei

^Karalienės vietai: 
Pažereckienė — 1450 bal-I 

są, Vencienė — 135, Skriaų- ! 
deliehė — 42, Mikluševičie-

25, J. Sterke — 12, B. 
-;9; i !

ne —
Ženk

Karalaičio vietai
G. Visackas 1210 bal

sų, V. Žemantauskas — 350, 
S. .iAleksiūnas — 292, A.

I t r

Už visus tokius širdies iš- 
! sireiškimus, už visą tokį 
gražų parėmimą, visiems 
parapijiečiams, draugams, 
svečiams, darbininkams nuo
širdžiai 1 dėkingas

8 Parapijos Rengimų
Komitetas.

Liepos 10 d. Apreiškimo
Narauka — 25, Scripp — 11, | choras turėjo savo metinį 

išvažiavimą į Salisbury 
Mills, apie 80 mylių nuo

Vintis

Karalaitės vietai
A. Vasaiiskaitė — 1425 

balsus, P. Starkaitė — 584, 
K. . Makarovytė — 102, M. 
Vidiškytė —.'32, 7B, Zalev- 
skaitė —25,' M. Ligeikaitė 
-12. 4 I

Komitetui iššaukus klebo-
ną kun.. J. ' Aleksiūną ir jam1 
padėkojus ~ balsuotojams ir 
atsisakius nūo rinkimų vie
tos, iššauktas’ iš eilės p.. J. 
Strogis,. karalius, p. A. Pa- 
žereckienė karalienė; Ga
brielius Visackas
laitis ir. A. Vasauskaitė —■ 
karalaitė. Suėjus jiems į 
sceną, pasigirdo ; publikoje 
gausus rankų plojimas, čia 
pat, jie aprengti karališkais 
rūbais ir klebonas apvaini
kavo. Po to buvo ėjimas sa
lėje ir smagi lietuviška pol
ka, kurią-išrinktieji ir visa 
publikai gražiai pašoko.

Kadangi panašūs rinki
mai mūsų parapijoj * buvo 
vykdomi ’ pirmą > kartą, tai 
žmonės labai susidomė
jo ir kitais metais žadėjo 
anksčiau ( pradėti prie to 
rengtis.

žodžiu^ nors lietus kiek ir 
pakenkė piknikui, nes daug

toli važiuoti, nes vieta labai 
graži, primenanti Lietuvą. 
Du autobusai buvo pripildy
ti choristų ir svečių. Tėn 
nuvažiavę vieni maudės, kiti 
laiveliais važinėjosi labai 
dideliame ir gražiame ežere. 
Kun. Br. Kruzas, choro dva-

— Pirmadienio vakare bu
vo visos parapijos draugijų 
valdybų ir delegatų susirin
kimas, kuriame išduotas 
ekskursijos smulkus rapor
tas. Nevisai blogas uždarbis 
liko parapijai ir raportas su 
dideliu entuziazmu vienbal
siai priimtas.

— Pilnai apkalbėta ir vi
si reikalingi planai nustaty
ti parapijos rengiamam kar
navalui, kuris įvyks rugp. 
13 — 22 d.d. vidury miesto, 
Maspethe.

— Klebono kun. Jono Bal- 
kūno sutiktuvių bankietas ir 
kun. Jono Kartavičiaus, 
naujo vikaro, priimtuvės nu
tarta įvykdyti rugpiūčio 23 
d. Klasčiaus milžiniškoje sa
lėje. Užsakytos vietos dvyli
kai šimtų asmenų.

— Klebonas kun. J. Bal- 
kūnas parvažiuoja iš Lietu
vos, aplankęs ir visas kitas 
įžymiausias Europos vie
tas; parveža naujausių ir 
teisingiausių žinių iš Lietu
vos ir visos Europos.

— Kun. J. Kartavičius 
gražiai veda šv. Onos nove-

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1054 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 130 Degraw St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOMINICK JOHN ROTONDI
130 Degraw St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C46 has been issued to the undersigned to 
sell beer at wholesale under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law, at 440 
Watkins St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

PURITAN BEVERAGE CORP.
440 Watkins St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C-309 has been issued to the undersigned 
to sell beer wholesale under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 386 
Sackman St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

HUNTLEY DISTRIBUTORS, INC.
386 Sackman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E200 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house 
under Section 
Control Law, 
of Kings.

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E 238 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at Borough of 
Kings.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7979 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1015 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICIA HILLS
& CARL SHROPSHIRE 

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

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E 84 has been issued to 
to sell beer from house 
Section 75 of the Alcoholic 
Law, Borough of Brooklyn,

JOSEPH SOKOLOWSKY
471 Sackman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E 82 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, County of Kings. 

SOL INGERMAN
356 DeWitt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E 216 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, County of Kings.

HARRY SIEGEL
610 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8852 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1349 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

RHODA NATHANSON
1349 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4295 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law 3147 Fulton 
Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ADOLF NUNNENKAMP
3147 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4762 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at. 120 
Autumn Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

NIKOLAUS MULLER
120 Autumn Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4163 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3428 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

KUNIGUNDE FRIES
3428 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that License No. 
GB 9012 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 370 Cres
cent St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ADAM FRANK
370 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4675 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 715 
Schenck Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL SELTZER
715 Schenck Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8144 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 114 
Conklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANNA PEPPER
114 Conklin Ave., Brooklyn, N. Y.

UNDERTAKER and EMBALMER
REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos
84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie FOREST PARKWAY)

Res. Tel. Elizabeth 2-8537
MICHAEL SALIKLI

Real Estate — Insurance— Notary Public 
120 Broad St., Elizabeth, N. J.

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

NOTICE is 1____  ____  ......
GB 4412 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5410—8th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRED JENSEN
5410—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that License No. 
GB 4539 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1419—Sth Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

GELB’S DAIRY. INC.
1419—8th Ave., ’ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7407 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2902 Clarendon Rd., 
Countv of Kings, to 
premises.

ko beveik pilna bažnyčia. 
Kasdien 8 vai. rytais mišios, 
pamokslas ir maldų kalbėji
mas.

Tautą sudaro daugiau mi
rusieji nekaip gyvieji.

— Voldemaras.

kara

vi

d

TRU - EMBER COAL COMPANY

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

(LIETUVIV KOMPANIJA)

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

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E 112 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to bouse under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, County of Kings.

BENJAMIN HELLER
260 Christopher Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E 203 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, County of Kings.

SAM DOCK
260 Christopher Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E 177 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, County of Kings. 

DAVE SHERESHEWSKY
207 Thatford Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7994 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 261—5th Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DAVID FRIEDMAN
261—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E176 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, County of Kings.

MORRIS BOKSER
610 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E 214 has been issued to 
to sell beer from house 
Section 75 of the Alcoholic 
Law, Borough of Brooklyn,

HYMAN DEIBER
58 Gerry SK, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4298 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN KILSTIEN
80 Rockaway Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4361 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
309 Wyckoff Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the , 
premises.

HERMAN MARKS
309 Wyckoff Ave., Broklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4136 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1595 
E. 92 St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

BEN KUNOFSKY ALSO 
Spelled Kunefsky

92 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
G B 4457 
to sell ......................
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
503 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
SAMUEL RUDICK & ISIDORE RUDICK 
1503 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that License No. 
GB 4662 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Ralph Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

JOHN PHILBIN 
Philbin Bros.

Ralph Ave., Brooklyn,

NOTICE 
GB 8981 
to sell ___ ____ _
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8916—3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MORRIS MADOW 
8916—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E 85 has been issued to the undersigned to 
sell beer from house to house under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law, 
Borough of Brooklyn, County of Kings.

DAVE RESNICK
356 Dewitt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7375 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
865 Fulton St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

RUDOLF MEYER,
865 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4817 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 'jnder Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
178 Jefferson Ave., Borough of Brooklyn 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM ALLIIUSEN 
178 Jefferson Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is herebv given that License No. 
GB 7380 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
760—Macon St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS BONELLI
760 Macon St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4652 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law ht 
2784 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4900 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Kingston Ave., 
County of Kings, to 
premises.

HENRY
104 Kingston Ave.,

NOTICE _ is hereby given that License No. I GB 4751 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1647 E. 96 St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

IVAN O. ZELEZ
E. 96 St.. Brooklyn, N. Y.

GB 8522 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN A. MONTELEONE
680 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License No. 
E 204 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn. Countv of Kings 

HARRY GOLDSTEIN
260 Christopher Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that License No. 
GB 7831 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
438—6th Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN GMELCH
438—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10446 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 

,of the Alcoholic Beverage Control Law at 
788 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to 
premises.

MAURICE
788 Flatbush Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4133 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law a| 
2402 Gerritsen Ave., 
Countv of Kings, to 
premises.

MORRIS
225 Kingston Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9007 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 15 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8507—4th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

OLGA VOIGT
8507—4th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8560 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5711—3rd “ - - . . -
of Kings,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2994 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 769 Wash
ington Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

HYMAN DICKER 
d-b-a Rite Spot 

Delicatessen Lunch Room
769 Washington Ave., Brooklyn, N. X.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4776 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 16 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
405 Vanderbilt St., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY ALLHUSEN
405 Vanderbilt St., Broklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9'005 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
2402 Gerritsen Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

MRS. MARY PEPPER
2402 Gerritsen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4253 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1470 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SPECKMANN 
1470 Flatbush Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License -No. 
GB 7388 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1917 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off tho 
premises.

james t. McKinney
1917 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4914 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1151 Liberty Ave.. Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the I 
premises.

WILLIAM GOEDELT
1151 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.
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