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ŠTAI KAIP

Liepos 24 d. sukako lygiai 
dešimt metų nuo Kelloggo- 
Briando taikos pakto, pa
skelbusio „galą” karui. Su
tartį pasirašė kelios dešim
tys valstybių, didelių ir ma
žų. Ir buvo prieš 10 metų 
svajotojų, kurie giliai tikėjo, 
kad žmonija įžengusi į nau
ją laikotarpį, sužydėsiantį 
visuotine taika.

Bet praėjo tik dveji me
tai, gal ir rašalas sutarties 
popieryje nebuvo pilnai įsi
gėręs, o sutartį pasirašiusi 
Japonija įžygiavo į Kiniją 
Vėliau Italija teriojo ir visai 
sužlugdė Etiopiją. Dar vė
liau Ispanijos žmonių krau
jo tarpusaviame liejime mai
šėsi Sov. Rusija, Italija, Vo
kietija, Prancūzija. Vokieti
ja sulikvidavo Austriją, api
plėšė ir pagaliau visai pa
glemžė Čekoslovakiją, Len
kija pernai žvangino gink
lais Lietuvos nepriklauso
mybei, Italija šiemet Didžią
ją Savaitę pasigrobė Albani
ją, vokiečiai išplėšė Lietuvai 
Klaipėdą, japonai vis dar 
tebemėsinėja kinus...

Minėtą sutartį suplanavę 
prancūzas Briand ir ameri
kietis Kellogg jau kitame 
pasaulyje. Vargu, ar jų 
kaulai nedreba, ar jų sielos 
ramiai ilsisi, kai jų sunkiai 
sulipdytas kūrinys paliko 
tik paprasto popieriaus ga
balėliu, tik muziejinių rinki
nių dalele?
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Turimi daviniai rodydavo, 
kad iki šiol pasaulio gyven
tojų skaičius vis augdavęs, 
bet naujai išleistas Tautų 
Sąjungos žinynas kitaip by
loja. Apskaičiuota, kad 1937 
m. pasaulyje gyveno 2 bil. 
125 milijonai žmonių. Šieme
tinis žinynas rodo, kad pra
eitais metais žmonijos gi
mimų skaičius sumažėjęs, o 
mirimų — padidėjęs. Ten 
pat įrodoma, kad paskutiniu 
laiku žmonių gimimo pro
centas žymiai mažesnis, nei 
prieš didįjį karą.

Gyventojų skaičius žy
miausiai mažėja Anglijoje, 
kuri per ateinančius 30 me
tų gali patekti 22 procentų 
savo dabar turimo gyvento
jų skaičiaus. Net ir Japoni
joje, kur ypatingai gerbiama 
šeima, gimimų procentas 
mažesnis dabar, nei 1913 m., 
bet ji toli pralenkia kitas 
tautas savo prieaugliumi.

Taigi, pasaulis mažėja. Į 
gyvenimo priekį veržiasi tos 
tautos, kurios nepavargo,, 
nepaseno, kurioms rūpi savo 
gajumas, kurių nariai nebi
jo atsakomybės.

Mūsų komunistų spauda 
bara Lietuvos verslininkus 
dėl jų neva priešžydiškumo, 
o tas priešžydiškumas pasi- 
reiškiąs svarbiausia tame, 
kad visi lietuviai raginami 
stiprintis prekyboje. Tačiau 
brooklyniškė „Laisvė” nelo
giška — jai irgi ne svetimas 
priešžydiškumas...

Kai amerikiečių spaudoje 
pasirodė buv. Sov. Rusijos 
žvalgybos įžymaus pareigū
no generolo Krivitskio 
straipsniai apie Stalino veik
lą Ispanijoje ir iš viso Vaka
rų Europoje, tai „L.” tuojau 
paskelbė, kad Krivitskis 
esąs ne Krivitskis, o tik 
Šmelka Ginsberg. Tiesa, to 
buvusio komunistų žvalgybi
ninko gimimo pavardė ne 
Krivitskis, tačiau jo pirmas 
vardas gimimo dokumentuo
se įrašytas Samuel. Tad ar 
ne iš neapykantos žydams 
„Laisvė” vadina Krivitskį 
Šmelka? Samuelį pavadinti 
Šmelka vis dėlto nekvepia 
tolerancija žydams.

Žinoma, oficialiai „L.” tu-
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Parodos rūpesčiai
New Yorko Pasaulinės Pa

rodos bendrovės vadovybė 
labai susirūpinusi savo gau
namomis pajamomis, kurios 
žymiai mažesnės, nei numa
tytos. Praeitą savaitę vado
vybė turėjo mažą mėginimą 
— sutraukti didesnes mi
nias, parūpinus pigesnius bi
lietus. Mėginimas šeštadienį 
davė pakenčiamų vaisių, bet 
sekmadienį nesusilaukta to
kios minios, kuri patenkintų 
lūkesčius. Dabar parodos 
šeimininkai vėl galvoja, ko
kių priemonių imtis dides
nėms minioms žmonių su
traukti į parodą. Spaudoje 
keliama balsų, kad būtų nu
piginamas įžangos mokestis; 
siūloma už bilietą imti ne 
75 c., bet tik 50 c.
Maisto korteles

Kurį laiką trijuose 
tuose buvo mėginta vartoti 
maisto korteles, išdalinamas 
šeimoms, būtinai reikalin
goms paramos ir pašalpos. 
Kortelės išmėgintos paten
kinančiu pasisekimu Roches
ter, N. Y., Dayton, Ohio ir 
Seattle, Washington. Iki šiol 
pašalpa teikta maistu per į- 
vairias įstaigas; dabar var
tojamas tiesiogis kelias — 
dalinamos kortelės pašalpos 
reikalingoms šeimoms, ku
rios maistą pasiima pačios 
atitinkamose krautuvėse. 
Šios savaitės pradžioje pra
nešta, kad maisto kortelės 
netrukus bus vartojamos 
100 miestų.

Čia pat norime pasisakyti, 
kad negalima pritarti nekul
tūringai kovai prieš žydus 
ar prieš bet kurią kitą tau
tą, tačiau įgimtas sveikas 
savisaugos instinktas kiek
vieną žmogų įpareigoja rū
pintis savo artimųjų gerove. 
Iš to ir plaukia lietuvio pa
reiga rūpintis savo tautiečių 
visokeriopa gerove. Preky
boje glūdi turtai, joje klesti 
ir asmens kūrybinių jėgų 
plėtotės galimumai. Prekyba 
įgalina tautas užtikrinti sa
vo valstybėms nepriklauso
mo gyvenimo pagrindą.

Turint tai dėmesy, kodėl 
lietuviams nesiimti prekybos 
verslo, kodėl nekurti savo 
valstybei šviesesnės, apčiuo
piamai užtikrintos ateities? 
Lai Lietuvos žydai verčiasi 
tuo, kas jiems labiausiai 
įmanoma, bet prekyba nega
li būti jų išimtina privilegi
ja ar net monopolis. Lietu
vis pakankamai turi gabu
mų įsistiprinti visose gyve
nimo šakose, taigi ir ekono- 
minėje srityje.

Vargonininkų sąjungos lei
džiamas „Muzikos Žinių” 
mėnesinis žurnalas šiomis 
dienomis mini savo gyvavi
mo 5 metų sukaktį, kuri pla
čiau bus atžymėta vargoni
ninkų ir chorų sąjungų me
tiniuose seimuose, įvyksian
čiuose rugsėjo pradžioje 
Maspethe. Mums malonu 
sveikinti sukakti minintį 
žurnalą, rodantį nuolatinę 
pažangą, nuoširdžiai tarnau- 
iantį giesmės ir lietuviškos 
dainos reikalams. Nuošir
džiausias mūsų linkėjimas 
— lai „Muzikos Žinios” pa
siekia kuo daugiausia liet, 
amerikiečių jaunuolių, mėg
stančių lietuvišką dainą.

Didelės paskolos pasiiilymas
Rooseveltas su savo arti

mais bendradarbiais paruošė 
naują programą viešiesiems 
darbams tęsti ir užtikrinti 
paramą bedarbiams. Nauja 
programa numato įsteigti 
2 bil. 490 mil. dolerių fondą 
paskoloms, kurios būtų tei
kiamos darbams finansuoti. 
Šis pasiūlymas šią savaitę 
svarstomas kongrese.
Alfonsas nori sosto?

Iš Ispanijos ateina gandų, 
kad Ispanijos buvęs kara
lius Alfonsas galvojąs at
gauti sostą, kurį jis paliko 
1931 m. balandžio mėnesį. 
Ispanijoje dar neaišku, ko
kia valstybinė santvarka 
ten bus vykdoma. Monarchi
nės santvarkos šalininkai 
norį matyti Alfonso jaunes
nį sūnų Don Carlos kara
liaus soste. Tarp generolo 
artimų bendradarbių nėra 
aiškios 
ateities 
nutiesti, 
svarbios
Llano ir gen. Yague; šie at
leidimai sukėlę kariuomenė
je ir visuomenėje didelių ne
pasitenkinimų ir net nera
mumų.
Parama medvilnes 
augintojams

Vyriausybė nuo šios sa
vaitės vidurio primokės po 
pusantro cento už svarą 
medvilnės, parduodamos už
sieniui. Šią vyriausybės pa
ramą gaus kiekvienas med
vilnės augintojas, kuris par
duos medvilnę į užsienį. Ti
kimasi, kad ši vyriausybės 
parama bus reikalinga tik 
vieneris metus.
Popiežius vasarvietėje

Popiežius Pijus XII šią 
savaitę išvyko į savo vasar
vietę, kur prabus apie du 
mėnesius. Prie jo bus arti
miausi bendradarbiai, tad 
jo darbas nebus nei kiek su
trukdytas. Tik priėmimų bus 
mažiau. Išvykdamas į vasar
vietę popiežius priėmė nau
ją Lenkijos atstovą, su ku
riuo turėjo ilgą pasikalbėji
mą.
Tyrinės Darbo Tarybą

Kongreso atstovų rūmai 
254 balsais prieš 134 nutarė 
pravesti Tautinės Darbo Ta
rybos veiklos tyrinėjimą. 
Šis nutarimas labai nepalan
kiai sutiktas prezidento ša
lininkų, kurie stengėsi tokį 
siūlymą atmesti. Taip pat 
pat priimtas įstatymas, su
varžąs valdžios įstaigose 
dirbančių tarnautojų veiklą 
politikoje. Šiuo įstatymu no
rima apsaugoti atsakingų 
pareigūnų rinkimus nuo po
litinės įtakos.
Gyvybė Marse?

Praeitą savaitę Afrikoje 
amerikietis astronomas Sli- 
pher pranešė, kad jam pa
vykę padaryti Marso plane
tos spalvotų nuotrauktų, 
kurios liudijančios apie pla
netoje galinčią būti gyvybę. 
Šį mėnesį Marsas yra ar
čiausiai žemės, negu kada 
nors praeity, tad patogu ty
rinėti.
Reformos Sicilijoje

Italijos vyriausybė nutarė 
Sicilijos saloje pravesti di
deles reformas. Daug žemės 
bus nusavinta, pelkės nusau
sintos, paverstos į dirbamus 
laukus, žemė išdalinta beže
miams. Sudarytas planas 
pastatyti 20.000 namų per 
10 metų ir paruoštil, 250,000 
akrų žemės. Pradžiai paskir
ta du bilijonai dolerių.
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Tokio. — Mandžiuko vy
riausybė liepos W‘d. paskel
bė karo stovį, suvaržydama 
piliečių susirinkimų, spau
dos ir žodžio laisvę. Suvar
žytas ir susisiekimas. Visa
tai padaryta ryšium su nesi
baigiančiais susirėmimais 
Mandžiuko — Išorinės Mon
golijos pasienyje.

Turkai užėmė Aleksandretę
Šią savaitę Turkijos ka

riuomenė įžygiavo į prancū
zų valdytos Sirijos Aleksan- 
dretės dalį, vadintą Hatai 
respublika. Naujai laimėta 
turkų teritorija užima 10,- 
000 kvadratinių mylių su 
apie 220,000 gyventojų. Šią 
teritoriją Turkija gavo už 
pasižadėjimą remti Prancū
ziją, jei ši būtų užpulta. 
Prieš didįjį karą Aleksanre- 
tė priklausė Turkijai; jos 
gyventojai daugumoje ara
bai. Karo metu arabai suki
lo prieš turkus; dabar jie 
labai bijo galimo turkų kerš
to. Kaip uostas, Aleksandre- 
tė Turkijai nelabai svarbus.
Nepavyko protestas

Praeitą savaitę WPA dar- 
ninkų grupė, esanti radikalų 
kontrolėje, bandė suruošti 
vienos dienos milžinišką 
protesto demonstraciją. New 
Yorke norėta į protesto su
sirinkimą išvesti pusę mili
jono WPA darbininkų, bet 
protestas visiškai nepavyko, 
nes jame nedalyvavo net nei 
dešimt procentų WPA 
bininkų.
Nužudytas lenkas 
sargybinis

Praeitos savaitės
Dancigo muitinės tarnauto
jas vokietis nušovė vieną 
lenkų kareivį sargybinį ne
toli Dancigo pasienio. Len
kija pasiuntė atitinkamo tu
rinio protesto pareiškimą. 
Lenkų ir vokiečių aiškini
mai dėl įvykusio nušovimo 
nevienodi. Griežtesnių žygių 
dėl šio įvykio nesulaukta.

dar-

gale

Washington. — Senatas 
viename savo paskutinių po
sėdžių patvirtino pasirašytą 
sutartį su Panama. Pagal 
sutartį, Jungt. Amerikos 
Valstybės sutinka mokėti 
Panamai kasmet 430,000 do
lerių už prekių pervežimo 
praleidimą per Panamos ka
nalą; iki šiol buvo mokama 
250 tūkst. dol., bet Panama 
atsisakė tokią sumą priimti, 
kai sumažinta dolerio vertė.

Sutartyje susitarta kana
lo aplinkumoje nutiesti nau
ją vieškelį, kurio statybos 
išlaidų dalis bus padengta 
amerikiečių pinigais. Vy
riausybė susitarė su Pana
mos vyriausybe ir dėl ben
dro kanalo gynimo, jei grės
tų pavojus iš kitų valstybių.

Montreal. — Liepos 23 d. 
įvykusiame prancūzų katali
kų darbininkų sąjungos su
važiavime įvyko masinės jos 
narių jungtuvės. Labai iš
kilmingai moterystės sakra
mentą priėmė 105 jaunųjų 
poros, kurias laimino 6 vys
kupai, o Popiežius prisiuntė 
specialų laiminimą ir gražių 
dovanų kiekvienai porai.

Jaunavedžiai sušliubuoti 
katedroje. Visos jaunavedės 
buvo apsirengusios baltai, 
rankose turėjo baltų lelijų 
ir rožių puokštes; jaunave
džiai dėvėjo mėlynus kostiu
mus, pilkus kaklaryšius, bal
tus marškinius, o švarkų at
lapus puošė rožės. Pamaldų 
metu giedojo sąjungos suva
žiavimo dalyviai. Vėliau jau
navedžiai iškilmingai sutikti 
sporto stadijone, kur jų lau
kė 30,000 asmenų minia, 
daugiausia žosistai (kat. 
darbininkų s-gos nariai).

Minėtame suvažiavime da
lyvavo ir amerikiečiai pran
cūzai iš Chicagos, Detroito, 
New Hampshire ir kitų vie
tų. Sąjungos tikslas išlaiky
ti savo narius katalikais ir 
prancūzais,

Kaina 5 c.

Anglija Esanti Pasiruošus 
Naujiems Pasitarimams

Roma. — Šiomis dienomis 
įvykusiame Tėvų Marijonų 
tarybos suvažiavime išrink
ta nauja vadovybė. Marijonų 
viršininku - generolu išrink
tas Jo Ekscelencija Vysku
pas Petras Pr. Būčys, tas 
pareigas ėjęs prieš šešeris 
metus. Jo nuolatinė gyveni
mo vieta bus Roma.

Tame pat susirinkime iš
rinktas ir naujas Amerikos 
Marijonų provincijos virši
ninkas—Provincijolas; juo- 
mi išrinktas kun. dr. Jonas 
K. Navickas, Marianapolio 
kolegijos rektorius. Numato
ma, kad kun. dr. Navickas ir 
toliau pasiliks rektoriumi, 
suderindamas abejas parei
gas.

Nuoširdžiai sveikindami 
naują Marijonų vadovybę, 
linkime jai sėkmingai atlik
ti savo pareigas. Laukiame 
kun. dr. Navicko laimingai 
grįžtančio.

Paryžius. — Ispanijos gen. 
Franco vyriausybė laimėjo 
Prancūzijoje stambią bylą 
— Prancūzijos teismas nu
tarė, kad buvusios Ispanijos 
vyriausybės atsiųstas į 
Prancūzijos banką Ispanijos 
auksas būtų 'grąžintas Ispa
nijos bankui. Gen. Franco 
vyriausybei pripažinto auk
so vertė siekia apie 40 mili
jonų dolerių.

Teismas nusprendė, kad 
auksą atsiuntęs Valencijos 
respublikoniškas bankas ne
beveikia, kad vieninteliu tei
sėtu aukso šeimininku gali 
būti tik Ispanijos vyriausy
bė.

Sherman Mills, Me. — 
Donn Fendler jr., 12 metų 
berniukas, ieškotas per 9 die
nas ir naktis, surastas kal
nuose gyvas ir sveikas. Jis 
buvo pasiklydęs; maitinęsis 
tik uogomis.

Berlynas. — Vokietijos 
nacių vyriausybė, tęsdama 
didelę ginklavimosi ir sava
rankiško ekonominio saugu
mo programą, pasijuto sto
kojanti darbininkų ir ypač 
geležies medžiagos. Šiai sto
kai pašalinti, vyriausybė į- 
sakė moterims pasiruošti į- 
vairiuose darbuose, kad ga
lėtų pakeisti vyrus, kurie 
reikalingi kariuomenėje ir 
karinėse dirbtuvėse. Visoje 
šalyje sustiprintas geležies 
ir plieno rinkimas. Visos 
moterys kviečiamos savo no
ru padėti vyrams lauko ir 
kituose darbuose. Berlyne ir 
kituose miestuose laiškane
šių vietos atiduotos mote
rims.

Kad Vokietijai trūksta 
darbininkų, liudija iš užsie
nio įsivežimas lauko darbi
ninkų. Neseniai į Vokietiją 
atvažiavo 37,000 darbininkų 
iš Italijos, 15,000 iš Jugo
slavijos, 12,000 iš Vengrijos, 
5,000 iš Bulgarijos, 4,000 iš 
Olandijos ir 52,000 iš Slova
kijos.
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Londonas. — Čia gauta ži
nių, kad netrukus bus pra
dėti pasitarimai tarp Angli
jos ir Sovietų Rusijos ka
riuomenių vyriausių štabų 
bendrai gynimosi krypčiai 
nustatyti. Nors Maskvoje ir 
nesiseka sudaryti Anglijos- 
Prancūzijos-Sovietų Rusijos 
trilypę sąjungą, tačiau Mas
kva pageidauja, kad kariuo
menių vadovybių pasitari
mai būtų pradėti anksčiau. 
Numatoma, kad tuojau į 
Maskvą išvyks Anglijos ir 
Prancūzijos kariuomenių at
stovai. Manoma, kad Angli
jos kariuomenės delegacijai 
vadovaus gen. Ironside, ne
seniai taręsis Varšuvoje su 
Lenkijos kariuomenės štabo 
vadovybe.

Anglijos ir Prancūzijos 
nutarimas siųsti į Maskvą 
savo karių atstovus dery
boms laikoma dideliu Sovie
tų Rusijos laimėjimu, nes 
Maskvoje seniai reikalauta 
šalia politinių derybų turėti 
ir karinius pasitarimus dėl 
bendros karinės veiklos.

Paryžius. — Prancūzų te
legramos agentūros žinio
mis, Ispanijos vyriausybės 
sluoksniuose kilę daug nesu
tarimų ryšium su tautinės 
Ispanijos santvarkos ateiti
mi. Grupė generolų, buvusių 
prfimų $en., Franco, bendra
darbių, norinti grynai kari
nės diktatūros ir šaltesnių 
santykių su Italija ir Vokie
tija. Kita grupė kariškių ir 
civilių asmenų nori atiduoti 
pirmenybę fašistinei falan- 
gistų partijai, kurios dabar 
pripažintu vadu yra Ispani
jos vidaus reikalų ministeris 
Suner, gen. Franco svainis. 
Ryšium su tais nesusiprati
mais atleistas gen Llano iš 
svarbios vietos.

Gen. Llano pasižymėjo pi
lietiniame kare dideliais lai
mėjimais; spaudos atsto
vams jis pareiškė, kad tarp 
jo ir gen. Franco nesą jokių 
nesusipratimų, kad jis esąs 
skiriamas Ispanijos atstovu 
svarbion užsienio valstybėn. 
Panašiai nesusipratimus bei 
nesutikimus nuneigia ir kiti 
generolai, neva nebesutinką 
su gen. Franco.

Rugsėjo mėnesį gen. Fran
co keliausiąs į Romą, kur 
jis pakviestas Mussolinio. 
Ta proga Franco padėkosiąs 
visai itahj tautai už paramą 
Ispanijos pilietiniame kare.

RUSIJA GALINGA 
VANDENYSE?

Maskva. — Sovietų Rusi
jos laivyno dienos proga, 
admirolas Kuznecovas pa
reiškė, kad Sovietų Rusija 
turinti povandeninių laivų 
daugiau nei bet kuri kita pa
saulyje valstybė. Jis nurodė, 
kad rusai turi povandeninių 
laivų daugiau, nei Vokietija 
ir Japonija drauge. Taip pat 
jis pažymėjo, kad Ramiaja
me vandenyne Rusija turin
ti per 100 didelių karo laivų.

Šiuo pranešimu Sov. Rusi
jos vadovybė nori išsklaidy
ti gandus, sakančius, kad 
Sovietų Rusijos karinė jėga 
vandenyse labai silpna. Kuz
necovas paminėjo, kad jų 
turimi povandeniniai laivai 
esą moderniausiai aprūpinti 
gynimosi ir puolimo priemo
nėmis.
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RaStus tr filnlas Amerika trumpina saro nuožiūra. Nesunaudoti raštai ko
respondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius,

DANIELIUS J. A VERKA — Vedėjas.

Jau kelinti metai, kai didysis milžinas, stambios pasau
lio dalies valdytojas Anglija daugelį stebina savo nuolati
niu nuolaidumu. Anglijos nuolaidumas prasidėjo 1931 
metais, kai Japonija įsibrovė į Kiniją ir ten iš užgrobtos 
teritorijos sudarė neva nepriklausomą Mandžiuko valsty
bę. Anglija pradžioje protestavo prieš Japonijos žygius, 
bet netrukus susitaikė su sudaryta padėtimi ir neatsisakė 
artimai santykiauti su japonais.

Ilgai nelaukusi, padrąsinta Anglijos neveiklumu, Italija 
panoro vykdyti kolonijų „plėtimo” politiką ir pradėjo ka
riauti prieš Etiopiją. Ir čia anglų imperialistinė politika 
pasirodė visiškai bejėgė. Pradėtos ekonominės sankcijos, 
bet jau tada, kai Etiopija buvo italų rankose. Vėliau, 
Italijos-Anglijos gerų santykių vardan, Anglija pripažino 
italams Etiopiją, bet italai neatsilygino anglams dėkingu
mu už tai — jie visiškai pakrypo Vokietijos glėbin. Mat, 
už lepšišką, pataikūnišką patarnavimą visada atsilygina
ma nedėkingumu.

Užtikrinta Anglijos nepajėgumu, Japonija pradėjo nau
ją žygį į Kiniją, kur stambiausius interesus turėjo ir turi 
Anglija. Anglai sėdėjo ausis suglaudę, kaip tas kiškelis, 
kai japonai niokojo kinų žemę, imdami jos neišmatuoja
mus plotus, užgrobdami vergi j on milijonus kinų. Ir štai 
šią savaitę skaitome pranešimus, kad Anglija jau pripa
žįsta Japonijai atitinkamas teises Kinijoje. Už šį pripaži
nimą Japonija sutiko tartis su Anglija dėl „nesusiprati
mų” Tientsine, kur japonai įvykdė visišką blokadą, daran
čią didelius nuostolius anglams.

Kai anglai visais frontais daro nuolatines nuolaidas, la
bai nejauki ir Lenkijos padėtis ryšium su anglų ir pran
cūzų užtikrinimu jos nepriklausomybei ginti. Italų ir vo
kiečių spauda šiomis dienomis aukštu tonu rašo apie by
rančią Anglijos imperiją, apie gęstančią jos galybės žvaig
ždę. Sunku suprasti, kaip Anglija gali pakęsti visa tai, 
bet čia, tur būt, veikia dėsnis, kad gyvenimu viskas sens
ta, silpsta. Anglai, užkariavę daug teritorijų, pavergę 
šimtus milijonų žmonių, keliolika tautų, jau pervargo, iš
sisėmė jų jėgos.

Žodžiu, gyvename tokius laikus, kai vienos didžiosios 
valstybės silpsta, o kitos didžiosios kyla, veržiasi stam
biais ir drąsiais šuoliais į priekį. Mažosioms valstybėms 
nieko gera tai nelemia, nes visu didžiųjų, valstybių vieno
da politika — grobti ir naikinti mažąsias tautas, panaiki
nant jų tautines savybes, įliejant į jų kraują savojo. Iš
lieka gyvos tik tos tautos, kurios neatsisako nuo kūrybos, 
kurios didžiausiomis aukomis tvirtinasi medžiaginėje ir 
ypač dvasinėje kultūroje. Visa tai įpareigoja mūsų tau
tą, kur tik jos nariai gyventų, suglausti visas savo jėgas 
didesniam kultūros darbui, kurs turi būti apšarvotas auk
štu mokslingumu ir gilia dorove. Visa mūsų veikla turi 
būti pagrįsta noru amžinai gyventi, o tam jėgų ypač ga
lima pasisemti nuoširdžiame tikėjime į Pasaulio Kūrėją.

Pirmi žingsniai
Vieną dieną 1861 m. gru

pė Paryžiaus bankininkų su
teikė audienciją jaunam vy- 
,rui, kuris sakėsi turįs didelę 
idėją. Jis buvo švedas, plo
nas, ligotas, nervuotas, bet 
pilnas pasiryžimo. Tai buvo 
Alfredas Nobelis, dinamito 
išradėjas.

— Ponai, — pasakė jis 
dramatiškai, — aš turiu to
kį aliejų, kuriuo išsprogdin
čiau visą pasaulį.

Bankininkai juokėsi, bet 
jaunuolis rimtai aiškino apie 
savo išrastąją medžiagą. Jis 
buvo trumpai jų išklausytas. 
Visas reikalas atrodė jokiu 
būdu neįvykdomas.

Išgirdęs apie jauną švedą, 
Napoleonas III apdovanojo 
jį 100,000 frankų. Tie pini
gai buvo pagrindas Nobelio 
laimei.

Alfredui Nobeliui viskas 
buvo aišku apie sprogstamą
ją medžiagą. Jo tėvas, Ema
nuelis, dirbęs su juo kartu, 
jau buvo išradęs povandeni
nę miną, kuri buvo pavarto
ta Rusijos karo metu Kry
me,

Alfredas buvo trečias iš 
keturių savo brolių ir silp
niausias sveikatoj. Jo moti
na kovojo nuolatinę kovą, 
kad tik jį išlaikytų gyvą. 
Jaunuolis daug keliavo po 
Europą ir Ameriką; Pary
žiuj jis sutiko merginą, ku
rią jis įsimylėjo, bet meilė 
buvo nelaiminga. Ji anksti 
mirė. Nusiminęs ir susierzi
nęs, Nobelis grįžo į tėvo 
dirbtuvę. Tai buvo viskas, 
ką tuo tarpu jam gyvenimas 
galėjo duoti.

Emanuelis Nobelis buvo 
išradęs, kad nitroglicerinas 
turi didelį galimumą sprog
ti ir galvojo, kaip jį pavar
toti. Nitroglicerinas reikala
vo sprogimui tam tikros są
lygos, bet jis nežinojo jos. 
Kai kada toji medžiaga kris
davo su trenksmu ant žemės 
ir nieko neatsitikdavo, kar
tais mažas nitroglicerino ga
balėlis būdavo priežastimi 
virpinančio sprogimo. Alfre
das ir jo tėvas nutarė suval
dyti nitrogliceriną.

Palaipsniui Alfredas darė 
bandymus su švinu ir ban
dymai gerai vyko. Teorijoj, 
tai buvo vienintelis tikras

būdas sprogimui. Vieną kar
tą storas indo sienas skys
tis padėjo išardyti ir tai bu
vo pradžia jo išradimo, kurį 
jis vystė toliau.

Nepasisekimai neatbaido
Įsitikinęs Liudvikas Na

poleonas jaunam išradėjui 
padeda, Alfredas ir jo tėvas 
gauna vėl vilties toliau tęsti 
savo darbą, bet nitrogliceri
nas vis dar neveikia. 1864 m. 
gegužės mėn. sprogimas už
mušė jaunąjį sūnų Emilį ir 
keturis darbininkus. Senas 
Emanuelis dėl to susijaudi
no, susirgo ir jau nebepagi- 
jo-

Nobelis tolimesniems ban
dymams neturėjo leidimo, 
dėl to jo autoritetas krito, 
bet nesuvaldomai siekė savo 
tikslo. Jis iškėlė savo dirb
tuvę į ežerą, kur jis pasakė 
įrodysiąs pasauliui, kad jo 
sprogstamoji medžiaga bus 
saugi.

Vienais metais švedų val
džia pavartojo jo „sriubą” 
geležinkelio tuneliui išsprog
dinti po Stockholmu ir tas 
atsitikimas sužavėjo keturių 
valstybių didžiules bendro
ves.

Nobelis buvo per daug op
timistiškas, nitroglicerinas 
vadovavo terorui ir tai buvo 
tik pradžia. Vieną rytą 1865 
m. Nobelio dirbtuvė Norve
gijoj skrajojo padangėj. Ke
letą savaičių 
geležinkelio 
bandė kirviu 
sprogstamąją 
kojas rado už pusės mylios.

Sekantį balandžio mėn., 
stovinčiame Panamos uoste 
laive sprogo 70 dėžių nitro
glicerino. Ne tik prieplauka 
ir krovinys nukentėjo, bet ir 
artimesnieji laivai buvo ap
gadinti. šešios dešimt žmo
nių užmušta, padaryta dau
giau milijono dolerių nuo
stolių. Keletą dienų vėliau 
San Francisce sprogus nit
roglicerinui traukinio vago
ne žuvo 15 žmonių ir visas 
kvartalas buvo išgriautas. '

Tuojau po nelaimės San 
Francisce New Yorkan atvy
ko Alfredas Nobelis, atsivež- 
damas kelias dėžes „sriu
bos”. Jis buvo sutiktas kaip 
maras. Žmonės vengė jo ir 
viešbučiai atsisakė jį priim
ti. Jis pranešė, kad nuošalioj 
vietoj demonstruos savo iš
radimą publikai. Tik 20 as
menų atvyko pažiūrėti jo 
bandymo, bet ir tie laikėsi 
nuošaliai. Jis papylė truputį 
to aliejaus ant plokščios ge
ležies ir sudavė per ją plak
tukų, Žiūrėtojai išbėgiojo, 
ieškodami kur nors pasislėp
ti. Jis prisikvietė juos ar
čiau ir išaiškino, kad jo alie
jus sprogstąs tik per jį su
davus plaktuku. — Negali
ma gi burtu išsprogdinti, — 
sakė jis. Tai pasakęs, jis 
prikišo degtuką prie klanelio 
aliejaus; aliejus degė, bet 
nesprogo.

Po dviejų valandų Nobelis 
I parodė misterišką gigantą. 
Informaciją baigė su tikru 
sprogimu, parodydamas ką 
tas aliejus gali, kai jam duo
dama valia. Minia išsiskirs
tė įtikinta.

Dabar Nobelio raštinė bu
vo užversta pareikalavimais 
ir turtai jam buvo pasiekia
mi, o jis vos nebankrutavo 
tais metais.

Dinamito kilmė
Kai kurios valstybės už

draudė vartoti Nobelio 
„sriubą” ir laivai nepriėmė 
jos vežti. Turėjo būti išras
tas saugesnis nitrogliceri
nas. Per vieną atsitikimą 
Alfredas Nobelis išrado ir 
tai.

Šiaurinėj Vokietijoj yra 
lengva žemė, vadinama 
„kieselguhr”. Nobelio darbi
ninkai vartojo tą žemę nit
roglicerino puodams įpakuo
ti. Kartą puodui prakiurus, 
Nobelis pastebėjo, kad „kie
selguhr” sugeria nitroglice
riną, lyg sugeriamasis po-

vėliau vienas 
darbininkas 

kapoti šaltą 
medžiagą. Jo

■ pieris. Jis tada paėmė tris 
dalis „sriubos” su viena da
lim „kieselguhr” ir tai su
maišė; jo svajonė išsipildė. 
Tą medžiagą buvo galima 
minkyti kaip kitą ir pakuoti 
į gilzes; tai buvo saugu lai
vui. Naują medžiagą Nobelis 
pavadino dinamitu. Sėkmin
gų dešimties metų laikotar
pyje 15 Nobelio dirbtuvių 
kasmet pagamindavo po še
šis milijonus svarų naujos 
sprogstamosios medžiagos.

Būdamas 40 m. Nobelis 
pasijuto esąs vienišas, išsi
sėmęs, melancholiškas žmo
gus, nesidomintis niekuo ki
tu, be savo dirbtuvių. Jis 
net neturėjo savo namų. Ki
ti jį vadino turtingiausiu 
klajokliu Europoj.

Daugybė pastangų
Jis stengėsi savo būdą pa

keisti. Nusipirko gražius na
mus Paryžiuj, bet neilgai 
juose gyveno. Jis grįžo į 
Shelley miestelį, mylimiau
sią vietą savo vaikystėj. Čia 
jam kilo noras rašyti ir bu
vo pradėjęs. Jis namuose 
kalbėjo šešiomis kalbomis ir 
niekad nenusistatė, kurią 
vartoti, net pasikalbėjimuo
se jis šokinėjo nuo vienos 
kalbos prie kitos.

Nobelis buvo uolus skaity
tojas ne tik techniškų kny
gų, bet taip pat poezijos ir 
filosofijos. Mėgo tuos rašy
tojus, kurie tikėjo žmoniš
kumo pažanga. Jis parašy
davo po 50 laiškų per dieną, 
kurie daugumoje būdavo 
diskusijos apie naujas nove
les, vaidinimus ir poezijos 
knygas. Buvo pradėjęs rašy
ti dvi noveles, kurių niekad 
nebaigė, vėliau rašė vaidini
mą, kuriam pašventė daug 
laiko. Atvažiavęs Londonan 
biznio konferencijon, 5 mi
nutes kalbėjo reikalais, o po 
to išsitraukė savo veikalą ir 
jį perskaitė. Vaidinimas bu
vo pradėtas spausti prieš 
pat jo mirtį. Jo įpėdiniai 
jam mirus manė būsią ge
riau tai sudeginti ir paliko 
tik tris kopijas.

Jis buvo nutaręs vesti, 
bet ankstyvesnės meilės nu
sivylimai jį sulaikydavo. A- 
pie moteris jis turėjo susi
daręs cinišką nuomonę, tikė
jo, kad nei vienas moteris 
netekėtų už jo, jei jis nebū
tų turtingas. Bet jei kada 
viliojanti moteris bandė bū
ti maloni jam, jis pasidary
davo, kaip pražydusi gėlė.

Jo vienišumas privedė 
prie taikos premijos įsteigi
mo. Jo korespondencija bu
vo šešiose kalbose ir neleng
va buvo rasti gerą sekreto
rių ir tobulą lingvistą.

Taikos darbe
1876 m. jis ieškojo 

kartą sekretoriaus. Į jo 
ieškojimą atsiliepė Bertha 
Kinsky, Bohemijos kuni
gaikštytė. Ji buvo maloni, 
30 metų moteris, gerai išsi
mokslinusi, puikaus elgesio 
ir geros orientacijos. Jis ją 
ilgai bandė, bet prieš pradė
dama eiti pareigas susituokė 
su jaunu baronu von Sutt
ner. Kurį laiką ji dirbo Rau
donajame Kryžiuj per rusų 
turkų karą. Baronesė grįžo 
išgąsdinta karo baisenybių 
ir parašė prieš karą novelę. 
Greitai ji buvo pripažinta 
lyderiu taikos judėjime. Ba
ronesė ir Alfredas Nobelis 
paliko tvirti draugai. Ji 
kreipėsi į jį, kad pagelbėtų 
tame taikos judėjime.

Nobelis buvo sujaudintas 
Berthos von Suttner entuzi- 
jazmo, bet kartais pasijuok
davo iš jos. Jis matė, kad ji 
nebuvo reikalinga pinigų, 
bet tik gero plano. Nobelis 
nurodydavo, kad tame judė
jime buvę per daug „dujinių 
maišų” ir tikindavo, kad jo 
sprogstamoji medžiaga grei
čiau padarys galą karui, 
kaip jos taikos susirinkimai. 
Jis tikėjo, kad juo militari- 
niai ginklai bus mirtingesni, 
tuo greičiau bus prieita prie

dar 
pa-

Liepos 28 d., 1939 m.

IŠ TĖVŲ ŽEMES

d. Šilalės 
sunaikino

po akių

— 16 metų moksleivė Ply- 
čaitė per tris dienas išmoko 
skraidyti lėktuvu ir dabar 
yra antroji moteris lakūnė 
Lietuvoje.

— Įsikūrė Tėvynės Sąjun
ga, kurios tikslas ugdyti lie
tuvių tautos atsparumą ir 
kultūrą.

— Birželio 29 
miestelyje gaisras 
49 trobesius.

— Ukmergėje,
operacijos, praregėjo 87 me
tų senutė, išbuvusi akla per 
20 metų.

— Vilniuje vėl pradėjo 
veikti, kurį laiką lenkų bu
vus uždaryta, „Ryto” drau
gija.

— Raseiniuose statomas 
paminklas Lietuvos atgimi
mo dainiui Maironiui.

— Smilgių katalikės mo
terys liepos 13 d. surengė 
kongresą, kuriame dalyvavo 
daug apylinkės Moterų dr- 
ios skyrių.

— Kretingoje nuo rugsėjo 
1 d. švietimo ministerija ati
daro Vytauto Didžiojo vals
tybinę gimnaziją, kur pir
moji svetimoji kalba bus vo
kiečių, o antroji anglų.

— Lietuvos Jūrininkų Są
jungos pastangomis sukvie
stas įvairių organizacijų pa
sitarimas jūros savaitės rei
kalu. Nutarta suruošti šiais 
metais jūros savaitę rugpiū- 
čio 8 — 14 d.d.

— Šiemet Tėvai Kapuci
nai Plungėje buvo suruošę 
ligonių kongresą. Kongrese 
dalyvavo apie 1000 ligonių 
iš įvairių Lietuvos vietų.

taikos, nes išsigandusios 
tautos atsisakys karo. Ne
žiūrint abejonių, Nobelis pa
skyrė iš savo turto apie 9 
milijonus dol. taikos reika
lams ir vėliau įkūrė premi
jas mokslui ir literatūrai. 
Jis premijas paskyrė ne as
menims apvainikuoti, bet 
kad tai būtų gelbėjamasis 
diržas skęstantiems geni
jams. Tas jo išsireiškimas 
labai apsunkino dovanų pa
skirstymo komitetą išspręsti 
gavėjo padėtį.

Nobelis nusisuko nuo Pa
ryžiaus, kai prancūzų val
džia, išsigandusi, kad jis 
pardavė savo bedūmį paraką 
Italijai, apribojo jo darbą. 
Savo likusias vienišas die
nas pragyveno San Rėmo, 
Italijoj.

Kada jo brolis Liudvikas 
mirė, prancūzų spauda gal
vojo, kad tai buvo Alfredas 
ir jis turėjo ypatingo malo
numo, skaitydamas savo po
mirtinius aprašymus, kurie 
nebuvo su komplimentais.

San Reme praleido daug 
laiko bandymams padirbti 
netikrą gumą ir šilką. Jo 
širdis tuo laiku pradėjo 
silpnėti ir jis kreipėsi pas 
specialistus. Nobelis juokėsi, 
kai jam vaistu prirašė... ni
trogliceriną. Jis nusipirko 
sfignografą, kuris rodė jo 
nenormalaus pulso plakimą. 
Rodydamas draugams laips
nių skirtumus, sakė, kad tai 
jį užmuš. 1896 m. gruodžio 
10 d. jis mirė.

Prieš mirtį Nobelis nebe
tikėjo, kad vis žiauresnės 
žudymo priemonės galėtų 
pasaulio tautas palaikyti 
taikoje. Jis pradėjo galvoti 
ką tai panašaus į Tautų Są
jungą.

Pradžioje Nobelis nemanė 
įsteigti nuolatinės taikos 
premijos. Jis pasiūlė po 30 
metų ją nutraukti. Tai jis 
oasakė 1893 metais.

Nobelis savo varda įamži
no. Dinamitas sprogdina ne 
tik karo lauke priešo pozici- 
ias, bet jis padeda žmonijai 
kurti šviesesne ateitį. Dina
mitas skrodžia žmogui kelią 
nėr uolas, per kalnus...

Sulietuvino Balys Laučka.

— Radviliškyje atliekami 
žemės tvarkymo darbai. Pla
nuojame pertvarkyti miesto 
gatves.

— Šiemet Joniškėlio vals
čiuje dobilai yra labai blogi, 
nes pavasario šalčiai jiems 
pakenkė.

— Praeitais metais Seiri
jų parapija atšventė 300 me
tų jubiliejų. Ta proga nutar
ta pastatyti naują bažnyčią. 
Statyba jau pradėta.

— Alytaus apskrityje, kur 
yra daug molio, ūkininkai 
statosi iš jo tvartus ir šiaip 
pastatus.

— Statomos ant Šešupės 
kranto hydroelektrinės sto
ties darbai dėl įvairių kliū
čių užtruko. Dėl to Kud. 
Naumiesčio žmonės nepaten
kinti, nes neturi elektros, 
kurios taip seniai laukia.

— Beveik visoje Lietuvoje 
kriaušėms žydėti oras buvo 
palankus ir jau pradeda aiš
kėti, kad jų derlius bus tik
rai gražus.

— Dėl moksleivijos ir į- 
vairių įstaigų tarnautojų 
atostogų apskaičiuojama, 
kad Kaune sumažėjo 12,000 
gyventojų. Žmonių sumažėji
mą ypač jaučia maisto par
duotuvės.

— Liepos mėn. kaitrios ir 
saulėtos dienos Į Birštoną 
sutraukė 1600 vasarotojų, o 
tokio skaičiaus kurortas dar 
neturėjo. Yra vasarojančių 
svečių ir iš užsienio: Lenki
jos, Latvijos, Š. Amerikos, 
Estijos ir Prancūzijos.

— Šiemet numatoma pa
statyti naujas geležinkelio 
stotis Joniškiui ir Tauragei, 
nes senieji pastatai visai pa
senę.

— Lietuvių Rašytojų 
draugijos atstovai lankėsi 
pas vyriausybės narius poli
tinių kalinių amnestavimo ir 
jų būklės pagerinimo reika
lu.

— Lukšto ežere rasta įvai
raus dydžio gabalėlių ginta
ro. Gintaras truputį kitoks, 
kaip jūros — tamsesnis.

— Melionių km., Pabais- 
kio valse, ūkininkų grupė 
Įsteigė savitarpio apdraudi
mo draugiją. Jos tikslas 
teikti finansinę paramą nu- 
kentėjusiems nuo gaisrų ir 
audrų. Į draugiją jau įsirašė 
300 apylinkės ūkininkų.

— Rybiškių bažnytkaimy
je baigta statyti graži mūri
nė pradžios mokykla. Apy
linkės gyventojai džiaugiasi, 
kad turės gražij švietimo ži
dinį.

— Dzūkija yra neturtin
gas kraštas, todėl pastaruo
ju metu jaunimas domisi 
amatais. Daugelis jų šiemet 
įstojo į įvairias amatų 
kyklas.

— Merkinės valsčiuje 
daug akmenuotų laukų, 
dabar tie akmenys nuo
kų nyksta, nes ūkininkai 
juos sunaudoja tvartų staty
bai.

— Gyvenantys prie miškų 
Alytaus apylinkės ūkininkai 
nusiskundžia, kad dabarti
niu metu šernai jiems daro 
nuostolius: knisa bulves ir 
šiaip naikina javus.

— Šiaulių Prekybos Insti
tutą baigė 30 žmonių, kurie 
dirbs įvairiose Lietuvos pre
kybos įmonėse.

— Birželio 28 — 29 d.d. 
Marijampolės pavasarinin
kai šventė savo 20 metų su
kaktį.

— Siautusi birželio mėn. 
audra vien tik Mažeikių val
sčiuje padarė 30,000 lt. nuo
stolių.

— Šiemet bus pradėti Liu
dvinavo mūrinės bažnyčios 
statybos darbai. Bažnyčios 
planai jau paruošti. Statyba 
kaštuos per 180,000 lt.

— Paliai Nemuno krantus 
rugiai pilname grūde ir vie
tomis jau baltuoja. Netru
kus tose vietose prasidės ru- 
giapiūtė.

— Šiais metais sudegę 
miesteliai bus perplanuoti ir 
atstatyti mūriniais namais.

— Leliūnuose liepos 16 d. 
žuvusiems už laisvę kariams 
atidengtas paminklas.

— Ukmergėje baigiami 
statyti mūriniai dviejų auk
štų „Lietūkio” namai. Taip 
pat baigiami ir prad. moky
klos tretieji rūmai.

— Prie vidaus reikų mi
nisterijos projektuojama į- 
steigti Sveikatos Tarybą, 
kuri pagelbėtų Sveikatos De
partamentui.

— Taujėnuose žemės ūkio 
kooperatyvas šventė dvide
šimt metų sukaktuves. Šven
tėje dalyvavo Respublikos 
Prezidentas A. Smetona.

— Lieplaukės eiguvoje, 
valdiškam miške kilo gais
ras, kuris tik didelėmis pa
stangomis buvo užgesintos. 
Išdegė apie y2 ha.

— Seredžiaus apylinkės 
ūkininkai rūpestingai taiso 
kelius. Suprasdami gerų ke
lių reikšmę, ūkininkai nera
ginami suaktyvino kelių tai
symą.

— Ilguvos mokyklų mo
kytojai pradėjo per mokyk
las kovoti su alkoholio pliti
mu. Ilguvos prad. mok. mo
kiniai padarė iškilmingą pa
sižadėjimą iki 18 metų ne
gerti alkoholio.

— Ligi šiol Panevėžy te
buvo du notarai. Plačiai 
apylinkei dviejų notarų per 
maža, bet netrukus bus 
įsteigta trečiojo notaro Įstai-^ 
ga.

— Apie 100 kalinių, sėdin
čių Lietuvos ir Vokietijos 
kalėjimuose, laukia derybų 
kaliniais pasikeisti.

— A. Panemunės valse, 
kriminalinė policija su šuni
mis atrado 15 naminės deg
tinės bravorėlių, kurių savi
ninkai bus perduoti teismui.

— Dabartiniu laiku Zara
suose ėmė daugėti lietuvių 
verslininkų skaičius. Vieni 
steigia įmones, kiti krautu
ves.

— Šiemet Raseinių apylin
kėse labai blogas dobilų der
lius. Ryšium su tuo atpigo 
galvijai, nes ūkininkai maži
na jų skaičių.

— Valdinis kuratorius J. 
Niecieskis Vilniuje grąžino 
Sporto Klubo vadovybei vi
sus raštus ir turėtą turtą. 
Kuratoriaus šeimininkavimo 
vaisiai yra šie: buvo nario 
mokesčio 456 zlotai, dabar 
— nei supuvusio grašio.

— Alytuje manoma pa
statyti didžiulę autobusų 
stotį.

— Per Joniškį šiuo metu 
kasdien į Latviją išvežama 
dešimtimis vagonų beržinių 
ir juodalksnių rąstų. Rąstus 
nupirko kelios Latvijos fir
mos.

— Šventosios uosto dirb
tuvėse, prie molų ir kranti
nių statybos ir prie gilinimo 
darbų dirba 180 darbininkų.

— Vabalninko apylinkės 
skundžiasi lietaus stoka, be
veik visi pasėliai yra pagel
tę. Dobilų ir šieno derlius la
bai mažas.

— Paskutiniu laiku žemės 
ūkio darbininkų iš Lietuvos 
į Latviją nebeišleisdavo, bet 
dabar vėl būsią išleidžiama.

— Biržuose prie pilies įvy
ko pirmoji jungtinių bažny
tinių chorų dainų šventė. 
Šventėj dalyvavo Pasvalio. 
Krinčino, Suosto ir kitų pa
rapijų chorai.

— Kauno, Šiaulių ir Tau
ragės „Maisto” fabrikai, vi
suose savo supirkimo punk
tuose, laikinai sustabdė vi
daus rinkai raguočių pirkia 
mą.

— Visuomenės sluoks
niuose keliamas sumanymas 
pasiūlyti seimui, kad iki ru
dens sesijos būtų parengtas 
įstatymas, kuriuo nuo Nau
jų Metij galima būtų apdėti 
mokesčiais pagal pajamas 
visus viengungius ir bevai
kes šeimas.
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Vytauto D. Universiteto Studentų Choro 
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Amerikiečių lietuvių nuo- ; 
širdžiai lauktas Vytauto Di
džiojo universiteto studentų : 
choras tikrai atvažiuoja į 
svečius. Paskutinė telegra
ma praneša, kad rugpiūčio 
22 d. New Yorko krantus 
pasieks studentų choras iš 
45 asmenų su savo vadu, 
komp. K. Kavecku priešaky
je. Šiuo metu choras truputį 
ilsisi, o rugpiūčio 1 d. susi
rinks į Kauną pakartoti pa
ruoštos programos ir po to 
leisis į didelę kelionę.

Pirmą kartą amerikiečius 
lietuvius atlankys toks gau
sus svečių iš Lietuvos būrys, 
pilnas jaunatvės, kupinas 
karščiausių pasiryžimų pa
sveikinti brolius išeivius lie
tuviška daina.

Visa amerikiečių lietuvių 
visuomenė kviečiama sutikti 
ir priimti atvykstančius stu
dentus vaišingai, atvirai, 
nuoširdžiai. Ypatingai kvie
čiama lietuvių jaunuomenė 
susidomėti atvykstančiu dai
nuojančiu jaunimu, kurs sa
vo kelionę skiria abiejų kon
tinentų lietuviškam jauni
mui suartinti.

Choras galės svečiuotis 
tik iki spalių pirmos savai
tės, tad jo buvimo laikas la
bai ribotas. Žinoma, kad vi
sos kolonijos norėtų chorą 
pasikviesti, bet laiko trūku
mas leidžia pasirinkti tik di
desnius centrus, kur choro 
atsilankymo dieną turėtų 
suplaukti minių minios lie
tuvių.
, Džiaugdamiesi choro at
vykimu, skelbiame visuome
nės žiniai jo kelionės laikiną 
tvarkaraštį, kurs galės būti 
pakeistas pagal kolonijų pa
geidavimus. Kviečiame cho
rui priimti būsimų komitetų 
iniciatorius dėti pastangas

įtraukti į darbą ir į choro 
priėmimą plačiąsias lietuvių 
mases, didžiausią draugijų 
skaičių. Prašome kolonijų 
atsakingus asmenis tuojau 
susirašyti su komitetu (16 
West 75 St., New York, N. 
Y.), pranešant su kuo palai
kyti nuolatinius ryšius cho
ro kelionės reikalu. Iš kiek-

11 — 12 d. Laisva.
13 d. Philadelphia, Pa.
14 — 15 d. Baltimore, Md. 

ir Washington, D. C.
16 — 17 d. Pittsburgh, Pa.
18 — 19 d. Cleveland, O.
20 — 25 d. Chicago, Ill.
26 d. Detroit, Mich.
27 d. Laisva.
28 — 29 d. Wilkes-Barre, 

Pa.
30 d. Shenandoah, Pa.
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Kaune artimiausiu laiku 
bus pradėtas statyti specia
lus kriminalinių nusikaltėlių 
kalėjimas. Jo statybos dar
bai, kaip numatoma, atseis 
4,200,000 lt.

NAUJOS TAISYKLĖS 
AMERIKIEČIAMS 

STUDENTAMS

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE Is hereby given that License No. 
E 187 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
borough of Brooklyn, County of Kings.

CHARLES CITRIN
440 Watkins St., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE i» hereby given that License 
E 82 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn, County of Kings.

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

Spalių Pirma Savaite — 
atsisveikinimas New Yorke 
ir išvykimas.
vienos kolonijos, kuri chorą 
paskvies, pageidaujama 
dalykų:

a) aprūpinti choristus 
kvynėmis ir maistu;

b) suruošti koncertą, kurs 
duotų ir medžiaginio pelno 
choro po Ameriką kelionės 
išlaidoms padengti.

Numatytas choro kelionei 
tvarkaraštis toks:

šių

na-

APIE VYTAUTO D. UNI
VERSITETO CHORĄ

Lietuvai

užsienį 
m. Cho- 
Latviją.
pirmas

choras su 
pasiryžimu 
ir tolimes- 
į užsienį.

Rugpiūčio men.
26
27

29
30
31

Elizabeth, N. J. 
New Yorke. 
Laisva.
Boston, Mass. 
Laisva.

d.
d.
d.
d.
d.
d. Worcester, Mass.

Rugsėjo men.
1 d. Thompson, Conn.
2. Hartford, Conn.
3 d. Waterbury, Conn.
4 — 8 d. Laisva.
9 d. New Yorke.
10 d. Pasaulinėje Parodo

je.

Vytauto Didžiojo Univer
siteto chorui jau penkeri 
metai vadovauja muzikas 
Konradas Kaveckas. V.D.U. 
choras > išaugo ir meniškai 
sustiprėjo, įstengdamas at
sistoti tarp pirmaeilių Lie
tuvos chorų. Universiteto 
vadovybei pritariant, vy
riausybei materialiai pare
miant, choras turėjo malo
nios progos su dideliu pasi
sekimu atstovauti 
užsienyje.

Pirmą išvyką į 
choras turėjo 1935 
ras aplankė tada 
Tai buvo iš viso
choro apsilankymas užsieny
je. Gražiai pasisekė koncer
tai. Latvių spaudoje buvo 
gerai paminėtas ir įvertin
tas. Visą chorą specialioje 
audiencijoje, savo rūmuose 
priėmė Latvijos Respublikos 
Prezidentas. Ta proga ten 
pat susirinkusiems ir latvių 
aukštiesiems atstovams cho
ras padainavo keletą dainų.

Po pirmo gražaus pasise
kimo užsienyje 
dar didesniu 
pradėjo ruoštis 
nėms kelionėms
1936 m. pavasarį choras nu
vyko į Švediją, kur suruošė 
koncertus Stockholme, Up
saloje. Choro apsilankymas 
Švedijoje sukėlė didelį susi
domėjimą Lietuva. Spauda 
plačiai ir palankiai atsiliepė 
apie koncertus, tuo pačiu 
įdėjo nemaža aprašymų ir 
apie Lietuvą. Lietuvos mi- 
nisteriui Savickui tarpinin
kaujant, Švedijos karalius 
Gustavas suteikė audienciją. 
Savo žodyje karalius pareiš
kė didelį džiaugsmą ir susi
domėjimą lietuviška daina 
ir gilią simpatiją Lietuvai. 
Nuoširdžiai ir draugingai 
choras buvo priimtas švedų, 
ypatingai studentijos, su ku
ria nuo tada yra palaikomas

glaudus bendradarbiavimas.
1937 metais choras gar

bingai atstovavo Lietuvai 
pasaulinės parodos metu Pa
ryžiuje. Čia prie dainų buvo 
prijungta ir liaudies tautiški 
šokiai, kuriuos atliko iš cho
ristų tarpo sudaryta šokikų 
grupė. Eilė suruoštų koncer
tų iššaukė gražių atsiliepi
mų Paryžiaus spaudoje. Da
lyvaujant ministeriui Kli
mui, choras buvo priimtas 
Prancūzų Respublikos Prezi
dento Labrun, kuris džiaugs
mingai sutiko choro apsilan
kymą. Be minėtų daugybės 
choro koncertų atskirose sa
lėse, ministeriui Klimui glo
bojant, Pabaltijo Valstybių 
pavilijone buvo suruoštas 
aukštiems prancūzų ir užsie
nių atstovams iškilmingas 
lietuviškų dainų ir tautiškų 
šokių vakaras — gaila. Cho
ras taip pat gražiai pasiro
dė su dainomis ir tautiškais 
šokiais prancūzų folkloro 
manifestacijoje. Tarp daly
vavusių toje šventėje 17 į- 
vairių tautų lietuviai užka
riavo didžiausios auditorijos 
simpatijas ir susilaukė gau
sybės ovacijų. Tame vakarų 
Europos politikos ir meno 
centre pasisekęs choro pasi
rodymas, ypač parodos me
tu, plačiai išpopuliarinio 
Lietuvos vardą, o mūsų cho
rui buvo dar viena graži gė
lė, papuošusi tuo dar mažą, 
bet gražų laimėjimų vaini
ką.

Prieš išvažiuojant į Ame
riką, teko apie metus laiko 
kartu dirbti su „Naujosios 
Romuvos” žurnalo leidėju ir 
redaktoriumi Juozu Keliuo- 
čiu. Jis yra dinamiškas, en- 
tuzijastiškas visuomenės 
veikėjas, publicistas ir rašy
tojas, labai gilios erudicijos 
ir plačių pažiūrų žmogus.

Pažvelkime 
jo gyvenimo 
gana jaunas, 
rugpiūčio m.
valsčiuje. Pradžios mokslą 
ėjo dviklasėje Rokiškio mo
kykloje. Mokėsi Biržų, Ro
kiškio ir Panevėžio gimnazi
jose. 1923 m. baigė Panevė
žio gimnaziją. 1923 — 1926 
m. studijavo Vytauto Di
džiojo U-te, Teologijos - Fi
losofijos Fakultete, kurį 
baigė 1926 m. filosofijos li- 
cencijato laipsniu. 1926 — 
1929 m. mokėsi Paryžiuj 
Sorbonos universitete ir Žur
nalistikos institute. Lietu
vos ir Paryžiaus universite
tuose studijavo filosofiją, li
teratūrą, meną ir sociologi
ją.

1924 — 1926 m. studijuo
damas buvo „Pavasario” re
daktoriumi, o grįžus iš Pa
ryžiaus buvo pakviestas vy
riausiuoju „Ryto” redakto
riumi. 1930 m. pradėjo leisti 
moksleivių žurnalą „Ateities 
Spindulius”, kuriuos dar ir 
dabar teberedaguoja, sure
dagavo moderniosios litera
tūros almanachą „Granitas”. 
1931 m. pradėjo leisti savai
tinį iliustruotą kultūros gy
venimo žurnalą „Naująją 
Romuvą” (kuri dabar leidžia 
vieną padidintą specialų nu
merį apie šiųdieninį Ameri
kos lietuvių kultūrinį gyve
nimą).

Spaudos srityje daug pa
sidarbavęs, parašęs dvi kny
gas — „Visuomeninis idea
las” ir „Šių dienų spaudos 
problemos”. Dabar ruošia 
naują knygą apie modernų
jį meną.

Suorganizavo N. Romuvos 
Bičiulių Sąjungą ir yra jos 
pirftiininku. Aktingai daly
vauja Lietuvos Žurnalistų 
s-goj, Rašytojų Draugijoj, 
Ateitininkų Sendraugių s- 
goj, yra Krikšč. Meno drau
gijos valdyboj, vadovauja 
„N. R.” klubo posėdžiams. 
Dėsto V. D. U-te Teologijos 
ir Filosofijos fakultete žur
nalistiką, yra mylimas stu
dentų, o ypač jaunųjų lite
ratų prietelius, daugeliui 
atidaręs duris į kūrybinį pa
saulį (per jo laikraščių pus
lapius). A.' S.

Kaunas. — Humanitarinių 
mokslų fakultetas paruošė ir 
priėmė taisykles, pagal ku
rias bus tvarkomas darbas 
užsieniečių lietuvių, atvyks
tančių į savo tėvynės univer
sitetą studijuoti lituanisti
nių dalykų trumpesniam lai
kui, negu reikalinga to fa
kulteto kurios nors specialy
bės (kad ir tos pačios litua
nistikos) kursui išeiti. Litu
anistiniai kursai užsienio lie
tuviams bus hum. mokslų 
fakultete prie lietuvių kal
bos ir literatūros katedros. 
Juose bus dėstomi 6 priva
lomi dalykai (praktinis lie
tuvių kalbos kursas, plačiau
siai dėstomas, be to, lietuvių 
kalbos fonetika, lietuvių li
teratūra, lietuvių tautosaka, 
bendrieji lietuvių kalbos 
mokslo dalykai ir lietuvių 
tautos istorija). Numatyti ir 
4 rekomenduojami dalykai 
(Lietuvos archeologija, Lie- 

' tuvos meno istorija, Lietu
vos geografija ir Lietuvos 
ūkis). Dar galės būti skaito
ma epizodinių kursų ir atlie
kamos pratybos. Išklausę 
numatytus dalykus ir išlaikę 
egzaminus, klausytojai gaus 
liudijimus, kuriuose bus žy
mimas kursuose išbūtas lai
kas, išeitosios grupės daly
kų pobūdis ir išlaikytų da
lykų įvertinimas. Tas liudi
jimas, aišku, nesuteiks aukš
tojo mokslo baigimo teisių.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10738 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
220 Prospect Park West, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH STARK 
New Deal Food Stores

220 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10037 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1101 Banner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA ESPOSITO
1101 Banner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4448 has been issued to the undersigned 
the Alcoholic Beverage Control Law ai 
to sell beer at retail under Section 75 of 
22 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

gegužės mėnesį

LIETUVOJE YRA 5,000
KALINIŲ

Pernai
choras su lietuviška daina ir 
tautiškais šokiais aplankė 
Čekoslovakiją. Ministeriui 
Ed. Turauskui globojant, 
buvo suruošti choro koncer
tai Prahoje, Kric, Pilzene ir 
Jicine. Nuoširdus čekų suti
kimas ir priėmimas iššaukė 
tikrai abipusį brolišką ben
dravimą, o choro aukštas 
meninis lygmuo sulaukė la
bai vertingų atsiliepimų če
kų spaudoje.

Kaunas. — Lietuvos kalė
jimuose atlieka bausmes 
apie 5,000 kalinių. Jų tarpe 
yra 3624 kriminaliniai nusi
kaltėliai.

Nubaustieji atlieka baus
mes Kauno, Panevėžio, Ma
rijampolės, Ukmergės ir 
Telšių kalėjimuose, Alytaus, 
Vilkaviškio, Mažeikių ir Ra
seinių arešto namuose. Pri
verčiamojo darbo stovyklo
je atlieka bausmę tik nubau
stieji administraciniu būdu.

Kalėjimus ir arešto na
mus aptarnauja apie 900 
tarnautojų. 50 procentų vi
sų kalinių dirba įvairius 
darbus. Jie apdirba viso 821 
ha žemės bei durpynų, o ki
ti dirba kalėjimų dirbtuvėse. 
Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjimas turi didelę spaustu
vę ir keletą kitų dirbtuvių.

Praeitais metais Teisingu
mo ministerija kaliniams iš
laikyti išleido 4,669,870 lt. 
Kalėjimuose numatoma įves
ti visą eilę reformų. Norima 
likviduoti keletą arešto na
mų ir paruošti naujas kalė
jimų režimo taisykles.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB728 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law a: 
68 Eldert St. and 1293 Bushwick Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
HOWARD HECTOR and ARCHIE TUTHILL 
68 Eldert St.
1293 Bushwick Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB760 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
229 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BEATRICE HARDASHEWSKI
229 Wythe Ave Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1163 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
396 Flatbush Ave. Ext., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EXTENSION TOBACCONISTS, Inc. 
396 Flatbush Aye. Ext. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB776 has been issued to the undersigned 
to sell beir at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANN FARBSTEIN, Adm.
409 Bushwick Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9992 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6009 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM JOHN GETTING 
6009—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4649 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6109 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

OTTO HAASE
6109—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4605 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7417 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

H. I. WINTER
7417—3rd Ave., Brooklyn, N.

Ginklų vajus rado gy- 
paramos ne 
gyvenančių 

bet ir užsie- 
kur tik yra

No.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 5065 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 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 
Gibralter Food Stores

5311—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4334 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control t Law at 
193 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1071 has been issued to the undersigned 
tc sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1088-90 Flushing Ave.. ~ 
County of Kings, to 
premises, 

HYMAN 
1088-90 Flushing Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1042 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
6520 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

COHEN
Brooklyn, N. Y.

G. & D. DINER, Inc.
6520 Bay Parkway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1182 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
305 Bond Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY CONA
305 Bond St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1193 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
he Alcoholic Beverage Control Law nt 

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

MEYER
141 Belmont Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB706 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail. under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
974 Blake Ave., 
County of Kings, 
premises.

JOSEPH 
974 Blake Ave.

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on 1'

ii) 
the

HAMERMAN
Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License No. 
EB1271 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
774 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FLATBUSH KOSHER DEL., Inc. 
774 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB929 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
975-981 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH SPINELLA 
975-981 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1331 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2303—65th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

RAYMOND REINGOLD 
2303—65th St. Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4853 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
41 Lewis Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH FITELSON
41 Lewis Ave., Brooklyn, N.

vo pritarimo ir 
tik Lietuvoje 
tautiečių tarpe, 
niuose. Visur,
bent vienas kitas lietuvis, 
vyksta ginklų vajaus rink
liava. Visi lietuviai noriai ir 
dosniai aukoja ginklams 
pirkti pinigus. Ginklų vajaus 
vyr. komitetas, reikšdamas 
didžią padėką visiems tau
tiečiams, kurie svetur gy
vendami, moraliai ir mate
rialiai remia Liet, karius ir 
šaulius, džiaugiasi ir di
džiuojasi, kad krašte saugu
mo reikaluose visi lietuviai 
eina išvien.

PAIEŠKOJIMAS NR. 102

rei- 
ad-

at-

Law 
Brooklyn, 

the

Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10227 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1035 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HERSHCOPF
1035 Fulton St, Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9507 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 be consumed off 
premises.

ANASTASY WISNIEWSKI 
186 York St., Brooklyn, N.

Lietuvos Konsulatas Chicagoje 
paieško sekamų asmenų:

Globio, Prano, prieš keliolika 
metų gyvenusio 133 W. 15th St., 
Chicagoje. Konsulatui labai 
kalingas jo atsiliepimas arba 
resas.

Rąžulio, Jurgio. Amerikon
vyko 1913 m. Pirmiau gyveno 
Bessemer, Mieh.

Noreikų, Kazio ir Jokūbo, ki
lusių iš Kvėdarnos apylinkės. At
vyko Amerikon prieš didįjį ka
rą, gyveno įvairiuose Amerikos 
miestuose — su giminėms Lietu
voje visus ryšius esą nutraukę; 
Jiems priklauso brolio Liudviko 
palikimų dalis.

Podolskio, Jono, kilusio iš Vir
balio miestelio. Apie 67 metų am
žiaus. Amerikon atvyko apie 
1897 m. Priklausė prie siuvėjų 
kompanijos.

Stankevičių, Felikso ir Juozo. 
Prieš karą atvyko Amerikon. 
Abu gyveno Chicagoje.

Strepinskio, Prano. Gyveno 
Chicagoje.

Urbučio, Jono, iš Lietuvos at
vykusio prieš karą, ilgą laiką 
gyvenusio Chicago Heights. Pa- 
žinusieji p. Urbutį prašomi sku
biai atsiliepti į Konsulatą.

Aukščiau suminėtieji asmenys 
arba apie juos žinantieji 
mi tuojau atsiliepti į 

Lietuvos Konsulatą 
100 E. Bellevue Place 
Chicago, Illinois.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 4424 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8708 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ADOLPH SCHWARTZ
8703 — 3rd Ave., Brooklyn, N.

No.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4508 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
9224 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE TEPLEY
9224 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5146 has been issued td the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
9404 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES KOHLMEYER
9404—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

ANTIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB685 has been issued to the undersignęd 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law . 
698 Clarkson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

JAMES 
THOMAS

598 Clarkson Ave.

to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License __
EB1066 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1151 Prospect Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK ROBINSON
1151 Prospect Ave. Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB806 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law a* 
3160 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN F. WILLIAMS
3160 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8668 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
66 — 4th Avenue, 
County of Kings, 
premises.

HARRY 
66—4th Ave.,

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

RABINOWITZ
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9542 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
565 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KONSTANTY ZYBERT
565 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5097 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
463 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

463—5th
THEODORE RECKMANN
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 5402 
to sell beer at retail under Section 75 of 
l5e Alcoholic Beverage Control Law at 
2784 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

RUDOLF HENKE
2784 Fulton St., Brooklyn, N.

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

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 4904 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 
premises.

WILLIAM ROCHOLL & 
JEROME CALANDRINO 

Bill & Jerry
Lewis Ave., Brooklyn, N.

PLACATZIS 
PARASKEVAS

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
EB872 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
179 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL NOONE
179 Reid Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1142 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law n. 
5123 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed' on the 
premises.

ROBERT I. PORTER POST 986 
Veterans of Foreign Wars

5123—4th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2463 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law a*- 
331 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLEY'S SELF SERVICE, Inc. 
Charles Weiss

331 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10060 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
he Alcoholic Beverage Control Law at 

1396 Putnam Ave., and 600 Knickerbocker 
Avenue, Borough of Brooklyn, County of 

' off the premises.
KATZ

Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2459 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law a! 
1213 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOL FISHMAN 
d-b-a .Sam's Tavern

1213 McDonald Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB991 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
869 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FREDA KLARFELD
Parkway Delicatessen & Restaurant 

869 Eastern Parkway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2410 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
5304—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANGELO SAGOS & OTTO TURNER 
Coliseum Restaurant

5304 — 4th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1008 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law . p 
4718—4th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

4718—4th Ave. Brooklyn, N.

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB1229 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control _Law a' 
1054 Bushwick Ave., 
County of Kings, to 
premises.

FRANK J.
1054 Bushwick Ave.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

BUCHHEIT
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB798 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law n> 
307 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID GOLDSCHLAGER
307 Albany Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB237 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law s' 
439 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ORIGINAL ASS’N OF RUSSIAN 
WORKERS ALLIANCE OF AMERICA 

439 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2737 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law s' 
2405 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

2405—86th

the

Kings, to be consumed
PAULINE

1396 Putnam Ave.,
600 Knickerbocker Ave.,

Kings, to be consumed on the

DAVID GEDULD
St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1275 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law p' 
265 Lee Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

265 Lee
PETER PESCE

Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby Riven that License No.

NOTICE is hereby given that License .No. 
EB963 has been issued fo the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
he Alcoholic Beverage Control Law at 

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

THEODORE ZALNERAITIS
608 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE . _____ „
EB1313 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law a* 
562 Sutter ^Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1078 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
he Alcoholic Beverage Control Law nt 

167 Furman Street, Borough of Brooklyn, 
County ot Kings, to be consumed on the 
premises.

EMIL HERTWEZK •
167 Furman St. Brooklyn, N., Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1104 has been issued to the -undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
he Alcoholic Beverage Control Law lit. 

1549 Pitkin Ave., Borough ■ of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NATHAN S. SHAPIRO 
1549 Pitkin Ave. Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 153 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 
of the Alcoholic Bevarge Control Law at 
1107 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off .the 
premises.

ATLANTIC BEER DISTRIBUTORS 
1107 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 46 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
436 Watkins Street, Borough -of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1129 has been issued to the undersigned 

.to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
218 Lee Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALEXANDER ROGERS
218 Lee Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 912 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
'he Alcoholic Beverage , Control Law at 
6901 — 4th 'Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RIDGE DINER, Inc.
6901 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 117 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn, County of Kings.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
E 267 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn. County of Kings.

JACOB MARKOWITZ
140 Watkins St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 266 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 

LOUIS RASKIND
440 Watkins St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5270 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control . Law at 
3414 Tilden Ave. — 334 E. 35th St Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ERNEST WALTHER
314 Tilden Ave., : Brooklyn, . N. Y.
•334 E. 35th St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1026 has been issued to the underąigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
he Alcoholic Beverage Control Law ' 

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

TRESA FRUCHTBAUM 
Morris Delicatessen and Restaurant

208 Rogers Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB844 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
'he Alcoholic Beverage Control Law at 
540 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BROOK-ROSE CORP.
5.10 Fulton St. Brooklyn, N.

Y.104 the562 Sutter

No. Y.

172 Rogers

praso-
Borough of 
to be consumed off

Kings, to be consumed on the

SAMUEL OCKUN
Ave . Brooklyn, N. Y.

Law 
Brooklyn, 

the

KUNOFSKY & 
KUNOFSKY

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4300 has been 'ssiied lo (he undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Regers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

LOUIS,

Kings, to be consumed off the

PHILIP & IRVING GROSS 
Gross Bros.

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1359 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
311 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LUDWIG STRUNK
311 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
GB 4610 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4023 Avenue J, 
County of Kings, 
premises.

HERMAN 
RUBIN

4023 Avenue J,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB732 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
332-38 Pennsylvania Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NATHAN FEIGELES 
a-k-a 638 Sutter Ave.

332-38 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1239 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law r ■ 
1638 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PARKWAY FRENCH BAKERY, Inc. 
1638 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1183 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
345 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DOLANSKY 
845 Myrtle Avę. UmnHvn N. V.
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Street, 
Kings,

Bar 
N.

sell beer 
Alcoholic 
Franklin

MULLER 
Brooklyn, N.

Inc.
N. Y.

. _ Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GROSS
Food Stores 

Brooklyn, N.

.... ___  _ at
7th Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

HENRY SCHLAKE 
Brooklyn, N. Y.

BARRETT
Brooklyn, N.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

McKINNEY
Brooklyn, N. Y.

McCORMACK
Brooklyn, N.

Law al 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on

EBEL
Brooklyn, N. Y.

Borough of 
to be consumed on

Borough of F. __ 
to be consumed on

W. A. CARNEY
Ave., Brooklyn, N.

LOUIS BONELLI 
St., Brooklyn, N.

Control Law at 
Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

ARCHIBALD
Brooklyn, N

ROEDER
Brooklyn, N. Y.

ALPHONS LORBER 
Ave., Brooklyn, N.

NICHOLAUS PEPE
7th St, Brooklyn, N. Y.

ARTHUR RAY
103 Stuyvesant Ave. Brooklyn, N. Y.

ERICH
314 Tompkins Ave.,

PHU tp 
dlbla Philips 

Franklin Ave..

L.
St.,

Inc.
N. Y.

Alcoholic Beverage Control Law nt 
Brooklyn, 
I —i the

Law at 
Brooklyn, 

the

retail under Section 75 of 
age Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

retail under Section 76 of
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

County of Kings, to be consumed 
premises.

LOUIS C. GIANNONE 
d-b-a Willoughby Rest, and Lunch 

330 Willoughby Ave. Brooklyn,

MORRIS LINDENBAUM 
d-b-a Lindenbaum Distributors

118 Cook St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given Jat L’wnse No.

sell beer at retail under Section 75 of 
Beverage Control J^w jt

Kings? 'to be consumed off the

MATTEO TEDONE
Ąve_, Brooklyn, N. Y.

Liepos 28 d 1939 m

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
WATERBURY, CONN,

Liepos 9 d. įvyko geguži
nė, kurią rengė organizacijų 
bei draugijų grupė. Jos pel
nas skirtas ginklų fondui ir 
Klaipėdos pabėgėliams.

Šios gegužinės pasiseki
mui dirbo visų organizacijų 
atstovai. Vinco Urbono, ge
gužinės iždininko praneši
mu, pelno liksią apie 100 dol.

Be minėto iždininko labai 
nuoširdžiai darbavosi šie as
menys: P. Girdžijauskaitė, 
M. Košetaitė, V. Jakštaitė, 
O. Miklenevičiūtė, Stankevi
čienė, Jasaitienė, Jakštienė, 
Šmotienė, Matuliūnienė, Bo- 
kas, Ramanauskas, Petraus
kas, Mikėnas, Liaugminas, 
Valuckas, Jakštas, Kairys, 
Benesevičius, Liūnas, Pranc- 
kietis, Dopkus, Girdžijaus- 
kas, D. Matas, Žilinskas.

Panašūs darbai beveik yra 
dirbami tik senosios kartos, 
kuri niekad nesijaučia per 
daug padariusi savo tautos 
ir valstybės gerovei. Jie ne
laukia, kad jų vardai būtų 
įrašyti į istorijos lapus, ar 
kad jų krūtines kas papuoš
tų garbingais kryžiais, bet 
semia iš prakaitu sumirku
sios kišenės centus ir nuo
širdžiai dalinasi su Tėvyne. 
Tiesa, jų turtus paveldės 
jaunoji karta, bet kam teks 
jų organizacinis entuzijaz- 
mas ir nuoširdus kūrybingu
mas? Apuokas.

drabužiais, vad. muz. Pranui 
Dulkei, labai gražiai pašoko 
keletą lietuviškų šokių, kaip 
Sukčių, Jonkelį, Kepurinę, 
Mikitą ir Žydelį. Šokiuose 
dalyvavo svečiai brooklynie- 
čiai: M. Neverauskaitė, O. 
Šarkiūtė, M. Tamašauskaitė, 
EI. Ropulskytė, J. Kisieliau- 
skaitė, N. Barauskaitė, M. 
Pankauskaitė, N. Ligeikai- 
tė, V. Bruožis, V. Zelinskas, 
T. Ropulskis ir S. Bajaus- 
kas.

Lauksime atstovų iš Čika
gos, Cleveland, Detroit, 
Youngstown, Vandergrift, 
Mahanoy City, Philadelphia, 
Hartford ir iš visų kitų mie
stų, kur tik mūsų seselės 
darbuojasi. Kuo daugiau at
stovų, tuo daugiau balsų ir, 
aiškus faktas, didesnį darbą 
atliksime. Visi į talką. Lauk
sime visų.

Rye Beach. Tai bus bendra 
ekskursija Jersey City ir 
Bayonnės parapijų.

Mūsų kleboną aplankė 
kun. Juozas Bacevičius, la- 
salietis, iš Nashua, N. H., su 
savo motinėle.

Komp. J. Žilevičius praei
tą antradienį lankėsi patik
rinti choro, pasiruošusio da
lyvauti Pas. Parodos Lietu
vių Dienoje, rugsėjo 10 d.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4893 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic
132 Ralph Avenue, iiv.vue“
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn,

JACOB GEIMAN 
Ave., Brooklyn, N. Y.132 Ralph

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 673 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2916 Avenue I, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRED CORDES
2916 Avenue I, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1092 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
360 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JAMES FRANCES BROLLEY 
360 Sumner Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1006 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
378 Weirfield St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH WACHTER
378 Weirfield St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 679 8as been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
693 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES & WILLIAM BARTKAU 
693 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 843 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4908 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

CB^StW |i8«hK^by- givc,n that Licens« No 
GB 8687 has been issued to the .to sell beer at retail under Secffl^ 
0-9 JJohollc Beverage Control Law !

2 Th i ooi) Avenue, Borough of RmnVi1 
gSg^* Klw >» '» ---ft

-2 Throop ,

ci?Ton,7 ,is h,erel)y given that License No 
GB 94.17 has been issued to the undersiJS 
l° Se a i b?er, at retail under Section 7^ 
4’8 Bodf'13l‘C .GeVerage Contro1 Law n 
4.8 Bedford Ave., Borough of Broold™

Kw- “ •» -ft 

loo n ir . AXILLIAM FIXSEN 
428 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8835 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Tinder Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
421 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

par- 
žen- 
viso

Lietuvių Dienos paramai
Lietuvių Biznierių ir Pro

fesionalų Sąryšys dėkoja 
visiems, kurie atsilankė lie
pos 16 d. į pikniką tikslu 
Lietuvių Dieną Pasaulinėje 
Parodoje paremti. Pikniko 
pelno $76.61 pasiųsta į 
trą. Taipgi pasiųsta už 
duotus Lietuvių Dienos 
klelius $25.00. Taigi, 
nusiųsta $101.61.

Ačiū atvykusioms į pikni
ką kalbėtojams už pasaky
tas gražias kalbas dr. M. J. 
Vinikui ir K. P. Vilniškiui. 
Ačiū Brooklyno šokėjų gru
pei ir jos vadui muz. P. Dul
kei už išpildymą gražios šo
kių programos.

Taipgi ačiū visiem darbi
ninkam, kurie pasidarbavo: 
dr. G. Gudze, A. Tvaranavi- 
čius, P. Pūkas, K. Dalbukas, 
M. J. Deksnis, J. Ivanauskas, 
V. Litvinas, V. Brazauskas, 
S. Puteikis, Jos. Sutkaitis, J. 
Streleckis, P. Ratkus, M. 
Ratkus, V. Tvaranavičius, J. 
Biržietis, P. Biržis, M. Žur- 
kauskas, K. Dryža, A. Twa- 
ron, P. Biržienė, J. Biržietie- 
nė, M. Deksnienė, L. Biržytė, 
S. Twaron, P. Biržienė, J. 
Biržietienė, M. Deksnienė, 
L. Biržytė, S. Twaron, K. 
Antanavitienė.

P. Staniškis, rašt.

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License 
EB 2667 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
802 — 64th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NORWEGIAN AMERICAN SEAMEN'S 
& GJOA HOLDING CORPORATION 

802—64th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 933 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
572 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM MAYROWITZ
572 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

ir pakvietė Mass, 
komisijonierių, 

narį, dr. P. Jaki- 
įteikti garbės na-

dovanas. Sveikatos

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2909 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
714 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NAT. TORGOVNICK & ABE FRIEDMAN 
Nat. and Abe. Del.

714 Avenue U, Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1194 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
281 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS BAROFSKY
281 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1328 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control I .aw at 
303 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

YETTA DUBINSKY
303 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1095 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
the Alcoholic 
328 Tompkins Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ARTHUR
328 Tompkins Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 887S has been issued to the undersigned 
to 
the 
796 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE 
EB 1102 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
3523 Avenue S, 
County of Kings, 
premises.

FRANK 
3523 Avenue S,

NOTICE :s hereby given that License 
EB 900 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 
premises.

G. FREDERICK 
608 Franklin Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
EB 2726 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
61 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
AARON POTOLSKY & ETHEL POTOLSKY 

P. and S. Delicatessen
61 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

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 
1917 Church Avenue, 
County of Kings, 
premises.

JAMES 
1917 Church Ave.,

GB 4473 has been issued to the undersign^ 
IO sell beer at retail under Section 75 o 
the Alcoholic Bevernge Control Law'it 
4G2 Union Avenue, Borough of Brookljj, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that U'ensjo. 
C 340 has been issued to the undetsignd 
to sell beer at wholesale under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law'it 
118 Cook Street, Borough of Brooklj, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Alban 
kaną va 
kflometr 
nore ®a 
skaitomi 
_ ištisi 
upėmis, 
nėra pa 
nuodugr 
prieš 50 
vasaros, 
maža di 
turtai n< 

Gyven 
dangumi 
užima s 
skirstom 
nf, tose 
Yra dau 
Maja D 
moz —

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1057 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1301 West 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1029 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 Woodbine Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JESSE B. KULP
60 Woodbine St., Brooklyn, N. Y.

keliolika naujų 
sveikatą patik- 

dr. Jakimavi-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4466 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
760 Macon 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1172 has b'en issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
154 Montgomery' St., ~ 
County of Kings, to 
premises.

PATRICK J. 
154 Montgomery St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1050 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
566 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

SHIP AHOY RESTAURANT 
MARIE DUNCAN

NOTICE is hereby given that License ___
EB 745 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
280 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY GEORGE BLUEMER & 
Mrs. ELIZABETH BLUEMER

As Exec, for Est. of George W. Bluemer 
, (Sandwich King)

280 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1151 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
900 Saratoga Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS FEIMAN
900 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB12 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
103 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
C48 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
674-6 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

CINCINNATI BEERS & ALES, 
674-6 Pacific St. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
C692 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
466 Kosciusko St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

BERLIN BEVERAGE SERVICE, 
466 Kosciusko St. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License ^o. 
GB 10076 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 o 
the Alcoholic Beverage Control Law st 
981 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. _ -r,

MILTON GREENFIELD
981 Fulton St., Brooklyn, N. I.

— Mirė J. Palovis; palai
dotas iš šv. Petro bažnyčios.

— Baltimore & Ohio gele
žinkelių bendrovė išleido 
specijalų ekskursijos Lietu
vių Dienos Pasaulinėje Pa
rodoje skelbimą. Ten pa
skelbta 11 biznierių ir ko
miteto narių 33 vardai, taip
gi draugijų. Lietuvių eks
kursija kelioms dienoms 
gaus bilietus už $5.55 į abi 
puses. Vienai dienai papras
tai $3.75. Šie garsinimai
skleidžiami lietuvių dirbtu
vėse ir kitur.1 Ekskursijos 
gausingumas priklausys nuo 
rugpiūčio mėn. uždarbių. 
Kun. J. Lietuvninkas ir žada 
važiuoti į Lietuvių Dieną.

— Kun. dr. L. J. Mendelio 
rūpesčiu atspausta graži 
knygelė „Novena Stebuklin
gojo Medalikėlio Dievo Moti
nos garbei”; pirmam virše
ly] atvaizdas Švč. Panelės, 
antram — vaizduojamos abi 
pusės medalikėlio. Giesmės 
ir maldos trumpos.

— Naujai išleistą Šventą
jį Raštą (arkiv. Skvirecko 
vertimas) kun. dr. L. J. 
Mendelis džiuginančiai pa
gyrė ir linki visiems lietu
viams įsigyti; jis stebėjosi, 
kad tokia žema kaina galėjo 
šv. Kazimiero draugija išlei
sti,

Antras seselių piknikas
Rugpiūčio 6 d. įvyks ant

ras seserų kazimieriečių pik
nikas Juozapo Marijos vilo
je, Newtowne. Jame bus 100 
dol. dovana laimėti. Nuvykę 
į pikniką išmėginkime savo 
laimę.

Kas lankėsi į seserų pik
nikus, tas žino, kokia puoš
ni vieta, kaip gražiai ir sko
ningai viskas būna prireng
ta. Svarbiausia, pelnas ski
riamas lietuviško jaunimo 
auklėjimo reikalams. Savo 
gausingu atsilankymu pa
remkime seselių kazimierie
čių pasiaukojimą ir pastan
gas mokyti lietuvių vaikus 
šiame krašte, F. P

BAYONNE, N. J

J. K.

PHILADELPHIA, PA

Pavykęs išvažiavimas
Liepos 16 d. lietuvių vers

lininkų ir profesionalų sąry- 
šys surengė pikniką pas Mi- 
kolaitį Pas. Parodos Lietu
vių Dienos naudai. Dr. M. J. 
Vinikas kalbėjo apie puikiai 
įrengtą Lietuvos Pavilijoną, 
apie artėjančią Lietuvių Die
ną rugsėjo 10 d., į kurią už
kvietė visus lietuvius ko 
gausingiausiai atsilankyti. 
Aiškino apie gražią ir turi
ningą programą, kuri bus 
išpildyta toje istorinėje die
noje. Tam reikalui prašė pri
sidėti ir su pinigine parama, 
įsigyjant Lietuvių Dienos 
ženklelį už 25 c. Antras kal
bėjo p. K. Vilniškis apie Da
rių ir Girėną.

Brooklyno Angelų Kara
lienės par. šokikų jaunuolių 
grupė, apsirengusi tautiniais

— Liepos 23 d. Willeck’s 
parke įvyko šv. Petro ir Po
vilo draugijos piknikas, ku- 
rin atsilankė labai daug sve
čių, tarpe kurių ir naujas 
klebonas, kun. S. Stonis. Pik
nikas praėjo labai geroje 
nuotaikoje.

— Rugsėjo 3 d., sekma
dienį, Bayonne ir New Jer
sey lietuvių parapijos turės 
laivu ekskursiją 
Beach. Tam tikslui 
didžiulis ir labai 
laivas Sugvehana.

— Liepos 30 d., sekmadie
nį, tuoj po sumos, šaukia
mas šv. Vardo draugijos su
sirinkimas. Kviečiami visi 
vyrai.

Liepos 31 d., pirmadie-
8 vai. vak. šaukiamas 

šv. Onos

50 metų sukaktis
Vietos gausingiausia vy

rų pašalpinė draugija, Susi v. 
Liet. šv. Kazimiero, paminė
jo savo 50 m. gyvavimo su
kaktį. Minėjimas įvyko lie
pos 23 d. lietuvių salėje iš
kilmingu susirinkimu. Drau
gija įsteigta 1889 m. liepos 
4 d. Vėliavomis papuoštoje 
estradoje sėdėjo 7 draugijos 
garbės nariai su draugijos 
valdyba (aštuntas garbės 
narys, Pranas Mizgirdas, 
prieš kelias dienas mirė). 
Susirinkimą atidarė pirm. J. 
Palaima 
sveikatos 
draugijos 
mavičių 
riams
komisijonierius, pasveikinęs 
garbingus senelius, įteikė 
kiekvienam gražiai įrištą, su 
draugijos ir gavėjų atspaus
tais vardais, Šapokos reda
guotą „Lietuvos Istoriją”. 
Tą pačią dovaną įteikė pirm. 
J. Palaimai ir vicepirm. J. 
Guzevičiui už jų pasidarba
vimą. Visi pasakė po prakal- 
bėlę. Kalbas dar pasakė J. 
Glineckis, S. Mockus ir A. P. 
Neviera.

Prisirašė 
narių, kurių 
rino vietoje 
čius.

Valdybos
narius pavaišino. Iš septynių 
garbės narių, būtent Pečelin- 
gis, Kaunas, Žioba ir Čapli
kas buvo ir pirmoje draugi
jos valdyboje, kai ji įsikūrė 
prieš 50 metų. Jiems buvo 
malonu pasidžiaugti savo 
darbo vaisiais.
Mirė „Amerikos” skaitytojas

Liepos 20 d. nuo širdies li
gos mirė Pranas Mizgirdas, 
71 m. amžiaus. Tai buvo ti
pingas lietuvis. Kelinti me
tai skaitė „Ameriką”, ją la
bai mėgo ir vis laukė, kada 
„Amerika” taps dienraščiu. 
A. a. Pranas buvo vienas iš 
tų retų senelių, kurie mėgo 
skaityti. Visą laisvą laiką 
praleisdavo skaitydamas ka
talikiškus laikraščius ir kny
gas. Paliko žmoną.

Vasarinė mokykla
Per visą liepos mėnesį vai

kučiams buvo vedama lietu
vių kalbos mokykla. Mokė 
Jėzaus Nukryžiuoto seselės. 
Mokyklą palaikė šv. Petro 
lietuviij parapija. Lankė per 
200 vaikų.

Sugrįžo iš Lietuvos
Kun. Pr. Aukštikalnis, S. 

J. (Hugal), metus pasidar
bavęs Lietuvoje, vėl sugrįžo 
Bostonan. Tęs misijų darbą, 
kaip ir pirmiau. A.

NOTICE is hereby given that License 
GB 8707 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1205 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
OTTO D. BUCK & HENRY G. WOLBERN 
1205 Liberty Ave., / Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1004 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
750 Court 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4705 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
243 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICHOLAS MASIELLO
243 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4696 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 Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4902 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
87 Ralph 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

87 Ralph
JOHN PHILBIN

Ave., Brooklyn. N.

No.NOTICE is hereby given that License
5354 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 75 of 
Alcoholic Beverage Control Law nt

GB 
to 
the ___  __ _ _
572 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY G. BRASE
572 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1179 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9508 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY GEFFKEN
9508 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 765 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4418 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NICK GANTARTS 
DEMETRIOS MELACHRINOS

4418 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

JERSEY CITY, N. J
į Rye 
paimtas 
patogus

nį,
Rožančiaus ir
draugijų ekstra susirinki
mas. Kviečiama atsilankyti.

Praeitą antradienį iškil
mingai užbaigta novena prie 
šv. Onos. Visą laiką labai 
daug žmonių lankė noveną.

Tenka priminti, kad kiek
vieną antradienį įvyks šv. 
Onos novenos pamaldos 7:30 
vai. vak. lietuviškai ir 8:15 
angliškai, 
apylinkės 
mi šiomis 
naudoti.

Visi vietiniai ir 
lietuviai kviečia- 

pamaldomis pasi-

PITTSBURGH, PA

Rugsėjo 24 d. prasidės Šv. 
Pranciškaus Seserų Rėmėjų 
seimas seserų vienuolyne, 
Pittsburghe. Prašom visų 
skyrių atsiust savo atsto
vus. Visi, kurie įdomaujasi, 
gali ir turi teisę atvažiuoti.

Į chorų pikniką autobusai 
veš žmones 1:30 vai. popiet 
nuo par. bažnyčios į Patry- 
low Grove, Kenilworth, N. J. 
Prašome bilietus įsigyti iš 
anksto.

Rugsėjo 3 d., Darbo Die
nos sekmadienį, įvyks eks
kursija laivu Susquehanna į

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2556 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Ijiw at 
416 Hooper St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EVA BELSKY, Admx.
116 Hooper St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 726 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1305 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. >

the

ISIDORE RADIN 
Radin’s Rest.

1305 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1185 hns been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
398 Manhattan Ave., 
County of Kings, to 
premises.

GIUSEPPE 
398 Manhattan Ave.,

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

ANGELING
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2664 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2007 Avenue U, 
County of Kings, 
premises.

OAK 
2007 Avenue U,

Law 
Brooklyn, 

the
Borough of 
to be consumed on

DINER, Inc.
Brooklyn.. N. Y.

NOTICE is hereby given that License _ 
EB 1198 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1701 — 78th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DeVITO 
Homewood Bar & Grill

1701 — 78th St., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 885 hns been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under . Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA MURRAY & BARNEY TURNER 
120 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1086 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 of 
the Alcrholic Beverage Control Law nt 
330 Willoughby Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 801 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the /' ■ 
868 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

LOUIS 
868 Broadway,

SOMERMAN
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License __
EB 1117 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
864 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

No.

LOUIS RADIN
864 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2946 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
284 Avenue X, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the

284

NICOLA POLACCO 
d-b-a Welcome Restaurant* 

Pizzeria Napolitana
Avenue X, Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 5076 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control JGaw at
874 Broadway, Borough of ~
County of Kings, to be consumed off 
•premises.

HARRY NADEL 
874 Broadway, Brooklyn, N.

Law 
Brooklyn, 

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 4469 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1000 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

EMANUEL BULOS 
1000 Broadway, Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1358 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
872 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING WEINSTEIN 
Weinstein Dairy

872 Hancock St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4809 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
854 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

PHILIP

Kings, to be consumed off the

GOLUB, LUDWIG GOLUB & 
ABRAHAM SCHRIER

854 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5324 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Parkside Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ISRAEL BEGUN* BERNARD SILVERMAN 

Parkside Busy Bee
201 Parkside Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8726 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
379 Columbia Street, 
County of Kings, to 
premises.

NICOLA
379 Columbia St.,

Control Law nt 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

DeFONTE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1243 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
124 North 
County • of 
premises.

Law at 
6th Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

124 North
PETRAS PUSNIKAS
6th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10231 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
280 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

SEYMOUR
280 Tompkins Ave.,

be consumed off the

SANDERS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4321 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Contro] Law at 
3002 Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERHARDT NORBY
3002 Avenue K, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5182 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage ~ 
563 Wilson 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5412 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County, of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10055 has been issued to the undersigned 
to sell boor at retail under Section 75 o 
the Alcoholic Beverage Control Law 
73 Lafayette Ave., Borough of Brwklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
PremlSGREENFIELD’S FOOD STORES 
73 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby priven that License No. 
GB 4694 -has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section »5 of 
^ho Alcoholic Bev’-rage Control Law at 
1817 Avenue U, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LENA BERCHIOLLI 
1817 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4285 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of
• he Alcoholic Bevernge Control Liw st 
603 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed "ft the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5203 has been issued to the undersigned 
io sell beer at retail under Section 75 of
• he Alcoholic Beverage 
7816 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JENS HANSEN & 
7816—3rd Ave.,

NOTICE is hereby given that License. No. 
GB 4437 has been issued to the undersigned 
•o sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
106 Sumner Avenue, Borough of Broak/rn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL BLITSTEIN
406 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 4390 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
314 Tomnkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADELE
434 Evergreen Ave.,

HINCK
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5461 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Driggs Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH FELDSTEIN. Inc.
241 Driggs Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2931 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Montrose Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONINA GRIMAUDO 
Montrose Beer Garden

93 Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4551 hns 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 
premises.

MAURO D’AMBRA
58 Steuben St., Brooklyn, N.

the

Y.

NOT’CE 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 Beverage Control Law at 
276 E. 23rd Street;, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL HOROWITZ
276 E. 23rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4369 has been issued to the undersigned 
(o sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
503 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off theCounty of Kings, to be consumed off 
premises.

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

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 937 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
189 Tompkins Ave-, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1119 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DANIEL HUGHES 
Prospect Bar & Rest.

636 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2903 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7112 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MOLOD & ZUCKERMAN 
7112 Bay Parkway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1005 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control JLaw 
241 BUshwick Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

LEORGE’S LUNCH 
211 Bushwick Ave.,

at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

(HELEN NAGER) 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is heroby given that License No. 
EB 769 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
32 Ten Eyck Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PETER KAPISKAS
82 Ten Eyck St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1352 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
32’/i Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JULIUS
32^ Tompkins Ave.,

OSSIP
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5178 hns been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
296 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICl? is hereby given that License No. 
GB 4532 hns been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
639 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK WYETZNER
639 Frnnklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5140 hns been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
517 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMALIA SPILTOTES 
Purity Delicatessen

517 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4652 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Bevernge Control Law nt 
724 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

is I|ere,)y given that License No. 
GB 8853 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 11 
335 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HARRY ZABITZ & LEO ROGENSTEIN 

Washington Butter an Egg Market 
335 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2905 has been issued to the undersigned 
t* ~' ....................... .........
the i 
437 Marcy 
County of 
premises.

to sell beer at retail under Section 76 of 
Alcoholic Beverage Control Law »t 

Avenue. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

437 Marcy
ANGELO RUSSO

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nn. 
EB 754 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
331 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License Na 
EB 2911 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1620 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALBERT WECHSLER
& JACOB RAPPAPORT 

1620 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
EB 978 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Stagg Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CONRAD WOLF as „Adm. 
Estate

332 Stagg St.,
of Laura Wolf

Brooklyn, N. Y.
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Albanija — vakarinių Bal
kanų valstybė 27,538 kvadratinių 
kilometrų, apie 1,000,000 gyv., 
nois šiaip albanų pasauly pri- 
skaitoma 1,500,000. Visas kraštas
— ištisas kalnynas, išraižytas 
upėmis, labai sunkiai prieinamas, 
nėra patogių kelių — todėl jis 
nuodugniai pradėtas tyrinėti tik 
prieš 50 metų. Klimatas: karštos 
vasaros, sausos žiemos. Labai 
maža dirbamos žemės. Gamtos 
turtai neištirti.

Gyventojai įvairių tikybij — 
dauguma mahometonai. Albanija 
užima senovės Hirijos plotus ir 
skirstoma į viršutinę ir žemuti
nę, tose dalyse klimatas įvairus. 
Yra daug aukšti} kalnų viršūnių: 
laja Džaravisa — 2,677 m, To- 
moz — 2,418 m, Maja Kosnif — 
2,200 m, Chiorca — 2,200 m ir kt.

Administraciniu atžvilgiu Al
banija padalyta į 10 prefektūrų. 
Gyventojų gyvena 30 — 1 kv 
km (Lietuvoje 60 gyv. 1 kv km).

Didesnieji miestai: Tirana (so
stinė) 12,000 gyv., Beratas — 
9,000, Durres (Duraco) — 5,200, 
Elbasanas — 10,200, Gjinokastro 
(Argirokastro graik.) — 10,000, 
Kavaja — 6,300, Kortša (Ko
ritcą) — 20,000, Škodra (Skuta- 
ri) — 23,800, Vlora (Valona) — 
6,000.

Eksportas: sūris,, kiaušiniai, 
avys ožkos, statybinė miško me
džiaga, nafta. Buvo daugiausia 
išvežama į Italiją, Graikiją ir Š. 
Ameriką. Geležinkeliij yra tik 12 
kilometrų. (Lietuvoj 1,800 km). 
Telegrafų linijii 2,300 km (Lie
tuvoj 8,000 km).

Senovėj Albaniją buvo nuka
riavę romėnai, iki 1204 m. pri
klausė Bizantijos imperijai. Nuo 
H amž. į Albaniją brovėsi sla
vai, 10 — 11 amž. jie jos dali 
užkariavo, vėliau valdė Neapolio 
Anžujij giminė, Epiro despotai, 
venecijiečiai ir serbij karalius 
Steponas Dušanas. 15 amž. visą 
kraštą užkariavo turkai, bet tik 
nominaliai, šiaip jie pavergti al
banų neįstengė.

1912 metais Ismail Kemal Bei 
paskelbė Albanijos nepriklauso
mybę. 1913 m. paskelbtas tarp
tautinis Albanijos statutas. 1914 
m. dalį Albanijos buvo užėmus 
Graikija, dalį Italija. 1919 m. 
okupacija atšaukta. -1920 m. ėmė 
valdyti Ahmet Zogus.

Kariuomenės taikos metu Al
banija turėjo 9,500 žm. ir apie 
2,500 žandarmerijos.

Albanai labai karinga tauta. 
Gyventojai daugumoj kalnų pie
menys, nemėgstą civilizacijos, vi
są laiką praleidžią gamtoj. Mai
tinasi pienu, kukurūzais; rėdos 
namų darbo drabužiais. Albami 
būdas nevienodas. Pvz., albanai 
katalikai kalnų gyventojai — la
bai dori, geraširdžiai, svetingi, o 
miestų gyventojai katalikai gero
kai pagedę, persiėmę įvairių ydų. 
Musulmonai albanai — drąsūs, 
vaišingi, kare žiaurūs, nemėgsta 
apšvietos ir gyvenime tingūs. 
Jausti tarp įvairiij tikybų (alba
nų katalikų, musulmonų ir grai
kų ortodoksų) nesantaika.

Miestuose daug gyventoji} ita
lų ir graikų.

Albanai viena seniausių ir gra
žiausių pasaulio tautų. Albanų 
kalba yra indoeuropiečių kilmės, 
labai sena, bet priėmusi daugybę 
svetimų žodžių. Seniausi jos ra
šytiniai paminklai 15 — 16 amž.
— rankraštinis Biblijos vertimas 
ir 1635 Romoj spausdintas žody
nas, su albanų kalba prakalba.

Albanų tautos pasakos, dainos, 
patarlės turi daug bendra su lie
tuvių ir kitų tautų padavimais. 
Šiaurinės Albanijos gyventojai
— ghegai — labiau neramūs ir 
karingesni, negu pietinės — tos- 
kai. Tai atsispindi ir jų sakyti
nėje literatūroje.

Šiaip Albanija, nors ir labai 
sunkiai prieinama, yra labai įdo
mus kraštas, sklidinas priešingu
mų. Albanijoj susiduria giliosios 
senovės papročiai su moderniš- 
kiausiais civilizacijos laimėji
mais.

Šiaip albanai labai gabūs ir 
linkę progresuoti moderniškos 
kultūros linkme.

Albanų valstybinė vėliava:
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Tel. Harrison 6-1693

B, J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

raudoname dugne juodas dvigal
vis erelis (neabejotina Bizanti
jos įtaka).

Jau pravažiavome Chris- 
talopighi, paskutinį graikų- 
albanų pasienio miestelį, ir 
mūsų Salonikų autobusas, 
apdulkėjęs ir girgždančiu 
viršum užpakalinio rato 
sparnu, kurį sulenkėme prieš 
valandą užkabinę uolą, pa
galiau sustoja ties sienos 
barjeru:

Albanija!
Nepaprastai aukšto ūgio 

kareivis, įdegusiu asketo 
veidu, atsaliutuoja mums, 
lyg kokiems įžymiems sve
čiams. Puikus tai karys! 
Klasiškai taisyklingas, ma
lonus jo veidas ir vyriškų 
rusvų akių žvilgsnis iš karto 
mus nuteikia draugiškai 
šiam kraštui. Ant kalnų, iš 
apačios apaugusių vešlių 
krūmų vainikais, fono, prie 
šio menko kelio jis atrodo 
tikras šeimininkas.

Visa aplinka kažkaip pri
mena Kaukazą. Toks pat 
gamtos žavumas ir toks pat 
primityvumas. Šoferis, nu
ėjęs į sargybos bustą, jau 
grįžo ir prašo sėsti į auto
busą keliauti toliau.

— Ne, — sakau, — aš no
rėčiau pasilikti čia.

— Bet juk jūs ėmėte bi
lietą iki Koritcos? Po pusva
landžio ten būsime...

— Tai ir gerai jums, o aš 
į Koritcą eisiu pėsčias ir bū
siu po 4 valandų...

— Bet jūs neturit teisės! 
Čia negalite atlikti vizos 
formalumų...

Mūsų ginčas būtų užtru
kęs dar ilgiau, jeigu nebūtų 
atėjęs iš sargybos busto kaž
kuris vyresnysis. Jis darky
ta italų kalba kreipiasi į 
mane, paaiškindamas, kad 
reikėtų vis dėlto vykti į Ko
ritcą.

Tada aš griebiuosi pasku
tinio, visur išmėginto būdo. 
Pavadinu jį kapitonu (nors, 
tur būt, jis — puskarinin
kis), pasakau, kad niekuo
met čia nebegalėsiu grįžti 
(grįžtu jūros keliu pro Pie
tų Albaniją!), pasakiau, kad 
čia nuostabiai gražu ir, be 
to, paminiu, kad Salonikuose 
Albanijos konsulate man sa
kė, jog Albanijoje aš tikrai 
galėsiąs visur vaikščioti ir 
jokių nemalonumų nebūsią, 
o dabar štai iš karto — ne
malonumas. „Nusibodo man 
tas autobuso tvankumas ir 
dulkės! Trokštu be kalnų 
oro!”

Visa tai pasakau kaip mo
kėdamas prancūziškai ir... 
pasirodo įtikinau. Pareigū
nas pamoja ranka šoferiui. 
Auto suurzgia, ir aš palie
ku Albanijos pasienyje tarp 
dviejų karių.

Aš žiūriu į juos ir prisi
menu visas gerųjų draugų 
pasakas apie šį kraštą. Jie 
sakė: „Kiekviename žings
nyje tave čia tykos plėšikai. 
Jie apiplėš tave, atimdami 
iš tavęs viską, o tavo su- 
piaustytą lavoną numes nuo 
kalno viršūnės į bedugnę. 
Tu užeisi, — gąsdino bičiu
liai mane, — į piemenio tro
belę nakvynei, o rytą nepa
busi, nes, geisdamas tavo 
švarko, piemuo tave paskers. 
Kareivis ir tas tave gali nu
šauti, nes nesusikalbėsi...” 
(Albanijoj kaimiečiai retas 
kuris supranta svetimą kal
bą) ir t.t.

Silpnesnių nervų žmogus 
nebegalėtų miegoti po tokių 
baisių pasakų... Na, tat aš 
mėginsiu laikyti egzaminą į 
stipriųjų nervų žmonių kla
sę!

Man darosi linksma. Ko
kie kvaili visi šie patarimai! 
Kur dės pavogtą mano švar
ką šie vyrai, jei jų ūgiui jis 
tiek tiktų, kaip vaiko drabu- 
žus tėvui. Mane apiplėšti, 
deja, sunku. Ką jie ras? Fo
to aparatą, kuris jiems, tur 
būt, atrodo tabokine? Laik
rodį, kuris vos eina?..

Bet atsargumas gėdos ne
daro. Aš pasirodau kariams 
visą turtą: laikrodį, foto 
aparatą (prašau leisti foto
grafuoti — atsakymas nei
giamas), paklausiu, kad ne- 
paklysčiau, kelio ir atsisvei
kinu.

Moku tik tris žodžius al- 
baniškai: mirdita — svei
kas; memges — laba diena; 
mimbrama — labas vakaras.

Aš jiem pasakau „mem
ges”.

Jie juokias ir atsako kaž
kaip, ko nesuprantu. Bet iš
siskiriam šypsodamies.

Siaurutis kelelis, su nema
žu kiekiu akmenų, raivosi 
pakriautėse. Toli toli užsisu
kime matau autobusą, iš ku
rio nelaisvės pabėgau. Koks 
juokingas jis šioje kalnų di
dybėje! Ir linksmumo banga 
vėl užplūsta mane... Štai, aš 
einu keliu per kraštą, kurį 
mažiausiai pažįsta europie
čiai, kur gyvena žmonės — 
tiesiogiai legendarinių pelaz- 
gų ainiai, vadinas, keleto 
tūkstančių metų senumo 
tauta, kurios nariai ir šian
die bevelija geriau ganyti 
avis, ožkas ir galvijus, bas- 
tydamies iš vietos į vietą 
kalnų atskirybėje, ir gyven
ti palapinėse prie ugniakuro, 
negu sėdėti tvankiuose su 
centriniu šildymu kamba
riuose ir klausyti radijo 
pranešimų, kur kas žodis, 
tai nervus užgaunanti nau
jiena.

(Bus daugiau)

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 
499 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIEDRICH DREWES
499 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 716 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 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1135 has been issued to the undersigned 
Io sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1925 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDWARD ZEIGER
1925 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 847 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
40 — 39th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THEODORE J. SATTLER
40—39lh St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1367 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
64 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BLUESTEIN DELICATESSEN. Inc.
64 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1368 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
559 — 20th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GENNARO FUSCALDO
559 — 20th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 928 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2213 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
BRIGHTON KOSHER DELICATESSEN, Inc. 
2213 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4606 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX LASHER
374 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 827 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
911 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

A. & S. Coffee Pot and Rest., Inc. 
911 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1299 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2287-89 McDonald Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. $>'

DANIEL F. REILLY 
2287-89 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5327 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6906 Colonial Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WALTER E. HASLAM
6906 Colonial Rd., Brooklyn, N. Y.

LICENSES 
Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 721 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4524 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the, 
premises.

MORRIS FRIEDMAN
4524 Church Ave., Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2470 hns been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
685-7 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

S. & L. DELICATESSEN 
685-7 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1203 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2211 — 86th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN KOSTOPOULOS 
d-b-a Benson Cafeteria

2211—86th St., Brooklyn, N. Y.N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 482 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8906 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4645 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 Lafayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY
133 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8725 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
708-a Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY
708-a Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5002 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 1 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNIE ROBKOFF
14 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4926 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2608 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE L. KEMLER
2608 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5455 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1432 Nostrand Ave. .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS S. SECKLER
1432 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9525 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN CORSARO
156 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4536 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
20 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP STEINER
20 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9888 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Devoe Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

CHARLES SCHATZEL
290 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8680 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. 
GB 4590 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6206 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. > .mJ

LOUIS HOLZSCHLAG
6206—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4717 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
503 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
SAMUUEL RUDICK and ISIDORE RUDICK 
503 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4365 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Kingsland Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS LOMBARDI
29 Kingsland Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4974 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
894 Etna St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5255 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1112 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HAGEN
1112 Bedford Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5238 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2663 West 37th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LILLIAN DROGOWITZ
2663 W. 37th St.. Brooklyn, N .Y.

NOTICE :s hereby given that License No. 
GB 8760 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
781 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY BARR
781 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10056 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Harrison Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSIE BOGNER Admx. 
Est. of Herman Bogner

155 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 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 
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 4779 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. 
EB 1249 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
586 Hendrix Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM HARRY FRIEDMAN
& ARTHUR HERSHKOWITZ

586 Hendrix St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1133 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2001 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KARL REICHBACH 
Karl’s Delicatessen

2001 Avenue U, 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 
2222 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA WOEHLKENS
2222 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8766 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
593—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

593—3rd
FRED THAENS

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8689 has been issued to the undersigned 
tc sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY R. KATT & ERNEST J. KATT 
890 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4741 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4517 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMANN DIERKS
4517 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4724 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
207 Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH SCHNELLER
207 Hull St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4777 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7001 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VICTOR SCHONWETTER
7001 — 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4349 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4617—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX FRIEDENTHAL
4617 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8746 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS HALLER
215 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 5180 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Highlawn Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERICH SEUTHE
132 Highlawn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5037 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
506 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO HUNSICKER
506 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4686 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control JLaw at 
50 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER W. KARSTEN
50 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is" hereby ghen that License No. 
GB 5067 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail ,under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
196 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAV WINKELMANN
196 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4504 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control^ Law at 
3327 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HANSEN
3327 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8750 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Bay .Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. t flK,

ANNA C. TIETJEN
638 Bay Ridge Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4328 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3602 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE BORK
3602 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5407 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1762 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
pre nises.

ANDREW JORDAN
1762 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9495 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
306 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY J. STEEN
306 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4719 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
LOUIS, IRVING & AARON BRATSKEIR 

118 Bay Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9-196 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2611 E. 12th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO MISTRETTA
2611 E. 12th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4716 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Montague St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIO GARCIA
119 Montague St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4394 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
.382 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRISTIAN SCHMEIDER
382 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4982 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
325 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BELLA HELLER
325 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8859 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
158 E. 32nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AVEDIS MELKONIAN & 
STEVE MELKONIAN

158 E. 32nd St., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE 
GB 4475 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Calyer 
County of I 
premises.

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

169 Calyer
ANDREW SCHELLE 
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6179 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
279 Woodbine St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH KUEHN
279 Woodbine St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4939 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1508 Sheepshead Bay Rd., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

SAM SMULOWITZ
1508 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4631 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 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5299 has been issued to the undersigned 
to sell bejr at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Hoyt 
County of 
premises.

262 Hoyt

Street, 
Kings,

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

JERRY
Jerry’s Groceries

St., Brooklyn,

SPORTIELLO

N.Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 9895 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1611 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS PAPANDREA
1611 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ‘s hereby given that License No. 
GB 4493 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAV E. NYSTROM
131 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 459 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5903 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY WINDELER
5903—3rd Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8743 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1603 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AVEDIS MELKONIAN & 
STEVE MELKONIAN

1603 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5335 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control _Law at 
332 Foster Ave., .
County of Kings, to be consumed off the 
premises. '

Borough of Brooklyn,

RUBY
332 Foster Ave.,

MAIDANICK
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4249 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOPHIE MULLER
195 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4265 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Smith 
County of 
premises.

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

233 Smith
IRVING KRAMER

St , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4942 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

349 Smith 
County of 
premises.

349 Smith
JOSEPH KRAMAR 
St., Brooklyn, N

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 4831 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
319 Smith 
County of 
premises.

319 Smith

No.

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

FANNIE ■ KELLER
Standard Dairy

St. Brooklyn, N.

NOTICE is. hereby given that License 
GB 4333 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1595 E. 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1595 E.

No.

BEN KUNOFSKY
92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 4477 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIA HIRSCHBERG. Admx.
299 Smith St., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8773 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
1324 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA HIMELFART
1324 Newkirk Ave., 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 at 
1180 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kins3- to be consumed off the 
premises.

MEYER GINSBERG
1180 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5050 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.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4377 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
650 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS NATHANSON
650 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4482 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1238 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS COHEN
1238 Hancock St., Brooklyn, N. Y. '

NOTICE is hereby given that License Np. 
EB 1345 has been issued to the undersigned 

' to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1021 Rutland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARION YASKIN
1021 Rutland Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4623 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
438 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

438—6th
JOHN GMELCH

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 8730 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
902 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, u> be consumed off the 
premises.

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

RUDY GIRIONI
902 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5142 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beveiage Control Law . at 
1151 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1055 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
651 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN PEICHMAN
R. & T. Delicatessen and Rest.

651 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 1267 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
878 Sutter “ . . _ ..
County of 
premises.

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

878 Sutter
CHARLES ZELDES

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2977 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
398-402 Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM MISAIL
398-402 Avenue P, 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 
326 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

ANTONIO BOCCIO
326 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1263 has been issued td the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
386 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ____

JOSEPH N. ZEWERT
386 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4106 hns been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2684 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA BRESSLER
2684 Fulton St., Brooklyn, N. Y._

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2160 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1007 Nostrand 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 1189 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LITHUANIAN ATHLETIC CLUB, Inc. 
168 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 784 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
604 Ditmas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1310 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control _Law at 
407 Marcy 
County of 
premises.

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

407 Marcy
GEORGE CORNO

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2713 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
344 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONIO BELLO
344 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 779 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 ■ of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4102 Avenue V, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN DeHART
4102 Avenue V, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 895 has been issued to the undersigned 
tc sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
473 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BERGEN PURE FOOD, Inc.
473 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 845 has been issued to the undersigned 
tc sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2246 Pacific Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANGELO JANNACE
2246 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1046 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
239 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS HARRINGTON 
Friendship Bar & Grill

239 Reid Ave., Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1091 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control- Law at 
736 • Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN J. STELIJES 
and FRED C. VOLKMER

736 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2669 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
804 — 43rd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

COOPERATIVE TRADING ASS’N, Inc. 
804—43rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 674 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
177 Dwight Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX SCHWENDTNER
177 Dwight St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8813 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1620 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR H. DeBOER 
Arthur’s Delicatessen and Grocery

1620 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.
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is hereby given that License No. ■ 
has been issued to the undersigned

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

JOHN 
Ave.,

CHARLIE 
Ave.,

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

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MARTIN 
Ave.,

is hereby given that License __
has been issued to the undersigned

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

NOTICE
GB 4457

GARFINKEL 
Airy & Grcc.

Brooklyn, N. Y.

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Beverage Control Law at 
92nd St., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

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

-i 75 of 
I,aw at 

Borough of Brooklyn,

RATHJE
Brooklyn, N. Y.

MAYER’S DAIRY CORP..
Buren St., Brooklyn, N. Y.

FRITZ
4702 — 4th Ave.,

PIOTER BIENIOWSKI
96th St., Brooklyn, N. Y.

DIEDRICH GRUBE
92nd St., Brooklyn, N. Y.

ROSE B. SICKLES
St., Brooklyn, N. Y.

MORRIS BAUMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

HEITMANN 
Brooklyn, N.

FRICK
Brooklyn, N. Y.

GEHRMANN
Brooklyn, N. Y.

!

FRED 
Ave.,

Law a* 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LEO DEEG
901 Knickerbocker- Ave., Brooklyn, N. Y.

LACHTERMAN
Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

HAGENAH
Brooklyn, N. Y.

BUYS A HOTPOINT
REFRIGERATOR

AS LITTLE AS

Skruzdžių Pagalba Medicinai

Entomologas dr. Švar
cas rašo apie naujus bandy
mus kai kuriems skruzdžių 
darbo vaisiams pritaikyti 
medicinai. Tam tikslui buvo 
paimtos atogrąžų skruzdės, 
garsios savotiška duona, ku
rią kepa, gamina savo pa
statų labirintuose.

Ateinant karščiams ir 
sausrai ir mažėjant maisto 
atsargoms, šitos skruzdės il
gomis virtinėmis keliauja iš 
savo skruzdėlynų. Paskui iš
siskirsto po visas puses ir 
kimba į darbą. Ar kepintų 
negailestinga pietų saulė, ar 
užeitų šalta naktis, skruzdės 
nemeta sau skirto darbo. 
Vienos darbininkės 
nuo žemės įvairių augalų 
sėklas, kitos lipa į stiebelius 
ir sėklas krečia, o jei nekrin
ta, tai išgraužia sėklų inde
lius. Prisirinkusios duonai 
gaminti tam tikrų augalų 
grūdų, skruzdės velka juos į 
skruzdėlynų sandėlius. Sėk
lų grūdų gabenimu rūpinasi

renka

Petronėlė Paulikonienė pa
ieškai! Agotos Urbaitės ar
ba Kaminskienės. Gyvena 
Newark, N. J. Prašau atva
žiuoti ar parašyti laišką

tik tam tikros ypatingai pa
tvarios ir tvirtos nešikės, 
kurios ilgiausią kelią nenu- 
vargdamos tempia kelerio
pai už save didesnę naštą. 
Grūdai pereina per kontrolę 
ir patys geriausieji palieka
mi sandėliuose dar ilgai gu
lėti. Skruzdžių sandėliuose 
grūdai nedygsta, nes ten vi
siškai sausa ir karšta. At
ėjus laikui daiginti, skruz
dės grūdus prieš lietų išneša 
į lauką. Atidrėkę grūdai pra
deda dygti. Išleidusius dai
gus grūdus skruzdės išneša 
į saulės atokaitą, kur kaitra 
užmuša gyvybę ir sustabdo 
diego tolimesnį augimą. Visi 
šitie veiksmai primena žmo
nių salyklos gaminimą. Sals
telėjusius grūdus toliau ap
dirbti perima dar viena 
skruzdžių rūšis — malėjos. 
Jos savo kietosiomis žiauno
mis grūdus sukramto ir pa
daro tam tikrą tyrę, kurią 
tuojau suvolioja į nedidelius, 
kaip pipiras, kamuolėlius. 
Kamuolėliai būna-rusvi, rudi 
ir juosvi, žiūrint fermento 
rūšies gausumo. Tuos drėg
nus karčiuosius kamuolėlius

Liepos 28 d., 1939 m.

234 Clark Place, 
Elizabeth, N. J.

skruzdės neša į džiovyklas 
saulės atokaitoje. Nuo dide
lio saulės karščio dingsta iš 
kamuolėlių drėgmė, jie su
kietėja, o tuomet galutinai

sukraunami į sandėlius at
sargos maistui.

Dr. Švarcas ilgų bandymų 
keliu nustatė, kad šis skruz
džių maistas skruzdėms 
kramtant ir seilėj ant prisi
siurbia pasterizuojančių, vi
tamininių ir dar kai kurių 
kitokių savybių. Yra ir tam 
tikru būdu užveistų pelėsių 
bei grybelių. Tyrinėtojas il
gus metus tyręs skruzdžių 
gyvenimą cheminiai ištyrė ir 
skruzdžių maistą, kurio la
bai gausiai prikrauta visuo
se tos giminės skruzdžių 
namuose. Beskaidant rasta 
daug medžiagų, kurios tik 
ilgo gaminimo būdu gauna
mos iš kai kurių vaistingų
jų augalų žiedų ar sėklų 
grūdelių. Švarcas iš daugelio 
skruzdėlynų surinkęs dides
nius „duonos” kiekius vaistų 
dirbtuvių pagalba pagamino 
nemažus, radikaliai veikian
čių vaistų kiekius. Medici
nos specialistai išbandę pri
pažino, kad šitie skruzdžių 
vaistai neabejotinai vertin
gi. Šiuo metu entomologas 
dr. Švarcas bando tą atogrą
žų skruzdžių rūšį praplatinti 
ir globos bei pagalbos keliu 
naudingai pavergti medici
nai tarnauti.

(Iš „Aido”)

ANGLIJA DUOSIANTI PA
SKOLĄ VOKIETIJAI

Londonas. — Spauda šią 
savaitę stebino savo skaity
tojus pranešimais iš Londo
no, kad Anglijos vyriausybė 
svarstanti galimumą suteik
ti Vokietijai didelę paskolą, 
jei Vokietija užtikrintų tai
ką ilgesniam laikui. Vėliau 
paaiškėjo, kad vienas anglų 
ministerių kabineto narys 
tikrai kalbėjosi su Vokieti
jos ekonominės delegacijos 
nariu apie tokios paskolos 
galimumą. Tik pranešta, 
kad to anglų ministerio nuo
monė ir pastangos esančios 
grynai privataus pobūdžio 
ir kad apie tai ministeris 
pirmininkas Chamberlain vi
sai nežinojęs.

Apie minėtus pasitarimus 
Chamberlain buvo paklaus
tas tautos atstovų rūmuose. 
Chamberlain pareiškė, kad 
toks pasikalbėjimas galėjęs 
įvykti, bet jis apie tai nieko | 
nežinąs, nors nieko bloga ir 
nematąs tuose pranešimuo-

SAUSROS DIDELI 
NUOSTOLIAI

took befor^

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 4872 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage 
4511 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM 
4511 — 3rd Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

STEINKE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4604 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
5711 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

PAUL
5711—3rd Ave.,

WIESE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5014 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1834 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMENICK CINCOTTA
1834 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4925 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law a: 
227 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY RUDOLF
227 Wilson Ave , Broklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8695 has been issu.d to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
419 Myrtle Ave. 
County of Kings, 
premises.

MAX
•119 Myrtle Ave

Control Law a 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

FR’EDM \N
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5422 has been is u d Io the undersigned 

' to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
258 DeKalb Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANK McHUGH
258 DeKalb Ave., Brooklyn, N.

$ IS
■AWEEIA WEEK

The Mark 
of a 

Dependable 
Dealer

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5160 has b>»n issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
588 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
j) remises.

588—7th
JOHN MISULIA

Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE 
GB 5323 ______________
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
307 Tompkins Ave., 
County of Kings, to 
premises.

LOUIS 
307 Tompkins Ave.,

.„y Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ASBATE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4514 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4901 ■— 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE WILLINGER
4901—4th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8745 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
he Alcoholic *Beverage Control Law al 

733 Church Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN VAN RUSTEN
Church Ave. Brooklyn, N. Y.733

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4929 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
189 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE RICKERMANN
189 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4816 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
109 — 5th Avenue, 
County of Kings to 
premises.

Jei vykdai svetimą norą, 
turi vieną kelią, o jei savo, 
tai šimtą...

Vincas Krėvė.

New Yorke, apylinkėse 
rytinėse valstybėse siau
čianti jau kelintą savaitę 
sausra su šilima padarė mil
žiniškus nuostolius ūkinin
kams. Bijoma, kad nenuken
tėtų visas derlius. Daugelyje 
vietų išdžiuvo vanduo, ištisi 
plotai miškų naikinami nuo
latinių gaisrų. Lietaus ne
pramatoma iki šios savaitės 
galo. Ypatingai šilima ne
pakenčiama buvo New Yor
ke, kur ji vargina gyvento
jus ją lydinčiu tvankumu.

NOTICE is hereby given that License __
GB 10632 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
::ie Alcoholic Beverage Control Law ;■ 
523 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRISTIAN C. TONISSEN 
523 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4346 has been issued 1o the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
;i>e Alcoholic Beverage 
1701 Avenue D, 
County of Kings, 
premises.

HARRY 
4701 Avenue D,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5147 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4223 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE BALCH
4223 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

• There’s a vast difference in refrig
erators . . . not much difference in 
price. Give your pocketbook a break. 
Measure the value of all refrigerators 
before you buy. Compare their fea
tures and value with those of the new 
1939 Hotpoint Electric Refrigerators. 
See for yourself why “By Every Yard
stick Hotpoint is a Great Refrigerator 
Buy.”

Come in today and check Hotpoinf s 
36 important features.

ELECTRIC REFRIGERATORS
Hotpoint Value Yardstick shows 36 outstand
ing refrigerator features: 6 - Way Cold Storage 
Compartment. Pop-Ice Trays. 16-point tem
perature control. Adjustable Interior. Adjust
able-height gliding shelves. Semi-automatic 
defrosting. New dessert tray. Vacuum sealed 
Thriftmaster mechanism. Fruit and vegetable 
storage drawers. Automatic Interior Light. All- 
steel cabinet. Food safety gauge. And 24 more.

Central Gas Range & Refrigerator Co., Inc
1791 Webster Ave., Bronx, N. Y

Tel. JErome 7-2200

ROOSEVELTO SŪNUS 
PRIEŠ ŽODŽIO LAISVĘ

Detroit. — Neseniai prez. 
Roosevelto sūnus Elliot, 
radijo kalbėtojas, paskuti
niame savo pranešime reika
lavo, kad kun. Coughlin bū
tų uždrausta kalbėti per ra
diją. Jaunam Rooseveltui at
sakė tarptautinės katalikų 
tiesos draugijos pirm. kun. 
dr. Ed. Curran, kurs nurodė, 
kad visiškai netikslu ir ne
teisinga siekti užglemžti žo
džio laisvę, kurią pripažįsta 
šios šalies konstitucija. Jis 
nurodė, kad kun. Coughlin 
neskelbia jokio priešžydiš- 
kumo.

GELEŽINKELIAI MINĖJO 
20 METŲ SUKAKTĮ

Kaunas. — Liepos 6 
Lietuvos geležinkeliai minė
jo 20 metų sukaktį nuo pir
mojo lietuviško traukinio 
paleidimo. Kauno geležinke
lių stoties aikštėje išsirikia
vo per 1,500 geležinkelių 
aukštesniųjų ir žemesniųjų 
pareigūnų su geležinkelie
čiais šauliais, sportininkais 
ir ugniagesiais. Čia vyr. ge
ležinkelių dir. V. Račkaus
kui pasakius kalbą, geležin
keliečiai nužygiavo prie Ne
žinomojo Kareivio kapo, kur 
padėjo vainiką ir susisieki
mo ministeris inž. Germanas 
pasakė kalbą. Šios sukak
ties proga geležinkeliečiai 
savo lėšomis nupirko 500 
šautuvų ir 5 kulkosvaidžius, 
kuriuos įteikė 22-rai gele
žinkelių šaulių rinktinei. Li
gi šiol susisiek, min. tarnau
tojai ginklams pirkti suau
kojo 155,000 lt. Eilė geležin
kelių pareigūnų buvo apdo
vanoti šaulių žvaigžde.

RKO. judomųjų ir radijo 
paveikslų gamintojai žada 
išleisti Tėvo Damien gyveni
mo paveikslus. Tėvas Da
mien mirė Molokai saloje 
nuo raupsų, teikdamas raup
suotiems patarnavimą.

NOTICE 
GB 5034 
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 Ave., Brooklyn, N. .Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5110 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
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 No 
GB 4891 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
1172 — E. 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4643 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 oi 
I he 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 PI., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4158 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HUGO B. LOHSE
253 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

t ---------------------------------
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4630 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
63,6 Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GELR
636 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5170 has beer, issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
901 Knickerbocker Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that Ilicense No 
GB 5225 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HAROLD WINGES
168 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5293 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1455 Bedford Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ’

MICHAEL QUINLIVAN
1455 Bedford Ave., Ęrook.yn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4766 has been issued to rhe undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
5417 — 5th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

KARL F.
5417 — 5th Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ENDRES S '
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5009 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 
premises.

LUDER HEISSENBUTTEL 
410 Wilson Ave., Brooglyn, N.

the

Y.
No.NOTICE is hereby given that License 

GB 5061 has been issued tc the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
33 Cedar 
County of 
premises.

Law at
Borough of Brooklyn, 

the
Street, 

Kings, to be consumed off

33 Cedar
HERMAN SPATH 

St., Brooklyn, N.

NoNOTICE is hereby given that License 
GB 4679 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
(he Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
the

425 Hicks 
County of 
premises.

425 Hicks

Street.
Kings, to be consumed off

HENRY BEHRENS
St., Brooklyn, N.

No,NOTICE is hereby given that License 
GB 4371 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9318 Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELIZABETH GROSS
9318 Avenue K, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8752 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undei- Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4606 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

META STREICH
4606—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4917 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
370 Crescent Street, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ADAM
370 Crescent St.,

FRANK
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10254 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law a‘ 
433 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY EMBUSCH
433 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 5221 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
233 — 5th Avenue, 
County of Kings, tc 
premises.

NOTICE 
GB 4664 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
4702 — 4th Ave., D___J. _____ .....
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5073 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
130 Seeley Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE GRUENWALD
130 Seeley St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10400 has been issued to the undersigned 
to sell beer at. retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
4101 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE 
GB 10255 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law n' 
170 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off

NOTICE
GB 4307 .... _____ ____
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control haw 
4413 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HORSTMANN 
4113 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 4827 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
'he Alcoholic Beverage Control Law n' 
959 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

959—4th
MAX HUBER

Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 4859 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
462 — 60th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

OTTO HUBER 
462—60th St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 4719 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law n' 
5807 — 5th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MINA JENSEN
5807 — 5th 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 
lhe Alcoholic Beverage Control Law a* 
4724 — 4th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

4721—4 th

NOTICE
GB 5348

the

BERNHARD KATT
Ave. Brooklyn, N.

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

to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law a* 
7010 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HARRY & JOHN PLATE 
7010—3rd Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4628 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1933 Rocknwav P'kway, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID SUIFFMAN
1933 Rockaway P’kway Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 4721 has been issued to the undersignįį 
to sell beer at retail under Section 75 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3428 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 4901 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
40 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL FAZIO
40 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3442 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK KRESSE
3442 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 4860 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 — 6th Avenue, 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
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NOTICE 
GB 4999 __  _____ .
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
405 Vanderbilt Street, Borough of Brooklyn, 
County ’ of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4602 hes been issued tc the undersigns! 
to sell beer at retai) under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
210 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

WILLIAM KUMM
210 Court St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4703 has bs;:; issue-! to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
157 Baltic Steer., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIETRICH LEHMKl’HL
157 Baltic St, Brrokkn, H. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5339 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1647 E. 96th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

to sell beer at retail under Seqfion 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9123 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FOSTER AVENUE MARKET, Inc. 
9423 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10514 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
520 Van Buren Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 4167 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
535 Marcy 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4838 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
408 Central Avenue, 
County of Kings, • to 
premises.

BENJAMIN 
d-b-a Rosebud

408 Central Ave.,
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taviNOTICE 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 L 
292 Stagg Street, Borough of Brooklyn, K Spat 
County of Kings, to be consumed off the | ,
premises. f KaQ

AUGUST TROGEL
292 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8850 has been issued to the undersigned ’ 
to sell beer at retail under Section 75 of | 
the Alcoholic 
119 Smith 
County of 
premises.

neps 
lieči;

NOTICE is hereby given that License No. | 
GB 4985 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of I Ona 
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 Ave., Brooklyn, N. Y.

ven 
Ta

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5078 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.

262 Reid
PATRICK J. HESTER 
Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE
GB 8672 — .... ------ o..„
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2917 Avenue I, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP MILANO
d-b-a Paramount Fruit & Vegetable Market 
2917 Avenue I, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4591 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Mrs. BERTHA F. STEINBERG, 
128 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1575 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
22 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License _ . 
GB 4829 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
307 Vanderbilt St., 
County of Kings, to 
premises.

Beverage Control
Borough of 
be consumed

OSCAR
307 Vanderbilt St.,

MAX TOBIAS
22 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8736 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
334 E. 4th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM LEVINE
334 E. 4th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5008 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5523 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

HENRY
5523—3rd Ave.,

MENKE
Brooklyn,- N. Y.

Taw n* 
Broklyn. 
off the

WAGER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 5089 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
280 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

280—7th
HERMANN DANKER

Ave., Brooklyn, N. Y.

ciau
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NOTICE is hereby given that License No 
GB 5173 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
I he Alcoholic Beverage 
141 Rogers Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

THOMAS 
Joyce’s Quality

141 Rogers Ave.,

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

Control Law n‘ 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

J. JOYCE 
Grocery & Del.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 10246 ....o „vv.. ....—............ —   .
to sell beer at retail under Section 75 of 
eno Alcoholic Beverage Control Law at 
5822 — 1th Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. __

BARNEY GOLDSTEIN 
5822—4th Ave., Brooklyn, N. i-
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Liepos 28 d., 1939 m.

VIETOS ŽINIOS
LANKĖSI

DAUGIAU SVEČIŲ

kurie

SUSIRINKIMAS

su-

CHORŲ PRAMOGA

BALKŪNŲ SUKAKTIS

PILIEČIŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

klubo 
Avė.,

KUN. J. SITAVIČIAUS 
PAREIŠKIMAS

PILIEČIŲ KLUBO 
PRAMOGA

Liet, demokratų klubo 
sirinkimas bus liepos 28 d. 
8 vai. vak. klubo kambary, 
18 Scholes St., Brooklyne. 
Kviečia valdyba.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

I
NAUJA RADIJO 

PROGRAMA

IŠVAŽIAVIMAS

LIETUVOS GEN. KONSU
LATO NEW YORKE AUKŲ 

PAKVITAVIMAS NR. 12

AMERIKA

ĮVAIRIOS ŽINIOS

264 Grand St., Brooklyn
Kampas Roebling St.

East Orange, N. J. mirė 
L. Franson, 19 m. amž. mer
gina. Per 10 metų ji negalė
jo nieko nuryti, išskyrus 
vandenį ir šiaip gėrimus.

Šiemet Brooklyne vasaros 
metu veikia 40 katalikiškų 
mokyklų.

New Yorko miesto mayo- 
ras La Guardia rudenį rin
kimuose žadąs kandidatuoti 
į New Yorko vyr. teismo 
pirmininkus.

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

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

BROOKLYNE

Iki šiol buvusi Siamo val
stybė pakeitė vardą. Nuo 
šiol ji bus žinoma „Ghai” 
vardu. Washingtonas tą var
dą jau pripažino.

Praeitą sekmadienį Coney 
Island dalyviai šventė 50 su
kaktį nuo „karšto šunies” 
— hot dog atsiradimo.

A. Casino užsidėjo valy
mo skrybėlių krautuvę, bet 
už tų skrybėlių įsitaisė deg
tinės bravorą, kurią polici
ja aptiko. Casino už grotų.

Rockaway Beach maudy
nių pakrašty uždrausta žai
sti bingo ir kitus panašius 
žaidimus.

Brooklyno Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotojas

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

337 Union Av., B’klyn, N.Y.
Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
f

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Tel. Newtown 9-4464

MArket 2-5270

St., Newark, N. 3.91-93 Warwick

visur to vardo 
ir Alaus

Tel. EV. 4-9672

Galėsite sužinoti įvairiausių informacijų apie Pasaulinę Parodą, 
jūsų gimines, senus draugus ir pažįstamus.

SUEIKITE LIETUVIŲ CENTRE
280 Union Av., Brooklyn, N. Y. Klubo šeimininkas Jurgis Karpus

HAVEMEYER 8-O259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avėnue

MASPETH. N. Y.

Šiuo laiku Maspethe pas 
kun. J. Balkūną yra apsisto
jęs kun. J. Sitavičius, atvy
kęs iš Lietuvos 1929 m. ir 
per tą laiką lankęsis įvairio
se lietuvių kolonijose. Jūsų 
reporteriui teko su kun. Si- 
tavičium susitikti, pasikal
bėti, pasidalinti įspūdžiais. 
Tarp kitko priminiau kun. J. 
Sitavičiui, kad viename so
cialistų laikraštyje buvo pa
rašyta, kad jis bendradar
biaująs su vadinamo „arki
vyskupo” Geniočio vadovau
jama „bažnyčia” ir net esąs 
jos kunigas...

Dėl šios pastabos kun. J. 
Sitavičius nusišypsojo ir 
drauge giliai apgailestavo, 
kad tokiems nepamatuo
tiems pranešimams randama 
vietos laikraščiuose, Jis pa
žymėjo, kad minėtas prane
šimas buvo labai seniai, 
prieš 10 mėnesių, bet jis 
apie jį vėliau sužinojo; suži
nojęs tuojau tinkamai re
agavo — jo pranešimas at
spausdintas š. m. vasario 23 
d. „Drauge”. Ten kun. Sita
vičius pareiškė, kad jis nie
kada nebuvo, nėra ir nebus 
nezaležninkų atskalos narys.

Kun. Sitavičius primygti
nai pažymėjo, kad minėtas 
neteisingas pranešimas yra 
padaręs jam daug moralinės 
skriaudos. Amerikos lietu
vių kunigų dėmesiui kun. Si
tavičius nori pranešti, kad 
savo (Kauno) arkivyskupo 
leidimu šioje šalyje jis gali 
gyventi iki š. m. rugsėjo 2 
d., bet jis tikisi gauti leidi
mą savo buvimui pratęsti. 
Amerikoje kur tik buvo, tu
rįs vietos vyskupų ar bent 
kunigų atitinkamus liudiji
mus.

Tai papasakojęs, kun. Si
tavičius sutiko, kad šis jo 
pareiškimas būtų paskelbtas 
spaudoje visuomenės žiniai, 
kad būtų užkirstas kelias 
nepamatuotiems gandams, 
liečiantiems jo asmenį.

Rep.

Liepos 26 d. Simonas ir 
Ona (Poškevičiūtė) Balkū- 
nai susilaukė vedybinio gy
venimo 40 metų sukakties. 
Ta proga Maspetho Rožan
čiaus ir Tretininkų dr-jos 
užprašė sukaktuvininkų in
tencija mišias, kurias atlai
kė Balkūnų sūnus kun. Jo
nas, Maspetho klebonas. 
Bažnyčia buvo pilna žmonių, 
kurie savo klebono tėve
liams ir maldose ir sveikini
muose reiškė geriausių lin
kėjimų. Abu sukaktuvinin
kai apdovanoti draugijų do
vanomis. Ilgiausių jiems me
tų, kad dar ilgai galėtų 
džiaugtis savo sūnaus ir 
dukterų gyvenimu.

lve.,

TO-EMBER COM. COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

„Amerikos” įstaigoje lan
kėsi Lietuvos verslininkų 
s-gos suruoštos ekskursijos 
dalyviai kun. J. Latvėnas, 
kun. T. Narbutas, dr. J. Kaš- 
kelis ir Alb. Briedis („Vers
lo” redaktorius). Svečiai la
bai domėjosi amerikiečių lie
tuvių gyvenimu, tarpusa- 
viais santykiais.

Šios savaitės pradžioje iš 
Lietuvos atvyko kun. Juozas 
Gurinskas, kapelionas ir ap
sistojo pas savo seserį Šes- 
čiulienę, gyv. Astoria, L. I. 
Svečias yra kun. Balkūno 
mokyklos dienų draugas.

Šią savaitę taip pat iš Lie
tuvos atvyko laikraštinin
kas Barščiauskas, gyvenęs 
ir dirbęs Klaipėdoje.

Liepos 28 d., penktadienį, 
įvyksta pusmetinis biznio 
skyriaus susirinkimas 
salėje, 280 Union 
Brooklyne.

Visi klubo nariai,
nori žinoti apie klubo finan
sinį stovį, būkite šiame susi
rinkime.

P. Vaitukaitis.

Šį sekmadienį, liepos 30 d., 
Patrylows Grove, Kenil
worth, N. J., įvyks New Jer
sey par. chorų federacijos 
išvažiavimas, kurio progra
mą atliks 300 dainininkų 
jungtinis choras. Tai bus 
puikus Pas. Parodos Lietu
vių Dienai pasiruošimo pasi
linksminimas.

Išvažiavimo vieta graži, 
didelė. Gros geras orkestras. 
Dalyviams skiriama 25 dol. 
laimėjimo dovanų. Įžangos 
bilietas į pikniką tik 25 c. 
Visi kviečiami. Kor.

Piliečių Klubas rengia pik
niką liepos 29 d., šį šeštadie
nį, Klasčiaus parke, Betts ir 
Maspeth Avė., Maspethe; 
pradžia 2:30 vai. popiet. 
Įžanga 35 c.

Piknike bus šokikų kon- 
testas; trys geriausi šokikai 
gaus pinigines dovanas.

Daug draugijų, kurios da
lyvaus su mumis, jau yra 
įsigiję bilietus iš anksto.

Kviečiam visus dalyvauti.
Rengimo Komitetas.

Kitą savaitę Brooklyno 
lietuviai susilauks naujos 
radijo programos, kurią ves 
Aleksandras Vasiliauskas, 
žinomas dainininkas. Savo 
programas jis pradės atei
nantį trečiadienį, rugpiūčio 
2 d., 9:30 vai. ryte iš WVFW 
stoties (1400 klc.). Pradžio
je Vasiliauskas savo progra
mas turės savaitėje du kar
tus — trečiadieniais ir penk
tadieniais 9:30 vai. ryte. 
Lietuviai prašomi pasiklau
syti.

Sekmadienį, liepos 30 d. 
Maspetho Lietuvių Piliečių 
Klubas rengia puikų išvažia
vimą į Fort Salongą — Sun
ken Meadow Beach — vals
tybės parkas ir maudynės. 
Čia visiems bus progos gra
žiai praleisti laiką. Galima 
maudytis ir taip po medžiais 
pasėdėti.

Bilietus įsigykite iš anks
to, jų galima gauti pas na
rius. Valdyba.

NEW YORK, N. Y.

Šv. Jono draugija šešta
dienį, liepos 29 d. Hof f man
no salėje ir parke rengia 
dvidešimt ketvirtą pikniką 
su šokiais. Hoffmanno par
kas randasi 1118 Havemeyer 
ir Haviland Ave. Unionport, 
Bronx, N. Y.

Klaipėdos tremtiniams:
Š. Roko Pašalpinė Dr-ja, 

Montello, Mass. — $10.00;
SLA. 53 kuopa, Chelsea, 

Mass. — $5.00;
SLA. 30 kuopa, Scranton, 

Pa. — $25.00;
Lietuvių Moterų Komite

tas, Edmonton, Kanada — 
$5.00;

Lietuvių Piliečių Klubas, 
So. Boston, Mass. — $25.00;

SLA. 198 kuopa, Akron, 
Ohio — $5.00;

WS-gos skyrius, Mont
real, Kanada, iš atskirų as
menų surinkta — $10.00;

SLA. 199 kuopa, Shaft, 
Pa. — $5.00;

Vakarų Pennsylvanijos 
Lietuvių Piliečių Draugija, 
Pittsburgh, Pa. — $25.00.
Apsigynimo Fondui:

Jonas Saulis, Pittsburgh, 
Pa. — $5.00;

Vincas Kupcikas, Pitts
burgh, Pa. — $1.00;

WS-gos skyrius, Mont
real, Kanada, vardiniam 
šautuvui Karo Mokyklos 
kariūnams — $25.00;

Lietuvių Am. Prekybos 
Butas New Jersey valst., 
Newark, N. J. vienam šau
tuvui nupirkti — $21.00;

Leit. Feliksas Vaitkus, 
Trans-Atlantiko lakūnas — 
$15.00;

P.p. Danilų sidabrinių ves
tuvių proga surinkta Wor
cester, Mass. — $7.00.

Įvairiems tikslams:
Jonas Saulis, Pittsburgh, 

Pa. Prisikėlimo bažnyčiai, 
Kaune $2.00 ir Lietuvių 
Kambariui Pittsburgh Uni
versitete $2.00 — $4.00.

Viso — $193.00.

Praeitą savaitę suareštuo
ti brooklyniečiai Reisberg ir 
Brotman, žydai, kurie plati
no nešvarią literatūrą. Pas 
juos rasta 20 tūkst. dol. ver
tės literatūros ir kitų reik
menų.

Valstybė sumanius užda
ryti vaikų darželius, pilie
čiai sujudo ir reikalauja juos 
palikti kaip buvo. Patariama 
reikalauti mokesčio už mok
slą iš miesto kolegijose esan
čių mokinių, bet neskriausti 
vaikų.

JULIUS DRESS SHOP
Skelbia Didelį Pavasarinių Moteriškų 

Rūbų išpardavimą.
Labai nupigintomis kainomis iš

parduodama :
Vėliausios Mados Suknios, Paltai, 

Moteriški Siūtai.
Ateikit ir būsit įtikinti I 

Nepasitenkinant pirkiniu, jei rūbas ne
nešiotas ir nepertaisytas, į tris dienas 

pinigai grąžinama atgal.
Sutaupysit Pirkdami

JULIUS DRESS SHOP
395 Grand St., arti Rodney St.,

Brooklyn

PIRKITE RAKANDUS 
DABAR

Parduodame įvairius rakandus labai prieinamo
mis kainomis. Pasirinkimas didelis: „Bedroom 
Sets”, „Parlor Sets”, Matrasus ir Springsus „Stu
dio Couches” ir visokių kitokių rakandų.

LIETUVIAMS DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

ATSILANKYKITE
LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLUBE 

280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.
BAR RESTAURANT & DANCING

TIKROS LIETUVIŠKOS DEGTINĖS, VISOKIŲ VALGIŲ, GĖRIMŲ

Svečiams bus duodama ’’souvenirs”

Plattsburge, N. Y., pa
šventintas kalėjimo koply
čios kertinis akmuo; koply
čiai paskirtas šv. Dizno, tei
siojo latro, vardas. Koplyčia 
bus pastatyta kalėjimo dar
že iš kalinių apdirbtų akme
nų.

Prancūzų lakūnas Rossi 
planuoja lėkti orlaiviu be su
stojimo iš Holywoodo į Dži
butį, rytų Afrikos uostą, 
apie 9,000 mylių. Jis jau yra 
padaręs kelionių po 7,100 
mylių be sustojimo.

J. Bazarnich užsimanė ba
landžio mėsos ir sriubos. Jis 
tuojau prie Watts ir Wa
shington gatvių, New Yor
ke, nusuko balandžiui galvą, 
bet jį čia sučiupo gyvuliams 
globoti dr-jos asmuo ir nu
vedė pas teisėją, kurs pa
skyrė 9 dol. 80 c. pabaudos.

Pat Borrett, žinomas ar
tistas, mirė Buffalo, neturė
damas nė cento. Miestas ža
dėjo laidoti į „Potters Field”, 
bet, galop, draugai sudėjo 
geresniam laidojimui pini-

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. Krallkauskas — Savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų Iš New Britain 
CREMO „CONNECTICUT BEST” 
Pristato pareikalavus: galiūnams, 

krautuvėms, vestuvėms ir t.t.
Reikalaukite 

Sodės

Pastebėta, kad Brooklyne 
ir apylinkėse paleista daug 
netikrų 10 dolerinių. Netik
ros dolerinės turi No. D81 ir 
118. Gavus tokius pinigus, 
niekam _ neduoti, pašaukti 
tuojau policiją ir nurodyti 
davėją.

New Yorko „Eastsidėje” 
kažkoks pamišėlis pradėjo 
dėlioti išmėginimui prie na
mų pieną popieriaus dėžutė
se. Pasirodė, kad pienas bu
vo užnuodytas. Tyrinėjama.

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam valgius ameri

koniško ir lietuviško sti
liaus. Čia taip pat galima 
gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEID AT 

Savininkas

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tek: EVergreen 7-7550

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS 

DR. J. VAITULIONIS

GIDO b8 peilio, be 
vaistų Ir be cheml 
kalų, tik su savo 
plikomis rankomis. 
Visokios ligos yra 
gydomos: vyrų, 
terų Ir vaikų, 
tarimai veltui 
VALANDOS: 
ryte iki 8 
Nedėldienlais 
šventadieniais nuo 
10 ryte Iki 1 po 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF 
BARRY P. SHALINS

(Šalinskas)

Vestie E. Davis,
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas
Laidotuves
-----  $150 -----

KOPLYČIAS SUTEIKIAM
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
T. Fred Lefevre, Manager

LAISNIUOTAS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Veronica R. Valantiejus

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41—72nd Street,

BrooUja.lt


E. Matulionytė.

nai sudari
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Sodalietės rengiasi savo 
nepaprastiems šokiams spa
lių 28 d. Bus geras orkestras, 
daug dovanų. Visiems užtik
rintas linksmas vakarėlis.

yni ir Tėxr 
j$ sudarė

tucijos dai 
tisai mira

ir dvasia 
džio. 0ų 
mažesnė, i 
bet vistiek

suprantam 
daugiausia 
Lietuvą.

Šiandie

Liet V; 
Konstiti 
Bijo tei 
Brazilai

■’’Weik!

J to 
ktaibi

miršti savo pareigos pagerb
ti Angelų Karalienę ir paau
koti save ir savo šeimas, 
draugus ir visus lietuvius 
Jos globai.

Rugpiūč 
Hew York 
neone, N. 
Vyčių jau 
Praeityje i 
liko nepap 
dėlės svar 
jungė ja'

Liepos 28 d., 1939 m.

Verslininkų Ekskursija iš Lietuvos
Liepos 21 d. olandų Nieuw 

Amsterdam laivu iš Lietu
vos atvyko 26 lietuvių eks
kursija, kuriai vadovauja dr. 
J. Kaškelis, „Verslo” redak
torius Alb. Briedis ir mokyt. 
J. Valentukonis.

Ekskursiją sudarė: O. An
tanavičiūtė (Garliava), V. 
Barnienė (Kaunas), Alb. 
Briedis (Kaunas), kun. J. 
Bogušas (Palanga), A. Čel- 
kis (Panemunėlis, Em. Evil- 
tytė (Šiauliai), Kar. Ivana- 
vičienė (Kuršėnai), kpt. K. 
Jasėnas (Kaunas), Z. Galin- 
skas (Žiežmariai), A. Grice- 
vičius (Šiauliai), kun. Jur. 
Latvėnas (Kaunas), dr. J. 
Kaškelis (Kaunas), EI. Ma
čiulienė (Kaunas), kun. T. 
Narbutas (Panevėžys), M. 
N azabitauskienė (Kaunas), 
kun. St. Raila (Kaunas), K. 
Rudaitytė (Raseiniai), Vai. 
Pavilionienė (Kaunas), Br. 
Proscenytė (Kaunas), Bal. 
Šeikus (Šeduva), L. Šerkš
nys (Šaukėnai), J. Valentu
konis (Kaunas), kun. Pet. 
Vaitekūnas (Jonava), Ona 
Usonienė (Ukmergė), Alek. 
Žemaitis (Utena).

Atvykusius ekskursantus 
uoste pasitiko Lietuvos kon
sulato attache A. Simutis, 
vietinio vaizbos buto nariai, 
atvykusių giminės. Grupė 
ekskursantų iš uosto buvo 
atvežta į SLA salę, kur pa
vaišinti surengtais pietumis; 
vaišes rengęs Vaizbos Butas. 
Deja, nei vietos šviesuome
nė, nei platesnė visuomenė 
nieko nežinojo apie surengtą 
priėmimą svečiams iš Lietu
vos, todėl vaišėse dalyvavo 
tik vienos grupės žmonės, o 
galėjo būti visai kitaip, jei 
rengėjai būtų pažiūrėję į 
reikalą plačiau.

Daugumas ekskursantų 
jau išvažinėjo pas savo gi
mines. Ekskursijos vadovy
bė pasiliko New Yorke ilgė
lesniam laikui; dr. J. Kaške
lis ir A. Briedis apsistojo 
pas GarŠ’.ns, mokyt. J. Va
lentukonis pas Trečiokus. 
Kun. Latvėnas buvo apsisto- 
jšęs pas kun. Balkan, bet 
šios savaitės pradžioje jau 
išvyko į Chicagą pas save 
brolį. Kun. Narbutas, Pane
vėžio vyskupijos angelaičių 
vadas, yra apsistojęs pas 
kun. Laurynaitį. Kun. Vai
tiekūno pasitikti buvo atvy
kęs jo brolis kunigas, Pro
vidence klebonas; jis su bro
liu išvyko į Providence. 
Kun. Eogužą pasitiko Wa
terburi o kleb. kun. Valantie- 
jus ir kun. Gauronskas, ku
rie svečią išsivežė į Water- 
burį. Daugumas ekskursijos 
dalyvių pasiliks iki Lietuvių 
Dienos, kiti anksčiau grįš.

Rep.

Praeitą trečiadienį buvo 
šv. Onos šventė, kurios pro
ga įvykusi novena užbaigta 
iškilmingai.

Parapijos mokyklos kam
bariuose kiekvieną rytą 9:30 
vai. yra anglų kalbos pamo
kos; taipgi mokoma, kaip 
tapti Amerikos piliečiu. Mo
terims duodama pamokos 
kaip siūti sau ir savo šeimai 
drabužius ir šiaip namų ruo
šos kursai. Visi naudokitės, 
nes pamokos teikiamos dy
kai.

Penktadieniais 10 vai. ry
te par. mokyklos kambariuo
se mokyklinio amžiaus vai
kai nuo 8 metų mokomi vi
sokių klasiškų šokių. Moko 
srityrę mokytojai. Tėvai, 
curie manote, kad jūsų vai
kai gali tais šokiais pasinau
doti, prašom leisti į šias pa
mokas, kurios duodamos vi
sai dykai. Tėvai patys gali 
ateiti ir pasižiūrėti savo vai
kų darbų.

Mūsų parapijos jaunuo
liai „soft ball” žaidėjai lenk
tyniauja su kitais. Jau du 
kartu žaidė su tikrais žaidi- 
kais ir abu kartu laimėjo. 
Dabar prieš akis dar 4 žaidi
mai; juos laimėję gautų do
vanų. Laimingos kloties!

Apie parapijos būsimą 
pikniką nieko naujo neišgir
sta. Slaptai kas nors daro 
ma. Mat, prieš pat piknike 
"lorima kam nors „surprise” 
^adarvti. Lauksime, v

Parapvos choro išvažiavi
mas autobusu Į New Jersey 
įvyks ši sekmadienį. Varoma 
agitacija, kad visi choristai 
-až;uotu. Jie nori nežino
mais keliais išvažiuoti iš 
New Yorko.

Jurgis Tumasonis jr. rašo 
iš Fort Dix, N. J., kad jam 
šiemet C.M.T.C. kareiviauti 
natinka. Mat, jis šiemet pri
kaitytas prie „baltųjų”. Sa 
ko, jam patinka „machine 
gun” šaudymai. Parvyks 
rugpiūčio 4 d.

Iš Lietuvos parvyko, po 
vienerių metu atostogų, Vin
cas Dailyda, buvęs šv. Var
do draugijos pirmininkas. 
Tikima, kad Vincas vėl pas 
mus parapijoje darbuosis. 
Lauksime progos su juo su-

sitikti, nes dabar jis turi 
daug žinių apie Lietuvą.

mą grąžinti. Visiems auko
simus karnavalui tariame 
širdingą ačiū.

Komitetas.

MASPETHO ŽINIOS

Liepos 16 d. O. ir K. Pet
rauskai surengė puikias su- 
žiedotuves savo dukrelei 
Onutei Plackaičiūtei su Jonu 
Lizūnu. Puotoje dalyvavo gi
minės ir artimieji draugai: 
O. ir K. Petrauskai, Lizūnai, 
Kaz., Jonas ir Pijus Plac- 
kaičiai, A. ir K. Lizūnai jr., 
Kabašinskiai, Pajaujai, Pet
raičiai su dukrelėmis, M. 
Liepa su dukrele, p-lė Nethe 
Buday ir Augy Zarky.

Susižiedavusiems daug lin
kėta, sveikinta ir dovanų su
teikta. Neužilgo lauksime 
gražios porelės vestuvių.

Stalas 
krautas 
giais.

Maspetho jaunime, pirmyn!
Maspetho jaunimas jau 

pradėjo tverti katalikų jau
nimo organizaciją — C.Y.A. 
Jis turi tik vieną tikslą — 
bendrinti liet, katalikų jau
nimo veikimą tautiška ir ka
talikiška kryptimi. Gausus 
jaunimo būrys keliuose susi
rinkimuose apsvarstė orga
nizacijos darbų planus. Lie-

pos 17 d. numatė darbinin
kus ir išrinko valdybą: 
pirm. Juozas Augustinas, 
vicepirm. Kazys Lizūnas jr., 
ižd. Jozefina Zambrauskaitė, 
sekr. Elzbieta Keršulytė ir 
koresp. Elena Matulionytė. 
Socialinis veikimas prasidės 
anksti rudenį, diena bus pa
skelbta. Jaunimą šauks susi
pažinti, susidraugauti. Visas 
veikimas išskirstomas į sek
cijas: tikybinės pažangos, 
tautinės kultūros, sporto ir 
visuomeninio darbo. Sekci
jos renka pirmininką iš savo

tarpo, kuris sau pasirenka 
pagelbininkų iš visų organi
zacijų.

Mes stengsimės įvesti lie
tuviškos dvasios ir grąžinti 
žūstančius lietuvybės požy
mius.

Sekamas susirinkimas šau-

kiamas liepos 31 d., pirma
dienio vakarą, parapijos sa
lėje.

Ar supažindinai bent vie
ną savo kaimyną su savo 
laikraščiu AMERIKA?

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

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

šventadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 8-9229

’’MAISTO”

buvo gausiai ap- 
gardžiausiais val-

18 d. M. Adomai- 
Maspetho surengė

Liepos 
tienė iš 
savo dukrelei Julijonai gim
tadienio puotą. Dalyvavo 
puotoj S. Meškienė, P. Mor
kūnienė, E. Adams, E. Šla- 
penskienė, P. Visackienė, M. 
Volangevičienė.

Linkime p-lei Julijonai 
dar daug gimtadienių su
laukti ir tvirtos sveikatos 
bei pasiryžimų išsipildymo.

Ten Buvus.

Karnavalas čia pat
Rugp. 3 d. 8 vai. vakare 

šaukiamas visų draugijų po
sėdis pasiskirstyti pareigo
mis ir pradėti karnavalo 
darbn. Pats karnavalas pra- 
sidėg rugp. 5 d. vakare Liet. 
Auditorijos Bendrovės skly- 
oe. ties Flushing ir Clermont 
Ave. kampu. Kiekvieną va
karą bus laimėjimai, bingo, 
žaidimai, šokiai, valgiai, gė
rimai. įėjimas dykai. Šiemet 
bus ir pamarginimai — te- 
atrėliai 10:30 v. v. Bus daug 
juokų ir linksmumo. Visi už- 
kviečiami. Privažiuoti gali
ma Flushing, Flushing- 
Ridgewood arba Grand gat- 
vekariais; išlipti ties Cler
mont Ave. ir čia pat karna
valas. Iš Long Island City, 
Blissville arba Woodside 
reikia imti Maspetho auto
busus. Visus, turinčius lai
mėjimo knygučių, pašome 
dar prieš karnavalo atidary

IŠ ANGELU KARALIENES 
PARAPIJOS

Rugpiūčio 1 ir 2 d.d. mū
sų parapijoje įvyksta di
džiuliai atlaidai — Parciun- 
kulė. Prasidės antradienį po
piet ir baigsis trečiadienio 
vakare. Antradienio ir tre
čiadienio vakarais bus iškil
mingi mišparai. Mišios ry
tais 8 ir 9 vai.

Lankymas bažnyčios pra
sidės antradienį 12 vai. die
ną ir baigsis trečiadienio va
kare 10 vai. Kiekvienas ka
talikas, atlikęs išpažintį ir 
priėmęs Komuniją, už kiek
vieną tomis dienomis bažny
čios aplankymą ir sukalbėji
mą 6 poterių šv. Tėvo inten
cija gaus visuotinius atlai
dus, kuriuos gali aukoti už 
ką nori.

Antradienio vakare bus 
daug svečių kunigų, tad bus 
kiekvienam gera proga at
likti išpažintį ir pasinaudoti 
teikiamomis tose dienose 
Dievo malonėmis. Be to, An
gelų Karalienės — Parciun- 
kulo šventė — yra mūsų pa
rapijos vardo šventė, tad pa
rapijiečiams svarbu nepa-

Maspetho

REetor 2-2786

Konservuoti HAMS ir PICNIC-HAMS 
krapuose rauginti AGURKAI

Mažiausias užsakymas — 3 dėžės 

LIETUVIŠKI
(caramel) SALDAINIAI (supakuota po 

50 dvisvarių kartonu dėžėn)

LITHDAMIAM-AMEBICAH
IMPOHT 4 EXF0S1 CtWWIHI
157 Chambers St., New York City

NAUJOJE VIETOJE
REPUBLIC BAR & GRILL

J. Sutkus, sav.
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kad geriau patenkinti visus kostumerius ir draugus, J- 
Sutkus persikėlė į kitą daug patogesnę vietą, kampas 
Grand ir Hooper Sts. Norėdami gauti tikrą nuoširdų lietu
višką patarnavimą, užeikite į naują vietą

492 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Nepamainoma Atsakomybe
Mes Egzaminuojame Akis ir 

Išrašome Receptą, Suprojek
tuojame, Pagaminame ir Pri
taikome Akinius, kada tik rei
kalinga.

Mes pataisėme akis virš 500 
Gydytoji! ir Profesionalų žmo
nių, lygiai kaip ir jų šeimoms 
ir pacientams.

VALANDOS:

DR. ED. W. ŽUKAUCKAS įį vZ
4302 Flatlands Avenue & pagal sutartį

Tel. NAvarre 8-1919

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

*— -----—
1 Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

savo dalin 
rių apgyvi 
leidžia s? 
ugdo jai
Dievui, gj 
lietuvių tž 

Sveikint 
linkime j 
mingai p 
priemonių 
džiausią i 
lietuvių j 
vo vėliav 
būti jok 
savo idea

DĖL AKINIŲ KREIPKITĖS PAS 
LIETUVIŠKĄ OPTOMETRISTĄ

Dr. J. Kauderer praktikuoja toj pačioj vietoj nuo 
1905 metų Ir yra pasiruošęs visiems patarnavimams 
akims, būtent: aklų Išegzamlnavlmul Ir pritaikymui 
akinių.

Dr. Jacob Kauderer
OPTOMETRIST

536 Broadway, Brooklyn, N. Y.
Tel.: EVergreen 8-2343

Drs. Schonger & Stenger
OPTOMETRISTS

331 - 335 Division Ave 
STagg 2-8342

394 - 398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

REIKALINGA mergina 
prie namu ruošos ir prižiū
rėjimo. Duodama nakvynė.

Dėl informacijų šaukite: 
DEvey 9-6713

\\U htfAV fl f
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X AV ER A S STRUMSKISRtPUBiK

Pirkite tik lietuvių gamybos „OVER GLOBE” avalynę ir 
tik lietuviškose krautuvėse. Čia jūs rasite visokios rūšies ir 
geros kokybės BATŲ, BATELIŲ, GALIOSIU, RUBBERS, 
ARCH SUPPORT, SLIPPERS, SNEAKERS ir moterims šil
ko KOJINES.

Užtikriname, kad pirkiniu ir kaina jūs būsite pilnai pa
tenkinti.

IŠTAIGA tarnaujanti 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PA5 5AV^

California 
PORT

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas A. Shmpskis
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tikrą lietu
višką duoną. ’’GARSO” KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, 

kelksus ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams.
SIUNČIA IR Į KITUS MIESTUS.

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

Rugpit 
metų, ka 
masis S 
išrinktas 
ją, auk 
tvarkyn 
lėtą met 
nėta ka 

kurioje 
apie tai 
gas. Vėli. 
pakeista 
dn, ši šve 
čiau vis c 
Tautos i 
kalavo m 
tautai pr 
laikotarpį,

Lietuvių SUNDIAL 
SHOES

MILCHIUS SHOE SHOPS, Inc.
235 Grand St., tarpe Driggs Ave. ir

Roebling St., Brooklyn, N. Y.
56-27 Clermont Ave., Maspeth, N. Y.
66-31 Grand Ave., Maspeth, N. Y.
69-21 Grand Ave., Maspeth, N. Y.

dija, kad ji 
ir ateities 1 
los pagrim 
valstybės ’ 
reiškėju yra 
lie Lietuvoj 
oingo darbo 
gauna gyvo 
stacijos už 
Ki} lygybė 
jo tampa e 

bet ir ga 
line.

KARNAVALAS
Rugpiučio-August 5-14 d. d

Lietuvių Auditorijos Bendrovės sklype
Kampas Flushing ir Clermont Avenues

Kiekvieną vakarą:
LAIMĖJIMAI, ŠOKIAI, ŽAIDIMAI, UŽKANDŽIAI IR GĖRIMAI.

KARNAVALO KARALIAUS, KARALIENĖS, KARALAIČIO IR KARALAITĖS RIN
KIMAI.

Užkviečiame visus lietuvius.

Pelnas Statybos Fondui
KOMITETAS.

Įėjimas dykai

Reikalinga Sukelti 
Pinigų

VYRŲ SIŪTAI, TOPCOATS IR OVERCOATS

Rūbai pagaminti iš geriausių vilnonių medžiagų, vėliau
sių madų ir pasiūti pirmaujančių siuvėjų tokiomis kainomis, 
kad apsimoka pirkti dabar. Darbas ir medžiaga bus daug 
brangiau šį rudenį.

ŠTAI MŪSŲ KAI KURIOS KAINOS:

dabar $14.50
dabar $16.50
dabar $18.50

Siūtai ir Overcoatai kainavę $20.00
Siūtai ir Overcoatai kainavę $22.50
Siūtai ir Overcoatai kainavę $24.50

Berniukų Siūtai ir Overcoatai ir Vyrams kelines yra la
bai nupiginti.

Išpardavimas Eina Dabar Pas

Henry Narins Sons, Ine
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.
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