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Irtų šviesoje, 
uta jų neužmirš! 
(Smetonos elgesys, 
(valoma daina, 
mas toks išdavikas

tu nuo 1916 metų šioje sriljį 
praktišką patyrimą.

S E N" A T A S PRITARIA 
KARINEI PRIEVOLEI

geriausi 
iti, išga

Londonas. — Lietuvos at
stovas Bronius Balutis, Lat
vijos atstovas Zarine ir Esti
jos atstovas Torma liepos 23 
d. apsilankė pas Anglijos už
sienio reikalų ministerį lor
dą Halifaxa ir pareiškė savo 
protestą prieš Sovietų Rusi
jos agresiją ir paprašė Ang
lijos vyriausybės nepripa
žinti trijų valstybių aneksi-

Meksika planuoja įvesti 
karinę prievolę. Sako, šiais 
laikais būtina, kad kiekvie
nas vyras suprastų kareivio 
gyvenimą.

jo Lietuvai valdyti paskirtas 
ir nuo birželio 15 d. Kaune 
sėdįs Molotovo pagelbinin- 
kas, komisaras Dekanozovas. 
Salė buvo prikrauta raudo
nomis vėliavomis, Stalino pa
veikslais. Daugelyje vietų iš
kelti agitaciniai plakatai, 
šaukią už sąjungą su Sovie
tų Rusija ir 1.1.

Lietuvos n e p r i klausomo 
gyvenimo užbaigos formalu
mą atlikęs, „liaudies seimas” 
priėmė ilgą deklaraciją, ku
rioje tyčiojamasi iš laisvo 
gyvenimo ir nužemintai krei
piamasi į Sovietų Rusijos 
komisarų valdžią, prašant 
paimti Lietuvos žemę ir žmo
nes savo globon ir visiškon 
žinion. Išrinkta delegacija, 
kuri įteiks Sovietų Rusijai 
prašymą.

HITLERIO PASKUTINIS 
REIKALAVIMAS

GERIAUSIOS RŪŠIS 
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, sų 
M—PIETŪS— VAKARIENE u

ugeliui lietuvių nepati- 
kodėl prezidentas A. 
(Bna pasišalino į užsienį, 
[reikalu esam pareiškę 
ją nuomonę ir jos neat- 
įome. Paskutiniai įvy- 
Lietuvoje, Latvijoje ir 
bje aiškiai parodė, kad 
dentas teisingai pasiel-

Ith Street, 
(Williamsburgh Bridge

GB !«5 
to all best 
the Akotafe

Denver. — Respublikonų 
partijos kandidatas prezi
dento vietai Wendell Willkie, 
išklausęs Roosevelto pareiš
kimo, kad jis kandidatuoja 
trečiam terminui iš pasiau
kojimo šalies gerovei, pa
reiškė, kad jis tokių aukštų 
žodžių nepripažįsta, kad jis 
yra kandidatu savo noru. Jis 
pažymėjo, kad šiemet rinki
minė agitacija bus labai gy
va. Savo rėmėjus kviečia 
vieningai dirbti, nes pergalė 
esanti Labai arti.

Welles pareiškimas, kaip 
pranešama iš Washington©, 
turėjo prezidento Roosevelto 
visišką pritarimą. Manoma, 
kad tą pareiškimą galutinai 
peržiūrėjo pats prezidentas 
Roosevelt ir ambasadorius 
Bullitt, kurs dabar vieši pas 
prezidentą.

Rusijos elgesys buvo iš
statęs Amerikos vyriausybę 
į tam tikrą padėtį. Vyriau
sybė turėjo pasisakyti, ar 
valstybių užpuolimo pasmer
kimą ji taiko tik tiems už
puolikams, su kuriais netu
ri gerų santykių, ar ji žiū
ri bendrojo ir viešojo teisin
gumo. Vyriausybė pasielgė 
garbingai. Nežiūrint, kad 
Anglija bando labai artimai 
sugyventi su Rusija, bet 
Amerikos vyriausybė pasiel
gė savarankiškai. Amerikos 
piliečiai gali didžiuotis, turė
dami tokią vyriausybę, kuri 
žiūri teisingumo.

Paaiškėjo, kad Sovietų 
Rusijos vyriausybė protesta
vo Washingtone prieš „įšal
dymą” Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos pinigų, bet Amerikos 
vyriausybė atmetė ir šį Ru
sijos protestą.

Washington. — Lietuvos 
komisarų valdžia liepos 23 d. 
atsiuntė Lietuvos nepapras
tam pasiuntiniui ir įgaliotam 
ministeriui Povilui Žadeikiui 
telegramą, kuria įsakoma vi
są Lietuvos pasiuntinybės 
turtą ir a'rchyvą perduoti 
Sovietų Rusijos ambasado
riui.

Washington. — Liepos 23 
d. einąs valstybės sekreto
riaus pareigas Sumner Wel
les priėmė spaudos atstovus, 
kuriems pareiškė Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriau
sybės aiškų ir griežtą nusi
statymą Sovietų Rusijos at
žvilgiu, ryšium su rusų pa
darytais veiksmais Pabalti
jo valstybėse — Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Jis pa
reiškė, kad paskutiniu laiku 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
didysis kaimynas atliko suk
tus vingius, kurie panaikino 
šių trijų valstybių politinę 
nepriklausomybę ir teritori
nį neliečiamumą. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atstovy
bės bus ir toliau pripažįsta
mos, kaip suvereninių val
džių įstaigos*.

„Nuo pat pirmos dienos, 
kai šių trijų respublikų žmo
nės laimėjo nepriklausomybę 
ir demokratinio valdymosi 
formą, Jungtinių Amerikos 
Valstybių žmonės giliu ir 
simpatingu s u s i d omėjimu 
stebėjo jų pasigėrėtiną pa
žangą savarankiškame val- 
dymesi”—kalbėjo Welles. Jis 
pabrėžė, kad visiems yra ži
noma šios vyriausybės poli
tika—nepripažinti valstybių 
kišimosi į kitų valstybių vi
daus reikalus, nežiūrint kaip 
jos yra mažos. Amerika ir 
toliau laikysis savo dėsnių, 
nes tarptautiniame gyveni
me turi būti išlaikyta proto, 
teisingumo ir teisės taisyk-

Maskva. — Rusijos komu
nistų spauda turi ilgiausius 
straipsnius, kuriuose džiau
giamasi, kad Sovietų Rusi
jos sienos prasiplečia, kad 
susilaukiama daugiau gy
ventojų ryšium su Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pavergi
mu. Straipsniuose visiems 
skaitytojams begėdiškai me
luojama, kad patys šių tri
jų valstybių žmonės panoro 
tapti vergais.

bilizuoti vyrai nebus palikti 
savo tėviškėse, bet bus išga
benti į Rusijos gilumas, ten 
išsklaidomi tarp azijatų ka
rių, o vėliau bus siunčiami į 
Kaukazą, į Rumunijos pasie
nį ir kitas tolimesnes vietas. 
Išvežti Lietuvos jauni vyrai 
į Sovietų kariuomenę turės 
visam laikui atsisveikinti su 
gražiausiais Tėvynės lau
kais, su savo namiškiais.

Lietuvos kalėjimai jau pil
ni buvusiais valdininkais. 
Nemažas skaičius yra dingu
sių, apie kurių likimą nėra 
jokios žinios. Manoma, kad 
jie išgabenti į Sovietų Rusi
jos kalėjimus ir ten gali su
silaukti, jei dar nesulaukė, 
mirties nuo komunistų slap
tosios policijos rankų. Pra
džioje labai atsargiai elgtasi 
su kunigais, stengiantis ne- 
perdaug sujaudinti tikinčių
jų jausmų. Šią savaitę jau 
yra ir daugiau suimtų kuni-

Lordas Halifax pareiškęs 
savo užuojautą ir pažadėjęs 
pasitarti su ministerių tary
ba. Jaučiama, kad Anglijos 
vyriausybei bus nelengva 
šiuo reikalu pasisakyti, nes 
anglai daro viską, kad tik 
patrauktų Sovietų Rusiją 
savo pusėn. Visi trys atsto
vai pareiškė atsisaką per
duoti atstovybes Sovietų

Ministeris Žadeikis ameri
kiečių spaudai pareiškė, kad 
iš Sovietų Rusijos ambasa
doriaus jis dar negavęs rei
kalavimo, tačiau Lietuvos 
pasiuntinybės jis neperduo- 
siąs jokiai svetimai valsty
bei. Jis ir toliau eis savo 
pareigas. Taip pat savo vie
tose lieka generalinis konsu
las Jonas Budrys New Yor
ke, konsulas Petras Dauž- 
vardis Chicagoje ir garbės 
konsulai A. Šalna (Bostone) 
ir Jonas Bielskus (Los An
geles) .

Kaunas. — Liepos 21 d. į- 
rašyta lietuvių tautos isto
rijon tamsiausiomis raidė
mis, kurios turės būti nu
plautos ištikimų tautos vai
kų pasiaukojimu. Liepos 21 
d. į Valstybės Teatrą susi
rinko Maskvos komisarų u- 
kazais sudarytas vadinamas 
„liaudies seimas” ir išdavi
kiškų rankų pakėlimu nutarė 
panaikinti Lietuvos nepri- 
mininku Maskvos paskirtas 
klausomybę. Ministerių pir- 
Justas Paleckis posėdžio 
pradžioje pareiškė, kad nuo 
dabar Lietuva negalės turėti 
jokios kitos konstitucijos, 
kaip tik Stalino.

Vidaus reikalų komisaras 
Gedvilą pasiūlė paskelbti 
Lietuvą socialistine sovieti
ne respublika, o teisingumo 
komisaras Pakarklis pasiūlė, 
kad nauja sovietinė respubli
ka įstotų į Sovietų Rusiją. 
Žinoma, visi šie siūlymai pri
imti vienbalsiai.

NAUJIENOS (exch.)
1739 SO. HALSTED ST. 

PILSEN STA.

Paryžiuje, Šveicarijoje 
šiai pasielgė. Jie pasili- 
augoti Lietuvos nepri- 
omybės reikalų. Lietu- 
tstovų tarpan užsienyje 
>rovė nei vienas išdavi- 
Jų tauta negalės pa-

Brooklyno ir apylinkės lie
tuvių masinis susirinkimas 
šaukiamas antradienį, liepos 
30 d., Klasčiaus salėje, Mas- 
pethe. Jame kalbės katalikų, 
tautininkų ir socialistų at
stovai. Bu*?’ išaiškinta nau
jausi įvykiai. Plačiau pra
šome skaityt paskutiniame 
„Amerikos” puslapyje.

Amerikiečių spaudos agen
tūrų pranešimu, buvęs Lie
tuvos ministeris pirmininkas 
Antanas Merkys ir buvęs už
sienių reikalų ministeris 
Juozas Urbšys suimti ir iš
gabenti į Maskvą, kur jie 
patalpinti kalėjime. Kiek 
anksčiau buvo pranešta, kad 
A. Merkys nežinia kur din
go birželio 18 d. ir nebuvo 
jokios žinios, kur jis pasidė
jo. Urbšys buvo atvykęs iš 
Maskvos ir apsistojęs Ka
čerginėje, arti Kauno,—kur 
jis norėjo kiek pailsėti ir su
stiprinti savo paliegusią svei
katą. Urbšio butas Kaune 
buvo du kartu iškraustytas 
ir po to jis su šeima išsi
kėlė į Kačerginę.

Pranešama, kad Maskvoje 
Merkys ir Urbšys bus Sovie
tų komisarų slaptosios poli
cijos smulkiai kvočiami, 
stengiantis iš jų gauti įvai
rių „slaptų” žinių. Lietuvos 
politika buvo labai atvira, 
todėl ir jokių ypatingų pa
slapčių negalėjo būti. Mer
kys ir. Urbšys, žinoma, sun
kiai terorizuojami ir kanki
nami vien tik todėl, kad jie 
stengėsi palaikyti Lietuvą 
nepriklausoma, laisva res
publika.

Maskvos agentai po birže
lio 15 d. atsiųsdavo įvairias 
ištraukas iš Lietuvos laik
raščių. Jų pakalikai čia 
šaukdavo: žiūrėkit, katali
kai, ką jūsų broliai Lietu
voje rašo; Nesiduokit mul
kinami amerikos lietuvių ka
talikų laikraščių redaktorių 
ir t.t.

Dabar paaiškėja, kodėl ka
talikų ir liaudininkų dienraš
čiai „palankiai” rašė apie 
paskutinius įvykius Lietuvo
je. Kai tik Dekanozovas pa
sodino Paleckį valdžion, tuo
jau katalikų „XX Amžiaus” 
ir liaudininkų „Lietuvos Ži
nių” dienraščiams paskirti 
komunistai redaktoriai. Na, 
ir šie komunistai redaktoriai 
kalbėjo katalikų ir liaudinin
kų vardu, o mūsiškiai komu
nistai nesigėdijo duoti iš
traukas neva iš katalikiškų 
ir liaudiškų laikraščių. Joks 
melas jiems nėra begėdiš
kas!

Rusijos ambasadai Londone. 
Jie tikisi tokio pat pripaži
nimo, kaip Lenkijos, Čekos
lovakijos, Olandijos, Norve
gijos atstovai.

Panašius protestus Lietu
vos, Latvijos ir Estijos at
stovai pareiškė Berlyne, Ro
moje, Vichy (Prancūzijoje) 
ir Stockholme. Manoma, 
Rusija pareikalaus, kad Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos at
stovybės Berlyne būtų užda
rytos. Kadangi Vokietija ofi
cialiai palaiko artimus san
tykius su Sovietais, tai tas 
pareikalavimas, numatoma, 
bus patenkintas ir atstovai 
bus laikomi emigrantais. 
Spėjama, kad visų trijų už
grobtų valstybių vyriausy
bės susidarys kurioje nors 
neutralioje valstybėje.

■by given that License No. 
n issued to the undersigned 
retail under Section 107 of 
leverage Control Law at 
Bay Rd., Borough of Brook- 
Kings. to be consumed off

ENT KLEIN 
n’s Delicatessen 
Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

je „Amerikos” laidoje 
(dinamas Lietuvos ge
imo konsulo, Jono Bu- 
straipsnis „Faktų švie- 
| Malonūs skaitytojai 
| straipsnio galės pada- 
savo atitinkamas išva- 
Ęurios, manome, tik su
ns jų įsitikinimą Sovie- 
įsijos paskutinių veiks- 
tžvilgiu.
ika reikšti vilties, kad 
konsulas Budrys ir kiti 
i pareigūnai, dabar tu- 
ai laisvas rankas, smul- 

|r tiksliai informuos lie- 
. visuomenę visais Tėvy- 

SALDAINIŲ PAlOf taut^ rūPimais klausi-

„Pravda” liepos 23 d. paskel
bė ilgiausį straipsnį, kuria
me rašoma, kad Sovietų Ru
sija išgelbėjo Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją nuo Anglijos, 
kuri rengėsi jas užpulti, o 
po to ir Sovietų Rusiją.

Išdavikų pasekėjai dabar 
turėtų laukti, kada jų ne
lankstūs ir nestipraus proto 
redaktoriai bus iššaukti į 
Maskvą pasimokyti „visuo
meninių mokslų universite
tuose”. Rimtai, ar galima 
komunistų redaktorius va
dinti stipraus proto asmeni
mis, jei jie net nežino, nuo 
ko Lietuva išgelbėta?

ks dabar likimas Lat- 
prezidento Ulmanio, 

os prezidento Paetso ir 
įvusių ministerių ? Ul- 
s ligoninėje kovoja su 
mi nuo kulkos. O kas 
įlką paleido? Estijos ka
imenės vadas generolas 
pmeris išgabentas į 
[vos kalėjimą. Lietuvos 
| ministeris pirm. Mer- 
ir užsienių reikalų mi- 
ris Urbšys irgi suimti 
rėžti. Latvijos užsienių 
įlų ministeris Munteras 
jtas su visa šeima ir iš
ritąs, kad daugiau nie- 
[ nebematytų Latvijos.

JUOZAS GINKIį 
nd Street,

ALFRED J. WENR 
(Vencius)

ADVOKATAS

JOHN WALUK
1 No. 6th Street

„Laisvės” ir „Vilnies” re
daktoriai šūkavo, kad Lietu
vai grėsė didelis pavojus iš 
Vokietijos pusės, todėl reikią 
tik džiaugtis, kad Sovietų 
Rusija buvusi tokia malonin
ga ir apsaugojusi tuos kraš
tus nuo nelaimės ... Bet ką 
dabar šie vargšai Maskvos 
pakalikai rašys ir kalbės, kai 
perskaitys Maskvos laikraš
čius, kuriuose visai kitaip 
rašoma?

Komunistų vyr. laikraštis

Bažnyčią, Elizabeth, N. J. M 
lynui i įrengtas automatiškas 
> sistema pertvarkyta.

įrengimą atliko VLADAS H
is V. Dilis įrengė automatism 
kdv. C. Paulauskas Jr., 143 D-
Terrace, Union, N. J.

POKERIŲ ir OIL BURNER ij 
pšildymą ir AIR CONDITION^'
OS į DILIS ENGINEER1

543 So. Clinton Str 
East Orange, N. !•

Iš Maskvos pranešama, 
kad Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos oficialus paglemži
mas bus užbaigtas rugpiū- 
čio 1 d., ketvirtadienį, kai 
susirinks Sovietų Rusijos 
vyriausias sovietas (neva 
liaudies atstovų susirinki
mas), kuris turės nutarti, ar 
Sovietų Sąjunga priima nau
jas sovietines respublikas.

Komunistų spauda rašo, 
kad likvidavimas Pabaltijo 
laisvų respublikų esąs skau
dus smūgis Anglijos impe
rialistams, kurie norėję per 
šių trijų valstybių teritorijas 
užpulti Rusiją. Nei žodeliu 
neužsimenama, kad grėsė 
koks nors pavojus iš Vokie
tijos.

Birželio 20 d. pas Justą 
Paleckį buvo atsilankę ka
riuomenės atstovai su gen. 
Vitkausku priešakyje. Gen. 
Vitkauskas pareiškė sveiki
nimus ir linkėjimus, į ku
riuos atsakė Paleckis, pažy
mėdamas aukščiausią kario 
pareigą ginti Tėvynę ir, rei
kalui esant, „mirti tada ir 
ten, kur to pareikalauja pa
reiga Tėvynei ir Jos garbė”. 
Jis taip pat pabrėžė esąs vi
suomet prisirengęs mirti už 
Tėvynę.

Gal ir buvo žmonių, kurie 
patikėjo Paleckio saldžiais 
žodžiais. Bet už mėnesio tas 
pats Paleckis jau reikalavo 
Lietuvai svetimos valdžios, 
svetimos konstitucijos ir vi
siško nepriklausomybės lik
vidavimo.

Dabar gauta labai tikrų 
žinių, kad Justas Paleckis 
jau per keleris metus bu
vo svetimos valstybės apmo
kamas agentas. Už svetimą 
pinigą jis pardavinėjo savo 
Tėvynę, o šiandie skelbiasi 
turįs teisę kalbėti Lietuvos 
žmonių vardu. Tokio išdavi
ko lietuvių istorija dar ne
turėjo.

Washington. — Senato ka
rinė komisija apsvarstė pa
siūlymą įvesti šalyje karinę 
prievolę, kuriai atlikti būtų 
pašaukti visi vyrai nuo 18 
iki 64 metų amžiaus. Pagal 
priimtą senato komisijos pa
siūlymą svarbiausi dėsniai: 
karinei prievolei atlikti ski
riamas vienerių metų laikas; 
kareiviams skiriama 21 dol. 
mėn.; jai atlikti surašomi 
visi vyrai nuo 18 iki 64 me
tų; bus priimami ir savano
riai.

Dar šiais metais norima 
paimti 400,000 vyrų, o kitais 
metais iki spalių 1 d. 1,100,- 
000. Pirmiausia karinei prie
volei atlikti būtų imami vy
rai nuo 21 iki 30 metų. Tu
rį nepakeičiamus darbus ir 
šeimas pradžioje atleidžiami.

tuvos atstovas ir kon- 
į Jungtinėse Amerikos 
ybėse garbingai liko iš- 
i tiems idealams, dėl 
per šimtmečius geriau- 

tuvių tautos vaikai nar- 
NOTicE.k, kovojo. Jie nusigręžė 

sietuvą išdavusių judų, 
įsių visą tautą pažemi- 

(Snty ofih us darbus. Jie pasiliko 
| vietose, kurias jiems 
ėjo laisva, nepriklauso- 
ietuva. Jie atsisakė ati- 
trispalvę į jos išniekin- 

rankas. Mūsų pagarba 
Jdėka šiems vyrams!
B. pat pažymėtina, kad 
vos atstovai Londone,

Lietuvos švietimo komisa
ras Venclova įsakė poetams 
parašyti naujų lietuviškų 
dainų, už kurias pažadėta 
atitinkamai atlyginti. Tarp 
užsakytų dainų, yra ir to
kias pavadinimais pageidau
jamų: Niekuomet nebesu
grįš; Dėkui, tau, raudonar
mieti ir pan.

Lietuvos žmonėms veikiai 
bus įsakyta dainuoti ir šyp
sotis, tvirtinant, kad niekada 
Lietuvon nebesugrįš laisvė ir 
tikras džiaugsmas; jie turės 
dėkoti azijatams raudonar
miečiams, kad jie pavergė 
gražiąją Lietuvą.

Svetimos vėliavos
„Liaudies seimo” posėdžio 

garbingiausioje vietoje sėdė-

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKU VISUOMENINIO IR KUL
TŪRINIO GYVENIMO SAVAIT' 

RASTIS. '

Bus mobilizacija
Pranešta, kad Rusija ne

trukus paskelbs didžiulę mo
bilizaciją Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje ir apie 600,000 
jaunų vyrų paims į Sovietų
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Berlynas. — Liepos 19 d. 
Berlyne sušauktam Reich
stagui (tautos atstovų susi
rinkimui) kancleris Hitleris 
pasakė kalbą, kurioje išdės
tė Vokietijos laimėjimus ka
ro lauke ir nurodė ateities 
galimumus. Jis ypač kalbė
jo Anglijos adresu, nurody
damas, kad Anglija turėtų 
sustabdyti savo karinį prie
šinimąsi Vokietijai, nes tę
siamas karas jau visai be
reikšmis. Jo pasakymu, An
glija turi pasiduoti arba su
silaukti visiško sunaikinimo. 
Savo kalboje Hitleris visiš
kai neužsiminė apie Jungti
nės Amerikos Valstybės. 
Apie santykius su Sovietų 
Rusija Hitleris pareiškė, kad 
jie tvarkingi ir todėl anglų 
pastangos jiems pakenkti 
nieko nepadėsiančios. Ypa
tingai šiltai jis kalbėjo apie 
santykius su Italija. Posė
dyje dalyvavusiam Italijos 
užsienių reikalų ministeriui 
Ciano sukeltos ovacijos.

Savo kalboje Hitleris iškė
lė generolu nuopelnus. Dau
gelį jų Hitleris pakėlė į 
aukštesnį laipsnį. Jis suteikė 
maršalui Goeringui aukš- 
čiausį pagarbos ženklą.

(lojantis Lietuvos liki- 
kalbantis su įvairiais 

pimis, drąsiai ne kartą 
Jkšta, kad prezidento 
(onos vyriausybė pada- 
Įįdžiausią klaidą, nesi- 
indama birželio 15 d. 
įatumui. Tegu Lietuva 
t atsilaikiusi ir vieną 
į prieš užpuoliką, bet tai 
I buvęs amžiams tautos 
pei ir ryžtingumui įkvė- 
I šaltinis. Dabar gauta 
I kad prezidentas Sme- 
Įnorėjo priešintis netei- 
Įns Maskvos reikalavi- 
e, bet jo įsakymą atsi- 
Įpildyti kariuomenės va- 
|en. Vitkauskas. Viskas 
I taip greitai, kad kito- 
lišeities neliko ir tada 
Kentas pasišalino.
loma, išdavikai komu- 
1 ir bailiai šauks, kad 
masipriešiniimas, turint 
>yje priešo didumą, bū- 
tęs valstybės saužudys- 

"lonių žudymas. Bet kas 
...|bus? šimtai ir tūks- 

ų lietuvių bus 
benti į Rusi
ntos žudymas 

(tinimas’ bus vykdo- 
luriausia'.is receptais.

i. A. PETRIKĄ
kNTŲ GYDYTOJAS)

11 So. 4th Street

Stalino Konstitucija
Pardavimo darbą atlikęs, 

„seimas” tuojau apsvarstė 
žemės, bankų, dirbtuvių ir 
kitokių nuosavybių nusavini
mą. Paleckio vyriausybė ne
va įteikė „seimui” savo at
sistatydinimą; „seimas” pa
dėkojo Paleckio vyriausybei, 
pareiškė jai pasitikėjimą ir 
paprašė eiti pareigas, kol 
„liaudies seimas” sudarys 
naują vyriausybę pagal nau
ją konstituciją, kuri, aišku, 
bus tik stalininė, paneigian
ti laisvą gyvenimą ir paver-

skyrus komisarus, vergais.

Nebėra nuosavybės
Visų Lietuvos gyventojų 

žemė nusavinta ir paskelbta 
valstybės nuosavybe. Kol 
kas skelbiama, kad ūkinin
kams paliekama dirbti po 30 
hektarų žemės, bet ir ši že
mė nebėra ūkininko nuosa
vybė; ji tik duodama ūki
ninkui dirbti, kaip sovietinės 
valstybės vergui.

Visos dirbtuvės, fabrikai, 
kooperatyvai perimti į komi
sarų rankas. Jokios priva
tinės nuosavybės neliko nei 
šešėlio. Kai Maskva paskelbs 
ir formaliniai Lietuvą pri
jungtą prie Sovietų Rusi
jos, tada Lietuvos gyventojų 
padėtis visiškai pateks į ne
įsivaizduojamai blogiausias 
sąlygas.
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JUOZAS B. LAUCK A — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Kova Be Nuolaidos
Nuo pat šių metų birželio 15 dienos buvom priruošti 

skaudžiausiam įvykiui, kurs kruvinai įrašytas į mūsų tau
tos istoriją liepos 21 d., kai Maskvos paskirti vadinamo 
„liaudies seimo” nariai nutarė panaikinti nepriklausomą 
Lietuvą ir paprašė Sovietų Rusijos paglemžti Lietuvą ir 
formaliniai. Liūdniausia, kad Maskvos komisarai galėjo 
surasti 67 lietuvius, kurie įėjo į „liaudies seimą” ir par
davė Lietuvą. Nežinome, ar virpėjo jų širdys, ar drebė
jo jų rankos, pasirašydamos mirties dekretą savo valsty
bei, savo tautai. Sunku suprasti, kaip žmogus gali taip 
žemai nupulti. /

Liepos 21 d. tragiškų įvykių žiaurumą ir šiurpumą 
šiek tiek palengvino Jungtinių Amerikos Valstybių vy
riausybės greitas, aiškus ir griežtas pasmerkimas Sovie
tų Rusijos, pavartojusios jėgą prieš Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Šios šalies valdžia atsisakė pripažinti Maskvos 
suvaidintas rinkimines komedijas ir pareiškė, kad ir toliau 
pripažins Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovybes, kaip 
suvereninių valdžių įstaigas. Washingtone ir toliau tu
rėsime laisvos Lietuvos atstovą, kurs bus laisvos nepri
klausomos valstybės simboliu ir tikruoju suvereninės val
džios žodžio reiškėju.

Už teisę ir teisingumą pasisakė šios šalies įtakingiau
si laikraščiai, pavadindami Sovietų Rusijos darbus Pabal
tijo respublikose tikrų plėšikų veiksmais. Lietuvai gilių 
simpatijų yra pareiškę įžymūs amerikiečių universitetų 
ir kilnios šviesuomenės nariai. Kovoje už teisingumą, už 
teisę ir laisvę Lietuvai ture, i savarankišką gyvenimą be 
jokių išimčių pasisakė ir visi Amerikos lietuviai, ištikimi 
lietuvių tautai, branginą visa tai, kas yra padoru žmoni
jos ir tautų bendradarbiavime.

Liepos 22 d. Washingtone, New Yorke ir Chicagoje 
Lietuvos trispalvė vėliava buvo nuleista pusiau stiebo. 
Tai padaryta gedulo ženklan. Gedulas yra apėmęs visą 
lietuvių tautą, išskyrus išgamas, kurie dabar tamposi pra- 

kmtoj ira-ais^i š - savą. Įę vų^-^avo -hrol i i į ir seserų 
nelaimės. Jie džiaugiasi išdavę savo tautą barbariškon 
vergijon. Jie šoka mirties šokį, ieškodami jame parduo
tai sąžinei nusiraminimo, sujuodintoms rankoms nuplovi
mo. Veltui jų pragariškas šokis. Jie bus nelaimingi visą 
savo gyvenimą. Tautos praeitis, dabartis ir ateitis juos 
persekios. Jie niekur neras ramybės.

. Lietuvos nepriklausomybė išplėšta, bet jos idėja da
bar dar gyvesnė. Lietuvių tauta ne kartą išbandyta. Ji 
visada išlaikė ir sunkiausius kvotimus. Jos vaikų eilė
se niekada netrūko sumanumo, pasiryžimo ir pasiaukoji
mo. Tik šį kartą sunkiau bus kovoti, nes Lietuva pateko 
į šlykščiausią vergiją, kokią tik pasaulis yra žinojęs. Pa
tys Lietuvos žmonės bus nuožmiausiai suvaržyti. Kiekvie
ną žingsnį juos lydės atstatytas durklas ir kulkosvaidis. 
Bet ir tai nesustabdys kovos už tautos gyvybę.

Lietuviai amerikiečiai imsis garbingo darbo. Jie ieš
kos draugų Lietuvai visame pasaulyje, nes teisingumas ir 
žmoniškumas dar nėra iššluotas nuo žemės paviršiaus. 
Lietuviai stiprinsis savyje. Lietuvis lietuviui bus tikras 
brolis ir šiame broliškume glūdės lietuvio atspara ir ne
permaldaujamas pasiryžimas dirbti savo protėvių žemei, 
kad ji vėl laisvę išvystų.

Lietuvos gelbėjimo darbas pradėtas. Jis pareikalaus 
daug jėgų, nepaprastai didvyriško pasiaukojimo. Pasie
kime kiekvieną lietuvį, pradedant nuo dar lopšyje niūniuo
jančio ir baigiant jau į Amžmybę iškeliauti pasiruošusiu. 
Visus turi jungti vieninga mintis: nė-vienas lietuvis negali 
būti vergų vergas.

Rusijos plėšikiškas darbas iššaukė visus pasaulio lie
tuvius į kovą. Tą kovą viBi turime priimti ir joje negali 
būti jokios nuolaidos. Dirbsime ir kovosime, kaip mokė
sime ir kiek pajėgsime, bet savo tautos išdavikams ir pa
vergėjams niekada nepasiduosime.

Faktų Šviesoje
Prasidėjus tarp Vokietijos 

ir Lenkijos karui, Lietuva, 
kaip ir kitos Baltijos valsty
bės liko, liko griežtai neutra
li. Ji savo nusistatymo ne
pakeitė, kuomet į karą įsi
maišė SSSR. Net ir 1920 
metais Lenkijos užgrobtų 
Vilniaus ir Suvalkų sričių 
Lietuva neužėmė, nors ir 
skaitė tas žemes savomis, 
nuo senovės lietuviais apgy
ventomis. Rugsėjo mėnesį 
Sovietų Sąjunga įteikė ulti
matumus Estijai ir Latvijai, 
o už kelių dienų ir Lietuvai, 
reikalaudama suteikti bazes 
ir įsileisti Sovietų įgulas, ne
va tų šalių apgynimui nuo

galimų agresijų, nors nei 
viena iš jų tokio apgynimo 
neprašė. Maža Lietuva, ne
galėdama iš niekur susilauk
ti pagalbos, buvo, kaip ir 
Latvija su Estija, priversta 
„savo noru” pasirašyti pak
tą, nors ir matė, kad per jį 
Lietuvos suverenumas liko 
pažeistas. Didelis kaimynas 
perleido Lietuvai apie %-da
lį lietuviškų žemių, kurias 
jis pats 1920 metų sutartimi 
pripažino Lietuvai, pas save 
pasilaikydamas didesnę tų 
žemių dalį. Matydama liku
sių gyventojų nepasitenkini
mą, visus lietuvius žiauriu 
būdu prievarta vertė persi-

kelti į Rusijos gilumą. De
šimtys tūkstančių žmonių 
per naktį turėjo apleisti sa
vo iš senų senovės apdirba
mą žemę, pamesti gimines, 
kurie čia pat—Lietuvos pu
sėje—stovėdami ir žiūrėda
mi į savo genčių tragišką li
kimą, plūdo ašarose, negalė
dami nelaimingiesiems padė
ti.

Atvyko Sovietų įgula. Pra
džioje neva korektiškai el
gėsi, bet buvo jaučiama, kad 
ta padėtis laikina, nors ji 
Suomijos pasipriešinimo dė
ka, ir ilgiau užsitęsė nei So 
vietai norėjo. Po karo su 
Suomija kiek susitvarkiusi, 
Sovietų valdžia pamatė, jog 
Baltijos kraštuose žmonės 
nelinksta prie svetimo jiems 
komunizmo; gi tolimesnis to
kios padėties palikimas gali 
iššaukti Sovietams pavojin
gą situaciją, nes Sovietų įgu
lų kariai pradeda pastebėti 
skirtumą tarp Sovietų ir 
Baltijos kraštų santvarkos ir 
tą skirtumą įvertina Sovietų 
nenaudai. Iš Sovietų įgulų 
prasidėjo d e z e r tyravimas; 
tik tų šalių vyriausybės, ma
tydamos sau iš to pavojų, 
turėjo, saugodamos save, 
grąžinti dezertyrus jų vyres
nybei. Esant tokioms aplin
kybėms, o lygiai ir ekono
miniais sumetimais (valiu
tos klausimas, savo bazių ir 
garnizonų išlaikymai) Sovie
tai nutarė paskubinti tvar
kos sulyginimą Baltijos 
kraštuose su tvarka Sovie
tuose. Imant dėmesin, kad 
Lietuva vienintelė iš trijų 
Baltijos kraštų rubežiuojasi 
su Vokietija, Lietuva ir bu
vo parinkta kaipo pirmoji 
pilnai ir galutinai okupaci
jai, kas ir buvo padaryta bir
želio 15 d., tuo pačiu apsu
pant ir kitas dvi Baltijos val
stybes ir paliekant jas pil
noje Sovietų valdžios valio
je.

Sovietų valdžia Lietuvai 
metė naivius apkaltinimus 
dėl pagrobimo kelių karių, 
kas neva įvyko kėlių savai
čių laikotarpyje. Sovietų ar
mijos dezertyrai virto kanki
niais! Lietuvos valdžios or
ganai išdrįso juos suimti ir 
kankinti. Tikrumoje gi, Lie
tuvos valdžios agentai, kad 
palengvintų dezertyrų padė
tį, patarė patiems sugrįžti, 
kitaip Lietuvos valdžios a- 
gentai bus priversti juos pri
statyti Sovietų komendan
tams.

Lietuvos vyriausybė su
prato visą padėties rimtumą 
ir pasiruošė duoti Sovietams 
pilną satisfakciją ir paskyrė 
tarpžinybinę komisiją nuro
dytiems faktams nuodugniai 
ištirti. Bet ne to Sovietams 
reikėjo....

Į komisijos darbus Sovie
tai visiškai nekreipė dėme
sio, o pareikalavo Lietuvos 
ministrą pirmininką ir užsie
nių reikalų ministrą atvykti 
į Maskvą. Pasikalbėjime su 
jais, pirmiau mesti apkalti
nimai jau nelošė svarbios ro
lės. Naktį į birželio 15 d. 
Lietuvos užsienių reikalų 
ministrui Urbšiui buvo per
duotas Sovietų ultimatumas, 
reikalaujantis Lietuvoje su
daryti Sovietams priimtiną 
valdžią ir įsileisti Sovietų 
armiją tokiame skaičiuje, 
kokio panorės pati Sovietų 
karo vadovybė.

Lietuvos vyriausybė turė
jo nusileisti ir padarė pasku
tinį bandymą išlaikyti bent 
šiokią tokią savivaldą. Ypač, 
kad Sovietų vyriausybė pa
sikalbėjimuose su Lietuvos 
vyriausybės nariais ne kartą 
užtikrino, jog vidaus san
tvarka ir politika jų neįdo
mauja ir į ją Sovietai neno
rį kištis. Lietuvos valstybės 
prezidentas priėmė A. Mer
kio kabineto atsistatydinimą 
ir pavedė krašte populia
riam, plačios koalicijos šali
ninkui, buvusiam kariuome
nės vadui, gen. Raštikiui su
daryti vyriausybę. Bet So
vietų vyriausybei koalicinė 
valdžia buvo nepriimtina. 
Sovietai gerai žinojo Lietu

vos žmonių nusistatymą:— 
visuose gyventojų sluoks
niuose be luomo ar politinio 
įsitikinimo skirtumo brangi
nimas savo nepriklausomy
bės. Tad birželio 15 d. va
kare į Kauną buvo atsiųstas 
iš Maskvos užsienių reika
lams komisaro pavaduotojas 
Dekanozovas sudaryti val
džią. Nuo to momento Lie
tuvoje vyko tai, kas buvo 
diktuota svetimo stipraus 
kaimyno. Lietuva, akivaiz
doje kelių šimtų tūkstančių 
svetimos mechanizuotos, ją 
okupavusios, armijos, savo 
valios pareikšti negalėjo. 
Tokiu būdu reikia paaiškin
ti atsiradimą Justo Paleckio 
vyriausybės, kurios daugu
mas narių, neišskiriant nei 
paties Paleckio, nė prie jokių 
kitų galimybių negalėjo atsi
rasti valdžioje. Kiekviena iš 
Lietuvoje nusistovėjusių po
litinių srovių, nuo dešiniųjų 
iki kairiųjų socialistų imti
nai, savaip žiūri į Lietuvos 
vidaus tvarką ir į valdymo 
formą. Vienok neginčijamas 
faktas tai, kad visos jos vie
nodai karštai brangina Lie
tuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. Šitas aukštas tiks
las jas jungia ir šitame sie
kyje jos nežino kompromiso. 
Kiekviena tų partijų turi 
aukštos kvalifikacijos vals
tybės vyrų, kuriuos gerbia 
visa šalis, neišskiriant nei 
politiniai kitaip mananių. 
Tačiau nei vienas iš tokių 
asmenų neįėjo į naujai Mask
vos sudarytą vyriausybę. 
Vienas asmuo tik sudaro iš
imtį; bet pagal turimas ži
nias, jis buvo priverstas už
imti tą vietą, kad pereina
muoju laiku aukštai stovin
ti Lietuvos valiuta pirm lai
ko nenustotų pasitikėjimo. 
Pirmoji „valdžia” buvo su
daryta ant greitųjų, nepil
nam sąstate; kai kurie port
feliai buvo kam tai palikti. 
Tolimesni paskyrimai tai pa
aiškino — buvo laukti iš 
Maskvos prityrę komunistai. 
Jiems atvykusVdarbo minis
tru paskirtas Junčas-Kučins- 
kas, teistas už valstybės iš
davimą. Prie tokios grupės 
priklauso ir kiti, kaip Pijus 
Glovackis, Liudas Adomaus- 
kas. Tų tai žmonių užduo
timi ir yra padaryti „Lietu
vą 13-tą j a Sovietų Respubli
ka”, ką jie su pagalba mil
žiniškų Sovietų įgulų ir tan
kų ir vykdo. Naujos vyriau
sybės autoriteto nepakanka 
nepriklausomos valst ybės 
valdžiai; jos autoriteto gal 
užtenka provincionaliai „13- 
tai Sovietų Respublikai”, ku
rios sudarymui ji pašaukta.

Lietuvos prezidentas Ąn- 
tanas Smetona, sutrukdytas 
eiti laisvos respublikos pre- 
zedento pareigas ir jokiu bū
du negalėdamas sutikti pasi
rašyti Lietuvos nepriklauso
mybės panaikinimo akto, pa
sišalino į užsienį. Jis nesu
tiko išduoti valstybės nepri
klausomybės ir Lietuvos 
žmonių laisvės, dėl kurių jis 
drauge su kitais tautos pa
triotais iš pat jaunystės die
nų kovojo ir, pagaliau, pa
siekė, vainikuodamas laimė
jimą 1918 m. vasario 16 d. 
nepriklausomybės deklaraci
ja, kurią pasirašė tautos 
vardu drauge su kitais 19 
tautos išrinktais atstovais. 
Tas pats Antanas Smetona 
buvo ir pirmuoju laisvos Lie
tuvos respublikos preziden
tu. Lietuvos suverenumo vy
riausias reiškėjas pasišali
no iš respublikos ribų bir
želio 15 d.—kuomet į Lietu
vą atvyko Sovietų valdžios 
įgaliotinis padiktuoti naują
ją Lietuvos vyriausybę.

Nei vienai lietuvių parti
jai, stovinčiai už demokrati
ją ir nepriklausomą Lietuvą, 
veikti neleista. Ta privile
gija suteikta tik vienintelei 
komunistų partijai ir jos 
jaunimo sąjungai. Tokiu bū
du apie demokratines laisves 
Lietuvoje netenka ir kalbė
ti. Lietuvos kariuomenė de
moralizuota įvedimu. į ją sve
timo bet kokiai armijai in-

Feder. Tarybos Suvažiavimas
A.L.R.K. Federacijos Ta

rybos suvažiavimas šaukia
mas 1940 m. rugpiūčio mėn. 
9 d., 10 vai. rytą, William 
Penu viešbuty, Pittsburgh, 
Pa.

Į suvažiavimą kviečiami 
visi Tarybos nariai. Jais 
yra: Federacijos centro val
dyba; centralinių lietuvių 
katalikų organizacijų pirmi
ninkai ir sekretoriai; katali
kiškųjų laikraščių redakto
riai ir Federacijos apskričių 
pirmininkai ir sekretoriai. 
Atsižvelgiant į momento 
svarbą, į suvažiavimą yra 
kviečiami atvykti vi i lietu
vių katalikų veikėjai, ku
riems rūpi Lietuvos ir, ap
skirtai, mūsų tautos likimas. 
Neužmirškime, kad šiame su
važiavime turėsime nustaty
ti gaires veikimui ir kovai 
dėl Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atstatymo.

Visi gerai žinome, kas į- 
vyko šiomis dienomis su mū
sų brangia Lietuva: birželio 
15 d. ji buvo Sovietų Rusi
jos okupuota; liepos 21 d. 
susirinkęs Maskvos ranka 
sudarytas „liaudies seimas” 
pasiuntė prašymą Stalinui, 
kad jisai prijungtų Lietuvą 
nrie Sovietų Rusijos. Tai 
reiškia galutiną Lietuvos su
vereniteto likvidavimą. 
Skaudu, kad šiam baisiam, 
imperialistiškam žygiui pa
daryti Maskva surado mūsų 
tautoje tokių išsigimėlių, ku-

stituto—politinių komisarų.
Vienas iš pirmųjų visų tri

jų Baltijos naujųjų vyriau
sybių žygių buvo—1934 me
tais Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos sudarytos Baltijos an
tantės panaikinimas. Toji 
antantė buvo sudaryta ne 
kokiai agresijai nukreipti 
prieš kaimynus, bet kultūri
niam visų trijų šalių ben
dradarbiavimui ir susiarti
nimui. Tas tikslas savaime 
suprantamas, nes latvių ir 
lietuvių tautos iš kraujo ar
timai giminingos; gi visos 
trys senos tautos iš neatme
namų laikų gyvena tose vie
tose, kur ir dabar, glaudžioje 
kaimynystėje ir taikingai. Ši 
nekalta antantė tapo pa- 
smekta ir buvo įsakyta pa
naikinti. Bet kiekvienam 
krinta į akis, kad nuo to pa
naikinimo momento visos 
trys Baltijos valstybių vy
riausybės veikė tokiam kon
takte, kuris prie ankstyves
nės Baltijos valstybių antan
tės nebuvo pasiekiamas. Tas 
lengva išaiškinti, nes visos 
trys vyriausybės veikė pa
gal įsakymus iš vieno ir to 
paties centro. —Vienu ir tuo 
pačiu metu panaikinama 
Baltijos antantė; vienu ir 
tuo pačiu metu legalizuoja
mos komunistinės partijos, 
ir tai tik vienintelės nuo to 
laiko legalios; vieną ir tą 
pačią dieną skiriami rinki
mai visose trijose Baltijos 
valstybėse, kiekvienoje jų 
pagal tą patį receptą—vienin
telį sąrašą. Kitiems neleis
ta jokia kritika, nei to sąra
šo, nei pačios rinkimų siste
mos, nei pagaliau pačios 
„valdžios” veiksmų, paskel
busios rinkimus tik kelias 
dienas prieš pačius rinkimus. 
Vienu ir tuo pačiu metu sek
madienį, liepos 21 d., susi
rinko „seimai” Rygoje ir 
Kaune, net salės vienodai 
papuoštos, net kalbų tekstai 
iki nubodumo vienodi. Visa 
tai pakankamai įrodo, kad 
trijų tautų valia yra sveti
ma jėga palaužta ir vykdo 
tai, ką toji jėga diktuoja.

Tos visos trys tautos prieš 
dvidešimt dvejus metus pra
dėjo gyventi iš nieko ir savo 
darbštumu sukūrė didelius 
materialinius ir kultūrinius 
turtus. Visos trys senos tau
tos šiandien pergyvena di
džiausią tragediją, niekur 
nerasdamos pagalbos.

Jonas Budrys,
Liet. Gen. Konsulas

RUSIŠKA DEMO

rie sutiko įeiti į Lietuvos 
laisvės laidotoji} vyriausybę 
ir „seimą”, kuris mūsų tautą 
išdavė ir jos nepriklausomy
bę palaidojo.

Bet tauta tebėra gyva. Jos 
dvasios nepalaužė ir nepa
inus. Tebėra gyva ir jos iš
eivija. Gyvi esame ir mes, 
Amerikos lietuviai.Rugpiūčio 
9 dieną suvažiuosime Į Pitts- 
burghą, planuosime, dirbsi
me ir skelbsime kovą Lietu
vos neprieteliems ir savo 
tautos judoms, tautos parda- 
vikams. Federacijos Tary
bos suvažiavimui Pittsburge 
rūpės: į darbą ir kovą už 
Lietuvą įtraukti visas stip
riausias mūsų jėgas; sudary
ti visų grupių centralinį ko
mitetą; mobilizuoti visus 
tautos intelektualinius, dva
sinius ir medžiaginius resur
sus šiam šventam tikslui 
siekti.
KAS TUOJ DARYTINA?
Federacijos Taryba savo 

suvažiavime nustatys planus 
ateities veiklai. Bet kas da
bar, tuojau yra darytina?

Jau protestavome prieš 
Lietuvos okupavimą; pasisa
kėme nepripažįstą Maskvos 
sudarytos Lietuvai Paleckio 
vyriausybės; protestavome 
prieš tos pačios Maskvos 
smurtiškai pravestus „liau
dies seimo” rinkimus ir jau 
iš anksto pasisakėme, kad 
nepripažinsime to „seimo” 
darbų.

Bet dabar, kada „forma
liai” jau einama prie Lietu
vos aneksavimo, dar stipriau 
turime protestuoti, dar grei
čiau ir stipriau veikti.

Šiandien, ryt, ar poryt 
šaukime masinius susirinki
mus, protestuokim, siųskime 
rezoliucijas šio krašto vy
riausybei, senatoriams, kon- 
gresmanams. 
padaryti mūsų 
organizacijos 
draugijos.

Protesto rezoliucijas siųs
kime pabrėždami Maskvos 
smurto begėdiškumą ir savo 
neatlaidų ryžtingumą iš vi
sų savo jėgų dirbti už Lie
tuvos išlaisvinimą iš imperi- 
alistiškojo Rusijos bolževiz- 
mo baisios vergijos.

Toliau nedelsiant, tuojau 
organizuokime visuose kolo
nijose Tautos Fondo skyrius 
ir pradėkime auginti kapita
lą kovai už Lietuvą vesti.

Savo laiku kolonijų veikė
jams buvo išsiuntinėtas Tau
tos Fondo Statutas. Susiras
kime ji ir nagai ji tvarkyki- 
mės. Kas jo neturėtų, kreip
kitės į Federacijos centro 
raštinę—28.34 S. Oakley Av„ 
Chicago. UI.

Leonardas Šimutis, 
ALRKF Sekretorius

Įsivaizduokime, kai 
balsuotojams šių mei 
kričio mėnesį 
tas tik vienas 
mų lakštuose, 
sąrašas būtų 
sienio diktatoriaus,! 
mes nekentėme ir bil/ 
sakykime, kad rinkim? 
tos būtų saugomos dl 
riaus kariuomenės, ! 
kiekvieno balsuotojo! 
kalauta atsinešti pas 
spaudavimui, kad 1d 
nam nebalsuojančiam! 
sinta būsima bausma 
„liaudies priešui”. S 
me, kad užsienio dikta 
jo valdoma spauda iri 
petinė (lėlinė) partijl 
šalyje savintųsi nepa 
laimėjimą, daugiau k| 
nuošimčių, ir tai laikyį 
šu patvirtinimu and 
prie jo valstybės. Št 
šiomis dienomis atsiti 
vusiose Estijos, Latv 
Lietuvos respublikose, 
apstatytose Sovietų k 
gulomis, greitai pate 
čiose visiškai į Sovie 
jungos nasrus. Suruoš 
Pabalti jos valstybėse j 
„rinkimus”, Stalinas ve

1 lenkė Hitlerį, šį kartą | 
liaus valdovas suvaidi

i mokratijos išjuokimą,! 
' dėl savo gryno ciniq 
' pralenkia bet kurį

būtų j 
sąrašai 
Leiskii 
paruoš

bleriį
ii kas antra savaitė .

Auklėjimas
įų ir šventes-1 ar priešing 

gero aukli 
nelaimingi 

Aišku p; 
gali gaišti 
lėti perda 
pagaliau, 
paryši.
, Tiesa, t 
juk šioje 
nieko ne] 
sunku, k 
dę, nekis 
Kad ir si 
pareigas 
nežiūri, a 
stangomi 
ko nore j < 
stengimą 
išauklėti 
nėmis, a 
Dievas j 

J klaus, a 
darni, r 
tės don 
motyna 
jėgomis 
tai ji la 
• ’Šioje 
didesnė

kjjil ir šventes-i 
L® tėvų parei- L 
L bus arba lai
ba tėvams ir vi
kį, su kuriais 
[ išgyvenę paskir- 
[. dienas, pasieks 
Įįę, arba tieks 
l^i} visiems, pa

laimingi.
jab tėvams bai- 
ijs, kaip matyti, 
..jos, kurios per 
jvybę, kurios yra 
į jų globai, ei- 
pražūtį keikdami 

valandą?
Jai ne visuomet 

5 i tėvus. Išėję į pa
išiuką žmonių, ,ku- 

sugriauna juose 
[irai buvo pastatę, 

„garsų” plebiscitą Vok|i°> iet ^vai pa.des 
j e.

Pabaltijo valstybių 
nes nei kiek neturėjoT^i tie ’ įe. 
giau noro balsuoti „ta* 
vienos partijos rinki: 
kaip mūsų žmonės

rovės pamatus vai- 
itai vaikas, nors ir 
liūnam laikui, tik-

į pamokymai, tėvų 
palieka vaiko sie

lai} pėdsakų. To-dalyvauti panašiose apj^ Motina
bese. Jie Jaunėjo is čia gyta, k:

Tą patį turi 
ir centralinės 
ir lokalinės

HALIFAX ATMETĖ HIT
LERIO SIŪLYMĄ

Londonas. — Liepos 22 d. 
Anglijos užsienio reikalų mi- 
nisteris lordas Halifax vie
šoje kalboje atsakė Hitleriui, 
kad Anglija Hitlerio reikala
vimo sustabdyti pasipriešini
mą nepriima ir tęs kovą iki 
galo. Savo kalboje Halifax 
nurodė, kad Anglija kariaus 
už visos Europos išlaisvini
mą, už žmonijos kultūros 
laisvę.

FARLEY PASITRAUKIA

Washington. —Demokratų 
partijos pirmininkas James 
A. Ėarley, buvęs artimas 
prezidento Roosevelto drau
gas, kuriam padėjo preziden
to vietą pasiekti, rugpiūčio 
17 d. pasitraukia iš savo pa
reigų ir išeina į privatų biz
nį. Farley buvo priešingas 
Roosevelto pasiryžimui būti 
kandidatu trečią kartą ir dėl 
šio klausimo jų draugystė iš
iro, o ji tesėsi keliolika me
tu.

Demokratų partijos suva-

savo nepriklausomybę . , , , _
vikų revoliucijos sąml; ^nt ^hs tėvų 
Jie gyveno nepriklausą^.^3 syn^iai 
taikoje daugiau kaip Teisėjui, 
šimt metų. Bet mažomi 
toms nebėra vietos Ei 
je, kurioje dominuoja t 
tija ir Rusija. '_____
tinkamu laiku, naujos 
tinės vyriausybės i 
gaivalingai, kad jos norfeką stato motyna, 
aneksuotos prie Sovieti 
jungos. Latvijos teks 
dirbtuvėms įsakyta p 
minti raudonas vėliavai 
simai „gaivališkai” sajii 
su nekenčiama Rusija s 
tei. Tokia yra rusiška 
liaus demokratija. Nenuj 
bu, kad tiek daug bal 
šiuose šlykščiausiuose ii 
r e i k š m ingiausiuose r 
muose, bet nuostabu, kaq 
vo tokiu, kurie drįso v 
kai nedalyvauti rinkimui 
(„New York Times” liepos 201 

dakcinis straipsnis).

tus, be 
tik va 
verkti, 
tųs. i 
yra nėįsa tuomet yra ge- 

i . • • • yi<x ne-sa gerų vaisių, jei Jqs ...
• -dane kame padeda 

Be abej viską vaiko 
ąuiunotyua. Kur 
dės nėra, kur tėvas

ko pil 
ledam 
sa, kc

Šeiminin!
štai priimta sakyti, Iku t 
tjruoša yra niekad maži 
eis darbas. Čia bai- page 
hs lėkštes plauti, jau koki 
pos, ir taip diena iš ti p: 

Kokiam nors dar- 
[ atlikti, reikalingas 
pas, meilė tam dar
biausia, gera sis- 

hbant. Sistematin- l 
fa duoda pačius ge- 
l laibo vaisius, su- 
fergiją, laiką ir pats 
ps jaučiasi kitaip. I kai 

_____ p, kuri savo darbe l 
čiau Farley pasiliko nej^11108 tvarkos, vi- 
kiamas ir nebesutiko darbą laiku, 
pirmininku. Jo įpėdinis l^isielos dėl laiko 
išrinktas rugpiūčio vidui£- - ----------—
Naujas pirmininkas 
vaus visai prezidento 
minei agitacijai.

žiavimo dalyviai Chica 
savo pirmininkui sukėlė 
džiausiąs padėkos ir pa 
bos pareiškimų audras,'

tart 
pirr 
dar 

Iktol 
pap 
šyt 
atli 
ir <

ĮM ar kitam reika-
v^ 
rij

DEMOKRATAI PASIR 
ŠĘ RINKIMAMS

Ta 
da 

į ra 
ki 
m 
pi 

Ik: 
d: 
či 
n 
e

3nkė, kuri nesilaiko 
stemos dirbdama sa
fe niekad to darbo ir 
k Visuomet skun
diko neturėjimu, o, 
rausia, jos namuose 
[nerasi tvarkos. Ji 
h iki vėlaus vakaro 
Įiėga ir vis, rodosi, 
Į Dirbdama be jokios 
fe ji pradeda vieną 
p kelių minučių to' 
fe griebiasi kito, tą 
fesi'į šalį skuba dar 
fe padirbėti. Ir taip1 

ji prabėgto j a nuo 
lasiau padaryta dar
ykite, vis tinkamai

Washington. —Demokrį 
partijos suvažiavimo da 
viai išsiskirstė ir praq 
rinkiminę agitaciją atein 
tiems lapkričio mėnesio I 
kimams. Suvažiavime bt 
didelė kova dėl kandidi 
viceprezidento vietai par 
kimo. Prezidentas RooseV 
buvo aiškiai pasakęs, h 
viceprezidento kandidatu 
nori matyti žemės ūkio si 
retorių Henry A. WallaFM Apsistatę save 
Daug demokratų priešinas, ir šen ir ten viskas 
Wallace kandidatūrai v] 
tik todėl, kad toks įsakyniskuba, dirba, 
atėjo iš Washingtono, f 
čiau vėliau nusileista ir Wj 
lace išrinktas.

Wallace yra žinomas, ka 
labai geras ūkininkų reiką 
žinovas, todėl manoma, kl 
jo asmuo patrauks daug* 
ūkininkų balsuoti už 
kratų sąrašą.

de:

1

išblaškyta, o 
Toks 

i’Dnaa greit išsemi; 
1 niekuomet negali 

darbo baigimas. 
Was darbas rei 

Menininkės tvai 
Mn( darbų sąraš( 
M maždaug, di< 
jMsektų savo m 
SMus. Iš kart 
ptįarkaraštį sui
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Auklėjimas
Mieloji Palmyra,

the

the

N.

No.

ATSAKYMAS:RYTINĄ?
the

N.

No.

the

6322—111 h

No.

the

sekantysje. N.

daryti,
the

No.

thesuomet yra bent dalis tėvų

5516—8th

is hereby given that License No.

Borough of Brooklyn.. ot the Alcoholic

(Bus daugiau)
ir viską

Seimininkėms Y.

520 Vanthe

žiavimo

lSITRAUKIA

partijos šuva.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

14 Stone 
County of 
premises.

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

- - ■ 107

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed off

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

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

JOHN MISULI A
Ave., Brooklyn. N. Y.

14 Stone

ARNOLD BJORNHOI.M 
Ave., Brooklyn, N.

ANNIE ROBKOFF
Ave., Brooklyn, N.

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

STEI1’NG
Brooklyn, N

107 
Law at 
B’klyn, 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2528 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 

at

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

ISIDORE NADF.L
173 Chauncey St. Brooklyn.

KORMEL
Brooklyn, N. Y.

retail under Section 107 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn.

DAVID KAPLAN
2608 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of B’Jclyn, 
to be consumed on

« ARTHUR RAY
103 Stuyvijrirt Ave., Brooklyn

Un Ave., Borough of
Kings, to be consumed off

TEROWSKY & 
TEROWSKY 
Ave.. Brooklyn, N. Y.

imasiRVS18Ullt

SAM ROSENBLUTH
Ave., Brooklyn, N.

MICHAEL FAZIO 
d-b-a Mike’s

40 Lewis Ave., Brooklyn. N. Y.

33 Cedar Street, ^ Borougn ol" orXkbdi, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

271-273 Jay _____ _______  __ _____
County of Kings, to be consumed off 
premises. 

JOSEPH BRICCA
271-273 Jay St., Brooklyn, N.

3
Liepos-July

Įsivaizduoki
Lietuvos balsuotojai^ 

yriausybę! kričio mėnesį 
tusų tautą ras tik vienij 
klausomy- mų lakštuose, 

sąrašas būtų

jepos-July m. 26 d., 1940 m

si mes nekentė* ir nepa- , ,. “7*
l ir ios iš- 8akyk"®' ur josis r
ie ir mes, . / . 1
.Rugpiūčio " “3. kan* 
me į Pitts- k' ™0 H 
ue, dirbsi- k±U,t* 
oĄ Lietu- 3pauda™^ 

“ namnebah.
L ,r sa™ siutą 
.tos parda-

r .kovą uz tmė (lĄ 
visas stip- Lyje J 

nreinų ko nuosimcinjj, 
loti visus
linius, dva- 
inius resur- 
am tikslui

iryba savo 
atys planus 
Bet kas da- 
tarytina?

Moterų Gyvenimo Aidai
Spausdinami kas antra savaitė . Redaguoja Eleonora Bartkevičiūtė'

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 27 ‘ 
to sell 
of the 
755 — 
County 
premises.

FRANK

has been issued to the undersigned 
beer at. retail under Section 107 

Alcoholic Beverage Control Law at
4th Ave., Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed on the

765—4 th

J. DOMBROWSKI MEMORIAL 
ASS’N, INC.

Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE 
GB 1395 
to sell _ _______ ____  ______
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Henry Street Borough of Brooklyn, 
County of Kings, co be consumed off the 
premises. 

SALVATORE FRUCIANO 
Charles Grocery & Del.

500 Henry St., Brooklyn,

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

beer at retell under Section 107

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2103 has been issued to the undersigned 
Io sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
937 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS GELFAND & MAX HERMAN 
Gelfand & Herman

937 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2015 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
422 Brightoą, lleach. 
County of Kings, to 
premises.

SOPHIE 
422 Brighton Beach,

Borough of Brooklyn, 
be consumer! on the

BECKER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 585 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ANNA MURRAY & 

120 Fulton St.,
BARNEY TURNER 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 625 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lew at 
774 Rockaway Ave., 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS
774 Rockaway Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6827 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the 
710 — 
County 
premises.

beer at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
42nd Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

710—-12nd
TORJE MIDTBO

St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2343 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under .Section 107 
of the Alcoholic Beverage CohfWl Ijiw at 
1378 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CEASAR PAUST & HARRY REHBOCK 
1378 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1950 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the 
588 —
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

beer at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
7th Avenue, Borough of Brooklyn,

Nėra didesnių ir šventes- 
S; jų pareigų už tėvų parei- 

as. Jų vaikai bus arba lai- 
iė ir paguoda tėvams ir vi- 
[ems žmonėms, su kuriais 

fyvens, ir, išgyvenę paskir- 
su patvinę ąsias sau dienas, pasieks 
)rie jo yaky mžinąją laimę, arba tieks 
šiomis difflgr arg0 įr ašarų visiems, pa- 
vusiose likdami nelaimingi.
T .ipfuvno mhsLietuvosrs? 4 , .
apstatytoj ! Ar gah butl tevams bai" 
aulomis. ^snis dalykas> kaip matyti, 

ad tos sielos, kurios per 
ios gavo gyvybę, kurios yra

gulomis, pį
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imą; pasisa- 
tą Maskvos 
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lenkė Hitlerį 
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dar stipriau 

oti, dar grei- 
veikti.
t, ar poryt 
us susirinki- 
;im, siuskime 
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ir centrelines 
ir lokalinės

iliucijas siys- 
,mi Maskvos 
kurną ir savo 
ngumą iš vi- 
lirbti už Lie-
mą is impen- 
ijos bolževiz- 
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siant, tuojau 
visuose kolo- 
^ondo skyrius 
akinti kauita- 
tuvą vesti.
oloniių veikė- 
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utas. Susiras
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turėtų, kreip- 
aci jos centro 
š. Oakley Av.,

a tiesiai į pražūtį keikdami 
ivo gimtąją valandą?

■ Tiesa, vaikai ne visuomet

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 448 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1298 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BEDFORD PLAZA CAFETERIA. INC. 
1298 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 10565 _ _____
to sell beer at retail under Section
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2608 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given tnat License No. 
EB 2671 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
312 Brighton Beach 
County of Kings, 
premises.

ABRAHAM 
LOUIS

312 Brighton Beach

ar priešingai, ten negali būti 
gero auklėjimo, ten vaikai 
nelaimingi.

Aišku pasakysite: Kas čia 
gali gaišti su vaikais! Auk
lėti perdaug sunku. Ir dar, 
pagaliau, vis tiek nieko ne- 
parysi.

Tiesa, tai nėra lengva. Bet 
juk šioje žemėje be vargo 
nieko nepasieksi. Ar nėra 
sunku, kada vaikai pasilei
dę, neklaužados, akiplėšos? 
Kad ir sunkiausia būtų savo 
pareigas turime eiti. Dievas 
nežiūri, ar savo darbu ir pa
stangomis mes pasiekiame, 
ko norėjome, bet žiūri į patį 
stengimąsi. Ar jums pavyks 
išauklėti vaikus dorais žmo
nėmis, ar jie žus amžinai, to 
Dievas jūsų nepaklaus. Tik 
klaus, ar Jūs, kiek bepajėg
dami, rūpinotės ir stengė
tės dorai juos auklėti. Jei 
motyna tikrai visomis savo 
jėgomis stengias tai 
tai ji labai daug gali.

Šioje žemėje nėra 
didesnės už motinos 
Motina bevelija pati
gyti, kad tik vaikas būtų so
tus, bevelija pati šalti, kad 
tik vaikui būtų šilta, pati 
verkti, kad tik vaikas juok
tųs. Dėl tos meilės motina 
yra nė kieno nepavaduojama. 
Jos širdies šiluma tirpdo vai
ko piktus palinkimus, ir my
lėdamas motiną jis daro vi
sa, ko ji iš jo reikalauja.

Ką daryti 38 metų mote
riškei, kai jos visą kūną pra
deda apsėsti nereikalingi 
taukai? Aš taip nenoriu bū
ti riebi ir stora, o čia kas sa
vaitė vis prisideda svarai. 
Gal šiuo klausimu galėtute 
man ką nors patarti. Lau
kiu. Zenoida.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6911 has been Isrued t> the undent igrted 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1597 Flatbush Ave.. Boiough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALBERTUS SCHNEECLAUS 
1597 Flatbush Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby giv^i that License No. 
EB 2681 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
417 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,
SAMUEL S. GORELICK & LEO GORELTCK 
417 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2444 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
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. 
RL 7501 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Taw at 
2273 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

LUCY GALEANDRO
2273 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6813 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
428 Bedford Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM FIXSEN
428 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
DB 9 has tci.n issu< 1 tr 'he undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
103 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.Svarus ir taukus numesti, 

reikia ne tik noro, bet reik 
tvirto pasiryžimo, kantrybės 
ir ištvermės. Reik susitvar
kyti dietą, maisto kiekybę ir 
kokybę, taip pat poilsį ir 
miegą. Bereikalingas lovoj 
tvarsymasis yra didžiausias 
moterų liesumo priešas.

Sveikam žmogui valgyt 
norisi, ir galima valgyt, tik 
reik pasiskirt valgį, kurs 
turi mažai riebalų ir krak
molo. Sviestas, aliejai, bet 
kokie taukai, riebios mėsos 
ir dešros, turi labai mažu 
kiekiu įeiti į tamstos maistą. 
Be to, bulvės, visokie miltai- 
niai, cukrus, saldainiai, šoko
ladas, pajai ir „keksai”, taip 
ugdo svarus, kad mūsų po
niutės nuo jų tarpsta, kaip 
ant mielių. Visokios sriu
bos, irgi pučia ir ugdo sva
rus.

Bet jau nereik nusiminti, 
kad, anksčiau išvardintus 
dalvkus aplenkus, nebus kas 

maisto, 
įvairios

NOTICE is hereby given that License 
GB 1385 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6322 — Un Ave., Borough of Brooklyn. 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 468 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
201 Roebling St., Borough "of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9943 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
193 Adams Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALFONSO DiROSA
193 Adams St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE in hereby given that License No. 
EB 1354 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
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
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1718 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 New York Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

liaus Vanioj: v
mokratiM yvena Pas tėvus- Isė^ i Pa‘ 
dėl savo bJ įulb J'ie sutinka žmonių, ,ku- 
nralpnkia l ie dažnai sugriauna juose 

garsų’’pfe li’ ką t§vai buvo Pastate- 
”6 et vis dėlto, jei tėvai padės 

drtus dorovės pamatus vai- 
Pabaltijo i, o sieloje, tai vaikas, nors ir 

nes nei kid 
giau noro hj 
vienos part;
kaip mūsų: ivyzdys palieka vaiko sie- 
dalyvautipE je labai gilių pėdsakų. To- 
bėse. Jiefc jĮ jei vaikas užauga latras, 
savo neprikiš Jdorėlis, niekam vertas, čia 
vikų revolt
Jie gyvenos iltės, už kurią teks sunkiai 
taikoje danę sakyti Pasaulio Teisėjui, 
šimtmeti fc 
toms nebėra
je, kurioje ir vas visame kame padeda 
tija ir Rusiv.
tkaksflfflAfc 
tinęs
gaivalingaįk|iauja tai, ką stato motyna, 
aneksuotos pį 
jungos. Lite 
dirbtuvėms 1 
minti raute!
simai „
su nekenta|Paprastai priimta sakyti, 

d namų ruoša yra niekad 
baigiamas darbas. Čia bai- 
i vienas lėkštes plauti, jau 
ikia kitos, ir taip diena iš 
nos. Kokiam nors dar- 
i gerai atlikti, reikalingas 
siruošimas, meilė tam dar- 

ir, svarbiausia, gera sis- 
a dirbant. Sistematin- 

s darbas duoda pačius ge- 
usius darbo vaisius, su
po energiją, laiką ir pats 
bantysis jaučiasi kitaip, 
mininkė, kuri savo darbe 
osi tinkamos tvarkos, vi- 
met baigs darbą laiku, 
kad nesisielos dėl laiko 
kos tam ar kitam reika- 
, darbui.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2396 has h"en issue! to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Taw at 
173 Chauncey St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

iklydęs kuriam laikui, tik- 
ausiai grįš atgal į tiesų ke- 
ą. Tėvų pamokymai, tėvų

Auklėjimas tuomet yra ge- 
.s ir atneša gerų vaisių, jei

otynai, daro viską vaiko 
ui drauge su motyna. Kur 
vienybės nėra, kur tėvas

tei. Tokia r 
liaus d 
bu, kad tid 
šiuose šį 
reikšmini 
muose.betE 
vo tokiu, 
kai nedalys 
(„New York

rdas Šimutis, 
F Sekretorius

PMETĖ HIT- 
[ŪLYMĄ

- Liepos 22 d. 
lio reikalų mi- 
i Halifax vie- 
sakė Hitleriui, 
itlerio reikala- 
ti pasipriešini- 
r tęs kovą iki 
riboje Halifax 
nglija kariaus 
pos išlaisvini- 
lijos kultūros

meilės 
meilę, 
neval-

Lipidai—riebumai;
Carbonhydrates—krak-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2110 nas been I'sr.'d to the undt rsigiud 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
23-17 VoorhLs Ave., ~ - - - -
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM 
23-17 Voohies Ave,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 945 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic
177 Dwight St., _ ___ ______ ...
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 1751 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
40 I-ewis 
County of 
premises.

savo p 
džiausiąs 0 
bos pareiškė 
čiau Farley r 
kiamas ir- 
pirmininku. < 
išrinktas nE 
Naujas pii 
vaus visai 
minei agitac.

DEMOKRAI

. —Demokratų 
įninkąs James 
)uvęs artimas 
osevelto drau- 
idėjo preziden- 
ikti, rugpiūčio 
kia iš savo pa- 
l į privatų biz- 
uvo priešingas 
siryžimui būti 
iią kartą ir dėl 
u draugystė iš- 
i keliolika me-

Washing 
partijos $ 
viai issiski- 
rinkiminę £ 
tiems lapte 
kimams. 
didelė kofl 
viceprezideii- 
kimo. “ 
buvo aiškia 
viceprezideii- 
nori matyti! 
retortų H&' 
Daug dem 
Wallace k 
tik todėl, k 
atėjo iš 
čiau vėliau 
lace išrink

eimininkė, kuri nesilaiko 
ios sistemos dirbdama sa- 
darbą, niekad to darbo ir 
aigia. Visuomet skun-
asi laiko neturėjimu, o, 
svarbiausia, jos namuose 

kad nerasi tvarkos. Ji 
o ryto iki vėlaus vakaro 
ba, bėga ir vis, rodosi, 
toje. Dirbdama be jokios 
emos, ji pradeda vieną 
bą, po kelių minučių to 
aigusi griebiasi kito, tą 

dar 
taip 
nuo 
dar-

ku būtų sudaryti. Bet pa
mažu, jis galima papildyti, 
pagerinti, sutvarkyti kaip 
kokiam laikui jis galėtų bū
ti patogesnis. Visuomet pa
tartina susidaryti sau planas 
pirmiausiai pačių svarbiųjų 
darbų, kurie reikia atlikti 
kiekvieną dieną. Tą sąrašą 
papildyti kitu, kuriame sura
šyti sau tuos darbus, kurie 
atliekami tik sykį į savaitę, 
ir dar kitais, kurie atliekami 
kas mėnesį ar dar rečiau. 
Talpinant rečiau dirbamus 
darbus į kasdienių darbų są
rašą, reikia atsižvelgti į tai, 
kuriomis dienomis turima 
mažiau darbų, ten ir sutal
pinti. Kada įprantama vis
kas daryti nusistatytomis 
dienomis, pats darbas grei
čiau lieka atliktas, sutaupo
ma bereikalingas energijos 
eikvojimas. Žinoma, toks są
rašo sudarymas bus visai 
bereikalingas, jei šeiminin
kė griežtai nusistatytos tvar
kos

valgyti. Yra dar 
kurs netukina. Tai 
daržovės, vaisiai.

Pagaliau, galima 
valgyti, ir būti liesam. Reik
visuomet padėt šaukštą,— 
dar pusiau alkanam. Sveika 
po pusdienį papasninkauti, 
tik paskum per sočiai nepri- 
sikirsti.

Moteris, artėdama į 40, vi
suomet turi palinkimą parie- 
bėti. Tas yra normalu, nes 
ateina laikotarpis, kuriam 
kūnas turi iš anksto pasi
ruošti, kad būtų atsparesnis, 
tvirtesnis. Tad visokiais ba
davimais nereik savęs per
daug varginti. Geriau dau
giau sportuoti, vaikščioti. Il
giau nemiegoti kaip 8 valan
das. Be to. nabudus, nebim- 
soti, bet keltis, įsisukti į na

mų ruošą, kuri užpildo įvai
riausius gimnastikos „trin
kius”. 1

Maistui pasiskirti griežtą 
kontrolę: perdaug nebadaut, 
bet ir visokiais valgiais ne- 
apsikimšti.

Neparanku būtų kiekvie
nai moteriai tą patį .receptą’ 
siūlyti ir išlaikyti. Čia reik 
pačioms įdėt savo patyrimo 
ir pastangų. Priklauso žmo
nių rūšiai, rasei, klimato į- 
takai, darbo ir užsiėmimo 
stadijai.

Be abejonės, šeimininkės 
žino, kad pagrindinėse mai
sto sudėtyse, yra keturi 
svarbūs „svirneliai”, kurie 
kiekvienas turi savy to, ką 
mes pasirinksime, ir kas 
mums, mūsų sveikatai, su
tukimui ar suliesėjimui rei
kalinga. Tie „keturi svirne
liai

1. Protidai — mėsų raume
nys;

2.
3 

molai;
4. Vitaminai.
Norint suliesėti, ir kad ne

nukentėtų sveikata, paban
dykite, ponia Zinaida, var
toti maisto didesnį kiekį iš 
Protidų svirnelio, ir iš Vita
minų. Labai mažą kiekį iš 
Lipidų, ir iš Carbonhydrates.

Bet kartais pasitaiko ir 
nenormalus tukimas. Įsisu
ka kokia nors liga, na ir mo
teris pupsėdama laikosi die
tos, varginasi pasninkais, 
nemigomis, ir tuo dar la
biau visą organizmą pakrik- 
do.

Jeigu Jums pergreit pri
auga svarai, ir nuolatos jau
čiatės pavargus, galva svaig
sta, diegliai tai vienur, tai 
kitur nusmelkia, kreipkitės 
prie gydytojo, kurs geriau
sia Jums patars ir suras per- 
greito tukimo priežastį.

Palmyra.

NOTICE is hereby given that License _ 
GB 2731 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
196 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GUSTAV WINKELMANN 
196 Bergen St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2086 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
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. 
EB 1420 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
271-273 Jay Street, Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 733 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control 
1605-1607 Cortelyou Rd., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

1605-1607

NOTICE

nesilaikys.

Vyšnių šaltasriubė

JACOB FELTCHER
Flatbush Coffee Shop

Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No. 

EB 828 has been issued to the undersigned 
to sell
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 ' ~ ~ ‘
County of Kings, to be consumed on 
premises.

beer at retail under Section 107

9th St., Borough of Brooklyn,
the

128—9 th
GIOVANNI VIOLA

St., Brooklyn, N.

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, WINES & LIQUUORS
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2389 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
192A Norman Ave., Bo-nign of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

No.NOTICE 
EB 1264 
to sell _ .
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1694 Gates Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOSEPHINE VERDERBER 
Old Crystal Palace

1694 Gates Ave., Brooklyn, N.

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

beer at retail under Section 107

the

Y.
No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1485 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2611 — East 12th St.. 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 10561 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5516—8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be . consumed off the 
premises.

NOTICE _ _____ „
C 48 has been issued to the undersigned 
to sell beer wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
674-6 Pacific St.. .. E...........
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1836 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License ___
GB 1508 has been issued to the undersigned 
to sell ’ _. _" ’ “__Z__
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
20 ~
County of 
premises.

No.

beer at retail under Section 107

Central Avenue, 
Kings, to

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

20 Central
PHILIP 

Ave.,
STEINER

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1949 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
918 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAURICE GREENBERG
918 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1775 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH HUTTNER 
256 Sumner Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License ___
GB 2101 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1996 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHELE OCCHIO GROSSO 
1996 Nostrand Ave., . Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2592 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
520 Van Buren St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
GB 1839 ________
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control
5523 — 3rd Ave., Borough of _ _ .
County of Kings, to be consumed off the 
premises

ia hereby priven that License No. 
has been issued to the undersigned 

“ ‘ 107
T«aw at 

Brooklyn,

5523—3rd
HENRY MENKE

Ave., Brooklyn, lį. Y.

is hereby given that License No.NOTICE
EB 639 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
891 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STANLEY ADOMAITIS
891 Grand Street, Brooklyn. N. Y.

Wallace 
kibai geras 
žinovas, tod 
jo asmuo p 
ūkininkų ba 
kratų sąra

Į metusi - į šalį skuba 
nors padirbėti. Ir 
dieną ji prabėgioja 
o pusiau padaryta 

o prie kito, vis tinkamai 
aigdama. Apsistato save 
čiais, ir šen ir ten viskas 

| namuose išblaškyta, o, 
os, skuba, dirba. Toks 
bingumas greit išsemia 
giją, niekuomet negali- 
pilnas darbo baigimas, 

stematingįas darbas rei- 
ja iš šei.„_l__2__1_Z_ 1_
čio, jos 

1 kurį ji, 
dienos 
us plaišius.
darbų tvarkaraštį sun-

literiai vyšnių su kaule
liais gerai sugrūsti. Api
barstyti gvaizdikėliais, cina
monu ir tepastovi porą ar 
daugiau valandų. Paskui per
košti per sietą, pridėti y2 
svaro (geriau pagal skonį) 
cukraus, įpilti literis arba 
keturius stiklus vandens, 
stiklinė prancūziško vyno, 
viskas kartu uživirinti. Vy
nas galima pakeisti rūgščia 
grietine. Duoti į stalą gerai 
atšaldyta.

2

mininkės tvar- 
darbų sąrašo, 
maždaug, die- 

sektų savo nu- 
Iš karto

Ryžių Blynai
Nušutinti ryžiai perplauti 

šaltu vandeniu ir tirštai iš
virti piene su sviestu, paskui 
gerai sutrinti į masę. Įplak
ti keli kiaušiniai, į pilti tru-

pūtis cukraus, druskos, citri
nos žievės ir daryti apvalai
ni paplotėliai. Pavilgius 
kiaušinyje, apibarstyti trin
tu pyragu ir kepti svieste. 
Duoti į stalą papuošus 
tais vaisiais.

vir-

Smegenų katlietai
Išvirti veršio smegenys 

pertrinti per sietą, įpilti 
šaukštas trinto pyrago, tru
putis pipirų, svieste iškeptas 
svogūnas, truputis sukapotų 
petruškų, vienas kiaušinis, 
išmaišyti visa tai, daryti iš 
tos masės maži kotlietėliai, 
pavilgyti kiaušinyje, trinta
me pyrage ir kepti svieste.

JOHN XR1STOF
192A Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2106 has been issued to the undersigned 
to sell b-»er at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9311 Church Avenue. Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

G. & S. DELICATESSEN CORP. 
9311 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 2788 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

IRVING LEVINTON 
253 Graham Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10745 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1758 Nostrand Ave., Borough of Brooklvn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW JORDAN
1758 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2002 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
1488 Herkimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALFONSO CIERVO
1488 Herkimer St., Brooklyn, N. Y.

the

Ispaniškas Pyragas 
puoduko sviesto, 
puodukas cukraus, 
kiaušiniai, 
puoduko miltų, 
šaukštukai kepamų milt.

1
2 

1%
3
1 šaukštukas cinamono, 

y2 puoduko pieno.
Gerai ištrinti sviestą su 

cukrumi ir kiaušinių try
niais. Sumaišyti miltus, ke
pamus miltelius, cinamoną ir 
pieną, 
gerai 
baltymus. Kepti vidutiniame 
karštyje

Vėliausiai įmaišyti 
išplaktus kiaušinių

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 14 44 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5409 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MAX ROSEN & AROLL NATHAN 
5409 Church Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 702 has been issued to the uadersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
736 Wythe Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN J.
& FRED C.

736 Wythe Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2501 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4606 — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

7th
Kings, to be consumed off the

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1369 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1213 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 

theCounty of Kings, to be consumed on 
premises.

SOL FISHMAN 
Sam’s Tavern

1213 McDonald Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2207 has been issued tr thn undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
"65 Gran un Ave.. Borougn cf Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN GOLD FEDER
565 Graham Ave.. Brooklvn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 5 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
1102 Church Avenue, — 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL
4402 Church Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

WEINER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1963 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
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., Brooklj.i. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1450 has geen issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
372 Throop Ave., Borough of Brooklvn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALMA WINKLER 
372 Throop Avei., “Brooklyn, N Y.

107 4606—7th
META STRETCH

Ave., Brooklyn,' N.

STELLJES 
VOLKMER 

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2364 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

NOTICE _____  ____  ___  ______
GB 1851 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
71 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 486 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control T«w at 
1293 Bushwick Ave., 68 Eldert St., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.
HOWARD HECTOR & ARCHIE TUTHILL 
1293 Bushwick Ave., 
68 Eldert St., Brooklyn, N. Y.

71 Utica
ANTON KLEIN

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 758 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law nt 
2 East 2nd Street. Borough of Brooklyn. 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

404 Court 
County of 
premises.

NEW 
404 Court

Street, Borough of
Kings, to be consumed on

COURT VALENCIA, INC.
St., Brooklyn, N.

No.

NOTICE 
GB 2223 
to sell beer ____ __
of the Alcoholic Beverage Control Uw nt 
2909 Ft. Hamilton P’kway. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
L—.• at retail under Section 107

2 E. 2nd
ULMER’S INN 

Emily Ulmer
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tnat License 
EB 2405 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
179 Reid Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

2909 Ft.
PETER McEVOY

Hamiton P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 589 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Myrtle 
County of 
premises.

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

179 Reid
MICHAEL NOONE 

Shamrock Bar & Grill 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 1754 
to sell ___ ____ _____ _
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
781 Marcy 
County of 
premises.

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

beer at retail under Section 107

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

408 Myrtle
MIKE KASIDONIS
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 6924
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1718 Fulton St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EARL D. ALEXANDER 
Buckeye Market

1718 Fulton St., Brooklyn, N.

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

at retail under Section

781 Marcy
HARRY BARR

Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 469 has been issued to the undersigned 
to aell beer at retail under lection 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1270 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2260 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of tfie Alcoholic Beverage Control Law at 
1914 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HERMAN BERNSTEIN 
& BECKIE MELTZER

1914 Avenue M, Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2496 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN GAFINKEL 
Rosebud Dairy & Grocery 

Central Ave., Brooklyn,408 N.

N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 2664 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
347 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

GEORGE J. CALOGER 
PETER CALOGER 

GEORGE CALOGER, Jr. 
Sheridan Lunch

Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10572 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
467 Myrtle Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM 
WILLIAM

467 Myrtle Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

347

the

ROSE ALBERT
1270 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2720 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1454 — 86th St.. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off theCounty of 
premises.

14 54—86th
EMMA KUEBEL

St., Brooklyn, N. Y.

MEYER & 
BECKMANN 

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 1798 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2925 Avenue D, Borough of 
County of Kings, to 
premises.

No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MORRIS 
Block 

2925 Avenue D,

BLOCK 
Bros.

Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1442 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
235 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD KAPPLER
235 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. ■ 
GB 1617 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
539 Central Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off theCounty of Kings, to be consumed off 
premises.

GEORGE GROSSHOLTZ
539 Central Ave., Brooklyn, N.
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NAUJAS TĖVŲ MARIJONŲ 
ĮSIPAREIGOJIMAS

MISIJOS:
Kun. Juozas Dambrauskas.
Kun. Juozas Kuprevičius.

ŠVIETIMAS:
Marianapolio Kolegijoje:

Kun. Jonas Jančius—ko
legijos rektoriaus pava
duotojas ir tikybos pro
fesorius.

Kun. Antanas Ignotas— 
anglų kalba.
TT. Marijonų Seminarijoje

Kun. dr. J. Vaškas — 
Bažnyčios istorija.

Kun. Petras Barauskas 
— Liturgika.
Atleisti aukštesniems stu

dijoms:
Kun. Adomas Morkūnas 

(istorija) — Washington, 
D. C.

Kun. Vincas Andriuška 
(teologija) — Lavai.

Kun. Andrius Naudžiū
nas (filosofija) — Lavai.

Kun. Mikas Šmigelskis 
(filosofija) — Lavai.

Kun. Pranas Aukštakal
nis (matematika) — Mar
quette.
Kun. Vincas Černis (gany

tos mokslai) — De Paul.

Juozą Papečkį, kuris mirė 
pernai rugpiūčio 1 d. Har- 
risone.

Mišios užprašytos Harri- 
sone, Newarke ir Patersone 
rugp. 1 d.

Prašo giminių, draugų ir 
pažįstamų tą rytą, kas gali, 
nueiti į bažnyčias pasimelsti 
už a.a. Juozo vėlę. Rep.

darbuotės bankietą, kurį su
manė parapijos komitetai ir, 
pasitarę su draugijų valdy
bomis ir vyresniais parapi
jiečiais, nutarė jį turėti rug
piūčio 13 d., 8 vai. vakare. 
Prie bankieto sutvarkymo, 
rengimo ir patarimo priside
da kun. kapel. J. V. Skrip- 
kus.

Šiuo pačiu kviečiame, kad 
kaimynai prisidėtų prie iš
kilmių pagerbti savo konfra- 
trą, draugą ir pažįstamą.

Veikiančioji Komisija.

SAUGOKITĖS APGAVIKO!

BALTIMORE, MD.

—Nuo liepos 15 d. smar
kiai atšilo; reikia jau ir ge
rai paprakaituoti.

—Siuvėjų darbai negerė
ja; kai kur moterys atlei
džiamos iš darbo, kaip ne
galinčios skubiai dirbti. Už 
valandą mokama tik 40 cen
tų. Atleistosios nuėjo į be
darbių įstaigą pasiskųsti, tik 
nežinia, ar ten gaus užtari
mo.

—M. Milinausko dirbtuvė 
pradejo'geriaui’ dTrbtųTet ve
dėju pastatė italą, o Gutaus
kas liko antruoju. Naujas 
vedėjas pradėjo į lietuvių 
vietas skirti italus, bet uni
jos vadovybė pasipriešino ir 
pareikalavo, kad darbai bū
tų pirmiausia tiems, kurie 
anksčiau juos dirbo.

—Komunistų p a k a 1 i k ai 
džiaugiasi Lietuvos palaido
jimu. Unijos mitinge vienas 
iš lietuvių skyriaus paklausė, 
ar bus atmokama už Lietu
vos laisvės paskolos bonus. 
Vienas komunistas šoko iš 
vietos ir taip pareiškė: rei- 
kįa visiems džiaugtis ir ne 
tik bonų išmokėjimo nerei
kalauti, bet dar ir kita tiek 
pridėti... Drąsus pasityčio
jimas, kai visa tauta siun
čiama į vergiją! ... J. K.

PATERSON, N. J.

Kun. J. Kinta sugrįžo iš 
atostogų; gerai jaučiasi; jį 
pavadavo kun. Kidykas. Šią 
savaitę varg. Bronius Vove
ris išvyko atostogų į Naują 
Angliją.

Šv. Cecilijos choras ren
giasi važiuoti rugpiūčio 4 d. 
į chorų pikniką, Patrylows 
Grove darže, Kenilworth, N. 
J., gražioj vietoj. Kas nori 
važiuoti drauge su choru, 
prašom įsiregistruoti pas 
choristus.

P. Papečkienė užprašė ge
dulingas metines mišias už

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street,
Harrison, N. J.

L-. . ——-

PHILADELPHIA, PA.

Lietuviij ekskursija
Šį sekmadienį, liepos 28 d., 

įvyksta visų Philadelphijos 
lietuviškų draugijų ekskursi
ja traukiniu į pajūrį, Wild
wood, N. J. Traukinys išeis 
8:25 vai. rytą (Daylight Sav
ing Time), o grįš 9:10 vai. 
vak. Kaina 1 dol. 35c., vai
kams 70c. Bilietai iš anks
to gaunami draugijose, klu
buose, pas atskirus asmenis. 
Kviečiami visi apylinkės lie
tuviai. Traukinys išeis iš 
Market St. Wharf.

Pernai važiavo 18 vagonų; 
šiemet turėtų būti dar dau
giau. Užpildykime didžiausį 
traukinį, pasirodykime gau
sūs, gerai organizuoti. Svar
bu ekskursijoje gražiai elg
tis, nepadaryti geležinkelių 
bendrovei nuostolių, garbin
gai išlaikyti lietuvių vardą. 
Valio visiems ekskursijos 
dalyviams! K. Dryža.

BAYONNE, N. J.

Laivu ekskursija
Metinė parapijos ekskursi

ja rengiama rugpiūčio 11 d., 
sekmadienį. Važiuojame lai
vu „Susquehanna” į gražiau
sią vasarotojų vietą, Rye 
Beach, N. Y. Važiuojame 
drauge su Jersey City lietu
vių šv. Onos parapijos lietu
viais. Laivas išplaukia iš 
TiluničipaT T*ier (gale Broad
way) punktualiai 9:45 vai. 
rytą. Bilietai suaugusiems 
1 dol. 25 et., vaikams 75 et. 
Bilietų galima gauti klebo
nijoje ir pas platintojus.

Ekskursijos metu visą lai
ką gros puikus orkestras lie
tuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Be to, bus turtingas 
bufetas su skaniais valgiais 
ir gardžiais gėrimais.

Kviečiami ir kitų kolonijų 
lietuviai prisidėti prie tos 
linksmios ir smagios laivo 
ekskuršijos.

Vienas asmuo iš Šeduvos 
miestelio rašinėja amerikie
čiams labai graudžius laiš
kus, prašydamas pašalpos. 
Jis sakosi esąs našlaitis, Vil
niaus krašto lietuvis, ėjęs į 
mokytojų seminariją, bet da
bar jo dėdė kunigas, kurs jį 
leidęs mokytis, likęs rusų 
užimtoje Lietuvos dalyje ir 
jam nebegalįs padėti baigti 
mokslo. Nuo Lietuvos val
džios pašalpos jis negalįs 
gauti, gyvenąs pusbadžiu. 
Prašo atsiųsti nors dvide
šimt dolerių, kad galėtų už
simokėti už mokslą.

Laiškai yra nepaprastai 
pamaldžiai parašyti, kad tu
ri net akmeninę širdį su
graudinti. Tačiau viename 
tokiame laiške pasirodė la
bai įtartinų dalykų ir aš pa
siryžau apie tą asmenį pasi
teirauti žinių Šeduvoje. Ne
seniai gavau laišką, kur apie 
tą šeduvietį „našlaitį” rašo 
šitaip:

„Tas asmuo man yra ge
rai žinomas. Jisai yra bat- 
siuvis. 1934 metais pabėgęs 
nuo savo teisėtos žmonos, 
vedė antrą, šeduvietę. Jo ap
gavimas paaiškėjo ir jisai 
buvo nuteistas kalėti. Da
bar gyvena Šeduvoje su sa
vo neteisėta žmona, kurios 

•jau irgi neužtenka. Esu tik
ras, kad jisai, nei Vilniaus, 
nei jokios mokytojų semina
rijos nėra matęs.”

Norint sušelpti vargšus 
vilniečius ir išsisaugoti ap
gavikų, geriausia savo aukas 
siųsti per mūsų katalikų or
ganizacijas.

Kun. J. Kidykas, S. J.

MAUDYNĖS TEIKIA PA
LANKUMO DAINAVIMUI

PITTSBURGH, PA.

Sukaktuvinis Bankietas
Šv. Kazimiero parapijie

čiai, Southside, stengiasi pa
reikšti pagarba savo klebo
nui, kun. Kazėnui, kuris čia 
darbuojasi per 20 metų. Jo 
uolus pasidarbavimas paro
do gražius vaisius; jo rūpes
čiu nupirktos šv. Kazimiero 
kapinės, kurios yra gražiau
sios ir tvarkingiausiai veda
mos kapinės Pittsburghe. 
Kun. Kazėno pasidarbavimu 
įsteigta vidurinė mokykla 
(High School), kuri yra val
džios pripažinta ir pilnai a- 
kredituota. Ačiū Dievui, jau 
šiais metais 8 jaunuoliai bai
gė tą mokyklą, visi gerai at
sižymėjo, įstodami į atitin
kamas vietas.

Klebonas pertaisė iš senos 
i naują mokyklą: iš dulkėtų 
kambarių padarė gražiausius 
valgyklos kambarius, pana
šius į William Penn viešbutį 
ir pasilinksminimo švarią 
vietą.

Jo rūpestingu sumanymu 
pastatyta nauja klebonija, 
kuri yra stipri, ruiminga, o 
parapijiečiams neužkrovė jo
kios sunkenybės.

Sunku visus kun. klebono 
darbus aprašyti, bet links
ma, kad parapijiečiai su
pranta ir giliai įvertina jo 
uolų darbą. Pareikšdami sa
vo klebonui gilią pagarbą, 
parapijiečiai stengiasi su 
rengti nepaprastą 20 metų

Trys profesoriai pietų Ka
lifornijos Universitete nese
niai išrišo svarbų klausimą, 
kodėl asmenys, paprastai ne
pasižymį mėgimu dainavimo, 
mielai dainuoja imdami mau
dynes.

Kaip visados būna, šių tri
jų profesorių nuomonės pri
ėjo atskirų išvadų.

Fizikos profesorius tvirti
na, kad vanduo ir koklių sie
nų maudynės teikia puikų 
rezonansą—skambėjimą. Dėl 
to balsas skamba geriau ir 
švariau, kas ir sudaro norą 
dainuoti,

Muzikos profesorius tvir
tina, kad imdamas maudynę 
dainuojantis girdi savo balsą 
„vidujine klausa”, teikiančia 
ypatingo malonumo savo as
meniniam dainavimui.

Psichologijos profesorius 
prėjo išvados, kad šiltas 
vanduo ir jaukus maudynės 
kambarys suteikia žavingą 
nuotaiką, verčiančią dainuoti 
ir mažai muzikalius žmones.

Jonė Ž.

LICENSES
Wholesale, Retai)

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1990 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1130 Flatbush Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSIE WERTH O’BRIEN 
and FRANK O’BRIEN 
(Werth and O'Brien)

1130 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2171 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
31 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN STUTMANN & 
HENRY GRANNEMANN 

Certified Delicatessen
41—5th Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2323 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
306 Parkville Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN MEYN
306 Parkville Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2554 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN PAGANELLI
212 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 505 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the' Alcoholic Beverage Control Law at 
3175 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

K. & J. DINER & REST., INC.
3175 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 515 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
■109 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANN FARBSTEIN
409 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1778 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
764 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
LOUIS RASHKOW & MEYER M. GURKIN 
764 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2170 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Caton Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM MERETYK
2126 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1532 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2108 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN ALBRECHT
2108 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1998 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1055 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA WEINGAST
1055 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2740 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 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 & Grocery

1620 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2147 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1121 McDonald Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRIST PAUL
1121 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1401 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 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 1337 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1084 Bergen St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT MULLER 
J. H. Muller & Son

1084 Bergen St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1590 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6109 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO HAASE
6109 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1549 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5903 — 3rd Ave., 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 1558 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5711 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL WIESE
5711 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2691 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1128 Flatbush Ave., borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMANUEL & JOHN GIUFFRE 
Vanderveer Market

1128 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1443 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4613-15 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OSCAR CARL JOHNSON 
4613-15 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y,
NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1730 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4511 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM STEINKE
4511 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2510 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control T,aw at 
593 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED THAENS
593 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1352 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6009 — 3rd Ave., 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 10454 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
414 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL W. DOLINSKI
414 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1902 has been issue to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
463 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10131 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4303 — 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

COOPERATIVE TRADING ASS’N, INC. 
4303 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nu 
GB 2564 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 <4 
the Alcoholic Beverage Control Law id 
715 Knickerbocker Ave.. Borough of B’klyn 
County of Kings, to be consumed off th 
premises.

WILLIAM SCHOTTLER
715 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 446 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 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 j 
GB 2057 has been issued to the underslj 
to sell beer at retail under Section 10 
the Alcoholic Beverage Control Law 
158 East 32nd St.. Borough of Broo 
County of Kings, to be consumed ofl 
premises.

AVED1S & STEVE MELKONIAN 
158 East 2nd St.. Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1408 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANTON 1G BARBA
433 Tompkins Ave., Brooklyn, N.

No.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1942 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9404 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises 

CHARLES KOHLMEYER 
9404 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1721 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9316 — 3rd Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

9316
HENRY 

3rd Ave.,
SCHILLING 

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

NOTICE 
GB 2151 _______
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9122 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
9122

GREGORY CLEARY 
3rd Ave., Brooklyn, N.
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License 
EB 2762 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
577 — 1th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the

577—4th
GEORGE A. O'REILLY
Ave., Brooklyn, N.

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

as P. BCCYS
■lyi nas been issueu to tne unuersM nnxrklkT 
11 beer at retail under Section 1( KvJIUIy 
Alcoholic Beverage Control Law r

NOTICE is hereby given that License 
GB 2491 has been issued to the unders 
to sei 
the .___ — __ ___... _____ ____
1603 Cortelyou Rd., Borough of Broo
County of Kings, to be 
premises. 

AVEDIS & STEVE 
1603 Cortelyou Rd.,

consumed oft x_Jupus Petras Bu-
MELKONIAN *
Brooklyn, marijonu genero-jjarijonę genero-

gražia 
Šertvy 
visos 
kimus

NOTICE 
EB 591 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2701 Tilden Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM C. BRANDAU 
2701 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 806 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
896 Belmont Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ADAM SHINKUNAS
896 Belmont Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License, fjįifūį, liepos 27 
been issued to the unders , , . r, _j lėktuvu i Komą, 

” juolatinė buveinė.
u lietuviui linki- 
įįmingos kelionės 
paausio pasise-

NOTICE is 1
GB 2499 has been issued to the unders 
to sell beer at retail under Section 11 
the Alcoholic Beverage Control La’ 
1611 Cortelyou Rd., Borough of Broo 
County of Kings, to be consumed off 
premises. Š

LOUIS PAPANDREA
1611 Cortelyou Rd., Brooklyn, N

the

No.

NOTICE 
GB 2673 __  ___
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8703 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1977 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7816 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JENS 
7816 —

HANSEN 
3rd Ave.,

& HENRY SCHLAKE 
Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE 
GB 6795 ________ ____
to sell beer at retail under Section 107 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 2324 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
446 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Beverage 
Avenue, _ _ . .

Kings, to be consumed off the

446 Lewis
SOL GILCHICK

Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2018 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
508 Brigton Beach 
County of Kings, 
premises.

Beverage Control Law 
Ave., Borough of B’klyn, 
to be consumed on the
FORMAN 

Wholesale Provisions 
508 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N.

ABE 
Abe Formnn’s

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2683 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
80 Rockaway Ave., 
County of Kings, to 
premises.

HYMAN 
80 Rockaway Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

KILSTEIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6835 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
902 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDY GIRIONI
902 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2027 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1845 Coney Island Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MECHAEL HUDYMA
1845 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1372 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1321 Avenue Z, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

SALVATORE 
1321 Avenue Z,

Beverage
Borough 

be consumed off
BURRAFATO 

Brooklyn, N.

the

No.

NOTICE is hereby given that License __
EB 2623 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7112 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MOLOD & ZUCKERMAN 
7112 Bay P’kway, Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License __
EB 1402 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
750 Court 
County of 
premises.

750 Court

No.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the
LENA ROEDER

St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 553 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
804 — 43rd St., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

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

Law 
Brooklyn, 

on the
INC.
N. 1

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7611 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
777 Sterling Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
MICHAEL CARLIN & HUGH P. GRAHAM 
777 Sterling Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 13 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
316 — 13th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
SGT. HARRY WM. STENECK. POST 601 

Veterans of Foreign Wars of the U.S.
316—13tA St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2123 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1615 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ETHEL R. LERNER
1615 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2173 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
153 Prospect Park, 
County of Kings, 
premises.

ERNST 
153 Prospect Park,

Control Law at
S. W., Borough of B’klyn, 
to be consumed off the
GRIMSMANN
S. W. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2094 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 1 
290 Devoe Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License 
GB 2292 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2903 West 8th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FANNIE & ROSE PITSCH 
2903 W. 8th St., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6799 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1209 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOUIS BELITSKY
1209 McDonald Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License __
GB 6788 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SAMUEL SUSSMAN 
216 Foster Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License _ 
GB 2077 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
332 Foster Ave., 
County of Kings, 
premises.

RUBY 
332 Foster Ave.,

No.

NOTICE is hereby given that License (isaUUSlO paSISC” 
GB 6830 has been issued to the unders •, >
to sell beer at retail under Section j M aUKSlOSC pH“ 
of the Alcoholic Beverage Control La ’’ 
636 Metropolitan Ave., Borough of Bro< 
County of Kings, to be consumed ofl 
premises.

SAMUEL GELB
636 Metropolitan Ave., Brooklyn, 4 DR, VILEIŠIS
NOTICE is hereby given that License
GB 1502 has been issued to the unders , __>> 1o:
to sell beer nt retail under Section jį „jjXclcr Jal- 
of the Alcoholic Beverage Control La * ,
1917 Church Avenue, Borough of Broo fJVOS StVyKO CU?. 
County of Kings, to be consumed of 
premises.

JAMES T. McKinney .
1917 Church Ave., Brooklyn, 1 JQ IT AlUeriKOje

^buvusio Kau-

lono Vileišio sū- 
įtvyko drauge su 

lerage Control La ' __ e _ 
Borough of Bro< 5VT3 pfOl. Z111I1S- 

Dr, Vileišis yra

NOTICE is hereby given that License 
GB 2180 has been issued to the unders 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Lai 
479 Central Ave., L _ 
County of Kings, to be consumed of 
premises.

MARIE BARR
479 Central Ave., Brooklyn, J JVOS paSlUntlliy
NOTICE is hereby given that License į sekretorium, o 
GB 189 has been issued to the underi I 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control La 
804 Knickerbocker 
County of Kings, 
premises.

JOSEPH 
804 Knickerbocker

Ave., Borough of B 
to be consumed of!
D. ENGELMAN
Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License 
GB 2480 has been issued to the unders 
to sell beer at retail under SectioL 
of the Alcoholic Beverage Control La 
6302 Bay “ ‘ 
County of 
premises.

Parkway, Borough of Bro< 
Kings, to be consumed ofl

<iiku dirbo užsie- 
įnūnisterijos eko- 
ijepartamente, 
resnio referento 
į- Kauno dr. Vi- 

m .birželio 19 d. Tą 
Lietuvos siena 

i buvo uždaryta;
ParkwEay?A ^Brooklyn, J Ūda UŽėmė 

NOTICE is hereby given that License 3]0S kaileli.
GB 2121 has been issued to the underi - lailrinoi onoi 
to sell beer at retail under Section S IdLKHlal dpBl“

6302 Bay

of the Alcoholic Beverage Control La 
393 Central Ave., Borough of Bro, 
County of Kings, to be consumed of 
premises.

ISRAEL HELLERMAN
393 Central Ave., Brooklyn, 1
NOTICE is hereby given that Licens RŪPESTIS 
GB 1376 has been issued to the underi rvnnT 
to sell beer at retail under Sectioi IlJllIlv 
of the Alcoholic Beverage Control La 
3002 Avenue K, Borough ‘ “
pr°em£s.of King3‘ to eon8urae<1 o£ vyskupas

issued to the under! ,rvr\ni 
retail under Section ll.'LUU

of Broc

ERHARDT NORBY 
3002 Avenue K, Brooklyn, 1
NOTICE is hereby given that Licenl 
GB 1809 has been issued to the under 
to sell beer at 1„.... ____ ____
of the Alcoholic Beverage Control Lr 

Street, Borough of Bro 
Kings, to be consumed ofįk vyskupi-

Molloy šiomis 
ijiuntinėjo vi- 

“ unde!" ^fi J#8 klKligamS

394 Etna 
County of 
premises.

394 Etna
CARL BIEGEL 

St., Brooklyn, ]
is hereby given that Licenl 
has been issued to the under 

beer at retail under Sectia

Beverage Control I 7?^ Avenuė X,
__ x n___ __________________ i.i__  1 l.nnntv nf k'imra

NOTICE is hereby given that Licence No. 
GB 10576 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3428 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the
FRANZ FRIES

3428 Fulton St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 1415 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
344 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings,, to be consumed off 
premises.

No.

the
ERICH EBEL

344 Tompkins Ave., Brooklyn, N
No.NOTICE is hereby given that License 

GB 2298 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
52 Reeve 
County of 
premises.

Beverage Control
Place, Borough of 

Kings, to be consumed off

Law at 
Brooklyn, 

the

52 Reeve
JACOB MAKAROW

Pl., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1348 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the
MENNO KUEPER

37 Bushwick Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License
GB 10084 has been issued to the undersigned 

• to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to

890 Utica 
County of 
premises.

890 Utica

Control
Borough of 

be consumed off

ERNEST 
Ave.,

J. KATT 
Brooklyn, N.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the
MAIDANICK 

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2192 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1782 Sheepshead Bay Rd., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
tht premises.

HENI KLEIN 
Klein’s Delicatessen

1782 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2435 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

380 Etna 
County of 
premises.

&
380 Etna

the

Keti, 
25 d., 
ford 
Brookl
V1Ų SUf 
dus, 1 
advoka 
Dragū) 
rinkim

Adv 
Dr a gw 
greso 
minaci 
rijoje, 
vo tar 
no koi 
pasirei 
niame 
turėtu: 
šio kr 
ir kr.a 
Šis krs 
jį mes 
mums 
ve, tod 
jėgas i 
me jas 
ratui.

Adv.
Dragūi 
datuoj; 
Yorko 
trikte, 
wood,

nauja veiklos 
manti bendrą
jį šeimos, maža- 
uikų teismais,

NOTICE 
GB 10126 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Lt 

xi'.vnue X, Borough of Bro
County of Kings, to be consumed of ĮpjJUgOti gCFOVę

ADA LEVINE
2315 Avenue X, Brooklyn, 1 kurie dėl įvairių

NOTICE is hereby given that Licenl ‘
GB 2724 has been issued to the undett film Hflrhlli Vil
to sell beer at retail under Sectioi, Va_
of the Alcoholic Beverage Control La '•nirac nuskvro 
678 Evergreen Ave.. Borough of Bro
County of Kings, to be consumed of ] ilaSlUll kllTS 
premises. " _

, 23 ir pranešinės 
skiebon ams

9 It ...

ANDREW W. PFEUFER
678 Evergreen Ave., Brooklyn,
NOTTCE is hereby given that Licenl 
CB 2454 has been issued to the under 
to sell beer nt retail under Sectioj . 
of the Alcoholic Beverage Control „wins asmenims 1470 Flatbush Ave., Borough of B?dF 
County of Kings, to be consumed of 
premises.

ALBERT SPECKMANN
1470 Flatbush Ave., Brooklyn,

pagelbėti nelai-

. i

mi pavesta rū- 
ilikų bylomis

, .V.;3ens apskričiųNOTTCF, is hereby given that Licenl
GB 24S6 has been issued to the under ®C1U IF VSikU 
to sell beer at retail under Scctio 
of the Alcoholic Beverage Control L 
207 Hull Street, Borough of Brc
County of Kings, to be consumed of kiln Mnsilt- 
premiscs.

207 Hull
JOSEPH SCHNELLER
St., Brooklyn,

NOTICE 
GB 1420 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Li 
7101 — 13th Avenue, Borough of Brc 
County of Kings, to be consumed 
premises.

FRANK GUADAGNINO 
7101—-13th Ave., Brooklyn,

is hereby given that Licenl 
has been issued to the under 

at retail under Sectia

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1547 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
128 Rochester Ave., 
County of Kings, to 
premises.

MRS. BERTHA 
128 Rochester. Ave.,

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

Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License _ 
GB 2466 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
22 Rochester Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the
MAX TOBIAS

22 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.
No.NOTICE is hereby given that License 

GB 2383 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
565 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANCES KOWALUK
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

press
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tojai, I 
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atsakingo dar- 

io.J drauge, kiek 
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NOTICE is hereby given that Licenl 
GB 2155 has been issued to the under 
to sell beer at retail under Sectir™ 
of the Alcoholic Beverage Control 1 
323 Graham Avenue, Borough of Bl 
County of Kings, to be consumed 
premises.

PASQUALE MARTONE 
323 Graham Ave., Brooklyn,

NOTTCE is hereby given that Licenl |Aninir>»». 
GB 1382 has been issued to the under >1) rAKAjt IJ A 
to sell beer at retail under Sectia 
of the Alcoholic Beverage Control L — 
7711 — 13th Avenue, Borough of BrC 
County of Kings, to be consumed of 
premises.

JOSEPH CRASHKOFF 
7711—13th Ave.. Brooklyn,

■js 29 kp. susi- 
HT d. atsilan-

NOTTCE is hereby given that Licenl IŠklaUSy-
GB 26<4 -has been issued to the under tTRUpSiTYll] V 
to sell beer at retail under Sectia " 
of the Alcoholic Beverage Control „^ešė anie ivv- 
377 Flatbush Ave.. Borough of Brc v OF1C Iv J

^Forest par- 
H buvo vėsus, 
IJ1&45. Nu- 

gb?™ įvažiavimą
to sell beer at retail under Sectia ai Tqva aiflVI- ai_iT. xova.xjia.vx

Countv of Kings, to be consumed ol 
premises.

STOPE DELI, INC.
377 Flatbush Ave., Brooklyn,

of the Alcoholic Beverage Control _L 
1238 Hancock St., L 
County of Kings, to be consumed of 
premises.

B”nsumedBS TUg-

scenoje 
agentu 
vos ne 
mų lail 
tyt, tai 
susipra 
turėtų 
komite 
bėti žr
grupei, 
tima j 
spiaud; 
Dariui 
ta.

s
Mukta komi- 
iaidimo vaka- 
tooras atvės.

,565

No.

N. Y.

off thethe

N. Y.

Borough of B 
be consumed

LISWOOD
Foster Del 

Brooklyn,

DOLMATCH 
Brookl

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

MORRIS COHN
1238 Hancock St., Brooklyn,

RUDOLF MEYER 
865 Fulton St., Brooklyn,

NICHOLAS ZAUNER 
KASPAR SCHOJBERT

St., Brooklyn, N.

WISE 
Brooklyn, N. Y.

Alcoholic Beverage Control Law _
Foster Ave., Borough of Brooklyn, 

be consumed

NOTICE is hereby given that License __
EB 645 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
761a Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB SAFIER
761a Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 752 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1133 Flatbush Ave., “ 
County of Kings, to 
premises.

RUTH
1133 Flatbush Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 767 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
774 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FLATBUSH KOSHER DEL., INC. 
774 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1582 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
708a Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1587 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 Lafavette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY 
133 Lafayette Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1342 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1717 Foster Ave., f 
County of Kings, to 
premises.

BERNARD 
d-b-a The 

1717 Foster Ave

NOTICE is hereby given that Licenl 
GB 1445 has been issued to the und 
to sell beer nt retail under Secti 
of the Alcoholic Beverage Control 
865 Fulton St., Borough of B 
County of Kings, to be consumed o 
premises.

NOTICE is hereby given that Licen 
GB 2202 has been issued to the und 
to sell beer at retail under Secti 
of the Alcoholic Beverage Control 
1823 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

DAVID L, 
1823 Church Ave.,

NOTICE is hereby given that Li 
GB 1965 has been issued to the un 
to sell beer at retail under Secti 
of the Alcoholic Beverage Control 
563 Wilson Avenue, Borough of Bn 
County of Kings, to be consumed 
premises.

ALPHONS LORBER 
563 Wilson Ave., ) Brooklyn
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..'-1IU1UWW 411

3002 Avenge K

NOTICE is tente n 
GB 2724 his tea in 

to sell brer it ib 
of the Alcoholie In 
678 Evergreet te.
County of Eisi hi 
premises.

AHDBII 
678 Evergreen. An,

NOTICE I) tente p 
GB 1420 ha) tea * 
to sell beer ii • 
of the Alcoholic te' 
7101 - 13th A® 
County of KiW. hi 

premises.
FRANK 

7101—13th Are,

NOTICE is tente P 
GB 2486 has tea » 
to sell brer it nd 
of the AlrrMit Ise 
207 Hull Street
County of Kim 6 * 
premise).

JOSH 
207 Hull St,

ETOS ŽINIOSthe

lyn, N.

Bed-

YKO DR. VILEIŠIS

įklyn, N. Y.

VIENYBĖ” DU KARTU

ooklyn, N. Y.

the

DRAUGE SU IŠDAVIKAISrooklyn, N

No.

the

Y.

No.,

IŠKIMO PARAPIJA

the

Y.

No.

P. GRAHAM 
xiklyn, N. Y.

EINBERG 
rooklyn, N.

ZEL 
•ooklyn, N. Y.

jw 
rooklyn, N. Y.

S 
Irooklyn, N. Y.

ER 
rooklyn, N.

TT 
irooklyn, N. Y.

.SS’N, inc. 
klyn, N. Y.

Jcenae No. 
undersigned 
:ion 107 of 
I Law at 

Brooklyn, 
led on

AN 
klyn, N. Y.

NN
rooklyn, N. Y.

ER 
ooklyn, N. Y.

Y 
yn. N.

AM

NOTICE 1) had,, 
GB 2057 ha, te? 

to »ell beer ,t rehjl —. 
the Alcoholie BewJK 
J,58 82nd st“** 
SSL”1 “•» > 

i«

License No. NOTICE ii hZZ~" 
undersigned GB 2491 hai 
tion 107 of to eell bej 

„Law,, at toe Alcoholie 
Brooklyn, 1603 Corteljmt atį 

ned on the County of Kin© i»* 
premlto). ’’

Y. 1603

License No. NOTICE ii hmkJ' 
undersigned GB 2499 has 
tion 107 of to sell brer 
>1 Law at the Alcoholic S' 

f Brooklyn. 1611 Cortelyoq 
ned on the County of Khat.?

premises. "'

A-U Lomą
klyn, N. Y. 1611 Cortelyoo į

License No. NOTICE la herii? 
undersigned GB 6839 hu tea 

:tion 107 of to Bell brer u J? 
ol Law at Į of the Alcoholie 
f Brooklyn, 636 Metropolitu Av 
med on the County of Kina s ' 

premises.

’ SAMREklyn, N. Y. 636 Metropolitu Ag.

License No. NOTICE is henteJ 
undersigned GB 1502 hu tag £ 

ction 107 of to sell brer at w 
ol Law at M the Alcoholie 
of Brooklyn, I 1917 Church A»v 

med on the

License No. 
■ undersigned 
tetion 107 of 
rol Law at 
of Brooklyn, 
imed on the

License No.
• undersigned 
ection 107 of 
rol Law at 
of Brooklyn, 
tuned on the

License No. 
e undersigned 
■ection 107 of 
trol Law at 
of Brooklyn, 

turned on the

; License No. 
e undersigned 
section 107 of 
trol Law at 

of Brooklyn, 
sumed o^ the

K, POST 601 
of the U.S. 
ooklyn, N. Y.

1917 Churd> Atb* 
County of Kiinį" 
premiM).

JAMS i 
1917 Church aC

NOTICE |B tente 
GB 2180 hu tea 
to sell brer n ę* 
of the AlcohMt 
479 Centra) 
County of Kan 
premise). *

Ml£t 
479 Central An,

NOTICE ii tente 
GB 189 hu tea iw 
to sell tee j . 
of the Alcohote 
804 Knickerboter k 
County of Em»į 
premiae).

JOSEPH! 
804 Knickerbode į,'

NOTICE I) tentea, 
GB 2480 hu tea£ 

to sell beer at > 
of the Alcoholk teJ 
6302 Bay Pirko; 
County of Kirn >, 
premises.

w 
6302 Bay Pirkai,

NOTICE ii tente n 
GB 2121 huteaia 
to sell brer it ig 
of the AlohoBt ten 
393 Central An, ' 
County of Khfl t, 
premise).

1SRAS 
393 Central An,

t License* No. 
le undersigned 
Section 107 of 
trol Law at 

of Brooklyn, 
sumed off the

t License No. 
he undersigned 
Section 107 of 
trol Law at 
ough of B’klyn, 
sumed off the

*

I

s-July m. 26 d., 1940 m.

SKUPAS P. BŪČYS 
ŠVYKŠTA ROMON

E. vyskupas Petras Bū- 
tčvų marijonų genero- 
šį šeštadienį, liepos 27 
vyksta lėktuvu į Romą, 

a jo nuolatine buveinė, 
iajam lietuviui linki-

bai sėkmingos kelionės 
ą ir gražiausio pasise- 
visose jo aukštose pa

se.

epos 23 d. „Exeter” lai- 
š Lietuvos atvyko dr. 
s Vileišis, buvusio Kau- 

lurmistro ir Amerikoje 
iusio Jono Vileišio sū- 

Jis atvyko drauge su 
a, kuri yra prof. Žilina

te. Dr. Vileišis yra 
s Lietuvos pasiuntiny- 
Romoje sekretorium, o 
tiniu laiku dirbo užsie- 

eikalų ministerijos eko- 
iame depart amente, 

ėjo vyresnio referento 
gas. Iš Kauno dr. Vi- 
išvyko birželio 19 d. Tą 
dieną Lietuvos siena 

okietija buvo uždaryta; 
nio sargybą tada užėmė 
tų Rusijos kariai.

Vileišis laikinai apsi- 
pas gen. konsulą Bud-

NOTICE ii benk r 
GB 1378 hu tea ® 
to sell beer it m 
of the Alcoholie 
3002 Avenge t 

County of Etp, gj 
premises.

NOTICE Ii tente n 
GB 1899 hu tea te 
to sell heer it nį 
of the Aleoholit ha 
394 Eta» Stmt 
County of Kh© m 
premises.

' CAEL 
394 Etna St,

5

RUPIJOS RŪPESTIS 
JAUNIMU

it License No. 
he undersigned 
Section 107 of 
itrol Law at 

of Brooklyn, 
sumed off the

it Licence No. 
the undersigned 
Section 107 of 
itrol Law at 
t of Brooklyn, 
isumed off the

it License No. 
the undersigned 
Section 107 of 
ntrol Law at 
i of Brooklyn, 
isumed off

NOTICE ii te* n 
GB 10126 buba® 
to rell beer H nė 
of the A 
2815 Aren 
County of KinApi 
premise).

at License 
the undersigned 
Section 107 of

ntrol Law at 
of Brooklyn, 

nsumed off the

at License No. 
the undersigned 
Section 107 of 

ntrol Law at 
i of Brooklyn, 
nsumed off

2315 Avenne X,

NOTICE II kerite P 
CB 2454 his bate 
to sell brer it m 
of the Alcoholic 
1470 Flatbush An.
County of Kilst t1 
premise).

ALBERT 
1470 Flatbush Aw.

tat License 
the undersigned 
Section 107 of

■ntrol Law at 
i of Brooklyn, 
n sumed off the

lat License No. 
the undersigned 
Section 107 of 

introl Law at 
h of Brooklyn, 
nsumed off the

iat License 
the undersigned 
Section 107 of 

ontrol Law at 
h of Brooklyn, 
msumed off the

nat License No. 
the undersigned 
Section 107 of 

ontrol Law at 
h of Brooklyn, 
msumed off the

gražiai vadovavo, pirm. M. 
Šertvytienė. Būtų gražu, kad 
visos narės lanky/tų susirin
kimus. Narė.

RINKIME J LIETUVĮ 
KONGRESMAN4

svarbus susirinkimas įvyks 
penktadienį, liepos 26 d., 8 
vai. vak., Apreiškimo par. 
salėje. Visi atstovai ir drau
gijų veikėjai kviečiami ir ra
ginami gausiai dalyvauti, 
nes šis susirinkimas labai 
svarbus daugeliu atžvilgių. 
Kiekvieno draugijų išrinkto 
atstovo pareiga būtinai daly
vauti šiam? nusirinkime.

Ipskr. Valdyba

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL

BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1999 has been issuued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic ~
4324—4th Ave., _ _ . ________
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

107
Beverage Control Law al
Borough of Brooklyn.

4324—4th
CORNELIUS O’SHEA

Ave., Brooklyn, N. Y

is hereby given that License No.

ATOSTOGOSE

NOTICE ii he* C 
GB 2155 hu tea* 
to sell beer if w 
of the Alcoholie 
323 Graham An® 
County of Kim *1 
premise).

PASQUAU 

323 Graham An.

. Brooklyno vyskupas 
as E. Molloy šiomis 
mis i š s i u n t i nėjo vi- 

vyskupijos kunigams 
ams aplinkraštį, ku- 
praneša, kad vyskupi- 

priimta nauja veiklos 
ama, apimanti bendra- 
ąvimą su šeimos, maža- 

ir ' vaikų teismais, 
antis apsaugoti gerovę 
alikų, kurie dėl įvairių 
ių patenka į teismo 
irą. šiam darbui va- 
ti vyskupas paskyrė 
Vaclovą Masiulį, kurs 
s teismus ir pranešinės 
kamiems k 1 e b o n ams 
eikalą pagelbėti nelai- 
atekusiems asmenims. 
Masiuliui pavesta rū- 
katalikų bylomis 
ir Queens apskričių 

is, mažamečių ir vaikų 
ose.

k patirta, kun. Masiu- 
i šiol dar neteko susi- 
nei su vienu lietuviu 
lių, pakliuvusių į 
. Tai džiuginanti ži- 
Tenka palinkėti kun. 
iui sėkmingai dirbti 
atikėto atsakingo dar- 
ityje ir drauge, kiek 

, neužmiršti ir lietu- 
nuomenės gyvųjų rei-

NOTICE la be* * 

GB 1382 bu tea* 
to sell beer it ® 
nf the Akobolk 
7711 - 1Mb Arae 
County of Kim •1 

premises. ___
JOSEPJ 

7711—13th An.

NOTICE I) he* * 

GB 2614 Him tee* 
to eel! brer it & 
nf the Alreholk . 
377 Flatbuih An- 
County of Kinsi • 

Preml“‘- SLOPE* 

377 Flatbush An.

rų S-gos 29 kp. susi- 
e liepos 17 d. atsilan- 
ažai narių. Išklausy- 

a eilė pranešimų. V. 
ienė pranešė apie įvy- 
važiavimą Forest par- 
prs oras buvo vėsus, 
Ino liko $18.45. Nu
engti kitą išvažiavimą 
jos naudai. Išvažiavi- 
orest parke įvyks rug- 
11 d. Išrinkta komi-

NOTICE i) ha* < 
GB 14'3 hm tea* 

to sell brer it 
of the Alcoholic . 

<ŠuntyHT^#'|auliukų žaidimo vaka- 
premi“8' 
1288 Hancock SU

NOTICE is hereby given that' License No. 
GB 1774 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 12' 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8204—5th Ave., ____ _______ ____.......
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
KATHRYN TONKOVICII & JOHN AJERSCH 

GENE & JOHN’S
82u4 5lli Ave., Brooklyn, N. Y

101

Borough of Brooklyn.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 6928 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
529 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off theCounty of Kings, to be consumed off 
premises.

EMMA HALLER
Oscar’s Delicatessen

529 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y

NOT i E is hereby given that License No. 
IB 619 has been issued to th undersigned 
to soil beer, at retail under Section 107 
of i Alcoholic Beverage Contr 1 Law at 
241 Bushwick Ave., Dorcugh of Brooklyn. 
County of Ki-gs, to 
premises.

Dore ugh 
be consumed on

HELEN
C. urge’s

241 BujLvIcE ..ve.,

NAGER
Lunch

BrodJyn, N.

the

Y

NoNOTICE is hereby given that License 
GB 2430 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10' 
of the Alcoholic Beverage Control Law a' 
172 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOUIS & IRVING GROSS 
GROSS BROS.

172 Rogers Ave., Brooklyn,

the

N. Y

NOTICE is hereby given that License No. EB - - - ...................... . . .
to ---- ----- — ------
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
52 ’
County of Kings, 
premises. 

LOUISA MARTENS
52 Jay St., Brooklyn, N. Y.

546 has been 
sell beer at

Jay Street,

issued to the undersigned 
retail under Section 107

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6811 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 Buffalo Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL OBERLANDER
56 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

Ketvirtadienį, liepos - July 
25 d., 7 val. vak., 231 
ford Ave., J. Garšvos bute, 
Brooklyn, kviečiamas lietu
vių susirinkimas aptarti bū
dus, kaip padėti lietuviui 
advokatui William J. Drake- 
Dragūnui laimėti kongreso 
rinkimuose..

Adv. William J. Drake- 
Dragūnas sekamuose kon
gresu rinkimuose siekia no
minacijos respublikonų par
tijoje. Iki šiol lietuviai iš sa
vo tarpo neturėjome nei vie
no kongresmano. Tinkamai 
pasireiškę šio krašto kūrybi
niame gyvenime, lietuviai 
turėtumėme prisidėti ir prie 
šio krašto įstatymdavystės 
ir krašto tvarkymo darbo. 
Šis kraštas yra mūsų tėvynė, 
jį mes visada pasiryžę ginti, 
mums turi rūpėti ir jo gero
vė, todėl, parinkę geriausias 
jėgas iš savo tarpo, atiduoki
me jas krašto tvarkymo apa
ratui.

Adv. William J. Drake- 
Dragūnas į kongresą kandi
datuoja devintame D. New 
Yorko 
trikte, 
wood, 
press
Woodhaven, Ozone Park ir 
kt. Ne tik tų sekcijų gyven
tojai, bet visi lietuviai turi
me padėti širdingu darbu, 
kad bent vienas lietuvis pa
tektų į kongresą.

kongreso rinkimų dis- 
į kurį įeina Ridge- 

East New York, Cy- 
Hills, Richmond Hill,

Organizacinio komiteto 
pirm. Petras Atkočaitis, 

sekr. F. Šimaitis.

Kiek teko patirti, „Vieny
bės'” dienraščio leidėjai šio
mis dienomis nutarė „Vieny
bę” leisti tik du kartu savai
tėje. Šis nutarimas esąs lai
kino pobūdžio ir nuo rudens 
„Vienybė” būsianti leidžia
ma vėl kasdien.

Liepos 19 d. Dariaus ir Gi
rėno paminklui statyti ko
mitetas turėjo prakalbas, 
kurias sakė „Vienybės” at
stovas Trečiokas, „Nauj. Ga
dynės” red. Stilsonas ir ko
munistų red. Mizara. Susi
rinko mažas būrelis. Visiems 
buvo nuostabu, kad toje pat 
scenoje su Lietuvos išdavikų 
agentu drauge kalba Lietu
vos nepriklausomybei ištiki
mų laikraščių atstovai. Ma
tyt, tai įvyko per gryną ne
susipratimą ir ateityje to ne
turėtų būti. Keistas ir D. G. 
komiteto elgesys kviesti kal
bėti žmogų, kuris priklauso 
grupei, paglemžusiai su sve
tima jėga Lietuvos laisvę, 
spiaudančiai į viską, kas 
Dariui ir Girėnui buvo šven
ta.

SVEIKINIMAI IŠ 
VERMONT

Barbora Adomaitienė, 
jungiečių veikėja, „Ameri
kos” artima rėmėja, drauge 
su vyru, sūnum ir žentu J. 
Avižoniu šią savaitę pralei
džia atostogas pas savo gi
mines, Worcester, Mass.

są-

NOTICE
GB 1857 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 105 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
3061 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License __
GB 2685 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a*

Brooklyn, 
the

6823—6th Ave- 
County of Kings, 
premises.

Borough of 
to be consumed off

No

JOHN HARMS
3061 Fulton St., Brooklyn, N. I

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1498 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a< 
3147 Fulton St., 
County of Kings, 
premises.

ADOLPH 
3147 Fulton St.

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

NUNNENKAMP 
Brooklyn, N. Y

6823—6th
FRED 

Ave.,
KORTMANN

Brooklyn, N.
NOTICE
GB 1463 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a' 
535 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MORRIS
535 Marcy Ave.,

is hereby given that License

BAUMAN
Brooklyn, N.

No

the

AIRIJOS JŪRA APSAUGO
TA MINOMIS

Londonas. — Anglijos ka
ro laivyno vadovybė, lauk
dama numatomo Vokietijos 
puolimo, padėjo minas Airi
jos jūros pietinėje dalyje. 
Visiems pranešta, kad nuo 
dabar Airijos pietiniais pa
kraščiais laivams nesaugu 
plaukioti.

PAN-AMERIKOS
SUVAŽIAVIMAS

Havana. — šiame Kubos 
mieste šią savaitę posėdžiau
ja Amerikos 21 respublikos 
užsienių reikalų ministerial 
ir kiti paskirti atstovai. Su
važiavimo svarbiausias tiks
las—sudaryti vieningą kryp
tį valstybių ekonominei ge
rovei ir nepriklausomumui 
užtikrinti. Labai džiaugs
mingai sutiktas Jungtinių 
Amerikos Valstybių sekreto
riaus Hull pareiškimas už 
Amerikos respublikų vienin
gumą. Hull tarp kitko pasiū
lė visoms respublikoms drau
ge perimti valdymą ir globo
jimą tų Europos valstybėms 
priklausančių teritorijų, ku
rios Amerikos valstybių ap
linkumoje gali patekti į nau
jų savininkų rankas. Dėme
syje turėtos Amerikos pa
kraščiuose Prancūzijos, O- 
landijos, Danijos ir Anglijos 
kolonijos, kurios dabar gali 
patekti į Italijos ar Vokieti
jos rankas.

Argentinos at
kalbose kalbėjo 
šaltai ir atsar-

Kubos ir 
stovai savo 
apie reikalą 
giai tartis ir domėtis ben
drais reikalais. Suvažiavi
mas tęsis dar kelias dienas.

REIKALAUJA SKUBIOS 
VEIKLOS GYNIMO 

REIKALAMS

Washington.—Laivyno se
kretorius Frank Knox atsi
lankė į tautos atstovų rūmų 
komisijos posėdį ir paragino 
greičiau priimti prezidento 
Roosevelto pasiūlymą pa
skirti karuomenės ir laivyno 
sustiprinimo reikalams 4 bil. 
848 mil. dolerių. Komisijos 
nariai pažadėjo reikalą pa
skubinti ir atiduoti Kongre
sui svarstyti siūlymą per 10 
dienų.

Prezidentas Roosevelt lie
pos 22 d. pasiuntė Kongre
sui naują siūlymą—padidin
ti Eksporto - Importo banko 
išteklius penkiais šimtais 
milijonų dolerių, kurie būtų 
skiriami kaip paskola Pietų 
Amerikos respublikoms gry
nai prekybos reikalams.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2321 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a< 
3203 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN KUHTA
3203 Fulton St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2650 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
370 Crescent St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off thr 
premises.

ERICH HOEVELSBORN
370 Crescent St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1437 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10' 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
.3442 Fulton St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANK KRESSE 
3442 Fulton St., Brooklyn, N.

the

Y
NoNOTICE is hereby given that License _ 

GB 2130 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
2784 Fulton St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDOLF HENKE
2784 Fulton St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2432 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law ai 
96 New Jersey Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM J. RATNER 
96 New Jersey Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License (2TI OfilO hoc honn icciiorl In ' fLzi nnzlniwiNOTICE is hereby given that License No 
GB 2619 has been issued to’the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control 
50 Ralph 
County of 
premises.

107 
Law al 

Borough of Brooklyn, 
the

Avenue, _
Kings, to be consumed off

50 Ralph
SIDNEY LEHRMANN
Ave., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License __
GB 1746 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
132 Ralph ' ~ “
County of 
premises.

132 Ralph

Avenue, 
Kings, to

JACOB 
Ave.,

Borough of Brooklyn 
be consumed off the

GEIMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given mat License No. 
GB 10107 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Ralph 
County of 
premises.

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

168 Ralph
LOUIS SHENKLER
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 613 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control Law 369—19th ~ “ . - _ .
County of 
premises.

retail under Section 107 
_ at

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

369—19th
DANIELS LANAHAN
St., Brooklyn, N.

is hereby given that License NoNOTICE
GB 1559 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 

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

374 Ralph 
County of 
premises.

374 Ralph
MAX LASHER

Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2795 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Ralph Avenue Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 802 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
237 Sumner Ave., Borough o' Brookbn, 
County of Kirgs, to be consumed on the 
premises. '1

ANNE PEPPER 
Pep’s Self Service Dairies 

212 Ralph Ave., Brooklyn, N.

NAT FETNER
237 Sumner Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 1987 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3449 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

WALTER
3449 Fulton St.,

NOTICE is hereby given that License No 
EB 2056 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10' 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5304—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANGELO SAGOS & OTTO TURNER 
Coliseum Rest

5304—4th Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2744 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Highlawn Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of 
be consumed on
GARŠVA

Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1971 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
229 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BEATRICE HARDASHEWSKI 
229 Wythe Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1876 has been issued to the undersigner, 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a' 
5311—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ISRAEL S. RAPPAPORT 
Gibraltar Food Stores

5311—5th Ave., Brooklyn, N.

the

the

Y

NOTICE is hereby given that License No _____
GB 11002 has been issued to the undersigncdO715 Schenck Ave.,
to sell beer, at retail under Section 10T 
of the Alcoholic Beverage Control Law a< 
739 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be 
premises.

consumed off th<-

ERICH
132 High lawn Ave.,

SELTHE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1364 has been issued to tne undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
182 — 7th Ave.. Uorinrn of Brooklvn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MJLLER 
182—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKAS

POLEVOY,
739 Nostrand Ave.,

INC.
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License Nc 
GB 11000 has been issued to the undersignec 
to sell beer, at retail under Section 10' 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Kingston Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROYAL MARKET
256 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2098 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
1094 Hancock St., Borough of Brooklyn, 
County ol Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR KUNTZ
1094 Hancock St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License Nc 
EB 2663 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 Woodbine St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARTIN BUTT v
60 Woodbine St., Biooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
EB 20.31 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
459 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

459 6th
MICHAEL ROACH

Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License

the

Y .

No.NOTICE . _
EB 440 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10» 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
765 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

765 New

NOTICE

the

MAX SCHNEIDER
Lots Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License No 
EB 1704 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1383 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

6901 4th 
County of 
premises.

6901 4th

Avenue, 
Kings,

RIDGE 
Ave.,

Borough of 
to be consumed on

DINER INC.
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2624 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Cpnfrol Law al 
715 Schenck Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off thr 
premises.

ROSE

RESTORANAS
Borough of Brooklyn.

SCHREIBER
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
EB 1438 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
372 Ralph 
County of 
premises.

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

372 Ralph
JOE ROSEN

Ave., Brooklyn, N. Y

BAK & GRILL
Gaminam valgius ameriko
niško ir lietuviško stiliaus. 
Čia taip pat galima gauti 
Amerikos išdirbimo ir im
portuotų degtinių, visokių 

vynų ir gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
NOTICE is hereby givep that License __
EB 526 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10' 
of th.1 Alcoholic Beverage Control Law at 
432 Christopher Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

No. 411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y,

LILLIAN GROSS
432 Christopher Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2481 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1644 Sheepshead Bay Rd., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN J. DURKIN 
164» Sheepshead Bay Rd.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. EB 689 ’ ‘ ... . . .
to sell 
of the 
1088-90 
County 
premises.

has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 107 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Flushing Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

HYMAN 
1088-90 Flushing Ave.,

COHEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2026 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
1137 Washington Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
LINCOLN KOSHER DELICATESSEN, INC. 
1137 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-7550

Brooklyn© Grab oriai

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas
Moderniška Koplyčia

I

Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 Grand Street,

VASARINIS IŠPARDAVIMAS!g Brooklyn, N. Y.
+-----

------ *
didelis. EVergreen 8-9770

iSTUDIO

JOSEPH LE VANDA
JOSEPH GARSZVA ir

Graborius—Balsamuotojas NOTARY PUBLIC

■Tel. EVergreen 7-8451 pa®

Tel. EVergreen 7-1645
Tel. Virginia 7-4499Tel. Stagg 2-4409

A. RODZEWICZ® I
Laisniuotas Graborius

®

264 Grand St., Brooklyn $150
®

Kampas Roebling Street 402

TAI YRA GERIAUSIA VIETA•)
(•)

PIRKTI SAVO GĖRIMUS

Tel. NEwtown 9-4464DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU-
ESTATE OF A. J. VALANTIEJUSŠIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI

VERONICA R. VALANTIEJUSPATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ
BROOKLYNE

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

ĮOIOĮOIOI

lololololoĮoloToio;

° te

®
®
®

®
®

®
®
®

Tiži

Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas

BEDROOM SETS — PARLOR 
COUCHES — KITCHEN SETS 

SETS — MATRASAI IR

SETS
— DINING ROOM 
SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Lie. No. L-886

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

Laisniuotas Graborius 
Balsamuotojas

337 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

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

F. W. SHALINS
(šalinskas)Manhattan Liquor Store (Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
Suteikiam Garbingas 

LaidotuvesMoterų skyriaus redaktorė 
EI. Bartkevičiūtė, pralei
džianti poilsio laika ir stip
rinanti sveikąją Vermonto 
anvlinkėse. atsiuntė ištaigai 
laiška. reikšdama didelį pa
sitenkinimą praeitos savai
tės ..Amerikos” laida, kurio- 
ie ii rado daug pasirvžimo ir 
tvirto nusiteikimo kovai už 
Lietuvos teises, už lietuvių 
tautos garbę.

OOD
Del

Brooklyn, N. Y.

iLUK 
Brooklyn. N. Y

SKY 
irooklyn, N.

SKY » 
Irooklyn, N. Y.

NOTICE i) hereby 
GB 2202 has been 
to sell beer at r 
of the Alcoholic B 
1823 Church Aven 
County of Kings, 
premises.

DAVID 
1823 Church Ave.,

NOTICE i) ha* 
GB 1445 h)B ba)^ 
to sell brer it * 
of the Aleoholie 
865 ! Fulton St, , 
County of Kings, • 
Preml6e’' RUDfJ 

865 Fulton St,

nat License No. 
the undersigned 
Section 107 of 

ontrol Law at 
i of Brooklyn, 
msumed off the

iat License No. 
the undersigned 
Section 107 of 

ontrol Law at 
:h of Brooklyn, 
msumed off the

nat License No. 
the undersigned 
Section 107 of 

ontrol Law at 
i of / Brooklyn, 
msumed off the

NOTTCE I) hereby 
GB 1965 has been > 
to sell beer at ** 
of the Alcoholic 
568 Wilson Avenue. 
County of Kings, 1 

premise).
ALPH0 

563 Wilson Ave.,

uošti, kai oras atvės, 
susirinkimo narės pa- 
os lemonadu ir užkan-

Buvo ir dovanų, ku- 
aukojo J Milukienė ir 
elienė. Dovanas lai- 

. Čižausk’ienė ir J. 
čienė. Birželio m. po 
imb vaišeis parūpino 
kojo O. Ž;alnieraitie- 

R. Kašėtieinė. Kuopa 
aukotojoms ir išva- 
surengi

M. šertv 
ienei, U. 1 
Gaigaliene'.; 
ienei. g u - ,s irinkimui

Coney Island prieplauka, 
kur žuvininkai meškerioda
vo, uždaryta pataisymams. 
Bus vėl atidaryta rugp. 1 d.

(Prieš pat Apreiškimo baž.) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

įsioms na- 
ytienei, O.
Mikulskie-

i ir O. Dob-

FEDERACIJOS APSKRI
TIES SUSIRINKIMAS

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities mėnesinis

IŠSINUOMOJA
Puiki patalpa, tinkama 

krautuvei ar siuvyklai, anks
čiau buvusi B. Vaičaičio (mi
ręs). Patalpa randasi gero
je apylinkėje, naujai išdeko- 
ruota. Bus ištaisyta pagal 
reikalavimą. Yra ir elektri
nės siuvamos mašinos. Nuo
mos kaina prieinama. Kreip
tis: Mrs. H. Bush, 56-10 
Remsen PI.. Maspeth, N. Y.

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT



Paskutines Dienos
KARNIVALO

Liepos 26 iki 29d 1940

įmejimai
Pasilinksiminimai

ĮVAIRŪS VALGIAI IR GĖRIMAIŠOKIAI PRIE GEROS MUZIKOS

PRIE FLUSHING IR CLERMONT AVĖS. KAMPO MASPETH, N. Y

Įvairūs žaidimai — Laimėjimai

AMERIKA

penktadienį, 9 vai. rytą bus 
iškilmingos mišios ir pa
mokslas. Užbaiga bus penk
tadienį, 7:30 vai. vak.

Klebonas kviečia visus ti
kinčiuosius pasinaudoti šiais 
Parciunkulo atlaidais, kurių 
metu labai lengva įsigyti vi
suotinius atlaidus; reikia at
likti išpažintį ir priimti Ko
muniją; be to, Popiežiaus in
tencija sukalbėti 6 poterius. 
Atlaidai gaunami tiek kartų, 
kiek apsilankoma bažnyčioje.

JAUNIMO IŠVAŽIAVIMAS

Masinis Protesto Susirinkimas
Brooklyno lietuvi škieji 

laikraščiai („A m e r i k a”, 
„Naujoji Gadynė” ir „Vieny
bė”) ateinantį antradienį, 
liepos 30 d., Klasčiaus salė
je, Maspethe, šaukia masinį 
Brooklyno ir apylinkės lietu
vių susirinkimą, kurio tiks
las bus supažindinti visuo
menę su naujausiais įvykiais 
ir pareikšti tinkamą balsą 
Lietuvos žmonių gerovės ir 
laisvos nepriklausomos val
stybės atstatymo reikalais. 
Bus kalbėtojai nuo katalikų, 
tautininkų ir socialistų, ku
rie praneš labai svarbias 
naujienas, iki šiol dar nepa- 
sirodžiusias spaudoje.

Liepos 21 d. Maskvos ko
misarų sudarytas ir Maskvai 
parsidavusių agentų vadina
mas liaudies seimas forma
liai išdavė Lietuvos nepri
klausomybę, paskelbdamas 
Lietuvą socialistine sovieti
ne respublika ir paprašyda
mas Sovietų Rusijos komisa
rų aukščiausios tarybos vi
siškai prijungti Lietuvą prie 
Sovietų Rusijos. Visa tai 
atlikta didžiausiomis apga
vystėmis, smurtu, priespau
da, tamsiais, judošiškais 
darbais. Lietuvos žmonėms 
atstatytas priešo durtuvas, 
jiems užčiauptos burnos, jų 
rankos surakintos, jų nuo
savybė atimta. Iš gražios 
Lietuvos iššluota viskas, kas 
buvo lietuviui, mylinčiam sa
vo tautą, brangu ir šventa.

Lietuvos žmonės laukia 
paramos. Bet kur jie jos 
susilauks? Siaučiantis karas

taip painus ir toks baisus, 
kad Lietuvos naudai dabar 
Europoje nieks negali žodžio 
pasakyti. Lietuvos ir lietu
vių viltis, bent šiuo metu, tik 
pačiuose lietuviuose. Ame
rikiečiai lietuviai gali ir turi 
savo nerimstantį žodį ištar
ti. Tai kiekvieno lietuvio 
šventa pareiga, kurios nie
kas negali išvengti.

Ateikime į šį svarbų susi
rinkimą. Kalbėtojų sąrašas 
bus paskelbtas per radiją, 
skelbimų lakštuose ir kito
mis priemonėmis.

Lietuvos pasiuntinybė ir 
konsulatai Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse iškėlė pu
siau nuleistas Lietuvos tri
spalves vėliavas. Tai pada
ryta gedulo ženklan. Jų va
dovybės drąsiai ir aiškiai pa
sisakė, kad Maskvai parsi
davusių išdavikų nutarimo 
niekada nepripažins. Mūsų 
pareiga ne tik gedulą, bet ir 
nepermaldaujamą pas iryži- 
mą parodyti už tautos teises.

Kas tik lietuvis, kam rūpi 
jo tėvų ir protėvių šventoji 
žemelė, jos likimas, kviečia
mas ir raginamas ateitį šį 
antradieni, liepos 30 d., į 
GALINGĄ, DIDŽIULĮ PRO
TESTO IR PASIRYŽIMO 
MITINGA, įvyksiantį Klas
čiaus salėje, Maspethe. Visi 
i u n k i m ė s, nepasiduokime 
tautos priešams, skleidžian- 
tiems išeivijoj vergavimą 
svetimiems. Tikras lietuvis 
tik už Lietuvą, tik už lietu
vių nemarią teisę ir laisvę 
gyventi!

vo darbu šiame svarbiame 
darbe.

Kuopos metiniai šokiai 
bus rugsėjo 28 d. Tą vakarą 
pasirodys vyčių Glee klubas. 
Tai bus naujiena ir visi jos 
jau laukia.

Daugelis mūsų narių yra 
atostogose arba laukia pro
gos išvykti iš miesto. M. 
Wezwick atostogas pralei
džia prie George ežero. Visi 
jam pavydime tos laimės.

P. K.

Praeitą sekmadienį, liepos 
21 d., Apreiškimo ir šv. Jur
gio parapijų jaunimas, su
sibūręs į CYA draugiją, tu
rėjo autobusais išvažiavimą 
į Penner ežero parką, New 
Jersey. Diena buvo graži, 
tad ir daug jaunuolių su
traukė į šį malonų metinį 
autobusais išvažiavi mą. 
Drauge su jaunimu buvo 
gražus būrys ir vyresniųjų. 
Visi smagiai praleido laiką 
ir dabar laukia kitos pana
šios pramogos.

LIETUVIŲ DIENOS
NAUDAI

MIRĖ A. PETKUS

Antanas Petkus mirė 
Greenpoint ligoninėje. Pa
liko nuliūdime žmoną Eleną, 
sūnus Edvardą ir Antaną. 
Buvo pašarvotas savo- na
muose, 66-29 — 56th Avė., 
Maspethe. Pamaldos buvo 
Viešpaties Atsimainymo baž
nyčioje, Maspeth, N. Y. Pa
laidotas šv. Jono kapinėse. 
Patarnavo grab. V. R. Va- 
lantiejienė.

Velionė našlė ir sūnūs nuo
širdžiai dėkoja kleb. kun. J. 
Balkūnui, kun. P. Lekešiui, 
kun. A. Petrauskui, visiems 
giminėms, draugams, pažįs
tamiems už mišių aukas, už 
gėles, palydėjimą ir aplanky
mą, varg. A. J. Visminui ir 
Pov. Navickui už jų patarna
vimą.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

MASPETHO ŽINIOS

Karnivalas gausus
Parapijos karnivalas kas 

vakaras yra gausus jaunimu. 
Šokiai prie geros muzikos 
dovanai. Ir senesnieji suei
na pasižiūrėti, laimę išban
dyti, pasižmonėti. Būdos pil
nos prekių, dovanų. Darbi
ninkai išsijuosę dirba, kad 
parapijai padarytų daugiau 
pelno. Biznieriai suaukojo 
daug daiktų, ypač gėrimų. 
Žodžiu, visiems dirbant ben
drai ir paremiant atsiekiami 
gražūs siekiai. Karnivalas 
padidins statybos fondą. 
Raginami visi pasinaudoti 
paskutinėm is dienomis. 
Baigsis karnivalas pirmadie
nio vakarą, liepos 29 d.

žinutės
—Naujoji Moterų draugi

ja turės bendrus pusryčius šį 
sekmadienį, liepos 28 d., pa
rapijos salėje; Moterys bus 
įrašytos į Šv. Onos sodalici- 
ją prieš 8 vai. mišias ir ben
drai priims šv. Komuniją.

—Liepos 20 d. apkrikštyta 
Juozo ir Elenos Urbonų duk
tė Virginia Karolina; liepos 
21 d. apkrikštytas Teodoro 
ir Marijonos Gutauskų sū
nus Pranas Juozas.

—Liepos 21, d. susituokė

Elena Tamulynaitė su Wil
liam Hoell.

—Antanas Petkus, senas 
maspethietis, palaidotas šv. 
Jono kapinėse liepos 22 d.

—Piliečių klubas sekma
dienį turėjo gražų išvažiavi
mą į Alley Pond parką.

—Naujos klebonijos pa
matai šioj savaitėj jau išlie
ti (cementu). Parapi j iečiai 
aukoja, kad mažiau skolos 
užsitrauktų statybai.

Serga
M. Tamauskienė serga sa

vo namuose, 54-14—72nd St. 
Kazimieras Petrauskas ser
ga šv. Jono ligoninėje, L. I. 
City. Jonas Plečkaitis savo 
namuose, 222 Linden Street, 
Brooklyne.

P. Visackienė su sūnum 
Gabrielių, V. Mackatskiene 
ir seselėmis kazimierietėmis 
lankėsi E. Granby, Conn., 
kur aplankė Agotą Vaičiulio- 
nienę.

MASPETHO VYČIŲ 
ŽINIOS

Vyčiai labai sėkmingai va
dovauja parapijos karnavale 
žaidimų laimėjimams; šį 
skyrių veda vyčių pirm. J. 
Wezwick. Visi vyčiai ben
dradarbiauja ir prisideda sa

Šį sekmadienį, liepos 28 d. 
Amž. Rožančiaus draugija 
eis bendrai prie Komunijos 
per 9 vai. mišias. Narės pra
šomos gausingai dalyvauti ir 
pasirodyti, kad mūsų drau
gija auga, kad, nepaisant va
saros karščių, narės savo 
švenčiausių pareigų nepa
miršta.

Parapijos piknikui, kuris 
įvyks rugpjūčio 25 d., sekma
dienį, Klasčiaus parke, Mas
pethe, jau rengiamasi. Ypa
tingai mergaitės susirūpino, 
kuriai reikėtų karalaitės 
garbę suteikti. Yra gandų, 
kad kandidačių jau yra ir 
rengiamasi stipriai rinkimų 
„kampanijai”. Reikėtų susi
rūpinti ir parapijos „kara
liaus” rinkimu. Čia tai dide
lis klausimas. Pernai buvo 
protestuota, kad karaliumi 
buvo išrinktu nevedęs as
muo, tad—šiemet reikėtų pa
sirūpinti, kad karalium ren
kamas asmuo atitiktų viso
kiems reikalavimams „ir iš 
stuomens ir iš liemens”. Pa
rapijos vyrai turėtų pasirū
pinti, nelaukti paskutinių 
dienų, bet tuojaus pradėti 
dirbti—rinkti balsų.

PARCIUNKULO ATLAIDAI

Angelų Karalienės par. 
bažnyčioje Parciunkulo at
laidų pradžia bus ketvirta
dienį, rugpjūčio 1 d., 7:30 
vai. vak. Bus iškilmingi miš
parai, palaiminimas, pa
mokslas. Rugpiūčio 2 d.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2419 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Hoyt St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th, 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2760 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
262 Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th, 
promises.

JERRY SPORTIELLO 
(Jerry’s Groceries)

262 Hoyt St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1556 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
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 2708 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
41 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH FITELSON
41 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

Liepos-July m. 26 d„ 194(>g-~"

Ii KAIP
L vyskupas, 
L savanoris.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

DR, A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare 
šventadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
Tel. EVergreen 7-6868

,0” vėliavos. 
s nebeveikia.
4 sąrašas.

Nuoširdus „Amerikos” bi
čiulis K. Kavaliauskas iš 
Bronx, N. Y. apsilankė ad
ministracijoje ir įteikė 1 dol. 
Lietuvių Dienos fondui. St. 
Dautartas, irgi iš Bronxo, į- 
teikė 1 dol. auką tam pačiam 
fondui per A. Stankevičių. 
Taip pat G. Petrillo iš Broo
klyno pridavė 1 dol. auką 
per O, Sijevičienę.

Širdingas ačiū.
Adm.

PILIEČIŲ KLUBO 
PIKNIKAS

Piliečių klubas smarkiai 
rengiasi savo 33-čiam meti
niam piknikui. Visa Brook
lyno visuomenė kviečiama 
skaitlingai dalyvauti. Geras 
orkestras gros lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Bus 
ir laimėjimų: rašomoji maši
nėlė, $55 vertės. Viskas į- 
vyks šeštadienį, liepos 27 d. 
klasčiaus Clinton parke, 
Betts ir Maspeth Avės., 
Maspethe. Pradžia 2 vai po
piet. Įžanga 40 centų.

Kurie yra paėmę pardavi
nėti knygeles, sugrąžinkite 
parke komisijai. Tikimės 
s k a i tl i n g o atsilankymo. 
Lauksime.

Rengimo Komisija

PILIEČIŲ KLUBO
SUSIRINKIMAS

Piliečių klubo pusmetinis 
biznio skyriaus susirinkimas 
bus penktadieni, liepos 26 d., 
savo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyne.

Kviečiam visus narius da
lyvauti; išgirsite pusmetinę 
atskaitą. Komitetas.

MIRĖ

Liepos 18 d. Coney Island 
ligoninėje mirė Jonas Prieš
pilis. 59 m., gyv. 453 Keap 
St., Brooklyne. Buvo pašar
votas Shalins (Šalinsko) į- 
staigoje. Palaidotas liepos 
22 d. iš Apreiškimo bažny
čios į Švč. Trejybės kapines. 
Paliko nuliūdusius: sūnų Ed
vardą, dukteris Uršulę ir 
Oną, seseris Grigonienę, Si
dabrienę, Pauliukaitienę ir 
Galinienę. Buvo kilęs iš Al
vito par.

Laidotuvėmis rūpinosi gra- 
borius Shalins (Šalinskas).

LICENSES
Wholesale, Retail

BEER, WINES & LIQUUORS
NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 1339 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
233 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th, 
premises.

IRVING KRAMER
233 Smith St.. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given thnt License No 
GB 2787 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Hoyt Street, Borough of Brooklyn 
County qf Kings, to be consumed off th, 
premises.
ROSALIA ŠERPE fi GENNARO PALOMBA 
244 Hoyt St., / Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2299 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Kings Highway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

C. F. BUSCHMANN
244 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6885 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2663 W. 37th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6894 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1455 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL QUINLIVAN
1455 Bedford Ave.. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 10081 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
306 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2366 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Lorimer Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MIKE ORLANDO
715 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10’ 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2905 Ocean Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING TAGER 
Quality Food Grocers

2905 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10960 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a' 
79 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK SOKOLOFF
79 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
C 340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Cook Street, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS LINDENBAUM 
Lindenbaum Distributors

118 Cook St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 438 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
oi the Alcoholic Beverage Control Law at 
415 Sutter Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on th. 
premises.

BENJAMIN FARBER
415 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2089 has been issueil to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control' Law at 
559—20th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th. 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2722 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
284 Scholes St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th. 
premises.

CHARLES VIGUNAS
284 Scholes St., Brooklyn. N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 572 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
495 Grand St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on th. 
premises.

ANNA M. GINKUS
495 Grand St.. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2035 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Myrtle Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDWARD TUHAL
457 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2778 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
909 Livonia Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on th. 
premises.

IRVING ROTH
909 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 643 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Montrose Ave., Borough ■ of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th. 
premises.

ANTONINA GRIMAUDO
93 Montrose Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
EB 1997 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
306 Graliam Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th. 
premises.

BERNICE KAYHOE
306 Graham Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
EB 667 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
416 Hooper St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th. 
premises.

EVA BELSKY. ADMX
416 Hooper St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License Vlo. 
EB 2469 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
386 Grand St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th. 
premises.

JOHN KRAUCIUNAS
386 Grand St., Brooklyn. N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
EB 2365 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
64 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th. 
premises.

BLUESTEIN DEL. INC.
64 Graham Ave., Brooklyn, N. Y

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brooklyn, N.

(Williamsburgh Bridge Plaza)

S Tol. EVergreen 4-7142I SALDAINIU PALOCIUSI GERIAUSIOS RŪŠIES

1
 Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENĖ Geriausias pasirinkta
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš e 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE

JUOZAS GINKUS I
495 Grąnd Street, Brooklyn, N. |

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®

NOTICE is hereby given that License No 
EB 2073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
282 Smith St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premise?.

WILLIAM J. MAHER
282 Smith St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Livonia Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th. 
premises.

SAM SILVERBERG
290 Livonia 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 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
11—-7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th. 
premises.

PLAZA BOWLING CENTER, INC.
11—7th Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 451 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
693 Fulton St.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2330 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
268 Brooklyn Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th. 
premises.

LOUIS & IRVING GROSS 
GROSS BROS.

268 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2483 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
157 Baltic Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2442 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
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 Nt 
GB 2324 has been issued to the undersigned 
to » sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law a* 
446 Lewis Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL GILCHICK 
Sol’s Dairy & Groceries

446 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2726 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
2501 E. 19th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th. 
premises.

ARCHIE ALWEISS 
2501—E. 19th St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1714 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
727 Schenck Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CARBONE
727 Schenck Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 6882 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3104 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHANIEL COHEN
3104 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1724 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at ■ retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
127—6th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE'is hereby given that License No 
GB1711 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a> 
3324 Tilden Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6834 has been issued to the undersigned 
to cell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 Dean Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2570 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Avenue P, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY SHANIK
374 Avenue P, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 651 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4718—4th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VIRGINIA M. DENECKE 
Crescent Bar & Grill

4718—4th Ave., Brooklyn, N. Y

o

NOTICE is hereby given that Liet 
GB 10959 has been issued to the uni 
to sell beer, at retail under Sec 
of the Alcoholic Beverage Control- 
4 07 Ralph Ave., Borough of . ] 
County of Kings, to consumed ] 
premises.

ISIDORE FORMAN 
407 Ralph Ave., Brooklyn

NOTICE is hereby given that Lici 
GB 1632 has been issued to the uni 
to sell beer, at retail under Sec 
of the Alcoholic Beverage Control! 
243 Ralph Avenue, Borough of ] 
County of Kings, to be consumed! 
premises.

NICHOLAS MASIELLO I 
243 Ralph Ave., | Brooklyn

NOTICE is hereby given that Lil 
GB 2628 has been issued to the ui 
to sell beer, at retail under St 
of the Alcoholic Beverage Control 
221 Ralph Avenue. Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

HENRY SIEMS 
221 Ralph Ave., Brooklj

NOTICE is hereby given that Lit 
GB 2641 has been issued to the ur 
to sell beer, at retail under Se 
of the Alcoholic Beverage Control 
691 Bedford Ave., Borough of | 
County of Kings, to be consumed 
premises.

SAMUEL GROSS 
691 Bedford Ave., Brooklį

NOTICE is hereby given that Lil 
GB 1804 has been issued to the ui 
to sell beer, at retail under Se 
of the Alcoholic Beverage Control 
2623 Atlantic Awn—Borough of J 
County of Kings, to be consume! 
premises.

MAX HUBER
2623 Atlantic Ave., Brookljn
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NOTICE is hereby given that Li< 
GB 1563 has been issued to the U 
to sell beer, i 
of the Alcoholic Beverage Contro

lyn, County of Kings, to be con , 
the premises.

MAX EDELSTEIN 1
222 Prospect Park West, I

NOTICE is hereby given that 1 
GB 1832 has been issued to the u 
to sell beer, at retail under S 
of the Alcoholic Beverage Contrr 
405 Vanderbilt St.. Borough of 
County of Kings, I 
premises.

HENRY ALLHUSEN 
405 Vanderbilt St., 1

NOTICE is hereby given that L 
GB 2254 has been issued to the u 
to sell beer, at retail under S 
of the Alcoholic BevcragdkContrl 
332 Crescent St., Boroiffn of 
Count}' of Kings, to be consum 
premises.

332 Crescent St.,

oOo
ralstybės agen- 
Paleckis, paskir- 

thomas mcGowran] komisaru lienoq 
nt St., Brook u»

-—-—------ :—Jae mitinge apie
hip pareiškė:

NOTICE !s hereby given that 1 
GB 2326 has been issued to the u 
to sell beer, at retail under S - 
of the Alcoholic Bevelage Contig Knrja Vliri ia 
297 7th Avenue, Borough of! ’
County of Kings, to be consumJ? lovų yra išne- 
premises. “ J

-o, a KARL SAIF^R ki ^suteptas sa- 
297 ith Ave.. Brookl r

.-------------- :------ -—1 savas, yra Lie-NOT'D,W hornhv «riv'»n thnt L *NOTICE is hereby given that i 
GB 1571 has been issued to the U 
to sell beer, at retail under S 
of the Alcoholic Beverage Contr 
438—6th Ave.. Borough of > 
County of Kings, to be consum®. 
premises.

438—6th
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JOHN GMELCH i
Ave., Brook

is herebyNOTICE . _
GB 2758 has been issued 
to sell beer, i 
of the Alcoholic _______ ___
67 Webster Ave., Borough of 
County of Kings, to be consum 
premises. 

GENNARO PALOMBA
67 Webster Ave., Brook

NOTICE is hereby given that | 
GB 2190 has been issued to the! 
to sell beer, at retail under j 
of the Alcoholic Beverage Comj 
5822—4th Avenue, Borough ųi 
County of Kings, to be consum 
premises. ,

BARNEY GOLDSTEH 
5822—4th Ave., Brookl

NOTICE is hereby" given that 1 
GB 2545 has been issued to I’ , 
to sell beer, at retail under J 
of the Alcoholic Beverage Conti 
8410—5 th Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consum 
premises.

Lietuvos gynė- 
’ kad nuo ko- 
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Mad komunis- 
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8410—5th
SAMUEL SIMON j

Ave., Brook

is hereby given thnt I(NOTICE .. ___ . _
GB 1609 has been issued to the 
to sell beer, at retail under ? 
of the Alcoholic Beverage Conti 
7212 5th Avenue, Borough oi 
County of Kings, to be consul! 
premises.

CARL KOENIG
7212 5th Ave., Brool

to sell
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to sell ____ ____
of the Alcoholic Beverage Conti 
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Count}’ of Kings, to 
premises.

ANNA C.
638 Bay Ridge Ave.,
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NOTICE is hei’cby given that! 
GB 2070 lias been issued to the 
to sell beer, at retail under, 
of the Alcoholic Beverage Con 
6906 Colonial Rd., Borough 
County of Kings, to be consu 
premises.

WALTER E, HASE 
6906 * Colonial Rd.,
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