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vių ujas vyskupas, 
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1 So. 4th Street

'* j mis dienomis, šalia la-

ir džiuginančios — rug- 
3 11 d. konsekruojamas 
,s vyskupas, Vilkaviškio 
ipas pagelbininkas, J. 
rsk. Vincas Padolskis, 

biografija spausdina- 
įtrame puslapyje, 
akindami naują gany- 
siunčiame jam nuošir
dus linkėjimus ir mal-

(Williamsburgh Bridge pį. Jis Popiežiaus paskir- 
paštalų įpėdiniu ypatin-
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th Street,

rgreen 4-7142

SALDAINIŲ PAIOD
GERIAUSIOS Rūį

į Bažnyčiai Lietuvoje 
s. Prieš akis milžiniški 
ai, kurie tačiau ir tvir- 
ratina lietuvius katali-

.engvi Užkandžiai, Kava, Arbata,^ įūti prisirišusiais prie 
I—PIETCS—VAKARIENĖ u finio Vnrs miimi tauta 
AS gamintas namie iš geriausiu? €iniO’ KUIS musų tautą 
ivoru. Parengimams priimami ė gyvą — prie savo
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id Street,
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y given that License No 
issued to the undersigned 
retail under Section 101 

Beverage Control Law al 
Borough of Brooklyn,

, to be consumed on the

IhM J. MAHER
Brooklyn, N. Y

o tikėjimo.
igdamie.si prie
ipo brolio, kun. dr. Jo- 
avicko širdies džiaugs- 

, kad vysk, 
skis galėtų dirbti lietu- 

ir j°s tikinčiųjų 
gerovei.
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gbuSL? rokštame, 
to sell h«. * 

of the Ihsį 
4“ 
County d į, 
premises.
407 W*

naujo

y given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
•„ Borough of Brooklyn, 
, to be consumed on the

SILVERBERG
Brooklyn, N. Y

tne puslapyje atspaus- 
u D 1004 utį ta S. 
to sell tat 
of the AM 
243 Wl» 
County d į 

premia

243

y given that License No 
issued to the undersigned 
retail under Section 107

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

NOTICES

VLING CENTER, INC.
Brooklyn, N. Y

y given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 101 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed on ths

to sell bat < 
of toe AM 
221 W An 
County d £» 
premisa

E 
221 bfih

WILLIAM BARTHAŪ 
Brooklyn, N. Y

NOTICE i: Sc 
GB 2611 hit 
to sell ha i 
of toe IM 
691 Mm; 
County of £? 
premises.

691 Merit

y given that License No 
issued to the undersigned 
retail under Section 101 

Beverage Control Law al 
e., Borough of BrufttW 

to be consumed off thr

NOTICE u e

to sell ta,i

; IRVING GROSS
OSS BROS.

Brooklyn, N. Y

Čomty of fid 
premises.

El

1W Atlas h

y given that License No 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
t. Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

:h lehmkuhl
Brooklyn, N. Y

NOTICE Is te 
GB 1541 tote 
to sell let 
of toe AM 
222 ?roj«h< 
lyn, tat! II 
the precis

111 
222 Praviri'

y given that License No 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
ue. Borough of Brooklyn.

to be consumed off the

AN SCHMEIDER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE h tel 
GB1RB ta al 
to sell beer. t| 
of the AJrate ] 
405 Vatai ] 
County d | 
premisa.

EE 
405 Vanirti J

y given that License No 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law a< 
Borough of Brooklyn 

to be consumed off the

pulkininko Kazio Škir- 
netuvos ministerio Ber- 
telegrama Paleckio vy- 
rbei Kaune. Skaitydami 
įsiai ir teisingai pasa- 

žodžius išdavikams, 
e atsiminti, kad K. Škir 
a, pirmasis Lietuvos ka- 
enės kūrėjas savanoris, 
įrras, pirmasis išgirdęs 
ės šūkį, pirmasis sto- 
Lietuvos gynėjų eiles, 
nebėra žodžių, kuriuos 

y | taikinti Paleckio vy- 
bei, išdrįsusiai paskelb 
•pą netekusiu Lietuvos 
bes, atskirtu nuo tos 
|bės, kurios pirmuoju 
U — kūrėju jis buvo, 
ns aišku, kad visi Lie- 
gyventojai dabar nete- 
isvos valstybės piliety- 
et šlykštu, kad komisa- 
rgai nesigėdi juoktis iš 
) savanorio Škirpos, 
cio vyriausybėje nėra 
feno asmens, kuris bu
riavęs savanorių eilėse. 
Ehei vieno, kurs būtų 
Isis Lietuvai jos sun- 
valandose.

oOo

WASHINGTON. — Karas 
ir ’’Naujosios Europos” išsi
rutuliojimo revoliucijos, kaip 
ir buvo galima laukti, neap
lenkė ir Lietuvos. Svetima 
ranka parinktas Seimas Lie
tuvoje pirmame savo posėdy 
liepos 21 d., palaidojo Lie
tuvos nepriklausomybę, pa
neigė tautos suverenumo tei
sę, kuri įrašydinta Steigia
mojo Seimo priimtoje ir vė
lesnėje Lietuvos Respubli
kos konstitucijoje, pirmame 
posme.

Nepriklausomybė — kiek
vienos civilizuotos tautos i- 
dealas; tautos jos siekia per 
kovą ir pasišventimą; nepri
klausomybė ir lietuvių tautai 
kainavo daug kraujo, energi
jos ir darbo. Nepriklausomy
bė yra per brangus dalykas, 
kad sveika ir gyva tauta jos 
negintų. Tad natūralu, kad 
čionai, laisvoje šalyje, gyve
ną lietuviai šoko Lietuvos 
laisvės ginti jiems galimais 
būdais: plačiuose visuomenės 
sluoksniuose kilo audra pro
testų prieš svetimos jėgos 
įsikišimą į Lietuvos reikal-
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Brooklyn, N. Y

y given that License No 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law a* 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off th*

HE ALWHSS 
e-ooklyn, N. Y.

y given that License No 
issued to the undersigned 
retail under Section 101 

Beverage Control Law al 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

■H CARBONE
Brooklyn, N. Y.

r given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 101 

Beverage Control Law al 
d.. Borough of Brooklyn 
to be consumed off the

.NIEL COHEN
1., Brooklyn, N. Y

' given that License No 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law al 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

VON DOHLEN
Brooklyn, N. Y

■ given that License No 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
leverage Control Law al 
, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

D ZINDMAN 
Brooklyn. N. Y

given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
3everage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

PRODUCTS INC.
Brooklyn, N. Y.

given that License No 
issued to the undersigned 
retail under Section 101 
leverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

:y shanik
Brooklyn, N. Y

given that License No. 
ssued to the undersigned 
retail under Section 107 
everage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

M. DENECKE 
Bar & Grill

Brooklyn, N. Y

NOTICE b Is
GB 2254 toteta. , . T-
to seii te.‘|timos valstybes agen- 
į’taSpstas Paleckis, paskir- 

ituvai komisaru, lieposCounty <4 - -
premisa. IP - - ■

33, cros^Iviename mitinge apie 
|istus taip pareiškė:NOTICE b

GB ^^Intelė partija, kuri iš fn m! bes. -L j j
likų ir kovų yra isne- 
rarias ir nesuteptas sa
ldos vėliavas, yra Lie- 
komunistų partija”.
Jodei jos švarios? Ar 
kad Lietuvos neprik- 
iybės pradžioj jų žmo- 
fdė į Lietuvą gaujas 
įkų kovai prieš išsilai- 
įus žmones? Ar todėl, 

atvesti Rusijos ka- 
Idkino Lietuvos gynė- 
Lr todėl, kad nuo ko
lų kariuomenės kulkų 
lirmieji savanoriai ka- 
Lip Lukšys, Juozapavi- 
A.r todėl, kad komunis- 
Jtija visą laiką rengė ir 
[ė nepriklausomai Lie- 
Įaidotuves?
^Paleckis,ąsočiai mitęs 
ros duona ir judošiškai 
peris metus pardavinė
jo Tėvynę, gali taip

to sell to-,1 
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t politinė grupė taip 
nevartoja teroro, gą- 

) chuliganizmu, užpul
tais, asmenų gero var 
mimu, kaip komunis- 
pns jokia ' priemonė 
Stirna, jei (tik tarnau- 
ftmizmo gprovei. Bet 
pi, kad Maįskvai ir vi- 
|ietuvos pavergėjams 
gnisios ’’Laisvės” rė
ps isteriškai šaukia, 
Įtisovietini] ai nusista- 
liški laikratščiai Ame- 
rųsdina’ mms teroru”

ir tt. Jie net klykia, kad tie 
jo nemėgiami laikraščiai gali 
kokį nors komunistų veikėją 
’’sumušti arba užmušti”.

Į šiuos šūkavimus neverta 
nei kiek atsakyti, nes pats 
komunistų redaktorius visiš
kai nusišnekėjo. Kur gi jis 
girdėjo, kad laikraštis galė
jo kokį žmogų primušti ar 
net ir užmušti? Kai sąžinė 
nerami, tai ir protas visiškai 
nebeveikia.

oOo
Komisarų skirtas Kaunui 

burmistras dr. Garmus prieš 
liepos 14 d. ’’rinkimus” buvo 
spaudoje pareiškęs.. kad 
’’kiekvienas liaudies seimo 
narys turės rūpintis, kad Lie 
tuva ir toliau liktų neprik
lausoma”.

Liepos 21 d. tas pats Gar
mus taip pat vykdė Maskvos 
komisarų įsakymus. Ir jis 
kėlė ranką už Lietuvos palai
dojimą. Ir jis nebegynė ne
priklausomos Lietuvos. Ir jis 
buvo toks pat melagis, kaip 
ir kiti komunistai, kurie 
prieš ’’seimo” rinkimų kome
diją dar kalbėjo apie laisvą 
Lietuvą.

oOo
Šioje ’’Amerikos” laidoje 

paduodamas sąrašas Lietu
vos ’’liaudies seimo” narių, 
kurie ir kojomis ir ranko
mis pasisakė už panaikini
mą nepriklausomos Lietuvos, 
įdomu, kad sąstate vra ir di 
dėlių, komunistu žodžiais kai 
bant, dykaduonių, savanau
džių, liaudies parazitų. Pa- 
vvzdžiui. rašvtoja Vaneikie- 
nė ir rašvtojas Gira, ku
riems vyriausybė mokėjo rie 
bias pensijas. Bet tai nekliu
do komunistams šiuos para
zitus padaryti didvyriais, 
nes jie ’’atsivertėliai”, liau
dies ’’draugai” ir tt.

įdomu pastebėti ir tai: 
’’seiman” išrinkti rašytojai, 
kaip Cvirka. Dovydėnas, Va- 
neikienė, Gira, Venclova, 
Smetonos valdymo laikais ga 
Įėjo rašyti ir spausdinti kny
gas, nors jie dabar rėkia, 
kad Smetonos laikais buvo 
didžiausia verslia. Dabar, 
kai jau iervvendinta tikra 
’’laisvė”, kai Venclova. Cvir
ka. Gira ir Vaneikienė tapo 
valdovais, tada jokie raštai 
neįmanomi, kurie tik negiria 
komunistu: dabar Smetonos, 
kurs netrukdė šiems išdavi
kams rašyti ir leisti knygas 
veikalai mėtomi iš knye’vnu 
ir deginami. Štai kur tikra 
laisvė!

us; menkas parsidavėlių bal
sas nustelbtas, tik ne jų pra
gaištingo darbo pasekmės.

Lietuvos Ministeris Va
šingtone, atstovaująs Nepri
klausomos Lietuvos reika
lams, skaitė savo šventa pa
reiga daryti, kas buvo reika
linga ir galima nepriklauso
mybei gelbėti. Lietuvos nau
jam režimui pakartotinai bu
vo priminta, kad nepriklauso 
mybės išlaikymas yra griež
čiausias visos lietuvių tautos 
reikalavimas ir vienintelė są 
lyga bet kokiam sandarbi- 
ninkavimui. Deja, liepos 21 
dieną, Lietuvos Pasiuntiny
bę pasiekė iš Kauno liūdnos 
žinios, kad ten jėga nugalė
jo teisę, kad mūsų brangia
jai tėvynei vėl tenka pasi
nerti, tikėsime, neilgam, į 
jai primestą eksperimentą 
po svetimos jėgos kontrole. 
Liepos 21 d. prie Pasiunti
nybės kabojo tautinė vėlia
va iškelta tik per pusę. Se
kančią dieną, liepos 22 d., 
Lietuvos Atstovas padarė 
reikiamas išvadas iš susida
riusios padėties. Ir yra svar
bu ir malonu pažymėti fak
tą, kad jau liepos 23 d. Ame
rikos vyriausybė oficialiai ir 
viešai pasisakė, p. Welles, 
Valstybės Sekretoriaus aiš
kiais žodžiais.

Sakoma: tikra draugystė 
tik nelaimėje patiriama. Di
džioji Amerikos demokratija 
narodė savo draugiškumą 
ryžtingai ir didvyriškai ne 
tik Pabaltijos valstybėms, 
bet ir Amerikos kontinente 
mažosioms valstybėms.

Tasai Amerikos vyriausy
bės pareiškimas konsekven
tiškai reiškia Lietuvos oku
pacijos nepripažinimą ir Lie
tuvos diplomatinės ir konsu- 
larinės atstovybės padėties 
nepakitėjimą.

Dėkinga lietuvių tauta šį 
kilnų Amerikos vyriausybs 
žingsnį minės amžinai.

LIETUVOS LAISVĖS PAS
KOLOS BONAI IR 

KUPONAI

WASHINGTON, D. C. — 
Lietuvos Pasintinybė prane
ša, kad tuo tarpu ir nuo lie- 
nos 19 d. ji nebeturi galimy
bės Lietuvos Laisvės Pasko
los bonus ir kuponus apmo
kėti, nes iš Lietuvos Iždo 
tam tikslui negaunama papil 
domu kreditų.

Todėl nėra tikslu bonus ir 
kuponus Pasiuntinybei be- 
siuntinėti, nes juos tektų 
grąžinti ir dėl to susidarvtų 
bereikalingų išlaidų ir siun
tėjui ir P-nsiuntinybei. Jei 
kada vėl šiai Pasiuntinybei 
bus duota proga bonų ir ku
ponu mokėjimą atnauiinti, 
tai ji praneš per spaudą ir 
privatiškai.

L. L. P. bonus patariama 
laikyti saugioje vietoje atei
čiai.

Lietuvos Pasiuntinybė

ITALIJOS KARALIUS 
MINĖJO SUKAKTĮ

ROMA. — Liepos 29 d. su
kako lygiai 40 metų, kai Ita
lijos karalius Viktoras Ema
nuelis užėmė sostą. Prieš 40 
metų buvo nužudytas jo tė
vas, karalius Umbertas.

Tą pačią diena Italijos di
ktatoriui Mussoliniui sukako 
57 metai. Hitleris italu kara
liaus ir Mussolinio sukakčių 
proga atsiuntė sveikinimo te 
legramas, kuriose išreiškė 
vilti greitai pasidžiaugti ben
dru laimėjimu mūšių laukuo
se.

Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijai, pulk. Kazys 
Škirpa, ątsiuniė Lietuvos pa
siuntinybei Washingtone to
kią radiogramą:
Lithuania, Washington.

Liepos dvidešimt penktą 
vakare gavau Glovackio te
legramą, kad ministrų tary
bos nutarimu esu ateidžia- 
mas iš pasiuntinio pareigų, 
atėmus man Lietuvos piliety 
bę. Atsakiau užsienio reika
lų ministerijai sekančiai:

Jūsų keturi zero devyni 
savo telegrama keturi zero 
zero septyni pareiškiau pro
testą prieš komunistinio sei
mo išdavikiškus liepos dvi
dešimt pirmos' dienos nuta
rimus. Kaip pilnateisis Lie
tuvos pilietis, pirmasis mū
sų kariuomenės kūrėjas sa
vanoris, aukavęs savo gyvy
bę už Lietuvos nepriklauso
mybę, aš tam turėjau pilną 
teisę ir moralinį pagrindą. 
Jūsų telegrama keturi zero 
devyni ir pasiuntimas Mask
von delegacijos išsižadėti Lie 
tuvos nepriklausomybės pa
rodo, kad dabartinė ministrų 
taryba solidarizuoja sų sa
kytais seimo nutarimais. Pro 
testuoju prieš tokią jos lai
kyseną, kaip neabejotiną 
krašto išdavimą ir skaitau, 
kad tuo pačiu dabartinė mi
nistrų taryba nustoja manda
to veikti nepriklausomos Lie
tuvos valstybės vardu. To
dėl jos nutarimą atleisti ma
ne iš nepriklausomos Lietu
vos valstybęsįitstovo parei
gu ir akyplėšišką atėmimą 
iš manęs Lietuvos pilietybės 
skaitau neteisėtais aktais ir 
todėl neturinčiais jokios ju
ridinės galios.

Škirpa.

PRANCŪZIJOJE TEISIA
MI BUVĘ MINISTERIAI

VICHY. — Prancūzijos 
ministerio pirmininko ir val
stybės vado maršalo Petain 
vyriausybės nutarimu. įsteig 
tas Prancūzijos vyriausias 
teismas, kuriam bus pavesta 
teisti buvusius Prancūzijos 
ministerius, kaltinamus už 
Prancūzijos įtraukimą į ka
rą. Kaltinamųjų asmenų tar
pe yra buvęs ministeris pir
mininkas Daladier. buvęs lai- 
vvno ministeris Campinchy 
ir buv. vidaus reikalų minis
teris Mandel, kuriam '•skiria
mi didžiausi kaltinimai.

Petain vyriausybė išleido 
naują įstatymą, kuriuo įve
dama mirties bausmė tiems 
prancūzams, kurie stos į sve
timos valstybės kariuomenę. 
Šis įstatymas ypatingai nu
kreiptas prieš tuos prancū
zus, kurie yra pabėgę į An
gliją ir ten stoja į Anglijos 
kariuomenę kovai prieš Vo
kietiją.

KINIJA ATMETĖ NAUJUS 
JAPONIJOS SIŪLYMUS

HONG-KONG. — Japoni
jos wriausvbe Kinijos vy- 
riausvbei, kuriai vadovauja 
generolas Čang Kaišek, pa
siūlė naują taika, pagal ku
ria Kinija turėtu Japonijos 
maudai atsisakyti nuo penkių 
šiaurinės Kinijos provincijų 
ir nuo bet kokių teisių i 
Prancūzijos ir Anglijos val
domas žemes Azijoje. Be to. 
Kinijos vvriausybė turėtu 
oripažinti japonu sudarvtą 
Nanking’o vyriausvbę, ku
rios nriešakvje stovi kinie
tis Wang Chingwei.

Kinijos vvriausvbė visus 
naujus nasiūlvmus atmetė ir 
nutarė tęsti kovla dėl valsty
bės nepriklausofmybės. 

I

Lietuva Greitai Soviets na'.T

MINISTERIO ŽADEIKIO 
ŽODIS PALECKIUI

Lietuvos Pasiuntinys P. 
Žadeikis liepos 25 d. Palec
kio vyriausybei Kaune pa
siuntė sekantį kabelį:

Liepos keturioliktos ir 
penkioliktos rinkimai, įvykę 
milžiniškos svetimos kariuo
menės okupacijoje, svetimai 
rankai diriguojant, pašali
nus nepriklausomybę re
miančias sroves, yra tautos 
valios falsifikacija, priešin
ga konstitucijai, neteisėti 
Jo nutarimas įjungti Lietuvą 
Sovietų sąjungon yra uzur- 
pacija lietuvių tautos suve
renumo, prieš ką protestuo
ju pareikšdamas, kad tokiais 
rinkimais sudaryto seimo 
aktai neturi privalomos rei
kšmės. Teisėtumo atstaty
mui reikalinga karinės oku
pacijos ištraukimas, naujų 
rinkimų įvykdymas.

BALKANUOSE BŪSIANTI 
NAUJA TVARKA

ROMA. — Čia plačiai kal
bama, kad Balkanuose, gra
žiojo Dunojaus pakraščiuose, 
bus įgyvendinta nauja ’’tvar
ka”, kurios reikalais dabar 
rūpinasi Vokietija, Sovietų 
Rusija ir Italija. Rumunijos 
laukia naujas padalinimas; 
ji turės grąžinti Vengrijai ir 
Bulgarijai dalį teritorijų, 
kurios jai atiteko po didžio
jo karo. Vengrija turėsianti 
atiduoti Sovietams Karpatų 
Ukrainą.

Taip pat plinta žinios, kad 
Vokietija atiduos Rusijai ke
turias buvusios Lenkijos pro 
vincijas (Varšuvos, Lodzės, 
Liublino ir Kielcų), už ką 
Rusija prižadės nesikišti į 
Vokietijos pirmenybę Balka
nuose. Atiduodama Lenkijos 
dalis būtų įjungta į Rusiją 
kaip sovietinė Lenkija; sau 
Vokietija pasiliktų pietinę 
Galiciją, kad Rusija negautų 
bendros sienos su Slovakija. 
Jei taip įvyktų, Anglija su
silauktų naujų sunkumų, nes 
ji prižadėjo atstatyti Lenki
ją, bet ji nenori turėti nesu
sipratimų su Sovietų Rusija, 
kuri ir taip jau turi dalį bu
vusios Lenkijos.

AUTOMOBILIU NELAIMIŲ 
SKAIČIUS DIDĖJA

Šiais metais Amerikoje 
per pirmus šešis mėnesius au 
tomobilių nelaimėse užmušta 
14,740 žmonių, kas yra 1,040 
asmenų daugiau, nei pernai 
per tą pati laika. Saugiausias 
miestas šiuo atžvilgiu buvo 
Bostonas.

Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos sovietinimas vykdomas 
didžiausiu spartumu. Visa 
žemė paskelbta valstybės 
nuosavybe. Ūkininkams, tu
rintiems ne daugiau 30 hek
tarų, leidžiama žemę dirbti, 
bet ne kaip savininkams, o 
tik kaip sovietinės tvarkos 
vergams. Daugelyje vietų ū- 
kininkai suskubo piauti gy
vulius, kad turėtų maisto 
ateinančiai žiemai. Tai labai 
nepatiko komisarams ir jie 
išleido griežtus įsakymus, pa 
skelbdami tokius ūkininkus 
sabotažninkais, liaudies prie
šais. Darbininkams uždraus
ta reikalauti geresnio atly
ginimo ir palankesnių darbo 
sąlygų. Dabar, esą, darbinin
kai turi keletą kartų padi
dinti savo darbingumą, nes 
dabar dirbama ne buržuazi
nei gerovei, bet sovietinei 
valstybei.

Visose trijose Pabaltijo 
respublikose plačiai kalbama 
apie sabotažninkus, liaudies 
nriešus, silpna darbininkų 
drausmę, sumažėjusią gamy
ba. įvairius trukdymus. Ko
misarų paskelbtiems sabotaž- 
ninkams įvestos didelės baus 
mes, kurios taikomos ne tik 
vadinamiems nusikaltėliams, 
bet ir ju šeimų nariams. 
Latvijos prekybiniems lai
vams isakvta vvkti i Latvi
jos arba i Rusijos uostus. 
Laivu tarnautojams, atsisa
kantiems pildvti šį isakvmą. 
nagrasinta mirties bausme, 
kuri bus pritaikinta ir jūri
ninkų šeimų nariams.

Lietuvoje visiems gyven
tojams įsakyta atiduoti ko
misarams visas bangenybes 
— auksinius ir sidabrinius 
pinigus, vertybinius popie
rius, įvairius brangius daik
tus ir pasisakyti, kiek turi
ma turto užsienyje. Iš visų 
krautuvių atimti brangūs 
laikrodžiai, žiedai ir kito
kios brangenvbės. Visi ban
kai perimti į sovietu val
džios rankas. Žemei išmatų o 
ti ir jai suskaldyti, bend
roms ūkiams įsteigti suda
ryta speciali komisija, kuri 
savo darbą jau vvkdo. Visu 
ūkininkų gyvuliai ir kitoks 
gyvas ir negyvas turtas su
rašinėjamas.

Įsteigta nauja pramonės 
ministerija, kurios komisaru 
paskirtas Chaim Alperovič. 
Jo žinioje bus dirbtuvės, fa
brikai, įvairios įmonės. Taip 
pat įsteigta ir prekybos mi
nisterija. bet jai neteks jo
kios prekvbos tvarkyti, ka
dangi prekyba su užsieniu 
tvarkys tik vyriausias pre-

Prezidentas Rūpinasi Saugumu
NORFOLK, VA. — Prezi

dentas Roosevelt drauge su 
keliais palydovais apžiūrėjo 
Chesapeake įlankos apylin
kėje esama karines jėgas, y- 
pač karo laivyno dalis. Pre
zidentas savo kelione buvo 
labai patenkintas ir pareiškė 
įsitikinimą, kad šalies saugu
mas nuolat tvirtinamas. 
Drauge su prezidentu kelia
vo ir naujasis laivyno sek- 
kretorius, Frank Knox.

Amerikos piliečiai, ypač 
tie, kurie žiūri į ateitį, reika
lauja, kad komunistų partija 
būtų panaikinta ir komunis
tų veikimas šioje šalyje už
draustas.

TURKIJOJE NAUJAS
ŽEMĖS DREBĖJIMAS

ANKARA. — Liepos 31 d. 
keliose Turkijos vietose įvy
ko smarkūs žemės drebėji
mai, kuriuose 12 kaimų vi
siškai sunaiknta. Žuvusių 
žmonių priskaitoma per 300. 
Vyriausybė organizuoja sku
bią pagalbą nukentėjusiems.

MASKVA. — Komunistai 
per savo spaudą puola japo
nus, mėginančius pakenkti 
geriems Vokietijos ir Sovie
tų Rusijos santykiams. Ypa
tingai puolamas vienas japo
nas, parašęs knygą apie So
vietų Rusiją. Jam patariama 
’’nekišti nosies” į Rusijos po
litiką.

kybos komisaras, esąs Mas
kvoje.

Komunistinis seimas, atli
kęs Lietuvos nepriklausomy
bės panaikinimo paskelbimo 
darbą, priėmęs Lietuvai so
vietinę santvarką, jau išsis
kirstė. Jis turėjo paruošti 
naują šalies konstituciją, bet 
kadangi Paleckis nurodė, 
kad Lietuva gali turėti tik 
Stalino konstituciją, tad ”sei 
mo” nariams neteko ir šio 
darbo atlikti, nes pats Stali
nas nurodys, kokia ’’konsti
tucija” bus nustatyta Lie
tuvos provincijai tvarkyti.

Estijos gyventojai labai 
skaudžiai pajuto Rusijos ka
riuomenės atneštą šaliai ne
laimę. Kariuomenė atsigabe
no ir prostitučių būrius; ka
reiviams esančios išdalintos 
kortelės, su kuriomis jie gali 
lankytis pas prostitutes. Bet 
jie tuo nesitenkina. Jie už
teršė Estiją iki šiol ten ne
žinota sifilio ligos rūšimi. 
Estijos sveikatos komisaras 
kreipėsi į Maskvą, prašyda
mas mediciniškos pagalbos 
kovai sū estams nežinoma 
liga.

Liepos 30 d. iš Kauno iš
vyko į Maskvą delegacija, 
kuri rugpiūčio 1 d. kreipėsi į 
Sovietų Sąjungos Vyriausią 
Tarybą, prašydama įjungti 
pavergtą Lietuvą į Sovietų 
Sąjungą. Ši delegacija užbai
gė Lietuvos komunistų judo- 
šišką veiklą, kuri buvo SęJ^ 
vietams reikalinga, kaip 
skraistė tamsiems darbams 
uždengti.

Komisarams Kaune labai 
prasto įspūdžio sudarė Jung
tinių Amerikos Valstybių pa
smerkimas Sovietų Rusijos 
smurto Pabaltijo valstybėse. 
Paleckiui ir jo bendradar
biams labai nepatiko ir juos 
labai erzino Lietuvos atsto
vų užsienyje atsisakymas 
pripažinti Lietuvos okupaci
ją. Užsienių reikalų vicemi- 
nisteris Glovackas, netekęs 
lygsvaros, pildydamas savo 
vyresniųjų nurodymus, nu
siuntė Lietuvos pasiuntiniui 
Berlyne pulk. Škirpai tele
gramą, kurioje jam praneša
ma, kad jis atleidžiamas nuo 
nareigų ir kad jam atimama 
Lietuvos pilietybė. Škirpa, 
pirmasis Lietuvos kariuome
nės kūrėjas savanoris, tuo- 
iau atsakė telegrama, kad iš
davikiškos valdžios nutari
mai neturi jokio teisėto pa
grindo, kad jis atstovauja 
nepriklausomai Lietuvai.

Lietuvos Vokietijos pasie
nis labai stropiai saugomas, 
kad niekas nepasišalintu į 
užsienį. Buvę vyriausybių 
nariai beveik visi areštuoti. 
Suimtųjų tarpe yra ir prof. 
Voldemaras, kurs iš Italijos 
sugrįžo į Lietuvą birželio 16 
d., kai Lietuva jau buvo už
imta rusų. Voldemaro su
grįžimo priežastis labai pas
laptinga. Dabar net nežino
ma, kokiame kalėjime jis lai
komas. Abejojama, ar jis bė
ra Lietuvoje. Greičiausiai, 
kaip spėjama, jis išvežtas į 
Maskvą.

ateinančią savaitę Lietuvo
je ir visose buvusiose Pa
baltijo respublikose laukia
ma ypatingai griežtų komi
saru valdžios žygiu, nes tada 
Lietuva bus jau ir oficialiai 
Sovietų Rusijos dalimi. Dar 
laikyta kariuomenė tuojau 
bus įjungta į Sovietų kariuo
menę. Litas netrukus turės 
būti visiškai panaikintas, o 
jo vietoj žmonėms duodamas 
visiškai bevertis rusiškas čer 
voncas.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Vieninga Veikla
Lietuvos atžvilgiu dviejų nuomonių jau nebėra. Po 

birželio 15 d. įvykių dar buvo lietuvių, kurie tikėjo, kad 
Paleckio vyriausybė liks lietuviška, kad Lietuvos nepri
klausomumo koks nors ryškesnis ženklas dar bus išlaiky
tas, kad Sovietų Rusija nors kiek paisys pasaulio viešo
sios nuomonės ir todėl nedrįs visiškai panaikinti laisvą, 
nepriklausomą valstybę, kuri savo žmonių darbais per 22 
metus įrodė neabejotiną teisę būti nepriklausoma.

Lietuvos atstovai užsienyje pradžioje lyg ir bandė 
šaltai stebėti naujus įvykius, susilaikydami nuo bet ko
kios nuomonės pareiškimo. Tačiaus jie pasirodė vyriškai 
ir lietuviškai, kai komunisti .lis ’’seimas” pasirinko kelią 
aklai klausyti Maskvos įsakymų. Lietuvos atstovai, turį 
ilgametį patyrimą, išbandyti įvairių audrų, panaudojo vi
są savo įtaką Lietuvos nepriklausomybės idealui apginti. 
Jie pareiškė griežtą protestą prieš šlykštų Lietuvos užėmi
mą. Jie buvo paskirti nepriklausomai Lietuvai atstovauti 
ir jai ginti; savo pareigą jie garbingai atliko.

Čia ypatingu pasitenkinimu turime paminėti tuos vy
rus, kurie neišdavė Lietuvos vėliavos, kurie neprisidėjo 
prie išdavikų. Tai vyrai, kurių visas gyvenimas sujungtas 
su Lietuva, su jos žmonių kovomis dėl nepriklausomybės. 
Jų vardai turi būti dažnai minimi mūsų lūpose ir širdyse:

Berlyne — pulk. Kazys Škirpa, pirmasis Lietuvos ka
riuomenės kūrėjas savanoris. Londone — amerikiečiams 
gerai pažįstamas Bronius Balutis. Paryžiuje — Petras 
Klimas, ilgametis Lietuvos diplomatas, pasirašęs Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo pareiškimą. Romoje — 
Stasys Lozoraitis, buvęs ilgametis Lietuvos užsienių rei
kalų ministeris, dirbąs Lietuvos valstybinį darbą nuo pat 
nepriklausomybės pirmų dienų. Bern, Šveicarijoje — Dr. 
J. Šaulys, pasirašęs Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mą ir ministeris Eduardas Turauskas, pasižymėjęs diplo
matinėje tarnyboje užsienyje ir viduje.

Džiugu, kad ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse turė- 
.turime Lietuvos nepriklausomumo gynėjus. Wa

shingtone — ministeris pulk. Povilas Žadeikis, Lietuvos 
kariuomenės savanoris, jau keliolika metų atstovaująs 
Tėvynei šioje šalyje. New Yorke — generalinis konsulas 
pulk. Jonas Budrys, kariuomenės savanoris, ypatingą dar
bą atlikęs Klaipėdos atvadavime. Chicagoje — konsulas' 
Petras Daužvardis, amerikiečiams plačiai žinomas, visu 
gerbiamas ir mylimas. Prie jų solidariai prisijungė ir gar
bės konsulai — adv. Antanas O. šalna Bostone ir Julius 
Bielskis. Los Angeles. Malonu pažymėti, kad su savo vy
resniaisiais pareigūnais drauge, be jokių nuolaidu, eina 
ir jaunesni Lietuvos pareigūnai, attašės Vytautas Stašin
skas ir Anicetas Simutis New Yorke ir Jonas Jasinskas 
Chcagoje. Visi šie trys vyrai yra Lietuvos kariuomenės 
atsargos karininkai.

Reiškiant pasitenkinimą Lietuvos atstovu užsienyje 
veiksmais, tenka taip pat pasidžiaugti, ’kad ir Amerikos 
lietuviai labai vieningi. Daugelyje vietų katalikai, libera
lai tautininkai ir socialistai turėjo bendrus susirinkimus 
priėmė bendrus pareiškimus ir nuoširdžiai surado vienin
gą bendrą kalbą visiems lietuviams bendru klausimu, nes 
visiems rūpi vėl išvysti laisvą ir nepriklausoma Lietuva. 
Kitą savaitę, kiek mums žinoma, turės susidaryti bendra 
Amerikos lietuvių vadovybė, kuri derins lietuviu veikla 
Lietuvos nepriklausomybei atsteigti. šiai vadovvbei nra- 
matomas didelis pasitikėjimas. Jos laukia didelis darbas.

Kai prieš akis matvti visu Lietuvai ištikimu lietu
viu bendras pasiryžimas be nuolaidu dirbti, kovoti ir lai
mėti. galime šviesesne viltimi žiūrėti i lietuviu tautos atei- 

• ti. Lietuvos atsakingu asmenų pasirinktas tiesos ir ne
priklausomos Lietuvos evnimas ir ralingos išeivijos vie
ninga. veikla vra užtikrinimas, kad kiekvipnaq lietuvis at
liks savo pareiga. Kiekvienas lietuvis, kurs tiki i žmogaus 
aukšta paskirti, kuriam brandi savo tautos meilė ir rū
pi visos žmonijos taika, stos i vieninga. bendra darba 
Ypač daug vilčių dedame i kataliku visuomene, kuri visa
da ant. savo neciu nešė sunkia darbo našta. Ji tautos gelbė
jimo darba dirbs visu nuoširdumu. Ji bus su visais, ku
riems rūpi laisva, nepriklausoma Lietuva.

teologijos mokslus 
įstojo į Biblišką 

Romoje, kur gavo

Vyskupas Vincas Padolskis

Rugniūčio 11 d. bus kon- 
sekruoiamas nauiasis Vilka
viškio vvs^vnas-pavaduoto- 
ias. Tai .To Ekscelenciia vvs- 
kunas Vincas Padolskis. Šv. 
Rašto nrofesorius Vytauto 
D. universitete.

Jaunasis manytoms gimė 
Virbai vie. 1904 m balandžio 
21 d. Jo tėvas, Vincas Pa- 
dolskis. atėies užkuriomis, 
vedė Ona Vabalaite-Navickie 
nę, kurios vyras, Jonas Na-

viekas, mirdamas naliko di
deli ūki ir su nenkiais vai
kais našle. Abudu tėvai buvo 
dori ir garbingi Virbalio mie 
stelio gvventoiai.

Navicku šeimos vvriau- 
sias sūnus Stasvs muzikas- 
komnozitorius. Alvtaus gim- 
naziios mokvtoias: antrasis. 
Vladas. Virbalio miesto bur
mistras: treciasis. Viktoras, 
naveldėio 
virtasis,

Maskvos Agentų Sąrašas

Pet- 
valstietis, 
Gudžiūnų

VYSKUPAS BUČYS IŠVY
KO LIEPOS 29 D.

REZOLIUCIJA Socijalinis

tėvu ūki: ir ket-
Jonas, kunigas,

M- •

Marianapolio Kolegijos rek
torius ir Tėvų Marijonų pro
vincijolas Amerikoje; duktė 
Viktorija išėjusi į marčias į 
Prapuolenius, Kybartuose.

Padolskių šeimoje esama 
dviejų vaikų: duktė Elena, 
ištekėjusi už Smolskio, gyve
na Virbalyje; šeimos jauniau 
sias sūnus, Vincas — dabar
tinis vyskupas.

Vyskupas V. Padolskis 
pradžios mokslus ėjo Virba
lio mokykloje ir Kybartų 
gimnazijoje. 1920 m., vyres
nysis brolis, kun. Jonas Na
vickas, grįždamas rudenį į 
Šveicariją, pasiėmė brolį Vin 
cą su savim ir pasiuntė jį į 
Italiją mokytis svetimų kal
bų. Pramokęs prancūziškai 
ir itališkai, 1922 m. atvyko 
į Friburgo universitetą ir į- 
stojo į filosofijos skyrių. Tą 
pačią vasarą kun. J. Navic
kas išvyko į Ameriką, o stu
dentas V. Padolskis — į Ro
mą, kur įstojo į Gregoriaus 
universitetą. 1925 m. univer
sitetą baigė gaudamas filo
sofijos daktaro laipsnį.

Tų pačių metų rudenį įsto
jo į Friburgo universitetą, 
Šveicarijoje, kur po ketverių 
metų gavo teologijos dakta
ratą. 1927 m. kun. J. Navic
kas lankėsi Lietuvoje ir pa
prašė vyskupą, kad jo brolis 
būtų kiek anksčiau įšventin
tas į kunigus. Vyskupas su
teikė tą malonę ir dr. V. Pa
dolskis 1927 m. rugpiūčio 22 
dieną buvo įšventintas į ku
nigus. Kunigystės šventimus 
suteikė jo gimtosios parapi
jos bažnyčioje, Virbalyje, J. 
E. vyskupas Pranciškus Ka
revičius. Pamokslą pasakė 
savo broliui kun. dr. J. Na
vickas.

Baigęs 
Friburge, 
Institutą,
Šventojo Rašto licencijatą. 
1932 m. atvyko į svečius pas 
savo brolį į Ameriką. Porą 
mėnesių gyveno Chicago j e ir 
Hinsdale, Illinois. Tuo laiku 
TT. Marijonai įkūrė Maria- 
napolį. čia kartu su savo 
broliu atsikėlė ir kun. Vin
cas, porą mėnesių praleisda
mas Rytuose.

Tų pačių mokslo metų pa
vasarį studijų reikalais išvy
ko į Šventąją Žemę. Čia besi
mokydamas ir tyrinėdamas 
šventas vietas, aprašė savo 
kelionę ir išleido atskiroje 
knygoje, ’’Kelionė į šventąją 
Žemę”. Baigęs mokslus, buvo 
paskirtas Vilkaviškio kunigų 
seminarijos Šv. Rašto profe
sorium, kur mokė septyne
rius metus. Pernai buvo pa
kviestas į universitetą užim
ti arkivyskupo Skvirecko vie 
tą ir dėstyti Naujojo Įstaty
mo Šv. Raštą.

Jaunasai ganytojas yra 
plačiai išsilavinęs žmogus; 
kalba lietuviškai, vokiškai, 
rusiškai, pancūziškai, itališ
kai, angliškai, lotyniškai ir 
gerai pažįsta nemaža senųjų 
kalbų. Yra parašęs keletą 
mokslinių veikalų lietuvių ir 
prancūzų kalbomis. Paskuti
nis, pereitą mėnesį išleistas, 
io mokslinis veikalas yra 
’’Kristaus Kunigystė”. Gau
siai dalyvauja periodinėje 
spaudoje, patiekdamas gilių 
straipsnių ’’Tiesos Keliui”, 
’’Logos”, ’’Enciklopedijai” ir 
t. t. Amerikoje jo straipsnių 
buvo ’’Drauge”, ’’Laive”, 
’’Darbininke” ir ’’Studentų 
žodyje”.

Naujasis ganytojas yra la
bai linksmo būdo, simpatin
gas, geras dainininkas, nema 
ža laiko pašventęs dramai, 
muzikai. Savo mokinių labai 
mylimas, ypač * amerikiečių 
klierikų, bestudijuojančių 
Lietuvoje, artimas prietelius.

Labai gerai suprantame, 
kokias sunkias pareigas už
deda ant jo pečių Dievo Ap- 
veizda, ypač šiais kraujo ir 
ašarų metais, kai mūsų bran
gi tėvynė yra netekus savo 
nepriklausomybės. Tepadeda 
jam Aukščiausias savo dan
giška palaima sunkiose jo 
ganyto  j avimo dienose!

Stasys P. Vaičaitis.

km., Bubelių 
apskr.; 7 Pet- 
32 m., stalius,

Gižų valse.,

Liepos 14 ir 15 d. d. Lie
tuvos gyventojai buvo pri
versti atlikti rinkimų kome
dijas ir neva balsuoti už Ma
skvos paskirtą kandidatų są
rašą į ’’Liaudies seimą”. Ma
skvos komisarai parinko 79 
asmenis, kaip savo pakalikus 
ir už juos Lietuvos žmonės 
turėjo balsuoti. Jau gautas 
sąrašas tų vadinamų liau
dies atstovų, kurie liepos 21 
d. ’’visais balsais ” nutarė 
ir formaliniai panaikinti Lie
tuvos nepriklausomybę, pra
šydami Sovietų Rusijos ko
misarų valdžios pavergti Lie 
tuvą visiškon Sovietų Sąjun
gos nelaisvėn. Lietuviams 
privalu žinoti, kokie asme
nys sutiko atlikti judošišką 
Tėvynės pardavimo darbą. 
Gal daugeliui bus pažįstami, 
tad ir skelbiame jų vardus. 
Paduodamas sąrašas sudary
tas pagal apygardas, į ku
rias Lietuva buvo padalyta 
’’seimo” rinkimams.

Kauno apygardos: 1. Juo
zas Banaitis, 32 metų, peda
gogas, muzikas, Valst. Radi- 
jofono direktorius; Juozas 
Glotnis, 43 m., valstietis, 
Daržbalių km., Krakių vals., 
Kėdainių apskr.,; Antanas 
Garmus, 60 m., med. gydy
tojas, Kauno burmistras; 
Antanas Venclova, 34 m., ra
šytojas, pedagogas, švietimo 
ministeris; 5. Pranas 
rauskas, 42 m., 
Jokūbaičių km.,
valsč., Kėdainių apskr.; 6. 
Aleksandra Staškevičiūtė, 40 
m., operos solistė, Kaunas; 
7. Vytautas Bieliauskas, 23 
m., kareivis, Mariampole; 8. 
Antanas Sniečkus, 37 m. Sau 
gurno Departamento direkto
rius; 9. Motiejus Šumauskas, 
35 m., Darbo Rūmų pirmi
ninkas; 10. Jankelis Vinic- 
kis, 33 m., darbininkas, Kau
nas;

Marijampofes. apygarda: 
1. Mikalina Meškauskienė, 
33 m., Žemės Reformos De
partamento direktorė; 2. 
Pranas Mickus, 38 m., agro
nomas, Dotnuva; 3. Pranas 
Eidukaitis, 60 m., valstietis, 
Vaitkabalių km., Gražiškių 
valsč., Vilkaviškio apskr.; 4. 
Jurgis Bieliauskas, 50 m., 
valstietis, Mažiškės km., Gri
škabūdžio valšč., Šakių aps.;
5. Juozą Demskis, 58 m., val
stietis. Kurynės km., Jankų 
valsč., Šakių apskr.; 6. Jo
nas Plečkaitis, 45 m., valstįe 
tis, Slabadų 
valsč., Šakių 
ras Daukšys, 
Biržų vienk.,
Marijamoplės apskr.; 8 Vik
toras Ditkevičius, 22 m., ka
reivis, Marijampolė.

Ukmergės apygardos: 1. 
Stasys Pupeikis, 35 m., kai
mo mokytojas, Susisiekimo 
ministeris; 2. Jonas Malašin- 
skas, 41 m., valstietis, Kavo
lių km., Dusetų valsč., Zara
sų apskr.; Vladas Gudaus
kas, 41 m., valstietis, Tau- 
gaičių km., Kovarsko valsč., 
Utenos apskr.; 4. Jonas Aba- 
konis, 30 m., žemės ūkio dar
bininkas, Siesikų valsč., Uk
mergės apskr.; 6. Adomas 
Dambrauskas, 48 m., žemės 
ūkio darbininkas, Gužų km., 
Siesikų valsč.; 7. Liudas Gi
ra, 54 m., rašytojas, švieti
mo viceministeris; 8. Alfon
sas Česnaitis, 32 m., darbi
ninkas. Ukmergė; 9. Aleksas 
Guzevičius, 32 m., žurnalis
tas, Vidaus reikalų min-jos 
generalinis sekretorius.

Panevėžio apygardos: 1. 
Matas Mickis, 42 m., žemės 
Ūkio ministeris; 2. Kazys 
Petrauskas, 25 m., darbinin
kas, Panevėžys; 3. Icikas 
Dembo, 3 m., technikas, Ra
guvos m.; 4. Ignas Laučys, 
52 m., valstietis, Obelių vis., 
Rokiškio apskr.; 5. Liudas 
Dovydėnas. 33 m., rašytojas;
6. Marija Kutraitė, 29 m., 
darbininkė, Biržų apsk.; 7. 
Stepas Murauskas, 50 m., 
valstietis, žaidelių km., Ku
piškio valsč.; 8. Antanas Mi-

konis, 24 m., darbininkas, 
Biržų miesto ;9. Juozas Gri- ' 
galevičius, 27 m., valstietis, ; 
Šemetų km., Rokiškio apsk.;
10. Petras Pauksnys, 38 m., - 
valstietis, Biržų apsk.; 11. 
Vladas Biržietis, 27 m., tech
nikas, studentas, atsargos 
leitenantas.

Telšių apygardos; 1. Me
čys Gedvilas, 40 m., Vidaus 
reik, ministeris; 2. Stasė 
Vaineikienė, rašytoja, Palan 
gos burmistre; 3. Liudas A- 
domauskas, 60 m., Valstybės 
kontrolierius; 4. Birutė Ab- 
dulskaitė, 27 m., mažažemė 
valstietė, Salantai; 5. Jonas 
Taurinskas, 50 m., valstietis, 
Mažeikiai; 6. Antanas But
kus, 31 m., ūkininkas, Pulų 
km., Kretingos apsk.; 7. An
tanas Bauža, 39 m., ūkinin
kas mažažemis, Tveriai; 8. 
Domas Ročius, žemės ūkio 
darbininkas, Telšiai.

Vilniaus apygardos: 1. Ste 
ponas Jendrikovskis, 30 m., 
teisininkas; 2. Stasys Vol- 
kovičius, 45 m., darbininkas; 
3. Irena Dzviecka-Stachels- 
ka. 29 m., medikė; 4. Karolis 
Didžiulis, 46 m. šiaulietis, 
Vyriausybės įgaliotinis Vil
niuje; 5. Marijonas Miceika, 
29 m., darbininkas; 6. Jonas 
Paškevičius 49 m., valstietis, 
Rukainių km., Vilniaus kr.; 
7. Romualdas Juknevičius, 
gimęs 1906 m. artistas, re
žisierius. suvalkietis, Vil
niaus Valst. Teatro direkto
rius; 8. Ignas Budenovas, g. 
1917 m. ukmergietis, karys; 
9. Berelis-Latvys-Fridmanas. 
g. 1904 m., teisininkas; 10. 
Vaclovas Jadzgevičius, g. 
1898 m., Švenčionėlių vlsč., 
amatininkas.

Alytaus apygardos: 1. To 
mas Tamulevičius, 25 m., vai 
stietis; Feliksas Balionis, 25 
m., darbininkas iš Seirijų; 
3. Kazys Balčiūnas, 45 m., 
valstietis, Papiškių km., A- 
lytaus apsk.; 4. Vladas Ja- 
ciunskas, 30 m., valstietis, Si 
mno valsč.; 5. Povilas Pa- 
karklis, 38 m., teisingumo 
ministeris; 6. Petras Cvirka, 
31 m. rašytojas; 7. Petrė Mi- 
lančiūtė, 27 m., vaistininkė, 
Vievis: 8. Petras Ramanaus
kas, 26 m. darbininkas, Sei
rijai; 9. Aleksas Ražanskas. 
25 m., darbininkas, Alytus.

Šiaulių apygardos: 1. Ge
novaitė Paleckienė, 38 m., 
mokytoja, Kaunas; 2. Jonas 
Tverkus, 35 m., mažažemis, 
Bobirfių, Šimkaičių valsč.; 
3. Orintas Stasys, 31 m., ma
žažemis, Kungių km., Rasei
nių valsč.; 4. Juozas Švitra, 
22 m. kareivis. II ulonų pul
ko, Tauragė; 5. Nocha Moc
kevičius, 35 m., mokytojas, 
Šiauliai; 6. Pranas Zibertas, 
47 m., darbininkas, Kuršė
nai; 7. Rapolas Rimdžius, 35 
m., darbininkas, Šiauliai; 8. 
Pranas Aksionaitis, 58 m., 
darbininkas, Jurbarko vice- 
burmistras; 9 Balys Bara
nauskas, 38 m., tarnautojas, 
Šiauliai; 10. Romanas Žeben- 
ka, 34 m., agronomas, Kau
nas; 11. Henrikas Kačinskas. 
40 m., artistas, Kaunas: 12. 
Domas Kazimieraitis, 40 m., 
mažažemis, Bivainių km. 
Šiaulių apskr.; 13. Edvardas 
Jasutis, 34 m., valstietis, To- 
ločių km., Skaisgirių valsč.; 
14. Juozas Riliškis, 43 m. 
darbininkas, Tauragė.

J. E. vyskupas Petras Bu- 
čys, tėvų marijonų genero
las, išvyko Dixie kliperiu 
liepos 29 d. iš La Guardia 
aerodromo. Jo palydėti buvo 
atvykę kun. dr. J. Navickas, 
kun. dr. Rėklaitis, kun. J. 
Balkūnas, Lietuvos gen. kon
sulas J. Budrys, kun. J. šeš
tokas, kun. P. Lekėšis, kun. 
J. Kartavičius, šiomis dieno
mis iš Lietuvos atvykęs dr. 
Petras Vileišiš, kun. Kups
tas (Pittston), kun. A. Va
lančius (Chicago), chicagie- 
tis Vincas Šaulys ir ’’Ameri
kos” redaktorius.

Vyskupas Bučys labai ge- 
■ai jautėsi. Amerikiečių spau 
dos atsovams suteikė pasi
kalbėjimą. Apie jo išvykimą 
parašė ’’New York Times” ir 
kiti laikraščiai. Visi palydo
vai palinkėjo Jo Ekscel. la
bai laimingos kelionės. Lip-- 
damas į milžiną lėktuvą, 
Ekscelencija paskutinį kartą 
pamosavo kepure ir .tuojaus 
išnyko iš regimos apylinkės. 
’’Dixie” visi motorai smar
kiai suūžė, lėktuvas gerokai 
papluduriavo vandenyje, 
smarkiai įsibėgėjo ir pakilo 
į aukštumas, per kurias iš
nešė lietuvių tautai brangų 
asmenį Romos link, kur jo 
laukia svarbios pareigos.

ANGLIJA NESULAUKIA 
UŽPUOLIMO

JAPONIJOJE SUIMTA 
KELIOLIKA ANGLŲ

TOKIO. — Japonijos ka
riuomenės slaptoji policija 
suėmė keliolika įžymiu anglų 
biznierių, apkaltintų šnipinė
jime. Vienas suimtųjų, Ja
mes Cox, Reuterio telegra
mų įstaigos atstovas, nusižu
dęs. Anglijos vyriausybė pa
reikalavo suteikti smulkiu ži 
niu apie Cox mirti. Japonų 
policija leido numirusio kū
ną apžiūrėti vienam užsienie
čiui gydytojui. Japonai tvir
tina, kad Cox iššoko pro lan
gą ir užsimušė.

Brooklyno ir apylinkės 1 
tuvių visuomenė, susirinki 
liepos 30 d. į lietuvių laikrj 
čių sukviestą susirinkin 
įvykusį Klasčiaus salėje, 
spethe, nutarė šiaip pasi 
kyti:

jftą tenka nugirsti 
■ kalbant arba ginči- 
įpie vieną ar kitą 
I ir jį sprendžiant, 
į nė vienas klausimas 
įįame gyvenime nėra 
grbus ir sunkiai išri- 

Giliausiu skausmu perj kaip socijalinis klau- 
vename Lietuvos nelaim Ir tai savaime su- 
tačiau ryžtingai šalinau ja, nes socijalinis gy- 
nuo bet kokių abejonių j į kuris čia svarsto

ma ne bet kurią 
genimo sritį, bet vi-

LONDONAS. — Anglijos 
vyriausybė ir visi gyvento
jai vra pasiruošę laukiamam 
Vokietijos įsiveržimui, bet 
vis jo nesulaukiama. Kas
dien Angliją aplanko vokie
čių lėktuvai ir nuolat bom
barduoja. bet paties didžiojo 
užpuolimo dar nėra.

Prancūzijos uostai dabar 
visi uždaryti ir manoma, 
kad vokiečiai ten drauge su 
italais ruošiasi pulti Angli
ją mažais laivais, lėktuvais 
ir kitomis karo priemonėmis.

IMAMA KARIUOMENĖN 
VALSTYBIŲ MILICIJA

nuo bet kokių abejonių 
šviesios Lietuvos ateiti 
Mes tikime į naują laisj 
nepriklausomos Lietuvos į įimą kaip tokį, t. y., 
sikėlimą, kurio spinduliu įmonių reikalus, troš- 
užgimsianti Lietuva jau r 
kada netaps pavergta.

Šią valandą, kai Lieti 
paglemžta, kai jos žmo 
prakaitu sukrautas tur 
svetimųjų pagrobiamas, 
pasiektos kultūrinės ve: 
bes naikinamos, kai vis 
pasauliui rodoma Lietu 
pavergėjų pasalingr dai 
apgaupti šlykščiausią 
kaukėmis, mes negalime j 
eiti tvlomis pro Lietuvos 
vergėjų pakalikus, kurių 
rime ir šioje garbingoje, 
voje šalyje.

Maskvos komisarams J g taip jau sumedžia- 
davę lietuvio širdi ir saž jį visai nebesirūpin- 
lietuviai komunistai atv įtesnėmis vertybėmis, 
ir viešai džiūgauja Tėv} įne. Šiandie ir me- 
Lietuvos nelaime; jie si mokslas, ir net šven- 
džia lietuviu visuomen 
melagingas žinias, demoi 
zuoja ią savo patamsiu ( ir žmonės tais 
bais, jie didina mūsų ta] 
negarbę ir gėdą, garbind j seniau, bet vis dėl- 
maskolius, pasmaugusius ikus faktas, kad di- 
tuvos nepriklausomybę, j ilguma, kuri dažnai

Turėdami tai dėmes jmase’. nuo da
mes pasiryžtame energii ar nesąmo- 
kovoti prieš į lietuvių g ir bando pa
miną brukamą didžia „realesniais”

WASHINGTON. — Prezi
dentas Roosevelt nusiuntė 
kongresui siūlymą, kuriuo 
prašo leidimo šaukti valsty
bių miliciją karinei tarny
bai. Numatoma, kad šaukia
ma milicija bus gerai apmo
kyta ir paruošta būsimiems 
kareiviams kariškai lavinti, 
nes esamoje kariuomenėje 
nėra pakankamai karininkų, 
kurie galėtų pasirūpinti bū
sima gausia kariuomene.

DIDELIS GAISRAS DAŽŲ 
DIRBTUVĖJE

CAMDEN, N. J. — Liepos 
30 d. dažu dirbtuvėje kilo 
didelis gaisras, kurio metu 
10 žmonių žuvo, per 200 su
žeistų. Gaisro gesinimui la
bai trukdė dažnai įvykdavę 
sprogimai, kurie plėtė gais
ra. Žuvusių tarpe yra ir gai
srininkų.

MASKVOS PROTESTAI 
LONDONE

LONDONAS. — Sovietų 
Rusijos ambasadorius Ivan 
M. Maiskv atsilankė Angli
jos užsieniu reikalų ministe
rijoje ir pareiškė protestą 
prieš ’’įšaldvma” Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos kapitalų. 
Sovietų atstovui atsakyta, 
kad jo protestas bus apsvar- 
tytas.

TELEFONO BENDROVĖ
APKLAUSINĖTA

New Yorko telefono bend
rovėje dirba apie 40.000 tar
nautojų. Šiomis dienomis 
bendrovės vadovybė išsiunti
nėjo visiems tarnautojams 
naklausimu lakštus, kuriuos 
reiks atsakvti. Lakštuos 
klausiama apie tarnautoju 
nilietvbp ir anie jų artimus 
giminaičius.

j idealus. Įdomu yra 
j šių dienų žmonės sa

: vis daugiau ima do- j 
3vo kasdieniniais ir i 
jiniais reikalais, o j 
$ vertybes, rimtės- g 

!1 girną, kuris jungiasi č 
mene, religijoj ir fi- u 

Į kasdien vis labiau t 
|j. Moderniojo žmo- č 
Irenimą dažnu atveju d 

ijima išreikšti šiais s 
darbas, turtas, vai- p 

(ilsis.
akydamas, aš nenoriu či 
į kad dabarties žmo- vi

^iikiąs iš religingu- 
tor yra labai gražiai

rūpinasi gal nema

iinasi, ir bando pa- 
i tik „realesniais”

žmonijos gedą — komi ^;.va^a Pod" 
mą, pasižadėdami dėti v . ® apčiuopiami 
pastangas, kad suklait 5 dalykai, kaip 
lietuviai būtų ištraukti ij 
munizmo nasrų, o nepatj 
mi komunizmo ligonys ' 
visiškai išskirti iš liet 
visuomenės. Mes Jcrę ! ....... . , _ 
mės į plačią lietuvių išei J^yy^nimą, o, pa
ragindami ją nieko be įMąomu būtų be 
neturėti su komunistais ,^as mūsų lai- 
remti jų įstaigų, jų pr; e^P vertinamas 
gu. Mes kreipiamės į pį201 nes viena jis 
sijų ir verslo žmones, k dalykas, ^o, 
darni juos nepalaikyti k 
nistinės spaudos savo 
bimais, garsinimais. Di: 
vėse dirbą lietuviai kvi.
mi tarti savo žodi uni 2™at £al net irr- 
susirinkimuose, sueigose 
sakingi visuomenės ’ 
prašomi pavartoti visą į 
kad Lietuvai pražūtį pi 
še ir jos nelaimėmis ; 
džiaugia komunistai ne 
tu jokio pasitikėjimo 
vių visuomenėje.

ite turtas, santau- 
•jdėlto šiandie ima 
pasidaryti nebūtinu 
Žmogus dirba, ka

rias duoda valgį ir

p netekęs—vis. dėl- 
3 dar nebadausi, 
B tavim rūpinsis. 
ms šiame dalyke

pamokė.
M pažvelgę į žmo
gui gyvenimą, pa- 
Qd jis palengvėle 
Dabarties žmogus 
apsiribojęs dau- 
savimi. Jis sten- 
neužgauti, bet ir 
t kad kas nors ki- 
1 trukdytų. Visuo-
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vie 
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SAVANORIŲ NETRŪI : klausimuose gu 
į ir kreipk kur 
šitame klausime, 
įdaryti jo gy-

LONDONAS.
Zelandijos krašto apsj
ministeris Jones par iždine dogma, 
kad Naujosios Zelandiji n ’
rai mielu noru stojo sa >oė per milimetrą 
riais į užsieninę kariuoi 
Iki šio karo pradžios ? 
N. Zelandijos vyrų įsto;
vanoriais į kariuomenę. ...
padeda Anglijai kovotu J e^savo

per milimetrą. 
®onės kovodavo 
ądu arba visišku 
šandie, atrodo,

paaeaa Angniai kovou. ■. v .— ° r
 Wo, šviesesnio

RUSIJOS REIKALAV1 socijali-
RUMUNIJAI J8 buvo’ kad

maisto, dra- 
... šiais lai

škiu savo namą,
MASKVA. — Soviet! 

sija įteikė Rumunijos v** 
riausybei naujus reik ^®obilį ir bent 
mus. ši kartą Sovietai M'... 
lauia grąžinti geleži^ ąli pasakyti, jei- 
reikmenis, kurie anksčį qneiiali- 
vę Besarabijos provinj negali bū

to bent mažiau- 
reikia. Tai 

tiesa, bet čia 
minti, jog mū- 

teas gyvenimas 
Wba, griež- 
'frrenimo išlai- 
tolisios. Kaž- 
ųad kaizerio 
^las už savo 
į valdovui ir 
gaudavo apie 
fe būtų 3,000 
skų markių. 
!i toje pačio-

atiduotoje Rusijai. Kon 
tai kaltina rumunus iŠ 
geležinkelių bėgius, t 
nius ir kitus reikmenis

—--------------- i
SEKRETORĖ APKAj 

TA VAGYSTĖJE

Mirusio kasyklų ir 
riaus Thomson buvusi) 
metė sekretorė Mary j 
berts, 51 m ., apkaltini 
sės miliiono dolerių 1 
tėję ir atiduota teismi 
paskirta 10.000 dol. i| 
iki teismor kurs bus rut - - . .
dieną. ■ J®00 markių į

linis polici- 
įtrodo, kad

tier 
kur 
mis 
ir f 
būn 
viei 
kiti 
dar 
tim

pan
dau
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yra 
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liuc 
pri 
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Mat 
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zuoja ią savo pati

glijos 
rento-

bais, jie didinat 
negarbę ir gėdą 
maskolius, pa® 
tuvos nepriklaus

tmam 
bet 

Kas- 
vokie- 
bom-

Turėdami lai 
mes pasiryžtame! 
kovoti prieš į fe 
nimą brukamą 
žmonijos gėdą-j

džiojo mą, pasižadėdami
pastangas, kad | 
lietuviai būįfcg 
munizmo našą! 
mi komunizmo! 
visiškai išskirti 
visuomenės fel 
mes į plačią liet! 
ragindami ją Ėd 

DNĖN neturėti su kozJ 
3IJA remti

gų. Mes kreipti 
Prezi- sii^ ir verslofcj 

įsiuntė dami iuos 
kuriuo nistinės spaufcl 
valsty- bimais, garsiot 
tarny- vėse dirbą liete 
šaukia-1ta^i savo 

susirinkimuose,?

dabar
.noma
ige su 
Angli- 
tuvais 
mėmis.

Nekartą tenka nugirsti 
žmones kalbant arba ginči
jantis apie vieną ar kitą 
klausimą ir jį sprendžiant. 
Tur būt, nė vienas klausimas 
praktiškame gyvenime nėra 
taip svarbus ir sunkiai išri
jamas, kaip socijalinis klau
simas. Ir tai savaime su
prantama, nes socijalinis gy
venimas, kuris čia svarsto
mas, apima ne bet kurią 
[siaurą gyvenimo sritį, bet vi- 
įsą gyvenimą kaip tokį, t. y., 
|yisus žmonių reikalus, troš
kimus ir idealus. Įdomu yra 
;ai, kad šių dienų žmonės sa- 
jo praktiniame gyvenime 
kaskart vis daugiau ima do- 
nėtis savo kasdieniniais ir 
nedžiaginiais reikalais, o 
nikštesnes vertybes, rimtes- 
iį gyvenimą, kuris jungiasi 
moksle, mene, religijoj ir fi- 
reofijoj, kasdien vis labiau 
Bmiršta. Moderniojo žmo
gus gyvenimą dažnu atveju 
fiitų galima išreikšti šiais 
sodžiais: darbas, turtas, val
ais ir poilsis.

Tai sakydamas, aš nenoriu 
pabrėžti, kad dabarties žmo- 
iės būtų taip jau sumedžia- 
rėję, kad visai nebesirūpin
tų aukštesnėmis vertybėmis, 
įnaiptol, ne. šiandie ir me
las, ir mokslas, ir net šven
tumas, plaukiąs iš religingu
mo, kai kur yra labai gražiai 
pastatytas, ir žmonės tais 
Įalykais rūpinasi gal nema
nau, kaip seniau, bet vis dėl
to yra aiškus faktas, kad di
lesnė dauguma, kuri dažnai 
radinama mase, nuo tų da
rbi sąmoningai ar nesąmo- 
Įb"ai tolinasi, ir bando pa- 

Urjnfi tik ,,realesniais” 
į v valgiu ir poil- 
tokie apčiuopiami 

; 'audinei dalykai, kaip 
L-i-nc. prha turtas, santau- 
įs. o visdėlto šiandie ima 
|i kam pasidaryti nebūtinu 
klyku. Žmogus dirba, ka- 
bigi darbas duoda valgį ir 
akiną pragyvenimą, o, pa- 
kliau, juk neįdomu būtų be 
Lrbo.’ Turtas irgi mūsų lai- 
kis nebetaip vertinamas 
kip seniau, nes viena—jis 
blabai pastovus dalykas, o, 
b to, ir jo netekęs—vis dėl- 
I žmogus dar nebadausi, 
|s valdžia tavim rūpinsis, 
tdysis karas šiame dalyke 
nones skaudžiai, gal net ir 
Irdaug, pamokė.
■Giliau tad pažvelgę į žmo- 
įj soči jalinį gyvenimą, pa-

abiejų algos buvo pritaikin
tos prie gyvenimo išlaidų ir 
buvo atitinkamos gyvena
mam ekonominiam lygiui. 
Panašiai pasakojama ir apie 
didžiųjų rašytojų ar artistų 
algas, kad jos buvo labai ma
žos palyginus su šiandie gau
namomis.

Yra gerai žinoma, kad 
praeities varguomenė gyve
no labai neplačiai, bet nema
žiau yra faktiškai įrodyta, 
kad ir praeities diduomenė 
nekažin kokiose prabangose 
skendo, nekalbant apie išim
tis. Trumpai sakant, tarp 
praeities diduomenės ir pa
prastos klasės žmonių nebu
vo didelis skirtumas, tuo tar
pu šiandie kartais jis yra iš
gąstingai didelis. Neminėsiu 
čia vardų, nė užimamų vietų, 
užteks pasakyti, kad stam
biam biznieriui, priklausan
čiam Wall Street, minutė 
dažnai daugiau duoda, negu 
sunkus darbininko darbas 
per jo visą amželį.

Šitokie dalykai juos žinan
čiam nemažiau dilgina ner
vus, kaip ir kokie kitoki so- 
cijaliniai negerumai. Iš to, 
kas pasakyta, galima pada
ryti išvadą, kad socijaliniai 
klausijnai, šiandie yra lygiai 
įdomūs, rimti ir problematiš
ki, kaip jie buvo ir prieš ke
liasdešimt metų, žmonės, ži
nodami kai kuriuos ekono
minio ar politinio gyvenimo 
nenormalumus, ne visada tuo
jau kelia balsą, bet tai dar 
nereiškia, kad jie nemąstytų.

Gal tai yra prasminga, o, 
gal būt, ir visai be pamato, 
bet, atidžiau stebint šian
dieninių darbo žmonių nuo
taikas ir kalbas, beveik kiek
vienoj geriau ar blogiau so
cijaliniai netvarkyto j valsty
bėj gaunamas jausmas, kad 
jie yra kažkodėl nepatenkin
ti, ir dažnai skundžiasi savo 
padėjimu. Kai kam gal at
rodys, kad čia paprastas pa
vydas ir neverta dėmesio, 
bet vig 
kad čia 
daugiau, 
kad čia
jausmas, kuris kelia darbo 
žmonių neapykantą, ir plau
kia ne iš to, kad žmonės bū
tų nuskriausti finansiniai, 
bet, kad jie jaučia, jog su 
jais niekas nesiskaito, nežiū
rint į tai, jog jie sudaro dau
gumą ir skaičiumi ir darbo 
jėga. Tie žmonės jaučiasi 
lyg pažeminti ir atstumti 
nuo aukštesnio, lengvesnio 
gyvenimo ir paskirti tik ki
tiems patarnauti. Jausmas, 
kuris sąmoningai ar nejučio
mis susidaro tarp turtingųjų 
ir prastų darbininkų, kartais 
būna malonus, ir socijaliniai 
vienus sujungia arčiau su 
kitais, o kartais jis gali pasi
daryti neapykantos kibirkš
timi ir keršto liepsna.

Doleris duotas tarnui su 
panieka kartais gali būti 
daug skaudesnis dalykas, ne
gu draugiškas ačiū, pasaky
tas su brolišku šypsniu. Tai 
yra tikrai menkniekis, bet 
kartais ir menkniekiai gyve
nime kai ką suvaidina. Jei 
paskaitysime didžiųjų revo
liucijų istoriją, beveik visur 
prieisime mintį, kad žmonės 

sukilo ne dėlto, kad jie nebe
turėjo ko apsirengti ar mir
davo iš bado ir skurdo, bet 
dažniau, kad troško laisvės, 
troško lygybės ir brolišku-

Revoliucijų šūkiai ne-
visada išreiškia kerštą, pa
giežą ir sunaikinimą; juose 
kartais slepiasi ir šis tas 
rimtesnio. O matyti, kad 
žmonės kartais pamiršta, 
kad ir labai gerai žinomus 
dalykus. Taigi, socijalinio 
gyvenimo giliausia problema 
yra ne maistas, ne drabužiai 
ir kiti medžiaginiai dalykai, 
nors ir jie negali būti išskir
ti, bet ji slepiasi žymiai gi
liau, t.y. žmogaus vertės pri
pažinime ir įgyvendinime. 
Materi j alinis arba ekonomi
nis skurdas gali sudaryti tik 
laikiną problemą arba, ge
riau, sąlygą ir priežastj, kuri

Eleonora Bartkevičiūte
WHOLESALE & RETAIL

BEER, WINES & LIQUUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2597 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
962 Lafayette Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ISIDORE
962 Lafayette Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SOLOMON
Brooklyn, N. Y

Koks bus Lietuvos vaikas, 
tokia bus mūsų tautos busi
moji laimė. —V. Putvys

Meilė — burtininkė, kuri 
puošia ir keičia viską, ką tik 
paliečia.

Gėlės — tai žemės šypsena 
iš džiaugsmo, kad ją Dievas 
sutvėrė ir didiems dalykams 
paskyrė. Bežiūrint į ją, ima 
šypsotis ir žmogaus siela. O 
nuo tos šypsenos, kaip ledas 
nuo saulės, nyksta viskas, 
kas sieloje pikta ir biauru.

—M. Pečkau skaitė 
---- 4*-----

Tik tinginys, o ne darbš
tus žmogus skundžiasi laiko 
ar progos trūkumu. Kiekvie
nas žmogus, su kuriuo susi
tinki, kiekvienas kasdieninis 
atsitikimas duoda tau nors 
kiek naudingų žinių.

O. S. Marden

VAIKŲ KARALYSTĖ „ACI- 
LIJA”—ITALIJOJE

License No. 
undersigned 
Section 107

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1375 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alchoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
,to be consumed on the

2788 Fulton St., 
County of Kings 
premises.

HARRY
2788 Fulton St.,

DIEFENBACH
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2782 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Harrison Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MEYER
145 Harrison Ave.,

STEIN
Brooklyn, N.

dėlto norisi tikėti, 
gali būti ir šio to

Kai kas net sako, 
glūdi gilus žmonių

NOTICE is hereby given that 
EB 473 has been issued to the 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
658 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

LEVINE'S KOSHERyDELICATESSEN 
658 Rockaway Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 449 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

JACOB BERNSTEIN
457 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 705 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverpge Control Law at 
328 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ARTHUR BARRETT
33^ Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

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

DOROTHY LYNCH
35 Wyckoff Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No 
EB 1406 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9032 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

9032
CELIA PELLEGRINO

7th Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE 
EB 2110 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
39-41 Kossuth Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FREDERICK J. PARTHEYMULLER 
39-41 Kossuth PL, Brooklyn, N.

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

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1438 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GEORGE MAIFORTH
212 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License ___
GB 2666 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
872 Hancock St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th» 
premises.

IRVING WEINSTEIN 
Weinstein Dairy

872 Hancock St., Brooklyn,

No.

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6913 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
121 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BOHLING
121 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1997 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undei- Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2604 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th, 
premises.

ISIDOR SEIFF
155 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2762 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 No. 
GB 2126 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2993 Fulton St., 2 .....
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THERESE 
Exec.

2993 Fulton St.,

Borough of Brooklyn,

S. TIEDEMANN 
Frank Tiedmann 

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 442 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2743 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS SPRUNG
2743 Pitkin Ave., Brooklyn. N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 670 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail finder Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
357 Pulaski Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on theCounty of Kings, to be consumed on 
premises.

LOUIS BENINATI
357 Pulaski St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License ___
EB 676 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
239 Reid Ave., _____ -- ____
County of Kings, to be consumed on 
premises. 

THOMAS 
Friendship Bar & Grill

239 Reid Ave., Brooklyn,

No.

Borough of Brooklyn 
i the

HARRINGTON

N.

NOTICE is hereby given that License __
EB 1365 has been issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

to sell beer, at 
of the Alcoholic 1 
868 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

LOUIS
868 Broadway

No

SOMERMAN
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

. . Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

GB 1887 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
974 Broadway, of

be consumed off

No.

the

HARRY
874 Broadway

NADEL
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2030 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
3414 Tilden Ave., & 334 E. 35th St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, t* 
be consumed off the premises.

ERNEST WALTHER
3414 Tilden Ave., & 334 E. 35th Street 

Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 688 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5301 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County ot Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE SHAPIRO
5301 Church Ave., Brooklyn. N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 678 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
566—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

retail under Section 107

566— 1th
MARIE DUNCAN

Ave., Brooklyn. N. Y-

is hereby given T Nn,NOTICE
EB 536 has been issued to th^ undersigned 
to sell beer, at retail und-v Q-i 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
371 Oakland St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JEAN DOBIES
371 Oakland St., Brooklyn, N. Y

i apmo- 
ūmiems sakingi visurl 
lavinti, prašomi pavrfebime, kad jis palengvėle 

' iciasi. Dabarties žmogus 
fcidarė apsiribojęs dau- 
lu pats savimi. Jis sten- 
įsi kito neužgauti, bet ir 
pakenčia, kad kas nors ki- 
Į jo biznį trukdytų. Visuo- 
į kituose klausimuose su 
f kalbėkis ir kreipk kur 
|i, bet šitame klausime, 
rs ima pasidaryti jo gy
nimo pagrindine dogma, 
i nepajudinamas ir nepa- 
lipiamas nė per milimetrą. 

Senovėje žmonės kovodavo 
pkurdu, badu arba visišku 
Burtu, šiandie, atrodo, 
tones kovoja dėl savo ge- 
Įnio gyvenimo, šviesesnio 
tojaus ... Seniau socijali- 
I. klausimas buvo, kad 
įpnės turėtų maisto, dra- 
|iu ir pastogę .. . Šiais lai-

I, kad įsigytų savo namą, 
savą automobilį ir bent 
tesį atostogų! . . .

zimenėje kad Lietuvai Pl 
rininkų, še ir jos n5’ 
inti bū-1 džiaugia tad 

tu jokio pas® 
vių visuomenė; j

iene

DAŽŲ
SAVANORIŲ

-Liepos LONDONO 
i j e kilo gelandiios 
10 ™etu ministeris J* 

200 šil
imui la- 
ivykdavęl^į^l 
etė gaiš- -0 įaro d 
’a ir Sai-'N. Zelandijos 1

kad Naujosios* 
rai mielu non5

ESTAI

vanoriais į $ 
padeda Ang$

Sovietų 
ius Ivan 
<e Angli- 
i ministe- 

protestą 
Lietuvos, 
kapitalų, 
atsakyta, 
is apsvar-

RUSIJOS B 
RV

NUROVĖ
ĖJA

MASKVA-! 
sija įteikė?! 
riausybei M 
mus. ši karti 
lauia gražk-l 
reikmenis, 1^| 
vę Besarab j 
atiduotoje ?q 
tai kaltini! 
geležinkeli j 
nius ir kF]

sekretu
!ono bend- 
10.000 tar- Mirusio 1
dienomis riaus Thoi

)ė išsiunti- metė sekre
nautojams berts, 51 *
s. kuriuos sės milii°’
Lakštuos tėję ir ati(

tarnautoju paskirta 1
jų artimus iki teismo 

dieną.

!ai kas gali pasakyti, jei- 
tąip, tai šiandie socijali- 
[klausimo visai negali bu
les visi turi bent mažiau- 
įto, ko jiems reikia. Tai 
| iš dalies tiesa, bet čia 
b verta atsiminti, jog mū- 
Ipiii'ais visas gyvenimas 
į nesikeitęs, arba, griež- 
Itariant. gvvenimo išlai- 
gra nasikeitiisios. Kaž- 
|skaičiau, kad kaizerio 
H"1 o venerųilas už savo 
ima tarnyste valdovui ir 
nei i metus gaudavo apie 
Kuldenu, kak būtų 3.000 
Litinių vokiškų markių, 
tarpu perna-.i toje pačio- 
nkietijoje 3,0'00 markių į 

gaudavo ekilinis polici- 
Ir ma ucHatrodo,

Neseniai įvyko labai iškil
mingas naujos kolonijos, ne
toli nuo Romos pašventini
mas.

Jai duotas vardas „Acili- 
ja” ir ją galima pilnai pava
dinti Vaikų Karalyste.

Italų valdžia, įkurdama ši
tą koloniją, nutarė apgyven
dinti šeimomis, turinčiomis 
nemažiau 7 vaikų. Kadangi 
Italija turtinga šeimomis, 
gausiomis vaikais, tai vien 
tik iš Romos apylinkės 2,000 
šeimų pareiškė noro persi
kelti Acilijon.

Į tą Vaikų Karalystę jau 
perkelta 250 šeimų, suside
dančių iš 2,000 vaikų. Ten 
kiekviena šeima gauna-visai 
atskirą namelį iš 6 kamba
riu, sodnelį ir sklypą žemės 
ūkio reikalams.

Artimiausioj ateityje 
tarta vėl praplėsti vaikų 
ralystę, perkeliant jon 
šeimų.

Tai labai gražus italų 
džios rūpinimasis savo 
tos ateitimi.

nu- 
ka- 
250

val- 
tau-

Jonė Ž.

vėliau pagimdo tikrą proble
mą ir ją viešai iškelia ir pa
rodo. Socijalinė problema 
užtat savo esmėje yrą žmo
gaus problema, ir ji nesiduo
da išsprendžiama padidinant 
skambančių monetų skaičių. 
Didžiųjų socijologų mintys 
šiandie sukasi ne apie tai, 
kad daugelis žmonių skurs
ta, ar gyvena nepakenčiamo
se sąlygose, nes faktiškai 
skurdas yra senas kaip ir 
pati žmonija ir jis neįmano
ma visiškai prašalinti, kad ir 
geriausiai sutvarkytoj val
stybėj, bet tie žmonės mąsto, 
kaip pakelti ir pralinksminti 
pati žmogų, kaipo asmenį, 
kurį gyvenimas paniekino ir

Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 1392 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
286 Wilson 
County of 
premises.

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

286 Wilson
SOPHIE STADLER
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1979 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4102 Avenue V, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th, 
premises.

JOHN DeHART
4102 Avenue V, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
EB 612 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10’ 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
345 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on th» 
premises.

FRANK DOLANSKY
345 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1384 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 on the

305 Bond 
County of 
premises.

305 Bond
MARY CONA

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 737 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
436 Flushing Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

SEVERINO
436 Flushing Ave.,

be consumed

BASILICO 
Brooklyn,

on

N.

the

NoNOTICE is hereby given that License 
EB 1367 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of th" Alcoholic Beverage Control Law al 
110 Myrtle “ -----
County of 
premises.

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

110 Myrtle
ROSELENA CORP.
Ave., Brooklyn, N. Y

mo.

pažemino.
Štai kas sudaro socijalinės 

mūsų dienų problemos esmę. 
Savo giliausioj prasmėj ji 
yra moralinė ir dvasinė pro
blema. Tai savotiškas nusi
statymas žmogaus atžvilgiu 
ir sykiu kova prieš šitą nu
sistatymą: kova paslėpta, 
bet sunki ir žiauri. Komu
nizmas turi pasisekimo ma
sėse ne savo ekonominėmis 
iliuzijomis, kurios moksliš
kai yra nulis, bet kiek tuo, 
kad jis kyla kaip protestas 
ir kerštas vardan socijaliniai 
kenčiančiųjų. Socijalinė pro
blema, kaip kartą yra pasa
kęs garsus rusų filosofas N. 
Berdijajevas, yra mūsų civi
lizacijos teismas ir senojo 
pasaulio pasmerkimas. Soci
jalinė kova šiandie tapo ko
va už žmogų, už jojo vertę ir 
jojo sielą.

Mes artinamės į naują gy
venimo suprasimą ir naują 
gyvenimo santvarką!

(Bus daugiau)
Saguntus.

801 Halsey St., 
County of Kings, 
premises.

NATHAN
801 Halsey St.,

Borough of 
to be consumed off

DERECHINSKY
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1979 ha been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
9204—4th Ave- 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law al
Borough of Brooklyn, 

the

9204—4th
EMMA W. LYNCH
Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License

Y

NOTICE
GB 2093 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

Coney Island Ave., Borough of Brook.
County of Kings,
premises.

HENRY G.
Coney Island Ave,

572 
lyn, 
the

572

No.

to be consumed of/

BRASE
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
499 Rogers Ave., T 
County of Kings, to 
premises.

DIEDRICH 
499 Rogers Ave.

Borough of Brooklyn, 
> be consumed off the

DREWES
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2441 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
503 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

the

Y

NOTICE is hereby given that License 
GB 2485 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
503 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
SAMUEL RUDICK & ISIDOR RUDICK 
503 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y

No

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2310 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
5811—8th 
County of 
premises.

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed off
Ave.,

the

5811—8th
ISIDORE BRODT

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby Riven that License No 
GB 1752 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law ai

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

87 Ralph 
County of 
premises.

87 Ralph

JOHN PHILBIN 
(Philbin Bros.) 

Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License __
GB 2493 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
684 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

No.

VICTOR SQUERI
584 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7501 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 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. 
EB 1387 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3202 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LENA ROVNER 
Rovner’s Rest

3202 Church Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2808 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
54 Clinton Ave., 
County of Kings, 
premises.

WILLIAM A. McPHEE 
Blue Ribbon Grill

54 Clinton Ave., Brooklyn,

issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

N.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 6793 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1595 E. 92 St., Borough of 
County of 
premises.

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

1595 E. 92

BEN KUNOFSKY
(Also Kunefsky)

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE, is hereby given that I ice^se No. 
GB 1490' has been issued to the u-d''rsio-nrvl 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alchoholic Beverage Control I aw at 
3327 Fulton St., Borough of Brooklvn, 
County of Kings ,to be consumed off 
premises.

WILLIAM HANSEN
3327 Fulton St., Brooklyn. N

the

NOTICE is hereby given thnt T-iconse 
EB 520 has been issued to the uod r«;g od 
to sell beer, at retail under Soct’nn 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
504 Ditmas Ave., Borough of Brooklvn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

No.

NOTICE is hereby given thnt I w-.
GB 1521 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail ‘ ~ . .
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
58 Steuben St., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises.

MAURO D’AMRRA 
58 Steuben St., Brooklyn, N. Y

under Se'-tion 107

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2692 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1596 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th, 
premises.

EVA LEON
1596 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1389 has been issued to the .undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
4617—5th Ave., _____ ... .
County of Kings, to be consumed 
premises.

retail un’l< Section 107 
Beverage Control Law at

Borough of L 'oklyn 
o f the

4617-5th
MAX FRIEDENTHAL

Ave.. Brooklyn,

is hereby given that LicenseNOTICE
GB 2776 has been issued to the undersig 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
811 Grand St.,

retail under Section" ruT 
Beverage Control Law at

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

ABRAHAM
811 Grand St.,

EDELSON
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1955 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
702 Grand St.,

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

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

CHARLES DETHLEFSEN
702 Grand St.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10164 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
472 Ridgewood Ave.,.—173 Hemlock St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

GAETANO VOLPE 
Ridgewood Ave., & 173 Hemlock 

Brooklyn, N. Y.

the

NoNOTICE is hereby given that License 
" has been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 101 
Alcoholic Beverage Control Law at 
39th Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on

EB 
to 
of 
40 
County 
premises. 

THEODORE J. SATTLER 
39th St- Brooklyn, N.

561 
sell 
the

the

40 Y

NOTICE is hereby given that License No 
EB 2052 hits been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beve'rage Control Law a' 
724 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

SAMUEI. WEINGUS 
724 Bedford Ave., Brooklyn,

on the

N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
EB 611 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10' 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
1S9 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No 
EB 1441 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
73 Jay St., 167 Front St., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

CHARLES REINHARDT
73 Jay St., 167 Front St., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No 
EB 759 Jias been issued to the undersigned 
to sol! beer at retail under Section 107 
of th" Alcoholic Beverage Control Law at 
623 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 

i theCounty of Kings, to be consumed on 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License __
EB 2363 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
931 — 3rd Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

No

the

Y

NOTTCF* is hereby firiven that License No 
ER 1376 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2575 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

2575
PHILIP GOLDBERG

Pitkin Ave., Brooklyn, N.

the

Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 626 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of th" 
608 Grand Street, Borough of 
County of Kings, to. be consumed 
premises.

THEODORE ZALNERAITIS 
608 Grand St., Brooklyn,

beer at retail under 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Grand Street, Borough of Brooklyn, 
on the

N.

is hereby given that LicenseNOTICE
GB 2534 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2219 Voorhies Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN DETTER
2219 Voorhies Ave., Brooklyn,

No

N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1380 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3602 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 
prem ises.

THEODORE
3602 Clarendon Rd.,

consumed off

BORK 
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1333 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 117 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

252 Fulton St., Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM PONGE
252 Fulton St., Brooklyn, N.

107

No.NOTICE :s hereby given that License 
GB 1789 has been issued to the undersigned 
tn sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
34 Joralemon St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SEYMOUR ROSENFELD 
34 Joralemon SF.» Brooklyn,

the

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10557 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 127 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4119—21 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1119—21

NOTICE

107

472 St.,

No.

BEN COHEN 
C. & H. Dairies 

Avenue D, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
GB 1554 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
309 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

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

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2603 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
2723 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ARTHUR R. SCHULTZ 
2723 Atlantic Ave.. Brooklyn, N.Ave.,

the

Y

No.

NOTICE is hereby given that License 
EB 559 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
4908—3rd Ave., _____ „ . _ ____
County of Kings, to be consumed on 
premises.

. _ No.
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE is ’hereby given that License 
GB 2215 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
810 Grand 
County of 
premises. 1

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

4908—3rd

NOTICE

810 Grand
JOE FRIEDMAN

St., Brooklyn, N. Y

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

is hereby given that License No. 
GB 6896 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Parkside Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ISRAEL BEGUN & BERNARD 
SILVERMAN 

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

NOTICE is hereby given that License Nn 
GB 1356 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
603 Grand 
County of 
premises.

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

the

201

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1356 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

807 Sutter 
County of 
premises.

807 Sutter

603 Grand
LOUIS WEISMAN
St., Brooklyn, N.

hereby given that License NnNOTICE is
GB 1347 has been issued to the und®rsi<^nnr1
to sell beer, at retail under Section 107
of the Alcoholic Beverage Control T n4

BerOUgb of
be consumed off thr

442 Lorimer St 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH
442 Lorimer St..

EHRT TCH
Brrol

Ave., 
Kings,

MAX 
Ave.,

Borough of 
to be consumed on

SCHWARTZ
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby (riven T ; 
GB 2759 has been issued »r> w
to sell beer, nt retail under «: • 
of the Alcoholic Beverage Co-<n' 

Borough of 
to

119 Smith 
County of 
premises.

St..
Kings, be consumed

1f|C

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 529 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

3160 Fulton St., Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

NOTICE is herebv given thnt License No. 
EB 606 ’ ....................... . - -
to sell 
of the 
975-981 
County _
premises.

JOSEPH SPINET,LAS 
975-981 Flatbush Ave., Brooklyn,

has been issued to the undersigned 
beer, at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

N.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 720 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

DANIEL HUGHES 
Prospect Bar & Rest.

636 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N.

the

119 Smith
ROSE 
St..

B. SICKT FS
Brnok’vn. N.

hereby given U-o* No.NOTICE is
GB 6912 has been issued to t’’n ^’’•’"rslgned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Contrn' 
319 Smith 
County of 
premises.

retail under 107

Borough of B-nnk'vn, 
' “ th,

St., 
Kings, to be consumed off

319 Smith
MANNIE MANOR’
St., Brook’vn, N.

hereby <»iven the*NOTICE is
GB 1467 has been issued to the 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control T aw 
299 Smith St., 
County of King: 
premises.

JULIA HIRSCHBERf. A DMT 
299 Smith St., Brooklyn.

retail under

Borough i>* 
to be consumed

NOTICE is hereby 
GB 6863 hns been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
223 Smith 
County of 
premises.

No

07

th

Y

th nt T i \’n
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law a* 
Borough of Brooklvn,St.,

Kings, to be consumed off th.

NOTICE is hereby given that License _ 
GB 1584 ha been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of (he Alcoholic Beverage Control Law a< 
255 Windsor PL, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM C. HINSCH 
255 Windsor PL, Brooklyn, N.

101

Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2085 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 217 
of the Alcoholic Beverage Control Law at. 
7315—3rd Ave., Borough of Brooklyn ’ 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN YESSNER 
7315—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

223 Smith
JERRY MURPHY

St., Brooklyn, N. Y

107

Borough of Brooklyn
NOTICE is hereby given that license No 
GB 1784 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section '7' 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
349 Smith 
County of 
premises.

St., Borough 
Kings, to

107

Brooklyn, 
the

of 
be consumed off

KRAMAR
Brooklyn, N.

JOSEPH 
St..349 SmithNOTICE is hereby given that License No. 

EB 2064 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
61 Graham Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

AARON & ETHEL POTOLSKY 
P. & S. Delicatessen

61 Graham Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1673 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail ’inder Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
> be consumed off

NOTICE is hereby given that License ___
EB 1430 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
562 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn,

No.No.NOTICE is hereby given that License 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

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

PATRICK
262 Reid Ave.,

GB 1890 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
262 Reid Ave.,

the
392 Crescent St., 1 
County of Kings, to 
premises.

the

J. HESTER
Brooklyn, N.

HELEN
392 Crescent St.,

HELMS
Brooklyn, N.

the

County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

LEE LEIUERMAN
130 Stuyvesant Avfe., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 6877 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
163 Kingston Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANIELLO DeGHNNARO 
163 Kingston Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB2611 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
47 Brooklyn Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

ALEXANDER SHAPIRO & PHILIP 
EFRAIM BLOCK 
Shapiro & Block

47 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y.

562 Sutter
SAMUEL OCKUN
Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1974 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lnw al 
4418—4th 
County of 
premises.

NICK

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

GANIARIS & DEMETRIOS
MELACHRINOS

Ave., Brooklyn, N. Y.
kad Brooklyn, N. Y. 4418—4 th
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Tel.- Harrison 6-1693

the

No

—

ROSE LEVINE 
Roseland Dairies

112a Nassau Ave., Brooklyn,

GEORGE WILLINGER 
4th Ave., Brooklyn,

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 101

PETER H. BECKMAN
6th Ave., Brooklyn, N.

FRED BRENN1NG
Ave., Brooklyn, N.

KARL TRENTWEDEL
7th Ave., Brooklyn, N. Y.

_ of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

at retail under Section

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

beer at retail under Section 107

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

beer at retail under Section 107

BOY BRAREN
1098 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

KLAUS DROGE
2313 Tilden Ave., Brooklyn, N.

CHRIST S1MAT
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at . retail under Section 101

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

beer at retail under Section 107

ELSIE BOGNER
Admx. Est. of Herman Bogner

Harrison Ave., Brooklyn, N.

PHILIP & IRVING GROSS 
Gross Bros.

Ave., Brooklyn, N. Y

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
LOS ANGELES, CALLIF.

Nauji svarbūs įvykiai mū
sų padangėje. Pralotui J. 
Maciejauskui atvykus čia 
apsigyventi, mūsų mažos ko
lonijos dalelė smarkiai pagy
vėjo. Rodos, pirmą kartą 
Ramiojo Vandenyno pakraš
čiuose daromi rimti žygiai 
sutverti, kad ir mažutę, lietu 
vių katalikų parapiją. Gana 
retais protarpiais keletas ku
nigų atvažiuodavo ir vėl iš
važiuodavo. Vieni visiškai 
numodavo ranka, o kiti išva
žiuodavo su mažomis vilti
mis ateityje. Bet nei vienas 
nepasiliko ir neužsiliko ir, 
nieko nepradėję, išvažiuoda
vo.

Liepos 7 d., Šv. Povilo 
bažnyčios rūsyje pirmutinį 
kartą susirinko apie 50 žmo
nių ir nedrąsiai užgiedojo 
’’Pulkim ant kelių”. Liepos 
21 d. prelato J. Maciejaus- 
ko pastangomis surengta 
koncertas ir prakalbos. Kon
certo didžiausią dalį atliko 
pp. Janušauskai, malonūs 
svečiai iš Chicagos. Janu
šauskienė gražiai sudainavo 
keletą dainelių solo ir porą 
duetų su p. Janušausku. 
Skambino pianu artistė p. 
Kybartienė, lietuvio inžinie
riaus žmona. Ji prancūzė, bet 
buvo maloni mums patar
nauti. R. Bielskytė irgi gra
žiai paskambino pora gražių 
gabalėlių pianu. Dainavo so
lo jaunas mūsų kolonijos lie
tuvis, p. Maišėnas (angliš
kai).

Turiningą ir ugningą kal
bą pasakė prof. K. Pakštas. 
Be reikalo mėginčiau jo gra 
žios kalbos žodžius atsimin- 
Z_llL_pakartoti. Trumpai, jo 
kalbos turinys buvo:

Lietuvos praeitis, Nepri
klausomybės 22 metai ir 
liūdni įvykiai mūsų bran
gioje tėvynėje dabar. Pab
rėžė, kad negalime ir netu
rime nusiminti, bet kovoti, 
reikalauti, kelti balsą visur, 
kur galima ir kur reikia už 
laisvą ir Nepriklausomą Lie
tuvą. Su pasitikėjimu žiūrėti 
į ateitį. Po visų audrų bus 
vėl giedra. Laisvas kultūrin
gas žmogus ims viršų, nors 
laikinai mūsų kraštelį ir nu
skriaus raudonasai amaras. 
Ne mes vieni esame skriau
džiami ir mindžiojami — 
pasakė jis. Daug tautų ir 
tautelių su milijonais žmo
nių veržiasi į laisvę, į švie
są iš priespaudos ir vergi
jos. Kultūringas, laisvas 
teisingas žmogus laimės 
laimėsime ir mes.

Prof. K. Pakštas taipgi
reiškė džiaugsmą, kad jam 
tenka būti dalyviu ir maty
ti, nors ir mažutės, lie
tuvių katalikų parapijos 
žingsnius. Katalikybė ir lie
tuviškumas nebeatskiriami. 
Mes turime džiaugtis ir di
džiuotis, kad esame nors ma
žutė dalelė didžiosios kul
tūros, didžiosios civilizaci
jos.

Nekartą jo kalba buvo 
pertraukta delnų plojimais.

Mes čia užmesti ir užmirš
ti tolimuose vakaruose tu
rėjome laimės išgirsti tokį 
puikų kalbėtoją, kaip prof. 
K. Pakštą. Kalbėjo taipgi ir 
kitas svečias, J. Rimavičius, 
lietuvybės klausimais ang
lų kalboje. Gal tai patiko 
mūsų jaunimui, ir mūsų ’’se
niams” nemažiau.

Paskutinį žodį tarė prel. 
Maciejauskas, gražiai, švel
niai kviesdamas visus telktis 
po būsiančios bažnyčios 
sparnu ir kartu lietuvybės. 
Baigiantis vakarui, priimta 
protesto rezoliucija prieš 
Lietuvos pagrobimą. Rez pa- 
siųsta^Jungt. Am. Valstybių

Išlaidoms padengti surink
ta keletas dolerių. Pirminin
kavo A. Malinauskas. Prog
rama pradėta ir baigta Lie
tuvos himnu.

Visi išsiskirstė gerame 
ūpe; pirmininkui pakvietus, 
visi susirinkusieji sudainavo 
liaudies dainelių.

Džiugu, kad turime tokią 
pradžią, kad turėtume kur 
spiestis ir ateityje nereikės 
lankyti sumaskolėjusiu lie
tuvių parengimų; turėsime 
savo — lietuviškus.

šauskui, dalyvavo trilypėj 
gegužinėj, New Haven, Conn, 
dainų programoj; gerai pa
vyko.

— Praeitą sekmadienį kle
bonas bažnyčioje pranešė, 
kad parapijos metiniame pi
knike pajamų buvo $1,325. 
Visiems dėkojo už gražią pa
ramą.

— Šį sekmadienį, rugp. 4 
dieną, daugelis važiuos į 
Liet. R. K. Susiv. Conn, ap
skrities rengiamąjį 25 metų 
sukakties minėjimą, Water
bury, Conn. Šis minėjimas 
bus Roseland Pavilion, La
kewood Park, Waterbury, 
Conn.

damas rezoliucijas prieš Lie
tuvos priešus.

Telegramomis sveikino dr. 
Pašakarnis ir Ad. Krušas. 
Be kalbėjusių dvasiškių, dar 
dalyvavo kun. Abračinskas, 
kun. Norbutas, daug inteli
gentų ir darbuotojų.

Pagerbimo ruošimu rūpi
nosi komitetas: adv. J. Gri
galius, Dr. P. Lužeckaitė, J. 
Bernatonis, O. Ivaškienė, J. 
Petrauskas, F. Grendelytė, S. 
Griganavičius, A. Ivaška, J. 
Kumpa, P. Kupraitis, A. Ne- 
viera, P. Razvadauskas, adv. 
A. Jankauskas-Young.

švarkų, bet naujas vedėjas, 
italas, neduoda lietuviams 
dirbti, sakydamas, kad jie 
nemoka pasiūti švarkų. Ka
dangi darbdavis New Yorke, 
tad darbininkai laukia jo at
vykstant ir tikisi, kad italas 
bus atleistas iš darbo.

— New Yorko Goldman 
Co. dirbtuvės pradėjo dirbti; 
čia gavo darbą iš kitur at
leistos lietuvės, kaip neva ne 
pajėgiančios uždirbti 40 cen
tų į valandą, čia jos lengvai 
tai uždirba.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 257 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 92 Metropolitan Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed off the premises.

CHESTER BRODNICKI
92 Metropolitan Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2329 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Furman St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
EMIL HERTWEZK & JOSEPH NESSLER 
167 Furman St., Brooklyn, N. Y.

Rugpjūčio-Aug. 2 d., 1940 ,i.i.Y.ViTilitil 1 ’

be

Y

NOTICE is hereby given that License N 
GB 10783 has been issued to the undersign 
to sell beer at retail under Section 10 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
500 Nostrand \ve., Borough of Brookl 
County of Kings, to be consumed off t 
premises.

LOUIS KAUFMAN
500 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

ng. 2d., 1940 m.

OS SUSIKIN- 
E01AS

NOTICE is hereby given that License No. 
L 827 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 415-17 Keap St., Borough of B'klyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

REPUBLIC LIQUOR STORE. INC. 
415-17 Keap St., Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License N 
GB 2516 has been issued to the undersign 
to sell beer at retail under Section 1C 
of tho Alcoholic Beverage Control Law | 
407 Myrtle Ave., Borough of Brookly] 
County of Kings, to be consumed off tl 
premises.

CHARLES ALTSCHULER
407 Myrtle Ave., Brooklyn, N, lyties mėnesinis
NOTICE is hereby given that License N 
GB 1455 has been issued to the undersign’ 
to sell beer at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
374 Lewis Avenue, Borough of Brooklj 
County of Kings, to be consumed off f 
premises.

HENRY PETERS & JOHN H. PETER! 
374 Lewis Ave., Brooklyn, N. ]

gracijos New

jj įvyko Apreiški- 
lįepos 26 d. Nors

Čia apsigyveno prel. Julius 
Maciejauskas. Jis Švėkšnoje 
pastatydino bažnyčią, gim
naziją, mokyklą, vargšams 
prieglaudos namus, seserims 
slaugėms namus. Galima tu
rėti tikros vilties, kad ir čia 
savo dar stipria sveikata ga
lės daug patarnauti vietos 
lietuviams, žinoma, jei patys 
lietuviai to norės.

Lietuvių dirvonas čia la
bai apleistas, apžėlęs, jam ra 
vėti reikia daug pasišventi
mo .energijos ir didžiausios 
kantrybės. Los Angeels mie
ste lietuvių galima priskai- 
tyti apie tūkstantį, o su apy
linkėmis ir apie pora tūks
tančių, bet ką čia lietuviai 
turi? Teisybė, turi pora ar 
kiek klubų, kurie surengia 
per metus keletą piknikų, šo
kių vakarėlių, be jokios pro
gramos. Neturi jokio centro, 
kur būtų galima sueiti, pa
sikalbėti, pasitarti. Daugelis 
turi savus namus, kai kurie 
net po kelis, bet visi išsisklai 
dę.

Los Angeles miestas turi 
400 kv. mylių pločio, nuolat 
auga, plečiasi. Kasdien dygs
ta daug naujų namų, preky
bos ir pramonės įstaigų. Čia 
vienas sveikiausių kampelių 
gyventi. Pragyvenimas, gali
ma drąsiai pasakyti, pūsiau 
pigesnis nei kitose valstybė
se. Pavyzdžiui, du svarai bul 
vių čia tik vienas centas. 
Oras labai sveikas. Čia nė
ra nei didelių audrų, lietų, 
perkūnijų, šalčių, nei sniego. 
Anglių kūrenti visai nereikia 
ir niekas čia jų nemato, nes 
ir žiemą šilta. Nereikalingi 
nei žieminiai drabužiai. Ren
giant koki pikniką, netenka 
rūpintis lietumi. Nuo kovo 
mėnesio iki gruodžio, o kar
tais ir iki sausio, nematyti 
lietaus. Jei kartais užeina 
lietus, tai ir dulkių nenuvalo. 
Lyja tik gruodžio, sausio ir 
vasario mėn.

Kurie gyvena iš kokios 
profesijos, pensijos ar turi 
grera patyrimą kokiuose nors 
darbuose, tai ir čia gali leng 
vai gvventi, tik su mažesnė
mis išlaidomis, be baimės dėl 
besikeičiančio oro. Mano nuo 
mone, lietuviai čia turėtų 
sukurti didžiausią koloniją ir 
puikiausiai įsirengti, kol dar 
vietos yra.

Prel. Maciejauskui pradė
jus čia organizuoti lietuvių 
parapiją, pradėkime organi
zuoti ir didelę lietuvių kolo
niją. Jei kas domisi gyveni
mu Kalifornijoje, malonėkit 
paklausti, o bus per laikraštį 
atsakyta.

— Karščiams užėjus, Brid
geport© maudynės pilnos 
žmonių, ne tik vietinių, bet 
ir iš kitu valstybių.

— Kleb. kun. J. V. Kaz
lauskas ir kun. J. Kripas su
grįžo po dviejų savaičių iš 
atostogų. Jie pilni naujos 
energijos, gerai paraudona
vę.

— Kun. V. Ražaitis, para
pijos asistentas, išvyko ato
stogų.

— Liepos 14 d. parapijos 
choras, vadovaujant A. Stan-

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 
Municipal Pier (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 
ekskursijos.

Pagerbė Dr. Pr. Galinį
Liepos 24 d. įvyko kuklus 

pagerbimo bankietas Dr. 
Pranui E. Galiniui, pirmuti
niam lietuviui, gavusiam 
Harvado universiteto filoso
fijos daktaratą.

Bankiete dalyvavo per 100 
Bostono ir apylinkės lietu
vių šviesuomenės. Programą 
pradėjo adv. J. Grigalius, 
Bostono miesto legalio sky
riaus narys. Maldą atkalbėjo 
kun. Pr. Virmauskis. Prog
ramą vedė, A. F. Kneižys, 
’’Darbininko” redaktorius.

Kalbėjo: Mass, valstybės 
sveikatos komisijonierius Dr 
P. Jakmau - Jakimavičius, 
Lietuvos konsulas adv. A. 
O. Šalna, Suffolk County pro 
kuroro asistentas adv. J. Cu- 
nys, kun. Pr. Virmauskis 
kun. J. švagždys, Pr. Razva
dauskas, kun. Pr. Juškaitis, 
kun. A. Baltrušiūnas, Stasys 
Mockus, Dr. A. L. Kapočius, 
Dr. Ed. Valiackas, Dr. Pau
lina Lužeckaitė, Em. Oksai- 
tė, adv. A. Jankauskas, Dr. 
Dusevičius, A. Ivaška, Larry 
Thoronton. Garbės svečias, 
Dr. Pranas Galinis, savo kal
boje dėkojo ir minėjo asme
nis, iš kurių jam teko ko 
nors gero patirti siekiant sa
vo tikslo. Jam įteiktas nau
jas portfelis, o jo mamytei 
— gėlių bukietas.

Pakvietė pailsėti
Vienas jaunas žymus Ame 

rikos turtuolis, senas Dr. 
Galinio draugas, sužinojęs, 
kad Pranas gavo daktaratą, 
prisiuntė nuoširdų sveikini
mo laišką su čekiu ir pakvie
tė Dr. Galinį į savo jachtą 
pailsėti. Minėto turtuolio se
suo yra ištekėjusi už žymaus 
italų valdininko, kurių vai
kučio krikšto tėvu yra pats 
Mussolinis.

Beveik visi kalbėjo lietu
viškai. Puikų pavyzdį parodė 
sveikatos komisijonierius Dr 
Jakimavičius, pareikšdamas, 
kad jam dabar labai retai 
pasitaiko proga vartoti lietu
vių kalbą, todėl, 
mas jos užmiršti, 
lietuviškai.

Kalbėtojai statė

nenorėda- 
kalbėsiąs

LICENSES
Wholesale, Retail 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given thnt License No. 
C 424 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
79 Grand Ave., 
County of Kings, 
premises.

ROXY 
79 Grand

at wholesale under Section
Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn,
to be consumed off the

BEER
St.,

DISTRIBUTORS, INC.
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License J 
GB 2797 has been issued to the undersign 
to sell beer at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law ” 
1647 E. !
County of Kings, _ ___ _________ _ _
premises.

•jjil rėmėjų gra- 
. susirinko. Apie 
j įvykius Lietu vo-
į išeivijos veik-

■ leoholic Beverage Control Law ‘ t J, mo in a
96th Street, Borough of Brooklj ipSKTlUvS UVaSlUS 
»f Kings, to be consumed off t .» nnbolnia nno

Šarkauj 
Pažerec 
lienė, A 
kauskie 
pinigine 
aukojo 
lienė ir 
Pusryči 
lienė ir 
altorian 
U. Gude 
čienė.

Y 1647 E.
JOHN BILOWICH

96th St., 1

y, Pakalnis, aps-
'T C H T T n 11 pirn
Brooklyn, N. sflį •• UaUCKd,,

PJ

NOTICE is hereby given that License 
GB 2774 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4410 — 18th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SCHOESSOW
4410 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2045 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6104 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 272 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alco'iolic Beverage Control Law at 
98 North 7th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WEST HAVEN BEER & ALES, INC.
98 No. 7th St., Brooklyn, N. Y

NOTTCE is hereby given that License No. 
GB 1819 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law a< 
120 Autumn Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NIKOLAUS MULLER
120 Autumn Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE
GB 1456

is hereby given that License L 
has been issued to the undersigt 

to sell beer at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
9423 Foster Ave., Borough of Brook] 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FOSTER AVE. MARKET, INC. ; 
9423 Foster Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10891 has been issued to the undersigi 
to sell beer at retail under Section , 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
278 Tompkins Ave., Borough of BrooT 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

J : uto, D. J. Aver- 
įįoševičius. Na- 

:I įė įvairiais klau
pdavo, kad lie
ji draugijų vei- 
jiaai būtų daž- 
jjauizuotų kata
mi daugiau pasi- 
įjune gyvenime.

ARON REIS
278 Tompkins Ave- Brooklyn, N. įjfyryįoS SUVa-

Amžii 
jos vare 
už pagai 
Už pass 
kleb. J. 
nieriui : 
nioms i: 
linkėjim 
čiū ”Ar

Draugijos pasmerkė Lietu
vos užgrobimą

Liepos 18 d. lietuvių pilie
čių draugija, prie kurios pri
klauso apie 800 įvairiausių 
pakraipų lietuvių, Amerikos 
piliečių, savo pusmetiniame 
susirinkime aštriai ir vien
balsiai pasmerkė Sovietų Ru
sijos niekšišką žygį — Lie
tuvos užgrobimą. Tą nutari
mą pranešti valdžios įstai
goms, atstovams ir atstovy
bėms išrinkta komisija iš 
adv. Kazio Kalinausko, Dr. 
A. L. Kapočiaus ir adv. A. 
Jankausko-Young.

Liepos 21 d. Šv. Jono Ev. 
BĮ. Pašalp. Draugija, turinti 
per 700 narių, savo pusmeti
niame susirinkime vienbal
siai priėmė rezoliuciją, smer 
kiančią bolševikiškos Rusi
jos pavergimą Lietuvos ir 
kitų Baltijos kraštų, o vie
tos lietuvių belševikėliams 
išreikšta panieka ir pasmer
kimas , kaip lietuvių judoms 
— išgamoms.

Lietuvis kandidatas
Jonas Tėtulis (Tuttle), 

baigęs Bostono universitete 
komercijos ir teisių mokslus, 
paskelbė savo kandidatūrą 
iš Ward 6 į valstijos legisla- 
tūrą.

Piliečių draugija entuzias
tiškai parėmė jo kandidatū
rą, paskirdama iš iždo $100 
ir išrinkdama komisiją iš 5 
asmenų dirbti.

Pasibaigė mokykla
Šv. Petro lietuvių parapi

ja ir šią vasarą turėjo vasa
rinę vaikams lietuvių kalbos 
mokyklą. Mokė Jėzaus Nu
kryžiuoto seselės. Liepos 18 
d. įvyko mokyklos užbaigtu- 
vių programa.

NOTICE 
GB 2329 
to sell ___ _ _______
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4902 — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 1696 
to sell ___ _ _______
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
733 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1494 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4901 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE 
GB 2199 
to sell ___ _  ____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
143 Nassau Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

ANDREW BAUER
143 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2755 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
722 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GEORGE MAKSIAN & 
CHARLES BANDAZIAN

Bedford Ave.. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1686 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4824 — 6th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 1973 
to sell ___ _ _______
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2313 Tilden Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1098 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10456 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
334 East 4th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ABRAHAM LEVINE
4th St., Brooklyn, N.

the

is hereby given that License No.NOTICE „ ...............„.............— .. ....... .
GB 2527 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section' 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1085 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises.

TILLIE E. ZLOBINSKY
1085 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GE 2586 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
703 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM WAKER
703 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1850 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 be consumed off

1499 Gates 
County of 
premises.

1499 Gates
MORRIS ELKIND

Ave., Brooklyn, N.

the

Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2327 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
606 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM H. ANDERSON 
606 Evergreen Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2023 has been issued to the undersigned 
to i " ’ .......................... .......... '
of the _______ ____
1112 Bedford Ave., _______  _ _____
County of Kings, to be consumed - off 
premises, 

JOSEPH HAGEN 
1112 Bedford Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2259 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE
GB 11043
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1183 Fulton St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABE TRESTMAN & LOUIS BELKIN 
Sunshine Dairy

1183 Fulton St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby giyen that License j 
GB 2043 has been issued to the undersig 
to sell beer at retail under Section I 
of the Alcoholic Beverage Control Law’ 
457 Tompkins Ave., Borough of Brookl įl R T.Ullpkfl 
County of Kings, to be consumed off II*'' 
premises.

JULIUS GROLITZER
457 Tompkins Ave., Brooklyn,

išrinkti D.

N.' jaučio 30 d.

mus gai 
gimus. *] 
aukoto j i 
— padėj 
paramą.

NOTICE is hereby given that License
EB 793 has been issued to the undersig _
to sell beer at retail under Section fKIRALFRIVftR 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
5115 — 5th Avenue, Borough of Brook 

on ĮCounty of Kings, to be consumed 
premises.

FIFTH AVE. RESTAURANT 
CHOP HOUSE. INC.

5th Ave., Brooklyn,

’ĮJOS MAS

5115 N.
NOTICE 
GB 2034 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
111 Nassau Ave., Borough of Brool 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the underslj 
beer at retail under Section

EDWARD GELB
111 Nassau Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License

’piknikui, kuris 
iiio 25 d., Klas- 
l prisirengimai 
liikumu. Kandi
jus, karalienės, 
[karalaitės vie-

— Ka 
vakarą 
liks gra

nv/livn is ntreuy įtiveu vikiu jluvcudq ,

GB 6786 has been issued to the undcrsl jjdfitl kampaDl- 
to sell beer at retail under Section ■ , , , , .3 ilgai nelaukti, 

sumed pftWijdarbą! Ne
bs kitas už jus 

Brooklyn, N j pradėkite, tai 
hereby given that License AlUl ]ŪSU pUS- 

Ciu ism nas been issued to the undcra .
to sell beer at retail under Section j MOfiS, laififl, 
rx F 4 Vx zx A Iztzxlx zx) v zt JQnTororrn U 1“1TX 4* i*/"t 1 T -O' lit 

darbą!

of the Alcoholic Beverage Control Lai 
2917 Avenue J, Borough of Broo 
County of Kings, to be cons 
premises.

PARAMOUNT FRUIT & VEG. MARK 
Philip Milano

2917 Avenue I, T

NOTICE is 1
GB 1807 has been issued to the unders

of the Alcoholic Beverage Control La1 
246 Nassau Ave., Borough of Brot 
County of Kings, to be consumed ofi 
premises. I

WILLIAM BICA & CHARLES MAN] 
246 Nassau Ave., L-----------

sell beer at retail under Section 107- -ER į 7 ? n - s l>een 
the Alcoholic Beverage Control Law al to sell beer at

NOTICE is hereby given that Liceni

Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1962 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
296 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
Cbunty of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1338 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
66 — 4th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY RABINOWITZ
4th Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
GB 10888 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
114 Conklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BESSIE SHORER
114 oCnklin Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2224 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
380 Myrtle 
County of 
premises.

"80 Myrtle

Avenue, 
Kings, to

FRANK 
Ave.,

Borough of Brooklyn, 
bo consumed off the

PĖDINI
Brooklyn, N. Y.

beer at retail under Sectioi 
of the Alcoholic Beverage Control Li 
324 Saratoga Avenue, Borough of Brc 
County of Kings, to be consumed c 
premises.

IvL/JbO MAN! i Vi -
Brooklyn, Npnciaus drau-

I sepenį eis end- 
Komimijos 9

HYMAN KING
King's Delicatessen 

324 Saratoga Ave.. Brooklyn.

imuti bažnyti
ne.
j rengia išvaNOTTCE is horcbv given that Liccnsi , 0

GB 2609 has been issued to the underi IDSaig TUgTjiŪ- 
to sell beer at retail under Sectioi a .

Beverage Control La jA SSKHiadieni,
78 Montague St., Borough of Bro , . 41
County of Kings, to be consumed offnoma. Tikima- 

arės dalyvaus.

of th*' Alcoholic

premises.
I.EO SPRINGER

78 Montague St.. Brooklyn,

NOTICE is hereby priven thnt Licensi i<«
GB 1632 has been issued to the under It JUODOS 016116- 
to sell b^er at retail under Sectioi u ,
of the Alcoholic Beverage Control Ll 
186 York Street, Borough of Brc 
Countv of Kings, to be consumed o: 
premises.

ANASTASY WISNIEWSKI 
186 York St.. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Licens 
GB 1491 has been issued to the under 
to sell beer at retail under Sectio 
of th" Alcoholic Beverage Control Ll 
415 Tompkins Ave.. Borough of Bn

MORRIS ROSENTWEIG j 
415 Tompkins Ave., Brooklyn,

*oj po sumos, 
šje. Lietuviai, 
ne šios orga-

Savi pas

NOTTCE is hereby given that Liceni 
GB 2562 has been issued to the undel 
to sell beer at retail under Sectlo 
of the Alcoholic Beverage Control I 
169 Norman Ave., Borough of Bi 
Countv of Kings, to be consumed 
premises.

GEORGE SONDEJ 
169 Norman Ave., Brooklyn,

3iį parapijos 
-Parciunkulo

zaus atl 
do) per] 
rugp. 11

— Ve 
iš Bliss1 
pos 27 
vari jos

— Ma 
lankiai i 
ke-Drag 
gresan. 
gyvena 
jie pasi: 
remti. A 
du karti 
kurio da 
kymą g

DR.

Dr. E 
nesi prj 
kurioje 
vieną ir 
vairias 
šium su 
gomis. ] 
kapitom 
menėje.

Dr. Gali
nį mūsų jaunimui kaipo pa
vyzdį, ką jaunuolis, prie sun 
kiaušių aplinkybių, šioj ša
ly gali atsiekti. Dr. į šią šalį 
su savo našle mamyte atvy
ko 9 metų amžiaus, nuo pra
dinės mokyklos turėjo sau 
pragyvenimui užsidirbti, o 
vistiek išėjo dvi mokslo ša
kas: chemiją, kurią net me
tus dėstė viename universite
te, o vėliau germanų filologi
ją, kurią apvainikavo dakta
ro laipsniu. Sekė Amerikos, 
Lietuvos, Latvijos spaudą, 
dalyvavo lietuvių veikime, 
prakalbas sakydamas, laik
raščiams rašydamas, parųpš-

— Šv. Onos šventė pami
nėta liepos 28 d. Per mišias 
buvo išstatytas Šv. Sakra
mentas ir pasakytas pamok
slas.

—Praeitą savaitę buvo la
bai karšta, vis apie 100 laips 
nių. Bažnyčioje dažnai teko 
pakeisti tirpstančias nuo ši
lumos žvakes.

— Šv. Onos dieną įvyko 
net trejos šermenys. Mirė 
Bįtėno ir Mandravickio žmo
nos ir Jokūbaičio brolis.

— Siuvėjų darbai kai kur 
gėrėja. Malinausko dirbtuvė
je jau yra keli tūkstančiai

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2430 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Rogers Ave., Borough 
County of 
premises.

LOUIS,

NOTTCE is hereby given that License No 
EB 839 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
388 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM S. WILSON 
Homelike Tavern

388 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

B, J. SHAWK0N1S
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMIJOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10879 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Harrison Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE 
GB 2062 
to sell ____  ______  ...
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
112a Nassau Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2436 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1461 Bedford Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

E. SCHROETER & S. CAPPIELLO 
Execs of Est. of Thomas Danola

1461 Bedford Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2755 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law a' 
816 E. 16th St., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MARION SCKOLNIK 
Square Deal Dairy &■ Grocery

816 E. 16th St., Brooklyn, N.

NOTTCE is hereby given that License 
EB 632 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Prospect Park Zoo—Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROBERT L. CUNNINGHAM 
Prospect Park Zoo

Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thnt License No 
EB 664 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
208 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

TRESA FRUCHTBAUM 
Morris Delicatessen & Rest.

208 Rogers Ave., Brooklyn, N.

the

[NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1470 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
419 Myrtle “ . . -
County of 
premises.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10079 has been issued to >the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
198 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTTCE is hereby given that License No 
GB 2394 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

THEODORE FUGEL
263 Wilson Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTTCE is hereby given that License 
GB 2394 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Taw al 
263 Wilson Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE FUGEL
263 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2521 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
410 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUDER HEISSENBUTTEL
41Q Wilson Ave., Brooklyn, N.\ Y

Kiek 
kauskas 
Columbi 
sios sv( 
me jam 
visameŽmonės bū- 

®iyčią ir nau- 
salonėmis. Iš- 

retail under Sectid
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NOTICE is hereby given that Licen 
GB 1713 has been issued to the unde 
to sell beer nt 1 
of the Alcoholic Beverage ---------
7324 -— 6th Ave., Borough of Bn 
County of Kings, to be consumed ę 
premises.

WILLIAM REESE 
6th Ave., Brooklyn,’7324

is hereby given that Licen 
has been issued to the unde 
beer at retail under

NOTICE 
GB 1869 
to sell 
of th" Alcoholic Beverage Control 
195 Nassau Ave., Borough of B 
Countv of Kings, to be consumed 
premises.

TILLIE GLASBERG 
195 Nassau Ave., Brooklyn,

NOTICE is hcrebv given thnt Lice 
GB 1931 has been issued to the und 
to sell beer at retail under Sec 
of th" Alcoholic Beverage Control 
104 Kingston Ave., Borough of Bl 
Countv of Kings, to be consumed 
premises.

HENRY DUNKER 
104 Kingston Ave., Brokolyn

NOTICE is hereby given that Licel 
GB 1359 has been issued to the un 
to sell beer at retail under Sec 
of the Alcoholic Beverage Control 
70 Norman 
Coun’v of 
premises.

70 Norman

ŠVENTI-

Avenue, 
Kings, to

JOHN 
Avė.,

Borough of B 
be consumed i

KEKER
Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Lie 
GB 2553 has been issued to the un 
to sell beer at retail under S 
of th® Alcoholic Beverage Control 
154 Normnn Ave., Borough of B 
Countv of Kings, to be consumed 
premises.

FRANK SWIERSKI 
Acirema Grocery Store

154 Normnn Ave., Brookl

NOTICE is hereby given thnt Li 
GB 1537 has been issued to the un 
to sell beer at retail under Seel 
of Alcoholic Beverage Control

Borough of I 
be con sumed'

185 Norman Ave., 
Countv of Kings, to 
premises.

LOUIS
185 Norman Ave.,
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NOTICE is hereby given that Liet 
EB 825 has been issued to the uni 
to sell beer at rptail under 
of the Alcoholic Beverage Control 
573 Van Sicklen Awe- Borough of 
County of Kings, to be cons 
premises. "■

ABRZ \M SHER 
573 Van Sicklen Brook
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NOTICE is hereby given thąt License No. 
GB 2760 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section .107 
ol the Alcoholic Beverage Control Law at 
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.

turėjo kęsti didelę šilumą ir 
aukštą tvankumą. Karštis 
siekė arti 100 laipsnių. Visos 
maudynės buvo pripildytos, 
ypač sekmadieniais. Karščio 
10 dienų metu šalyje žuvo 
717 asmenų, kurių mirties 
priežastimi laikoma aukšta 
šiluma.. Iš paminėto skai
čiaus 364 nuskendo.

NOTICE is hereby given that License Nc 
< B II 7 has bee i issui'l to the und -rsignei 
to sell beer, at retail under Section 10’ 
of the Alcoholic Beverage Control Law ai 
3442 Fulton St., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off th« 
premises.

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

l.'OT CE is hereby given thai License No 
•~B i002 has been issv <1 tn the undersigned 
to sell beer, at retail under ."ection 107 
of i Alcoholic Be rig Control Law a* 
739 N’-strand Ave., Borough of Brooklyn 
Coun' of Ki gs, to be consumed off th# 
premises.

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 

of Brookjyn, 
the

POLEVOY, INC.
739 Norti- -d ' e., Brooklyn. N- Y

6901 4th 
County of 
premises.

6901 4th

Avenue, 
Kings,

RIDGE 
Ave.,

Borough 
to be consumed on

DINER INC.
Brooklyn, N.

Nris hereby given that LicenseNOTICE is hereby given that License No 
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 th* 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No 
GB 11000 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10' 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Kingston Ave- 
County of Kings, to 
premises.

ROYAL 
256 Kingston Ave-

NOTICE _____ „
GB 1876 has been issued to the undersigned 
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 th# 
premises.

ISRAEL S. RAPPAPORT 
Cibraltar Food Stores

5311—5th Ave., 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.

Šarkauskienė, Rapulskienė 
Pažereckienė, Burienė, Pliop- 
lienė, Adomaitienė, ir Kruži- 
kauskienė, kurios paaukojo 
pinigines dovanas. Taip pat 
aukojo Rutkauskienė, Petru
lienė ir Scholes Baking Co. 
Pusryčiams patarnavo Petru 
lienė ir Gudamskaitė. Gėles 
altoriams papuošti aukojo 
U. Gudamskienė ir O. Sijevi
čienė. T. M.

County of Kings,' toį?® I 
premises. " M

CHARLES Alnel 
407 Myrtle Ave., 
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4 pasitarimai būtų daž
ai, kad organizuotų kata
mi visuomenė daugiau pasi-

ime, rugpiūčio 9 d. apsk- 
li atstovauti išrinkti D. 
Lverka ir J. B. Laučka. 
is apskrities susirinki- 
į bus rugpiūčio 30 d.

GĖLŲ KARALIENĖS
PARAPIJOS

Amžino Rožančiaus draugi 
jos vardu nuoširdžiai dėkoju 
už pagalbą ruošiant iškilmes. 
Už pasakytas kalbas: kun. 
kleb. J. Aleksiūnui ir misijo- 
nieriui Žvirbliui, O. P., vieš
nioms ir narėms už gražius 
linkėjimus šiai draugijai. A- 
čiū ’’Amerikai” už aprašy
mus garsinant mūsų paren
gimus. Taip pat ačiū visiems 
aukotojams ir darbininkams 
— padėjėjams už visokeriopą 
paramą.

O. Sijevičienė, pirm.

Advokatai K. Jurgėla ir 
V. J. Drake (Dragūnas) lie
pos 31 d. lankėsi Washingto
ne, kur turėjo svarbių reika
lų. Lietuvių tautos intere- 
silankę Valstybės Departa- 
sams ginti juodu buvo ap- 
mente pas vieną labai aukš
tą pareigūną. Visi apsilanky
mai 
ko.

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 2432 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10' 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
96 New Jersey Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th# 
premises.

WILLIAM J. RATNER
96 New Jersey 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 No. 
GB 2624 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Schenck Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th# 
premises.

ROSE SCHREIBER
715 Schenck Ave., Brooklyn. N. Y

ir kelionė gražiai pavy-

P. ŠALTENIO NELAIMĖ

MASPETHO ŽINIOS

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 2619 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License Nc 
EB 2663 has been issued to the undersignec. 
to sell beer, at retail under Section 10' 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 Woodbine St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the

MARTIN BUTT
60 Woodbine St., Brooklyn, N.

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

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

JOE ROSEN
Ave., Brooklyn, N.372 Ralph Y

NoNOTICE is hereby given that License No 
GB 1746 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law ai 
132 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off th« 
premises.

JACOB GEIMAN
132 Ralph Ave., Brooklyn. N Y

NOTICE is hereby given that License 
EB 2031 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
459 6th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6894 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law al 
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 at 
306 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
Counts- of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

459 6th
MICHAEL ROACH

Ave., Brooklyn. N.

the

Y

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 526 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10, 
of th.- Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Christopher Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

is hereby given that License NoNOTICE 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 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS SHENKLER
168 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License Nc 
EB 613 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
369—19th Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on th# 
premises.

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

NOTICE
EB 440 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law ai 
765 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th# 
premises.

HAvemeyer 8 - 0259Lakūnas Povilas Šaltenis 
liepos 28 d., norėdamas pa
dėti kitam lakūnui, pats pa
teko į nelaimę. Skrisdamas 
virš N. Wantagh, L. I., jis 
pastebėjo kelyje nusileidusį 
lėktuvą ir nutarė ištirti, ko
kia pagalba nukritusiam lėk
tuvui reikalinga. Jam nepa
vyko saugiai nusileisti; lėk
tuvas užkliuvo už pasitaikiu 
šių nelygumų. Pats Šaltenis 
beveik nesužeistas, bet drau
ge su juo skridęs mokinys 
kiek susižeidė. Šaltenio lėk
tuvas pateko į vieno ūkinin
ko žemę; į nelaimės vietą su
sirinko daug žmonių. Ūkio 
savininkas už nuostolius, ku
riuos padarė nusileidęs lėk
tuvas ir susigrūdusi minia, 
reikalauja 500 dol. atlygini
mo...

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

765 New
MAX SCHNEIDER

Lots Ave., Brooklyn, N. Y,
is hereby given that License NoNOTICE

EB 1704 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10' 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
11.51 Prospect Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS

65-23 GRAND AVENUE
MASPETH, N. Y.

LIETUVIŠKAS
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 649 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Bush wick Ave- 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1559 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control I .aw al 
374 Ralph Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th# 
premises.

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

RESTORANASNOTICE is hereby given that License No 
GB 1612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail uifder 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

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the BAR & GRILL

Gaminam valgius ameriką- 
niško ir lietuviško stiliaus. 
Čia taip pat galima gauti 
Amerikos išdirbimo ir im
portuotų degtinių, visokių 

vynų ir gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas

HELEN 
George’s 

241 Bushwick Ave.,

NAGER
Lunch

Brooklyn, N.— Karnivalas pirmadienio 
vakarą užsibaigė. Parapijai 
liks gražaus pelno.

— Atsimainvmo V. Jė
zaus atlaidai (Bažnyčios var 
do) perkeliami į sekmadienį, 
rugp. 11 d.

— Veronika Kapočiūnaitė 
iš Blissville, L. L, mirė lie
pos 27 d. ir palaidota Kal
varijos kapuose rugp. 1 d.

— Maspethiečiai labai pa
lankiai žiūri į adv. W. J. Dra 
ke-Dragūno kandidatūrą kon 
gresan. Daug maspethiečių 
gyvena 9-tame distrikte ir 
jie pasiryžę adv. Drake pa
remti. Adv. Drake-Dragūnas 
du kartu atsilankė karnivale, 
kurio darbininkai jo atsilan
kymą giliai įvertino.

arapijos piknikui, kuris 
[S rugpiūčio 25 d., Klas- 
is Parke, prisirengimai 
į visu smarkumu. Kandi
ji karaliaus, karalienės, 
laičio ir karalaitės vie- 
i dairosi aplink ir ne

kaip pradėti kampani- 
?atarčiau ilgai nelaukti, 
įuojau kibti į darbą! Ne- 
ite, kad kas kitas už jus 
tų, patys pradėkite, tai 

G™to.ta,š|tb matydami jūsų_paš
to sell beer it Bd® 
of the AlcohoSt BereS 
246 Nassau Aw, Br|| 
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premises.

WILLIAM RIGA l it 
246 Nassau Ave, ■
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EB 
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321 Saratoga Arena 11 
County of Kings, HI 
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huisiI 
Enr'i 
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J , ------- 71
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to sell bwi J 
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premises.

185 Norman Ave-

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 th» 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1774 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10r 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8204—-5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
KATHRYN TONKOVICH & JOHN AJERSCH 

GENE & JOHN’S
8204 5tli Ave., Brooklyn, N. Y

NoNOTICE is b.ereby 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.

Rogers Ave., Brooklyn, N.

the

th*

1

n. y

that License No 
to the undersigned 
under Section 101 
e Control Law at 
ough of Brooklyn.
consumed off

FUGEL 
Brooklyn, N.

i that License 
to the undersigned 
under Section 10? 
:e Control I-aw al 
>ugh of Brooklyn.

consumed off the

FUGEL
Brooklyn, N. Y

th#

y
No.

i that License No. 
to the undersigned 

under Section 107 
re Control Law at 
□ugh of Brooklyn.

consumed off the

SNBUTTEL 
Brooklyn, N.\Y

MOTERŲ SODALICIJOS 
PIRMI ŽYGIAI

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1999 has been issuued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a< 
4324—4th Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kinįįs, to be consumed off th* 
premises.

CORNELIUS O’SHEA
4324—4th Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
GB 6928 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10! 
of the Alcoholic Beverage Control Law a' 
529 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off th# 
premises.

EMMA HALLER 
Oscar’s Delicatessen

529 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y

172 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.

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

th# Pirkit Anglis

as, jums padės, 
laikas į darbą!

Taigi,

drau- 
bend-

tvojo Rožančiaus 
[šį sekmadienį eis 
prie Šv. Komunijos 9 
Mišių metu. Narės prašo 
[visos dalyvauti bažnyti- 
Įpamaldose.
į draugija rengia išva- 
pią autobusais rugpiū- 
11 d., kitą sekmadienį, 
Ke.Ronkonkoma. Tikima- 
kd visos narės dalyvaus.

KSA. 134 kuopos mėne- 
I susirinkimas įvyks šį 
padienį, tuoj po sumos, 
Jijos salėje, 
rašykite prie 
įjos patys ir 
įpdrauskite. 
bsius!

Lietuviai, 
šios orga- 
savo 
Savi

vai- 
pas

ndie mūsų parapijos 
iė šventė —Parciunkulo 
lai. Bažnyčia gražiai 
lis išpuošta. Žmonės bū- 
ttanko bažnyčią ir nau- 
Į Dievo malonėmis. įž
agi Mišparai buvo va- 
Įr šiandie bus. Svečių 
tų buvo daug.

JAVOS PAŠVENTI
NIMAS

Jitą penktadienį, liepos 
Ąmž. Rožančiaus drau 
arėjo iškilmingą vėlia- 
išventinimą. Šv. mišias 
įvo kun. kleb. J. Alek- 
i, pamokslą pasakė mi
trius kun. Žvirblis, O. 
paldų metu gražiai gie 
Shoras, vad. varg. Pr.

NOTICE Ii he**1* •. 
EB 825 has be® J 
to sell beer J 
of the Alcohol 
573 Van Sieki® A 
County of KinS8’ 
premises.
573 Van Sickle® I

pamaldų parapijos sa- 
vko pusryčiai, kuriuo- 
wavo daug žmonių, 
pasakė kun. J. Alek- 
pabrėždamas draugi
ją parapijai, vado vau 
ibiai pirm. O. Sijevi- 
Kun. Žvirblis ragino 
u veikti taip gražiai, 
į viešnios Š5. Subatie- 
įValantieji^nė ir M. 
įtienė ir djaugelis dr- 
riu. i
lašė dvi gaujos na- 
KBrangaitftenė ir O. 
Intienė. I
rOs šventinsimo kūmo- 
Kvo: Gumiamskienė,

DR. ŽUKAUSKAS 
PRATYBOSE

mė-Dr. Ed. Žukauskas šį 
nesi praleis kariuomenėje, 
kurioje kasmet praleidžia po 
vieną mėnesį, atlikdamas į- 
vairias karines pratybas ry
šium su kario mediko parei
gomis. Dr. Žukauskas yra 
kapitonas Amerikos kariuo
menėje.

Kiek teko patirti, dr. Žu
kauskas šiais metais baigs 
Columbia universitete viešo
sios sveikatos kursą. Linki
me jam geriausio pasisekimo 
visame darbe.

Maspetho parapijoje įsis
teigusi nauja moterų sodali- 
.cija liep. 28 d. turėjo pirmus 
bendrus komunijos pusry
čius po 8 vai. mišių, kurios 
atnašautos draugijos intenci
ja. Komuniją narės priėmė 
organizuotai. Prieš mišias 
kun. J. Balkūnas atliko na
rių priėmimo apeigas. Dr-jos 
pirm. Mrs. O. J. Brady pa
dėjo geliu prie Šv. Onos sta
tulos. Dalyvavo daug narių, 
nežiūrint nepalankaus oro.

Kiekviena narė prisidėjo 
prie pusryčių paruošimo. Al
toriui ir statulai papuošti 
gėlių paaukojo ponios Wal
ters ir Wisker. V. Valantie- 
iienė naaukoio medalikams 
raištelius. Medalikai, kuriuos 
iteikė kun. J. Balkūnas, gau
ti nuo Šv. Onos šventovės 
Kanadoje.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1857 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3061 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1498 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law a' 
3147 Fulton St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises. -

ADOLPH NUNNENKAMP
3147 Fulton St. Brooklyn, N. Y

«l ----------------------------------
NOTICE is hereby given that License No 
GB 2321 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law a' 
3203 Fulton Street,' Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off th' 
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 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
370 Crescent St.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

IŠVAŽIAVIMAS

SUBAČIUS LAWRENCE

Suba-

Kry-
i Law

kun. Pr. 
Pranciškaus

Dailininkas Jonas 
čius, išdekoraves šv. 
parapijos bažnyčios 
žiaus Kelius, išvyko 
rence, Mass., pas 
Jurą, kur Šv.
bažnvčioie išdekoruos visą 
sanktuariia. Po trijų mėne
sių griš į Brooklyna, kur tu
ri kelis atliktinus darbus, o 
jų tarpe — Aušros Vartų al
toriaus pastatymas Šv. Jur
gio bažnyčioje.

NAUJAS LAIVAS IŠKIL
MINGAI SUTIKTAS

Liepos 29 d. i New Yorko 
uostą įplaukė naujai pasta- 
tvtas amerikiečių prekybos 
laivyno laivas — ’’America”. 
Naujasis laivas kaštavo $17.- 
500,000. yra 34.400 tonų tal
pos. Laivu atvyko 900 asme
nų. kurių tarpe 15 senatorių 
ir 87 kongreso atstovai. Uos
te laivas sutiktas didžiausiu 
triukšmu. Laivas atvyko iš 
Newport News, Va., kur jis 
pastatytas.

ŠILUMOS SIAUTIMAS

Praeitą ir šia savaitę New 
Yorko apylinkės gyventojai

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2685 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a' 
6823—^6th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th# 
premises.

FRED KORTMANN
6823—6th Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1463 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law a' 
535 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS BAUMAN
535 Marcy 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 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3149 Fulton St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WALTER GARŠVA
3449 Fulton St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
EB 1971 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
229 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th# 
premises.

BEATRICE HARDASHEWSKI
229 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y

.0:0:0 .OiOIOIO; OIOIOIOIO;

ANNE PEPPER 
Pep’s Self Service Dairies 

212 Ralph Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
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

LISAUSKO ANGLIŲ 
KOMPANIJOJ 

(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-7550

Brooklyno Grab oriai
------------------

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas
Moderniška Koplyčia

Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direlrtorius 
Notary Public

VASARINIS IŠPARDAVIMAS!
Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai- 

didelis.nomis Pasirinkimas

'423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street.
Brooklyn, N. Y.

Sveikatos kult, dr-ja rug
piūčio 4 d. rengia autobusais 
išvažiavima į Birutės darža. 
White Sulphur Springs, N. 
Y. Išvažiuos 6:30 rytą nuo 
Piliečiu Klubo. Union Avė. 
Bilietas 2 dol. Reikia užsi
rašyti ir užsimokėti iki rvgp. 
2 d. 380 Hooper St.

Komitetas.

BEDROOM SETS — PARLOR
COUCHES — KITCHEN SETS

SETS — MATRASAI IR

SETS — STUDIO
— DINING ROOM 
SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Tel. EVergreen 7-8451
OIOIOIO OXXOIOTOIO

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL

REER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that 
GB 1339 has been issued to the 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law a< 
233 Smith 
County of 
premises.

233 Smith
NOTICE is 
GB 2787 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
244 Hoyt ____
County of Kings, to be consumed off th. 
premises. 
ROSALIA ŠERPE 
244 Hoyt St..

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2419 has been 
to sell beer, 
of the Alcoholic 
195 _ Hoyt 
County of 
premises.

195 Hoyt

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1556 has been issu'd to the undersigned 
to sell beer.
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
210 Court 
County of 
premises.

210 Court

nt retail under

i@ Tel. EVergreen 7-1645 Lie. No. L-886

EVergreen 8-9770

4

■

-----———-------- -

Tel. STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158 J1

JOSEPH GARSZVA

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

JOSEPH LE VANDA J 
■

Laisniuotas Graborius ir į 
Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC į

337 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y. ■

Namas tas pats, tik miesto pa- 1 
tvarkymu pamainytas numeris | 
buvusio 107 Union Avenue. j

l------- ----------------- —— ------—.4.

i Tel. Virginia 7-4499! Tel. Stagg 2-4409
1 i F. W. SHALINS

A. RODZEWICZ1 (šalinskas)
' 1(Radzevičius) Laisniuotas Graborius

• Laidotuvių Direktorius
■ Suteikiam Garbingas
: (Prieš pat Apreiškimo baž.) Laidotuves
i Duodu automobilius vestuvėms, 
į krikštynoms ir visokiems -----  $150 ------
; pasivažinėjimams.

KOPLYČIAS SUTEIKIAM1
j 402 Metropolitan Avenue NEMOKAMAI
: Brooklyn, N. Y. 1 84-02 Jamaica Avenue
1 i Brooklyn, N. Y.

Manhattan Liquor StoreLicense Nn 
undersigned 
Section 101

I___ _t
Brooklyn.

th*
Borough of 

be consumed off

KRAMER 
Brooklyn, N.

hereby given that License

Street.
Kings, to

IRVING 
St.,

at

No 

retail under Section 107

Street, Borough of Brooklyn

& GENNARO PALOMBA 
Brooklyn. N. Y

264 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Kampas Roebling Street

TAI YRA GERIAUSIA VIETA
PIRKTI SAVO GĖRIMUS

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

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

at

St., 
Kings.

SOPHIE MULLER
St., Brooklyn, N. Y

nt retail under Section 101
„ z____ „ * t

Street, Boro ugh of Brooklyn,
Kings, to be consumed off the

WILLIAM K1UMM '
St., Brooklyn, N. Y.

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU-
ŠIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 
BROOKLYNE

Tel. NEwtown 9-4464
ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS

VERONICA K. VALANTIEJUS
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

PIOTOIOTOIO



Rugpiūčio-Aug. 2 d., 1940 MI KAIP
Masinis Protesto Susirinkimas

Vietos lietuviški laikraš
čiai — ’’Amerika”, ’’Naujoji 
Gadynė”, ir ’’Vienybė” — lie
pos 30 d. surengė masinį lie
tuvių susirinkimą, įvykusį 
Klasčiaus salėje, Maspethe. 
Keliolika dienų siautusi karš 
čių banga tą vakarą atnešė 
perkūniją ir smarkų lietų, 
kurs pakenkė lietuviams atei 
ti į Klasčiaus salę, kuri netu 
rintiems automobilių neleng
vai pasiekiama. Nežiūrint ir 
šių pasitaikiusių nenugalimų 
kliūčių, į salę susirinko apie 
500 lietuvių. Susirinkimo tik
slas buvo pasisakyti dėl Lie 
tuvos pavergimo, padėkoti 
Amerikos vyriausybei, užsto
jusiai Lietuvą, pasidalinti 
naujausiomis žiniomis.

Kalbas pasakė ’’Vienybės” 
redakcijos narys D. Klinga, 
adv. V. J. Drake-Dragūnas, 
”N. Gad.
adv. K. R. Jurgėla, kun. J.
Balkūnas ir dr. Petras Vilei
šis, tik ką atvykęs iš Lietu
vos. Programos vedėju buvo 
’’Amerikos” redaktorius.

red. J. Stilsonas,

tuvos teisė gyventi ir tvar
kytis negali būti paneigta. 
Lietuvių tauta nieko bendra 
neturi su slaviška ir mongo
liška Sovietija. Jau anksčiau, 
per šimtą dvidešimt metų, 
rusai mėgino palaužti lietu
višką stiprią dvasią ir sunai
kinti mūsų kalbą ir kultūrą, 
bet tas rusams nepavyko.

Sovietų prasimanymai, pa
naudoti Lietuvai užgrobti, 
buvo vaikiški, ciniški ir ne
verti jokios tautos vardo.

kvietė visus profesionalus, 
verslininkus, menininkus ne
teikti komunistams paramos. 
Pabrėžė ir kaukėtą komunis
tų veidą, primindamas, kad 
dar neseniai jie dėjosi Lie
tuvos nepriklausomybės gy
nėjais ir net kelis dolerius 
Lietuvos Ginklų Fondui veid 
mainingai aukoję. Jis siūlė 
tuos kelis dolerius sugrąžin
ti, pridedant lydimą raštelį, 
kad judesių grašiai nereika
lingi.

Susirinkimas pradėtas Lie 
tuvos himnu, kurį sugiedojo 
visi dalyviai. Pianu akompo- 
navo muz. Pr. Dulkė. Į sce
ną Dariaus-Girėno posto le- 
gijonieriai atnešė Amerikos 
ir Lietuvos vėliavas, kurias 
publika atitinkamai pagerbė. 
Posto adjutantas, V. Trainis, 
visai miniai giliai susikau
pus, užrišo Lietuvos vėliavai 
gedulo kaspiną, kuris jo pa
reiškimu, bus laikomas tol, 
kol bus vėl laimėta Lietuvos 
nepriklausomybė.

D. Klinga išaiškino Rusi
jos žiaurų, negarbingą Lietu
vos, Latvijos ir Estijos už
grobimą, kurį okupantai pa
sistengė pridengti neva pa
čių gyventojų noru nusikraty 
ti nepriklausomo gyvenimo. 
Jis pasmerkė lietuvius išda
vikus, komunistus ir jų pa
kalikus, kurie džiaugiasi Lie
tuvos nelaimėmis.

Adv. Drake-Dragūnas pa
žymėjo, kad šis susirinkimas 
yra įrodymas, kad Lietuva 
turi draugų Amerikoje. Jis 
džiaugėsi, kad lietuviai, ar 
jie gimę Amerikoje ar Lie
tuvoje, nėra vieni, smerkda
mi niekšišką pagrobimą my
limos Lietuvos, nes ir mūsų 
šalies vyriausybė pasmerkė 
smurtą. Jis supažindino su 
vyriausybės pasmerkimo tu
riniu ir savo reikšmingą kal
bą baigė tokio turinio stip
riu pareiškimu:

Mažų tautų, kaip kad Lie-'jų spaudai skelbimų.

LIETUVA BUVO, TURI 
PASILIKTI, IR BUS LAIS
VA. Mes čia susirinkę netu
rime to užmiršt. Turime tam 
dirbti ir tikėkime, kad neuž
ilgo bendru darbu atkursime 
laisvę Lietuvoje savo gimi
nėms ir broliams.

Būkime tikri, kad 
merikos žmonės bus 
mis.

J. Stilsonas savo

visi A-
su mu-

kalboje 
pažymėjo komunistinės Ru
sijos barbariškas priemones 
žmonėms valdyti, tautoms 
smaugti. Jis kvietė Amerikos 
lietuvių visuomenę būti vie
ninga ir savo tarpe padary
ti visišką apsivalymą nuo 
Maskvos agentų komunistų 
ir jų pakalikų. Kvietė lietu
vius nieko bendra neturėti 
su komunistais, neremti jų 
ir neskaityti jų spaudos, ne
lankyti jų pramogų, neduoti 

JisNamu Savininku Dėmesiui
543 So. Clinton Street, East Orange, N. J,

Vardas, pavardė(Iškirpk, užpildyk ir pasiųsk)

Oil Burnerius [
Air Conditioning [ Miestas ir valstybė

Viršuje matote p. Jono Nevirausko name 87-82 
automatišką anglinį LINK-BELT STOKERĮ

95th St., Woodhaven, N. Y., įrengtą 
naujai pertvarkytą apšildymo sistemą.

Gatvė ir numeris

Visą technišką darbą ir Įrengimą atliko VLADAS DILIS

sav. VLADAS DILIS-lietuvis

Dilis Engineering Co., specializuojasi STOKERIŲ ir OIL BURNER įrengime. Taipgi į 
rengia STEAM arba HOT WATER apšildymą ir AIR CONDITIONING.

Įvesti centraliniai apšildymai (steam heat) šiem asmenims: Jurgis Kaminskas, 152 Fer
ry St., Newark, N. J.; Mr. Karčiauskas, 24 Filmore St., Newark, N. J.; K. Paulauskas 
164 Division Ave., Cramford, N. J.

Aliejiniai apšildymai įrengti šiems lietuviams:
Jurgis Kaminskas (krautuvininkas), 152 Ferry St., Newark, N. J.; Julius Paknis, 22 

Davis Ave., Kearny, N. J.; Jonas Ekelevičius, 600 So. 2nd St., Harrison, N. J.

Štai keletas New Jersey lietuvių, kuriems V. Dilis įrengė automatiškus stokerius: Mr. J. 
Paknis, 22 Davis Ave., Kearny, N. J.; Adv. C. Paulauskas Jr., 143 Duke St., Kearny, 
N. J.; Mr. J. Cepreckis, 1699 Van Ness Terrace, Union, N. J.

Brooklyno ir apylinkės lietuvių, kuriems V. Didis įrengė automatiškus stokerius: Mr. 
Wm. Waiginis, 101-21 — 122nd St., Richmond Hill, N .Y.; Mr. J. Nevirauskas, 87-82— 
95th St., Woodhaven, N. Y.; Mrs. S. Malones, 28 Sheridan Ave., Brooklyn, N. Y.

Įrengiam Stokerius ir aliejinius pečius į 
naujus ir senus fornisus-pečius. Reikalui 
esant prašome telefonuoti ORange 2-1107 
arba rašyti adresu (dešinėj).

Įrengia AUTOMATIŠKUS LINK - BELT STOKERIUS, kurie patys ĮNEŠA 
anglis ir IŠNEŠA pelenus iš pečiu.

Automatiško apšildymo specialistas. Jau nuo 1916 metų šioje srityje ir turi pilną 
technišką ir praktišką patyrimą.

Juose kūrinami' RICE arba BUCKWHEAT smulkios pigios rūšies anglys. 
TAI YRA SAUGIAUSIAS IR PIGIAUSIAS automatiško apšildymo būdas.

Prašau man prisiųst platesnių žinių apie 
Stokerius [

DILIS ENGINEERING COMPANY.
543 So. Clinton Street, 
East Orange, N. J.

Adv. K. Jurgėla, Lietuvos 
kariuomenės savanoris, papa 
šakojo savo prisiminimus iš 
kovų dėl nepriklausomybės 
ir pranešė redaktorių komi
teto darbų apyskaitą, smul
kiai išskaičiuodamas kur su
naudoti birželio 21 d. susi
rinkime suaukoti pinigai.

Kun. Jonas Balkūnas kal
bėjo nepaprastai jautriai, pa 
gaudamas visos publikos dė
mesį ir jausmus. Dalyviai 
drauge su juo prisiekė, kad 
dės visas pastangas gedulo 
kaspinui nuo gražiosios Lie
tuvos trispalvės nuimti. Tik
rai jaudinantis momentas bu 
vo, kai kun. J. Balkūnas lai
kė savo rankose gedulo ženk
lu perjuostą vėliavą, o, visa 
publika sustojo.

Dideliu apgailestavimu ir 
skausmu jis pripažino reika
lą kovoti prieš lietuvius, pa
sirinkusius bernauti Lietu
vos pavergėjams, kurie są
moningai tyčiojasi iš visko, 
kas lietuviui brangu, šven
ta. Jis pažymėjo, kad Lie
tuvos vadavimas turi būti 
pradėtas laisvoje Amerikoje, 
kur ir 
padėta 
pirma 
švarią, 
nę, kurioj tautos 
neturi rasti sau jokios vie
tos. Jis kvietė visus—katali
kus, tautininkus ir socialis
tus — dirbti be jokių nuolai
du, kad Lietuvos žmonės vėl 
išvystų laisvą, nepriklauso
mą gyvenimą.. Jo kalba daug 
kartų pertraukta plojimų 
audromis ir palydėta di
džiausiu pritarimo triukšmu.

Dr. Petras Vileišis, pirmo 
Lietuvos atstovo Amerikai, 
pasirašiusio Lietuvos neprik
lausomybės paskelbimo parei 
škimą Jono Vileišio sūnus, 
labai nuoširdžiai sutiktas. 
Jis perdavė savo tėvelio svei
kinimus ir papasakojo apie 
liūdnuosius birželio 15 d. į- 
vykius, kai Sov. Rusija už
plūdo Lietuvą savo kariuo
mene. Jis patvirtino anksty
vesnius pranešimus, kad ko
munistų kariuomenėje, ūžė 
musioje Lietuvą, daugiausia 
azijatų-mongolų, kiniečių 
kirgizų ir kitokių. Okupacinė 
kariuomenė elgėsi labai šiur
piai, atimdama lietuvių visuo 
meninius ir privatinius na
mus, naikindama gražiausias 
Kauno gatves. Tuojau, pirmo 
se dienose, įvestos prekių pir 
kimo kortelės, užgrobti ban
kai, apstatytas pasienis stro-

anksčiau tiek daug 
Lietuvai, tačiau visų 
reikia turėti gryną, 
lietuvišką, visuome- 

išdavikai

LAIŠKAS V. DILIUI

piausia sargyba, kad niekas I j 
nepasišalintų į užsienį. Jis 
paminėjo, kaip begėdiškai 
Sovietų Rusija laužė savo su
tartis, kaip nuolat kišosi į 
grynai Lietuvos vidaus rei
kalus.

Dr. Petras Vileišis kvietė 
amerikiečius lietuvius vienin 
gai rūpintis savo tėvų že
mės reikalais, nepajudina
mai budėti Lietuvos laisvės 
sargyboje. Lietuva turės su
silaukti laisvės ryto, nors šį 
kartą jis ateis gal žymiai 
brangesne kaina.

Apie Dr. Vileišio suteiktas 
žinias ir dėl laiko stokos 
dar nepasakytas gal dar teks 
vėliau parašyti.

Susirinkimo dalyviai priė
mė dvi rezoliucijas. Pirmą
ja reiškiamas dėkingumas 
šalies vyriausybei, pasmer
kusiai Rusijos smurtą, o an
trąja kreipiamasi į lietuvių 
visuomenę būti vieningai ir 
šalinti iš savo tarpo Lietu
vos išdavikus. Prieš pirmą 
rezoliucija pakilo tik viena 
ranka (net ir dalyvavęs ’’Lai 
svės” redaktorius prieš ją 
nebalsavo), o prieš antrąją 
buvo du asmenys, kurių tar
pe ir ’’Laisvės” red.

Laikraščių komiteto toli
mesnei propagandinei veiklai 
už Lietuvos nepriklausomy
bę susirinkimas suaukojo 
$101.01.

Susirinkimas praėjo labai 
gražioje nuotaikoje ir baig
tas Lietuvos himnu (akom
panavo muz. J. Brundza), 
kurį sugiedojo visa minia. 
Po susirinkimo daugelis da
lyvių susipažino su dr. P. Vi
leišiu. kurio tėvą čia nema
žas skaičius lietuvių gerai 
pažįsta.

Mr. Walter Dilis
Dilis Engeneering Co. 543 So.
Clinton St., East Orange, N, J.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

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

Tel. STagg 2-7177

LICENSES
Wholesale. Retail

BEER, WINES & LIQUUORS

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 
premises.

MORRIS LINDENBAUM 
Lindenbaum Distributors

118 Cook St., Brooklyn,

the

N.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 438 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
415 Sutter 
County of 
premises.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2089 has been issued 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 the 
premises.

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

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

j Navicko sukaktis, 
ijs vadovybė, 
kitaip supranta, 
ištesi iš baimės, 
/o „iš paveikslo”.

šventadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ
(Vencius)

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

(Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel. EVergreen 4-7142

įpiūčio 15 d. sukanki 
*20 metų, kai kun. dr 
Navickas, Marianapo 

legijos rektorius, tėvi 
Amerikoje provin 

j, įšventintas kunigu 
. -go Sukaktuvininke 
- įinis darbas ir visa vi 

ninė veikla paskirti 
jai lietuvių katalikų ii 
Sėtuvių tautos gerovei 
.tangos kurti išeivijoje 
Stos mokslo ir auklė 
židinius, jo rengimas 
jmenės išganingai ku 
teiklai, jo organizavi 
jjnuomenės, jo karšta

įvė nuostabiai gražiuSALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENĖ Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street,

Ridami Garbųjį Su 
įninką, linkime Jan 
ibai ilgai dirbti save 
itarpe ir prašome gau- 
ievo malonių visiems

Brooklyn, N. Y.

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 al 
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
Ave., Brooklyn, N. Y

_ _ _ 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 a* 
284 Scholes St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE

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 
County of 
premises.

495 Grand

290 Livonia

hereby given that License No 
been issued to the undersigned

at retail under Section 107

NOTICE is 
EB 779 
to sell 
of the 
11—7th 
County 
premises.

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

has
beer,

Alcoholic Beverage Control Law at 
Avenue. Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed on th*

Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 451 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
693 Fulton St..

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn 

County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2330 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law_ai. 
268 Brooklyn Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS & IRVING GROSS 
GROSS BROS.

268 Brooklyn Ave., Brooklyn, N.
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, 
County of Kings, to 
premises.

CHRISTIAN
382 DEKalb Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SCHMEIDER
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 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law a* 
446 Lewis Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

st..
Kings,

ANNA 
st-

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

M. GINKUS
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 
<<57 Myrtle Avenue. 
County of 
premises.

Borough of Brookh’n.
Kings, to be consumed on th?

457 Myrtle
EDWARD TUHAL
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 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
909 Livonia Ave., Borouvh of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOL GILCHICK
Sol’s Dairy & Groceries

446 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that Licensi 
GB 10959 has been issued to the unden 
to sell beer, i
of the Alcoholic Beverage Control Lt 
407 Ralph 
County of 
premises.

igų Vienybė, kuria: 
lis metais vadovavę

R Breev:rageUnd^rntrolCU t Pakalnis, SIGHIS mC
Ave., Borough of Bro 
Kings, to consumed of!

407 Ralph
ISIDORE FORMAN

Ave., Brooklyn,

išsirinko naują vado. 
Pirmininku pasirink 

m. Pranas M. Juras
NOTICE is hereby given that Liccns npp UphnnoQ
GB 1632 has been issued to the under KlCDOnaS
to sell beer, at retail under Sectio io K V Qplrrpf nritic 
of the Alcoholic Beverage Control Li, V> LOI 1 Ub
243 Ralph Avenue. Borough of Bro 
County of Kings, to be consumed of 
premises.

NICHOLAS MASIELLO
243 Ralph Ave., Brooklyn, :

NOTICE is hereby given that Licena > JoiiaS BalkŪnaS 
GB 2628 has been issued to the under „ 1 _ uiio-e
to sell beer, at retail under Sectio J11111211 VieUVbė5? TUT 
of the Alcoholic Beverage Control L 
221 Ralph Avenue, Borough of Bf< ’] J metus ir kun 
County of Kings, to be consumed ol 
premises.

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 at 
2501 E. 19th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

2501—E.

NOTICE

HENRY SIEMS
221 Ralph Ave., Brooklyn,

ARCHIE ALWEISS
19th St., Brooklyn, N. Y.

Susivienijimo dvasioj 
patyręs visuomeni 
Kiti vadovybės na

į
Kunigų Vienybės pir

Karalius, Shenan 
fc, klebonas, irgi bu 
F. pirmininkas.NOTICE is hereby given that Liceni pirmininkas. 

GB 2611 has been issued to the under , 
to sell beer at retail under Sectio [jdami naują Ameri 
of the Alcoholic Beverage Control L , 
691 Bedford Ave., Borough of Br< 
County of Kings, to be consumed 0: 
premises.

SAMUEL GROSS 
691 Bedford Ave., Brooklyn,!

NOTICE is hereby given that Licenį 
GB 1804 hns been issued to the underi 
to sell beer, at retail under Sectlq 
of the Alcoholic Bevernge Control jj 
2b23 XllfttWIc" iryr,- Tffifough of Btq 
County of Kings, 
premises.

is hereby given that License No 
GB 1714 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
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.

ių katalikų kunigi 
ę, linkime jai laba 
o darbo šiais lietu 
ii skaudžiais laikais

j __ (rugpjūčio 6 d 
to be consumed o . ... , ,s pakalikų paklusnu

TTTTnT?TR |l c x

Brooklyn, psvės redaktorių 
rašo, kad „Soviet 

GB 1563 has been issued to the unde ___  . . ..
to sell beer, at retail under Sectll IJTa geriausias SHI

r I A 1 Z, Z. V. . 1 . « 1 J ZX. ■ Z> .. Z. A X Mn 11 M _ _

MAX HUBER
2623 Atlantic Ave.. 1

NOTICE is hereby given that Liceri

of the Alcoholic Beverage Control Il-U.
Prospect Park West, Borough of MU UFaUgaS IT pri€
County of Kings, to be consult 
premises.

MAX EDET STEIN e > j .______ •
Prospect Park West. Brooklyn KaCl KOmUniZm 

NOTICE is hereby given that Licen HetUViai, Mask 
GB 1832 has been issued to the unde difavp Irnlto sell beer, at retail under Sectk 31udv?> 11CLUV1U Kai

222 
lyn, 
the

222

has been issued to the unde WitavP liptllvin Vnl „ ___ beer, at retail under Sect! 3‘u<iv?, UCLUV1U Kai
of the Alcoholic Beverage Control 1 nils iou trieili Iri + ai 
405 Vanderbilt St., Borough of BlJUU8_JdU V1SdJ Kitai 

! žodi 
s" dabar reiškia už 

o „prietelius”—ban

Countv of Kings, to be consumed ( į PflS 1UOS 
premises. J

HENRY ALLHUSEN
405 Vanderbilt St.. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Licen »<„ . - .,
GB 2254 has been issued to the unde OK šiaip, o ne kitai 
to sell beer, at retail under Secti 
of the Alcoholic Beverage Control I 
332 Crescent St., Borough of Bi 
County of Kings, to be consumed i 
premises.

THOMAS McGOWRAN
332 Crescent St., Brooklyn,

aiškinti ju „stroš 
wrgeiu garbinimus.

Rašau Tamstai šį laišką, no
rėdamas išreikšti savo pasiten-’ 
kinimą Stokeriu, kurį tamsta 
įrengei mano namuose. Jis vei
kia pilnai automatiškai ir mes 
esame labai tuomi patenkinti.

Vasaros metu jis duoda už
tektinai karšto vandens visoms 
šeimynoms ir nekaštuoja dau
giau pašildyti, kaip su senu 
”pot stove”.

Taip pat noriu padėkoti už į- 
rengimą automatiško ’’water 
feeder” prie mūsų boilerio, 
(nors tas nebuvo mūsų kont
rakte) ir už, tamstos sąžiningą 
asmenišką domesį, kurį parodei, 
įtaisydamas fetokerį ir kitus dar 
bus mūsų naganuose.

Aš apgailestauju, kad neįren
giau Stokerio .anksčiau, nes aš 
dabar matau, ,.\d jis būtų ap
simokėjęs pa 'sutaupydamas 
daug anglių. 1

Su paga&

909 Livonia

NOTICE is 
OEB 643 has

IRVING ROTH
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 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a! 
3104 Clarendon Rd.. Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

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

timų 
arn

’s Nevirauskas.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
93 Montrose Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ANTONINA GRIMAUDO
93 Montrose Ave.. Brooklyn, N.

the

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 Graham Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to 
premises.

BERNICE
306 Graham Ave.,

Borough
• be consumed on

KAYIIOE
Brooklyn, N.

th.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 667 hns been issued to the undersigned 
to sell b°or nt retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
416 Hooner St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

th*

NOTICE is hereby given that License No 
EB 2469 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section lot 
of the Alcoholic Beverage Control 
386 Grand St.. Borough of 
County of 
premises.

at retail under Section
Law at 

Brooklyn.
the

st..
Kings, to be consumed on

386 Grand
JOHN KRAUCHTNAS
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 Bronklvn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BLUESTEIN DEL. INC.
64 Graham Ave., 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 at 

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

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

127—6th Ave.,
the

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1711 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 
187 Dean Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

the

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 a( 
374 Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

374 Avenue
HARRY SHANTK

P, Brooklyn, N. Y

NOTICE is 
EB 651 has _ 
to sell beer,_  ______
of the Alcoholic Beverage Control Law at

Brooklyn.
1 on

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
, at retail under Section 101

4718—4th Avenue, Borough of I 
County of Kings, to be consumed 
premises.

VIRGINIA M. DENECKE 
Crescent Bar & Grill 

4718—4th Ave., Brooklyn,

th?

N. Y

4os komunistai nu 
svo veiklai rimtu 

rol 'ų1 Jų partija ture j' 
salų laikrašti „Dalį 

per kurį skleist: 
i pragaištingos veik 

Sy,s^dnt^e S Uganda. šiomis die

NOTICE ;s hereby given that Licen 
GB 2326 has been issued to the unde 
to sell beer, at retail under f 
of the Alcoholic Beveiage Control 
297 7th Avenue. Borough of Bl 
County of Kings, to be consumed i 
premises.

297 7th
KARL SAIER

Ave., Brooklyn,

NOTICE
GB 1571 has ___
to sell beer, at retail under Secti 
of the Alcoholic Beverage Control I 
438—6th Ave., Borough of Bn 
County of Kings, to be consumed o 
premises.

is hereby given that Licei

438—6th
JOHN GMELCH

Ave., Brooklyn,

is hereby given that LiceiNOTICE . _
GB 2758 has been issued to the unden’ 
to sell beer, at retail under Secti® 
of the Alcoholic Beverage Control I 
67 Webster Ave., Borough of Bi ; 
County of Kings, to be consumed o 
premises.

GENNARO PALOMBA
67 Webster Ave., 1

partija „pardavė 
į trims senutėms mo 
l?g apsaugodama j 
^03 rankos, kuri la 
lankiai žiūri į visa 
t tarnaujančias sve 
'ilstybei bei iš užsie 
M semiančias. Ši 

Brooitln1' Avimas bando pri 
omunistus, tarnau 

'niekam kitam, kai
NOTICE is hereby given that Licen 
GB 2190 has been issued to the unde 
to sell beer, at retail under Secti 
of the Alcoholic Beverage Control I . e 
5822—4th Avenue, Borough of Br rejj fjlr IrnmiinictH 
County of Kings, to be consumed < *’ UK KOmUHlSU
premises. _______ ____ ______ •Emaciionahiiimacijonalui.

—4.—
t,parduotas” „Dail;

issued to the unde >' 1 , , •
__  ____ retail under Sectll > Det JIS tebetęSL 
the Alcoholic Beverage Control I iln . —,
0-— 5th Avenue, Borough of Br DlClUS. Favy2

5822—4th
BARNEY GOLDSTEIN
Ave., Brooklyn,

is hereby given that Liceri 
hns been issued to the under

NOTICE
GB 254 5
to sell beer, at
of t
8410- _______ ______
County of Kings, to be consumed rj j
premises. ™icio 7 jam

SAMUEL SIMON Uj . c-
8410—5th Ave., Brooklyn. 'Kad MaSkVOje SC

Siūčio 7 d. jam

NOTICE is hereby given that Licen 
GB 1609 has been issued to the unde 
to sell beer, at retail under Sccti< 
ol the Alcoholic Beverage Control 1 
7212 5th Avenue, Borough of ,Brt 
County of Kings, to be consumed o 
premises. ;

CARL KOENIG I 
7212 5th Ave.,. Brooklyn,

to sell beer, at retail under Sectic 
GB 1717 has I 
to sell beer, 
of the / ‘ _____ _____
638 Bay Ridge Ave., ------- - w „

jungos vyriausia 
[ (taryba) pagerb

Lietuvos „reve 
didvyrį” ZibertinE 
^8 „Smetonos ka 

metų" Visi žinc 
Lietuva buvo nepri

Stf SU? & ‘8 (fetus; per t 
/IBS* a.’TbS.XT'bS "Wjo tIris prezider 

County of' Kingas, to be consumed o 
premises.

ANNA C. TIETJEN
638 Bay Ridge Ave., Brooklyn.638 Bay Ridge Ąve.,

t v . iNOTICE is hereby given that Licen 
GB 2070 has been issued to the unde 
to sell beer, at retail under Secti 
of the Alcoholic Beverage Control 1 
6906 Colonial Rd.. Borough of Br 
County of Kings, to be consumed o 
premises.

Walter e. haslam 
Brookly 

j

prezidentu bu 
Hąsįkis, dr. Gr: 
^zidfentauti 6 mt 

laikas tek 
W pirmo sky 

suskaičiuos
6906 Colonial


	1940-08-02-AMERIKA-i7-8

