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uICENSES

is hereby given that License No. 
I has been issued to the undersigned 
>eer at retail under Section 107 of 
holic Beverage Control Law at 
les Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

MICHAEL KRAMER
es St., Brooklyn, N. Y.

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

seer at retail under Section 107 of 
iholic Beverage Control Law at 
sland Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

LOUIS LOMBARDI
Hand Ave., Brooklyn, N. Y.

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

beer at retail under Section 107 of 
>holic Beverage Control Law at 
Roadway, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

FRANK KAUFMAN
oadway Brooklyn, N. Y,

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

beer at retail under Section 107 of 
jholic Beverage Control Law at 

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

FRANK GLADSTONE
17 Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

beer at retail under Section 107 of 
oholic Beverage Control Law at 
ulton St., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed oft the

RUDOLF HENKE
Iton St., Brooklyn, N. Y.

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

beer, at retail under Section 107 of 
:oholic Beverage Control Law at 
ilton Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

HOUGHTA LING-VICTOR NELSON 
Gotham Bowling Alley

Iton St., Brooklyn, N. Y.

I is hereby given that License No. 
! has been issued to the undersigned 
beer, at retail under Section 107 of 
roholic Beverage Control Law at 
igston Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

LOUIS POLEVOY 
ROYAL MARKET

gston Ave., Brooklyn, N. Y.

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

beer, at retail under Section 107 of 
coholic Beverage Control Law at

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

L
KATHRYN TONKOVICH

& JOHN AJERSCH 
(Gene & John’s)

Ave., Brooklyn, N. Y.

1 is hereby given that License No. 
i has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 107 of 
oholic Beverage Control Law at 
rtbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the 

I.
C WERTH O’BRIEN & FRANK 
’BRIEN (Werth & O’Brien) 
atbush Ave., Brooklyn, N. Y.

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

beer at retail under Section 107 of 
oholic Beverage Control Law at 
reman Ave., (734 Elton St.), Borough 
iklyn, County of Kings, to be con- 
on the premises.

PAUL MILLER 
reman Ave., aka 
>n St., Brooklyn, N. Y.

J is hereby given that License No.
I has heen issued to the undersigned 
beer at retail under Section 107 of 
oholic Beverage Control Law at 
odruff Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

I.
MARGOLIS BROS. INC.

odruff Ave.. Brooklyn, N. Y.

1 is hereby given that License No. 
' has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 107 of 
oholic Beverage Control Law at 
5th Avenue. Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

I.
THEODORE RECKMANN

ith Ave., Brooklyn, N. Y.

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

beer at retail under Section 107 of 
oholic Beverage Control Law at i 
kvenue J, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

RISTOL BAR & GRILL, INC.
(Famous Delicatessen)

enue J> Brooklyn, N. *•

i? hereby given that License No
nas been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 107 of 
oholic Beverage Control Law at 
>urth Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to • be consumed on the

tOBT. I. PORTER. POST 986 
TERANS OF FOREIGN WARS

4th Ave., Brooklyn, N. »■

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

beer at retail under Section 107 of 
oholic Beverage Control Law ar 
th Avenue, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off tne

>HN STUTMANN & HENRY
GRANNEMANN

^Certified Delicatessen)
kve., Brooklyn, N. *•
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Brazilijos lietuvių laik
raštis ’’šviesa” paduoda sa
vo bendradarbio iš Berlyno 
Lietuvos vėliavos iškėlimą 
aprašantį tokį pranešimą:

Vos tik vokiečių bombo
nešiai pasikėlė pirmam žy
giui į Rusiją, pulk. Kazys 
Škirpa, Lietuvos pasiunti
nys Berlyne, buvo painfor
muotas, kad lietuviai gali 
pasiimti iš rusų savo rū
mus, kuriuos pereitų me
tų rudenį buvo priversti ati 
duoti bolševikams. Žinia bu
vo labai džiugi visiems lie
tuviams. Tuojau visą Ber
lyno lietuvių koloniją žaibo 
greitumu apskrido ši žinia. 
Joninių dieną prie Lietuvos 
rūmų susirinko Berlyne gy
veną lietuviai. Kiekvieno 
veide spindėjo nenusakomas 
džiaugsmas ir viltis. Visų 
krūtinėse gyviau plazdėjo 
širdis. Visi jautė, kad šian
dien bus atitaisyta skriau
da, pereitais metais rusų 
smurto padaryta, kai jie be 
gėdiškai užgrobė svetimą 
daiktą ir nuplėšė gedulo šy 
du perrištą Lietuvos vėlia
vą.

Lietuvos atstovybės rū
muose buvo susikrausčiusi 
Tasso melagysčių agentūra. 
Nė vienas rusų valdininkas 
nedrįso pasirodyti. Lietuviai 
įėjo į gerai pažįstamus na
mus. Buvo apie 200 asme
nų. Kad nekiltų kokių inci
dentų, už tvorelės patrulia-

raudo- 
dešim- 
sumy- 
iškil- 
aukš-

vo keli reicho policininkai. 
Ant stiebo dar plevėsavo 
raudonas ženklas su kūju ir 
piautuvu. Tai niekšingumo, 
melo, klastos ir sutarčių 
laužymo simboliai. Tuojau, 
lietuviška ranka šį 
ną ženklą nuplėšė, o 
tys lietuviškų kojų jį 
nė į skutus. Po to 
mingai pradėjo kilti 
tyn Trispalvė.

Neaprašomos šitokios sce
nos — jas reikia pačiam 
pajusti! O kad jas pajus
tum, reikia pagyventi ištrė
mime, be Tėvynės, be namų 
— pagyventi valkatos gy
venimu, kitų neretai žmo
gumi nelaikomu.. Džiaugs
mo ašaros riedėjo per visus 
veidus. Staiga be jokio ra
ginimo, be susitarimo, pa
sigirdo Kudirkos žodžiai: 
„Lietuva, Tėvynė mūsų!” 
Visa lietuvių kolonija Ber
lyne giedojo Lietuvos Him
ną, vokiečiams už tvoros be 
sišypsant...

1 Berlyno lietuviai visą di
džiųjų įvykių laiką prasėdė
davo prie radijo aparatų ir 
godžiai gaudė kiekvieną ži
nelę. Daugelis vokiečių dar 
netikėjo, kad lietuviai būtų 
įvykdę sukilimą. Jie buvo 
nuomonės, kad tai yra pa
čių bolševikų provokacijos. 
Tačiau lietuviai jiems 
virtino, kad pažįsta 
Pundzevičiaus balsą ir 
kalbėtojų balsus.

Iš Kauno ir jo apylinkių 
fabrikų bolševikams nepavy
ko išgabenti mašinų. Nepa
liestos paliko ir pieninės, iš
skyrus tas, kurių įrengimus 
jie išvežė Maskolijon anks
čiau. Kiek nepaliestų fabrikų 
išliko provincijoje,, tuo tarpu 
nežinoma. Iš Kauno priemies
tyje esančio ’’Maisto” fabri
ko bolševikai norėjo paimti 
konservų atsargas, bet lietu
viai darbininkai su ginklais 
rankose tą turtą apgynė. Ma
skoliai vėliau norėjo sudegin
ti pagamintą maistą, bet ir 
čia patys darbininkai pastojo 
jiems kelią. Maisto produk
tais Kaunas yra aprūpintas, 
tik turima sunkumų su trans
portu. Marijampolės cukraus 
fabrikas taip pat veikia. Dar
bą atnaujino pieninės, bankai 
ir kitos įstaigos bei įmonės.

Lietuvoj Vieningumo Dvasia
Arkivyskupo Skvi-

Per Kauno radiją buvo per 
skaitytas arkivyskupo Skvi
recko atsišaukimas j tikin
čiuosius. Šiame atsišaukime 
smerkiamas bolševikų apgau
lingumas, žiaurumas ir kerš
tingumas, o taip pat nurodo
mi didžiausi nuostoliai kraš
tui ir pastarųjų “dienų žmog
žudystės. Daug sušaudyta in
teligentų, gydytojų ir net gai
lestingųjų seserų. Arkivysku
pas reiškia viltį, kad dabar 
jau niekas nebevaržys Lietu
voje tikybos ir sąžinės lais
vės. Atsišaukimą pasirašė, be 
paties arkivyskupo, ir genel- 
vikaras K. Šaulys.

to-
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pat- 
gen. 
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Praeitos ir šios savaitės vakai ir vengrai, kurių ka
riuomenės vis stumiančios 
bolševikus tolyn.

Estijoje, kaip skelbia Ber
lynas, vokiečiai sunaikinę 
dvi bolševikų divizijas, 
rios buvo atkirstos nuo 
sisiekimo su daliniais 
ningrado apylinkėje.

Vokiečiai pripažįsta, 
rusų kariuomenė labai ' 
tai ginasi, tačiau ir tai nu
galima ir reikią truputį kan
trybės, iki bus paskelbtas 
naujas didelis laimėjimas.
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SUOMIAI ATSIIMA SAVO MIESTUS
®------------------------------------------------------------------------

Kauno Vanduo

ke- 
ku- 
bu-

paskutiniųjų raudono

Helsinkiai. — Šios savai
tės pradžioje, kaip praneša 
suomių kariuomenės vado
vybė, suomiai atsiėmė 
turis svarbius miestus, 
riuos pernai bolševikai 
vo atplėšę nuo Suomijos,
ypač džiaugsmingai suomiai 
sutikę Sortalos miesto išlais
vinimą. Šis miestas yra 
suomių kultūrinis ir ekono
minis centras Ladogos ežero 
apylinkėje. Jame puikus uo
stas ir svarbus geležinkelių 
mazgas susisiekimui su Vi- 
puri miestu.

Suomių pranešimai rodo, 
kad keliose fronto dalyse 
suomiai ne tik atsiėmė, kas 
pernai bolševikų užimta, bet 
ir žymiai daugiau teritori
jos užkariauta.

Iš
košmaro valandų tenka pa
žymėti tokį pasibaisėtiną da
lyką. Bolševikai užnuodijo 
Kauno vandentiekio vandenį. 
Radijas perspėjo gyventojus 
nevartoti vandens. Tik praė
jus kuriam laikui ir išvalius 
vandenį, jo naudojimas vėl 
buvo leistas.

pranešimai iš Berlyno ir 
Maskvos nepaprastai skir
tingi, vieni kitiems griežtai 
priešingi. Maskva skelbia, 
kad vokiečiai visuose fron
tuose sulaikyti, kad dideli 
jų būriai paimti nelaisvėn, 
kad ištisi vokiečių tankų 
daliniai sunaikinti ir vieto
mis vokiečiai smarkiai at
stumti. Maskvos praneši
muose kalbama, kad bolše
vikų kontraatakos vykdomos 
Smolensko - Nevelio krypty
je ir Žitomiro apylinkėje.

Berlynas skelbia visai ki
tokias, žinias. Tį ten prane
šama, kad apsuptos bolše
vikų kariuomenės dalys nai
kinamos, kad nelaisvėn nau
jai paimta pusė milijono bol
ševikų karių, kad Maskva 
kiekvieną naktį bombarduo
jama, kad Leningradas jau 
bombarduojamas ne tik iš 
lėktuvų, bet ir iš kanuolių. pasiuntinys Romoje V. Čar- 
Berlynas taip pat sako, kad neckis, Karo Muziejaus direk- 
visa Besarabija jau išlais- torius gen. Nagius, užsienių 
vintą, kur įžengusi rumunų 
kariuomenė drauge su vo
kiečiais. Pietiniame fronte 
taip pat gerai laikąsi slo-

ku- 
su- 
Le-

kad 
tvir-

Tarp paskutiniuoju laiku 
bolševikų išgabentųjų į Mas- 
koliją yra buvęs ministerio 
pirmininko pavaduotojas ir 
pasiuntinys Vašingtone bei 
Londone K. Bizauskas, buvęs

EKONOMINIS KARAS PRIEŠ JAPONUS
Washington. — Japonijai 

įsteigus karines bazes pieti
nėje prancūzų valdytoje In
do Kinijoje, Amerika ir An
glija ėmėsi griežtų ekono
minių priemonių. Tuojau už
šaldyti visi japonų 
uždraustas aliejaus 
vimas ir t.t.

Japonija aiškinasi
kusi jokio karinio žygio, nes 
Prancūzijos vyriausybė pati 
pasiūliusi pagelbėti jai ap
saugoti Indo Kinijos nelie
čiamumą. Tokiam aiškini
mui niekas netiki, nes vi-

0' e buvo paskelbta, 
Iševikų išgaben- 

)s gelmėsna lietu- 
Voldemaras Čar- 

uvęs Lietuvos at- 
merikoje. Bolševi- 
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> vardas 
tad nėra 
vardo ir
dvi pavardes. Taip 
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patekę asmenys.
J---- ----
iui įdomu, kodėl 
pasišovė pats būti 
menės vadu, o ga- 

maršalą, Timošenko,

pasiuntė į vieną fronto da
lį. Ši .paslaptis” aiškinama 
taip:

Stalinas bijo, kad kariuo
menėje neįvyktų pervers
mas, todėl jis visus gabiau
sius vadus išsiuntė į fron
tą, o aplinkui save pasili
ko tik antraeilius generolus 
ir politinius komisarus. To
kiomis priemonėmis Stalinas j sįems žinomi japonų planai, 
norįs išsaugoti savo „sos
tą.”

fondai, 
parda-

neatli-

Lietuvos miškuose vienur 
kitur dar slapstosi bolševikų 
kariai. Ypač jų esą Dzūkijo
je. Bado verčiami, jie nakti
mis puola ir apiplėšia atski
ras ūkininkų sodybas. Buvo 
užpultas Pravieniškės kai
mas, kur daug ūkininkų api-

reikalų ministerijos valdinin
kas Dr. A. Trimakas ir kt.

Bolševikai iš Lietuvos baž
nyčių išvežė beveik visas 
brangenybes, Šiuos daiktus 
atimant, buvo pareikšta, kad 
jie vežami „j bedievių mu
ziejus.” Tenka patirti, kad 
Vokietijos katalikai renka 
aukas aprūpinti Lietuvos 
bažnyčias bažnytiniais daik
tais.

Tenka patirti, kad policija 
Lietuvoje yra lietuvių ranko
se.

Lietuvos geležinkeliai vėl 
persiuvami į vakarų Europos 
platumą. Mat, bolševikų oku
pacijos metu jie buvo persiū
ti į maskolių geležinkelių pla
tumą.

Apie Lietuvos padėtį gau 
ta papildomai tokių žinių, 
kurias kablegramomis pra
nešė Dr. Pranas Ancevi- 
čius, Lietuvos piliečių sanjun 
gos Berlyne iždininkas. Jis 
buvo nuvykęs į Lietuvą vie 
nai savaitei ir pats savo a- 
kimis patyrė tikrąją Lietu
vos ir jos žmonių padėtį. 
Jo pranešimų santrauka 
kia:

Birželio 22 — 23 dd. 
sidėjęs Lietuvos žmonių
kilimas tuojau apėmė visą 
kraštą — sukilo civiliai ir 
dar buvusio Lietuvos ka
rių korpuso nariai.

Sukilimas ėjo lietuvių ak
tyvistų vardu. Aktyvistai, 
tai visi lietuviai be pažiūrų 
skirtumo, išėję kovon prieš 
bolševizmą. Sukilime daly
vavo apie 125,000 partizanų, 
daugiausiai jaunimo tarp 15- 
20 m. Jau birželio 23 ir 24 
dd. sukilėliai buvo įsistip
rinę įvairiuose punktuose 
Kaune, Vilniuje, šauliuose, 
Panevėžyje ir kitose vieto
se. Jie daug kur išsilaikė 
kol atėjo vokiečių kariuo
menė.

Birželio 24 d. per Kauno 
radiją paskelbta laikinoji 
Lietuvos vyriausybė. Kitą 
dieną Kaunan įžygiavo vo
kiečių kariuomenė.

Dienraštis „Naujoji Lie
tuva” (Vilniuje) tą įvykį a- 
pibudino taip:

„Vakar buvome Azijoje. 
Šiandien esame Europoje”.

Per savaitę karui prasidė
jus visa Lietuva buvo lais
va nuo bolševikų. Tose žūt
būtinės kovos dienose besi
traukdami bolševikai spėjo 
žiauriausiu būdu nužudyti 
apie 3,000 žmonių.

Pravieniškių koncentraci
jos stovykloje ties Kaunu, 
kur buvo uždaryti rekvizi
cijų neatidavę ūkininkai, 
birželio 25 d. šarvuočiai at
vykusių bolševikų kulkos
vaidžiais sušaudė per 500 
žmonių, neišskiriant nė sto
vyklos tarnautojų. Į sušau
dytųjų krūvas dar 
mėtomos granatos.

Panevėžyje birželio 
nužudyta 32 žmonės,
pe gydytojai Mačiulis, žem- 
gulis ir Gudonis. 
išplauta širdis ir 
žudytam sūnui 
burna. Telšiuose
per 70 žmonių. Apie kitas 
vietas kol kas stinga smul
kių ir tikrų žinių. Nužudy
tųjų padarytos fotografinės 
nuotraukos, 
vose žino

Grižo
Įtūžimas

ir jų režimą Lietuvoje yra 
begalinis. Tuo nusistatymu 
vieningi visi. Socialdemokra
tas inž. Kairys pasakė, kad 
staliniško socializmo ekspe
rimentai Lietuvoje visiems 
laikams pagydė lietuvius nuo 
bolševizmo. Dar gi pradžio
je bolševikams simpatizavęs 

> prof. Kolupaila, kurs taip 
: pat buvo jau išgabentas ir 

pabėgęs pėsčiomis grįžęs nuo

Minsko, dabar neranda žo
džių bolševikų pasmerkimui.

Neryški padėtis
Vokiečiai, užimti žūtbūtine 

kova su bolševikais, lig šiol 
neišryškino Lietuvos teisi
nės politinės padėties. Lie
tuvoje tenkinamasi tuo tar
pu įvedimu karinio režimo 
karo komendatūrų pavidalu. 
Tačiau tas režimas dabar ne
kliudo reikštis ir naujos Lie
tuvos individualumui.

Laikinajai vyriausybei va
dovauja prof. Juozas Am
brazevičius. Jai pavyko at
statyti lietuvių administra
cija ir savivaldybės orga
nai.

Lietuvių policija
Miestuose ir miesteliuose 

greta vokiečių karo komen
dantų veikia lietuvių komen
dantai, apskrities viršinin
kai, burmistrai. Valsčiuose 
veikia valsčių viršaičiai. Vi
sur yra lietuviška policija 
bei partizanų ir aktyvistų 
branduoliai.

Gen. Raštikis tuo tarpu ei
na ryšininko pareigas tarp 
Lietuvos vyriausybės, ku
rios nariu jis yra, ir vo
kiečių karinių organų.

Vilniaus komitetas
Vilniuje yra apie 10,000 

lietuvių karių. Jiems vokie
čiai paliko ginklus ir pave
dė valymo akciją nuo bolše
vikų. Mūsų kariai rusų pa
siųsti frontan prfeš vokie
čius ties Varėna iš karto 
atkreipė savo ginklus prieš 
bolševikus ir drąsiai su jais 
kovėsi.

Vilniuje veikia atskiras 
Vilniaus miesto ir apskrities 
komitetas, kurio priekyje do
centas St. Žekevičius ir prof. 
VI. Jurgutis. Tarp karinių 
organų ir administracijos 
tuo tarpu vyrauja glaudus 
ir sklandus bendradarbiavi
mas.

buvo

26 d. 
jų tar

Mačiuliai 
su ja nu- 
užkimšta

VOKIEČIŲ PLANAI ATEIČIAI

Partizanų ko- 
4,025 žmonės.
Kolupaila 

prieš bolševikus

Iš Maskvos kasdien vis 
didesni pranešimai, kad vo
kiečiu kariuomenė visuose 
frontuose sulaikoma, kad 
vokiečiams vis suduodami 
skaudesni smūgiai.

Liepos 29 d. Londone 
Churchill įspėjo anglus, kad 
būtų pasiruošę, nes apie 
rugsėjo 1 d. Vokietija ga
linti 
savo

Jei 
nėšio
anglams, tad kaip ten juos 
Rusijoje taip smarkiai su
pliekia? Nejau pralaimėju
si Vokietija galėtų būti pa
vojinga Anglijai?

pulti Angliją visomis 
jėgomis.
vokiečiai už vieno mė-

gali būti pavojingi

Manoma, kad vokiečiai pri
vertė prancūzų Vichy vy
riausybę padaryti tokias di
deles nuolaidas japonams.

Panašių priemonių ėmėsi 
Australija, Kanada ir kitos 
Anglijos imperijos dalys. 
Japonijoje didelis sujudimas. 
Japonai daugiausia parduo
davo šilko, kurio dabar an
glai ir amerikiečiai nebe
pirks.

Ryšium su naujais įvy
kiais tolimuose rytuose, A- 
merikos vyriausybė padarė 
svarbių žygių. Filipinų sa
lų kariuomenė įjungta į A- 
merikos kariuomenę ir ten 
bus didelė mobilizacija. Ry
tų kariuomenės vadu pa
skirtas gen. Douglas McAr
thur, buvęs štabo viršinin
kas.

Londonas. — Iš diplomati
nių šaltinių Londone gauna- planui priešinasi, 
ma pranešimų, kad pradėję kia. Bet neoficialiuose sluog- 
karą prieš rusus vokiečiai sniuose tvirtinama, kad šie 
pasiryžę prieš Anglijos im
periją nekariauti. Esą, Vo
kietija sutinkanti palikti 
Angliją neliestą. Jie sutin
ka atstatyti Čekiją, Lenki
jos rytinę dalį, 
pramoningą dalį 
tų sau. Ukrainai 
nepriklausomybę, 
nomiškai ji būtų 
globoj. Lietuva būtų nepri
klausoma. Į ją būtų įjung
ta Liepoja, Minsko ir Mohi- 
levo sritys, 
pasilaikytų 
giją, taip 
Prancūzijos

Anglai oficialiai tokiam 
jį smer-

planai svarstomi.

Kun. Juozas Vailokaitis 
pateko į bolševikų nelaisvę 
jau antrą kartą

Vakarinę 
pasilaiky- 
paskelbtų 
tik eko- 

Vokietijos

Vokiečiai sau 
Olandiją ir Bel- 
pat kai kurias 
sritis.

AMERIKOS PROTESTAS JAPONIJAI
Washington. — Einąs val

stybės sekretoriaus parei
gas Sumner Welles pasikvie
tė Japonijos ambasadorių ir 
pareiškė jam protestą dėl 
numestos
vandenyse, visai arti Ame
rikos karo laivo. Nuostolių 
nebuvo.

bombos Kinijos

Paskelbus karą Maskolijai, 
Lietuvos bolševikai su komi
sarais priešakyje pačią pir
mąją dieną susėdo j geriau
sius automobilius ir išdūmė 
Maskolijos link. Ar tarp su
imtųjų yra koks žymesnis iš
gama komisaras, tuo tarpu 
nežinoma.

Vienybės dvasia
Lietuviuose viešpatauja lig 

šiol negirdėta vieningumo ir 
konsolidacijos dvasia. Kai 
kurie laikraščiai įsirašė de
vizu Kudirkos žodžius: „Var
du tos Lietuvos vienybė te
žydi.” Šiauliečiai tas nuotai
kas įsivaizduoja taip: „Šian
dien turime vieną kartą ant 
visados užmiršti visas parti
jų programas, nesiskaldyti į 
atskirus kolektyvus, bet 
kiekvienas lietuvis, kokių jis 
būtų pažiūrų, turi įsitraukti 
i bendrą kūrybinį darbą, va
dovaudamasis tėvynės mei
lės dvasia. Mes, lietuviai, ku
rie dar likome gyvi ir neiš
vežti į Sibiro laukus, priva
lome stoti j bendrą tėvynės 
atstatymo darbą.”

Sunaikinti miestai
Darbo begalės. Eilė mies

tų, kuriuos teko aplankyti, 
kaip Vilkaviškį, Marijampo
lę, Jonavą, Kelmę, Tauragę, 
visiškai apgriauti.

Toks pat likimas ištiko 
Raseinius, Zarasus, Šėtą, 
Kalvariją, ir Kretingą. Kiti 
miestai, kaip Ukmergė, 
smarkiai apgriauti. 10,000 
žmonių liko be pastogių. Ad
ministracijos savivaldybės, 
kultūros srityse trūksta dar
bininkų. Tačiau, lietuvių tau
ta pasiryžusi atsistatyti. Vi
sų akyse spindi nepalaužia
mas tikėjimas geresne atei
tim. Lietuvos atsakingi as
menys prašė pranešti Ame
rikos lietuviams, kad jie tvir-

tavos atstatymo darbo ne
liks nuošaly užjūrių broliai.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklų.

VYKIME FEDERACIJOS KONGRESAN
Praėjusią savaitę visuose 

lietuvių katalikų laikraščiuo
se buvo paskelbta A. L. R. 
K. Federacijos 28 kongreso 
programa. Iš jos matėme, kad 
šių metų Amerikos lietuvių 
katalikų veikimo centro suva
žiavimui rūpės: 1) apsvarsty
ti planus, kaip geriau padėti 
Lietuvai atsistatyti laisva ir 
nepriklausoma valstybe ir 
2) kaip geriau patiems susi
organizuoti ir platesniu mas
tu dirbti tuos darbus, kuriuos 
turime dirbti kaipo lietuviai 
ir katalikai ir, taip pat, kaipo 
ištikimi šio krašto piliečiai.

Mūsų tautinė ir krikščio
niška pareiga šaukia mus 
skubiai eiti į pagalbą baisaus 
karo parblokštam tėvų kraš
tui. Ir priminti čia, berods, 
nebereikia, kaip reikalinga 
Lietuvai visokeriopa pagalba. 
Nualino ją okupantai bolše
vikai, besitraukdamos milži
niškos Sovietų Rusijos armi
jos ir tūkstančiai Maskvos 
agentų naikino ir griovė vis
ką, kas tik po kojų pakliuvo. 
Karo liepsnose supleškėjo vi
sa eilė miestų, kaimų, sody
bų. Dešimtimis tūkstančių' 
mūsų brolių ir sesučių pasili
ko be pastogės, be duonos 
kąsnio. Iš visų savo jėgų tu
rėsime stengtis sušelpti pa
šalpos reikalaujančius. Be to, 
keturi tūkstančiai sukilėlių, 
žuvusių kovoje su okupan
tais, rodo dideli tautos troš
kimą atstatyti Lietuvą lais
va ir nepriklausoma valsty
be. Suprantama, kad ir čia 
laukiama mūsų visokeriopos 
paramos.

Federacijos kongresui teks 
visu rimtumu šie gyvybiniai 
lietuvių tautos reikalai aptar-!

ti, nustatyti tinkamus veiki
mo planus, gerai susiorgani
zuoti tų planų vykdymui.

Siaučiantis karas kituose 
kontinentuose paliečia ir mū
sų krašto, Jungtinių Valsty
bių, interesus. Vyriausybė 
dideliu užsimojimu stiprina 
krašto saugumą, rengiasi at
remti kraštui pavojų. Kaipo 
ištikimi piliiečiai, ir mes sa
vo dalimi dedamės prie tų dar 
bų. Kongrese turėsime papla- 
nuoti, kad dar daugiau galė
tume būti naudingi savo kra
štui, taip stipriai stovinčiam 
už išgelbėjimą pasaulyje kri
kščioniškosios demokratijos, 
už pavergtųjų tautų išlaisvi
nimą. Organizuotai ir vie
ningai stosime j visus tuos 
krašto gynimo darbus, prie 
kurių mus pašauks.

Didelio dėmesio kongresas 
turės kreipti j mūsų, Ameri
kos lietuvių katalikų, organi
zacijas. Galime džiaugtis, kad 
turime senų ir garbingų or
ganizacijų; kad turime per 
šimtą parapijų ir visokių į- 
staigų. Bet visai bus vietoje 
gerai apsidairyti, ar jos visos 
yra geroje tvarkoje, ar joms 
nėra pavojų, ar negalima bū
tų jas padaryti gausingesnė
mis ir jų veikimą labiau išju
dinti, kad jos neštų didesnę 
garbę Dievui ir mums pa
tiems būtų naudingesnės. Pa
laikyti lietuvių katalikų orga
nizacijas ir jas stiprinti, reiš
kia gelbėtis religiniu ir tauti
niu atžvilgiu.

Tad, gausingai suvažiuoki
me į Federacijos kongresą 
rugpiūčio 7 d., Mari janapolio 
Kolegijon, Thompson, Conn.

Leonardas Šimutis,
ALRKF sekretorius.

JIS APLANKE DIDVYRIU LIETUVĄ
Šiomis dienomis gautas iš 

Šveicarijos laiškas, kurį parašė 
lietuvis, jau matęs Lietuvą, nu
simetusią bolševikų vergovę. Jis 
keliavo į Lietuvą kaip korespon
dentas. Jo patirti įspūdžiai patys 
pirmutiniai, todėl labai įdomūs. 
Tikime, netrukus gausime dau
giau ir dažniau žinių iš Lietuvos.

Laišką spausdiname šiek tiek 
sutrumpintą. Red..

Paskutinę savaitę prieš karą 
rytuose Lietuvos visuomenę apė
mė tikras siaubas. Ji pajuto, kad 
bolševikai yra paruošę žiaurų 
planą, pagal kurį prieš pat 
karą jie buvo numatę nužu
dyti keletą tūkstančių lietuvių 
inteligentų, o kitus išvežti į Ru
siją. Jų baimė turėjo pagrindo: 
birželio 19-20 dienomis bolševi
kai staiga pradėjo daryti visoje 
Lietuvoje masinius areštus. Tūk
stančiai GPU agentų švaistėsi po 
visus Lietuvos kampelius ir su
iminėjo kiekvieną daugiau pasi
reiškusį ir žinomesni lietuvį pa
triotą. Kaip tvirtina užsilikę Lie
tuvoje patikimi asmenys, per 
šias dvi dienas bolševikai spėjo 
suimti kelias dešimt tūkstančių 
padoriu lietuvių. Sakoma, kad 
vien tik Kaune suimta virš 10,- 
000 lietuvių. Raudonieji budeliai 
suimtuosius tuojau susodino į 
prekinius vagonus ir ištisais trau 
kiniais vežė į Maskoliją. Išvežtų
jų tarpe yra nemaža ūkininkų, 
ypač iš Suvalkijos. Taip, pav., 
daug ūkininkų išvežė iš Mari
jampolės ir Vilkaviškio apskri
čių. Vežė ne tik vyrus, bet ir mo
terys ir visas šeimas.

Bolševikai su išgabenamais lie
tuviais elgėsi bestiališkiausiai, 
taip, kad šios tragedijos liudi
ninkai neturi žodžių sovietiška
jam barbariškumui apibudinti. 
Vienas, ir tai buvo pirmas lietu
vis, kurį aš susitikau, įžengęs j 
Lietuvos žemelę, išlindęs iš miš
ko ir šiek tiek atsipeikėjęs, šį lie

tuvių išvežimą man taip apibu
dino:

— Tie žvėrys mūsų brolius, 
kaip vanagai paukščius, išgaudė 
ir juos kaip seniau supirktus plo
vimui gyvulius, varė, apdaužy
tus, sukruvintus,.apsirengusius ir 
pusiau apsirengusius, į surinkimo 
vietas, o iš ten juos sugrūdo po 
80-90 žmonių į prekinius vago
nus ir, uždarę duris ir langus, 
pusiau gyvus, ištroškusius, pri
dususius, kur tai ištisais trauki
niais vežė. Jų dienos suskaity
tos... Vieni jų prie tokios kait
ros uždarytuose vagonuose už
dus, o kitus tie biaurybės nuvežę 
toliau nuo mūsų akių išpiaus.

Palyginamai dar ne per senas 
žmogus, taręs šuos kelis žodžius, 
nebegalėjo toliau pasakoti apie 
šią mūsų tautos nelaimę. Prap
liupo ašaromis ir, šiek tiek vė
liau aprimęs, beviltiškai ir lyg 
išmetinėdamas, klausė:_

— Viešpatie, kodėl jūs mums 
neatėjote į pagalbą vieną savai
tę anksčiau? Mes tada būtu
me išgelbėję tūkstančius bran
giausiųjų mūsų brolių ir su jų 
pagalba dar smarkiau būtume 
galėję perti kailį tiems judo- 
šiams...

Tai buvo tėvas, kurio vienas 
sūnus su ginklu rankoje tuo mo
mentu kovėsi su bolševikais, su
kilėlių eilėse, o kitas sūnus — 
sukilusios Lietuvos kariuomenės 
eilėse.

Tuo pačiu laiku, t. y. dvi die
ni prieš_ karą, kada GPU agen
tai išplėšė iš Lietuvos didžiąją 
dalį geriausios inteligentijos, bol 
ševikinė Lietuvos valdžia išsi
juosusi ginklavo apie 10,000 žy
dų. šio ginklavimo tikslas lie
tuviams buvo aiškus. Ypač tai 
tikamai vertino mūsų sukilėliai. 
Šie gi buvo visiškai pasiruošę 
žūtbūtinei kovai ir tik laukė si
gnalo. Tai buvo, kaip pasakojo 
sukilėliai, nepaprastos valandos.

— Tomis dienomis, — aiš
kino man vienas gerai pažįsta

mas sukilėlis, — mes visi gyvie
ji stovėjome prieš klausimą: ar 
sustoję petys į petį su mažomis 
savo jėgomis sutriuškinsime rau 
donąjį siaubą ir savo krauju nu
plausime Lietuvai padarytą gė
dą ir Tėvynę išvaduosime iš bar
barų, ar garbingai visi likusieji 
žūsime, palikę Tėvynę kitiems 
vaduoti!

Lietuvos sukilėlių troškimas 
pasitvirtino. Lemtingoji valanda 
išmušė birželio 22 d. rytą, o bir
želio 23 d. apie pietus — sukilo 
ir visa Lietuva.
Žygyje per Suvalkiją Kauno link

Su nepaprastu džiaugsmu ir 
nekantrumu artėjome prie Lie- 
tuvos-Vokietijos sienos. Šiame 
žygyje dalyvavusių lietuvių tai 
bus viena iš neužmirštamiausių- 
jų gyvenime valandų. Sieną pra- 
movėm. Trys lietuviai, vieno li
kimo draugai, džiugiai sužiuro
me vienas į kitą ir vienas kitą 
sveikinome laimingai įžengę į sa
vo šventąją žemę.

— Virbalis! — surikau savo 
dviem prieteliams, kuriems ši 
vietovė yra mažai pažįstama. 
Šis pasienio miestelis buvo pir
moji šio karo ifuka. Tik dėl stai
gumo Virbalis paliko dar ne per 
labiausiai sunaikintas. Dar rūks
ta griuvėsiai, žmonės be miego, 
išvargę, gelbsti savo turtą nuo 
gaisro, kiti gi jau grįžta pabė
gę nuo pirmosios karo audros 
ir dalinasi su likusiais nelaime ir 
džiaugsmu..

Visais keliais dunda įvairių 
įvairiausi vokiečių kariuomenės 
daliniai. Virbališkiai lietuviai 
juos džiaugsmingai sutinka, kaip 
išgelbėtojus nuo vandalų antplū
džio. Kiekviename užsilikusia- 
me lietuviškame name plevėsuo
ja mūsų trispalvė. Kai kur gat
vių pašalėse riogso bolševikų pa
likti karo reikmenys. Pakelyje 
matyti tik ką supilti karių ka
pai. Liūdna buvo žiūrėti į šį 
miestelį ir jo gyventojus.

— Kaži, ar taip ir kitur visur 
Lietuvoje bus — klausėme sa
vęs, palikdami Virbalį.

Ir vėl raminamės, pamatę 
mūsų pirmuosius kaimus. Jie 
sveiki, nesudegę ir pasipuošę 
tautinėmis vėliavomis. Kaimie
čiai, nežiūrint karo audros, 
kruopščiai darbuojasi laukuose 
ir linksmais veidais mus sveiki
na. Laukai gražūs, apsėti. Javai 
puikūs, tik kai kur išvažinėti 
tankų ir kaip ančių iššliaužioti 
bėgančiųjų bolševikų.

Ir iš kairės ir iš dešinės, vi
same horizonte, giedrą dieną 
baisūs pilki debesys. Tai žygiuo
jančių kariuomenės dalinių su
keltos dulkės. Prieš mus, pro dul
kių debesis,stypso pora bokštų. 
Tai Vilkaviškio bažnyč. Po kiek 
laiko mes pasiekėme Vilkaviškio 
miestelį. Nors šį miestelį ir ge
rai pažinojau, bet šį kartą, deja, 
visai jo nepažinau. Ir nebuvo ko 
pažinti, nes jo kaipo tokio veik 
nėra: pasiliko tik viena jo šiau
rės rytų dalis su bažnyčia. Šiaip 
visas miestas išdegęs, sugriau
tas ir dar mums žygiuojant, de
gė. Žmonių veik nematyti: vie
ni bolševikų išvežti, kiti gi žuvo 
karo audroje. Likusieji gelbsti 
kas dar galima išgelbėti, krapš
tinėjasi griuvėsiuose; verkšlena 
moterėlės, vaikai, matyt žuvu
siųjų ar šiaip kokios nelaimės 
ištikti. Šiuose griuvėsiuose ir 
tarp vargo ir nelaimių prispaus
tų žmonių tvarką stengiasi pa
laikyti sukilėlių pastatyta vie
tos valdžia. Jų padėtis savotiš
ka, nes jie niekaip negali susi
siekti su Kauno ir Vilniaus suki
lėliais ir tokiu būdu turi laiki
nai tvarkytis savo rizika ir at
sakomybe.

Mieste jaučiama sukilėlių dva
sia: ne tik ant užsilikusių namų 
bet ir ant kelių namų griuvėsių 
plevėsuoja mūsų trispalvė; kiek
vieno lietuvio veide skaityte skai 
tai pasiryžimą ir nenugalimą no
rą viską pakelti, visa kuo auko
tis, kad tik galima būtų sutriuš
kinti raudonąsias gaujas. Čia pa
matome pirmuosius Lietuvos su
kilėlius. Tai daugiausia jauni vy
rukai, 17-20 metų amžiaus gim
nazistai, ūkininkaičiai, studentai, 
darbininkai. Jie primena 1918-19 
metų savanorius: be jokios uni
formos, tik ant kairiosios rankos 
įvairių įvairiausi kaspinai, gink
luoti taip pat įvairiausiais gink
lais, su žėrinčiomis akimis ir sa
vo tvirtomis rankomis suspaudę 
ginklą valo miestą ir jo apylin
kes nuo raudonųjų parazitų. Iš 
užsienio atvykę lietuviai ryžtin
gai ir džiaugsmingai spaudžia 
savo bendrojo likimo draugams, 
vietos sukilėliams, rankas ir pa
sikeičia pirmaisiais įspūdžiais ir 
patyrimais:

— Viskas tvarkoje, — šypso
damasis taria aštuntos klasės gi
mnazistas, prieš keletą dienų dar 
bolševikų kankintas kalėjime,— 
Kaunas ir Vilnius mūsų rankose, 
bolševikų gaujos strimagalviais 
nešasi iš mūsų Tėvynės.

Mes visa siela džiaugiamės 
jau pasiektais sukilėlių laimėji
mais ir su didžiausiu nekantru
mu traukėme Kauno link.

Pakeliui sužinojome, kad ap
deginta ir Marijampolė, bet ne 
taip baisiai, kaip Vilkaviškis. 
Esą, sudegė apie 20 nuošimtis 
miesto. Miestą savo rankose taip 
pat turi sukilėliai ir kovoja su 
bolševikais ir išgamomis.

— Mirtis Lietuvos išdavikams 
ir razbaininkams, — kumštį su
spaudęs, kartojo senis kaimietis, 
rodydamas mums kelią.

Pasiekėme pusiaukelę į Kau
ną. Gražiai žaliuoja Lietuvos 
laukai. Ūkininkai, papuošę na
mus tautinėmis vėliavomis, kruo
pščiai darbuojasi laukuose. Iš 
pirmo žvilgsnio neatrodo, kad čia 
tik ką praūžė karo audra. Bet 
geriau įsižiūrėjęs į aplinką, pa
stebi, kad čia dar esama priešo 
šiltų pėdų: kur nekur dar rūks
ta namų griuvėsiai, pakelyje 
riogso sovietiškųjų tankų, pa
būklų ir kitų karo padargų li
kučiai. Dažnai užtinkame sovie
tų karių pamestą aprangą, ypač 
mundirus, palaidines (rubaš- 
kas), šalmus, šovinynus ir pa
našiai. O šį traukimąsi uždoku- 
mentuoja pakelyje tik ką supilti 
dažni kapai... Sovietų karių ka 
pai baisiai nykūs, kaip nykūs jų 
buvo tikslai ir pats gyvenimas: 
suberta beformino krūvelė že
mės, ant jos įbestas paprasčiau- j 
sias baslys ar kokia šaka ir ant 
jų užmauta raudonarmiečio ke
purė, šalmas, ar net pakabinta 
palaidinė... Jokio užrašo, jokio 
kito atminimo ženklo. Pagalvoji 
žmogus, kad tų žmogystų galas 
nieku nesiskiria nuo jų pačių vi
so gyvenimo. Jie buvo bevei
džiai vergai Stalino karalystėje.

Priartėjome Šešupę. Sustojo
me. Klausinėjame ūkininkus. 
Laimingai pasiekiame Vinčius. 
Prakrapštę dulkėtas akis, užsu
kame į triobą pas pirmutinį Lie
tuvos ūkininką, tikriau sakant 
darbininką. Čia mes patiriame 
daugiau apie bolševikų siautėji
mą, ūkininkų išvežimą, jų kan
kinimą ir tt. Mažažemis ūkinin
kas savo taurumu, nuoširdumu 
ir namų vidaus grožiu bei švariu 
įrengimu sužavi senus, jau per 
didįjį karą buvusius Lietuvoje 
vokiečių karius. Vidutinio am
žiaus žmogų ir jo šeimininkę kie
kvienas beriame be paliovos įvai
rių įvairiausiais klausimais. Gas- 
padorius be jokio varžymosi, drą 
šiai, it karys, trumpai mums nu
pasakoja visą paskutiniųjų bol
ševikinių metų epopėją ir trum
pai sako:

— Ačiū Dievui, kad jūs atė
jote. Mumis bolševikai jau bai
gė smaugti. Aš nekalbėsiu apie 
didesnius ūkininkus ir inteligen
tus. Jų didelė dalis jau buvo vi
siškai prismaugta, o kiti laukė 
savo eilės. Ne kitokio galo būtu
me ir mes, mažažemiai ir darbi
ninkai, susilaukę. Žiūrėkite, ir 
aš, pusės hektaro ūkininkas, 
jau buvau paimtas už gerkles: 
apdėjo tokiais mokesčiais, kad 
maniau jau apleisti namus ir ei
ti, kur akys užmato... Mes lau
kėme, laukėme valandos ir ne- 
apsivylėme. Gaila tik, kad anks
čiau neatėjot, būtume dar išgel
bėję savo kaimynėlius. Juos dvi 
dieni prieš karą tie šarančiai 
kaip gyvulius vagonais išvežė iš 
mūsų tarpo. Čia jis pradėjo mi
nėti visą eilę išvežtų jo kaimy
nų, kurių tarpe pamini kauniš
kiams gerai pažįstamo valstybės 
gynėjo Budrevičiaus brolį, kurį 
bolševikai su visa šeima kur tai 
išvežė. Taigi, tik vien mūsų apy
linkėje iš po nakties dingo gal 
keli šimtai ūkininkų, tai ką be
kalbėti apie visą Lietuvą, o ypač 
apie Kauną ir Vilnių...

Šiurpas ėmė beklausant tokių 
parodymų. Jis mus dar labiau 
užgrūdino ir lyg kokia spy
ruokle spirte spyrė kuo grei
čiausiai traukti į Kauną. O gal 
dar galėsime padėti, gal armija 
apsupo iš sparnų tas gaujas ir 
tuos lietuvius kankinius išlais
vins? Tokiomis mintimis vylė
mės ir ruošėmės palikti nuošir
dų ir vaišingą brolį lietuvį.

Toliau traukiame plentu į Kau 
ną. Paplentėje vis daugiau pa
liktų bolševikų karo reikmenų, 
kapų.... Prie miško dega Kazlų 
Rūda. Jos nepaliko nei ženklo. 
Paplentėje iškirstas miškas, riog 
so nušalinti nuo plento rąstai, 
vis daugiau raudonarmiečių ka
pų... kur nekur dar guli nepa
laidoti raudonarmiečiai... Ne
kantriai traukiame toliau. Ne
paprastas debesys dulkių dengia 
mumis ir tolimus horizontus. Ke
liais ir laukais traukia su pun
dais pabėgėliai, dviračiais ir pės
ti judą sukilėliai, veda suimtus 
bolševikus, dūzgia lėktuvai... 
Jaučiame, kad ir Kaunas neto
li.

— Kaunas! — surinka mano 
prietelius ir savo geležine ranka 
spaudžia man dešinę. Iš tikrųjų, 
pro dulkių ir dūmų debesis pa
matau ’’Maisto” bokštą ir toliau 
Prisikėlimo bažnyčią. Taigi, jau 
mes prie savo laikinosios sosti
nės, prie savo artimiausių drau
gų, prietelių, giminių... Tuojau 
mes su jais susijungsime, gyven
sime vienu gyvenimu, bendru 
džiaugsmu, bendra kova, bendru 
liūdesiu...

Sukame iš plento. Traukiame 
iš kairės aerodromo. Rodosi, iš
žiūrėtum kiekvieną čia esantį pa 
statą, pakalbėtum su kiekvienu 
sutiktu kauniečiu, bet, deja, ei
nam toliau. Prie plento, ’’Mais
to”, rūksta sudegę dvaro rū
mai. ’’Maistas” tvarkoje! — šau
kia mano prietelius — ačių Die
vui, dar ūkininkai galės laiky
tis.

Aplink aerodromą smarkiai 
apdaužytos gatvės, nei vieno 
sveiko namo. Aerodromo stotis 
sveika, čia pat sužinome, kad 
šioje vietoje žuvo neseniai atsi
sveikintas mūsų mielas kovoto
jas ir geras draugas lakūnas lei
tenantas Dženkaitis. Dar labiau 
suverda kraujas. Leidžiamės į 
Aleksoto pakalnę: Fizikos ir 
Chemijos Rūmai sveiki, pakran
tėje stovintieji namai taip pat 
sveiki bet dažniausia be langų, 
ir šiaip kulipkų apdaužyti. Vy
tauto tilto nėra, išsprogdintas. 
Sukame Nemuno pakrante į de
šinę. Visur dega, rūksta griu
vėsiai. čia nebeliko nei vieno pa
stato, tik išdidžiai stovi ne ka
rinis pastatas — elevatorius. 
Žaliojo geležinkelio tilto taip pat 
nėra: jis perskrostas per pat vi
durį ir nykiai riogso jo lavonas, 
žiūriu į aną Nemuno pusę, ro
dos, lyg skaitliuoju sveikus pa
status. Jie atrodo visi yra ir svei
ki. Ir neapsirinku. Pats Kaunas 
nei aviacijos, nei artilerijos, vi
sai nepaliestas. Ten ėjo žiaurios 
sukilėlių kovos su bolševikais.

Persikeliame pontoniniu tiltu 
per Nemuną. Jau mes prie Kar
melitų bažnyčios, traukiame Vy
tauto prospektu ir atsiduriame 
pačiame Kauno centre. Tai buvo 
neapsakomo džiaugsmo valan
da. Gatvėmis tvarkingai traukia 
vokiečių kariuomenė, kurią svei 
kiną tūkstantinė išvargusi, ap
driskusi, vienplaukė minia. Mer
gaitės vaišina karius arbata, ka
va, papirosais... Gatvės, pati 
Laisvės alėja, nykios. Apie 80 
nuošimčių langų išdaužyta, sie
nos išgnaibytos kulipkų, krautu
vės uždarytos, languose dar užsi 
likusios bolševikų liekanos — 
raudonarmiečių uniformų ženk
lai, raudonosios vėliavėlės, ru
siški užrašai ‘ir tt. _ gatvėmis 
smalsiai vaikšto tūkstantinės 
minios. Nei vieno vyriškio su 
kaklaryšiu, nei vieno vyriškio 
padoriau apsirengusio ar su skry 
bele nematyti. Atrodo, kad čia 
būtų Maskva. Deja, tai Kaunas 
po vienerių metų ’’laisvės” ir 
bolševikų ’’rojaus”. Jau apie 10 
minučių esu Laisvės alėjoje ir 
nematau nei vieno inteligento, 
nei vieno savo pažįstamo, drau
go. Ima šiurpas, kyla juodžiau
sios mintys: kur gi jie dingo, iš
vežti, išžudyti, pabėgę? Gatvėse 
dūzgia su tautinėmis vėliavėlė

mis pasipuošę Raud. Kryžiaus 
sanitariniai automobiliai. Suži
nau, kad jų tik keletas užsiliku
sių turi aptarnauti apie porą tū
kstančių sužeistų sukilėlių, ku
rie slaugomi ne tik ligoninėse, 
bet po visą miestą išbarstytuo
se privačiuose butuose.

Prie visų valdinių pastatų sto
vi sukilėlių sargybos, kur tik pa
sisuksi, matai su ginklu rankoje 
sukilėlius, kurie žaibo greitu^ 
mu vykdo jiems pavestas parei
gas. Tai daugiausia jauni vyrai: 
gimnazistai, student., šiaip užsi- 
likusieji inteligentai ir darbinin
kai. Jų gyslose verda kovos krau 
jas. Jie turi darbo iki valiai: die
ną susitvarko su suimtomis bol
ševikų gaujomis, o naktį eina 
sargybas. Bolševikų kaliniai pa
leisti, dalis gi jų bolševikų išvež
ta Maskolijon. Komendantūra 
apgulta jaunų vyrų. Tai mūsų 
savanoriai, sukilėliai, kurie lau
kia komendanto nurodymų. Prie 
Kauno kalėjimo tūkstančiai su
imtų bolševikų, raudonarmiečių, 
nuginkluotų Kauno žydų. Tai vis 
baisios išvaizdos žmonės, kurie 
dar vakar žudė nekalčiausius 
Kauno ir jo apylinkių gyvento
jus, net mažyčius vaikus ir kū
dikius! Kalėjime daroma tvar
ka ir šie Lietuvos išdavikai ir 
banditai užims neseniai iš jų iš
ėjusių nekaltų Lietuvos patriotų 
vietas. Buvusios neseniai pa
siuntinybės rūmai taip pat pilni 
Lietuvos išdavikų ir plėšikų. 
Juos saugoja narsioji sukilėlių 
sargyba. Sukilėliai dirba išsijuo
sę: išvargę, be miego, apiplyšę, 
išsitempę, bekovodami su bolše
vikais. Jauni ir net žilagalviai se
niai su didžiausiu pasiryžimu ir 
pasiaukojimu dirba, kas jiems 
yra pavesta. Kur tik pasisuksi, 
jų vienas, du ar trys veda gat
vėmis kur reikia pagautus bol
ševikus. žodžiu, čia dar tikras 
karo katilas.

(Bus daugiau)

Kandidatai Fed

A. L. R. K. Federacijos 
skyriai ir apskritys nomi
navo šiuos kandidatus, iš 
kurių 28-tasis kongresas, 
būsiantis rugpiūčio 7 d., 
Marianapolio Kolegijoj, 
Thompson, Conn, devynis iš 
rinks į Federacijos centro 
valdybą:

Kun. I. Albavičius, Cice
ro, III.

A. J. Aleksis, Waterbu
ry, Conn.

Kun. J. Aleksiūnas, Broo
klyn, N. Y.

Dr. P. Atkočiūnas, Cice
ro, Ill.

D. Averka, Brooklyn, N,

Kun. J. Balkūnas, Mas- 
peth, N. Y.

Kun. Al. Baltutis, Chica
go, UI..

J. Brazaitis, Chicago, Ill.
A. Budrys, Chicago, Ill.

Čižauskas, Chicago,P.
Ill.

Kun. A. Ežerskis, Wilkes 
Barre, Pa.

P. Grybas, Detroit, Mich.
Kun. Pr. Juras, Lawren

ce, Mass.
Kun. A. Jurgutis, Bridge

ville, Pa.
Kun. J. Karalius, Shenan

doah, Pa.
Kun. M. Kazėnas, Pitts

burgh, Pa.
A. Kneižys, Boston, Mass.
K. Krušinskas, Brooklyn,

N. Kulys, Chicago, Ill.
V. T. Kvietkauskas, Wil

kes Barre, Pa.
J. B. Laučka, Brooklyn,

A. Mažeika, Pittsburgh, 
Pa.

P. Medonis, Detroit, Mich.
Kun. J. Miliauskas, Wil

kes Barre, Pa.
Kun. Dr. J. Navickas, 

Thompson, Conn.
B. Nenartonis, Chicago, 

Ill.
Kun. N. Pakalnis, Brook

lyn, N. Y.
A. Paleckis, Pittsburgh, 

Pa.
Kun. J. Paškauskas, Chi

cago, Ill.
Kun. K. Paulonis, Brook

lyn,
J.

III.

N. Y.
Pilipauskas, Chicago,

S.
Pocius, Chicago, Ill. 

Sakalienė, Chicago, Ill. 
Samienė, Chicago, Ill.
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skirtas į įvairias vieta 
teko tarnauti Ameril 
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žiuje, Taline, Maskv( 
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landijos sostinę Reyl
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Brooklyno demokratų ra
teliuose kalbama apie bū
simą New Yorko miesto ma- 
yoro vietai kandidatą. De
mokratai nori statyti O’Dwy
er, Brooklyno prokurorą. 
O’Dwyer yra įžymus demo
kratas, katalikas.
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Brooklyn,
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vėjai neper 
ba, ne kuri 
nimo išlaid 
Sunkiausia, 
žiaus žmoni 
kitur sunku

— Rugpii

TIS ir ERELIS
M. Šimonis, Detroit, Mich 
St. Šimulis, Chicago, Ill.
L. Šimutis, Chicago, Ill.
K. šriubienė, Cicero, Ill.
Kun. J. Švagždys, Brock

ton, Mass.
J. Tamkevičius, Pitts

burgh, Pa.
Ona Unguraitė, Philadel

phia, Pa.
Kun. K. Urbonavičius, 

Boston, Mass.
M. Vaičiūnienė, Cicero, III.
Kun. J. Vaišnoras, Pitts

burgh, Pa.
Kun. Dr. J. Vaškas, 

Thompson, Conn.
J. Venslovas, Cleveland, 

Ohio.
K. Vilniškis, New Haven, 

Conn.
M. Zujus, Wilkes Barre, 

Pa.
Kandidatų vardai čia nus

tatyti alfabetiškoje tvarko
je. Tokioje tvarkoje bus pa
duoti ir Federacijos kong
reso rinkimams. Pagal kon
stituciją, kongresas išren
ka į valdybą devynis asme
nis, kurie tuoj po kongre
so tarp savęs pasidalina pa
reigomis.

Aukos
Šiomis dienomis į Fe

deraciją įplaukė Lietuvos 
reikalams šios pinigų su
mos : So. Boston, Mass., 
Federacijos skyrius surinko 
per kun. K. Barausko pra
kalbas $30.00; Springfield, 
Ill., Moterų Sąjungos 56 
kuopos sekretorės M. Šim- 
kiūtės pasidarbavimu su
rinkta $4.00 (po dolerį au-

ALUMINIJUS SMA 
RENKAMAS

Apysaka
Parašė

Jonas KniitasŠiuo metu visoje 
vedamas aluminijaus 
rinkimo vajus. Šis 
ypatingai skiriamas 
ninkėms, kurios tur 
nelabai reikalingų a 
jinių daiktų, kaip pi 
kitokių indų. Ginklų 
bai būtinai reikaling W tie visi žygdarbiai, tos 
minijus, o jo Amerik 
metu labai trūksta.

Suteikti valdžiai a 
jinį daiktą yra pati 
prievolė. Daiktus prii 
kuri policijos nuovad 
tis). Kas gali, kvie 
prisidėti prie šio s\ 
vajaus.

(Tęsinys)

XIV.
Wininkas paspruksią

•i’evolveriais, įgyvendintos iš se 
^Lietuvoj ne vietoj. Nieko, br< 
[ Nė tu žandarų tuomi nenuga 
-ėsi Mums reikia apšvietos 
h galingesnės už ginklus. Jor

įaišmantas. Andrius jo klaus 
^altęs, tarsi susigėdęs dėl sa1 
■W ir Bezicku. Perkošti pei 
-didvyriški susirėmimai dab<

DIDIN GA MOKYI ; daryti? — teisinosi v;
j išprovokavo. Na, prisipažįsti 

įsikarsčiavęs, bet kas gi t;
■i Be to, buvau jaunuolis - n 

aukštesnioji mokykla <ugai stojo kovoti už laisvę. Ar
^as sudėjus? Niekuomet m 

kardinolo į * stovėti, nes jaučiausi turįs ( 
garbei. Mokyklos rūr ę Bet po revoliucijos tai t 
prie 153 gatvės ir u3. Patys žinote, kad ramiai 

M( ■ padėdamas jums platiri 
įre k ne tas nelemtas susin 
>nu būčiau iki šiai dienai

Rugsėjo 8 d. Bron 
atidaryta nauja k

School, kuri paskirta 
vadinta

Concourse kelio, 
rūmų statyba ir 
kaštuos tris milijonu 
rių ir joje galės n 
3,000 moksleivių.

Mokykloje mokytoji 
pasauliečiai kunigai ■ 
liai vienuoliai. Mokyk 
mų išvaizda nuostabi * 
ži. ši penkių aukšt j 
kykla bus tikras 
papuošalas. Tai bus d 
šia katalikų vidurinė ir
ia visoj šalyje.

r •-------— — —ran
Ir net tame susirėmime 

5gti ir buvau jau pabėgęs. 1 
Pradėjo mušti mano tėvą, tai 

jį gelbėti. Štai ir ponas

nusišypsojo.
mačiau, kad tamsta laikei !

h...
' wu tada pasmaugęs, tai vis 
kurnėjo Andrius.
f" ramiai pertarė Vaišmantas, 
Me viršų. Reik, brolyti,
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ųgpiūčio - August 1 d„ 1941
kojo: Moterų 
P. Raguskieų 
nė, F. Afe 
Kingston, pį 
činskas $10|). 
Pranas Norį Rochester, IN. X.

Būtų labai;
metiniai draus 
asmenų simį 
jos kongresu aas’ kurin ateJO tlk 8

Korespondentų Pranešimai

mažesne auka 
kalams. Viaiį 

reikalinga yra ■ 
ro sunaikintoji 
tų gražu, tį 

draugijos 
Federacijai 
simokėtų. Ja;

Leonarda^

2334 So. Oak 
cago, Hl.

AMERIKOS Ef 
LANDIJAIPEj1'

Nuo 1940

Liepos 22 d; įvyko Fede- 
acijos skyriaus susirinki-

! as- 
nenys. Nepasitenkinta, ko-, 
ėl neatvyko skyriaus iž- 
ininkas ir kodėl dar ne 
isi surinkti pinigai (2 dol. 
4c.) išsiųsti į centrą.

A. Žiemys įteikė naujų 
sietuvos rėmėjų mokesčius, 
ais yra daugiausia jaunuo- 
ai, Rochesterio lietuvių 
ledeliai: choro vedėja pi- 
inistė Iz. Rovaitė, mokyt, 
įl. Kundrotaitė, M. Kur- 
lauskaitė (linksmiausia vie 
ds lietuvaitė), V. Stanys 
labai pilnas gyvumo, čia 
Imęs lietuviukas), V. Ta- 
lašauskas (čia gimęs, ne- 
miai iš Lietuvos atvažia- 
is), V. .Petronis, 
įrėmė ir 
•ainietis

vairūs laimėjimai. Bus gra
ži programa, kuri visus 
linksmins per pikniką. Or
kestras gros lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Įžan
ga tik 35 c. Specialūs auto
busai į pikniką išvažiuos 
11 vai. nuo bažnyčios, 207 
Adams Street. Prašome vie
tas užsisakyti iš anksto. 
Kelionė į abi pusi tik 75c. 
Tegu visi keliai sekmadie
nį, rugpiūčio 10 d. veda į 
Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos pikniką.

Rengėjai.

Elizabeth, N. J

AMERIKA 3

Be to, 
kitataučiai — u- 
Dr. S. Suko ir

mėnesio W: rda.i W. Jalowic ir M. A.
Valstybių fe 
jai yra Berte; 
holm, 40 metų: 
yra kilęs Mas^ 
stybėje. Bafe 
karo akademiį; 
tarnavo karit: 
1928 m. pafe

ainer.
A. Žiemys.

Newark, N. J

Vyčių kvotimai
Liepos 22 d. aštuoni L. 

Vyčių kuopos nariai pakelti 
į 3-čią laipsnį. Suruoštos 
atitinkamos iškilmės į ku
rias susirinko apie 100 as
menų, kurių tarpe apskri
ties dvasios vadas kun. M. 
Kemežis, kun. šmigelskis, 
MIC., komp. J. Žilevičius, 
ritualo komisijos pirm. Juo 
zas Bulevičius,
pirm. J. Augustinas, 
datų tėveliai.

Visi kandidatai 
kvotimus lietuviškai,
kvotė kun. M. Kemėžis 
J. Bulevičius.

bažnyčioje prasideda Por- 
ciunkulo atlaidai.

— Džiaugiamės, kad žy
mi dainininkė M. Čižauskie- 
nė iš Worcester, Mass, at
važiuoja į mūsų padangę. 
Gaila, kad muz. J. Čižaus- 
kas sunkiai serga ir nega
li vargonininko pareigų ei
ti.

— Garbė mums, kad tu
rėsime Moterų L.R.K. Są
jungos seimą savo mieste. 
Seimo komisija daug dirba, 
bet per mažai garsinosi. Vie
tinės moterys raginamos 
skaitlingai dalyvauti.

Delegatės iš kitų miestų 
atvažiuokite iki šv. Alfon
so bažnyčios ir salės (Sa
ratoga ir Park Avės, kam
pas). Žemutiniuos kamba
riuos gyvenantieji p. Ivaš
kai suteiks platesnes apsi
stojimų informacijas.

J. K.

mayoras Tobin paskyrė nau
jojo namų statymo projek
to legalio departamento ve
dėju.

Tame projekte, kur bus 
nugriauti seni ir pastatyti 
nauji namai, randasi ir lie
tuvių bažnyčia.

Lietuviai džiaugiasi tokiu 
jauno lietuvio advokato pa
skyrimu.

Skausmai ašaras išspau
džia — o ašaros skausmus 
palengvina. V. Uždavinys.

Kiekvienas, kuris dedasi 
šviečiąs, kaip saulė, tegul 
tai kalba ūkanotą dieną.

Poška.

LICENSES LICENSES LICENSES

So. Boston, Mass.

Vienas dalykas tobulai la
vina žmogų: tikras žinoji
mas, kas yra gera ir blo
ga. Seneka.

pa- 
iš-

Šv. Trejybės lietuvių 
pija turės savo didelį 

ir įstojo į fe ižiavimą ir pikniką, sek- 
adienį, rugpiūčio 10 die- 
,, Meadow Grove, 166 Di-

nybą. Baigęs; 
nybos mokį 
-buvo paskirtas įion Ave-> Cranford, N. J. 
į KAUNĄ. į Gallow Hill Road tęsinys), 

noje sostinėje 
buvo pusantrų 
laiką Kaune 
daug pažinčių _
paliko daug ar ^tų paremti šį išvažiavi- 

Iš Kauno Elfe 
skirtas į įvairias 
teko tarnauti į 
sularinėje tat 29 
žiuje, Taline, ii 'lagship 
goję, Ciuriche.! krĮson” 

rijos paskirtas 
landijos sostfe

Dabar Kunih:; rht and go straight 
čiiį kariuomeM jut a half u 

| landiją, turi fellow Hill Rd. which con- 
pareigas. Jo at įi 
nešimai vaiste 
mente labai į 

jie esą nepapi 
gi. Jo praneš: 
studijuoja kar. rd. 
laivyno vadovai 
holm, kaip fc

s piknikas yra vienas svar- 
ausių parapijos pramogų 

•,saros metu. Kiekvienas 
.rapijietis ir lietuvis pri-

ą, kaipo svarbų įvykį pa- 
pijos gyvavime.
Kaip važiuoti: Take rou- 

pass the 
„Howard 
the first 

left on 
Go to E. 

oad Street., there turn 
: for 

a mile to

to Union, 
»” and 

hnson” and at 
iffic light turn 
ringfield Ave.

ines as Division 
•aight ahead to 
•ove which is 
ght land side’. 
th route No. 28

Ave. Go 
Meadow 

on the 
Iš Eliza- 
iki Cran-

Piknike bus leidžiami į-

savo pranešimu 
stabų, labai įte 
niu atžvilgiu.

ALUMINIJIS
RENKI’

Šiuo metu n 
vedamas alumi: 
rinkimo vajus, 
ypatingai skiri 
ninkėms, kuria 
nelabai reikalt' 
jinių daiktų, ki'

apskrities
kandi-

išlaikė
Juos

ir

Baltimore, Md
— Šv. Onos dieną per mi

šias buvo išstatytas šv. Sak
ramentas, pamokslą sakė 
kun. Dr. L. Mendelis. Mo
terys skaitlingai priėmė šv. 
Komuniją.

— Liepos 25 d. su mišio- 
mis palaidotas Juozas La
pinskas, sirgęs ilgą laiką. 
Liūdi šeima, 
dvi seserys, 
buvo atvykęs 
lis Petras 
Brooklyn, N.

— Baltimorės lietuviai siu
vėjai neperdaugiausiai dir
ba, ne kuriems ir pragyve
nimo išlaidoms neužtenka. 
Sunkiausia, tai senesnio am
žiaus žmonėms, kuriems ir 
kitur sunku darbas gauti.

— Rugpiūčio 2 d. mūsų

du broliai ir
Į laidotuves 
velionies bro- 
Lapinskas iš

Giltinė švaistosi
Paskutiniu laiku čia smar

kiai pasišvaistė giltinė. Tar
pe pakirstųjų yra Zofija 
Motiejūnienė, lietuvio pasio- 
nisto kun. Geraldo,C.P. mo
tina ir Motiejus Žioba.

Velionis Žioba buvo lietu
vių veikimo veteranas. At
vykęs į šią šalį 1886 m., jau 
1889 m. dalyvauja Šv. Ka
zimiero draugijos įkūrime. 
Vėliau suorganizavo šv. Jo
no Ev. BĮ. draugiją ir jai 
ilgai vadovavo. Abi yra di
džiausios S. Bostone pašal- 
pinės draugijos. Prieš 26 m., 
kun. F. Kemešiui vadovau
jant, dalyvauja Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos suorgani
zavime ir „Darbininko” įstei
gime, būdamas tos organi
zacijos pirmuoju Centro pir
mininku. Jam pirmininkau
jant nupirktas ir „Darbi
ninko” namas.

1921 m. žiobos sumanumo 
ir pastangų dėka atgauta iš 
airių parapijos salė 492 E. 
7th St.

Nors velionis mokslo ir 
neturėjo, bet pasižymėjo ti
pinga lietuvio sermėgiaus 
išmintimi ir darbštumu.

Gavo naują paskyrimą
Adv. Joną Grigalių, Bosto

no legalio departamento narį,

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2060 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off. the 
premises.

CLARA FEINER
1301 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6053 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
375 18th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY EDEBOHLS
375 18th St.,. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1596 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6906 Colonial Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1314 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Bay Ridge Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1495 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, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1552 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
722 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MAKSIAN & C. BANDAZIAN 
722 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10636 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
563 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN NATHANSON 
' Wonder Cut Rate Dairy

563 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

VYTIS ir ERELIS

Parašė
Jonas Kini tas

(Tęsinys)
XIV.

Maištininkas paspniksta

kitokiu indu t “ Aš vis sakiau> kad tie visi žygdarbiai, tos drama- 
bai būtinai reit 
minijus, O jof 0 neatsieksi. KZ 
metu labai tris etuvos neišgelbėsi.

Suteikti val^l111.0! 
jinį daiktą 
prievolė. Daili- 
kuri policijos 
tis). Kas gali 
prisidėti prie s 
vajaus.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6060 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7720 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HAASE
7720 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 970 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
207 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA BERL
207 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1225 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
499 Rogers Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2117 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Ridgewood Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

J. H. BAMMANN
241 Ridgewood Ave., Brooklyn; N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1106 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1964 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1275 Prospect Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HUGO HANSEN
1275 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6609 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
207 Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1821 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5811 Eighth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISADORE BRODT
5811 8th Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6071 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1595 E. 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN KUNOFSKY
1595 E. 92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2069 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
430 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LE WIS PLATKIN
430 Franklin Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1958 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
114 Conklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1984 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1031 E. 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX SELIKOWITZ
1031 E. 92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 978 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MENNO KUEPER
37 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6337 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2146 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN D. SCHAARS
2146 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10937 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
157 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
Cęunty of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP WEISBERG
157 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6614 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 197 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7920-7922 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FOOD LAND SELF SERVICE STORE 
7920-7922 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1128 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
639 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that Istcense No. 
GB 1199 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1153 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10". of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
805 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1644 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 c.f 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
796 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP GROSS
796 Franklin Ave., _ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1693 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
153 Prospect Pk.. S.W., Borough of Brookl- 
lyn, County og Kings, to be consumed off 
the premises.

ERNST GRIMSMANN
153 Prospect Park, S. W., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10665 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
435 Wilson Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRIST MAIER
435 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6301 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Schenck Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6196 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
87 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN PHILBIN
87 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1931 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
370 Crescent Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1771 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail unde- Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Crescent Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS McGOWRAN
332 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1745 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section iG7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
380 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK PĖDINI
380 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9160 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sect on 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
419 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 55 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
276 East 23rd Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
C 195 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STANDARD BEER DISTRIBUTORS
1 Lewis Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1040 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 453 Graham Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises. ’

LOUIS SANTO RELLI
453 Graham Ave., Brooklyn, • N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1045 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 586 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

META. BRUNNER
586 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 986 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 440 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HARRY MALKOFF & ISRAEL ZAGER 
440 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1503 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7718 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SHORE ROAD LIQUOR STORE, INC. 
7718 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1493 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sec'ion 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2575 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP GOLDBERG
2575 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 673 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
659 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KARL GLOTZL
659 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 717 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Bedford Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2239 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undci Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
990 Sutter Aveune, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SARA LEVENSON
990 Sutter Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB I860 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
525 East 7th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HAROLD GOODMAN
525 East 7th St., Brooklyn, N. Y.
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tos scenos su revolveriais, įgyvendintos iš senoviškų 
manų, pas mus Lietuvoj ne vietoj. Nieko, brolau, su 
o neatsieksi. Nė tu žandarų tuomi nenugalėsi, nė 

. Mums reikia apšvietos ir susi- 
. Idėjos galingesnės už ginklus. Jomis rei- 

i kovoti.
Taip kalbėjo Vaišmantas. Andrius jo klausėsi lyg 
omi būtų nusikaltęs, tarsi susigėdęs dėl savo žyg- 
rbių su Pomadinu ir Bezicku. Perkošti per šaltos 
itikos rėtį, tie didvyriški susirėmimai dabar kiek 
ikiškai atrodė.
Bet kas man buvo daryti? — teisinosi vaikinas. 
Jie mane juk išprovokavo. Na, prisipažįstu, revo- 

cijos metu buvau įsikarsčiavęs, bet kas gi tada pu- 
lusvyrą išlaikė? Be to, buvau jaunuolis - mokslei- 
>. Visi mano draugai stojo kovoti už laisvę. Ar gi man 
rėjo sėdėti rankas sudėjus? Niekuomet nebūčiau 

aukštesnioji Įėjęs nuošaliai stovėti, nes jaučiausi turįs daugiau 
t kitus energijos. Bet po revoliucijos tai tupėjau, 

ip pelė po šluota. Patys žinote, kad ramiai darba
us! lietuvybės idėjai, padėdamas jums platinti kny- 
s ir laikraščius, ir jei ne tas nelemtas susirėmimas 
utgėlos girioje, tai būčiau iki šiai dienai ramiai 
larbavęs tėvo ūkyje. Ir net tame susirėmime aš 
jau kovos išvengti ir buvau jau pabėgęs. Bet
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štai ir ponas Bitinas:enčiau ir sugrįžau jį gelbėti.

be-
no-

rių ir joje
3,000 moksleivių hūdininkas.

u Daktaras Bitinas nusišypsojo.
Mokykloje fe — Aš tik tiek mačiau, kad tamsta laikei Bezicką 

pasauliečiai gerklės.
liai vienuoliai. *■' — Verčiau jį būčiau tada pasmaugęs, tai viskas bu
mų išvaizda baigta, piktai sumiurnėjo Andrius.
ži. Ši penkiųp 
kykla bus . .

papuošalas. Andrius dvejingai į jį pažvelgė,
šia katalikų * 
la visoj šalyje

— Aš tik tiek mačiau, kad tamsta laikei Bezicką 
•gerklės.

- Na, matai, — ramiai pertarė Vaišmantas, — jau 
pagieža ima tavyje viršų. Reik, brolyti, artimas

— Tamsta, tur būt, juokauji? Aš žinau, kad arti
mas reikia mylėti, bet jei tas artimas smaugia tavo tė
vą ar tave patį? Juk apsigynimui gali jam smogti į 
ausį, ar ne? Aš gi nė to nepadariau. Norėjau tik tą 
lenkutį nuginkluoti.

— Na, tuomi istorija vargiai būtų pasibaigusi, jei 
turiu tiesą pasakyti, — šyptelėjo Bitinas. — Tamsta 
tuomet nebuvai panašus į ramų nuginkluoto ją.

— Na, būčiau jam kiek įkrėtęs.
Visi plačiai nusišypsojo. Po valandėlės Vaišmantas 

atsiliepė:
— Na, žygdarbiai ar ne žygdarbiai, bet, galų gale, 

reikia pripažinti, kad Andrius ne boba. Drąsos ir vik
rumo jam netrūksta. Tie jo trys susirėmimai su abie
jų rūšių slavais tiesiog išimti iš klasinių romanų. Gal 
ateis laikas, kada toki smarkuoliai bus daugiausia Lie
tuvai reikalingi. Ir šiais idėjų kovų laikais toki dra
matiški kąsneliai paįvairina gyvenimą. Bet turime ap
svarstyti padėtį, kaip ji dabar yra. Kas daryti? Vai
kinas neturi kur dingti. Tautgėlos miškai labai pavo
jingi. Ginkluoti žandarai nardo po tuos tankumynus 
dieną ir naktį. Dabar pas mane užklydai. Mano na
mai, žinoma, atviri tau visados, bet kaip ilgai žanda
rai paliks ramybėje ir mano buveinę? Mudu su dakta
ru jau nuo seniai esava įrašyti į juodąsias knygas. Tik 
žiūrėk, ir nekviesti svečiai bet kuriuo momentu gali 
čia atsilankyti. Kas daryt?

Ir iš tiesų, kas buvo daryt? Abudu namiškiai gi
liai susimąstę, bet Andrius atrodė mažai paisęs ir pra
dėjo juos raminti.

— Man tik tiek nemalonu, — tarė jis, — kad savo 
asmeniu statau jus į pavojų, bet aš ilgai čia neužtruk
siu ir stengsiuosi jūsų daugiau nelankyti, nebent jei 
reikėtų jus apginti.

— Mus apginti?! Nuo ko gi? — paklausė nustebęs 
Vaišmantas. — Bet juk ne mes, tik tu pats apgyni
mo reikalingas. Ir dabar neturi kur dingti. Kur gi 
tamsta šią naktį nakvosi, jei išeisi iš mano namų?

— Dangus platus, — šyptelėjo Andrius.
— Žinau, kad platus, bet tai neatsako į mano klau

simą. Ar manai,, kad aš toks beširdis paleisti tave 
į miškus be maisto, be draugų ir be pastogės?

— Ne nuo šiandie pažįstu tamstos gerą širdį, kad 
abejočiau apie tamstos norą mane priglausti, — at
sakė susijaudinęs vaikinas, — bet pats žinote, kad 
man čia negalima ilgai buvoti. Aš ...

Bet jis nedabaigė savo sakinio, nes Bitinas, staiga pa
žiūrėjęs pro langą, suriko:

— Žandarai!...
Kaip spyruoklės paspirtas, Andrius žaibo greitumu 

nėrė pro duris. Jo rankoj jau švytravo revolveris. 
Kieme švaistėsi būrys žandarų: keli raiti, vienas jau 
nusėdo nuo arklio, kiti pasiskirstę apsupo Vaišmanto

namus, užimdami pozicijas prie durų ir langų. Poma- 
dinas su Bezicku davinėjo skubotus įsakymus. Į tą vi
są būrį, prasprūdęs pro stojusį prie išeiginių durų žan
darą, kaip bomba įkrito Andrius, be kepurės, atkišęs 
didelį Mauzerį. Jo pasirodymas buvo toks skubus ir 
netikėtas, kad žanadarai, visiškai sumišę, ko greičiau
siai traukėsi jam iš kelio. Keliais šuoliais jis atsidūrė 
pas nulipusį nuo arklio žandarą, rėžė jam alkūne į pa
šonę, žandaras nuvirto, ir Andrius įsėdo į balną. Ar
klys stojo piestu, atsitiesė ir zovada pasileido pro var
tus. Tada tik pasigirdo keletas šūvių, bet, greituoju 
paleisti, nė vienas nepataikė. Kada jau Andrius ge
rokai nušuoliavo už vartų, du raiti žandarai šoko jį 
vytis, ir visi trys raiteliai nulėkė keliu į mišką.

Tada tik likusieji kieme pradėjo atsipeikėti. Pir
miausia susivokė Pomadinas. Jis sugriebė dar du rai
tu žandaru ir pasiuntė juos gaudyti išsprukusį maiš
tininką. Bezickas, kurio karingumas, Andriui pasiro
džius, staiga buvo pranykęs, dabar vėl atsigriebė. Mos- 
tagaudamas revolveriu, jis triumfaliai sušuko:

— Aha! Mes nugalėjome!
— Kokį čia galą nugalėjome! — piktai atšovė Po

madinas. — Jis paspruko ir jo nesugaus.
— Jis, tur būt, gerai žinojo savo žandarus. Bet Be

zickas buvo optimistiškas.
— Sugaus, kaip pašautą žvirblį! O jei ne, tai turime 

du kitu paukštuku.
— Kokiu du paukštuku? — nesuprato Pomadinas.
— Ugi tuos du ponu, kurie čia gyvena: Vaišmantą 

ir tą demagogą daktarą nekultūringa pavarde. Juo
du du negali išsisukti, nes priglaudė banditą - revoliu- 
cijonierių.

— Hm... — sumykė Pomadinas, — jie mūsų ran
kose, tas tiesa, bet kas iš to gera? Na, bet eisime juos 
aplankyti.

žandarų būry sumišimas jau atslūgo. Jie pradėjo 
tvarkytis ir, pagal įsakymus, pasiskirstė vietas: kas 
sode, kas apie langus. Bet Pomadinas jau jų nepaisė: 
kaltininkas jau paspruko, o namiškiai vis tiek nepa
bėgs. Taigi, neduodamas žandarams daugiau įsakymų, 
jis su Bezicku nuėjo į Vaišmanto namus. Ten rado 
šeimininką su Bitinu ramiai besėdint, tartum nieko ne
būtų įvykę. Bezickas išdidžiai į juos pažvelgė. Biti
ną jis buvo pirmiau sutikęs, bet labai nemaloniose ap
linkybėse, taigi, dabar kaip tik jam buvo pravartu pa
sirodyti nugalėtojo rolėje. Tiesa, nugalėjimas daugiau 
buvo panašus į pralaimėjimą, nes tuzinas žandarų ne
stengė paimti vieną žmogų, bet tas žmogus, tas baisus 
revoliucijonierius, vis dėlto nuo jų pabėgo. Tas faktas, 
kad jis pabėgo, o ne nuo jo reikėjo bėgti, buvo tiek 
reikšmingas Bezicko akyse, kad jis jautėsi kaip koks 
WeJlingtonas ar Bliucheris Waterloo laukuose. Taigi, 
atstatęs krūtinę, lenkas žiūrėjo į Vaišmantą ir Bitiną 
tokiomis akimis, tarsi jie būtų jo belaisviai. Bet gi

pratarti pirmąjį žodį jam nebuvo kaip, nes ne jis šios 
ekspedicijos vadas.

Pomadinas buvo kur kas mandagesnis. Jis labai 
atsiprašė šeimininko už padarytąjį nemalonumą, bet 
buvo priverstas apsupti jo namus, nes turįs tikrų ži
nių, kad čia slapstosi revoliucijonierius, kurs būtinai 
reikia suimti.

— Deja, jis paspruko, — dabaigė žandaras. — Gal 
ponai mane painformuosite, kas jį perspėjo?

Vaišmantas gūžtelėjo pečiais.
— Nieks, ponas žandare. Jis pats pamatė pro lan

gą, kas kieme dedasi. Juk tamstos ne slapta čia at
vykote.

— Mm... bet vis dėlto ... Na, tas jau nesvarbu. 
Jis pabėgo, tai jau jo laimė. Bet kaip suprasti tą da
lyką, kad jis slapstėsi tamstos namuose?

— Jis buvo mums pažįstamas, — atsakė Vaišmantas.
Pomadinas plačiai nusišypsojo.
— Tai, žinoma, bereikalinga būtų užginčyti, ir tam

sta perdaug išmintingas tai daryti. Tačiau būtų ge
riau dar pridurti, kad jis ne tik pažįstamas, bet ir 
geras draugas. Tas ir be reikalo būtų užginčyti, nes 
kitaip jūs būtumėt padėję jį suimti.

— Pons Pomadinai, — atsakė Vaišmantas, — kam 
čia tie gudrūs spąstai? Juk tas savaime aišku. Kaipo 
pažįstamas, jis užėjo pas mane pasišnekučiuoti. Stai
ga pamatęs kieme būrį žandarų, jis išsitraukė revol
verį ir išbėgo pro duris. Jei būrys ginkluotų žandarų 
negalėjo jo sulaikyti, tai kaip mudu beginkliai būtume 
galėję tai padaryti? Rodos, tamstai turėtų būti ne
jauku tą dalyką net prisiminti.

Ir iš tiesų, ne tik nejauku, bet ir gėda. Pomadinas. 
visas paraudo. Tas lietuvis perdaug jau sau leidžia. 
Dar išdrįsta tyčiotis. Reikia jam pamoką suteikti. 
Taigi, šaltu madagumu Pomadinas prabilo:

— Tas viskas labai gerai, bet slidi kalba neišgelbės 
tamstos nuo santykiavimo su banditu - revoliucijonie- 
rium.

— Mano santykiavimas toks pat kaip ir tamstos, — 
jau piktai atšovė Vaišmantas, — tik dar tuo skirtumu, 
kad tamsta žinojai santykiaująs su revoliucijonierium, 
gi mūsų akyse jis buvo nekaltas vaikinas. Jei jis at
sitiktinai atsilankė mano namuose, tai kur čia įrody
mas, kad aš santykiauju su revoliucijonierium? Po
nas žandaras turėsi ką geresnio sugalvoti.

Vaišmanto akys sužibėjo. Jis ne tik nesibaugino 
žandaro, bet ir pats pradėjo karščiuotis. Bezickas jau 
nebeiškentė neatsiliepęs.

— To jau perdaug, Pomadinai. Areštuok jį! Jei 
neišdrįsti, aš tai padarysiu.

Ir staiga griežtai atsisukęs į Vaišmantą, jis rikte
lėjo:

— Aš tamstą areštuoju!
(Bus daugiau)
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NOTICE is 
GB 1316 has 
to sell beer

BLUMBERG
Delicatessen & Rest. 

Brooklyn, N. Y.

ADOLPH COHEN
C. Delicatessen) 

Brooklyn, N.

_ Control
Borough of 

to be consumed on

Control Law at 
Borough of Brooklyn,

JOSEPH STARK 
New Deal Food Stores 

220 Prospect Park West Brooklyn, N.

OTTO STRUSS
131 Kingston Ave., Brooklyn, N.

_ Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

DANIEL 
Prospect Bar & Grill 

636 Vanderbilt Ave., Brooklyn,

PAUL RACHWALSKI
Paul’s Grocery & Delicatessen 

Nassau

OWEN
Emerald Bar & Grill

3621—Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn,

County of Kings, to 
premises.

NATHAN &
(C. & ' 

Broadway,

GOLDSTEIN & EDNA STRUMP 
(G. & S. Delicatessen)

93 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

Prel. J Maciejausko 
Jubiliejus

Kai kurie svečiai atvyko 
į Los Angeles, Calif., į prel. 
J. Maciejausko 50 
nigystės jubiliejų 
liepos 13 dieną. Per arki
vyskupą Cantwell 
pasveikino šv. Tėvas ir su
teikė savo palaiminimą jubi- 
lijatui. Telegrama sveikino 
vysk. Bučys iš Romos, ar- 
kiv. Reinys iš 
prezidentas A.
konsulas Daužvardis. Iš lie
tuvių kunigų sveikino Dr.
J. Navickas, I. Albavičius, 
M. Kazėnas, K. Skrypka, J. 
Valantiejus, J. Židanavičius,
K. Petreikis, M. Urbonas, 
P. Garmus, K. Vasys, Dr. 
K. Urbonavičius, P. J. Juš- 
kaitis. Sveikino šv. Pranciš
kaus, šv. Kazimiero ir šv. 
Dominiko seserys.

metų ku- 
dar prieš

Vilniaus, 
Smetona,

Pamaldos bažnyčioje
Iškilmėms viskas iš anks

to buvo prirengta Šv. Ste- 
_ pono bažnyčioje. Lietuviai 

atvyko iš daugelio koloni
jų, kaip Long Beach, River 
Side, Posadena dalyvauti šv. 
Mišiose.

Prelatui 
patarnavo 
diakonu ir 
sevičius subdijakonu. Kun. 
Malakauskas
nijų vedėjas. Kun. A. Bal
tutis pasakė įspūdingą pa
mokslą lietuvių
kalbomis. Mišiose dalyvavo 
ir arkivyskupas
Jis sveikino prelatą, linkėjo 
jam sveikatos ilgai gyven
ti ir ragino lietuvius orga
nizuotis, laikytis savo įpro- 

___ čių, kultūros, kalbos ir ypač 
būti gerais katalikais.

prie
kun. M. švarlys
kun. Juozas Ju-

SV. mišių

buvo ceremo-

ir anglų

Cantwell

Bankietas
Bankietas įvyko lietuvių 

salėje, 2511 3rd Ave., kur 
randasi ir lietuvių bažny
čia. Pietūs buvo skaniai pa 
gaminti. Visi gardžiai val
gė, atsigaivino Kalifornijos 
vynu, o paskui kalbomis 
sveikino prelatą.

Svarbiausią kalbą pasakė 
arkivyskupas Cantwell. Jis 
ragino lietuvius rūpintis 
šeimynišku gyvenimu ir vai 
kų ateitimi. Prel. J. Ma- 
ciejauskas visiems
džiai dėkojo už gražų pa
gerbimą ir pažadėjo visiems 
atlyginti maldomis.

nuošir-

Kun. Juozas Jusevičius,

Pittsburgh, Pa

Šį sekmadienį, rugpiūčio 
3 d., 3 vai. popiet, Dievo 
Apveizdos Kalne (Hamilton 
Road, route 88, arti Castle 
Shannon) Pittsburgh, Pa. 
įvyks šv. Pranciškaus Aka
demijos pašventinimas. Pa
šventinimo apeigas atliks 
J. E. vyskupas Hugh C. 
Boyle,

Šios 
tautos
na mokslinimo įstaiga yra 
svarbus mūsų tautos kultū
rinis laimėjimas. Juo labiau 
plinta švietimas, juo spar
čiau kyla krašte gerovė, juo 
gražiau 
tūra.

Visi 
gausiai 
d. ir
šiose akademijos pašventi
nimo iškilmėse.

D. D.
iškilmės 
šventė, nes kiekvie-

tai mūsų

pražysta šalies kul

tautiečiai prašomi 
atvykt rugpiūčio 3 

vieningai dalyvauti

LIETUVOS VYČIŲ KVIE
TIMAS SEIMAN

Š. m. rugpiūčio 12, 13, 14 
d.d. įvyksta Lietuvos Vyčių 
29-tas seimas šv. Vincento 

Pittsburgh, Pa./ parapijoj,
/ L. Vyčių 63-ra kuopa, kai- 

/ po seimo rengėja, šiuomi 
nuoširdžiai kviečia visuome
nę atsilankyti į šį seimą ir

Rugpiūčio - Atfgust 1 d„ 19'

LICENSES

ld„ 1941

ypatingai į rengiamas sei
mui pramogas. Seimo pro
grama sekanti:

Pirmadienį, rugp. 11 d., 
7:30 vai. vak., seimo at
stovų priėmimas bei 
žinimas šv. Vincento 
klos salėj. Muzika, 
džiai. Įžanga — 25c.

Antradienį, rugp.
ryte, iškilmingos 
ir pamokslas, da- 
J. E. vysk. Hugh 
Sekančiomis sei-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9494 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ■•etail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1101 Banner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANNA ESPOSITO
1101 Banner Ave., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10821 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161a Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1538 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic
93 Church . __ _____
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ABRAHAM

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage " 
1409 Nostrand Ave-
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn,

KAHN

susipa- 
moky- 
užkan-

NOTICE is hereby given that License ] 
EB 445 has been issued to the undersigi 
to sell beer, at retail under Section 107 

Alcoholic Beverage Control Law 
Throop Avenue, Borough of Brookl 

Kings, to be consumed on

*jt

NOTICE is hereby given that License
GB 1861 has been issued to the undersined 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1648 11th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ELFRIEDE SAVARESE 
1648—11th Ave., Brooklyn, N.

IRVING
Cohen's Dairy

1409 Nostrand Ave- Brooklyn, N. Y.

the
187
County of 
premises.

187 Throop
GEORGE -GOODMAN 
Ave., Brooklyn, N. ;

POILSIO

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

the

9:00 vai. 
šv. Mišios 
lyvaujant 
C. Boyle, 
mo dienomis Mišios 8:30,
sesijos 9:30 vai.

10.00* vai. — Iškilmingas 
atidarymas pirmos seimo se
sijos, dalyvaujant miesto 
mayorui ir kitiems šv. Vin
cento mokyklos salėj.

7:00 vai. vakare — Pitts- 
burgho miesto ir apylinkių 
aprodymas seimo atstovams 
bei svečiams autobusais. Bi
lietai — 75c.

9:00 vai. vak. — Bendras 
maudymasis Sheraden Park 
Swimming Pool, drauge ir 
piknikas. Įžanga — 25c.

Trečiadienį, rugp. 13 d., 
8:00 vai. vak. —: Iškilminga 
vakarienė ir šokiai Fort 
Pitt Hotel, English Room, 
Pittsburgh, Pa. Dalyvaus į- 
žymūs svečiai, šokiams gros 
Ken Bayley orkestras. Bi
lietas — $2.00 asmeniui.

Ketvirtadienį rugp. 14 d., 
8:30 vai. vak. — Atsisveiki- 

Parknimo šokiai, North
Lodge, North Park. Orkes
tras, pamarginimai ir t.t. 
Įžanga — 50c.

Programos įžangos bilie
tus reikia įsigyti bent die
na iš anksto klebonijoj, pas 
seimo komiteto narius, ar
ba telefonu© j ant vytei Flo
rence Bernoth: dienos metu 
(nuo 9 iki 5) — COurt 4060 
vakare (nuo 7 vai.) FEderal 
0343.

Turime vilties, kad visuo
menė užjaus jaunimo
stangas — atsilankys į sei
mą ir į bent vieną iš šių 
pramogų. Čia bus progos 
susitikti su rinktiniausiu lie
tuvių jaunimu iš tolimų vie
tų bei kolonijų, linksmai 
laiką praleisti. Užtikriname, 
nesigailėsite!

pa-

L. Vyčių 29-to Seimo 
Rengimo Komisija

Bridgeport, Conn
Praeitą sekmadienį kleb. 

J. V. Kazlauskas bažnyčio
je pranešė, kad iš parapi
jos metinio pikniko įeigų bu
vo $1,446. Labai daug dar
bavosi pats klebonas su pa
rapijiečiais.
porto parapijai už tokį sėk
mingą pikniką.

Garbe Bridge-

Praeitą sekmadienį para
pijos choras . turėjo savo 
metinį — draugišką išvažia
vimą prie ežero. Dalyvavo 
daugiau 40 narių. Vakarop 
choristai susilaukė garbin
gų svečių, nes kleb. J. V. 
Kazlauskas atsivežė pralotą 
J. Ambotą, kun. J. Kripą, 
kun. Abromaitį. Jaunimas 
dėkingas savo klebonui, ku
ris jų nepamiršo, pats at
silankė ir svečius atsivežė. 
Drauge su choristais daly
vavo varg. A. Stanišauskas. 
Po atostogų choras pradės 
rengtis 40 valandų atlaidams 
ir prie didžiulio Connecti
cut chorų parapijinio kon
certo, 
porte, 
ford,

kuris įvyks Bridge- 
Waterbury ir Hart- 

Conn. A.

Laikraščiai buvo paskleidę 
žinių, kad Šv. Tėvas buvo su
sirgęs. Tas netiesa. Šv. Tėvas 
jaučiasi gerai.

NOTICE is hereby given that License 
«GB 1111 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
428 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM FIXSEN
428 Bedford Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 1918 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Knickerbocker Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings,'- to be consumed off the 
premises. <

OTTO EUTENEUER
215 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1950 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6763 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1597 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

. ALBERTUS SCHNEECLAUS 
1597 Flatbush Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 1061 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4613—15 Third Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

OSCAR CARL JOHNSON 
Third Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

NOTICE
GB 1828 _____ ___  _ ___
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7622—3rd Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.
7622—3rd

ABE KNOUR
Ave., Brooklyn, N.

the

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
GB 10809 _____ _____
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Wythe Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR ROSENTHAL
638 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6310 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
148 Noble Street. Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HENRY CHARLES McERLEAN 
148 Noble St., Brooklyn,

Law 
Brooklyn, 

the

N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1532 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2663 W. 37th Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

the

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

NOTICE
GB 6272 ___ ..
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4921—3rd ~ . . _ . .
County of 
premises.

is

1921—3rd

Avenue, 
Kings,

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

STANLEY MARNAS
Ave- Brooklyn, N. Y.

1 hereby given that License No.NOTICE . _
GB 6109 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undei’ Section 107 of 
the Alcoholic 
535 Marcy 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed off the

535 Marcy
MORRIS BAUMAN 
Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1200 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 Dean Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6361 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLY DESCHON
104 Kingston Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1335 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
132 Ralph 
County of 
premises.

Beverage Control 
Avenue. Borough of 
Kings, to be consumed off

Law at 
Brooklyn, 

the

132 Ralph
JACOB GEIMAN

Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License __
GB 6241 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES T. JAPPEN
J, Brooklyn, N. Y.1503 Avenue

NOTICE is 
GB 1271 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
1621 Avenue U, 
County of Kings, 
premises.

1621 Avenue

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the
ISEA 
U,

ABDALLA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 6276 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control 
1615 Church Ave., Borough of ____
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ETHEL R. LERNER 
Ave., Brooklyn, N.

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

: Beverage Control Law at
Ave., Borough of Brooklyn, 

’ 't the

1615 Church

NOTICE is 
GB 1721 has 
to sell beer, 
the 
1823 ____  ____ ____
County of Kings, to be consumed off the 
premise!. 

DAVID L. 
1823 Church Ave.,

J. A. V. kariuomenės, saus- 
žemio ir laivyno, kiekvienas 
kareivis gaus Šv. Rašto leidi
nį

NOTICE is 
GB 1446 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
163 Kingston _ ... _____ __ _______
County of Kings, to be consumed off 
premises. 

ANIELLO DEGENNARO 
(DeGennaro Bros.)

Kingston Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License ___
been issued to the undersigned 

. at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Church Ave., Borough of Brooklyn. -

No.

DOLMATCH
Brooklyn, N.

Tel. HArrison 6 -1693

B. J. Shawkonis
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valstybių

310 John Street
Harrison, N. J.

NOTICE is hereby given that License 
EB 2221 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
413 Broadway, Borough of Brooklyn, 

oe consume-.! on

NOTICE is hereby given that License ___
EB 1556 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage
3621—Quentin Road, ~___ __ __________ _...
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1226 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1817 Avenue U, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LENA BERCHIOLLI
U. Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 

v- oe,, Mee. at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 New York Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

H. VON DER REIDT 
Authorized Birds Eye Dealer

56 New York Ave , Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1546 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage 
1112 Bedford Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JOSEPH
1112 Bedford Ave.,

HAGEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1577 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1455 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL QUINLIVAN
1455 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1337 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALOIS JACKLITSCH
167 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6165 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
5417 Fifth 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

5-117 5th
KARL F. ENDRESS

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

NOTICE 
GB 6246 _ _ ___  ____ __________
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9404 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE
GB 1676 ___  _ ___ ____
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9122 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

9122 3rd
GREGORY CLEARY

Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE
GB 1051 —_ ___  ___ _ ______ .. .
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8703 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

8703 3rd
ADOLPH SCHWARTZ

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

NOTICE 
GB 10728 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
210 Court 
County of 
premises.

Beverage Control
Street, Borough of 

Kings, to be consumed off

Law at 
Brooklyn, 

the

210 Court
FRANK KUMM

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

GB 10133 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1715 Sheepshead Bay Rd., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off the 
premises.

S. MOYLAN, INC.
1715 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
QB 1633 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2317 Voorhies Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM
2317 Voorhies Ave.,

STELLING
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2106 has been issued to the undersigned 
to ■sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
442 Lorimer Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ABRAHAM GOLDMAN
442 Lorimer St., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License ___
EB 432 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2916 Avenue I, Borough of ___
County of Kings, to be consumed on 
premises.

Law 
Brooklyn, 

the
FRED CORDES

2916 Avenue I, Brooklyn, N.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1496 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Aleoholic Beverage Control Law at 
1191 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2167 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
504 Ditmas Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2148 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1298 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

BEDFORD PLAZA 
1298 Bedford Ave.,

on the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 812 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3916 18th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL
Parkview Koshei’ 

3916—18th Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Aleoholic Beverage Control Law at 
517 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMALIA SPILIOTES 
(Purity Delicatessen)

517 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 714 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
636 Vanderbilt Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given 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 at 
220 Prospect Park West, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 462 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

Alcoholic
Bogart Street, 

County of Kings, 
premises.

BOROUGH CAFETERIA, INC.
72 Bogart St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
EB 2530 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
159 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN JAMES DUFFY
159 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 509 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
409 Bushwick Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ANN FARBSTEIN, 
409 Bushwick Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the
ADMINISTRATRIX

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6051 has been issued to the undersignd 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Alcoholic
Foster Avenue.

County of Kings, to 
premises.

BERNARD
The Foster Del.

1717 Foster Ave— Brooklyn, N. Y.

LISWOOD

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6129 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
369 Nostrand Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1050 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1209 McDonald Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOUIS BELITSKY
1209 McDonald Ave- Brooklyn, N.

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 429 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
i the

Alcoholic
Sackett Str- 

County of Kings, 
premises.

AUGUST 
32 Sackett St-

_ Control
Borough of ____

to be consumed on
LEONARDELLI

Brooklyn, N.

No.

NOTICE is hereby given that License
įvykusio ,A-

iNOLiuuj is hereby given that License N , ;i *1-^ •
GB 1261 has been issued to the undersign j| DlKIllKO VI“
to sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law i 
1307 Foster Ave- Borough of Brookl 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

1307 Foster
MAC PROPPER

Ave., Brooklyn, N.

hereby given that LicenseNOTICE is
G B 2049 has been issued to the undersigi 
to sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage 
470 Nostrand Ave- 
County of Kings, to 
premises.

ANNA
470 Nostrand Ave.,

Control Law I 
Borough of Brook 

be consumed off ]be consumed
SMITH

Brooklyn, N.

jgomiteto na- 
;j]S darbinin- 
įoms darbi- 
, pagarbos žo 

pasišventi- 
karštąją die- 
j visi dirbo, 
; rinko, kaip

žiau 
kurie 
išplatinimu 
jų buvo m 
jų tik du. 
jo graborii 
tautišką lė] 
laimėjimus 
jo — teko 
daug pikni

laim 
auk

Maspe
NOTICE is hereby given that License , ,
GB 2167 has been issued to the undersig h[j VHClOVaVO 
to sell beer, at retail under Section 107; „ ,,
the Alcoholic Beverage Control Law 
178 Jefferson Ave- Borough of Brook] 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN WINTJEN
178 Jefferson Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 1507 has been issued to the undersig 
to sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law 
395 Nostrand Ave- 
County of Kings, to 
premises.

JACOB
395 Nostrand Avė

Control 
Borough of Brool 
be consumed off

STEINER
Brooklyn, N.

■ K. Baltru
kas į dar- 
•įskutinis iš

j Rengimo

NOTICE is hereby given that License
EB 680 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Ave- Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on

Alcoholic 
Myrtle 

County of 
premises.

457 Myrtle
EDWARD 
Ave.,

TUHAL 
Brooklyn, N.

the

Y.
No.hereby given that License 

been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License 
GB 1877 has been issued to the undersij 
to sell beef, at retail under Section 10’ 
the Alcoholic Beverage " 
1768 Nostrand Ave— E. _
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PERSEPHONE KOUMIDES 
1768 Nostrand Ave- Brooklyn, N.

: narys, kan- 
iisą dieną ir 
ingos bilietų, 
tvartų ėjo bu

,ge Control Law ‘ -
Borough of Brook j V. ZeUlUO-

NOTICE is 
DB 54 has 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8823 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

THOMAS 
8823 Avenue L,

the
J. CECERE

Brooklyn, N. Y.
No.NOTICE is hereby given that License __

CB 174 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
282 Harmon Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RINASCENTE SOCIAL 
282 Harmon St-

CLUB, INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License- 
GB 1091 has been issued to the undersig 
to sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1470 Flatbush Ave- Borough of Brook 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALBERT SPECKMANN 
1470 Flatbush Ave- Brooklyn, N.

įsvaškis, A. 
Dobrovolskis, 
i pamainos 
Subatienė ir

Liepos 2 
mišias kun. 
šventino šv 
jos vėliavą 
mis buvo 
Brady ir v 
Walters. Pi 
rių. Iškilmi 
labai 
ginos 
retų

Po
Howard Jc 
ne. Pusry 
atidarė kle 
pirm, 
terš, 
Mrs. 
čienė

įspūdi 
ir jai 
stoti
mišių

NOTICE is hereby given that License
GB 1341 has been issued to the undersig, . 
to sell beer, at retail under Section 10' ijį, 
the .Alcoholic Beverage Control Law 

Borough of Brook 
be consumed off

the Alcoholic 
1514 Flatbush Ave., 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS
1514 Flatbush Ave.,

SPIVAK
Brooklyn, N.

jtinime pasi- 
'ingaitienė, B. 
i Pankevičie-

Brad 
grab. 
M. Bi 
ir kit

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 724 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1605-07 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tl\g_ 
premises.

JACOB FELTCHER 
d-b-a Flatbush Coffee Shop

1605-07 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 1029 has 
to sell beer, 
the 
874
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY
874 Nostrand Ave-

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

. at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Nostrand Ave- Borough of Brooklyn.

CRISCILLO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2086 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Quincy Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9534 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
433 Franklin Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

DOROTHY
133 Franklin Ave—

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off
KHOURY

Brooklyn, N.

the

Y.
the No.

255 Quincy

SAMUEL BRINEN 
(Sam’s Food Store)
St., Brooklyn, N.

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 

. at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of

NOTICE is 
GB 1315 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law 
41 Lewis Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License __
GB 1186 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1240 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

the

41 Lewis
JOSEPH FITELSON

Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License
Y.

No.NOTICE
GB 1056 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 the 
premises.

GEORGE MAIFORTH
212 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1564 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
188 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK BOEHNKE
188 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6146 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 LIEBERMAN
130 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1504 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
637 Nostrand Ave.,
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID INDURSKY
(Confidence Pure Food Mkt.)

637 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn,

& JOSEPH MILLET

NOTICE is heieby given that License No. 
GB 6160 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
581 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NATHAN
581 Nostrand Ave.,

HERZOG
Brooklyn, N.

tho

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 511 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
4102 Avuenue V, 
County of Kings, 
premises.

JOHN 
4102 Avenue V,

_ Contrpl Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on

DE HART 
Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is 
GB 1024 has 
to sell beer, _ 
the Alcor.olic Beverage Control Law 
500 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE FRUCIANO 
d-b-a Charles Grocery & Delicatessen

500 Henry St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at
Street, Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1563 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
222 Prospect Park West. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

KARL NOLLER
1240 Nostrand Ave- Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License __
GB 10098 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1349 Nostrand Ave— Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

RHODA NATHANSON
1349 Nostrand Ave- Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License __
GB 6106 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1312 Nostrand Ave- 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM 
1312 Nostrand Ave-

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
HOFFMAN

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 972 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1519 Nostrand Ave- 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

HENRY
1519 Nostrand Ave.,

CORDES
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2158 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1606 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GERB
1606 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 880 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
347 Atlantic Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises

the
GEORGE J. PETER & GEORGE 

CALOGER. JR.
d-b-a Sheridan Lunch

347 Atlantic Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 552 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
553 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PALATIAL BOWLING & BILLIARD 
ACADEMY, INC.

553 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

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

JAMES PLACATZIS
& THOMAS PARASKERAS

598 Clarkson Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2259 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
NEW ORPHEUM BOWLING ACADEMY, 

INCORPORATED
560 Fulton Street. Brooklyn, N. Y.

MAX EDELSTEIN
222 Prospect Park West, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1670 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1121 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRIST PAUL
1121 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1062 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
406 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ISRAEL BUTSTEIN 
Ave., Brooklyn, N.406 Sumner

the

NOTICE is hereby given that License ___
been issued to the undersigned

No.

3ij ir saldu- 
a išlaimėt! 
si Paulaus- 
ižickienė, 0.

Vyšniaus-
NOTICE is hereby given that License 
GB 6125 has been issued to the undersl 
to sell beer, at retail under Section 10 
the Alcoholic Beverage Control Law 
2126 Nostrand Ave- Borough of Brook 
County of Kings, to be consumed off , . .„
premises. r. * „r Jas rubais is-RALPH & EPHRAIM BERNSTEIN .
2126 Nostrand Ave- 1
NOTICE is hereby given that License 
GB 6372 has been issued to the undersi 
to sell beer, at retail under Section 10 
the Alcoholic Beverage Control Law

Brooklyn, ^ ■imėjimo dau
ūbavo Ona Ja- 
ziai pagelbė- 

1615-1017 McDonald Ave- Borough of Bl i įp JėlČS 
lyn, County of Kings, to be consumed “¥

.io issiuvinė-the premises.
JOSEPH WEISBERG 

1015-1017 McDonald Ave., Brooklyn, N į{y]ČlŪtė.

3$ darbus at-
to sell beer, at retail under Section 10 -is M MilfO- 
the Alcoholic Beverage Control Law " 1
1736 Nostrand Ave- Borough of Brool įįįįį P Moilt- 
County of Kings, to be consumed off ' 
premises.

WILLIAM HASSELBRACK
1736 Nostrand Ave- Brooklyn, bi

NOTICE is hereby given that License 
GB 1794 has been issued to the undersi

ms ir kiti.
lėti, kad lie-

NOTICE, is -hereby given that License hm nnoill 
GB 1140 has been issued to the undersl
to sell beer, at retail under Section 1( Jirhn vPl'lf VI- 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1205 Liberty Ave- Borough of Brod 
County of Kings, to be consumed off 
premises. i
OTTO D. BUCK & HENRY G. WOLB 
1205 Liberty Ave- Brooklyn, N
NOTICE is hereby given that License 
GB 6061 has been issued to the undersl

ismenys, nuo
gos katalikiš 
lėmėjai, tvirti 
ii. Jiems vi-

to sell beer, at retail under Section K *nailaiaa aniii 
the Alcoholic Beverage Control Law
1180 Liberty Ave- Borough of Brool 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MEYER GINSBERG 
Ave- Brooklyn, N

that License ~ .Amerikos 
IAS.“*# pikni-

1180 Liberty

• Laimėtojai 
lėra laimėji-

NOTICE is 
GB 1720 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law ._ -
1199 Liberty Ave- Borough of Brod wJU If 19.11116- 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ABEL LOUIS SCHULMAN 
1199 Liberty Ave- Brooklyn, b

hereby given
been issued
at retail under

Beverage Control
Ave., T

ir saldumynų 
šti aukojo: gė

NOTICE is hereby given that License - StrUHlskis, 
GB 1035 has been issued to the undersi . .
to sell beer, at retail under Section 10' W6S S9V1I1111 
the Alcoholic Beverage Control Law-, t 
344 Tompkin Ave- Borough of Brod — J. vrlU- 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

344 Tompkin
ERICH EBEL

Ave., Brooklyn, b

hereby given that License

Palociaus sa-

NOTICE is hereby given that License 
GB 6074 has been issued to the undersi
to sell beer, at retail under Section 1( 
the Alcoholic Beverage Control 
4617—5th Ave., Borough of 1_
County of Kings, to be consumed off 
premises.

’ prie visų au- 
$ ir visi ge-

bIm riko dalyviai,

4617—5 th

____t ... ■Jgiau ar ma-
MAX FRIEDENTHAL

Ave- Brooklyn, b ---------------------

is hereby given that License •—NOTICE i_ ____ _ ____  ___  _____
GB 1506 has been issued to the undersi 
to sell beer, at retail under Section 1( 
the Alcoholic Beverage " 
7816—3rd Avenue, 
County of Kings, 
premises. 

JENS HANSEN 
7816—3rd Ave-

to
Control Law 

Borough of Broo 
be consumed off

&

lį CAFETERIA.
Brooklyn,

INC.
N.

EB 806 has ___  _____ __________
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
311 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises. 

LUDWIG 
311 Nostrand Ave.,

be consumed on the
STRUNK

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 816 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
714 Avenue U. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
NAT TORGOVNICK & ABE FRIEDMAN 

Nat & Abe Del.)
714 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 644 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2601 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAULINE ROSS 
(Ross Delicatessen Lunch)

2601 Avenue U, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2584 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Varick Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to .>e consumed on the 
premises.

FRITZ HOERAUF 
d-b-a Varick Restaurant

37 Varick St- Brooklyn, N. Y.

I

Praeitais 
Sodalicija į 
gėjo narių 
pos 27 d. n: 
ėmė Komun 
rėjo Howai 
gykloje bei 
kuriuose at 
jos vienerii 
Valdyba pe 
tiems meta:

Viktorija 
Jos. Zembra 
ja į New , 
Onutę Višni; 
tadienio pi 
maspethieči; 
tei savo g( 
mus.

Mrs. C. T 
čiūtė) gyv. 
silaukė du
šv. Kotrino;

Darbe si
Pranas Bar 
09 56th Rc

Liepos 2£ 
ruškevičius 
nai Mortai 
lą šv. Jone 
minklo šve 
se, tą dieni 
J. Balkūnai 
duktė Adon 
kai, V. Vate 
kitų.

Mrs. D. C 
tės), gyv. 1

IS GERAI P
Brooklyn, N 1 GREITAI PARI

NOTICE is hereby given that License 
GB 1813 has been issued to the unders brandos - insurance reil
to sell beer, at retail under Section 1( 4 , __ ,
the Alcoholic Beverage Control Law jums padės tuose reikal 
371 McDonald Ave., Borough of Bro« ,. v c

''iruosęs ir patyręs brokeriCounty of Kings, to be consumed 
premises.

SAM ROSENWASSER
371 McDonald Ave- Brooklyn, 1JOS. P. MACHUL]
NOTICE is hereby given that License
GB 6373 has been issued to the unders IlSh'apf 
to sell beer, at retail under Section 1( 11
the Alcoholic Beverage Control Law 
1608 Avenue H, Borough of Bro< 
County of Kings, to be consumed of: 
premises. '

SIDNEY KAHANER 
H, Brooklyn, ]

Woe
Tel. Virginia 7-1896

1608 Avenue
NOTICE is 
GB 2027 has 
to sell beer, 
the Alcoholic _____ __________ ____
1734 Coney Island Ave- Borough of Bl 
lyn, Conty of Kings, to be consume! 
the premises. 

ARTHUR RIVELES
1734 Coney Island Ave- Brooklyn, 1
NOTICE is hereby given that License 
GB 6122 has been issued to the unders 
to sell beer, at retail under Section 1 
the Alcoholic Beverage Control 
7421—13th 
County of 
premises.

7421—13th

hereby given that License 
been issued to the unders 
at retail under Section 1(

Beverage Control Lav

------------------------- Lav
Avenue, Borough of Bro<

RAKANDŲ KE

Kings, to be consumed of IL , .. ............... M Street
SAM ABOSCH

Ave- Brooklyn, J
B

Tel, EVergreen 7-8451
hereby given that Licensl GEROS RŪŠIES R^ Bonn iRsiipd tn fno undprt

NOTICE is 1 . _
GB 1325 has been issued to the unden 
to sell beer, at retail under Section 1 
the Alcoholic Beverage Control 
4606—7th Avenue, Borough of L__ 
County of Kings, to be consumed of 
premises.

Lav gurėti mūsų parduodamus 
iBro3 ^te kainas su kitomis krau'

^gviems išmokėjimams be4606—7 th
is hereby given that Licen

META STREICH
Avenue, Brooklyn,

už rakandus, o ne už

NOTICE _____ ___
GB 6151 has been issued to the unde 
to sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control I 
50 Henry Street, Borough of B 
County of Kings, to be consumed o 
premises.

PETER W. KARSTEN 
50 Henry St- Brooklyn,

Mekur negausite pi
^aip Petraičių Krautuvėse

ITIENE ir
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NOTICE ii hereby Z* 1 

EB 445 has been iJ? 
to sell beer, at Jjhl 
the Alcoholic S'A 
187 Throop Avffl^l l 
County of Kings, A 
premises. '* b 

187 Throop

NOTICE li ^>|RBO BE POILSIO 
GB1261 hu been įS1! 
to sell beer, at ---------------------

1307 bos 27 d. įvykusio
County of Kingi’^ 
premises. ’ ?
1307 Foster A^° 

NOTICE is hereby'T?' 

GB 2049 has been hg’L ________ __ _____________ __________
to sell beer, at , v
the Alcoholic CL^ttns tenka pagarbos zo 
counit of Kingsparodytą pasisventi- 
prermses. ’t>er visą karštąją die- 
470 Nostrand Are, " [įe poilsio VISI dirbo, 

o, centus rinko, kaip

jos 27 d. įvykusio
os” naudai pikniko
Rengimo Komiteto
— uoliems darbinin-
kruopščioms darbi-

vi-
na-

žiau laimėjimo bilietėlių, 
kurie aukojo savo darbą 
išplatinimui. Taigi, aukoto
jų buvo minia — laimingų 
jų tik du. Pintinę išlaimė- 
jo graborius J. Garšva, o 
tautišką lėlę, kurios visi lai- 
laimėjimus pirkusieji norė
jo — teko M. Kivytienei, 
daug piknike dirbusiai.

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI
----------- ----------------

Nors New Yorko Lietuvių Diena jau praėjo, bet atsirado 
„Amerikos” skaitytojų, kurie šiomis dienomis atsiuntė 
arba tiesiog įstaigoje įteikė savo paramą Lietuvių Die
nos sąskaiton. Nuoširdus jiems ačiū už taip malonų atsi
minimą.

Po L. D. aukojo:
K. Gutauskas, Great Neck, N. Y........................................ $1.00
J. Zabarauskas, Brooklyn, N. C...............................-....... 1.00
Joseph Lasker, Brooklyn, N. Y......................................... 1.00
J. Galčius, Long Island City, N. Y.................................... 1.00
A. Januškaitienė, Maspeth, N. Y........................................ 1.00

m neito? ?< 
GB 2167 haa bea Jį?' 
tn »11 hAAr st 'V

LICENSES LICENSES LICENSES
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No.

at
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Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1572 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS GROLITZER
457 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1031 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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

< SAMUEL GROSS
691 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 881 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
386 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1938 has been issued to the undersigned 
to sell beer at letail un ier Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4119—21 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN COHEN—C & II DAIRIES 
4119—21 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6998 has been issued to the undersigned 
to sell beer at r it til unde.- Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Devoe Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

VaI^oVĄ* į medU-
1(Wiįeffrf8Kii\^lm piknikui vadovavo 
premi8es' joro Įto pirm. K. Baltrū
ną Jeffenon Are., «i kuris pirmas į dar- 
gb?w£ įėjėjo, 0 paskutinis 
♦n baII k™- t

Maspetho Žinios

iš

toklyn, N. Y.

License No. 
e undersigned 
lection 107 of 
rol Law at 
of Brooklyn, 

imed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2181 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ANNA MURRAY & BARNEY TURNER 

120 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9519 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
565 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANCES KOWALUK
565 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE įs hereby given that License No. 
GB 1135 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
217—6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES CORCORAN
217—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

Apreiškimo 
Parapija

Svarbus pranešimas
Šv. Vardo draugijos ne

paprastas susirinkimas į- 
vyks šį sekmadienį, rugp. - 
August 3 d., po sumos, pa
rapijos salėje. Visi nariai 
prašomi dalyvauti, nes dėl 
mažo skaičiaus atsilankiu
siųjų negalima svarbių nu
tarimų padaryti. Nepamirš
kite, kad turime daug rei
kalų, atsilankykite.

Rugpiūčio 10 d., sekma
dienį, šv. Vardo draugijos 
suaugusių vyrų bendra Ko
munija įvyks 8 vai. mišių 
metu. Visi nariai prašomi 
dalyvauti.

Draugijos Valdyba.

Brooklyn, N. Y. dukrelė Ca
therine pasimirė sulaukusi 4 
met. amžiaus. Liepos 31 d. 
laidotuvės įvyko į šv. Jono 
kapines iš V. J. Atsimainy
mo bažnyčios Maspethe, 10 
vai. ryte.

V. V.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10587 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1596 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP E. BLOCK
1596 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1352 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
227 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1066 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail unde- Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
865 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Liepos 27 d. per 10 vai. 
mišias kun. J. Balkūnas pa
šventino šv. Onos Sodalici- 
jos vėliavą, kurios kūmo
mis buvo pirm. Mrs. O. 
Brady ir vicepirm. Mrs. M. 
Walters. Priimta naujų na
rių. Iškilmių apeigos 
labai 
ginos 
rėtų

Po
Howard Johnson’s restora
ne.
atidarė klebonas, 
pirm.
terš, 
Mrs. 
čienė

Praeitais metais šv. Onos 
Sodalicija gerai veikė paū
gėjo narių skaičiumi, 
pos 27 d. narės bendrai 
ėmė Komuniją ir po to 
rėjo Howard-Johnson
gykloje bendrus pusryčius, 
kuriuose atžymėta 
jos vienerių metų 
Valdyba perrinkta 
tiems metams.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 698 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
736 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consume! on the 
premises, 

HERMAN J. STELLJES 
Fred C. Volkmer

736 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

išėjo.
’umasonis, Rengimo 
jos iždininkas ir Pro 

Sos Kom. narys, kan-

to sell beer, at reM J 
the Alcoholic Beteis* 
395 Nostrand Are, fe. 
County of Kings, fe C 
premises.

JACOB J 
395 Nostrand Are.,

Išsėdėjo visą dieną irGo 1o77 has been is^; J u
to sell beef, at retail 
the Alcoholic Berens 
1768 Nostrand Are, 
County of Kings, to fe 
premises.

PERSEPHONlr 
1768 Nostrand Are., 

NOTICE ii hereby p» 
GB 1091 has been is® ,. 
to sell beer, at retoj cįHellUS be 

 

the Alcoholic Bent® į _ . ~ ~ .

1470 Fiatbush Are, feline jo S. Subatiene ir 
County of Kings, to b 
premises.

ALBERT

prie įžangos bilietų, 
įžangos vartų ėjo bu 
pareigas V. Žeman- 

, St. Pusvaškis, A. 
ir K. Dobrovolskis.

pamainos

ienė.
AUDLKl ūtiįĮit* - • -i . .

1470 Fiatbush Are, painių platinime pasi- 
M. Brangaitienė, B. 

^^Jitienė, R. Pankevičie-
NOTICE ii hereby p.

af5Ž E-J Dumblienė. 
County of Kings, to b 
premises.

1514 Flatbush Are.,

NOTICE is hereby ps 
C---------- ---  ' ’
to sell beer, at retoj q 
the Alcoholic Berens 
2126 Nostrand Are., fe 
County of Kings, to It 
premises.

RALPH i EPffilJ 
2126 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby pe 
GB 6372 has been issued s 
to sell beer, at retail e; 
the Alcoholic Berenj 
1015-1017 McDonald An.; 
lyn, County of Kiufs 
the premises.

JOSEPH
1015-1017 McDonald An.

NOTICE is hereby pre 
GB 1794 has been isuh 
to sell beer, at retail el 
the Alcoholic Berenn 
1736 Nostrand Are, fc 
County of Kings, to It 
premises.

WILLIAM 
1736 Nostrand Are.,

ų, vaisių 
morris pl mintinei 1 Ave., a pillLlIltl 

__ . ai dirbo J.
GB 6125 has been is® {Pr.

ir saldu- 
išlaimėti 
Paulaus- 

Ražickienė, O.
ienė, V. Vyšniaus-

buvo 
įspūdingos. Visos mer- 
ir jaunos moterys tu- 
stoti Sodalicijon. 
mišių pusryčiai įvyko

Pusryčius su malda 
Kalbėjo: 

Brady, William Wal- 
grab. V. Valantiejienė, 
M. Bitter, Maruškevi- 
ir kiti.

Angelui Karalienes 
Parapija

Rugpiūčio 1 d. 12 vai. die
ną prasideda mūsų par. baž
nyčioje Parciunkulų — Švč. 
Pan. Angeliškos — atlaidai. 
Rugp. 2 d. pamaldos bažny
čioje bus 6, 7, 8 ir 9 vai. Iš
kilmingos mišios bus 9 vai. 
Vakare 7:30 vai. iškilmingi 
mišparai.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1902 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 the 
premises.

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

NOTICE is nereby given that License No. 
GB 10132 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 167 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2717 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VINCENZO LaMAYE
2717 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6591 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6322 11th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM ROSENBLUTH
6322 11th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1059 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ictail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
235 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD KAPPLER
235 Central Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6231 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
33 Cedar Street. Borough of Brooklyn, 
County of. Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2149 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3218 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LENA GROSS
3218 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 780 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, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL OCKUN
562 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 807 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4209 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THE JAY TAVERN
4209 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

Lie- 
pri- 
tur- 
val-

draugi- 
sukaktis.

ir ki-

Mūsų parap. bažnyčia, kaip 
Angelų Karalienės vardo, tu
ri šią privilegiją už kiekvieną 
jos atlankymą tarp nuo rugp.
1 d. 12 vai. dienos ir iki rugp.
2 d. 12 vai. vidurnakčio, atli
kus išpažintį ir priėmus Ko
muniją, pasimeldus Šv. Tėvo 
intencija, gaunami visuoti
niai atlaidai, kuriuos galima 
aukoti intencija norima.

MIRĖ

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1870 Ohas been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
149 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONINO TORTORICI
149 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2008 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1063 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be co'nsumed off the 
premises.

MORRIS FELLNER
1063 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1541 has been issued to the undersignd 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1904 Church Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

QUALITY DELICATESSEEN, INC. 
1901 Church Ave., B rooklyn, N. Y.

x>k\yn, N. Y.

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

of Brooklyn, 
;umed off the

ON
ooklyn, N. Y.

t License No. 
he undersigned 
Section 107 of 
itrol Law at 
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sumed off the

:an
rooklyn, N. Y.

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

S
Brooklyn, N. Y.

at License No. 
the undersigned
Section 107 of 

ntrol Law at 
h of Brooklyn, 
isumed off the

B
Irooklyn, N. Y.

lat License No. 
the undersigned

Section 107 of 
mtrol Law at 
i of Brooklyn, 
insumed on

i GEORGE 
L 
.unch 
rooklyn, N.

hat License 
the undersigned

■ Section 107 of 
ontrol Law at 
igh of Brooklyn, 
jnswned on the

b BILLIARD 
JC.
Brooklyn, N. Y.

hat License No.
the undersigned 

- Section 107 of 
Control Law at 
rh of Brooklyn, 
onsumed on

.TZIS
SKERAS
Brooklyn, N. Y.

tautiškais rūbais iš- 
lėlės laimėjimo dau 
pasidarbavo Ona Ja- 
tė, kuriai pagelbė- 
ovytė ir pati lėlės 
kostiumo išsiuvinė-

. Bartkevičiūtė.
įvairius darbus at- 
Galčius, M. Miko- 

. Pūkas, P. Mont-
Daubaras ir kiti.
pažymėti, kad lie- 
piknike tuo pačiu GB 1140 has been lssd:F . x 1

timu dirbo veik vi- 
atys asmenys, nuo- 
lietuviškos katalikiš 
ūdos rėmėjai, tvirti 
os” šulai. Jiems vi- 
uoširdžiausias ačiū.

Viktorija Višniauskienė ir 
Jos. Zembrauskaitė išvažiuo
ja į New Jersey aplankyti 
Onutę Višniauskaitę, jos gim
tadienio proga. Pažįstami 
maspethiečiai siunčia Onu
tei savo geriausius linkėji
mus.

to sell beer, at retail n 
the Alcoholic Berens 
1205 Liberty Ave., 
County of Kings, to It 
premises.
OTTO D. BUCK I HKI. 
1205 Liberty Ave.,

NOTICE is hereby pts 
GB 6061 has been is*!: 
to sell beer, at retail n 
the Alcoholic Berens

Mrs. C. Tallman (Mickevi
čiūtė) gyv. 58-05 69 PI. su
silaukė dukrelės Lorraine 
šv. Kotrinos ligoninėje.

c^ty^Kin^'tofe Ojai — Laimėtojai 
aukų nėra laimėji- 
i sakoma. .Amerikos” 
! sekmadienio pikni- 
3 aukotojų ir laimė- 

ŽŽrJerjmų ir saldumynų 
paruošti aukojo: gė 
— Ks. Strumskis, 
jarduotuvės savinin 

Idumynus — J. Gin- 
dainių Palociaus 

s. 
jejonės, prie visų 
prisidėjo ir visi 
ai pikniko dalyviai, 
irko daugiau ar ma-

premises.
MEYER GE

1180 Liberty Ave.,

NOTICE ii hereby ps 
GB 1720 has been is®C 
to sell beer, at retail p 
the Alcoholic Bew

the

No.

the

Darbe sunkiai susižeidė 
Pranas Barauskas, gyv. 64- 
09 56th Road.

Šv. Onos novena, kurią ve
dė svečias kunigas J. Gurin- 
skas, pasibaigė iškilmingai 
Šv. Onos dieną. Amž. Rožan
čiaus draugija ėjo bendrai 
prie Šv. Komunijos ir po mi
šių turėjo bendrus pusryčius 
parapijos salėje.

Parapijos laimėjimų — tre
čiadienių vakarai eina pir
myn. Žmonių kiekvieną kartą 
lankosi daugiau. Nuo liepos 
23 dienos įžangos kaina pa
kelta iki 35c., nes dovanos 
duodamos didesnės.

Liepos 20 d. Welfare Is
land ligoninėj mirė Marijo
na Jonevičienė, 56 m. am
žiaus, gyv. 32 Scholes St., 
Brooklyne Palaidota liepos 
23 d. šv. Jono kapinėse, iš 
Angelų Karalienės par. baž
nyčios. Patarnavo grab. J. 
Garšva.

Liepos 20 d. šv. Kotrynos 
ligoninėje mirė Julius Be
liakovas, 54 m., gyvenęs 255 
Shrewsbury Ave. Laidotuvė
se patarnavo grab. Radzevi
čius.

NUOŠIRDUS AČIŪ

Liepos 15 d. Greenpoint 
ligon. mirė Theodore Carp- 
liuk, 52 m. amžiaus, gyv. 
123 No. 1 St., Brooklyne. 
Palaidotas liepos 19 d. šv. 
Jono kapinėse. Patarnavo 
grab. J. Garšva.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2022 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1891 50th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SELIG DUGATCH
1891 50th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6226 has been issued to the undersigned 
to sell beer..at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3061 Fulton Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HARMS
3061 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2118 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VICTOR LANGER
155 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1047 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, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 773 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
11—7th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

-NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1137 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
58 Steuben Setreet, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1742 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
544 Graham Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS M. TOUSNER
514 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6642 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
350 Irving Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES MOSER
350 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1725 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
565 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

HERMAN GOLDFEDER
565 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 551 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2246 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANGELO JANNACE
2246 Pacific St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
EB 2200 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
3619 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

M. SCHEINGARTEN. INC. 
3619—Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Liepos 28 d. Mykolas Na- 
ruškevičius savo a.a. žmo
nai Mortai pastatė pamink
lą šv. Jono kapinėse. Pa
minklo šventinimo iškilmė
se, tą dieną, dalyvavo kun. 
J. Balkūnas, sūnus Petras, 
duktė Adomienė, Arbačiaus- 
kai, V. Valantiejienė ir daug 
kitų.

premises.
ABEL LOUIS >- 

1199 Liberty Ave, 

NOTICE Is hereby ps 
GB 1035 has been 
to sell beer, at retsJ P 
the Alcoholic Betetf 
344 Tompkin Are., 
County of Engs, to « 

pr“ eriche 
344 Tompkin Ave., 

NOTICE is hereby * 
GB 6074 has been is* 
to sell beer, at reUB P 
the Alcoholic Bera>? 
4617—5th Ave., E- 
County of Kings, to ’ 
premises.

MAX PRES 
4617—5th Ave-, ___

NOTICE is hereby (J, 
GB 1506 has been is* 
to sell beer, at retail P 
the Alcoholic BefflW 

» st "arba greitai parduoti 
premises. #

JENS HANSEN 4 
7816—3rd Ave-___

NOTICE is herebyi*. 
GB 1813 has been * 
to sell beer, at i*“, 
the Alcoholic Bere^:. 
371 McDonald Are, > 
County of Kings, to 

' prCmi8CS- SAM RO®5 

h 371 McDonald Are-^ 

j NOTICE Is hereby^!
GB 6373 has been 
to sell beer, at tee
the Alcoholic Be«£, 
1608 Avenue H. į 
County of King?,

sa-

au- 
ge-

Mrs. D. Golden (Sirgautu- 
tės), gyv. 13-84 Decatur St.,

r S

AMUS GERAI PIRKTI
sokios apdraudos - insurance reikaluose sutan
oti pinigu jums padės tuose reikaluose pilnai

pasiruošęs ir patyręs brokeris —

JOS. P. MACHULIS
5 — 85th Street Woodhaven, N. Y.

Tel. Virginia 7-1896

Juozas Klimas su žmo
na, gyv. 399 Suydam str., 
nuoširdžiai dėkoja savo ar
timiesiems ir draugams su
rengusiems jiems netikėtą 
pagerbimo puotą vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukak
čiai atminti. Jie dėkoja 
And. Klimams ir Jon. Kvi
kliams už surengimą puotos, 
svočiai Onai Kličienei už 
puikų pyragą piršliui Jonui 
Kvikliui už gėrimus. Nuo
širdus ačiū Jonui Marcin ir 
jo žmonai už pagalbą ir do
vanas.

Klimų vedybinio gyveni
mo 25 m. sukaktis atžymė
ta liepos 16 d. Apreiškimo 
par. bažnyčioje padėkos mi- 
šiomis ir pusryčiais namie.

IŠVYKSTA Į SEIMĄ

Liepos 24 d. Kings Coun
ty ligoninėje mirė Juozas 
Ulis, 67 metų, gyv. 919 
Glenmore Avė., Brooklyne. 
Palaidotas šv. Jono kapinė
se iš Angelų Karalienės pa
rap. bažnyčios. Patarnavo 
grab. J. Garšva.

Liepos 25 d. mirė Juozas 
Mickus, 70 metų, gyv. 193 
Wyckoff Ave., Brooklyne. 
Palaidotas liepos 29 d. Švč. 
Trejybės kapinėse iš Ange
lų Karalienės par. bažny
čios. Liko 3 sūnūs ir 3 duk
terys. Patarnavo grab. J. 
Garšva.

■E

E

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1940 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5516 Eighth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARNOLD BJORNHOLM
5516 8th Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1835 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
306 Parkville. Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN MEYEN
306 Parkville Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2002 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
620 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX MUSHLIN
620 92nd St., Brooklyn, N. Y.

that License No. 
the undersigned 

r Section 107 of 
Control Law at 
th of Brooklyn, 
:onsumed on the

NG ACADEMY, 
'ED
Brooklyn, N. Y.
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r Section 107 of 
Control Law at 
1 of Brooklyn, 
consumed on the

BE FRIEDMAN 
>el.)
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
> the undersigned 
?r Section 107 of 
Control Law at 
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DSS
Lunch) 

Brooklyn, N. Y.
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o the undersigned 
»r Section 107 of 
Control Law at 
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consumed on the

AUF 
taurant 
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premisea- SIDNH^ 

1608 Avenue
NOTICE is hereby^5 

GB 2027 has be«JTį: 
to sell beer, 
the Alcoholic 
1734 Coney Id* * y 
lyn, Gonty of 
the P^isea^ f 

1734 Coney Islsį^>

NOTICE Is 
GB 6122 has bed J?> 
to sell beer, it 
the Alcoholic » 
7421—13th A** H' 
County of 
premises.

7421—13th Aya^^z

NOTICE i» 
GB 1325 has beeri 
to sell beer, » 
the Alcoholic * p* 
4606—7th ***'#> 
County of Sloe , 
premises.

4606—7th Ave*^/ 

NOTICE Is J,

GB 6151 has 1*^8 , ____________________________________________________________________
to sell beer, ■
the Alcoholic jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdvmą 
50 Henry p ’ ____________________________________________________ ______________________ J *
County of | 
premises.

50 Henry St.

{TUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

Šį sekmadienį išvyksta į 
Moterų S-gos seimą: S. Su
batiene, M. Brangaitienė, O. 
Dobrovolskienė, K. Dumb
lienė, O. Balsienė, J. Ska
rulienė.

Seimas įvyks Baltimore, 
Maryland.

Liepos 24 d. šv. Kotrynos 
ligoninėje mirė Juozas Pa- 
znokas — Parsons, gyv. Van 
Dam Str., Brooklyn. Palai
dotas liepos 28 d. švč. Tre
jybės kapinėse iš Apreiški
mo par. bažnyčios. Liko 
žmona Agnieška, sūnus Mar
tynas ir Jonas ir dukterys 
Veronika, Jieva, Rita, Eleo
nora ir Blanche. Patarnavo 
grab. F. Shalins-Šalinskas.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1172 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5711 Third Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL WIESE
5711 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

[NOTICE is hereby given that License No. 
I GB 10957 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
377 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
Cotinty of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM OSHINSKY
377 Sumner Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1305 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2222 Pitkin Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

VISI I FOREST PARK

SAM $

t

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
eikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
to sell beer, s'Jįįi 
the Alcoholic £ p*

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JUS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

PETRAITIENE IR SŪNŪS
13

Moterų Sąjungos 29 kuo
pos smagus išvažiavimas į 
Forest Park, N. Y., įvyks šį 
sekmadienį, rugpiūčio - Au
gust 3 d.

Sąjungietės pagamins ska
nių užkandžių, bus šalto alu
čio ir kitų gardumynų. Vi
sus nuoširdžiausiai kviečia
me atsilankyti, drauge su 
pažįstamais, draugais pasi
linksminti, gražiu parku pa
sigėrėti. Rengėjos.

Liepos 24 d. Evangelikų 
ligoninėje mirė Juozas Grat 
kauskas, 50 metų amžiaus, 
gyv. 204 Middleton Street, 
Brooklyn. Palaidotas liepos 
28 d. šv. Jono kapinėse iš 
Angelų Karalienės bažny
čios. Patarnavo grab. J. 
Garšva.

Reikalingas Dženitorius

6 šeimynų namui, duoda
mi kambariai vietoje. Smul
kesnes sąlygas sužinoti:

1354 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 980 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1694 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPHINE VERDERBER
1691 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 977 has been issued to the undersigned 
lo sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2462 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX ABRAMS
2462 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2094 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1218 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES A. ROMEO
1218 Myrtle Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6261 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Prospect Park, S.W., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL PONELLI
172 Prospect Park, S.W., Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— ?150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



AMERIKA KAIPRugpjūčio - August 1 d„

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

161 No. 6th Street

LICENSES
METINIS . METINIS

V. J. ATSIMAINYMO PARAPIJOSKARNAVALAS
lugp.Aug. 14 iki 24 d.d

Kampas Flushing ir Clermont Avenues

Pasilinksminimai, Dovanos ir kiti įvairumai.
Laimėjimai kasdien nuo 8-tos iki 12 vai.

Pelnas Skiriamas Bažnyčios Pagerinimams

“AMERIKOS” PIKNIKAS PAVYKO
Kas praeitą sekmadienį, 

liepos 27 d., važiavo į pa
jūrius, tikriausiai galvojo ir 
apie „Amerikos” pikniką, 
padarydami neigiamą nu
sprendimą dėl tokios karš
tos dienos. Piknike dalyva
vusi skaitlinga minia (jos 
buvo arti 1,000) džiaugėsi 
atsilankiusi. Kaip užprašy
tas, malonus vėjelis gaivi
no visus tokioj dienoj Klas- 
čiaus parkas buvo tikrai ve 
sus.

Parke rinkosi žmonės nuo 
ankstyvos valandos, užimi
nėjo stalus. Visų nuotaika 
buvo pakilusi — veidai 
linksmi, šį kartą ir pati 
programa liko pravesta atvi 
rame ore. Puikiai patarna
vo garsiakalbiai. Programos 
pradžioje gražiai pasirodė 
Angelų Karalienės p.ar. pui
kusis benas, kuriam vado
vauja kun. J. Laurynaitis.

Įžanginėje kalboje „Ame
rikos” redaktorius pažymėjo 
kad šiandie (liepos 27 d.) 
minime svarbų Lietuvos gy
venime įvykį ■— prieš 19 
metų Jungt. Amerikos Vals 
tybės pripažino Lietuvą ne
priklausoma valstybe. Ame
rika pripažino Lietuvą žy
miai anksčiau, nei tai pada
rė Anglija, Japonija, Pran
cūzija, Italija ir kitos vals
tybės.

Ilgą ir įspūdingą ’ kalbą 
pasakė neseniai iš Lietuvos 
atvykęs svečias, buvęs Ky
bartų gimnazijos kapelionas, 
kun. Jurgis Gurinskas. Jis 
papasakojo ir savo pergy
ventus .įspūdžius, kaip jam 
teko pereiti per bolševikų 
čekistų tardymų „ceremoni
jas”. Jis reiškė viltį, kad 
Lietuva, nusikračiusi bolše
vikiško jungo, greitai su
lauks progos pilnai atsteig- 
ti nepriklausomą valstybę. 
Jo kalba daug kartų per
traukta ^gausiais plojimais.

Adv. Kostas Jurgela per
skaitė rezoliuciją, kurioje 
pareiškiamas pasitenkinimas 
kad J. A. V. buvo viena 
pirmųjų pripažinusių Lietu
vą. Rezoliucijoje paaiškina
ma Lietuvos padėtis bolše
vikų vergovėje, jos žmonių 
sukilimas ir dabartiniai sie
kiai visiškai nepriklausomy
bei atsteigti; joje prašoma 
J. A. V. vyriausybės ir to
liau stovėti už laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą.

Rezoliucija priimta vi
suotiniu pritarimu. Po to 
„Amerikos” redaktorius, pu
blikai pageidaujant, pers
kaitė tik ką* gautą iš Lie
tuvos laišką, kuriame vaiz
duojamos sukilėlių kovos ir 
dabartinė Lietuvos padėtis. 
Laiškas išklausytas didžiau 
siu susidomėjimu (jis išti
sai spausdinamas šiame 
„Amerikos” numeryje).

NAUJAS IŠVAŽIAVIMAS

*-----------------------------------
parke. Sąjungietėms ir jų 
svečiams labai patiko tokia 
pramoga, todėl nutarta tu
rėti antrą išvažiavimą. Ko
misijos narė p. Dobrovols- 
kienė praneša, kad Forest 
parkas gautas rugpjūčio 3 
dienai, sekmadieniui, tad ta
da ir. įvyks antrasis išva
žiavimas. Sąjungietės kvie
čia savo nares ir rėmėjus 
tą dieną atsilankyti Forest 
parkan į spragų išvažiavi
mą.

— reiškė, kad yra susižie
davęs; jei ant trečio — ve
dęs; jei ant ketvirto — no
ri pasilikti nevedusiu.

Brooklyno piliečiai reika
lauja, kad miesto vadovybė 
apsodytų Brooklyno tilto ta
kus medeliais ir gėlėmis; til
tas gražiau atrodytų ir pės
tiems būtų maloniau pasivai
kščioti.

Kun. J. Vailokaitis 
Išgabentas

Chicago. — „Draugo” gau
tos kablegramos pranešimu, 
kun. Juozas Vaikokaitis iš
gabentas Rusijon. Jį išvežė 
bolševikai, bėgdami iš Lie
tuvos. Kun. Juozas Vailo
kaitis žinomas veikėjas iš 
prieškarinių laikų. Jis daug 
nusipelnė Lietuvos privati
niam ūkiui sustiprėti. Jis 
buvo įsteigęs ir plačiai iš- 
vystęs Ūkio banką, kuriam 
jis vadovavo drauge su sa
vo broliu Jonu.

Suomiai Nutraukė 
Santykius

Helsinkiui.— Suomijos 
vyriausybė pranešė Angli
jos t atstovui Helsinkiuose, 
kad Suomija nutraukia dip
lomatinius santykius, kurie 
neįmanomi palaikyti, kai 
Suomija ir Vokietija yra ka
ro sąjungininkės.

Ir Suomijoje ir Anglijo
je labai apgailestaujama, 
kad abiejų valstybių drau
giški santykiai turėjo būti 
nutraukti. Vokietijoje reiš
kiamas pasitenkinimas.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1339 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
781 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1853 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1378 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
CEASAR FAUST & HARRY REHBOCK 

1378 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2165 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY ALTSCHULER
449 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 637 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
398 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIUSEPFE ANGELING
398 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2187 has been issued the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3202 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

■LENA ROVNER
3202 Church Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3175 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1514—13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
RAYMOND REINGOLD & MAX BEROZI 

4514—13th Ave., Brooklyn, N. Y.

MIRĖ

Liepos 23 d. mirė Adelė 
Statkevičienė, 50 m. am
žiaus, gyv. 34 Elard Avė., 
Great Neck, L. I. -Velionė 
palaidota liepos 26 d. iš šv. 
Aloyzo bažnyčios Holy Ruth 
kapinėse, Westbury, L. I. 
Paliko 3 sūnus, dvi marčias, 
3 dukterys ir 2 žentai.

Liepos 19 d. Alexian Bro
thers ligoninėj, Elizabeth, 
N. J., mirė Antanas Dumb
liauskas, 57 m. amžiaus, gy
venęs 80 Pine St., Eliza
beth, N. J. Palaidotas lie
pos 22 d. Patarnavo grab. 
Juozas Garšva. Velionis bu
vo Jono Dumbliausko, broo- 
klyniečio biznieriaus brolis.

Netrukus bus atidaryti 
nauji miesto statomi Kings- 
borough, Brooklyne, namai. 
Manoma sutalpinti juose 3,- 
501 šeimyna. Rendos bus už 
3y2 ’ kamb. — $18.95, $23.96 
ir $29.07. Bus priimamos 
šeimos, uždirbančios mažiau 
nei $849. per metus.

Liepos 21 d. New Yorko 
mieste buvo surengtas ba
lius, Manhattan Center, ku
rio įžangos mokestis buvo — 
alumininiai indai, kuriuos 
šiuo metu valdžia renka gin
klų gamybai. Dalyviai pri
nešė galybę puodų, užkrovė 
kelis kambarius.

RUMUNAI PRALAIMĖJO 
LENKAMS

TURĖJO PRAKALBAS

Liet, vaduoti s-gos Brook
lyn© skyrius ir sandariečių - 
socialistų komitetas liepos 27 
d. Grand Paradise salėje tu
rėjo prakalbas, kuriomis pa
minėtas Amerikos pripaži
nimo Lietuvos nepriklauso
mybės 19 metų sukaktis. 
Kalbėjo J. Valaitis, St. Vi- 
taitis ir J. Stilsonas. Žmo
nių buvo arti 200. Aukų 
surinkta 64 dol'.

Įvairios Žinios
Aleppo mieste, Sirijoje, 

šeimose būna maloniausias 
gyvulys avis. Jų kiekvienas 
savotiškai rėdo, būtent: nu
dažo jos ausis žalia spalva; 
snukį geltona; uodegą rau
donai, mėlynai; baltai juos
tomis jos kailinius ir t.t. 
Kiekvieną popietį miesto gy
ventojai vedžiojasi savo kiek
vienas prašmatniau parėdy
tą avį.

Viena trečia pasaulio gy
ventojų iki šiol jau vartoja 
prie valgio peilį ir šakutes, 
viena trečia gyventojų var
toja tam tikrus pagaliukus, 
gi viena trečia — vartoja 
dar savo rankų pirštus.

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

Tel. STagg 2 - 7177

NEGRŲ MOKSLININKO 
LAVONAS ATRASTAS

Praeitų metų gruodžio 22 
d. dingo Dr. Willis N. Hug
gins, 55 metų amžiaus, aukš
tesnių mokyklų mokytojas, 
pasižymėjęs negrų moksli
ninkas - filosofas. Rytojaus 
dieną prie George Washing
ton tilto buvo rastas moks
lininko apsiaustas. Praeitą 
savaitę išplautas kūnas prie 
72 gatvės, Hudson upės pa
kraštyje, pripažintas Hug
gins lavonu.

Fordham universitetas 
prieš keleris metus buvo ve
lioniui suteikęs filosofijos 
garbės daktaro laipsnį.

LIETUVIŲ DIENOS 
LAIMINGIEJI

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

8 —10 ryto 
1 — 2 po pietų 
6 — 8 vakare 

šventadieniais susitarus

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4 - 7142

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2235 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
860 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISRAEL KAPLAN
860 New Lots Ave., Brooklyn,-N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1534 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
572 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, eo be consumed on the 
premises.

JACOB BERKOWITZ
572 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1499 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
49 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL D. SHAGAN
49 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 761 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
235 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ADOLPH LEIBOWITZ
235 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C18 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
674—6 Pacific St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

AMERIKC
LIKŲ
KULTO

Sj

EINA P

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARLENfi Geriausias pasirinki
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKI!

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6356 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Ave., Borough of Brooklyn, 
the

Alcoholic
Newkirk . . . „ ____ __ ____

County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANNA PREISER
(Rugby Dairy & Grocery Store) 

1324 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 10541 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
385 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
prem’’ses.

SOL PELLMAN
385 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB1776 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
16 Montrose Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RICHARD & LEONARD GUARDING 
(Guardino Bros.)

46 Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 748 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2 East 2nd Str., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
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NOTICE is hereby given that Licei- 
GB 1910 has been issued to the undo - 
to sell beer, at retail under Sectioiw* 
the Alcoholic Beverage Control II- 
216 Avenue U, Borough of Bj- 
County of Kings, to be consumed in 
premises. Jr

MARIO GROCERIES, INC. 1 
216 Avenue U, Brooklyn,®

NOTICE is hereby given that Lied 
EB 2237 has been issued to the und 
to, sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 1 
767 Nostrand Avenue, Borough of B 
County of Kings, to be consumed! 
premises.

R. B. DELICATESSEN & REST.,] 
767 Nostrand Ave., Brooklyn

NOTICE is hereby given that Liet 
GB 1292 has been issued to the un< 
to sell beer, at retail under Sectioi 
the Alcoholic Beverage Control | 
424 Sumner Avenue, Borough of ] 
County of Kings, to be consumed! 
premises.

•124 Sumner
LOUIS BREIMAN

Ave., Brookl

hereby given that Li<NOTICE is _____ ____
GB 1095 has been issued to the un 
to sell beer, at retail under Sectioi 
the Alcoholic Beverage Control 3 
1238 Hancock St., Borough of 1 
County of Kings, to be consumed 
premises.

MORRIS COHEN 
1238 Hancock St., Brookly

Kai vokiečiai pradėjo ka
rą prieš Lenkiją, lenkai ke
lis milijonus dolerių aukso 
išgabeno į Rumuniją, kur 
jis padėtas Rumunijos val
stybiniame banke. Vėliau 
Lenkijos bankas, veikęs 
Prancūzijoje, bandė atgauti 
auksą iš Rumunijos, bet ne
pasisekė dėl ten buvusios 
vokiečių įtakos. Tada Len
kijos bankas įgaliojo lenkų 
šelpimo komitetą Amerikoje 
padaryti ieškinį prieš Ru
munijos banko indėlius A- 
merikoje.

New Yorke Rumunijos 
bankas turėjo savo indėlius 
trijuose bankuose. Lenkai 
čia iškėlė bylą ir uždėjo 
areštą prieš rumunų indė
lius 3,060,704 dolerių sumo
je. Rumunijos bankas iškė
lė priešieškinį, tačiau teis
mas šiomis dienomis rumu
nų protestą atmetė.

Įvykusiame laimėjime Lie
tuvių Dieną, liepos 4 d., 
Klasčiaus parke, Maspeth, 
N. Y., laimėjo pinigines do
vanas šie asmenys:
Pirmą dovaną: 15 dol. — 
No. 08676 — Mrs. A. Ksce- 
naitis, Bronx, N. Y.
Antrą dovaną: 10 dol. — 
No. 07405 — Helen Macalis, 
Woodhaven, N. Y.
III. dovana: 5 dol. No. 07898, 
Jonas Graunas, Ozone Park,
IV. dovana: 5 dol. No. 09993, 
B. Tomulaitis, Newark, N. J.
V. dovana: 5 dol. No. 00258, 
S. Pusvaškis, Long Island 
City, N. Y.
VI. dovana: 2 dol. No. 06231, 
George Blecka, Maspeth.
VII. dovana 2 dol. No. 12397, 
N. N.
VIII. dovana 2 dol. No. 04036, 
Eve Nadzeika, Brooklyn
IX. dovana: 2 dol. No. 03912, 
Alfy Strioeikis, Brooklyn
X. dovana: 2 dol. No. 08315, 
A. Kaulis, New York, N. Y.

Dar neatsiėmę savo dova
nų prašomi kreiptis į ,,A- 
merikos” administraciją. Rei
kia pristatyti atkarpos lakš
telį su laiminguoju numeriu.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB125 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Lew at 98 Hill St., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

EAST END CLUB, INC. 
The 22nd Assembly Dist.

98 Hill St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6081 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9318 Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2061 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
563 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER ALBERS
563 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1131 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1819 Avenue U, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1250 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
427 Wythe Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARINO RODRIQUEZ
427 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1935 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Central Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN NORDMANN
424 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

2 E.

EMILY ULMER 
d-b-a Ulmer’s Inn

2nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 732 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1214 Coney Island Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RADIO DINER, INC.
1214 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2213 Avenue U, Borough of C__ h
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ROYAL DELICATESSEN CO., INC 
2213 Avenue U, Brooklyn, N.

Law 
Brooklyn, 

i the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2007 Avenue U, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

OAK DINER, INC.
2007 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2001 Avenue U, 
County of Kings, 
premises.

KARL 
2001 Avenue U,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

REICHBACII
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1563 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
618 De Kalb Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM 
618 DeKalb Ave.,

Con trol Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

A. VIOLA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 871 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
75 Stuyvesant Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP ALTMAN & JOSEPH EAGER 
75 Stuyvesant Ave., Brooklyn ,N. Y.

NOTICE is hereby given that Liet 
GB 1309 has been issued to the unji 
to sell beer, at retail under Sectioi 
the Alcoholic Beverage Control ! 
7324 6th Ave., Borough of 
County of Kings, to be consume! 
premises.

7324—6th
WILLIAM REESE

Ave., Brookly

ypatingą 
laiminimą 
Provincijos 
visiems tie 
mis šiand 
Kolegijoje 
žiaus Sto< 
Šią valand 
linkybės si 
šventovių, 
nytojo šin 
dos ir su 
Jis regi k; 
dingumo ž 
ras, kad 
nams nėra 
už šį Kr: 
dalyvavims

liilėliai nar
io prieš paver- 
mi susilauks 
kimo. Dabar 
lybės nelei- 

Į. kilnumui su
kę pasaulyje 
™a.

r
rjusybė Londo- 
ama, pasira- 
ibolševikų aU 
a Bolševikai 
vokiečiais pasi- 
im. sutarties, 
naikinta Len-

mus į Ru! 
savotišką 
vikai dabai 
stančiai lie 
noru išvyk 
donarmieči 
kovoti pri< 
tus...

is hereby given that Li! ... ■ j. 
has been issued to the un IE QV16JU 016'

NOTICE 
GB 1175 
to sell beer, at retail under Secti< 
the Alcoholic Beverage Control 
710—42nd Street, Borough of 
County of Kings, to be eonsumi 
premises.

TORJE MIDTBO 
710—42nd St., Brookly

NOTICE is hereby given that Li 
GB 10778 has been issued to the ul 
to sell beer, at retail under Sectit 
tho Alcoholic Beverage Control 
9204—4th Avenue, Borough. of , 
County of Kings, to be consume! 
premises.

„Pravda” pa- 
ledfcu, kuriame pa- 

i nauja sutartis 
Lenkijos būsi- 

ad tai bus nu-
1» karo.

dams jau da-
EMMA W. LYNCH I® akVS. Ne- 

9204—4th Ave., Brooklj ,, ,

NOTICE is hereby given that Li - 
L 1018 has been issued to the ui 
to sell wine and liquor at retail u , .’ , ,
tion 107 of the Alcoholic Beverai tai SU- 
Law at 5009 8th Ave., Borough of - , , 
County of Kings, to be consume! “ZTia IT DFCZi- 
promises.

HARRY SILVERMAN ?Mlg. Mat, abU 
5009 8th Ave., Brookly ’ Ų

. .—;—:----- 7-7 .Jkiek lietuvis-

jalų ministeris

x'fOTICE is hereby given that Li 
L 1019 has been issued to the ui 
to sell wine and liquor at retail U , , , -
tion 107 of the Alcoholic Beverlabiau ati- 
Law at 5408 7th Ave., Borough of, 
County of Kings, to be consume! I, 
premises.

MARY MAILLET
5408 7th Ave., Brookly

tad ir jų pro-

valdžia paža- 
ilševikiškai Ru
simą paramą

NOTICE is hereby given that Li 
L 1031 has been issued to the ui 
to sell wine and liquor at retail u 
tion 107 of the Alcoholic Beveraa 
Law at 328 Bedford Av., Borough , , 
County of Kings, to be consume > pažadas SUS1- 
premises.

n u WILLIAM SIEGFRIED . krftikOS. 328 Bedford Ave,,Brooklyl

Šios laid 
lapyje skt 
tik mažos 
kurie išgab 
jau bolševi 
prof. Dow 
kauskas, a 
ti tauriaus 
„išvyko” I 
ru, kad di 
kais kark 
vėl bolševil 
žintų?

„Naujien 
pulk. Škir] 
ryšium su : 
Škirpa pa 
nemalonę. < 
kuo esąs į 
rui, norįs 
nuomonėm: 
t.t.

Jei Škir
į namų ai 
to, kad ji 
kad jis si 
mos ir lais1 
pos veidas 
ryškėja.

Jau ir

3 Stingai ir be 
valdžios el- 

jiWm. Hearst
Rest

VI 7
Telephone
EV 7 - 1670NOTICE is hereby given that License No. 

EB 2164 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
60 Sumner Avenue, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1192 has been issueci to the undersigned 
to sell beer at retail un ler Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Windsor PI., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
pi cruises

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9536 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3921—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNA PAPE
3921—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1381 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407—9 Broadway. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN VON DEESTEN
407—9 Broadway, Brooklyyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed on the

JOSEPH VASTUNR
Journal-Ame-

60 Sumner
HARRY CUTLER

Avenue, Brooklyn, N. Y.

vių sviesu 
beliko, tač 
saviesiems 
biau, kai 
nių?

REAL ESTATE INSURA . , , , ,
and LIFE INSURANCES Faso, kad dld-

Mortgages Loaned and Br
496 Grand St, Brooklyn,
Residence: »
87-34 90th St., Woodhaven,

Wja, Estija, 
•stuva mirtinai 
atgautų savo 

1 žemes iš kru-

NOTICE is
EB 2203 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2405 86th ~ ' 
County of 
premises.

hereby given that License No.Brooklyne, ties pat Navy 
Yard, surasta didžiulė deg
tinės varykla, kuri kasdien 
4,000 galionų degtinės, sa
koma, pagamindavo. Suareš
tuota daug tos dirbtuvės 
darbininkų ir savininkų.

Daug Amerikos piliečių 
siunčia Washingtonan pro
testus už pažadėtą ir tei
kiamą pagalbą Sovietų Ru
sijai.

Kolumbo Vyčių seimas 
šiemet bus Detroit, Mich., 
rugpiūčio 19-21 d.d.

SURANDA ASMENIS

Katalikų Komitetas pabė
gėliams globoti (The Ca
tholic Committee for Re
fugees), 265 West 14th St., 
New York, palaiko pašto su
sisiekimą su Europa. Ne
galį susisiekti ar nežiną sa
viškių adresų, gali siųsti 
laiškus ir gauti atsakymus 
per aukščiau minėtą įstai
gą. Susirašinėjimo išlaidos 
labai mažos.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1850 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
rhe Alcoholic Beverage Control Law at 
1610 Avenue H, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SYLVIA SILVER
1610 Avenue H. Brooklyn, N. Y.

2405 86th

Control Law nt 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed cn the

DAVID GEDULD
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 654 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4718 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VIRGINIA M. DENECKE
4718 Fourth Ave., Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 -
RALPH KRUC

-ižia, kuri sie
jame pašau- 

FOTOGRAFE » svarbiausias
65 - 23 GRAND AVE1 Į^šką tira- 

Maspeth, N. Y.

„New Y 
6 d. laido 
tenkinimą 
sybės paž: 
džiai par 
nurodo, 1 
Įima pasit 
di, bolševi 
ingtone k 
padėti u ž 
bėms, api 
taikiai su 
ko laikraš 
linas 193S 
buvo prae 
jo kariuoi 
miją?

Laikrašl 
są pagalb 
nijai, kurie 
ne Stalini 
gali susitj 
ir tapti J 
vaduku n

';n vėl paverg- 
valstybes.

i Hearst rašo,
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 
1137 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
LINCOLN KOSHER DELICATESSEN, INC. 
1137 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

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 Beverage Control Law at 
404 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NEW 
404 Court

LIETUVIŠKAS ^erika sten-

RESTORANE
BAR & GRILL nOrima v§]

bolševikiškamGaminam valgius ame 
niško ir lietuviško sti 
Čia taip pat galima 
Amerikos išdirbimo 
portuotų degtinių, 

vynų ir gero ala
Joseph Zeid

Savininkas
411 Grand Stree 
Brooklyn, N. Y

J. A. Valstybėse pereito 
šimtmečio vidury buvo pa
protys nešioti ant rankų 
pirštų žiedą, kas duodavo 
suprasti asmens padėtį. Bū
tent: jei asmuo nešiodavo 
žiedą ant pirmojo rankos 
niršto, reiškė, kad ,toks vy
ras ar mergina nori apsi
vesti; jei ant antro piršto

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1537 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4 63 Seventh Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BERNICE MASALEK
463 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyno ir Queens šei
mininkėms pradėjus protes
tuoti dėl kylančių valgo
miems daiktams kainų, mie
sto valdyba žada tyrinėti 
kainų kėlimo priežastis.

the

Beverage
Street, _

Kings, to bo consumed on

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

Moterų S-gos 29 kuopa 
turėjo liepos 13 d. labai sėk
mingą išvažiavimą Forest

Reikalingas Dženitorius
401 Suydam St., Brooklyn. 

5 kambariai gyventi vieto
je. Teirautis pas V. Pūką, 
87-26 92 St., Woodhaven, 
N. Y.

Skaityk ir Platink laikrašti 
„Ameriką.”

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 583 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
312 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MURRAY KERZNER
312 Bedford Ave., - Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 524 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
307 Albany Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

didelį ne- 
Wrikos užsie-

spauda vartosi 
. Turėda- 

lietuviškosios 
us apie 
išgabeni-
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