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Street syvenim4 tolimoje piet-

enas lietuvis karys, ra- Kaukaze Naciai Sunkiai Sulaikomi
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Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

,rių stovykloje, pažymi 
likęs 20 lietuvių. Visi lie
ti amerikiečiai kariai ten 
i nusiteikę. Susitikdami 
aučiasi viens kitam labai 
ni. Visi jie tiki Amerikos 
ale, kuriai jie pasiryžę 
į paaukoti. Jie taip pat 
kad Amerikos pergalė

et, Br ks jų tėvų žemei, Lietu-
Villiamsburgh Bridge Plazal laisvę ir nepriklausomy-

4 - 7142
DAINIŲ PALOCIĮ

GERIAUSIOS RŪŠIES 
Jžkandžiai, Kava, Arbata, Hot 5 
TOS—VAKARIENE; Gtfisj
Intas namie Iš geriausiom nnetou 
•prontrimnmc nrllmaml nkalnm.., »

Juozas Cinkus

me laiške pažymima, 
iš 20 lietuvių kilmės ka- 
ėra nė vieno eilinio—ke- 
seržantai, keli korpora- 

o kiti — Privates First

irai smagu, kad lietuviai 
’arengimams priimam! užsakymu į ii taip gerai laikosi A- 

kos kariuomenėje. Ge
lio jiems pasisekimo di- 
ame žygyje!

LICE m. Ignas Kelmelis, New- 
lietuvių parapijos kle-
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inder Section 107 
! Control Law at 
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Brooklyn, N. Y.
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s Control Law at 
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consumed on the
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Brooklyn. N. Y.
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under Section 107 
e Control Law at 
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consumed on the
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that License No. 
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under Section 107 

:e Control Law at 
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tx that License No. 
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under Section 107 
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S?™® u į*, S, liepos 30 d. sulaukė 60 
bo has te: w, e
t0, amžiaus. Kas jubiliatąof the Alte* 5 J
1103 Avenue M 
County of Enar 
premises.

HYMAN AL 
1103 Avenue M.

NOTICE b taTį 

EB 1624 his ta s> ,, 

te fh? -i Prieš 22 metus Newar- or we Aicofioat b- 
2814 W. » StlK ' “ ' ’ ” '
County of Ktat 
premises.

HAS
2814 W. St St.

NOTICE b bte^

EB 2268 hsstaa „4. „• v - *• • r ■.
to mu beer, n 6 ntai; bažnyčia ir kita

EB 563 h&s bsa

ita, vargiai tikės, kad jis 
tokio amželio. Jis toks 
is, lankstus, visada gy-

atėjo kun. Kelmelis, ra- 
ietuvių parapiją labai 
lose sąlygose. Skolų per 
)0 dolerių, o banke tik

Rugpiūčio 5 d. iš Maskvos 
pranešta, kad naciams pavy
ko prasiveržti dviejuose fron
tuose į pietus nuo Rostovo ir 
šiaurės vakaruose nuo Sta
lingrado. Rusų kariuomenė 
tose vietose pasitraukė tik po 
labai didelio priešinimosi. Vo
kiečiai keliose vietose nume
tė iš lėktuvų dideles para
šiutininkų grupes su kulko
svaidžiais ir lengvaisiais tan
kais. Šių išmestų iš oro ka
rių uždavinys yra užimti bei 
išsprogdinti susisiekimo cen
trus, ypač geležinkelių stotis.

Vokiečiai skelbiasi užėmę 
Vorošilovsko miestą, esantį 
180 mylių į pietus nuo Rosto
vo ir pasiekę Kubanės upę 
keliose vietose. Kaukazo gy
nime labai stipriai dalyvauja 
nauji kazokų daliniai, kurių 
raiteliai, apginkluoti moder
niausiais ginklais, skina vo
kiečių eiles. Tačiau rusų pra
nešimai aiškiai sako, kad ka
zokų kavalerija negali tinka
mai atsispirti prieš vokiečių 
mechanizuotus dalinius.

Šiuos žodžius rašant, vo
kiečiai buvo besiartiną prie 
Maikopo aliejaus versmių, 
kurios duoda septynius nuo-

šimčius visos Rusijos aliejaus 
gamybos.

Vorošilovsko miestas, kaip 
savo vokiečių pranešimai, a- 
titekęs jiems tik po to, kai 
n u g a 1 ė tas pasipriešinimas 
kiekviename miesto name. 
Šis miestas svarbus geležin
kelio mazgas, jungiąs Rosto
vą su Baku.

Rusai skelbia, kad Kauka
zo fronte drauge su vokie
čiais prieš rusus kovoja ita
lai, ispanai, suomiai, vengrai, 
rumunai. Maskvos spauda at
virai rašo, kad šiuo metu Ru
sija pergyvena sunkiausias 
pavojaus valandas. Visi rusai 
kviečiami ginti savo gimtinę 
šalį iki paskutiniųjų.

Amerikos Kariams 
Savo Teismas

Londonas. — Anglijoje pri
imtas įstatymas, pagal kurį 
Amerikos karių Anglijoje 
kriminalinių nusižengimų by
las išimtinai sprendžia Ame
rikos kariškas teismas.

Šiam įstatymui pravesti 
buvo ir pasipriešinimų. At
stovų rūmuose darbietis Sil
verman tarp kitko taip pa
reiškė: „Ar gi visus mūsų 
reikalus diktuos iš Washing
ton©? Ar mes išlaikysime 
nors kiek savo suvereninių 
teisių?”

Indijos Vadai Graso Anglam
e

Pagerbė Didvyrį
Washington. — Prez. Roo

sevelt įteikė laivyno leitenan
tui kap. John D. Bulkeley 
aukščiausį šalies pagarbos 
ženklą — Kongreso Garbės 
Medalį. Jis vadovavo ma
žiems torpediniams laivams, 
kuriais jis naikino Filipinų 
salose japonų laivus, lėktu
vus ir sausumon iškeltą ka
riuomenę.

NACIAI DEPORTAVO 3 MILIJJONUS
Vokiečiu Bombos 

Islandijoje
Reikjavik. — šios savai

tės pradžioje virš Islandijos 
atlėkė vienas vokiečių lėktu
vas ir bombardavo bei apšau
dė vieną karinę bazę. Aukų 
nebuvo, o nuostoliai nereikš
mingi.

Vokiečių lėktuvo pasirody
mas buvo penktas per dvi sa
vaites.

GRAIKAMS SIUNČIAMA PAGALBA

MO KUOPIMO

[CIŲ

U S
HONEY)

Gamtos 
Saldumynas 
a Sveikatai

ININKYSTĖ 
Abington, Mm.

kuris įrodys, jog šis 
nedus.

VAINOS
....... ........... $ .85 
..................... 1.25 
................... s.oo 
................... 13.00 
PMOK6TAS
DININKYSTE 
ry St 
m, Mass.

Iministracijoj
Brooklyn, N. Y.
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243 Beushtek it įvybė buvo pasmerktos 
SX.“* -davimui varžytynių ke- 
243 Bri™Punkus buvo darbas, o 

eito parapija išgelbėta.
243 Boshwid Ai

NOTICE h bei*;
EB 771 hute- g įų laikų finansinės be- 
to sell beer, u k . v «• v-
of the Aite* h aišku, šiandie Newarko 
county of E«r ,s butų visai kitokis. 
premises. .....

4410 - RAI®!i kime kun. Kelmeliui il- 
notice u ių metų, sėkmingos dar- 
GB 1874 hates 
to sell beer, it k 
of the Alta* Il 
517 Noftraiil Aw. J 
County of Kian t 
premises.

E
(nogi

517 No6tnndA%

is tarp savo žmonių!
___ 4.__  

mis dienomis sukako 
olika metų, kai Leonar- 
Šimutis redaguoja 

notice b btafiugo” dienraštį. Tai ilgas 
į tarpis, papuoštas dide-
arbų Bažnyčiai, Ameri- 
ietuvių tautai ir Lietu- 
ainiku. L. Šimučio darbo 

labai plati. Penkiolika 
kasdien, su mažomis iš- 

ais, jis rašė „Draugui” 
nuosius straipsnius, uo- 
budėdamas gyvybinių 
lų sargyboje. Visą laiką 

notice b be*; o pasirinktame principų

to sell bee, U s 
of the Alte* t 
584 Lafayette ii 
County of 
premises.

VI® 
584 Lafayette ix.

NOTICE b bte>; 
GB 2341 has tau 
to sell beer, c i» 
of the Alte* h 
255 Quincy Ste 
County of Kta*

SAME 
(tail 

255 Quincy St.

GB 2577 bu te » 
to Bell bes. U s 
of the Alte* >

premisa.
EDIS

369 Nostrud A®-

e.
io metu, šalia redakto- 
; pareigų, L. Šimutis at- 
ir visą eilę kitų svarbių 
Į. Jis vadovauja ALRK. 
ienijimui, yra Amerikos 
vių Tarybos pirminin- 
L. K. Federacijos sek
ins. Turi ir daugiau rū- 
ų visuomeninio darbo 
boję.

Norinti®: 
duoti savo 
ti save ar sf 
apsimoka 

; žymėtu antį* akindami šios sukakties 
I kreiptis ir linkime Jam dar nSai
draudos reib ingai dirbti svarbiuo- 
namųbargte 
kių yra sM 
pasirinkime 
f onuokite 
kreipkitės-

Real Estate1 
86-56 85 St” 

(Prie Fores!

Td.VW

larbus.

lėlio susidomėjimo susi- 
| buv. prezidento Hoo- 
ir buv. ambasadoriaus

>no knyga „Pastovios 
s problemos.” Abu val- 
linkai giliai nagrinėja 
priežastis ir ieško taikai 
vių sąlygų.
io vertingoje knygoje 
iai nurodo, kad po karo 
būti išpildytas Ameri- 

iažadas grąžinti laisvę 
Jriklausomybę ir lietu- 
.utai, kaip ir kitoms pa-

Telephone
EVT-ir»

JOSEPH’
REAtctfoms tautoms. Abu jie 

ai, kad visos tautos tu- 
Ję 1 nepriklausomybę, į

1 užėjimui 
5RIMS
:tra Dry Alus, 0 
ikimas visokių $

Zeidat 1
• STREET 
N, N. Y.

HAve^
irastai, lietuviams nuo- 
kdavo ir vis tenka ang- 
bos spaudoje atitaisinė- 
kų nepagrįstus pasigy- 
, jų dažną istorinių tie-

* tipymą. Bet šiomis die-

nomis lenkams teko nusi
skųsti tos pačios spaudos ta
riamomis lenkams skriaudo
mis.

Mat, „Chicago American” 
ir „Chicago Tribune” dien
raščiai savo skiltyse teisin
gai parašė, kad Žalgirio mūšį 
prieš 532 metus laimėjo „lie
tuviai drauge su slavais, va
dovaujami dviejų lietuvių ge
nerolų” — Vytauto Didžiojo 
ir karaliaus Jogailos, šis tie
sos žodis lenkams labai nepa
tinka ir jie smarkiai karš
čiuojasi savo spaudoje.

Nejaugi jie bandys įrodyti, 
kad Vytautas ir Jogaila, bro
lių Kęstučio ir Algirdo sūnūs, 
buvo lenkai?

„Amerikos” įstaigos vado
vybė deda visas pastangas, 
kad mūsų laikraštis tobulėtų, 
kad mūsų spaustuvė galėtų 
tiksliausiai patenkinti visų 
„Amerikos” draugų spaudos 
darbų užsakymus. Sunkūs 
laikai, tačiau nesibijoma ir 
drąsių žygių, nes pasitikima 
„Amerikos” bičiuliais, kurie 
visada pagelbėjo.

Šiomis dienomis „Ameri
kos” spaustuvė įsigijo naują 
mašiną. Senoji, pirkta prieš 
dešimt metų, buvo nusidėvė
jusi, pasenusi. Naujoji yra 
automatinė, moderniausios 
rūšies. Nelengva buvo ją 
pirkti, nes vyriausybei rei
kėjo įrodyti jos reikalingumą 
mūsų įstaigai. Vyriausybės 
atstovai ištyrė mūsų įstaigos 
padėtį, aukštai ją įvertino ir 
leido naują mašiną pirkti.

Nauja mašina jau dirba. 
Ja bus spausdinami įvairūs 
spaudos darbai. Visa tai bus 
atliekama daug greičiau, šva
riau, tinkamiau, nei anksčiau 
buvo įmanoma.

Malonu čia pažymėti, kad 
jau turime ir naujosios ma
šinos fondo pirmąjį rėmėją. 
Juo yra Alfonsas Stankevi
čius iš New Yorko. Pamatęs, 
kaip naudinga naujoji maši
na, jis patiesė dešimtinę ir 
palinkėjo . . . susilaukti bent 
100 asmenų, kurie panašiai 
paremtų naujos mašinos fon
dą.

Tikime, kad Alf. Stankevi
čius bus padaręs labai gražią 
pradžią, kuri užtikrins švie
sią ateitį.

Montreal. — Graikų arki
vyskupas Athenagoras palai
mino rugp. 3 d. tris švedų lai
vus, kuriais išsiunčiama 
Graikijon maisto, vaistų ir 
kitokių daiktų. Tarp kitko, 
siunčiama 15,000 tonų kvie
čių, 50,000 dol. vertės vais
tų. Maisto išdalinimas bus 
atliekamas per Tarptautinį 
Raudonąjį Kryžių.

Amerikos Graikų Pašalpos 
Draugijai pavyko išsirūpinti 
kariaujančių valstybių suti
kimą praleisti iš švedų iš
nuomotus laivus, kurie ga
bens pagalbą badaujantiems 
graikams. Nuo šiol tikimasi 
kas mėnuo siųsti Graikijon 
maistą. Tam tikslui išnuomo
ti aštuoni laivai.

Londonas. — Čia gauta ži
nių, kad naciai iš užimtų 
kraštų „pavojingų vietų” iš
gabeno tris milijonus asme
nų, kad jie negalėtų pagelbėti 
Amerikos ir Anglijos kariuo
menės daliniams, kai šie ver
šis pavergton Europon. Kas
dien tūkstančiai žmonių iš
gabenama į Europos gelmes. 
Tūkstančiai išgabenti iš O- 
landijos, Belgijos, Prancūzi
jos, Lenkijos, Jugoslavijos, 
Čekoslovakijos, Norvegijos, 
Danijos ir Graikijos. Nelai
mingieji siunčiami į koncen
tracijos stovyklas ar į įvai
rias nacių valdomas darba
vietes. Išgabentieji verčiami 
dirbti dirbtuvėse ir ūkiuose.

Patys naciai prisipažįsta, 
kad šių metų pavasarį vokie
čių dirbtuvėse bei ūkiuose 
priverstinai/"^ >o beveik mi-

tų iš užimtų kraštų. Iš Pran
cūzijos „savu noru” dirba 
170,000 darbininkų, nors La- 
valio vyriausybė yra pažadė
jusi 300,000.

Apie vienas milijonas len
kų privalomai turi dirbti Vo
kietijoje, Olandijoje ir Nor
vegijoje. Apie pusė milijono 
belgų išsklaidyta įvairiose 
Europos vietose. Apie 300, 
000 Jugoslavijos gyventojų 
vergiškai dirba Vokietijoje ir 
Lenkijoje. Iš Čekoslovakijos

DARBININKAI GAUSIAI PERKA BONUS
Washington. — Liepos mė

nesį karo taupymo bonų par
duota už 900 mil. 900 t’kst. 
dol., kai birželio mėnesį buvo 
parduota už 634 mil. dol. kvo
ta.

Daugiausia parduota E se
rijos bonų — už 508 mil. dol. 
Tam pagelbėjo laisvas pasi
žadėjimas pastoviai pirkti 
bonus už dešimt nuošimčių

karo tau-

padaugejo 
pirkimas;

Sumušė Rašytoją
Buenos Aires. — Kelis mė

nesius Argentinoje viešėjusį 
ir paskaitas skaičiusį ameri
kietį rašytoją Waldo Franką 
rugp. 2 d. užpuolė šeši as
mens ir sunkiai sužalojo.

Diena prieš tai Argentinos 
vyriausybė buvo įsakiusi 
Frankui išvykti iš Argenti
nos. Vyriausybei labai nepa
tiko Franko viešas laiškas, 
kuriame jis nepalankiai pasi
sakė apie Argentinos 
mą neutralumą.

Argentinos spauda 
kia Franko užpuolimą
kalauja vyriausybės pasiaiš
kinimo, kodėl Frank nebuvo 
tinkamai apsaugotas. Rašy
toją Franką aplankė Buenos 
Aires policijos viršininkas ir 
atsiprašė.

Užpuolikai ieškomi. Vienas 
jų paliko Franko kambaryje 
kepurę, kuri būsianti gera 
priemone kaltininkams su
rasti.

savo pajamų.
25 milijonai darbininkų bu

vo pasižadėję laikytis savo 
algų taupymo plano. Apie 18 
milijonų darbininkų liepos 
mėnesį nuo savo algų atskai
tė 200 milijonų dolerių, už 
kuriuos nupirkta 
pymo bonų.

Liepos mėnesį 
mažesnių bonų
daugiau kaip aštuoni milijo
nai 25 dol. vertės bonų par
duota. Apskaičiuojama, kad 
jau yra 20 milijonų amerikie
čių, kurie turi įsigiję bonų.

Rugpiūčio mėnesį tikimasi 
parduoti bonų įvairiose val
stybėse už tokias sumas: 
New Yorko — 160 mil. dol.; 
Pennsylvanijoje — 63 mil.; 
Kalifornijoje — 61 mil.; Illi
nois — 57 mil. ir 1.1.

Norvege Karaliui
70 Metu

laiko-

smer- 
ir rei-

Londonas. — Rugpiūčio 
d. čia minėjo savo 70 metų 
sukaktį Norvegijos karalius 
Haakon VII. Jo sukaktis at
žymėta didžiuliu paradu, ku
riame dalyvavo daug norve
gų karių ir jūrininkų. Haa
kon yra norvegų karalius nuo 
1905 metų, kai jį, tada danų 
princą, pasikvietė norvegai.

Karalių sveikinusiųjų tele
gramomis tarpe buvo prez. 
F. Roosevelt, švedų karalius 
Gustavas.

3

naciai išgabeno nuo 300,000 
iki pusės milijono vyrų, o mo
teris verčia dirbti sunkiau
sius darbus. Norvegijoje tūk
stančiai norvegų verčiami 
dirbti pakraščių įstiprinimo 
darbus; išgabenta esą tik 
apie du tūkstančiai norvergų. 
Iš Danijos vokiečiai išgabeno 
apie 10,000 danų į Norvegiją 
ir Vokietiją. Apie 12,000 grai
kų išgabenta į Albaniją, bet 
dauguma išsiųsti į koncentra
cijos stovyklas, nes graikai 
atsisako naciams dirbti.

Naciai gabena darbininkus 
ir iš Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos. Yra žinių, kad keli tūk
stančiai lietuvių išgabenti į 
Vokietijos gelmes įvairiems 
darbams. Pradžioje jie vilioti 
įvairiais aukštų atlyginimų 
pažadais, o paskui pradėta 
žiauri prievarta vartoti, ka
dangi savanorių nesusirado.

Bombėjus. — Rugp. 7 d. 
čia susirinks Indijos tautinės 
Kongreso partijos vyriausias 
komitetas, kurs svarstys In
dijos gyvybinius klausimus. 
Partijos vyriausias vadas 
Gandhi su savo padėjėju 
Nehru yra paruošę rezoliuci
ją, pagal kurią Indijos žmo
nės kviečiami nuo rugp. 14 d. 
pradėti pilietinio neklausy
mo laikotarpį, jei Indija ne
gaus nepriklausomybės. Spė
jama, kad šis Gandhi nusi
statymas gali būti pravestas, 
jei posėdžio išvakarėse ne
įvyks ko nors nauja. Tas „kas 
nors nauja” gali būti Jung
tinių Tautų bendras pažadė
jimas ir užtikrinimas, kad po 
karo Indija bus nepriklauso
ma valstybė.

Anglijoje ir kitur didelio 
susidomėjimo sukėlė praneši
mas, kad atrastoje kratos 
metu pirmoje indų rezoliuci
joje buvo įrašyti tokie žo
džiai: „Jei Indija būtų laisva, 
jos pirmasis žingsnis gal bū
tų derybos su Japonija.” šio 
sakinio autorius yra pats 
Gandhi. Anglai kaltina jį
kaip japonų pataikūną, bet Anglijos vyriausybė.

Gandhi kitaip aiškinasi. Jis 
sako, kad, Indijai gavus ne
priklausomybę, jis vyktų Ja- 
ponijon, kur prašytų Kinijos 
išlaisvinimo.

Anglijos vyriausybės pa
reigūnai pareiškė, kad Indi
joje bus imamasi griežčiau
sių priemonių prieš visas In
dijos nacionalistų pastangas 
Anglijai pakenkti. Indų va
dai tikisi, kad pilietinis, ne
ginkluotas neklausymas, aiš
kiau sakant—ramus sabota
žas suparaližuos visą Indijos 
gyvenimą ir tuomi privers 
anglus duoti Indijai visišką 
nepriklausomybę.

Paskutinėmis žiniomis, In
dijos tautinio judėjimo vadai 
į savo darbų programą įra
šė naują punktą tokio turi
nio: Jei Indijai būtų tuojau 
suteikta laisvė ir nepriklau
somybė, ji prisidėtų prie 
Jungtinių Tautų ir ginklu ko
votų prieš bet kokį užpuoliką.

Indijos gynimo išlaidos, 
kaip skelbia anglai, pernai 
buvo 95 milijonai svarų ster
lingų, kurių 40 mil. padengė

SABOTAŽNINKŲ TEISMAS UŽBAIGTAS

Naciai Jau Šneka 
Apie Taiką

Stockholmas, — Paskuti
niu metu čia paleista daug 
gandų apie galimą Vokietijos 
ir Rusijos taiką. Naciams pa
lankūs švedų laikraščiai gar
siai rašo apie tariamą Stali
no norą padaryti atskirą tai
ką. Atrodo, kad Berlynas da
ro viską naujos Lietuvos 
Brastos taikos sutarties idė
jai paskleisti.

Berlyne propaganda sklei
džiama, kad Churchill nuvy
kęs į Maskvą, norėdamas ap
sisaugoti nuo atskiros taikos.

Padidino Algas
Washington. — Prez. Roo

sevelt pasirašė įstatymą, ku
riuo padidinamos algos 86,- 
000 valstybės tarnautojų, 
gaunančių žemus atlygini
mus.

Naujasis įstatymas padi
dins valstybės išlaidas 15,- 
768,000 dol. metams.

Washington. — Prez. Roo- 
sevelto paskirtas karinis teis
mas, susidėjęs iš aštuonių 
generolų, užbaigė aštuonių 
sučiuptų apkaltintų vokiečių 
sabotažninkų bylą. Tie aštuo
ni kaltintieji — vokiečių 
submarinu atgabenti iš Vo
kietijos ir New Yorko ir Flo
ridos pakraščiuose išlaipinti. 
Pas kaltinamuosius rasta di
namito, ginklų ir kitokios 
medžiagos sabotažo darbams 
atlikti.

Bylos nagrinėjimas buvo 
uždaromis durimis. Visiems 
kaltintiesiems buvo paskirti 
gynėjai kariškiai. Gynėjai 
savo pareigas ėjo labai tiks
liai; jie buvo kreipęsi į Vy
riausią Teismą, prašydami 
perkelti bylą į civilinį teismą, 
kur kaltinamieji galėtų būti 
teisinami prieš prisiekusius 
teisėjus. Vyriausias Teismas 
praeitą savaitę buvo susirin
kęs nepaprasto posėdžio ir 
leido kaltinamųjų gynėjams 
prisistatyti su visais savo ar
gumentais. Teisme atstovau
ta septyniems kaltinamie
siems ; vienas nesikreipė į 
Vyr. Teismą ir bendradarbia
vęs su prokurorais.

Vyr. Teismas vieningai iš
sprendė, kad 1. karinė komi
sija teisėtai įsteigta; 2. tei
siamieji teisėtai atiduoti ka-

rinei komisijai; 3. jų byla pri
klauso kariniam teismui.

Rugpiūčio 1 d. karinis teis
mas baigė bylos svarstymą. 
Rugp. 3 d. paskelbė, kad- 
sprendimas jau padarytas, 
bet jį paskelbs pats prezi
dentas. Tą pačią dieną kari
nis teismas pristatė preziden
tui ir jam įteikė visą bylą ir 
savo sprendimą pranešė. Iš 
karinio teismo pranešimo bu
vo aišku, kad sprendime kal
tinamieji rasti kaltais ir kad 
paskirta bausmė.

Rugp. 4 d. spėliota, kad 
kaltintų sabotažninkų ir šni
pų-likimas galės būti žinomas 
apie rugp. 6 ar 7 d.d.

Visame krašte FBI agentai 
uoliai seka priešvalstybinę 
veiklą. Hartforde šią savaitę 
baigėsi vieno liuteronų pasto
riaus byla, kurioje jis kaltin
tas artimai bendradarbiavęs 
su vokiečių ir japonų šnipais 
Vonsiackiu ir Kunze. Prieš 
pastorių liudijo Chicagos na
cių bundo vadas Dr. Willu- 
meit, kurs prisipažino kaltu 
priešvalstybine veikla.

Motenj Skyrių

Darbininkų Judėjime Bus Taika
Chicago. — CIO pirminin

kas Philip Murray pasiūlė 
Darbo Federacijos pirminin
kui William Green sustitikti 
ir pasiekti taikaus susitari
mo darbininkų bendradarbia
vimo reikalu. Siūlymas pri
imtas.

Abi šios milžiniškos dar
bininkų organizacijos neturi 
artimų santykių nuo 1935 m., 
kai įvyko skilimas. Vadams 
parodžius gerą valią, galima 
tikėtis gerų davinių, kurie 
būtų labai naudingi milijo
nams darbininkų.

LABAI MAŽAI MUILO

&

ESKADRILE NUŠOVĖ
54 LĖKTUVUS

Washington. — Laivyno 
vadovybė pranešė, kad viena 
amerikiečių lakūnų eskadrilė 
Ramiajame vandenyne nuko
vė 54 japonų lėktuvus. Tai at
likta keturiose kautynėse.

Washington. — Laivyno 
moterų rezervo viršininke pa
skirta Mildred M. McAfee, 42 
metų, Wellesley kolegijos 
prezidentė. Priesaikos pareiš
kimo metu dalyvavo laivyno 
sekretorius pulk. Knox ir lai
vyno viršininkas admirolas 
Ernest J. King.

Naujos viršininkės pirmu 
rūpesčiu bus paruošti 900 
moterų karininkų. Lavinimo 
mokykla bus Northampton, 
Mass. Kandidatėmis bus pri
imamos moterys nuo 20 iki 
36 metų amžiaus.

KATALIKŲ KUNIGAS VALDŽ. DARBE

Vilniuje birželio mėnesį gy
ventojai turėjo gauti po 80 
gramų muilo arba po 250 gra
mų muilo miltelių.

Pittsburgh. — Pittsburgh© 
apygardos nuomų federaliniu 
administratorium paskirtas 
kun. Charles Owen Rice, 33 
metų amžiaus, šv. Juozapo 
prieglaudos vedėjas, katalikų 
darbininkų unijos kapelionas. 
Kun. Rice visą laiką nuo į- 
sišventimo buvo darbininkų

■ - .

judėjimo Pittsburghe rėmė
jas ir vadas. Jis pats yra sto
vėjęs streikuojančių pikie- 
tuotojų eilėse, gynęs darbi
ninkų teises prieš darbda
vius. Pittsburgh© apylinkėje 
kun. Rice gerai žinomas kaip 
darbininkų vadas, jų reikalų 
nuoširdus gynėjas.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

LIET. VYČIŲ SEIMO IŠVAKARĖSE
Rugpiūčio 11-13 d.d. Bostone įvyksta Lietuvos Vyčių 

30-tasis metinis suvažiavimas-seimas. Jis bus toje apylinkė
je, kur prieš 30 metų Mykolas A. Norkūnas metė stiprų šū
kį lietuvių jaunimo organizavimo reikalu. Kadangi apie 500 
vyčių jau tarnauja kariuomenės eilėse, kadangi daug sun
kumų su susisiekimo priemonėmis, seimas nenumatomas 
labai gausus. Bet jis, kaip rodo rengėjų pasiruošimas, bus 
gyvas, įdomus. Atstovų tikimasi ir iš tolimų vietų, kaip Chi
cago, Dayton ir kitur.

L. Vyčiai turi labai didelių nuopelnų Lietuvai ir lietu
vybei. Visą laiką jie uoliai darbavosi savo parapijų gerovei. 
Jų organizacija apsaugojo lietuvių tautai tūkstančius lie
tuviškų šeimų. Sportą mėgstančioje jaunuomenėje stiprino 
lietuviškumą. Rengė jaunimo ekskursijas į Lietuvą. Lietu
vos kariuomenės vadui a.a. gen. S. Žukauskui dovanojo auk
sinį kardą. Ruošė lietuvių kalbos kursus, lietuviškus vaidi
nimus. Per savo „Vyties” laikraštį įpratino šimtus jaunuo
lių rašyti lietuviškai.

L. Vyčiai svarbi organizacija ypač tuo, kad ji yra cen- 
tralinė, veikianti visoje šalyje ir jungianti savo idėjos drau
gų vienetus glaudžion vienybėn. šiais laikais palaida veik
la nereikšminga. Organizuotumo reikalauja Katalikų Akci
ja, to šaukiasi gyvenamasis laikas. Tik centralinės organi
zacijos, gyveniman reikalingumo pašauktos, gali pasižymė
ti neišsenkama veikla, nes jose vyksta nuolatinis judėjimas 
—susivažiavimai, tarpmiestiniai pobūviai, bendradarbiavi
mas savo spaudoje.

L. Vyčiai ne visose vietovėse vienodu laipsniu veikia. 
Daug kur jų kuopos vos laikosi. Įdomu, kad 30-tasis seimas 
įvyksta kaip tik toje vietoje, Bostone, kur šiuo metu veikia 
stipriausia vyčių kuopa, turinti 200 narių. Bostono lietuvių 
dvasios vadai ir pasauliečiai veikėjai turi puikų receptą, 
kaip suderinti vietinius reikalus ir centralinės jaunimo or
ganizacijos rėmimą. Būtų gera, kad seimo dalyviai, gerai 
apsvarstę savo organizacijos padėtį, pasinaudotų bostonie
čių patyrimais jaunimui organizuoti.

Tenka nuoširdžiai palinkėti, kad L. Vyčių seimas pra
eitų kūrybingo darbo, tikrai sveiko jaunatviško nusiteiki
mo aplinkumoje. Tegyvuoja L. Vyčiai ir teauga visuome
nės parama šiai visokių gyvenimo kovų išbandytai jaunimo 
organizacijai!

ANTRAS FRONTAS
Oras šiandien pritvinkęs parako — ne tik to, kuris rūk

sta Rusijos, Egipto, Kinijos frontuose, bet ir to, kuris dar 
turi sprogti.

Tas nesprogęs parakas vadinamas antru frontu, šian
dien už jį pasisako bent 60 nuoš. visos Anglijos žmonių, apie 
jį rašo kiekvienas laikraštis.

Spaudos nuomonė ne vienoda. Antai, kai kurie anglų 
laikraščiai pataria santūriau galvoti apie antrą frontą. Ame
rikos žymus žurnalistas Westbrook Pegler rašo, kad komu
nistai dabar šaukia „už antrą frontą Europoje Rusijos mo
tinėlės dėliai,” nors seniau komunistai ne kartą sulėtinda
vę fabrikų karinę gamybą. Bet didžioji spaudos dalis atvi
rai remia antro fronto reikalą.

Viso šio klausimo istorija jau senoka. Antro fronto min
tis pradėjo rodytis netrukus po to, kai anglai buvo išstum
ti iš Europos kontinento. Tada buvo aišku, kad be kontinen
to invazijos nacių nenugalėsi.

Amerikoje prezidentas sausio 6 dieną pareiškė: „Mes 
šio karo negalime nusverti vien tik defensyvine dvasia. Mes 
pulsime priešą — smogsime jį, ir vėl smogsime, kur tik ir 
kada jį galėsim pasiekti.”

Kai Molotovas lankėsi Vašingtone, buvo paskelbta, 
kad „buvo pasiektas pilnas sutarimas dėl skubaus uždavi
nio sudaryti antrą frontą Europoje 1942 m.”

Antras frontas gali turėti įvairių formų: jis gali būti 
vykdomas per aviaciją, jis gali būti perkeltas į ne Europos 
laukus — ašies sutriuškinimas Egipte būtų savo rūšies an
tras frontas.

Bet svarbiausia galvoje čia turima Europos kontinen
to invazija.

Kol kas tos invazijos nėra, nežiūrint įvairių pažadų ir 
dar pereitą savaitę Stafford Cropps pareiškimo, kad tuo rei
kalu „turime planų.”

Mums atrodo, kad niekas neabejoja dėl antro fronto 
reikalo. Jeigu yra noras ir jeigu priešas gali būti nugalėtas 
tik antro fronto dėka, tai šiuo keliu turi būti ir einama.

Atrodo, kad visas sunkumas kyla dėl laiko. Visi ma
to, kad Rusijos padėtis dabar tikrai pavojinga. Jeigu Rusi
ja būtų visai sutriuškinta dabartiniu Hitlerio žygiu, tai na
cių nugalėjimas būtų daug ilgesnis ir keblesnis.

Taip pat betgi aišku, kad negalima atidaryti šiaudinio 
antro fronto. Visoje šioje padėtyje gaunamas įspūdis, kad 
sąjungininkų štabai kaip tik nori sutraukti tikrai rimtas 
pajėgas antram frontui ir šį žygį padaryti ne kokiu mėgi
nimu, bet sėkmingu puolimu. Tai liudija nuolat didėjantis 
kariuomenės sutelkimas Anglijoje, vis dažnesnis štabų san
tykiavimas.

Kai kurie ženklai rodytų, kad antro fronto ateitis vie
nu ar kitu pavidalu nėra tolima. Ypač šiuo atžvilgiu bū
dinga, kad Berlynas pradėjo nervintis dėl antro fronto: 
Goebbels plačiai pravėrė savo dideles žiaunas įtikinėdamas, 
kad tokio pavojaus vokiečiai nebijo. Praktika gi rodo, kad 
tie, kurie demonstruoja savo drąsą, dažniausiai jaučia tik
rą baimę ir mato artimą pavojų. T. B.

PRANAS RAZVADAUSKAS 
Lietuvos Vyčių centro pirmi
ninkas, artimas „Amerikos” 
bičiulis, nuoširdus jaunimo 
veikėjas, gyv. Bostone. Jis 
maloniai kviečia jaunimą ir 
vyresniuosius į 30-tą L. Vy
čių seimą, įvyksiantį š. m. 
rugpiūčio 11-13 d.d. Bostone.

L. Vyčių organizacijos 30 
Seimas įvyks rugp. 11, 12, 13 
d.d. Šv. Petro parapijos ribo
se, 17 vyčių kuopos vadovy
bėje.

Šis seimas yra svarbus to
dėl, kad šiuo karo laiku rei
kia išsaugoti organizaciją ge
roj padėty ir jaunimo tarpe 
reikia palaikyti gera, stipria, 
reikia palaikyti gerą, stiprią, 
patrijotinę dvasią, kurios da-

Tikiuosi, kad visi suprasi

me jaunimą ir taip pat su
prasime Lietuvos vyčių orga
nizacijos reikalus ir apsi- 
drausime save, nors ligi šio 
karo pabaigos, kad organiza
cija per daug nenukentėtų.

Aišku, kad ne iš vienos lie
tuvių organizacijos tiek narių 
nepašaukė į karo tarnybą ko
voti dėl Amerikos, Lietuvos 
ir kitų pavergtų tautų lai
svės kaip iš L. Vyčių orga
nizacijos. Jau dabar per pen
ki šimtai vyčių narių tarny
boje. Bet tai negali mums už
stoti kelio: mes turime užpil
dyti tuščias vietas kitais, nes 
katalikiško jaunimo turime 
užtektinai.

Turėdami minty sunkesnes 
valandas karo laiku ir maty
dami tiek daug darbo, visi 
vieningai petys į petį turime 
dirbti Amerikos gerovei, or
ganizacijoms, ir ypač jauni
mui turėtume padėti, nes jau
nimas — tautos ateitis . . .

Stovėdamas garbingos L. 
Vyčių organizacijos priešaky, 
laikau sau didele garbe, kad 
turiu progos visus kviesti da
lyvauti 30-tame L. Vyčių Sei
me. Pirmiausia vyčių kuopos 
turėtų gausiai atstovauti, gi 
paskui ir mūsų garbingieji 
vadai turėtų su mumis daly
vauti, ypač garbinguosius 
kunigus nuoširdžiai kviečiu.

Tad visi į L. Vyčių Seimą!
Pranas Razvadauskas, 
L. Vyčių Centro pirm.

NAMINIS, VIDAUS FRONTAS
Šis karas yra plieno karas. 

Plienas šaudo priešą iš plie
ninių šautuvų, plieniniai tan
kai neša mirtį priešui ant že
mės ir plieniniai karo laivai 
skandina priešą jūrose. Plie
no svarbą geriausia supranta 
tie vyrai, kurie plieną gami
na, kurie pralenkia savo re
kordus, kurie vykdo vieną po 
kito gamybos laimėjimą.

Beveik kasdien Karinės 
Gamybos vajaus vadovybė 
Washingtone praneša šių vy
rų naują atsiekimą. Darbo 
administravimo komitetai į- 
staigose siunčia vyriausybei 
raportus iš didžiulio rytų 
plieno centro, iš Naujos An
glijos, iš Pennsylvanijos, 
Kentucky, Ohio, Illinois, In
diana, iš Pacifiko pakraščio.

Viena įstaiga turi daugiau 
kaip 1,000 naujų produkcijos 
rekordų po Perlų Uosto už
puolimo, ir ji tiki 1941 m. pa
dvigubinti produkcijos rekor
dus. Siųsdamas šias geras ži
nias Karinė Gamybos Va
jaus vadovybei darbininkų ir 
administratorių komitetas 
pranešė — „mes patys nusi- 
statėm padauginti produkci
ją.”

gynimo ofisui, kad jo namas 
užlaiko visus apsaugos rei
kalavimus per „blackouts” 
(aptemdymus), kad turi slėp
tu vą (shelter) ir reikalingus 
įrengimus gaisrui gesinti.

2. Duoti žodį vietiniams ap
sigynimo F^^Jnams, kad 
jo šeima taūpo maistą, dra
bužius, transportaciją ir svei
katą; kad ji renka reikalin
gą medžiagą, kad neskleidžia 
keistų gandų, kad perka ka
ro bonus ir ženklelius regu
liariai.

Lango ženklelis skelbs, kad 
„šis namas yra V namas.” Ki
ti certifikatai bus duodami 
biznio įstaigoms strategiško
se vietose, kurios tinkamai 
apsisaugoj a nuo oro užpuoli
mų.

Ir tas padauginimas laimės 
karą—bet nebus galima įvyk
dyti, jeigu nebus geležies ir 
plieno sumaišyti su lietos ge
ležies gabalais mūsų fabrikų 
pečiams.

Kiekvienas asmuo Ameri
koje turi atsiminti, kad jo pa
reiga surinkti ko mažiausią 
dalelę metalo ir ją pristatyti 
„džunkmonui,” kuris atgal 
pasiunčia į fabrikus.

Kovodama prieš aukštes
nes gyvenimo kainas visuose 
frontuose, valdžia stebi nuo
mas visoje šalyje ir veikia. 
Kainų Administratoriaus į- 
staiga pirmame teismui pa
vestame atsitikime gavo įsa
kymą sulaikyti nejudamo 
turto firmą Erie, Pa., nuo 
pakėlimo nuomų virš įsteig
tų ribų.

Nuo karo pradžios civiliai 
žmonės pratę pasiaukoti, bet 
nuo jų daug daugiau bus rei
kalaujama. žmonės savo no
ru atsižadėjo taikos laikų 
luksusų ir patogumų, kad tik 
mūsų ginkluotos jėgos turėtų 
reikalingų karo reikmenų.

Bet vistiek Amerikos žmo
nėms daug geriau, negu jos 
priešams—ir taip toliau bus. 
Turime pakankamai maisto, 
drabužių ir dar daug nereika
lingų daiktų. Kada reikės, tai 
ir be jų apsieisime. Tai daro
me karui laimėti.

Po Perlų Uosto užpuolimo 
mes turėjome sumažinti cuk
raus vartojimą, nes laivai bu
vo vartojami vežimui karo 
reikmenų o ne maisto pro
duktų.

Bet nepaisant „ašies” sub- 
marinų ir trūkumo laivų, ge
gužės ir birželio mėnesiais 
parsigabenome 200,000 tonų 
daugiau cukraus, negu pa
skirstymo pareigūnai tikėjo
si. Kainų Administracijos 
Ofisas tuoj padarė planus iš
dalinti tą cukrų tarpe ligo
ninių, viešbučių, saldainių 
gamintojų ir šeimininkių.

Knyga Apie 
Literatūrą

Lietuvių Kultūrinis Insti
tutas neseniai išleido trečią 
knygelę. Tai A. Vaičiulaičio 
„Outline History of Lithua
nian Literature. Ši knygelė 
turi 54 pusi, ir 18 paveikslų 
žymių lietuvių rašytojų. Pa
vienių egzempliorių kaina 50 
centų, ogi užsakantiems 50 
ar daugiau egz.—vienas egz. 
kaštuoja tik 30 centų. Prašo
me įsidėmėti į jos turinį:

List of illustrations. Edi
tor’s foreword. I. Introduc
tion. II. The Dainos—Lithua
nian folk-songs. III. Books. 
IV. Duonelaitis. V. First part 
of the nineteenth century. VI.’ 
Two outstanding figures: 
Daukantas and Valančius. 
VII. Romantic poets: Bara
nauskas. VIII. The struggle 
for National Independence. 
IX. Three priests: Maironis, 
Jakštas,Vaižgantas. X. Other 
writers. XI. Women in Liter
ature. XII. The new century 
and new objectives. XIII. 
Symbolism: Vydūnas. XIV. 
Before World War I: Vincas 
Krėvė. XV. Other novelists 
and poets. XVI. Under the 
Lithuanian Flag. XVII. New 
names. Poets. XVIII. Novel
ists.

Knygelė apima 90 žymes
nių lietuvių rašytojų nuo 16 
amžiaus vidurio iki mūsų die
nų. Yra keletas vertimų iš 
Duonelaičio, Maironio, Bara
nausko, ir Baltrušaičio. Tin
ka mūsų parapinėms moky
kloms ir šviesuomenei pasi
skaityti. Gerai tinka ir kita
taučiams supažindinti su lie
tuvių dvasine kūryba. Tad L. 
K. Institutas kviečia gerbia
mus klebonus ir visuomenės 
veikėjus gausiau jos užsisa
kyti ir tuo palengvinti Insti
tutui nelengvą jo darbą dirb
ti.

Už mėnesio išeis prof. A. 
Senn’o knygelė „The Lithua
nian Language,” irgi nepa
prastai įdomaus turinio. Ji 
gvildens lietuvių kalbos kil
mę, jos giminystę su anglų ir 
kitomis kalbomis, Apie ją vė
liau bus tiksliau pranešta.

Institutas dar turi ir pir
mos naudingos kngelės: „Li
thuanian Situation,” kuri pa
tiekia platų Lietuvos kultū
rinį vaizdą ir paskutinių tre
jų metų įvykius ir pergyveni
mus. Ji gana plačiai nušvie
čia Lietuvos tikrus laimėji
mus ūkio ir kultūros srityse 
bei naujus vargus po sveti
ma okupacija. Jos kaina: 30 
centų už egz., ogi užšakant 
50* ar daugiau—kainuoja tik 
20 centų.

Užsakymus ir čekius pra
šoma siųsti prof. K. Pakšto 
vardu.

Instituto korespondencijai 
adresas bus: 2334 So. Oakley 
Ave., Chicago, Ill.
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“Motinėles” Veikla Bus Padidinta

Moksleiviams šelpti „Moti
nėlės” draugijos seimas įvy
ko liepos 29 d. šv. Kazimiero 
par. salėje, 324 Wharton St., 
Phila., Pa. Seimas pradėtas 9 
vai. iškilmingomis mišiomis 
šv. Kazimiero bažnyčioje.

Seimo posėdis atidarytas 2 
vai. po piet. Pirmininku pa
skirtas kun. Dr. J. B. Kon
čius, vicepirm. kun. Ig. Va
lančiūnas, sekr. kun. P. Leke
šis.

Seime dalyvavo trylika ku
nigų ir dvylika katalikiškų 
draugijų atstovų. Visi seimo 
pasitarimai buvo sutikti ir 
spręsti labai rimta dvasia. 
Kiek daugiau pasiginčyta dėl 
priemonių, kurias reikės 
„Motinėlės” draugijai kada 
nors panaudoti, kad užbaigę 
mokslus profesijonalai grą
žintų „Motinėlei” jos suteik
tas paskolų stipendijas.

Vakare 7:30 šv. Kazimiero 
salėje parapijos choras gra
žiu koncertėliu pagerbė sei
mo dalyvius. Seimo atstovai 
pasakė gražias kalbas. Nau
jas „Motinėlės” centro valdy
bos iždo globėjas kun. Dr. J. 
B. Končius trumpoje formo
je apibūdino ir supažindino 
su „Motinėlės” draugijos is
torija. Ižd. kun. N. Pakalnis 
nurodė, kokioje formoje ir 
kokiems studentams „Moti
nėlės” draugija teikia stipen
dijas motiniška ranka. Sek
retorius kun. P. Lekešis nu
rodė reikalą ne tik kunigams, 
bet ir šiaip draugijoms ir pa
vieniams tapti „Motinėlės” 
draugijos nariais, prisidedant 
stambesnėmis aukomis bei 
padarant testamentus „Moti
nėlės” iždui padidinti. Pro
gramos vedėju buvo vietos 
klebonas kun. Ig. Valančiū
nas, „Motinėlės” garbės na
rys, jos naujasis pirmininkas.

Ten Buvęs.

Seimo Užrašai 
„Motinėlės” dr-jos meti- 
seimas laikytas 1942 m.nis

liepos 29 d. šv. Kazimiero 
par. salėje, 324 Wharton St., 
Phila., Pa. Seimą atidarė cen
tro pirm. kun. Dr. J. Končius 
2 vai. po piet. Maldą atkal
bėjo vicepirm. kun. Ig. Va- 
lančiūnas. Seimui dienotvar
kę paskelbė centro sekr. kun. 
P. Lekešis.

Dalyvavo kunigai: Kon
čius, Čepukaitis, Pakalnis, 
Valančiūnas, Ežerskis, Kidy- 
kis, Paukštis, Raila, Mažeika,

Dr. Martusevičius, Bagdo 
Vėžis ir Lekešis. Prie kui ^ktis 
dar 12 vietos draugijų ati 
vų ir šiaip veikėjų.

Seimo Dienotvarkė: a. 
tokolo skaitymas; b. Ce 
Valdybos Raportai; c. 
jaus klausimas; d. Stipen 
prašymai; e. Naujos vaFįrienė. 
bos rinkimas. 1 9 -----

A. Protokolas 1940 m. 
mo perskaitytas ir priin 
B. Centro valdybos rapo 
visų tvarkingai prire: 
priimti su pagyrimais 
„Motinėlės” iždas mažas 
$229.56, todėl seimas pai 
rezoliuciją: metų prad 
skelbti visuose laikrašč 
„Motinėlės” vajų šukė! 
minimum $2,000; visok 
pais būdais visose parap 
per klebonus prašyti 
žmonių ir draugijų „Mo|^ programą 
lei” aukų.

D. Stipendija $100 nu žįstas kun. 
ta rašytojui J. Aleksandi 
čiui, kuris mokosi Pran 
joje (rekomenduota kun 
dyko). Seimo pageidauta 
kalanti stipendijų grąžii M 
iš tų, kurie baigė moksl Jįįy ya. 
gali atiduoti; antra, į 
kiekvienam seime būti 
duota smulkesnė atsk 
kiek ir kam išduotos st 
dijos ir kas ir kiek dar 
lingas „Motinėlei.” /

Kun. A. Miluko 
knygų negauta — klaus p ' 
nepabaigtas. „Motinėlės’ 
de buvo pinigų $229.56. 
me mokesčių priimta per 
Lekešį $160. Dabar viso 
yra $389.56. Nariai mo , 
„Motinėlei”: garbės ^PaPm 0 
kun. Ig. Valančiūnas ! 
kun. Dr. Martusevičius 
kun. Ig. Albavičius $10; 
Paukštis $5; kun. Švag 
$5; kun. Karalius $5; j 
Valantiejus $5; kun. E 
kis $5; kun. Lekešis $5; ilg-Kelmelis 
tininkų Brolija šv. Kazii ;hlyviams, vi- 
par. Phila., Pa. $5 ir Ap 
lystės Maldos $5.

E. Naujos valdybos 1 
mai: pirm.—kun. Ig. V 
čiūnas; vicepirm. — ku 
Čepukaitis; ižd.—kun. b 
kalnis, sekr.—kun. P. I ■ 
šis; iždo globėjais—kun
J. Končius ir kun. Em. P -4^ spau- 
štiš. as“r°-

■ s/™aa bai?ėsi4:30 V! Lneikt 
piet Maldą uz mirusius, 
taneles” draugijos suka 
kun. Kidykis.

Kun. P. Lekešis,

MARGOS PASTABOS

^švč.Tre-

'^o60me- 
atijmėti ir 
^paminėti, 

salėje su-

j neprane- 
?,išimo dar- 
į par. cho- 
jįroirdr-jų

į atvyko ly- 
įįešio, kun. 
^rikos” re- 
^čios ir ke- 
i-jirinkusie- 
įko dideliu 

metų”

Globys, va-

įįas pasakė 
,-ei J. Lauč-

įįmienė, M. 
jįfflė,V.Va- 
įrozevičius, 
^Pocius, J.
I Kilda. Į- 
^dovanų.

laiškais

;Dr. K. Rėk- 
| bakaitis,

jtus darbus

.ferarko pa
jai jon atėjo
4

šus. Kalbė
si nerodyda- 
rielio žymių, 
n laimingai 
a ir dar dau-

Yas Ambro-

!i Amerikon

1899 m.
■To tautinėje

Office of Civilian Defense 
skelbia visą tautą liečiantį 
mobilizavimą Amerikos na
mų, kurie gali sekamai remti 
karo pastangas ir gauti „V” 
certificatą languose iškabin
ti. „V” certifikatus gauti na
mų savininkas turi —

1. Prirodyti vietiniam apsi

Ašies jėgų tironams nerū
pi, ar jie teisingai ar neteisin
gai elgiasi su savo žmonėmis; 
jie tik išleidžia įsakymą, ku
ris jiems duoda, ko nori ar 
reikalauja. Demokratinės 
valdžios taip neveikia. Jos 
gerbia visų žmonių teises.

WPB.
Karo Bonai yra saugiau

sias taupymas, koks tik gali 
būti.

Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis

Lisabonas. — Apie prof. 
dr.Vlado Kuzmos mirtį „Kau- 
ener Zeitung” rašo: „Užva
kar (VI. 8) Kaune mirė, ei
damas 50 metus amžiaus, to
li už Lietuvos ribų pagarsė
jęs chirurgas prof. dr. Vladas 
Kuzma. Prof. Kuzma, medici
ną studijavęs Tartu, o dokto
ratą įgijęs Kaune, buvo pla
čiai išpopuliarėjęs ne tik dėl 
savo didelio chirurginio su
gebėjimo, bet ir dėl savo so
cialinio jausmo. Jo paskelb
tų mokslinių darbų skaičius 
yra gausus. Jo veikalas „Apie 
laisvą transplantaciją” vo
kiečių mokslo sluoksniuose 
susilaukė gyvo atgarsio, o jo 
referatai tarptautiniuose 
kongresuose visada rasdavo 
didelį užsienio specialistų su
sidomėjimą. Mirtis prof. V. 
Kuzmą užtiko jo veikimo vie
toje, kai jis universiteto kli
nikose lankė ligonių kamba
rius. Velionis palaidotas bir
želio 10 d. po pamaldų Įgulos 
bažnyčioje.

Mes galime pasidžiaugti 
keliais įvykiais iš lietuvių 
veiklos.
Kunigų Vienybės seime, kada 
buvo duotas žodis išlaikyti 
Lietuvos Pasiuntinybę prie 
Šv. Sosto ir kada buvo padė
tas realus pagrindas tam žo
džiui: pasirašyta pasižadėji
mų už $4,000.

Antras malonus žygis atsi
tiko „Motinėlės” susivažiavi
me, kur buvo nutarta duoti 
per visus metus paramą 
Prancūzijoje gyvenančiam 
lietuvių poetui J. Kossu-Alek
sandravičiui (J. Aisčiui).

Abu šie įvykiai girtini sa
vo kilniu užsimojimu.
mums ypač patinka dėl savo 
„amerikoniškos” pusės: at
likta greitai, be didelių kal
bų, praktiškai, drauge ir su 
idealistiniu užsidegimu.

Linkime, kad tokius žygius 
paremtų juo platesni sluoks
niai.

Pirmas jų atsitiko

------ 0-------
Žmonių širdis visur pana

ši. Žiūriu aną dieną požemi
niam traukiny—važiuoja ka
reivis ir jo sužadėtinė. Sėdi 
juodu tylūs ir matyti, kad 
graudu jiems abiem: gal tai 
paskutinis susitikimas prieš 
ilgą kelionę. Gal dėl to, prieš 
jos norą, ašara iš akių jai iš
krito.

Taip, tie patys žmonės ir 
lygiai tie patys jausmai, ko
kius kadaise matėm Lietuvo-

kų parod 
(su rūbai 
šais . . . ) 
zikantai, 
Piknikas 
taikoj, vi 
linksminę

Svarbu 
nikas, su 
aukotais 
davė pan 
dol.

Tikietu 
giausia p 
vinienė, I 
nė, Juozą

Visiem 
ir aukoju 
sekmadie 
čioje.

— Pert 
J. Starku 
savaitėje 
togas ku 
duotoj u 
kun. Kaz 
C., o dab 
Rėklaitis 
rijonų pr

Bal
Rugp. 

mes — P 
bažnyčio 
so švent 
galima 1 
laidams 
sigilinę j 
prasmę, j 
malonių.

Kun. 1 
atostogų 
kun. J. 
ligoninėj 
vo mylin

Zakris 
dar negi 
Prie sal< 
dyglių ( 
viams pi 
niką. Pa 
J. Būdei 
das, Ma 
auklėtin: 
lovos pai 
gai nam 
kelių mė 
tas grad 
dar neli 
jau pali 
greitai į

Mirė 
žinomas 
Paca gai 
linauska 
vykią.

je, kokius lietuvaitės į 
dainas sudėjo, kai išleis 
bernelį „į didžią karužę.1

--- 0---  . IKartais girdėti niui ^je įj pa. 
žmones, kad štai ko nor įvertino 
pristigo, negalima krau 
gauti. Kiti vėl herojų is 
dą padaro ir pasipučij 
savo įtempto darbo fabr 
se: laikyk tu jį šio 1 
vyriu ar auka. 1

Reikia pasakyti teii pra- 
tie, kurie gyvena J. Vals ^isekimu, 
ribose, jokių karo aukų S’iriu. 
dar pakėlę. Jie gyvena 
ir normalų gyvenimą. i

Karo ranka yra pat Tiaras buvo 
daugelio širdis—visų ti, 
rių broliai, vyrai, vaika 
išėję į kariuomenę.

Bet jau yra ir tikrų ši 
ro didvyrių ir aukų—ir 
do, kad nevisada juos | Sekma- 
nam. ^dieną, g vaj

Tie herojai yra visi ti klaike kun 
rie jau patyrė kraujo ii ^.marijonų 
nies krikštą: Filipinuose (jįa_ 
Australijos salų, Afriko; 
skaičius nuolat didės. 1 įr gu^’

Tačiau sėdintieji J. Vž

3 baigia 78

Serga 
vas ir p. 
ta autor

’cs dalyvavo
& 60 metų

'tautinę dar-

Daug 
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pradėjo

S Ui
Bažnj 
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9 vai.
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Vis d; 
kiama į 
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bėse vyrai ir moterys .
dar nesididžiuoti esą ypž L .
šio karo herojai. Dr

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ’ ^C.,Maria-

r? „n '^torius.
pijos teri-

šio karo herojai.

Karo Taupymo Boi 
Ženkleliai yra didysis į 
klas, kuriuo visi prisl 
me kovoje už Amerikos 
gumą, už laisvą pasai 
laisvą Lietuvą.

.^onių buvo 
-mą paįvai- 
r:;ičiaus pra- 
1 bireliai, vai-

Papild 
spaudoje 
no Auks 
jaus išl 
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M. Dom
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ESPONDENTŲ PRANEŠIMAI Paterson, N. J.

rvavo trylika kū
liką katalikiškų 
tovų. Visi seimo 
buvo sutikti ir 
i rimta dvasia, 
i pasiginčyta dėl 
kurias reikės 
draugijai kada 

oti, kad užbaigę 
>fesijonalai grą- 
lėlei” jos suteik- 
stipendijas.
30 šv. Kazimiero 
i jos choras gra
liu pagerbė sei- 
. Seimo atstovai 
Las kalbas. Nau- 
ės” centro valdy- 
oėjas kun. Dr. J. 
trumpoje formo- 
> ir supažindinb 
is” draugijos is- 
run. N. Pakalnis 
ioje formoje ir 
identams „Moti- 
ija teikia stipen- 
ška ranka. Sek- 
. P. Lekešis mi
ne tik kunigams, 
draugijoms ir pa- 
pti „Motinėlės” 
riais, prisidedant 
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tamentus „Moti- 
padidinti. Pro- 
ėju buvo vietos 
n. Ig. Valančiū- 
ilės” garbės na- 
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Ten Buvęs.
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30 d.’ mūsų švč. Tre- 
r. klebonui, kun. Ig- 

i me- 
ikakčiai atžymėti ir 
vardinėms paminėti, 

. _ 1 > 1 d. par. salėje su- 
igerbimo vakarienė. 

“°Pe^ slaptai, neprane- 

. jonui. Ruošimo dar- 
Lkyie buvo par. cho- 
rg. S. Globiu ir dr-jų

Valdybos k r- klebonui, kun, 
iauskhnJ eliub sukako 60

„Motinėlės;
$229.56, t®;
rezoliuciją;
skelbti vfe
„Motinėlės'
minimum
pais bitt PAPedų. susinriKusie- 
per kieta, pasitiko dideliu 

žmonių ir 
lei” aukų.

las salėn atvyko ly- 
in. P. Lekešio, kun. 
lūs, „Amerikos” re
us J. Laučkos ir ke- 
ijiečių. Susirinkusie-

ir „ilgiausių metų” 
lis. Choras sudaina- 
s dainas, programą 

D- Stops: varg> s Globys, va
ta rašytojui; lėju pakviestas kun.

S is.

limo kalbas pasakė 
ernius, red. J. Lauč- 
Gudas, Elz. Dems- 

in. Laukžemienė, M. 
aė, Venckienė, V. Va- 
■ V. Ambrozevičius, 
. Akialis, Pocius, J. 
nienė, P. Kilda. Į- 
lug vertingų dovanų.

_T-—____ ________________________ >
Kun. U w Iz. Diliai įg e. 

knygų n^it įr grab. M. Akialis. 
. . ipiomis sveikino kun.

ius, kun. Dr. K. Rėk- 
run. J. Kasakaitis, 
, J. Starkus, kun. J. 
s ir kiti.
P. Lekešis papasako- 

kun. Ig. Vl kun. Ig. Kelmelio as- 
jo atliktus darbus

čiui, kuris 
joje (rėk® 
dykoį.SeiE

iš tų, kurie! 
gali atidus 
kiekvienam, 
duota smį 
kiek ir kam 
dijos ir fe 
linaas U- vcivxugu uvvaniį.

° " ' uis lydimais laiškais

nepabaigtas, 
de buvo pt 
memokesq: 
Lekešį M 
yra S389.5? 
„Motinėlei”:

kun. Dr. Ik'
kun. Ig.Alk o kolonijoje, primin- 
Paukštis &
$5; kim. Esipadėtį, kai jon atėjo
Valantieji

sunkią Newarko pa-

> Užrašai
Les” dr-jos meti- 
aikytas 1942 m. 
, šv. Kazimiero 
>24 Wharton St., 
rimą atidarė cen- 
i. Dr. J. Končius 
st. Maldą atkal- 
n. kun. Ig. Va
dimui dienotvar- 
lentro sekr. kun.

kų parodyti įvairūs šposeliai 
(su rūbais, kiaušiniais, mar
šais . . . ), bei p. Pociaus mu
zikantai, jaunimui bešokant. 
Piknikas praėjo gražioj nuo
taikoj, visiems smagiai besi
linksminant.

Svarbu, kad šis mažas pik
nikas, surengtas beveik su
aukotais valgiais ir gėrimais, 
davė parapijai pelno apie 700 
dol.

Tikietus beplatinant dau
giausia pasidarbavo p.p. Lit- 
vinienė, Milukienė, Jankūnie- 
nė, Juozapavičienė.

Visiems pasidarbavusiems 
ir aukojusiems kun. klebonas 
sekmadienį padėkojo bažny
čioje.

— Pereitą savaitę kun. Dr. 
J. Starkus atostogavo, o šioj 
savaitėje pradėjo savo atos
togas kun. klebonas. Pava
duotoju buvo dvi savaites 
kun. Kaz. Stadalninkas, M.I. 
C., o dabar yra kun. Dr. Kaz. 
Rėklaitis, M.I.C., kunigų ma
rijonų provinciolas.

Kelmelis.
atas kun. Ig. Kelmelis 

tininkųBnt risiems dalyviams, vi- 
par. Phili,h veikinusiems. Kalbė- 
lystėsM’ /vai, visai nerodyda- 

metų amželio žymių, 
įkėjo jam laimingai 

75 metų ir dar dau-

E. Naujos 
mai: pim-i 
čiūnas; ris 
Čepukaitlc 
kalnia, seb- 
šis; iždogk* r 
J. Končius ii 
štiš.

Nauja knyga 
iai išėjo naujas spau- 
inys „Vincas Arnbro- 
.” Knygą išleido J. 

Seimasięfcs. Ja paminima veikė- 
piet. Maldą: o Ambrozevičiaus 75 
tinėlės" fc ikaktis.
kun. Kidyb Ambrozevičius gimė 

plapkr. 9 d. Amerikon 
p.887 m. Newarke pa
gyvena nuo 1899 m. 
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kunigai: Kon- 
aitis, Pakalnis, 
Ežerskis, Kidy- 

, Raila, Mažeika, Kni

Naujas lietuvis gydytojas

Baltimore, Md.
Rugp. 2 d. buvo dvi iškil

mės — Porciunkula ir mūsų 
bažnyčios patrono šv. Alfon
so šventė. Visą dieną buvo 
galima lankyti bažnyčią at
laidams įsigyti. Katalikai, į- 
sigilinę į šių dviejų švenčių 
prasmę, įsigijo daug dvasinių 
malonių.

Kun. A. Dubinskas grįžo iš 
atostogų sustiprėjęs. Kleb. 
kun. J. Lietuvninkas tebėra 
ligoninėje. Labai gailimės sa
vo mylimo dvasios tėvelio.

Zakristijonas A. Ivaška 
dar negrįžo iš Scranton, Pa. 
Prie salės jis augina aštrių 
dyglių erškėtį, kurs praei
viams primena Kristaus vai
niką. Panašų erškėtį augina 
J. Budelis; jo sūnus Leonar
das, Marianapolio kolegijos 
auklėtinis, vis dar negali iš 
lovos pasijudinti. Jį rūpestin
gai namie slaugo motina. Po 
kelių mėnesių gipsu suvaržy
tas gražiai atrodo, sąnariai 
dar nelinksta, bet skausmai 
jau paliko kojas. Linkime 
greitai pasveikti.

Mirė Step. Dulskis, gerai 
žinomas lietuviams, laikęs 
Paca gatvėje krautuvę ir Ka
linauskas, turėjęs mažą siu
vyklą.

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

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 
836 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumen on the 
premises.

LEON C. GRITZ
836 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2395 has been issued to the undeersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
77 Engert Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES BINDERT
77 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 423 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
21 Bridge Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY LATVAITIS
21 Bridge St., Brooklyn, N. Y.

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

JOSEPH HUTTNER
258 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 526 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2405 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID GEDULD
2405 — 86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 74 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1105 Myrtle Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CUNTON BEER DISTRIBUTORS 
1105 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 477 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2237 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
203 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KINGS HIGHWAY BOWLING 
ALLEYS. INC.

203 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2462 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 the 
premises.

PAUL RACHWALSKI 
(Paul’s Grocery & Del.)

161A Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB1 1385 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
114 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID MELTZER AND 
MORRIS FOX

114 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2444 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law rtt 
602 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM II. ANDERSON
602 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6733 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAUL LIFSCHITZ
244 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2283 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
77 Sterling Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH KOEHLER
77 Sterling Pl., Brooklyn, N. Y.
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Gauta žinia, kad Vilimas 
Burokas birželio pabaigoje 
baigė gydytojo mokslą St. 
Louis Universiteto Medicinos 
Mokykloj su aukštu pagyri
mu. Dabar jis paskirtas tar
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NOTICE is hereby given that License No. 
E 179 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

SAM FELDMAN
4409—14th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 254 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

ABRAHAM BLOCK
28 Bainbridge St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 262 has been issued to. the undersigneel 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 Hill Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumen on the 
premises.

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

98 Hill St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 283 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
12 Powers Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM LOMUSCIO 
(Union Beer Dist. Co.)

12 Powers St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1028 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
674 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD GOODMAN
674 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1644 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.

SAM BECKER
1137 Washington Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 579 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
573 Van Sicklen Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM SHER
573 Van Sicklen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2431 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 EFRAIM BLOCK 
1596 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2294 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 PUGATCH 
1891—50th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1951 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Knickerbocker Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2737 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
31 Sumner Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER LANGER AND 
LOUIS FUTTERMAN 
(Balbo Food Store)

31 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1555 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
414 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1841 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10441 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
87 Harrison Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX MINSKY
87 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2646 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
245 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS COHEN
245 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

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 Ijiw at 
73 Decatur Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS HOFFMAN
73 Decatur St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2242 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
186 Stuyvesant St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA SCHWARTZ
186 Stuyvesant St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2116 has been issued to the undersigneel 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ROSALIA ŠERPE & GENNARO PALOMBA 
244 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10550 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Coritrol Law at 
7813 — 15 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUCREZIA MANZELLA , 
7813 — 15 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1833 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Padėkos žodis
Papildydamas savo anksčiau 

spaudoje tartą padėkos žodį ma
no Auksinio Kunigystės Jubilie
jaus iškilmių programo daly
viams, noriu dar padėkoti vi
siems didžiai gerbiamiems sve
čiams, suteikusiems man sveiki
nimus asmeniškai, iškilmingos- 
puotos Elks klube metu.

Širdingai dėkoju: J. E. Liet. 
Resp. Prez. Ant. Smetonai, prel. 
J. Ambotui, prel. J. Maciejaus- 
kui, kun. Dr. A. Bružui, kun. A. 
Deksniui, kun. B. Moleikaičiui, 
kun. J. Bakšiui, kun. A. Orvidui, 
kun. K. Strimaičiui, kun. A. Pet
raičiui, kun. J. Valantiejui, kun. 
J. Vaškini, miesto mayorui Ar
thur Carter, kun. S. Gospodarek, 
kun. M. Martyniuk, J. Laučkai 
(„Amerikos” red.), Dr. A. Kin- 
deriui, Dr. M. Strikoliui, J. Tys- 
liavai, („Vienybės” red), Mr. J. 
M. Donnelly ir M. Kerbeliui.

Širdingai dėkoju sveikinusiems 
telegramomis: Br. Balučiui, Liet. 
Min. Londone; P. Žadeikiui, Liet. 
Min. Washingtone; J. Budriui, 
Gen. Kons. N. Y.; ukrainų vysk. 
Constantine; kun. I. Albavičiui; 
kun. P. Jurui; L. šimučiui, 
(„Draugo” red.); Mr. Stadalnin- 
kui; Dr. A. Rakauskui; kun. J. 
Karaliui; kun. M. Pankui; kun.
J. šeštokui; kun. K. Bičkauskui; 
kun. J. Venciui; Rev. F. Ren; 
Rev. A. Pinčiurek; Rev. Boja- 
nowski; Dr. J. Valukui su žmona 
ir dukrele Victorija; A. Vanagai
čiui su „Margučiu”; Dr. B. Ven
ciui su žmona; A. Aleksiui, Varg. 
S-gos pirm.; Dr. Pr. Galiniui; P. 
žiuriui; Pp. Žilevičiams; Dr. J. 
Siurbiui su žmona; J. Ambrazie
jui su šeima; V. Ambrazevičiui; 
Adv. A. Oliui; Dr. S. Biežiui; J. 
Bachiūnui; K. Karpiui; J. Valai
čiui; J. Kruzei; D. Klingai; Ma
tui ir Onai Žimoniams; A. Pel- 
džiui su žmona; A. S. Juraszek; 
Lili & Wladyslaw Szuwalscy; J. 
Kučiui su šeima; Juozui ir Pau
linai Adomaičiams.

Taip pat širdingas ačiū vi
siems, sveikinusiems laiškais: 
prel. M. Krušui; kun. J. Inčiurai; 
kun. M. Kazėnui; kun. K. Paulo- 
niui; kun. S. Struckiui; kun. J. 
Kidykui; kun. Ph. Tarnovskiui; 
Dr. A. Račkui su žmona; Mr. 
Howard L. Shutteworth, Mo
hawk Carpet Mills; Dr. C. 
Spence; Mr. & Mi's. Raymond 
Gilson; Mr. Richard Donahue,
K. of C.; Ukrainų par. kom.: M. 
Melnyczuk, N. Wilcbynsky, W. 
Czuczman; K. Žalnieraičiui; K. 
Vidikauskui; J. Rickiui su šeima; 
p. Žukauskams; W. Stanley-Sla- 
badoą Vladui; Dr. A. Morey su 
žmona; J. A. O’Conner; Rev. P. 
Pročko; Seselei Marijai Carissi- 
mai; Motinai Josephai, Šv. Kazi
miero Vienuolyno; Sės. Agotai; 
Sės. Marthai; Sės. Felicijon- 
koms; Sės. Šv. Juozapo, St. 
Mary’s Hospital; Sės. Mary Casi
mir; Sės. M. Liudvinai; Emilijai 
ir Pr. Kumparskams; S. Shadis 
su žmona; M. Stučkai; O. Jan- 
kūnienė; J. Tamašauskui; Jonui 
ir Marijonai Varnams; H. Bu- 
chinskui; D. Rovui su šeima; V. 
Sierzegai; P. Sargeliui su šeima;
M. Stankevičiui su žmona; J. Ma- 
cejūnui su šeima; N. Jankūnui;
N. Žilinskui su šeima; S. Gaškai 
su žmona ir Antosei Rimkis; ir 
Gyvojo Rož. d-jai Šv. Jurgio par. 
Albany, N. Y.

Taigi, dar kartą tariu visiems, 
suteikusiems man tiek garbės, 
širdingą ačiū; man-gi, atsidėko
jant jums, lieka prašyti Aukš
čiausiojo palaimos visuose jūsų 
darbuose.

Kun. J. židanavičius,
Šv. Kazimiero par. klebonas, 

Amsterdam, 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.
ABRAHAM BACKINOFF & SAM GERST 

(Standard Beer Dist.)
1 Lewis Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10222 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
327 Evergreen Avenue, Biorough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUISE SCHMEISER. EXECUTRIX 
Estate of Albert Soehl

327 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1973 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
801 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN DERECHINSKY
801 Halsey St., 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 the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. r

CHARLES COLLETTI
127 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

MINSKE YRA LIETUVIŲ

Gudijos sostinėje Minske 
priskaitoma 103,110 gyvento
jų, kurių 60,499 moterys ir 
42,611 vyrų. Minske gyveną 
300 lietuvių.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
239 Reid Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS HARRINGTON
239 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6338 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
534 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALICE SAVAGE
534 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1961 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
181 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES E. H. LAUBER
181 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10110 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1845 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OLGA HUDYMA
1845 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2405 has beentT'V'Ued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

ERICH SEUTHE
147 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 So. 4th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID KAPLAN 
(Kaplan’s Delicatessen)

365 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1932 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
186 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE PALEY
186 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 683 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 Sumner Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY CUTLER
60 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 681 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
16 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB HORNSTEIN
16 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 617 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
303 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS COHEN
303 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 611 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at -retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
909 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 823 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
558 Powell Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MRS ANNY SPATZ
558 Powell St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1588 St. Johns PL, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

K. & B. DELICATESSEN, INC. 
1588 St. Johns Place, Brooklyn. N. Y.

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

LILLIAN FREEDMAN
327 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1626 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9032 7 th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERCULES FAVILLA 
Country Club Bar & Grill

9032 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

LOUIS G. GIANNONE
330 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2173 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage 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 1825 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6401 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
246 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM BICA AND 
CHARLES MANERI

246 Nassau Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2579 has been issued to the unde-signed 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control i^aw at 
221 Nassau Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUCY USZYNSKI 
(Joe’s Grocery & Del.)

221 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 6790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
111 Nassau Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES H. SIEGEL
111 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1609 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5213 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHANNA MULLER
5213 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2457 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES CHASE
510 — Ave. LT, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1852 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2219 Voorhies Ave., Borough of Brooklyn, 
County .of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN DETTER
2219 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1698 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
727 Schenck Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2075 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1083 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FANNIE WEBER
1083 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2616 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
889 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB SOFER
889 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2239 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2608 Clarendon Rond, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2123 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDOR SEI PF
155 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6357 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1221 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIEDRICK DREWES
1221 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6389 has been isued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beterage Control Law at 
252 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM PONGE
252 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6755 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
17 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LILLIE BARNETT
17 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6771 hns 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 2723 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
338 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM LEVINE
338 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6487 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1824 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMINICK C. CARISTT
1824 Ave. U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10384 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8401 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE ABBATE
8401 — 15th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6718 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Kingsland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2331 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
283 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BASIL FEDORYK
283 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of - the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Grand Street, porough 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 1154 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
235 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Pagelbėk sau turėti laisvę 
— įsigykite Karo Bonų.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1644 Sheepshead Bay Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOHN J. DURKIN 
1644 Sheepshead Bay Road.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1444 has been issued to the undoMigswl 
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. 
GB 1731 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1866 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRIEDA MAYDAG
1866 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1585 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 Lafayette Ave., Borough _ pf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
73 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GREENFIELD’S FOOD STORES. INC. 
73 Lafayette Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6398 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1603 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AVEDIS & STEVE MELKONIAN 
1603 Cortelyou Road, 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 
1106 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK LAURO
1106 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2721 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1608 Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY KAHANER
1608 Avenue II, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Ijiw at 
1610 Avenue II, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SYLVIA SILVER
1610 Avenue H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9292 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
511A Avenue R, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABE YATROFSKY
511A Avenue R. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
GB 1392 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1321 Avenue Z, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

SALVATORE BURRAFATO
1321 Avenue Z, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2006 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
816 East 16th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARION SCKOLNHC 
(Square Deal Dairy & Grocery)

816 East 16th St., Brooklyn, N. Y.



Rugpjūčio - August 7,

Philadelphijos Žinios
pačių gyventojų naudai. Pla
tinamos taisyklės, kaip pa
laikyti švarą gatvėse, kie
muose. Kai kurie laikos tai
syklių labai sąžiningai. Taip, 
Philadelphija bus švariausia!

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

MOTINĖLĖS” SEIMAS

Moksleivių šelpimo Drau
gijos „Motinėlės” seimas į- 
vyko liepos 29 d. šv. Kazimie
ro parapijoj, Phila., Pa. 10 
vai. buvo iškilmingos pamal
dos, kurias laikė vietos kle
bonas, kun. Ig. Valančiūnas. 
Jam asistavo kunigai S. Ma
žeika ir V. Vėžis, klierikai 
Burokas ir P. Statkus.

Posėdžiuose peržvelgtas 
praeitų metų veikimas ir pla
čiai svarstytas draugijos vei
kimo praplėtimas. Pasiryžta 
vesti platesnę reklamą, skelb
ti laikraščiuose, rašyti laiš
kus, kviesti parapijų draugi
jas prisidėti prie šelpimo dr- 
jos ir t.t.

Naujon valdybon išrinkta: 
kun. Ig. Valančiūnas—pirm., 
kun. J. čepukaitis — vice- 
pirm., kun. P. Lekešis—sekr., 
kun. N. Pakalnis—ižd., kun. 
Dr. J. B. Končius ir kun. Em. 
Paukštis—iždo globėjai. Visi 
pasiryžę ir toliau draugijoje 
dirbti. Manoma kasmet su
kelti $2,000.

Vakare pasakytos atitin
kamos kalbos ir pagarsinta 
draugijos veikla platesnei vi
suomenei. Tik gaila, kad dėl 
šilto oro mažai žmonių atsi
lankė.

PIRMOJI PARAP. AUKA 
DĖDEI ŠAMUI

M.

M.

Ki-

Dryža, Verpačinskienė, A. 
Švedienė, Ramoškienė, J. Bal
čiūnas, Mr. Valaitis, M. Sto
nis, Ona Urbonas, T. Witt- 
kamp, Mr. Jotautas, J. Jakš- 
tis, P. Azaraitienė, Kundro- 
tienė, R. Grebliauskaitė, 
Broblienė, I. Mačiulienė, 
Agentas, O. Kareivienė, 
Borkus, G. Patrukonis, 
Norkus, J. Barnotas, P.
sielius, Z. Janušauskienė, B. 
Peldas, T. Cornis, Shlzeepi.

Daug prisidėjo ir su smul
kesne auka. Tai patrijotinis 
susipratimas tų, kurie prisi
dėjo su auka. Buvo ir tokių, 
kurie neprisidėjo, neįvertino, 
kad būtų teikiama mūsų jau
nuomenei - kariams pagarba. 
Vėliava plevėsuos iš lauko 
pusės bažnyčios priešakyje. 
Dar kartą primenama, vi
siems, kad priduotų savo sū
nų ar brolių vardus, kariuo
menės tarnybos pažymėjimą 
į kleboniją, 324 Wharton St.

K. D.

NAUJI KARIAI

sv.

AUKOJO VĖLIAVAI

Liepos 26 d. šv. Kazimiero 
par. bažnyčioje buvo rinklia
va „Service” vėliavai įrengti. 
Po dolerį aukojo: A. Arlaus
kas, J. Bagočius, S. Mažeika, 
N. Padorius, Mrs. Balilionie- 
nė, Marijona Kavaliauskienė, 
Adelė Kazelis, Sof. Bagočie- 
nė, Košt. Baltrukonis, K.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

Kariuomenėn išėjo šie 
Kazimiero parapijos jaunuo
liai: Petras Marcinkevičius, 
Albertas Bernotavičius, Juo
zas Nausėda, Antanas Micei- 
ka, Steponas Globis, Antanas 
Stonis, Edvardas Norkus, 
Kazimieras Rinius, Antanas 
Naujokas, Petras Kamaraus
kas, Vincas Kantams, Pra
nas Rinius.

Be to, ruošiasi ir nauji ka
riai eiti tarnauti Dėdei Ša
mui. Visiems linkėtina laimės 
ir pasisekimo. Visi parapijie
čiai meldžiasi už visus karei
vius, šventų mišių auka vis 
dažniau užprašoma už karių 
laimę.

Porciunkulio atlaidus žmo
nės pelnėsi tam paskirtose 
bažnyčiose: Šv. Petro ir Povi
lo, šv. Agotos, Šv. Antano, 
Šv. Pranciškaus, (Asyžiečio 
ir Saleziečio), šv. Jono Evan
gelisto, Švč. Sakramento, 
Dievo Motinos Sopulingosios 
ir šv. Klaros vienuolyne.

Šv. Kazimiero par. parapi
jiečiai Mr. ir Mrs. Kaulakiai 
gavo telegramą iš Navy De
partment, kad jų sūnus Jonas 
Kaulakis greičiausiai žuvo 
eidamas pareigas savo šaliai.

Jonas Kaulakis gimęs 1914 
m. lapkr. 10 d. Jis yra baigęs 
par. lietuvišką kat. mokyklą, 
lankęs šv. Juozapo aukštesnę 
mokyklą ir paskiau baigęs 
valstybinę jūrininkystės mo
kyklą. Paskutinius trejus me
tus tarnavo Amerikai. Tar
naudamas ir mokydamosi vi
sur išlaikė lietuvišką pavar
dę ir gražiai mokėjo lietuviš
kai. Jis norėjo tarnauti savo 
šaliai ir nebijojo mirti už Tė
vynę ir žmonijos laisvę. Tar
naudamas savo uždarbį siųs
davo tėveliams, kurie vieni 
patys gyvena senatvėj be jo
kios paramos. Laiškuose pa
guosdavo, kad jam esą gera 
ir saugu. Tarnauti Amerikai 
buvo įstojęs savanoriu ir pir
masis pasiaukojo dėl jos. Tė
veliai labai nuliūdę, bet nenu
siminę, nes kad ir žuvo jų sū
nus, tai už laisvę ir teisybę. 
Juk teisinga ir malonu mirti 
už Tėvynę. Bet ir dabar dar 
vis yra vilties, kad gal išsi
gelbėjo, nes dar tikrų žinių 
nėra. Visi parapijiečiai labai 
užjaučia p. Kaulakius dėl jų 
sūnaus.

Raudonojo Kryžiaus dova
nos kareiviams. ARK. South
eastern Penn, skyrius paruo
šė 1,000 pakietų kareiviams, 
kuriems bus išdalinta išplau
kiant už Amerikos ribų. Ten 
sudėti visi reikalingiausi 
daikteliai: žaidimo kartos, 
batų valymui įrankiai, skus
tuvai, adatų, kramtamosios 
gumos ir kt. Tai dovanos to 
distrikto geradarių.

KRATA VOKIEČIŲ NAME

FBI agentai darė kratą 
Seamen’s Home, 1402 E. Mo- 
yamensing Avė. Krata tęsėsi 
per 5 valandas. Rasta naciš
kos literatūros, Hitlerio pa
veikslų, naciškų vėliavėlių ir 
kt. Suimta 10 asmenų, bet 9 
paleisti. Į kalėjimą išgaben
tas William Schwar, 32 metų 
amžiaus.

GERAS UŽDARBIS

„Pepsi-Cola” bendrovė pa
skelbė, kad šiemet per pirmą 
pusmetį uždirbo $2,610,727. 
Ši bendrovė plačiai skelbiasi, 
tad gerai ir uždirba.

Ir lietuviai biznieriai turė
tų daugiau laikraščiuose 
skelbtis, ypač restoranų ir 
viešbučių pajūryje savinin
kai. Balandėlis.

Shenandoah, Pa.

VAIKŲ NUOPELNAI

NOTICE is hereby given that License No. I NOTICE is hereby given that 
GB 1379 has been issued to the undersigned I EB 1633 has been issued to the
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

to sell beer, at retail under 8 
of the Alcoholic Beverage Contn 
x-7 m io.l Avenue, Borough of 

Kings, to be consum
4710—13th 
County of 
premises.

4710—13th
PHILIP ALTMAN

Ave. Brookly

1601 - 03 So. 2nd St 

Philadelphia, Pa.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m.

Direktorius !
ANTANAS DZIKAS •

3619 East Thompson Street ■
Philadelphia, Pa. į

Telefonuoklte: Regent 2937 
—————————4 ■

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė. 

Viskas nemokamai Kreipkitės 
dieną ar naktį.

Didelis katalikų vaikų nuo
pelnas Philadelphi joj. Visi 
katalikai vaikai pradėjo par
davinėti karo taupymo ženk
lus ir jų pardavė už $347,903. 
Pradinės mokyklos surinko 
$313,268.72, aukštesnės $34,- 
634.47. Daugiau pardavė Sac
red Heart, Allentown moky
kla—už $13,185.20.

ŽUVO

Žuvo Indijos misijų virši
ninkas, kurs paslydo nuo uo
los bevaikščiodamas su savo 
mokiniais ir įkrito į upę.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS Į
Plaukus garbiniuojame pagal 

vėliausios mados reikalavimus.

ĮVAIRĖS GALVOS MASAŽAI

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos 

------•----
VEIDO MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

I EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI 
į 1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434.
RICHMOND GROCERY CO. I

WHOLESALE GROCERS
Savininkai Lietuviai Staponavičiai |

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS! '
3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6725 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
217 Sixth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

217—6 th
JAMES CORCORAN

Ave., Brooklyn, N.

the

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

at retail

NOTICE 
GB 2588 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
438 Sixth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

438—6th
JOHN GMELCH

Ave.. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned- - ■ 107

NOTICE 
GB 1357 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
709 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK LA CAVA 
709 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOCICE is hereby given that License No. 
GB 2629 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

1055 Flatbush Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

BERTHA
10,5 Flatbush Ave.,

WE1NGAST
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1484 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1470 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1715 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1(7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

MORRIS
1514 Flatbush Ave.,

SPIVAK
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2487 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1955 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISADORE BARRIS
1955 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1540 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the.. Alcoholic Beverage Control Law at 
2108 Cortelyou Road. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to 
premises.

HERMANN
2108 Cortelyou Road,

be consumed off the

ALBRECHT
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1777 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2623 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX HUBER
2623 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2174 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
403 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Avenue, 
Kin^s, to be consumed on the

403 Sutter
MORRIS GRABSTEIN
Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 454 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
116 Graham Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

116 Graham
THI LIP 

Ave.,
BLOOM

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 820 has 

sell beer,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 107to .
of the Alcoholic Beverage Control Law at
11 — 7th 
County of 
premises.

PLAZA 
11 — 7th

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed on

Brooklyn, 
the

BOWLING CENTER. INC.
Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2348 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Highlawn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

JOHN TREUEL
132 Highlawn Ave., Brooklyn, N.

No.

NOTICE is hereby given that L 
EB 606 has been issued to the i 
to sell beer, at retail under S 
of the Alcoholic Beverage Contri 
5811 Avenue N, Borough of 
County of Kings, to be consumi 
premises.

JAMES J. GALLAGHE] 
N, Brooklj

ęKIMAS

5811

I Vienybės 
susirinki- 

garalienes

NOTICE is hereby given that Li, 
EB 2262 has been issued to the ui 
to sell beer, at retail under Se 
of the Alcoholic Beverage Control 
154 Montgomery St., Borough of? 
County of Kings, to be consuinS 
premises.

PATRICK J. McCORMACK 
CATHERINE McCORMACl 

154 Montgomery St., Brooklj

NOTICE is hereby -given that Lii 
EB 805 has been issued to the w 
to sell beer, at retail under Se 
of the Alcoholic Beverage Control 

6th St., Borough of 
Kings, to be consund

124 North 
County of 
premises.

124 North
PETRAS PUSN1KAS į
6th St., Broolftj

NOTICE is hereby given that L 
EB 739 has been issued to the l 
to sell beer, at retail under S 
of the Alcoholic Beverage Contri 
369—19th Street, Borough of 
County of Kings, to be consum 
premises.

369—19th
DANIEL LANAHAN 1

St., Brooklyj

Sunkiai serga Julija Kazel- 
skienė, kuri dabar gydoma 
Pennsylvanijos ligoninėj. Li
gonė jau geriau jaučiasi, 
bet vis dar yra pavojingų li
gos ženklų. Ligonę slaugo jos 
dukterys, kurios dažnai ap
lanko savo motiną ir prižiū
ri, kad tik pasveiktų.

Kunigai Valaričiūnas ir če- 
pukaitis išvažiavo atostogų.

Pirmosios Pagelbos kursai 
jau pradėjo veikti. Mergai
tės ir moterys, kurios lanko 
tuos kursus, yra labai paten
kintos, kad gali pasimokyti 
artimui nelaimėje padėti. Kai 
baigs, visos gaus pažymėji
mus, kad jos baigė tokius 
kursus, šiais laikais labai rei
kalinga tokios pagelbininkės.

Švaros Mėnuo Philadelphi- 
joj įgyja vis daugiau ir dau
giau pritarimo ir supratimo 
visų gyventojų, švaros Komi- 
tetan įeina ir katalikų atsto
vas kun. J. Bonner, arkivys
kupijos mokyklų direktorius. 
Manoma, kad tokiu būdu pa
siseks miestą tikrai apšva
rinti ir padaryti sveikesnį

Parama Lietuvai
Klebonas išsiuntinėjo pa

rapijiečiams tokį laišką: 
„Mylimieji Kristuje:

Šis baisusis karas, kuris 
ugnimi ir kardu naikina vis
ką, ką žmonija šimtmečiais 
sukūrė, skaudžiausiai palietė 
mūsų tėvų ir protėvių šalį — 
Lietuvą. Lietuva šiame kare 
pergyveno Rusijos komunis
tų barbariškumą ir dabar 
kenčia Vokietijos nacių žvė
riškumą. Lietuvos žmonių pa
dėtis visoje pilnumoje yra ly
gi ano nelaimingojo keleivio 
padėčiai, apie kurį šv. Evan
gelija sako:

„Vienas žmogus ėjo iš Je
ruzalės į Jeriką. Jis pateko 
tarp galvažudžių. Tie apiplė
šė jį, ir sužeidę jį, nuėjo sau 
palikdami pusgyvį.”

Baisaus karo kryžkelėje 
Lietuva pateko tarp dviejų 
galvažudžių — komunistų ir 
nacių. Jie išgriovė jos mies
tus ir sodybas, apiplėšė ją iš 
jos turtų; tūkstančius ištrė
mė į šaltąjį Sibirą, kitus su
grūdo į kalėjimus; likusieji 
gi kenčia alkį, ir badą ir šau
kiasi pagelbos. Pasaulis ir 
net jos vaikai lietuviai sve
tur gyvenantieji, rodos, ap
kurto ir jos dejuojančio bal
so negirdi. Lietuvos žmonės 
su ašaromis laukia Gerojo 
Samariečio, kurs ateitų jiems 
į pagelbą. Tuo Geruoju Sa
mariečiu, Brangieji Kristuje, 
būkime mes. Todėl neužkir 
tinkime savo širdžių, kad iš 
bado mirties išgelbėtume sa
vo brolius lietuvius. Ištieski
me savo gailestingą lietuviš
ką pagelbos ranką su stam
besne auka. Juk anų nelai
mingųjų tarpe randasi ir Jū
sų giminės.

Kitą sekmadienį, rugp. 9 
d„ leidžiant Jo Em. kard. ar
kivyskupui Dougherty, bus 
daroma mūsų bažnyčioje 
rinkliava nuo karo nukentė
jusiai Lietuvai. Jo Eminenci
jos laišką, kuriame jis ragina 
lietuvius būti tam reikalui 
dosniais, Jums prisiunčiu. 
Su šiuo laišku dar pridedu 
minėtai kolektai konvertėlį. 
Jį panaudokite. Kiek kas 
duos, bus paskelbta. Aukos 
bus siunčiamos per šventąjį 
Sostą.

Pilnai pasitikėdamas, kad 
badaujančios Lietuvos reika
lą pilnai suprasite, atjausite 
ir su gausia auka paremsite, 
pasilieku

Jūsų Kristuje,
kun. J. A. Karalius.”

NOTICE is hereby given that License No. 
GB1463 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5902 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. x

B. HARRY MARMAROSH 
5902 Ave. N, Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 849 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2766 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

2766 Pitkin
IDA RUBENSTEIN
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is _____  _____ ___  _______ ___
EB 582 & EB 584 (Basement) has been is
sued to the undersigned to sell beer, at re
tail under Section 107 of the Alcoholic Bev
erage Control Law at 98 Flatbush Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
STATE BOWLING & BILLIARD ACADEMY 
98 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1372 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2462 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

2462 Pitkin
MAX ABRAMS

Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE Is
GB 1617 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Henry 
County of 
premises.

hereby given that License No.

50 Henry

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

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

is hereby given that License No.NOTICE ____ .
GB 1662 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

1621 Avenue, U, 
County of Kings, 
premises.

I SEA
1621 Avenue U,

Borough of 
to be consumed off

ABDALLA
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 2038 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Driggs Avenue, Borough Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

No.

the

NOTICE is hereby given that License ___
GB 1481 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Calyer Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off

No.

the

169 Calyer
ANDREW SCHELLE
St., Brooklyn, N.

hereby given that LicenserOTICE is
GB 9270 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4606 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

4606 7th

No.

META STR El CH
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 2387 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3601 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM RUBINSTEIN
15th Ave., Brooklyn, N. Y.3601

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2730 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
535 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MURRAY GORMAN 
Municipal Grocery Store

535 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6400 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 New York Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

56 New
H. VON DER REIDT

York Ave., Brooklyn, N. Y.

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

“ “ 107
at

NOTICE 
GB 6767 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law- 
715 Schenck Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

hereby given that License No.NOTICE is _____ _
GB 1464 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

1004 Flushing Ave., 
County of Kings, co 
premises.

RUBIN
1004 Flushing Ave.,

MARCUS
Brooklyn, N. Y.

Pastebė 
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kad vie 
369 bals 
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is hereby given that U 
has been issued to the u 

sell beer, at retail under S< 
of the Alcoholic Beverage Contrt 
1133 Flatbush Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumi 
premises.

NOTICE
EB 8062 

’ to

NOTICE is hereby given that License 
GB 1466 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law .at 
372 Throop Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

372 Throop

NOTICE is 
EB 
to 
of 
511

the

ALMA WINKLER
Ave., Brooklyn, N.

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned881 has __  „

sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

CATHERINE ZWIEBACK
511 Ralph Avenue, Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 534 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under ~ 
of the Alcoholic Beverage Control law at 

tth Avenue, Borough of Brooklyn, 
the

Section 107

566—4th Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MARIE \ DUNCAN
566—4th Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE 'is hereby given that License 
EB 752 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
932 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

932 Wyckoff

WEIRFIELD INN 
Alick Herrmann

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 778 has 
to sell beer, at retail under ______ __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
184 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JACOB PALUSZEK & JOHN ZIELINSKI 

184 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

Section 107

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 885 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
990 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on 
premises.

MEYER & BENNY GREENBERG 
990 Sutter Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 642 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9508 Flatlands Ave., 
County of Kings, to 
premises.

EVELYN 
9508 Flatlands Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on

GEFFKEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICB is hereby given that License ___
EB 1949 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4909—13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
C-ounty of Kings, to be consumed on 
premises.

MARCUS YAROSLOWITZ & 
ISAAC BIENENSTOCK 
(Tel-Aviv Del. & Rest.)

13th Ave., Brooklyn, N.4900

No.

NOTICE is hereby given that License ___
EB 493 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Bevejrage Control Law at 
408 Myrtle Avenue, ~ 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MIKE KASIDONIS
(Clinton Coffee Shoppe)

108 Myrtle Ave., Brooklyn, N.

No.

Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 879 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at . " _ ‘ 2.
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
512—86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
SHORE VIEW RECREATION CENTER, Inc. 
512—86th St., Brooklyn, N. Y.

retail under Section 107

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 857 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
61 Graham Ave.. & 70 Moore St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

AARON & HARRY POTOLSKY 
(P. & S. Delicatessen) 

Graham Ave., 
Moore St..

con-

61
70 Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 509 has been issued to the undersigned 
to 
of 
13 
County of Kings, 
premises.

BENJAMIN & JOSEPH BERGER 
(Berger & Son)

13 Seigel St., Brooklyn, N.

sell beer, at retail
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Seigel Street, Borough of Brooklyn, 

the

under Section 107

Borough 
to be consumed on

NOTICE is hereby given that License
EB 843 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

48 Ralph 
County of 
premises.

48 Ralph
JOHN BURKE

Ave., Brooklyn, N.

No.

the

No.

RUTH WISE
1133 Flatbush Ave., Brool

NOTICE is hereby given that Lk 
EB 1942 has been issued to the in 
to sell beer, at retail under Sei 
of the Alcoholic Beverage Contrd 
937 Flabush Ave., Borough of ‘ 
County of Kings, to be consumes 
premises.

MORRIS GELFAND 1 
(Gelfand & Herman) « 

937 Flatbush Ave., Brookljį

NOTICE is hereby given that 1 
EB 655 has been issued to the 1 
to sell beer, at retail under S 
of the Alcoholic Beverage Contri 
2229—65th 
County of 
premises.

Street, Borough of
Kings, to be consuls

2229—65th
ISRAEL 

St.,
LESHIN 1

Brooklyi

Hja kitiems 
k pačią vai
ky. Pakalnis, 
takas ir ižd. 
& Provincijų 
[n Kunigų Vie- 
[ vicepirminm- 
pkm. N. Pa- 
E. Centro vice-

Sugrį 
Atkočai

NOTICE is hereby given that ! 
EB 1951 has been issued to tne 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Conti 
2303—65th 
County of 
premises.

Street, Borough of j 
Kings, to be consume!

Parapija

2303—65th
LOUIS SCHULER

St., Brool

NOTICE is hereby given that Li 
EB 703 has been issued to the u 
to sell beer, at retail under & 
of the Alcoholic Beverage Contrt 
1213 McDonald Ave., Borough of- 
County of Kings, to be consume 
premises.

SOL FISHMAN 
(Sam’s Tavern) 

1213 McDonald Ave., Brool

NOTICE is hereby given that LI 
EB 2072 has been issued to the U 
to sell beer, at retail under S< 
of the Alcoholic Beverage Contrt 
767a Nostrand Avy., Borough of 
County of Kings, to be consume 
premises.

R. B. DELICATESSEN & RES] 
767a N^strand Ave., BrookI

NOTICE is hereby given that Lil 
EB 571 has been issued to the ui 
to sell beer, at retail under Se 
of the Alcoholic Beverage Control 
311 Nostrand Ave., Borough of 
County of Kings, to be consume 
premises.

LUDWIG STRUNK ! 
311 Nostrand Ave., Brook];

NOTICE is hereby given that Lie 
EB 1614 has been issued to the ui 
to sell beer, at retail under Sei 
of the Alcoholic Beverage Control 
3916—18th Avenue, Borough of 4 
County of Kings, to be consume! 
premises.

SAMUEL BLUMBERG - 
(Parkview Kosher Del. & Rei 

3916—18th Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that 1 
EB 1920 has been issued to the 1 
to sell beer, at retail under S 
of the Alcoholic Beverage Contri 
4319—18th 
County of 
premises.

Avenue, Borough of ' 
Kings, to be consume

4319—18th
SAUL SILVERMAN 1

Ave., Brooklyi

NOTICE is hereby given that Lil 
EB 676 has been issued to the ui 
to sell beer, at retail under Se 
of the Alcoholic Beverage Control 
252 South 
County of 
premises.

9 th St., Borough of 
Kings, to be consumi

252 South
MORRIS ZACK

9th St., Brool

NOTICE is hereby given that Lie 
EB 467 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
449 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

HARRY 
449 Broadway,

issued to the t 
retail under S 
Beverage Contrt 

Borough of 
to be consumi

ALTSCHULLE 
Brookl

NOTICE is hereby given that License 
EB 607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
417 New Lots Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Samuel s. & leg gor7lick
417 New Lots Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 456 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
701 Blake 
County of 
premises.

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

701 Blake
PHILIP BLUME

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1643 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
344 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed cn 
premises.

the

ANGELO BELLO
344 Sumner Ave.. Brooklyn, N.

Ar jau įsigijai Apsigynimo 
Bonų ir ženklelių?

hvyko 
piiai pavyko 
is. Diena bu- 
ratiek prisi
piltais metais, 
k jaunimo, ku- 
p prie gero 
m Daug ma- 
i įvairių dalių, 
p plaukė per 
p Matėsi ir iš 
po profesio- 
r, valdininkų,

NOTICE is hereby given that Lie 
EB 666 has been issued to the un 
to sell beer, at retail under Se< 
of the Alcoholic Beverage Control' 
197 Havemeyer St., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

PAUL WOLICKI 
(Havemeyer Light Lunch 

197 Havemeyer St., Brool

NOTICE is hereby given that Lie 
EB 2350 has been issued to the un 
to sell beer, at retail under Se< 
of the Alcoholic Beverage Control: 
628 Wythe ~ ‘
County of 
premises.

Avenue, Borough of 
Kings, to be consume

628 Wythe

DON M. PONCE 
(McArthur Shop) 

Ave., Brool
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le nude 
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p. Šokėjos už- 
F gražiai. Ši 
[ateityje la
pavo skaičių, 
p ir ją moky

NOTICE is hereby given that Lia 
EB 546 has been issued to the un| 
to sell beei-, at retail under See 
of the Alcoholic Beverage Control^ 
736 Wythe Avenue, Borough of 1 
County of Kings, to be consumed 
premises.

HERMAN J. STELLJESj 
& FRED C. VOLKMER! 

736 Wythe Ave.,

NOTICE is hereby given that Lid 
EB 525 has been issued to the, uni 
to sell beer, at retail under Sec 
of the Alcoholic Beverage Control! 
376 Union Avenue, Borough of 1 
County of Kings, to be consumed; 
premises.

376 Union Ave.

ANNA BISZESKI
Boulevard Bar & Grill) 

BrookI;
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NOTICE is hereby given that Lice 
EB 1623 has been issued to the uni 
to sell beer, at retail under Seel 
of the Alcoholic Beverage Control ’ 
501 Pennsylvania Ave., Borough of I 
County of Kings, to be consumed, 
premises.

DAVID SUGARMAN J 
501 Pennsylvania Ave., Brooklyi)

NOTICE is hereby given that Lic« 
EB 620 has been issued to the un< 
to sell beer, at retail under Sec 
of the Alcoholic Beverage Control 1 
651 Manhattan Ave., Borough of 1 
County of Kings, to be consumed 
premises.

TILLIE SHAPIRO 1 
651 Manhattan Ave., Brooklyn,š

M Street,
Tel EVergreen 7-84 

^AI GEROS RŪŠIE! 

iWeti mūsų parduod 
Re kainas su kitomis

lagviems išmokėjimai

WUR NEGAUSU 
Kaip Petraičių Kraut 

TRAITIENE ]



JTICE is hereby given thst 
I 1379 has been issued toX^> k 

sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage ConfarJ?* Ii7 

) Evergreen Ave., Borough of » 
unty of Kings, to be contnaa1BW 
imises. "* off a

JOHN A. MONTELEONE 
1 Evergreen Ave., ■ Brootfa, t, 

JTICE Is hereby given that tk 
I 1777 has been issued to the J™?” & 

sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage Contn?4.” Itl 

!3 Atlantic Ave., Borough of »** U

MULĖMIS*

MAX HUBER 
13 Atlantic Ave„ BrooU^ K t 

•TICE is hereby given that Lk™. 
2174 has been issued to the on?* 
sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage Controli 1(1 

I Sutter Avenue, Borough of nZ? « 
inty of Kings, to be consunud 
miscs. ■ ” •» th

MORRIS GRABSTEIN 
Sutter Ave., Brookbj, # ,

TICE is hereby given that 
454 has been issued to the JS?. 

sell beer, at retail under Sen?*11*! 
the Alcoholic Beverage Contr^f’ 

Graham Avenue. Borough of #12, 
inty of Kings, ■ to be consuffledB?*41A 
raises. * th ft?1

PHILIP' BLOOM 
Graham Ave- Broo^ R

) - August 7, 1942

•!1------------
s

r

N

ETOS ŽINIOS •:
Sodalicija pasirinko religinę 
dirvą dirbti

SKARULIO - STEČKYTĖS 
JUNGTUVĖS

SUSIRINKIMAS

Kunigų Vienybės 
ginčijos susirinki- 
Angelų Karalienės 

jAjį nijoje rugp. 2 d. 4

TICE is hereby given that Il~«. . 
820 has been issued to the 
sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage Controls 111
— 7 th Avenue, Borough of c
inty of Kings, to be consume) 7^ 
raises. 08 th
PLAZA BOWLING CENTER, ton- 7th Ave- Brookfa^y

TICE is hereby given that .. 
2348 has been issued to the 
sell • beer, at retail under Sw-hJTt 
the Alcoholic Beverage Control)?. 
Highlawn Avenue, Borough of nZZi. "* 

nty of Kings, to be consumed Tit 
nises.

JOHN TREUEL 
Highlawn Ave.,

Pastebėtinas rekordinis lai
mėjimas parapijos istorijoj, 
kad vienas asmuo gautų 10,- 
369 balsus. Tai buvo p. Kata
rinos Vaitkevičienės pasidar
bavimas, kuri ir laimėjo Ka
ralienės vainiką. Po jos se
kė: Stepanija Miltenienė, ga
vusi 2,962, Uščinienė — 2,624 
balsus. Karaliaus vainikas 
teko Antanui Daukantui, ga
vusiam 4,976 balsus. Arčiau
sia jo buvo A. Spaičys, gavęs 
1,788 balsus.

Parapijos Piknikas
Jau artėja rugp. 30, kada 

įvyks parapijos piknikas, še- 
šeri metai, kai parapija netu
rėjo pikniko. Tikimasi, kad 
Klasčiaus parką perpildys 
parapijiečiai ir draugai. Gros 
aštuonių asmenų Suckelio or
kestras. Bus ir dainų progra
ma. Rinksime karalių ir ka
ralienę. žodžiu, bus daug ma
lonumo svečiams. Visi kvie
čiami tai dienai ruoštis vyk
ti Maspethan į Klasčiaus par
ką. Pikniko komiteto susirin
kimas bus rugp. 17 d. vakare.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6454 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1438 Broadway, Boorugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARGARET SIMON
1438 Broadway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2052 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1782 Sheepshead Bay Road. Borough of 
Brooklyn, County of - Kings, to be consumed 
off the premises,

IIENI KLEIN
(Klein’s Delicatessen)

1782 Sheepshead Bay Road,
Brooklyn, N. Y.

Rugpjūčio 2 d. per sumą 
Moterystės Sakramentą pri
ėmė Jonas Skarulis ir Alice 
Stečkytė. Abu jaunavedžiai 
žinomi Apreiškimo par. jau
nimo veikėjai; Alice ilgame
tė choristė, CYA narė. Per 
mišias galingai giedojo par. 
choras. Jaunąją iki altoriaus 
atlydėjo jos tėvelis. Vienin
tele pamerge buvo Sofija 
Kazlauskaitė, arti miausia 
jaunosios draugė. Palydovais 
buvo Alb. Skarulis ( jaunojo 
brolis) J. Žukauskas, V. Be- 
levičius ir Antanas Kruzas. 
Jaunuosius sušliūbavo kun. 
Bruno Kruzas.

Vestuvių puota įvyko Ap
reiškimo par. salėje; dalyva
vo per 150 svečių. Visi linkė
jo jaunavedžiams daug lai
mės. Jaunavedžiai apsigy
vens Athens, Ohio, kur J. 
Skarulis turi svarbų darbą.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2310 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
470 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ANNA 
470 Nostrand Ave.,

107

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SMITH
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6406 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
537 Noštrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ANNA
537 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1552 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 167 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6206 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

KELTER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6120 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9245 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY BREMER
2945 Fulton St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 828 hns been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2S7 Sumner Ave. & 732 Green Ave- Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NAT FETNER
237 Sumner Ave. &
732 Greene Ave- Brooklyn, N. Y.

N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 502 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Brighton Beach Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SOPHIE BECKER
116 Brighton' Beach Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1471 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th< 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1404 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
112 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
Counts- of Kings, to be consumed off the 
premises.

SEGELKE H. TIMMERMANN 
112—7th Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 506 has been issued to the undersigned 
co sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Tjiw at 
->08 Brighton Beach Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ABE FORMAN
(Abe Forman’s Wholesale Provisions) 

508 Brighton Beach Ave- Brooklyn. N. Y.

Žinelės
— Ir vėl būrys lietuvių 

vyks kariuomenėn. Kalbama, 
kad net 400 išvažiuoja šią sa
vaitę.

— Šeši Vyčių kuopos na
riai yra kariuomenėje. Vyčiai 
kiekvieną trečią mėnesio sek
madienį meldžiasi bažnyčioje 
už savo narius kareivius. Kol 
karas tęsis, tais sekmadie
niais vyčiai užprašė šv. Mi
šias. Už juos ir šv. Komuniją 
priims. Gražus jaunimo pa
vyzdys. Spalių 3 d. Vyčiai tu
rės vakarėlį.

— Rugp. 1 d. apkrikštytas 
Teodoro ir Marijonos Gutaus
kų (iš Blissville) sūnus Vol
teris Edvardas; krikštatėviai 
buvo Ona ir Juozas Birgelai.

— Rugp. 6 d. dominikonų 
vienuolijoje amžinus apžadus 
sudėjo Ražickų dukrelė — se
suo M. de Monfort.

NO ’ICE is hereby given that License No. 
GB 2433 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 
premises.

BENJAMIN NATHANSON 
(Wonder Cut Rate Dairy)

563 Nostrand Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6748 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
637 Nostrand Ave- Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
DAVID INDURSKY & JOSEPH MILLET 

(Confidence Pure Food Mkt.)
637 Nostrand Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GH 1576 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 the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9839 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1312 Nostrand Ave- 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM
1312 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2047 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1409 Nostrand Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING KAHN 
(Cohen’s Dairy)

1409 Nostrand Ave- Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1363 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1519 Nostrand Ave- 
County of Kings, to 
premises.

HENRY
1519 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2143 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1541 Nostrand Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES & FRED SCHROEDER 
1541 Nostrand Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2400 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. 
GB 2135 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1736 Nostrand Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HASSELBRACK
1736 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2192 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1768 Nostrand Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PERSEPHONE KOUMIDES
1768 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2536 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1717 Foster Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERNARD LISWOOD 
(The Foster Del.)

1717 Foster Ave- Brooklyn. N. Y.

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

GENNARO PALOMBA
67 Webster Ave- Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2108 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Crescent Street. Borough of Brooklyn. 
County cf Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9497 has been issued to the undersigned 
to sell bier, 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.

FRED HEITMEYER
370 Crescent St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 668 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1293 Bushwick Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, .to be consumed off the 
premises.
HOWARD HECTOR & ARCHIE TUTHILL 
1293 Bushwick Ave- Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6392 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section IC7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3442 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

Karalaičio garbė teko — 
Vaičiūnui Jonui, gavusiam 
701 balsą, o karalaitės — Lo
retai Kazlauskaitei, gavusiai 
716 balsų. Visi šie išrinktieji 
gavo gražias dovanas.

t/ i Kunigų Vienybės 
arimai bei vykdy- 
rta šiemet apylin- 
kartą turėti Treti- 

tferencija. Pavesta 
akalniui konferen- 
šti. Konferencija į- 
ių 25 d., per Kris-

bliaus šventę, Ap- 
ažnyčioje ir salėje. 
Idos, paskaitos ir 
Į Bus pakviesti te
škenai ir pasaulie- 
vaus visos provin
cijų tretininkai ir 
teity panašios kon- 
bus ruošiamos so- 

, Rožančiaus ir šv. 
Ugi joms. Konferen- 
vins religinį veiki- 
ijos.

_____________ BrooUyn, K T
PICE is hereby given that Urenw to. IhsV 
1466 has been issued to the Q*LFt4 

sell beer, at retail under Settft 
the Alcoholic Beverace Cnntml >7 1the Alcoholic Beverage Control

Throop Avenue, Borough of Brnolu 
nty of Kings, to be consumed dfikl 
nises. u «

ALMA WINKLER
Throop Ave- Brookin, N. y 

(ICE is hereby given that License », 
881 has been issued to the undent 

sell beer, at retail under Section is? 
:he Alcoholic Beverage Control In # 

Ralph Avenue, Borough of Btroklra 
ity of Kings, to be consumed oetkl 
rises. _____ *

CATHERINE ZWIEBACK
Ralph Avenue, Brooklyn, N, j, 

7CE is hereby given that License No. 
534 has been issued to the mdersįmej 
sell beer, at retail under Section KJ? 
he Acholic Beverage Control Law u 
-4 th Avenue, Borough of Brook)™ 
ity of Kings, to be consumed on th 
iises«

M ARIE \ DUNCAN
-4th Ave., Brooklyn, N. Y.

'ICE *is hereby given that License No. 
752 has been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Section in 
he Alcoholic Beverage Control Uw į 
Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn) 
ty of Kings, to be consumed on thr 
ises.

WEIRFIELD INN 
Alick Herrmann

Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

ICE is hereby given that License No. 
'78 has been issued to the undersgned 
ell beer, at retail under Section in 
>e Alcoholic Beverage Control lav it 
Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
ty of Kings, to be consumed on the 
ises.
OB PALUSZEK & JOHN ZIELINSKI 
Bedford Ave., Brooklyn, N, Y.

CE is hereby given that license No. 
>85 has been issued to the undersigned 
sll beer, at retail under Section in 
e Alcoholic Beverage Control Law it 
Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
:y of Kings, to be consumed on the 
ses.
MEYER & BENNY GREENBERG 
iutter Ave., Brooklyn, N. Y.

CE is hereby given that License No. 
42 has been issued to the undesigned 
•11 beer, at retail under Section Irt 
e Alcoholic Beverage Control law it 
Flat lands Ave., 
y of Kings, to

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

GEFFKEN
Brooklyn, N. Y.
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parką Matėsi ir iš 
lijų. Buvo profesio- 
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[HSS

Šiame piknike įvyko nelai
mė jaunų moterų d-jos narei 
St. Jakubčionytei - Cassano, 
kuri, pametė nuo rankos 
brangų auksinį laikrodėlį. 
Radę prašomi atnešti į klebo
niją.

Atostogauja
Sugrįžo iš atostogų Nina 

Atkočaitė, choristė. Buvo iš
važiavus į Worcester, Mass., 
Antrą savaitę Atlanto pa
kraščiuose maudosi B. Brun- 
dzienė, kuri jau gerokai sau
le nudegus. Praleido atosto
gas kleb. kun. Paulionio se
sutė Lilija su dukrele iš Bal
timore, Md. pas kunigą brolį 
ir seserį. Jų brolis Edvardas 
Paulionis, savanoris, karys 
irgi netoli Baltimorės gyve
na, Ft. Mead, Md. Sugrįžo 
trumpam laikui iš kariuome
nės kun. Pinkaus brolis.

Povilą Zaborskį, karį, ku
ris randasi South Carolina, 
atlankė jo mamytė ir sesuo 
su savo vyru Juškausku.

Maspetho Žinios

NETIKĖTUMAS

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
ĮVAIRI VEIKLA

EVELYN 
Flatlands Ave.,

SE is hereby given that License Na 
•49 has been issued to the undersigned 
11 beer, at retail under Section 107 
» Alcoholic Beverage Control law it 
■13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
y of Kings, to be consumed on the 
>68.

MARCUS YAROSLOWITZ k 
ISAAC BIENENSTOCK 
(Tel-Aviv Del. & Rest) 

13th Ave., Brooklyn, N. Y.

IE is hereby given that License Na 
3 has been issued to the undersigned 
1 beer, at retail under Section 1W 

Alcoholic Beverage Control Law st 
lyrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
r of Kings, to be consumed on the

MIKE KASIDONIS
(Clinton Coffee Shoppe) 

yrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

E is hereby given that License Na 
3 has been issued to the undersigned 
I beer, at retail under Section M 

Alcoholic Beverage Control
ith Street, Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed oo the 
rs.
J VIEW RECREATION CENTER. !>“• 
•th St., Brooklyn, N. *■

E is hereby given that License Na 
1 has been issued to the undersigns 

beer, at retail under Section 1«< 
Alcoholic Beverage Control Law “ 

ham Ave- & 70 Moore St, Borough 
oklyn. County of Kings, to be con- 
on the premises.
ARON & HARRY POTOLSKY

(P. & S. Delicatessen) 
įam Ave., 
>re St,

3 is hereby given that License, 
has been issued to the undersijneo 
beer, at retail under Section W 

Alcoholic Beverage Control Law * 
gel Street, Borough of 
of Kings, to be consumed on u

NJAMIN & JOSEPH BERGER
(Berger & Son) Y

el St, Brooklyn, N- *•

i is hereby given that
. _een issued to the uuuSSL- 
r at retail under Sectį’®_ 
_____ . 'erage 
Avenue, Borough of Brookv"

dalis ėjo gyvai. Bu- 
s kontestai: laimė- 
vo gražias dovanas.

lietuviški šokiai,
se rūbuose, darė

HffliBuys
tori*
bimi’ spūdžio. Šokėjos uz-
Ge? di
mb idavo gražiai, ši 

retų ir ateityje la
kdinti savo skaičių.

ggfcėjoms ir jų moky- 
Irundzienei.
moterų d-ja leido 2 

pušie 

ttlPS • 

NUM I 
Bulk 
tori* 

sV 
gg/ jt, Brooklyne. 
f2Sri!

"ri* 
rftkl* 
id # 
d*’1

is, kurie buvo ski- 
’apijos naudai. Lai- 
i. T. Kilbride, 64-88 
Rego Park ir Anto- 
nienė, 224 Prospect

domumo sukėlė ka- 
| šeimos rinkimas.

£OS” administraci- 
gauti A. Vaičiulai-

Brooklyn, N. T.|»

® NE HISTORY OF
THUJANI ANof tin " _

i«Bf; TERATURE

i is nereoy given urn 
has been issued to the understf® 
beer, at retail under Section 

Alcoholic Beverage Control I*’ 
ph Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed on

JOHN BURKE Y
Ave., Brooklyn.h

is hereby given that Lie®® 
has been issued to the undersign 
beer, at retail under Sec^011 ,i 
Alcoholic Beverage Control Law 
r Lots Ave- Borough of BrookO" 
of Kings, to be cunswned on

^MUEL S. & LEO GOR7UCK 
■ Lots Ave., Brooklyn, «•

is hereby given that 
has been issued to the undersik® 
beer, at retail under Sect,<,n 
\lcoholic Beverage Control Law 
ce Avenue, Borough of oroowi' 
>f Kings, to be consumed on 

t
PHILIP BLUME „ v 

e Ave., Brooklyn, “■

is hereby given that 
has been issued to the understgn 

oeer, at retail under Section 
Jcoholic Beverage Control 
ner Avenue, Borough of orwK7|.; 
>f Kings, to be consumed m

ANGELO BELLO , v v. 
įer Ave- Brooklyn, B-

gausiai iliustruota, 
usl. ir yra Lietuvių 

buul_ o Instituto leidinys.
egzemplioriaus kai- 
o užsisakant 50 eg- 

ų ar daugiau—30c.

UI**?
N0B3

cs**r

fi Ik ’

Cae® *

Organizuos Raud. Kryžių
Rugp. 9 d. 8:30 vai. vak. 

vietinės parapijos salėje šau
kiamas visų Maspetho mote
rų susirinkimas lietuvių Rau
donojo Kryžiaus skyriui su
organizuoti. Raudonojo Kry
žiaus reikalus aiškins R. K. 
atstovė lietuvaitė Iz. Sigely- 
tė - Harris.

Šv. Onos Moterų Veikla
Šv. Onos sodaliciją sudaro 

jaunos čia gimusios moterys. 
Jos įrašytos į St. Anne de 
Beaupre, Kanadoje, arkibro- 
liją (kanoniškai su vyskupo 
leidimu įsteigtos) ir gauna 
visas dvasines malones bei 
atlaidus. Ligšiol turi jau vei
klias 45 nares. Rugp. 3 d. su
sirinkime vėl įsirašė 2 narės. 
Sodalicija gyvuoja tik antri 
metai, bet daug gera padarė 
parapijai, mokyklai ir sese
lėms.

Šiame susirinkime nutarė 
dėtis į organizuojamą Raudo
nojo Kryžiaus skyrių. Nuo 
seniau gelbsti armijos kape
lionams. Stengiasi gauti baž
nytinių rūbų pamaldoms; 
renka žurnalus bei laikraš
čius kareiviams; netrukus 
siųs kun. kapelionui Petrei- 
kiui į Camp Upton medalikė- 
lių, škaplierių, maldaknygių. 
~~ .. -. ta

ITJVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

T9 W '

‘J- Brooklyn, N. Y.417 Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
cite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

• palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.>■«
to

lodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

Ml

0% 
to

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

PETRAITTENE ir SŪNŪS

Rugp. 1 d. vakare suskam
bėjus durų varpeliui, sutiko
me prieš duris apie 50 asme
nų, kurie suėjo vidun; jie tu
rėjo savo virėją, dovanas, 
programos vedėją ir t.t. Vi
si mus sveikino vedybinio gy
venimo 30 metų sukaktimi!

Mums liepė sėstis už stalo, 
o K. Krušinskas pranešė, kad 
susirinko giminės, draugai 
mudviejų pagerbti; atkalbė
jo maldą ir prasidėjo puota, 
linkėjimai, dovanos.

Vėliaus paaiškėjo, kad šiai 
netikėtai puotai pradžią pa
darė Kubiliai, Terebeizai, 
Bušinskai, Žeroliai, Dauba
rai, Skaruliai, Mačiulis, Bal
čiai, Baltrušaičiai, Bernotai, 
Vilkish iš Newark, Montvilai 
iš Elizabeth, Vaičiulevičiai, 
Norbutienė. Telegrama svei
kino Mr. ir Mrs. Dreiner, Žer- 
nauskai, Dobrovolskiai, Mi
kulskienė.

Nors mes nebuvom verti 
šios pagarbos, bet kadangi 
tokia jūsų, Draugai, valia, 
tad mes jūsų gerą širdį pri
imam ir daug kartų tariam 
širdingą ačiū.

Petras ir Magdalena 
Montvilai.

Raudonojo Kryžiaus Broo
klyn© skyrius turi chorų pa
tarnavimo dalinį, kuris pa
gelbsti New Yorko apylinkės 
armijos ir laivyno kapelio
nams. šie chorai patarnauja 
per katalikų, protestantų ir 
žydų pamaldas. Mrs. V. Mac
Donald vadovybėje veikia 15 
choro grupių su 140 moterų 
giesmininkių. Tas pats cho
ras lanko ligonines, kur džiu
gina ligonius.

Kiekviena choro grupė tu
ri pratybas kartą per savai
tę. Chorisčių tarpe yra tokių, 
kurios gieda jau dešimt ir 
dvylika metų.

Kolumbo Vyčių tautinis su
važiavimas bus rugp. 18 d. 
Memphis, Tenn.

REIKALINGA MOTERIŠKĖ
vidutinio amžiaus, namų dar
bui. Sąlygos labsi geros. Dar
bo vieta — Scarsdale (netoli 
White Plains). Kreiptis į „A- 
merikos” administraciją.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 710 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2788 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY DIEFENBACH
2788 Fulton St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2060 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1925 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDWARD ZEIGER
St- Brooklyn, N. Y.

hereby given that License Nb. 
EB 2269 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

BERNICE MASALEK 
Ave- Brooklyn, N. Y.

1925 Fulton

NOTICE is

463 7th 
County of 
premises.

•163 7th

SUNKIAI SUSIŽEIDĖ 
BALTRUŠAITIS

Apreiškimo par. šv. Vardo 
dr-jos pirm. K. Baltrušaitis 
dirbtuvėje sunkiai susižeidė. 
Mašina pagriebė jo kairįjį 
nykštį ir sunkiai sužalojo. 
Dešimt dienų išgulėjo Jamai
ca ligoninėje. Dabar jau na
mie, bet dirbti dar negali. 
Yra gydytojo priežiūroje.

Linkime K. Baltrušaičiui 
veikiai išsveikti.

VALANTIEJŲ SUKAKTIS

Šiomis dienomis sukako 25 
metai, kai susituokė Veroni
ka ir a.a. Antanas Valantie- 
jai. Sukaktis atžymėta šv. 
mišiomis. Buvo atvykęs kun. 
J. Valantiejus.

Grab. V. Valantiejienė nuo
širdžiai dėkinga kun. J. Va- 
lantiejui, savo sūneliams, V. 
Kasparaitytei, EI. Galčiūtei, 
ponams Jackson, giminėms, 
draugams už linkėjimus, mal
das ir dovanas. .

IŠNUOMOJAMA—5 šviesūs, 
patogūs kambariai arti 8th 
Ave., BMT traukinių ir Ralph 
Ave. gatvekario. Prieinama 
kaina. Kreiptis: A. Balčiūnas, 
321 Chauncey St., Brooklyn.

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

at retail under Section 107

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

HOFFMAN
Brooklyn, N. Y.

N. Y.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CORDES
Brooklyn, N. Y

NOTICE
EB 1929 
to sell beer, _  _____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

5304 4th 
County of 
premises.

5301 4th

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed on

ANGELO SAGOS 
(Coliseum Rest.) 

Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that LicenseNOTICE
EB 520 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4718 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

•1718 1th

No.

the

VIRGINIA M. DENECKE 
(Crescent Bar & Grill)
Ave., Brooklyn, N.

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

beer, at retail under Section 107

NOTICE 
EB 1899 
to sell ____ __ ___ _____ __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
110 Myrtle 
County of 
premises. 

110 Myrtle

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

ROSELENA CORP.
Ave- Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 

at retail under Section

the

Y.

No.NOTICE is 
EB 
to 
of 
131 
County of Kings, to 
premises.

SEVERINO 
131 Harrison Avenue,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB ‘ ‘
to 
of 
459 
County of Kings, 
premises.

IKE CHESSIN, ABE LTFSCHITZ AND 
BENNY GOLDBERG 

(Chessin’s Del.
459 Stone Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 651 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
the

796 has
sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at
Harrison Avenue, Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

BASILICO
Brooklyn, N. Y.

1632 has been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

415 Sutter 
County of 
premises.

415 Sutter

the

N. Y.

Avenue, 
Kings, to be consumed on

BENJAMIN FARBER 
Avenue, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
RL 7650 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2434 Pitkin Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings .to be consumed 
on the premises.

SAMUEL ABELOWITZ
2434 Pitkin Ave., Brooklyn. N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
182 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MULLER
182—7th Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1489 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
302 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CORTESE
302—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2179 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
164 Park Place. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLPH ROSENBERG 
(Navarre Dairy Co.)

• 64 Park Place Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1527 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Nostrand Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RALPH & EPHRAIM BERNSTEIN 
(Bernstein Bros.)

2126 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9026 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Caton Avenue, Borough of Brooklyn, 
to sell beer, at retail under Section 1C7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

ANNA MERETYK 
(Caton Dairy & Grocery)

2126 Caton Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1908 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1130 Flatbush Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSIE WERTH O’BRIEN & 
FRANK O’BRIEN 
(Werth & O’Brien)

1130 Flatbush Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 549 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1837 Coney Island Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

S. & M. DEL- INC.
1837 Coney Island Ave- Brooklyn, N. Y^_

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 850 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2032 Coney Island Ave- Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KINGSWAY BOWLING CENTER. INC. 
2032 Coney Island Ave., Broklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 459 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
3175 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

K. & J. DINER & REST- INC. 
3175 Coney Island Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 848 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1638 Coney Island Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WALTER RUDEN
1638 Coney Island Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2236 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1218 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BRISTOL BAR & GRILL, INC. 
(Famous Delicatessen)

1218 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 838 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1906 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

P. & M. DEL- INC.
1906 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 766 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
378 Weirfield St- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

Brooklyn© Lietuviai Graboriai

FRANK KRESSE
St- Brooklyn, N

hereby given that License
GB 6359 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Kings Highway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMANDUS JUNGE
244 Kings Highway, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1732 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 1947 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
153 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

3442 Fulton

NOTICE is

153—7th

Y.

No.

JEANNE GOTTHEIL
(Century Food)

Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 10171 
to sell beer, .. ____ _ ____ ..
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Flatbush Ave- - 
County of Kings, to 
premises. 

NATHAN 
(Tilden 

1009 Flatbush Ave-

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

at retail under Section 107

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SPINDELL
Dairy)

Brooklyn, N. Y.

au įsigijai Apsigynimoau įsigijai zxpsigj**“"''
Bony ir ŽenkleliŲ? 651

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Grabo rius—Balsamuotojas

Modemiška 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.

—---------------------------------------------------------------------—

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford 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. 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. 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.



6 AMERIKA Rugpiūčio - August 7J11 KAIP
Lotas? 

įtaisas.ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

"PIKNIKAS
Sekin., Rugp.-Aug. 9 d.,’42

KLASČI U S - CLINTON PARKE
Bctts ir Maspeth Avenues Maspeth, N. Y.

Šokiams Gros AVIŽONIO Orkest.
— • —

Bus įdomi programa, Karališkos „Šeimos” rin
kimai ir kiti įvairumai

— • —
Pradžia 1 vai. popiet

— • —
Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

• • •
Įžanga — 50 centų

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

AMI
LI

Kl

EL

Entered
Office a

Angelu Karalienes 
Parapija

Parapijos metinis piknikas 
bus šį sekmadienį, rugp. 9 d., 
Klasčiaus parke. Išrodo, kad 
visi parapijiečiai rengiasi. 
Bet gali būti ir tokių, kurie 
parapijos reikalus padės į ša
lį ir vyks sau į maudynes, 
praleisti laiką tarp svetimų, 
duoti savo centą svetimiems. 
Bet teatsimena tokie, kad jie 
nebus atlikę savo pareigos.

Taigi, visi geros valios pa
rapijiečiai dalyvaukite šiame 
piknike, kuriame žada būti 
labai daug įvairumų.

Karališkos šeimos rinki
me kandidatai, kurie buvo 
skelbiami, dar naujų balsų 
nėra rekordavę, bet, girdėti, 
kad atsirado nauji kandida
tai, kurie, kaip sako jų mena- 
džeriai, bus žinomi tik pik
nike. Išrodo, kad karališkos 
šeimos rinkimai bus įdomūs. 
Reikia, kad kiekvienas para
pijietis tuomi susidomėtų ir 
neapleistų parapijos išvažia
vimo. Visi į parapijos pikni
ką!

Šv. Vardo d-jos vyrų ben
dra šv. Komunija bus šį sek
madienį, 9 vai. mišių metu. 
Tuoj po mišių, parapijos sa
lėje Jįus trumpas, bet svar
bus susirinkimas. Visi nariai 
ir norį prie šios draugijos pri
sirašyti, prašomi ateiti į salę.

Porciunkulo atlaidai pra
ėjo didžiausiu pasisekimu. 
Pamokslus sakė kun. Aukšti
kalnis, jėzuitas. Per mišpa
rus abi dienas bažnyčia buvo 
pilna žmonių. Daug ėjo prie 
Dievo stalo.

GRISAIČIŲ PADĖKA

Norime per „Ameriką” 
nuoširdžiai padėkoti visiems 
giminėms ir draugams už at
silankymą į mūsų vestuves 
ir už brangias dovanas. Dide
lis ačiū svočiai p. K. Pusni- 
kienei ir piršliui F. Grisai- 
čiui, pirmajai pamergei Onai 
Pusnikaitei ir pirmajam pa
broliui Joe Carroll; pamer
gėms Olgai Vaiginytei, Aldo
nai Masiulytei, Elenai Ilgū- 
naitei ir Marytei Terebeizai- 
tei; pabroliams Petrui Pus- 
nikui, Petrui Jankui, Petrui 
Vinčiui ir Simui Bayer.

Musų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Kun. Dr. J. B. Končius, 
Kunigų Vienybės Lietuvos 
šelpimo komisijos pirm., lan
kėsi „Amerikos” įstaigoje ir 
prižiūrėjo ruošiamos didelės 
knygos „Amerikos Lietuvių 
Katalikų Darbai” spausdini
mą. Pas save kelioms die
noms į Mt. Carmel, Pa., jis 
išsivežė rašytoją Ant. Vaičiu
laitį, kurs nuo liepos 13 d. pa
vadavo „Amerikos” redakto
rių.

• Eleonora Bartkevičiūtė, 
„Amerikos” štabo narė, jau 
antra savaitė atostogauja 
Vermont valstybėje. Pirma 
savaitė buvo lietinga.

• Kun. P. Lekešis rugp. 1 
d. dalyvavo kun. Ig. Kelmelio 
60 metų sukakties minėjime, 
Newark, N. J.

• Petras Montvila su žmo
na rugp. 1 d. minėjo vedybi
nio gyvenimo 30 metų sukak
tį.

• Rūta Averkaite, „Ame
rikos” admin, ir Jadvygos 
Averkų dukrelė, vasaroja 
Brooklyn© vyskupijos vasar
vietėje, Mattituck, L. I.

• Dr. E. Žukauskas Ame
rikos kariuomenėje jau pa
keltas majoru.

• Leit. Alb. židanavičius 
pakeltas pirmuoju leitenantu. 
Jo žmona Mildreda (žudžiū- 
tė) dabar gyvena pas savo 
tėvelius žudžius, „Amerikos” 
skaitytojus.

• Apreiškimo par. paren
gimų komiteto susirinkimas 
įvyko rugp. 5 d. Kleb. kun. N. 
Pakalnis nuoširdžiai dėkojo 
už pasidarbavimą par. pikni
ke (liepos 26 d.), kurs praėjo 
gražiausiu pasisekimu.

• Maspetho par piknikas 
bus rugpiūčio 30 d. Klasčiaus 
parke.

Esame labai dėkingi Anta
nui ir Juozui Grisaičiams ir 
p. Miklasevičienei už pagelbė
jimą prie stalų ir J. Andriuš
kevičiui už tvarkos palaiky
mą.

Paskiausiai, bet ne pasku- 
tiniausiai, nuoširdžiai dėko
jame mudviejų tėveliams už 
visa, ką jie padarė mudviejų 
gerovei.

Pranas ir Olga 
Grisaičiai.

• Kun. V. Galčius, C.M., 
neseniai įšventintas, paskir
tas Šv. Jono universiteto lo
tynų kalbos mokytoju.

• Alfonsas Stankevičius, 
New Yorko Aušros Vartų 
par. draugijų veikėjas, arti
mas „Amerikos” bičiulis, 
naujos „Amerikos” automa
tinės mašinos fondui paauko
jo 10 dol. Tai pirmoji auka 
naujai mašinai. Automatinė 
mašina jau atgabenta ir ja 
spausdinami įvairūs spaudos 
darbai.

• Andrius Daugirdas, bu
vęs Lietuvos „XX Amžiaus” 
dienraščio administratorius, 
mėnesį viešėjęs pas kun. J. 
Balkūną, išvyko į Chicagą, 
kur jis dirbs „Draugo” ad
ministracijoje.

• Elena Vaitekūnienė, šv. 
Monikos moterų našlių dr-jos 
įsteigėja-pirmininkė, Mot. S- 
gos 29 kp. sekretorė, šią sa
vaitę išvyksta apsigyventi į 
Hartfordą, kur jos sūnus An
tanas turi gerą darbą. Duktė 
Emilija pasilieka Brooklyne.

• Edv. Paulionis, vaisti
ninkas, sėkmingai tarnauja 
kariuomenėje. Jis dabar 
Maryland valstybėje. Jo vais
tinę dabar tvarko Dr. J. Pau- 
lonis.

• Angelų Karalienės par. 
metinis piknikas įvyks šį sek
madienį, rugp. 9 d„ Klasčiaus 
parke. Gros par. benas, bus 
įvairių įdomybių.

• Elena Kundrotaitė, aukš. 
mokyklos mokytoja ir Vestai 
knygyno vedėja, lanko Co
lumbia universiteto vasaros 
kursus. Ji yra iš Rochester, 
N. Y., kur gyvena jos tėveliai, 
„Amerikos” skaitytojai.

• Federacijos N. Y. apskr. 
susirinkime liepos 31 d. pa
kartotas vieningas nusistaty
mas, kad katalikiškos dr-jos 
nedalyvauja tokiame darbe, 
kur brukasi komunistinės 
draugijos.

• L. Vyčių 41 kp. susirin
kimas įvyko rugp. 3 d. „Ame
rikos” įstaigoje. Tartasi bū
simo L. Vyčių seimo reikalu.

• Lietuvių Dienos Komite
to (N. Y. Apylinkės) posėdis 
įvyko rugp. 6 d. „Amerikos” 
įstaigoje. Pasidžiaugta gra
žiai pasisekusia pramoga.

• Dr. Julius Jurgėla įstojo 
kariuomenėn, jam suteiktas 
antro leitenanto laipsnis. Pa
skirtas į aviacijos dalinį.

• Justas Jankus sėkmin
gai studijuoja muzikos moks
lus ir vasarą lankydamas N. 
Y. universitetą. Jis speciali
zuojasi muzikos teorijos dės
tyme ir dirigavime. Neseniai 
jis buvo išrinktas kaip ge
riausias dirigavimo klasės 
studentas; Acme judomų pa
veikslų bendrovė yra nufil
mavusi Justą įvairiuose diri
gavimo judesiuose.

• Marg. Digrytė, smuiki
ninkė, gyv. Great Neck, yra 
gavusi kelių mokyklų pasiū
lymus muzikos mokytojos 
vietai užimti. Bet ji nenorinti 
iš Great Neck išvažiuoti . . .

• Adv. Wm. Drake (Dra
gūnas) rimtai ruošiasi kon
greso rinkimams. Jis bus res
publikonų partijos kandida
tas. Jam teks kovoti prieš 
demokratą kongresmaną Ke
ough.

• Adv. K. R. Jurgėla para
šė „Nowy Swiat,” lenkų laik
raščiui, ilgą laišką, kuriame 
atremia lenkų neteisingą Žal
girio mūšio aprašymą.

• Marijona Paulonytč ren
giasi apdlankyti savo brolį 
Edvardą, neseniai įstojusį sa
vanoriu į Amerikos kariuo
menę.

• Adele Martin gydosi 
Queens General ligoninėje, o 
Wyckoff Heights ligoninėje 
po operacijos sveiksta Kazys 
Šimkus.

Bayonne, N. J.
Važiuos Bostonan

Klebonas kun. M. Kemėžis 
kitos savaitės pradžioje vyks 
į Bostoną, į L. Vyčių seimo 
atidarymo iškilmes. Kun. M. 
Kemėžis yra vyčių organiza
cijos dvasios vadas. Linkime 
jam labai laimingos kelionės.
Parapijos daržo atidarymas

Rugp. 16 d., sekmadienį, 2 
vai. popiet, įvyks iškilmingas 
parapijos daržo atidarymas. 
Neseniai daržas puikiai ištai
sytas ir pritaikintas pikni
kams. Bus orkestras, įdomūs 
įvairumai ir galybės praš
matnumų. Laukiami ne tik 
vietiniai, bet ir apylinkės lie
tuviai atvykstant į šias iškil
mes. Bus pravesti stambūs 
laimėjimai.

Lankėsi kun. Dr. Rėklaitis, 
kun. Dr. J. Starkus. Svečia
vosi subdijakonas Edv. Bu- 
levičius iš Homestead, Pa.

Rugp. 9 d. bus pakrikštyta 
Prano ir Marijonos (Dudai- 
tės) Modeševskių dukrelė Pa
tricia Anne.

NAMAI-BARGENAI

„MALDŲ ŠALTINIS”

Daugelis pageidavo malda
knygės didelėmis raidėmis. 
Tokią maldaknygę „Maldų 
Šaltinis” jau gavome. Ją iš
leido kun. Pr. J. Juškaitis, 
kurios kaina $2.50. Kreiptis: 
„Amerikos” administracijo
je, 222 So. 9th St., Brooklyn, 
N. Y.

APTAMSINT ŠVIESAS!

Nuo rugpiūčio 4 d. New 
Yorko miesto ribose automo
bilių vairuotojai turi laiky
tis naujų taisyklių: kiekvie
ną vakarą pusė valandos sau
lei nusileidus automobilių di
džiosios šviesos turi būti už- 
temdintos ir taip laikomos 
iki pusvalandžio saulei užte
kėjus. Taisyklių nesilaikan
tieji bus baudžiami iki 50 dol. 
ir 30 dienų kalėjimo.

DIDELIS PIKNIKAS

MOTERŲ IŠVAŽIAVIMAS

Šį sekmadien, rugp. 9 d., 
Forest parke Moterų S-gos 29 
kuopa turės smagų išvažiavi
mą, kurin rengėjos visus ma
loniai kviečiai.

Jei būtų lietus, atitinkama 
smagi pramoga įvyks M. Ki- 
vytienės namuose, 67 Ten 
Eyck Street, Brooklyne.

SEKMADIENĮ, RUGP. - AUGUST 16,1942
ŠV. MYKOLO PARAPIJOJE

J5 East 23rd Street Bayonne, N. J.

Programa nuo 2 vai. popiet.
Muzika visą laiką Įvairiausios įdomybes

Įžanga — 50 centą
KELRODIS: Traukiniu — C. R. R. of New Jersey kryptimi, išlipti 22nd St. 
stotyje. Autobusu — nuo Journal Square iki pat 23 Street.

Visi lietuviai maloniai kviečiami.

ATIMS PILIETYBĘ

Federalinis p r o k u r o ras 
New Yorke Correa veda bylą 
prieš 37 vokiečių naciško 
Bundo narius, kurie buvo ta
pę Amerikos piliečiais ap
gaulingu keliu. Prokuroras 
reikalauja visiems jiems at
imti Amerikos pilietybę, ku
rios jie neverti.

Norintiems pirkti arba par
duoti savo namus, apsidraus
ti save ar savo nuosavybes— 
apsimoka kreiptis žemiau pa
žymėtu antrašu, čia galima 
kreiptis ir „War Damage” ap- 
draudos reikalais. Geriausi 
namų bargenai iš visų apylin
kių yra suregistruoti pirkėjų 
pasirinkimui. Rašykite, tele- 
fonuokite arba a s m e n i a i 
kreipkitės —

J. P. MACHULIS
Real Estate & Gen. Insurance
86-56 85 St.,Woodhaven, N.Y.

(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1753 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
556 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES & NATHAN 
JAREMBINSKY

556 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1706 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
949 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE SALVATORE
949 DeKalb Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6325 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1050 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID JAGERMAN » 
1050 Rogers Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 837 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5705 — 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN MAHLSTEDT
5705 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

Visu Atlantiko pakraščiu, 
nuo Maine iki No. Carolina, 
uždrausta lėktuvams pasiro
dyti. Taip pat draudžiama 
plaukioti privatiems laivams.

Planuojama įvesti kariuo
menėje tikybos pamokas.

10 „The New 
Ijjvo įžanginia
is apie Atlanto 
j: jjbai neatsar- 

daugiau ne- 
1; mažos valsty- 

Jįrereninės.” 
4įkiti laikraš 
k nevengdavo 

bet „New 
* visada stovėjo 
į didelių ir ma
ls. Tokio dien
ias pasisaky- 

219 So. 4th Street, Brooklyn, N.|:mtų suverenu-
(Williamsburgh Bridge Plaza) jį įspėjantis.

fa pradedama 
tei mintis, nio
bių visuomenę 
tekti nuo idea- 
hetiško kelio, 
Cįjų tautų vil-

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

Tel. STagg 2 - 7177

Tel.

TeL EVergreen 7 - 6888
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS .
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirii
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos, ALUS 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPI

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 563 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1103 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HYMAN & MAX LIEBERMAN 
1103 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1624 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2814 W. 36 Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

2814 W.
HARRY SOBOL

36 St., Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that Licflj._;nįfq New 
EB 497 has been issued to the unj -!lucus „new 
to sell beer, at retail under Seal -M>ncnin noc- 
of the Alcoholic Beverage Control® iJdlĮ™ U JJu

Ipaq rašytojas 
; i nusiuntė 
hies" redakto-

29 Wilson 
County of 
premises.

29 Wilson

Avenue, Borough of ’ 
Kings, to be consumed

FRANK MESSINEO
Ave., Brookl;

NOTICE is hereby given that Lie 
EB 533 has been issued to the un 
to sell beer, at retail under Se< 
of the Alcoholic Beverage Control 
1147 Broadway. Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

EMIL JUNKE 
1147 Broadway, Brook];

V0I

NOTICE 
EB 2268 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
243 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH MESKAUSKAS
243 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4410 12 Avenue H, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KATHERINE ZANDER
12 Avenue H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE :s hereby given that License No. 
GB 1722 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
353 — 17th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH M. CHODKOWSKI
353 — 17th St., Brooklyn, N. Y.

4410

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1874 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
517 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

AMALIA SPILIOTES 
(Purity Delicatessen)

517 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1679 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
584 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2341 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 the 
premises.

255 Quincy

NOTICE is

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

hereby given that License No. 
GB 2577 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
396 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. 
C 435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
475 Sackman Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GLENBROOK BEVERAGE CO.
475 Sackman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
865 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERGEN BEER DISTRIBUTORS, INC. 
865 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 410 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
436 Watkins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1101 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
991 Brooklyn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JEWEL BEER 
991 Brooklyn, Ave.,

DISTRIBUTORS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lic( 
EB 689 has been issued to the un( 
to sell beer, at retail under Sec 
of the Alcoholic Beverage Control 
564 Wythe Ave., Borough of j 
County of 
premises.

Ave., 
Kings, to be consumi

564 Wythe
VERONIKA SKODIS
Ave., Brookl

NOTICE is hereby given that Li« 
EB 856 has been issueci to the un< 
to sell beer, at retail under Seel 
of the Alcoholic Beverage Control I 
151 Furman Street, Borough of 1 
County of Kings, to be consumed 
premises.

HERTWECK & NESSLER] 
151 Furman St., Brooklyn

NOTICE is hereby given that Lidl 
EB 1934 has been issued to the uni 
to sell beer, at retail under Sec 
of the Alcoholic Beverage Control; 
5401 — 7th Avenue, Borough of I 
County of Kings, to be consumed 
premises.

5401
ANTON BOUR 

7th Ave., Brookl;

NOTICE is hereby given that Lio 
EB 799 has been issued to the un 
to sell beer, at retail under Sec 
of the Alcoholic Beverage Control 
1054 Bushwick Ave., 
County of Kings, to 
premises.
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FRANK J. BUCHHEIT piktybė, kaip 
^°klynLbnvokoAme- 

p suteikto pri
tems mažoms 
P valstybėms, 
’-Latvijai ir Es- 
p keičiate sa
te, kurs visada 
hir niekada už

1054 Bushwick Ave.,

NOTICE is hereby given that Li« 
EB 1637 has been issued to the un( 
to sell beer, at retail under Sec 
of the Alcoholic Beverage Control] 
9320 Avenue L, Borough of 1 
County of Kings, to be consumed 
premises.

JANE E. WILLIAMS ! 
9320 Avenue L, Brooklyn

LIEPOS 2IEDV, PIRMO KUOPDfl

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

Maistui
Vaistams
Sveikatai Ei

Garnį

Saldinu

Sveiki

KONČIAUS BITININKYSTj
87 Battery SU, No. Ablrųtoo, Mm.

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, 
medus nčra tikras bičių medus.

MEDAUS KAINOS
Kvorta, 3 svarai 
5 svarai 
Galionas 
5 Galionai

SIUNTIMAS APMOKĖT
KONČIAUS BITININKE

57 Battery St 
No. Abington, Mass.

Galima gauti ir

Amerikos” Adminis
222 So. 9th St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1955 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
478 Smith St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EVA KANE
478 Smith St., Brooklyn, N. Y.

$
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REIKALINGI VYRAI
Prie bendrų, įvairių darbų 

dirbtuvėje (machine shop). 
Patyrimas nereikalingas. Yra 
daug viršvalandžių. Prašome 
kreiptis:

Aurora Electric Co„ 
323 Berry St„ 

Brooklyn, N. Y.

H.8?

0 
k4.-

I

KARŠTI UŽKANDŽIAI 
KASDIEN

0

a

Telephone
EV 7 - 1670

v
i 
h

Residi 
vi 7-:

JOSEPH VASTUN

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
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Mortgages Loaned and Be 
496 Grand St., Brooklyn, 
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