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ų amerikiečių susi- 
as Lietuva ir jos 
kimu nuolat didėja, 
dėti įvairiausių pa- 
Labiausiai sieloj a-

3ijon ištremtųjų li- 
rganizacijų vadovy- 

namos daryti reika- 
rgių vyriausybės ir 
>jo Kryžiaus įstaigo-

i ir lietuviškų laik- 
skaitymas. Rugpiū- 

(Williamsburgh BridgePį' 1. „Amerikos” laida 
1 ■ gaudyte išgaudyta.

ir jos pritrūko, štai, 
le, Apreiškimo par. 
i, kun. N. Pakalnis, 
įios savaitės „Ameri- 
0 egzempliorių eks- 
d vertingas „Ameri- 
risai lietuviškai veik
ios žygis.
tos lietuvių jausmai 
•ba didvyrių Lietu- 
ksta.

rergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PAIft
GERIAUSIOS ROS® 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, }-jį 
ŠIAI—PIETOS—VAKARIENE d

CM AS gamintu namie U geriamki^ 
bravorų. Parengimams priimami utįj

Juozas Ginh
•and Street,

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

lolic Beverage Control Law at 
5 Avenue, Borough of Brooklyn, 
lings, to be consumed off the

ANNE WILLIAMS
is Ave., Brooklyn, N. Y.

I visų svarbiųjų or- 
ų seimai jau praėjo 
: viduryje dar bus 
;. Darbininkų Sąjun- 
iis seimas). Išrink -

hereby -given that License No. 
is been issued to the undersigned 
r at retail under Section 107 
iholic Beverage Control law at

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

DAVID KESSLER
Plaza, Brooklyn, N. Y.

NOHCBbu, 
EB Mh? 
to all * 
of the Ahį ____________________ _  _________________
uoi W7, , _ v. ,
county ij rybes šiuo metu nuo- 
prenisa ... . .PErats phnasi į seimų pn- 
jamkskiu, įtarimus, pavestus 
<501 <tk 1,.*'

kti darbus. Aišku, 
didingi nutarimai 

ėti vykdyti gyveni-

hereby given that License No. 
is been issued to the undersigned 
er at retail under Section 107 
oholic Beverage Control Law it 

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

JOSEPH BROWN • 
Ave., Brooklyn, N. Y.

L978 tat te 
to sell 
ta 101 į i 
L»w itlteį Į . 

tte’^ ‘ pažymėti Kunigų 
j® 
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Liet. Sukilėlių Vyriausybė PasitraukėLazdijai
Lazdijų miesto ir apylinkės 

gyventojai nepaprasto įvykio 
artėjimą pajuto jau birželio 21 
d. Tą dieną raudonarmiečiai iš
varė visus vyrus apkasų kasti. 
Žmonės šio darbo visais galimais 
būdais vengė ir pradėjo slapsty
tis.

Per kovą Lazdijai nukentėjo. 
Karui prasidėjus, iš miesto iš
bėgo žydai, bet po trijų dienų 
dalis sugrįžo. Grįžusieji uždary
ti į bolševikų pastatytus bara
kus. Nuo Lazdijų traukdamiesi 
raudonarmiečiai pakeliui naiki
no turtą ir terorizavo gyvento
jus. Daug kas nuo jų nukentė
jo; pakeliui matyti sudegintų 
sodybų. Pasitraukus didesniems 
raudonųjų daliniams, miškuose 
liko namaža pakrikusių būrių, 
kurie plėšė ir kankino pamiškių 
gyventojus. Pirmąją karo die
ną Lazdijuose įsikūrė vietos į- 
staigos. Ūkio darbai dirbami 
visu spartumu, žmonės džiau
giasi iš bolševikiškos vergijos iš
sivadavę ir stengiasi, kiek gali
ma, daugiau nudirbti. Maisto 
mieste atsirado pakankamai.

Apie Vilkaviškį
Papildomai pranešama: Pačia

me mieste žuvusių gyventojų nė
ra daug, bet apylinkėje bolševi
kai iššaudė daug žmonių. Į vie
ną ūkį buvo atvykę bolševikai 
ir pareikalavo valgio. Po to 
bolševikai visus aštuonis šeimos 
narius sušaudė. Dar pranešama 
apie tokį žiaurų bolševikų elgesį. 
Bolševikai sušaudė gydytoją dr. 
Račkauską, vieną sesutę ir vie
ną felčerį tuo metu, kada jie 
gelbėjo sužeistuosius.

Darsūniškis
Nors ir toli nuo didžiųjų ke

lių, (Alytaus apskr.) bet būda
mas tarp miškų, smarkiai nu
kentėjo nuo sumuštų ir pakriku
sių raudonosios armijos dalinių, 
kurie iš Suvalkų pusės per Ne
muną kėlėsi Darsūniškio pusėm 
Ties Darsūniškiu jų persikėlė 
smulkių ir didesnių būrių. Nuo 
mažesniųjų gynėsi partizanai, 
bet persikėlus didesniam dali
niui, apie 3,000 žmonių ir įsistip
rinus apylinkėje, partizanams 
teko pasitraukti. Birželio 27 d.

raudonuosius vokiečiai sutriuš
kino. Miškuose klajojantieji rau
donarmiečių būriai plėšė ir žudė 
vietos gyventojus.
armiečiais slapstėsi ir 
terorizavo gyventojus 
komunistai.

Stakliškiai
Pats miestelis mažai 

tėjo. Pirmą karo dieną gyven
tojai matė, kaip dega Alytaus 
miestas. Greit Stakliškių lietu
viai, nors ir be ginklų, sukilo, 
iškėlė Lietuvos vėliavas, sudau
žė komunistų partijos ir kitų 
bolševikinių įstaigų iškabas. Ne
trukus atvyko rusų bolševikų 
dalinys su šarvuočiais ir apsupo 
miestą, šaudydamas į gyvento
jus iš kulkosvaidžių ir šautuvų. 
Bolševikus atkvietė į miestą sve
timtaučiai bolševikai, bet kada 
pamatė, kad jų laikas baigiasi, 
pradėjo bėgti iš miesto. Tomis 
dienomis įvyko toks liūdnas at
sitikimas: mokytojas Kamins
kas, kurį pastaromis dienomis 
čekistai gaudė ištremti į Rusi
ją, trečią karo dieną, kada vo
kiečiai jau įžygiavo į Stakliškes, 
bolševikų buvo iš pasalų nušau
tas, kai grįžo iš savo slapsty
mosi vietos į namus.

Su raudon- 
taip pat 
vietiniai

tenuken-

PANEVĖŽIO GYDYTOJU NUŽUDYMAS
■ I ____________

Vytautas Kasniūnas rašo „Ū- 
kininko Patarėjuje”: „Iki vokie
čių armijos atžygiavimo į Pane
vėžio miestą vietos svetimtau
čiai bolševikai spėjo išžudyti ga
na didelį skaičių lietuvių. Dide
lė jų dauguma buvo žiauriai kan
kinami. <

Daktarus Gudonį ir Mačiulį 
bolševikai suėmė dėl to, kad kal
tino juos paslėpus gailestingąją 
sesutę Kanavičienę, kuri, suži
nojusi, kad ją nori suimti, pabė
go. Dr. Žemgulį suėmė sakyda
mi, kad ligoninėje esanti didelė 
netvarka ir, kad čia susidaręs 
partizanų lizdas. Juos išvežus į 
NKVD. (GPU), grįžo ir Kana- 
vičienė. Sužinojusi, kad esą dėl 
jos kaltės suėmę gydytojus, ji 
pati nuėjo pas bolševikus, tikė
damasi savo pasirodymu išva
duoti suimtuosius gydytojus. Vi
sa tai įvyko birželio 26 d., po 
pietų. Po to ligoninėje buvo pa
statyta komjaunuolių sargyba ir 
jai buvo pavesta prižiūrėti, kad 
niekas iš ligoninės personalo ne
pabėgtų. Vyriausiuoju sargybos 
viršininku buvo paskirtas bolše
vikams parsidavęs lietuvis dak
taro Didžiulio sūnus. Kai į jį 
kreipėsi sanitarės, kad jis pa
skambintų telefonu savo tėvui 
Dr. Didžiuliui ir praneštų apie 
esamą padėtį_ ligoninėje, tai jis 
atsakė, kad tėvas suimtųjų niek
šų neužstosiąs ir nesą reikalo jų 
gelbėti.

Tą pačią naktį komjaunuoliai 
ir bolševikai suimtiesiems gydy-

tojams nupiaustė ausis, išpiovč 
širdis, žiauriai buvo sukankinta 
ir gailestingoji sesutė Kanavi- 
čienė. Kai penktadienio rytą, 
birželio 27 d., nuėjome apžiūrė
ti NKVD rūmų, tai vargu bega
lima buvo atpažinti nukankin
tuosius gydytojus.”

Stalinas Lankia 
Paramos

Lietuvos sukilėlių parinkta 
vyriausybė, kuriai vadovavo 
prof. Juozas Ambrazevičius, 
turėjo pasitraukti. Vokieti
jos valdžia nesutiko pripa
žinti Lietuvai nepriklauso
mybės teisių, dėl kurių ke
li tūkstančiai lietuvių žuvo 
birželio 22-24 d.d. Vokieti
jos valdžia paskelbė sudaran
ti Ostlando provinciją, ku
rion priskiriamos Lietuva, 
Latvija, Estija ir Baltgudija. 
Šios provincijos valdytoju 
paskirtas Reicho komisaras 
Lohse. Lietuvos generaliniu 
komisaru paskirtas Dr. Ren- 
teln.

Komisaras Lohse iki šiol 
gyveno Kaune, bet šios sa
vaitės pradžioje persikėlė į 
Rygą, kuri parinkta Ostlan
do sostine. Latvijai paskir
tas atskiras generalinis ko
misaras.

Juozo Ambrazevičiaus va
dovauta vyriausybė turėjo su 
vokiečių pareigūnais ilgą pa
sikalbėjimą, kuris nedavė jo
kių patenkinamų vaisių. Ta
da vyriausybė įteikė vokiečių 
komisarui atitinkamą pareiš
kimą ir nutarė pasitraukti. 
Tokį nusprendimą vyriausy
bė buvo priversta atlikti.

Paskutinį kartą nuleidžiant 
vėliavas Karo muziejaus so
delyje, Ambrazevičiaus vado
vautos vyriausybės nariai 
uždėjo vainikus ant Nežino
mo Kareivio kapo, o Ambra
zevičius pasakė jautrią kal
bą, palinkėdamas lietuvių 
tatitai šviesesnės ateities. 
Kaip rašo švedų laikraščiai, 
lietuvių vyriausybės narių 
akyse spindėjusios ašaros.

Komisaras Renteln sudarė 
generalinių patarėjų tarybą,

kurios pirmininku pakviestas 
generolas P. Kubiliūnas, bu
vęs Lietuvos kariuomenės 
vyr. štabo viršininkas; jis 
taip pat bus patarėjas ir vi
daus politikos reikalams. 
Prekybos reikalams generali
niu patarėju pakviestas prof. 
V. Jurgutis, buvęs ilgametis 
Lietuvos banko valdytojas, 
žinomas finansų srityje 
mokslininkas ir praktikas. 
Susisiekimo reikalams pata
rėju pakviestas inž. Kazys 
Germanas, buvęs susisiekimo 
ministeriu kun. V. Mirono 
vyriausybėje.

Paskutiniai pranešimai sa
ko, kad patarėjų taryua padi
dinta keturiais naujais na
riais, bet jų vardai dar neži
nomi. Taip pat pranešama, 
kad vokiečiai leido atgaivin
ti „Geležinio Vilko” organi
zaciją, kurią turėjo vadinami 
voldemarininkai. „Gel. Vil
ko” vadu paskelbtas Aug. 
Voldemaras, bet, jam nesant, 
vado pareigas eis Jonas Ka
rutis, pasižymėjęs voldema- 
rininkas.

Gen. P. Kubiliūnas Lietu
vos kariuomenėje buvo laiko
mas labai rimtu strategu. 
Keleris metus jis buvo vy
riausio štabo viršininku. 1934 
m. birželio 7 d. kilęs per
versmas prieš tautininkų dik
tatūrą baigėsi nepasisekimu. 
Pradžioje jis gerai vyko, bet 
jin įsimaišę voldemarininkai 
pakeitė visus perversmo tiks
lus ir p. Smetona lengvai 
perversmą užgniaužė, pasi
naudodamas gudriais paža
dais. Netrukus Aug. Volde
maras buvo nuteistas 12 me
tų kalėjimo, o gen. Kubiliū
nui paskirta mirties bausmė, 
kuri pakeista kalėjimu iki 
gyvos galvos. Kalėjime gen. 
Kubiliūnas išbuvo keleris 
metus. Bolševikai buvo jį iš
gabenę Rusijon, bet jam pa
sisekė birželio gale prie 
Minsko pasprukti ir išsigel
bėti.

Švedų spauda labai apgai
lestauja Lietuvos ir kitų Bal
tijos valstybių likimą.

Švedų Raudonasis Kryžius 
buvo pradėjęs rūpintis siųs
ti pagalbą Lietuvos nukentė- 
jusiems žmonėms. Apskritai, 
Skandinavijoje j a u č i amas 
nusiminimas dėl įvykių Pa
baltijyje, nes buvo tikėtasi, 
kad Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai vokiečiai paliks bent ri
botą nepriklausomybę.

Lenkų spauda mėgina lyg 
šaipytis iš lietuvių, rašyda
ma, kad lietuvių svajonės tu
rėti nepriklausomybę visiš
kai subliūško.

Vokiečių komisarai savo 
atsišaukimuose kviečia lietu
vius klausyti naujų pareigū
nų. Lietuva padalinta į tris 
apygardas. Vilniaus apygar
dos viršininku paskirtas p. 
Wulff, Kauno apygardai — 
Lentzen, o Šiaulių — Ge- 
weckw. Kauno ir 
miestams paskirti 
viršininkai.

Maskva. — Rusijos dikta
torius, komisarų tarybos pir
mininkas Stalinas priėmė 
Anglijos ir Amerikos amba
sadorius, kurie įteikė savo 
vyriausybių pasiūlymą turė
ti bendrą pasitarimą Mask
voje. Stalinas siūlymą tuo
jau priėmė ir jau yra pareiš
kęs pageidavimą, kad toks 
pasitarimas įvyktų greičiau
siai.

Manoma, kad Roosevelt ir 
Churchill savo atstovus jau 
yra numatę. Spėjama, kad 
Amerikos delegacijos prieša
kyje būsiąs Hopkins, arti
miausias Roosevelto patikė
tinis, kurs jau yra lankęsis 
Maskvoje ir kelis kartus kal
bėjęsis su Stalinu.

Kriokialaukis
Sugriuvus bolševikų rėžimui, 

tuoj susikūrė vietinės apsaugos 
komitetas. Pradėta valyti apy
linkė nuo besislapstančių atvy
kusių ir vietinių komunistų. 
Daugelis patys pasiduodavo į 
nelaisvę. Kitus tekdavo įtikinti, 
kad pasakos apie paimtų į ne
laisvę kankinimą yra prasima
nymai. Tada jie iš miškų atsi- 
kviesdavo būrius besislapstan
čių. Gyvenimas tvarkosi ir mai
sto yra pakankamai.

j gražų žygį, išlei- 
| V. Metraštį, kuris 

išėjo iš 
Metraštyje daug į- 

į įedžiagos apie liet. 
1 ių kultūrinį gyveni- 

259 tatjmingąsias įstaigas, 
Nona.S11^0108103 visu°- 
c o»iiiE|astangas Lietuvai 
to tell kiF ° . v 
th< tai Jame istisas sąra- 
Comty d įBietuvių parapijų ir 
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s' hereby given that License No. 
s been issued to the undersigned 
ir at retail under Section 107 of 
olic Beverage Control Law at 

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

ANTHONY PALAZZO
Highway, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License Na 
has been issued to the undersigned 
er, wine and liquor at retail under 
)7 of the Alcoholic Beverage Con

st 965 Broadway. Borough of 
County of Kings, to be consumed 

remises.
LAWRENCE HALL 

dway, Brooklyn. N. Y.

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

beer at retail under Section 107 
Mcoholic Beverage Control Law it 
Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

•THOMAS RUSSO
Nicholas Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

" WILLJAM MACKIN 
chen Ave., Brooklyn, N. Y.

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

tier at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law it 

Broadway, Borough of Brooklyn, ( 
of Kings, to be consumed off the

s.
JOSEPH DEBARBIERE

[roadway, Brooklyn, N. Y*

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

Alcoholic Beverage Control Law it
cks Street, Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed off the

DANIEL HANAWAY 
cks St., Brooklyn, N. X,

IE is hereby given that Licenie No. 
,6 has been issued to the undersigned
II beer at retail under Section 107 
i Alcoholic Beverage Control Law Jit 
Vest 
g of 
ses.

Vest

CE is hereby given that License No. 
19 has been issued to the undersigned 
ill beer at retail under Section Wl 
le Alcoholic Beverage Control Law at 
Vanderbilt Aveune, Borough of Brooklyn, 
:y of Kings, to be consumed on the 
ises. • A

MICHAEL DOHERTY »
, Park View Tavern

Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. »• 

[CE is hereby given that License No. 
545 has been issued to the underaigneo 
ell beer at retail under Section Wl 
he Alcoholic Beverage Control Law a 
Voorhies Avenue, Borough of Brooklyn, 

ty of Kings, to be consumed on the

RUDOLF LOUIS
Voorhies Ave., Brooklyn, N. *•

ICE is hereby given that License. No. 
10434 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control law 
> Flatbush Avenue, Borough of Į
mty of Kings, to be consumed off the 
mises. __ ___

IRVING BRATSKEIR
Better Dairy v

6 Flatbush Ave., Brooklyn, N. «• 

>TICE is hereby given that License No. Į 
10952 has been issued to the underaigneo 
sell beer at retail under SectionJ’’ 
the Alcoholic Beverage Control L*’" 
Brighton Beach Av.. Borough of BroM- 

, County of Kings, to be consumed off tM 
m i ses
SOLOMON & MICHAEL KUBRICK 

Kubrick Stores Y
Brighton Beach Ave., Brooklyn. N.

1TICE is hereby given that License. No. 
; 1977 has been issued to the undersign*" 

sell beer at retail under Section * 
the Alcoholic Beverage **?•.-

11 Avenue J, Borough of S 
unty of Kings, to be consumed on 
emi ses.

SOLOMON & MICHAEL KUBRICK 
(Kubrick Stores) „ 

11 Avenue J. Brooklyn, N.

Jame ištisas sąra-

legausią Amerikos 
jaudos leidinių šei-

L. Vyčių organiza- 
as beveik be išim- 

... Chicagos vyčių ran- 
26os chiaėj met įvyko atmaina. 
w™nį tldyba parinkta iš 

akių. Chicago j e lie- 
uvė ir organo raš-

GB 2055 teste 
to sell best 
the Afakl! 
99J Muh= 
tarty d 13 
praises. h

9SJ Metai

notice nenaujas vyčių susi- 
toSteJ 6. bet jis turės būti

g kam ir keistai at-

AŠTUONIŲ PUNKTŲ PROGRAMA
■, 4 l'- •

Žuvo 9 Lakūnai

at-

Jos tikslai buvo labai neaiš
kūs, ji skirta išimtinai vie
no asmens interesams, 
veikla pagrista teroru.

Jei „Geležinis Vilkas”
gaivinamas tais pačiais dės
niais, tenka tik apgailestauti. 
Jei tuo vardu kuriama orga
nizacija bus grynai patrijo
tiniu, lietuvius telkiančia vie
netu, ji bus teigiamas veiks
nys lietuviškai sąmonei išlai
kyti. Ateitis parodys.

the W* 
1«9 M*1 
County d 
prsnissi

{ 
169

NOTICE 
GB 2111** 
to 
t. - 
mwiN*. 
Court d E 
prerta ,

278MS F*

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

JOHN KOTULAK
St., Brooklyn, N. »•

j organizacijos ge- 
unimo draugi j inia- 
inime reikalingas 

judėjimas. Tad 
L, kai jaunimo va- 
liras bus sukamas 
Į vietos. Chicagos
tai bendradarbiaus, 
Šiai susilauktų nau
jino aukštumų.

Praeitos savaitės gale vi
same pasaulyje nuskambėjo 
žinia, kad jūrose slaptai su- 
titiko Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentas Roose
velt ir Anglijos ministeris 
pirmininkas Churchill. At
rodo, juodu tarėsi tris die
nas. Abu turėjo savo arti
miausius patarėjus, kariuo
menės vadovybių narius. Pa
sikalbėjime apžvelgta visa 
pasaulinė padėtis, numatyti 
veiklos būdai ateičiai. Pasi
kalbėjimų užbaigoje priimti 
ir paskelbti ateities pasauli
nei santvarkai aštuoni pro
graminiai punktai, kurių į- 
vykdymo sieksiančios Ame
rika ir Anglija.

Aštuonių punktų progra
mos trumpa santrauka tokia:

1. Amerika ir Anglija ne
siekia jokių teritorijų.

2. Teritorijų. pakeiti
mai galima tik pačių tautų 
apsisprendimu.

3. Visos tautos turi teisę 
pasirinkti sau patinkamas 
valdžios formas; pavergtos 
valstybės turi atgauti savo 
laisves.

4. Laisva tarptautinė pre
kyba.

5. Pasaulinis bendradar
biavimas, kad būtų pasiekta 
geresni vaisiai darbininkų at
lyginime, ekonominiame su
tvarkyme ir socialiniame 
saugume.

6. Visiškai sunaikinus na
cių tironiją, saugios taikos 
visiems užtikrinimas.

7. Jūromis susisiekimo 
laisvė.

8. Panaikinimas jėgos var
tojimo, nuginklavimas už- 
puolikiškų valstybių.

Pensacola, Fla. — Kelių 
lėktuvų nelaimėse užmušti 
devyni lakūnai.

Dviejų lėktuvų susidūrime 
žuvo vienas leitenantas ir ke
turi kadetai. Nelaimės metu 
buvo mokomasi aklo skraidy
mo.

TRUMPOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

BVi-iP nai iš Berlyno sa- 
jOSIj ituvos sukilėlių su- 
gjji vyriausybė turėjo 

uiji, nes vokiečiai ne- 
^foažinti Lietuvai ne- 
jį^mybės. Toks pat li- 
^‘;|vijai ir Estijai. Ka
nkinas Lietuvoje jau 

^mas, bet visa val- 
^■čių rankose.

R-'|S įsakymus, skelbs 
dfcymus, Jie pasi

maus tik patarėjais, 
(Finonė jiems visiškai

pa.
•Spauda praneša, kad 

iždraudę Lietuvoje 
j ' palves, giedoti Lie- 
B tą. Jei tai tiesa, vo- 
s I aip ir bolševikai, 
S a neišmoko. Tokie 

G^. e grūdins lietuvius 
oningais savo tau-

Vo-

j(j voje leista atgai- 
zinio Vilko” orga- 

: iri Voldemaro lai- 
: pradėjusi plėstis.

visoms tau-
Bet gal dar ne laikas

Paskelbtieji Roosevelt ir 
Churchillio vadinami aštuo
ni punktai teikia geresnio pa
saulio belaukiantiems daug 
vilčių. Juose daug žodžių, 
kurie reikalingi išryškinimo, 
kad atitiktų 
toms.
Amerikos ir Anglijos vairuo
tojams apie tai kalbėti?

Amerika ir Anglija yra pa
žadėjusios visą paramą So
vietų Rusijai, tačiau neaišku, 
ar Stalinas sutiko pilnai pri
imti aštuonius punktus. Jei 
jis sutiko, Washingtonas ir 
Londonas turėtų išrūpinti jo 
ir visų jo pakalikų iškilmin
gą pasižadėjimą, kad rusų 
kariuomenė niekada nebesi
kėsins prieš Lietuvą, Latvi
ją, Estiją, Suomiją, Lenkiją 
ir kitas valstybes.

Girdėti, Ukrainos likimu 
susidomėję ukrainiečiai ame
rikiečiai neseniai buvo atsi
lankę Washingtone. Jie pra
šė valstybės departamente 
pritarti Ukrainos nepriklau
somybes idėjai, bet jiems bu
vę patarta rūpintis Amerika, 
o ne Ukraina.

Jei toks patarimas tikrai 
buvo, tektų giliai apgailes
tauti. Jei demokratijos da
bartiniu karu siekia užtik
rinti laisvę visoms tautoms, 
ar galima užmiršti 45 mili
jonus ukrainiečių?

PRAŠO TREMTINIAMS PAGALBOS
Šiomis dienomis viena a- 

merikietė lietuvė gavo pra
nešimą iš tolimosios Rusijos 
nuo savo giminaitės, kuri ten 

.išgabenta su vaikais. Prane
šime nieko nesakoma apie 
pagalbos reikalą, bet aiškiai 
suprantamas pranešimo tiks
las. Ištremtoji lietuvė Lie
tuvoje nebuvo ypatingai di
delė veikėja, šis pranešimas 
puikiai atsako į svyruojančių 
abejones, kurie vis mėgina į- 
tikinėti save ir kitus, kad iš
trėmimų iš Lietuvos nebuvo.

Lietuvių sąjungos Vokieti
joje valdyba (pirm. adv. 
Skipitis, vicepirm. Dr. 
Karvelis, sekr. prof. kun. 
Yla, ižd. Pr. Ancevičius
reikalų vedėjas adv. J. Kati
lius) atsiuntė ilgą atsišauki
mą, kuriame pranešama, kad 
Rusijon išgabentųjų lietuvių 
skaičius gali siekti 200,000. 
Ligi šiol išgabentųjų suregis
truota per 30,000. Surašymą 
atliko ir toliau atlieka Lie
tuvos Raudonasis Kryžius.

Kiek Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui teko patirti, iš Lie
tuvos Į Altajaus kraštą išga
benta apie 16,000 lietuvių.

P.
St.
ir

Jie paskirstyti į tokias vie
tas: į geležinkelio stotį Lo
kot 1,225; gel. stotin Kolunda 
2,625; gel. stotin Eis 9,841; 
gel. stotin Barnaul 2,065; 
Zaiconovo gel. stotin. 175; 
Sibiro gel. stotysna 1,015. Be 
to, Ukrainos gel. Starabiels- 
ko stotin 5,075. Karelijon, 
koncentracijos Medviezeja 
Gora stovyklon 2,345.

Lietuvių sąjungos Vokieti
joje vadovybė jausmingai 
baigia savo atsišaukimą šiais 
savo žodžiais:

„Daug tūkstančių geriau
sių Lietuvos sūnų ir dukrų, 
daug nusipelniusių žilagal
vių, daug nieku nekaltų mo
terų ir vaikų, patekusių į 
žiaurią nelaisvę ir baisų var
gą, laukia Jūsų pagalbos. 
Gelbėkite. Kviečiame Ame
rikos ir viso pasaulio brolius 
lietuvius ko plačiausiu mas
tu organizuoti akciją lietuvių 
tautai gelbėti.”

• Šiauliuose išbėgdami bolše
vikai paliko rūsy suimtus 45 lie
tuvius, kurie tame rūsy 3 die
nas išbuvo nieko nevalgę ir ne
gėrę.

.—j

• Oficialiai skelbiama: Miestų, 
apskričių, valsčių ir kaimų ad
ministracijos organai, o taip pat 
kaimų gyventojai turi rūpintis 
savo apylinkėse lavonų rinkimu 
ir laidojimu. Reikia stengtis la
vonus atpažinti. Rasti prie la
vonų dokumentai, pinigai ir kiti 
daiktai, išskyrus drabužius ir 
avalynę, turi būti paimti ir per
duoti policijai. Lavonus laido
jant, apie rastuosius daiktus rei
kia surašyti atitinkamą aktą.
• „Ūkininkų Patarėjas” deda 
fotografiją, vaizduojančią bolše
vikų sušaudytus Panevėžio cuk
raus fabriko lietuvius darbinin
kus bei tarnautojus. Jie buvo 
sušaudyti, tik prasidėjus karui. 
Vėliau lavonai buvo palaidoti 
tinkamose kapinėse.
• Lietuvos Raudonasis Kry
žius gavo žinių, kad daugelis 
Kauno kalėjimo ketvirtojo sky
riaus politinių kalinių ir vežtų
jų į Rusiją yra Minske. Yra ne
maža ir tokių, kurie nepasieke 
Minsko. Tie išvežtųjų daliniai 
yra išsisklaidę ir visais keliais 
stengiasi sugrįžti į savo gyvena
mąsias vietas. Jiems visur pa
ramą teikia vokiečių kariuome
nė. Raudonasis Kryžius siunčia 
automobilius ir kitokiais budais 
rūpinasi jų 
Minsko.
• Žiauriems 
sus valdymo 
išžudyta daug politinių kalinių, 
kurie paslapčiomis užkasti įvai
riose vietose. Be to, paskutinė
mis dienomis išžudyta daug ne
kaltų civilių gyventojų, kurie 
paskubomis palikti nužudymo 
vietose. Raudonojo Kryžiaus 
nukentėjusiems nuo karo komi
tetas yra susirūpinęs surasti to
kius užkastus lavonus, juos at
pažinti ir tinkamai palaidoti.
• Pramonės reikalams įgalio
tiniu Vilniaus sričiai paskirtas 
Vilniaus apygardos pramonės 
inspektorius Jonas Sasnauskas, 
jo pavaduotoju — inž. Kajeto
nas Blažys. Įgaliotiniui paves
ta organizuoti įmonių apsaugą, 
skirti laikinus įmonių vedėjus 
ir, kiek leidžia sąlygos, įvesti į- 
mones į normalų darbą.

pargabenimu iš

bolševikams išti- 
metus siautėjant,

• Pašto susisiekimas Lietuvoje 
organizuojamas ir palaipsniui, 
kiek sąlygos leis, pradės veikti. 
Rusų pašto ženklai perspausdi
nami ir artimiausiu laiku bus 
pradėti pardavinėti. Telefono 
ir telegrafo linijos taisomos, bet 
tarpmiestinis susisiekimas tele
fonu ir telegrafu kol kas dar ne
galimas.
• Nuo liepos 1 d. panaikinti šie 
teatrai: Kauno muzikinės kome
dijos, Kauno žydų dramos, Vil
niaus lenkų dramos, Vilniaus 
lenkų dramos, Vilniaus lenkų 
muzikinės komedijos, Vilniaus 
jaunojo žiūrovo, Vilniaus žydų 
dramos, Vilniaus lėlių, o taip 
pat ir valstybinis cirkas.
• Kauno karo komendantas 
Bobelis birželio 24 d. paskelbė: 
Pastebėta, kad kai kurie gaiva
lai bando daryti įsilaužimus, api
plėšimus ir kitus kriminalinius 
nusikaltimus. įspėju, kad šios 
rūšies nusikaltėliai —vagys, plė
šikai ir kiti bus baudžiami mir
ties bausme nusikaltimo vietoje.
• Taupomųjų valstybės kasų 
valdytojas Saudargas skelbia, 
kad kasų tarnautojai privalo bū
ti savo tarnybos vietose. Tuo
jau reikalinga patikrinti pinigi
nes kasas, vertybinius popierius, 
inventorių bei kitą turtą ir su
rašyti aktą.
• Pasak laikraščio „Į Laisvę,” 
bažnyčios Lietuvoje dar niekad 
nebuvo mačiusios tiek daug žmo
nių. Transliuojamų per radiją 
pamaldų klausosi visame krašte 
tūkstančiai žmonių. Po pamal
dų sugiedama giesmė už Tėvynę.
• Kauno miesto sveikatos ap
saugos skyrius praneša, kad vi
sos ligoninės, poliklinikos bei 
ambulatorijos dirba normaliai.
• Žemės Ūkio Rūmai vėl įve
dė per Kauno Radiofoną paskai
tas ūkininkams. Per jas teikia
mos informacinės žinios ir tech
niniai nurodymai ūkiniais klau
simais.
• Lietuvos Komunalinis Ban
kas, kurį bolševikai sudarė iš 
buv. Ūkio Banko ir Tarptauti
nio Banko, prašė visus skolinin
kus pagal vekselines skolas mo
kėti nustatytais terminais.

Vilniaus 
atskiri

atsišau-Komisaras Lohse 
kime į lietuvius tarp kitko 
taip pareiškė: ,,Bolševizmas 
grėsė visai Europai. Jis ren
gės pulti Vokietiją ir padarė 
jums pasibaisėtinų žaizdų. 
Jei šie pasauliniai plėšikai 
būtų pasilikę dar vienerius 
metus jūsų krašte, iš jūsų 
turto ir tautos nieko nebūtų 
likę. Bolševikų vadai būtų 
ištrėmę jus Sibiran, jus api
plėšę ir išžudę.”

Lietuviams paliekamas sa
vivaldybių tvarkymas. Ma
noma, kad ir policija galės 
būti lietuviška.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raitus ir žinias Amerika trumpina savo ndožlOra. Neaunaudoti raitai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklą.

L. K. FED. KONGRESO REZOLIUCIJOS

das, badas ėmė belstis į dar ne
seniai buvusio sotaus lietuvio 
duris. Rodos, ir pats dangus 
susitarė su Rusijos Atila. Vie
nas žudo žmones, naikina tur
tą, o dangus atima paskutinę vil
tį. O vis dėlto tai nebuvo visa, 
ką 20 amž. Atila iš Kremliaus 
ruošė lietuvių sūnums ...

Katalikų Federacijos Kongre
sas, įvykęs rugpiūčio 7, 1941, 
Marianapolio Kolegijoj, Thomp
son, Conn., prėmė rezoliucijas 
aktualiais mūsų tautos ir Ame
rikos lietuvių katalikų visuome
nės reikalais. Čia tas rezoliuci
jas pateikiame.
I. Lietuvos Vadavimo Uždaviniai

Išklausęs prof. K. Pakšto re
ferato apie Lietuvos vadavimo 
uždavinius ir pritaręs jame iš
keltiems pasiūlymams, kongre
sas paveda Federacijos_ Centro 
Valdybai, kiek sąlygosCeis, vyk
dyti juos gyveniman, kviečiant 
į talką ne tik Amerikos lietuvių 
visuomenę, bet visus pasaulio 
lietuvius, su kuriais šiais laikais 
dar galima susisiekti. Kongresas 
kviečia valdybą kreipti ypatin
go dėmesio į siūlymą sušaukti 
antrąjį Pasaulio Lietuvių Kon
gresą ir sudaryti Vyriausią Lie
tuvių Tarybą ar Komitetą, ku
ris viso pasaulio lietuvių vardu 
vestų akciją laisvai ir nepri
klausomai Lietuvos valstybei at
statyti.

II. Lietuvos Šelpimas
Žiauri vienų metų Sovietų Ru

sijos okupacija padarė Lietuvai 
daug moralinių ir materialinių 
skriaudų. Išbėgdami okupantai 
išdegino daug miestų, kaimų ir 
sodybų, palikdami dešimtimis 
tūkstančių žmonių be pastogės 
ir duonos. Lietuvos žemėje su- 
sirėmusios milžiniškos Sovietų 
Rusijos ir Vokietijos armijos pa
liko negreit atstatomų griuvė
sių. Dešimtys tūkstančių bolše
vikų ištremtų Rusijon lietuvių 
šeimų kenčia persekiojimą, 
skurdą ir badą. Karo zonoj te
besanti Lietuva pati neturės ga
limumų atsistatyti ir aprūpinti 
savo žmonių būtiniausiais gyve
nimo reikmenimis, todėl:

A.L.R.K. Federacijos XXVIII 
Kongresas, atsižvelgdamas į su- 
sidarusią milžiniško didumo Lie
tuvos, jos tremtinių ir pabėgėlių 
šelpimo reikalą, nutaria kviesti 
visą Amerikos lietuvių visuome
nę šiuo kritišku Lietuvos gyve
nimo momentu stoti jai į pagal
bą, teikti gausias aukas vienu 
ar kitu budu karo viesulo palies
tiems tautiečiams šelpti, ir kad 
tasai šelpimo darbas būtų sėk
mingesnis ir kad į jį įsitrauktų 
daugiau veikėjų, nutarta:

1. Lietuvai Gelbėti Fondui 
tvarkyti ir vajui vesti sudaryti 
prie A.L.R.K. Federacijos spe- 
cialę penkių asmenų komisiją, 
kuri veiktų artimame kontakte 
su Federacijos valdyba.

2. Lietuvai Gelbėti Fondą in
korporuoti atskirai ir jį įregis
truoti Valstybės Departamente.

3. Jei būtų reikalas, Lietuvai 
Gelbėti Fondo statutą pataisyti 
prisitaikant prię, Lietuvos šelpi
mo ir valstybės reikalavimų.

4. Skelbti Lietuvai Gelbėti 
Fondo vajų, siekiant prirašyti 
bent 10,000 narių, kurie sumo
kėtų bent po vieną dolerį me
tams.

5. Lietuvai Gelbėti Fondo ko
misija stengiasi įtraukti į Lie
tuvos šelpimo darbą kiek galima 
daugiau kitataučių, iš kurių rū
pinasi sudaryti Lietuvos Drau
gų Sąjungą.

III. Nusistatymas Lietuvos 
Atžvilgiu

A.L.R.K. Federacijos 28-tasis 
kongresas, užgyręs Centro Val
dybos padarytus pareiškimus 
del didžiųjų lietuvių tautos su
krėtimų per praėjusius dvejis 
metus, pakartoja nepakeičiamą 
organizuotosios Amerikos lietu
vių katalikų visuomenės nusista
tymą^

Padėti Lietuvai atsistatyti 
laisva ir nepriklausoma valsty
be tokiais pagrindais, kokie bu
vo pabrėžti Lietuvos Nepriklau
somybės Paskelbimo Akte 1918 
m. Vasario 16 d. ir inkorporuoti 
Steigiamojo Seimo priimtoj Val
stybės Konstitucijoj.

Atsižvelgdamas į dabartinę 
Lietuvos padėtį, kongresas mato 
būtino reikalo pabrėžti savo gi
liausią įsitikinimą, kad 1941 me
tų birželio 22-24 dienomis įvy
kęs didysis Lietuvos žmonių su
kilimas neturėjo sąryšio su bet 
kokia svetima įtaka, bet buvo 
uždegtas okupantų bolševikų 
kraštui ir jo žmonėms daromo
mis skriaudomis, persekiojimais

ir žudymais ir dideliu laisvės ir 
nepriklausomybės troškimu. Per 
125,000 sukilėlių-partizanų, da
lyvavusių kovose su raudonar
miečiais, keli tūkstančiai savo 
galvas paguldžiusių ir daug tūk
stančių savo kraują praliejusių, 
yra geriausiais lietuvių tautos 
laisvės ir nepriklausomybės sie
kimo liudymas. Tą faktą mes 
giliai vertiname ir branginame. 
Jis dar labiau stiprina mūsų nu
sistatymą ir nepalaužiamą ryž
tingumą padėti Lietuvai išeiti į 
laisvą ir nepriklausomą gyveni
mą, kad Lietuvos žmonės ir vėl 
būtų pilnais savo prakaitu ir 
krauju aplaistytos žemės šeimi
ninkais.

IV. Lietuvos Didvyriams
Amerikos Lietuvių R. Katali

kų Federacijos 28-sis kongresas, 
įvykęs 1941 m. rugpiūčio 7 d., 
Marianapolio Kolegijoj, Thomp
son, Conn.

su pagarba lenkia galvas žu
vusioms už Tėvų Žemės laisvę 
broliams, karštai prašydami 
Viešpaties Dievo priimti jų gy
vybės auką už savo šalį, kaip at
silyginimą už visos Lietuvių 
Tautos kaltes, kaip kankinių 
karžygiškosios meilės Dievui ir 
Tėvynei įrodymą, per mirtį įėju
sių į Tautos ir Dievo garbę;

su pasitenkinimu ir pritarimu 
sveikina gyvuosius Tėvų Šalies 
Didvyrius, žaizdomis ir skausmu 
sutraukusius žiauriausios rusų 
komunistų Tėvynei uždėtus ver
gijos pančius;

su karšta meile ir skaidria vil
timi sveikina Tėvų Šalyje išliku
sius gyvus Sesutes ir Brolius, ir 
visus, kurie Sibiro tundrose, 
Kirgyzų stepėse, Ąstrahanio ty
ruose ir kitur pergyvena baisias 
kančias;

ir šis Federacijos Kongresas 
pareiškia:

Amerikos organizuoti lietu
viai katalikai, atskiros lietuvių 
šeimos ir pavieniai žmonės nuo
širdžiai padėsime atkurti sunai
kintą dvasinę, mokslinę, kultū
rinę bei medžiaginę Lietuvos ge
rovę,' kongresas užtat visus lie
tuvius kviečia — 
ryžtingu darbu ir gausia auka .... 
padėti Lietuvai nugalėti vargus!

V. Amerikos Lietuvių Veikla
Kongresas, išklausęs red. Juo

zo B. Laučkos pranešimą apie 
Amerikos lietuvių katalikų cen- 
tralinių organizacijų ir lokalinių 
draugijų veiklą, aiškiai paste
bi, kad nė viena mūsų organiza
cija dar toli gražu nėra išaugusi 
savo narių skaičiumi, turtu ir 
veikla taip, kaip, atsižvelgiant į 
katalikų visuomenės gausingu- 
mą, galėjo išaugti. Dėl to Kon
gresas energingai šaukiasi į dva
sios vadus ir į visuomenės vei
kėjus kreipti didžiausio dėme
sio į mūsų organizacijų padėtį 
ir visomis galimomis priemonė
mis ' joms gelbėti išaugti į tokį 
ūgį, kurs prilygtų katalikų vi
suomenės ūgiui. Turint galvoj 
dar ir tą faktą, kad nuo mūsų 
organizuotumo ir vertingumo 
labai daug pareis ir tautos są
jūdžio dėl Lietuvos atstatymo 
sėkmingumas, juo labiau tenka 
susirūpinti, kad augtų nariais, 
turtu ir veikla ir Lietuvių R. K. 
Susivienymas Amerikoje, ir Lie
tuvos Vyčiai, ir LDS, ir Moterų 
Sąjunga, ir Lietuvių Kat. Stu- 
dentų-Profesionalų Sąjunga ir 
kitos mūsų organizacijos ir 
draugijos. Dėl to kongresas ra
gina Federacijos valdybą, kad ji, 
rasdama galimumų, priimtų re
ferento pasiūlymą statyti visuo
meniniam darbui tris asmenis, 
kurių vienas būtų nuolatinis ke
liaujantis organizatorius, antras 
rūpintųs jaunimo subūrimu į ga
lingas lietuvių jaunimo organi
zacijas, trečias dirbtų Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
darbą.

VI. Padėka Centro Valdybai
28-sis Federacijos Kongresas, 

išklausęs Centro Valdybos veik
los pranešimus-raportus apie iš
keltus ir pradėtus žygius, priima 
ir nuoširdžiai dėkoja Federaci
jos Centro Valdybai už išvys
tytą veiklą, susirūpinimą Lietu
vos likimu, organizuojant Ame
rikos Lietuvių Tarybą bei Lietu
vai Gelbėti Fondą, už visą nuo
širdų darbą Bažnyčios, Lietuvos 
ir mūsų Tautos naudai.

Pagaliau, dangus ištiesė pa
laimos ranką. Ant laukų pabiro 
lietaus lašai, žemės želmenys 
sužaliavo. Žmonių veidai vis tiek 
pasiliko neramūs. Dar daugiau. 
Nuaidėjo klaikus verksmas per 
visą Lietuvos žemę. Baimė su
kaustė visus: nuo senelio iki ma
žamečio vaiko. Rusijos Atila 
užsigeidė mūsų sunaikinimo. 
Baisi, kruvina ranka su žudan
čiu kalaviju buvo ištiesta.

Kai žmonės po dienos rūpes
čių sumerkė savo akis, po švini
nės nakties prieblanda, po sun
kiu nakties rūku sujudo tamsūs 
šešėliai. Jie slinko, dundėjo gat
vėmis, beldėsi į namus. Kur tik 
jie žengė, ten ašaros ir aukos. 
Štai beldžiasi į vienas, į kitas du
ris. šešėliai su žibintais puola, 
virsta, tempia pusnuoges aukas.

Antai kalne pakrypęs name
lis. Tikriausiai ten gyvena var
ginga šeima. Ne. čia sena mo
tina .turi devyniolikmetį sūnų. 
Ji kasdien, kai jis išeina ir atei
na, žvelgia į jo mėlynas akis, 
gelsvus plaukus, stiprų, petingą 
stuomenį. Jam išėjus, jos aky
se vis stovi sūnaus paveikslas. 
Užsivėrus durims, jos lūpos 
šnabžda maldos žodžius. Ji mel
džiasi, žegnoja, kad Aukščiau
sias laimintų jos vienturčio sū
naus žingsnius.

Dabar ji mato į prarają pra
vertas duris, mato išvedant į 
tamsą jos sūnų ir aiškiai žino, 
kad daugiau jo šiame gyvenime 
nebematys. Tik vienas jo pa
veikslas pasiliks jos akyse ...

Bet ar ji viena tokia nelaimin
ga? Ji išsigąsta. Už gretimų 
durų toks pat triukšmas. Su
klinka mažas, vos pusės metų 
vaikutis. Motina aimanuoja. 

! Girdisi sunkūs žingsniai, atsive
ria durys ir jie išeina į tą pa
čią tamsią prarają ...

Pamažu ima aušti rytas. Pro 
rūkus, pro debesis veržiasi die
nos šviesa. Prie kiekvieno gat
vės kampo, prie kiekvienos kryž
kelės stovi sunkvežimis. Jis pil
nas verkiančių moterų, vaikų. 
Vyrai susimąstę. Jų akys vel
tui klaikiai dairosi iš kur nors 
pagalbos. Jos nėra.

Budeliai siaučia. Jie sušilę. 
Jie jau nuvargę nuo žmonių 
šienapiūtės. Jų širdis šiandien 
daug žiauresnė ir už Atilos, ir 
už Tamerlano, ir už Nerono, ir 
už viso pasaulio istorijoj žino
mas kiečiausias širdis.

Užmiestyje, kur išsidriekę už 
Žaliakalnio gražus laukai, ža
liuoja medžiai, pievos, vienišos 
sodybos pasklidusios po laukus
— ir čia budeliai suranda kelią. 
Vaikai, moterys jau rusiškoj mo
torinėj „kibitkoj,” bet motina 
laiko apglėbusi savo sūnų, žiau
ri ranka ją bloškia prie žemės. 
Aplinkui stovinčių žmonių akis 
drėkina ašaros. Budelių širdis 
bijo susigraudinti nekaltomis 
ašaromis. Jis šaukia, ištiesęs 
šautuvą:

— Jus visus, visus iki vienos 
išvešime į Sibirą!...

Sudunda ir traukiniai, žemai
čiuose, Aukštaičiuose, Dzūkuo
se ir Zanavykuose tas pats mo- 
tetrų klyksmas, tas pats Atilos 
siautimas. Motinos širdis, kuri 
taip moka mylėti savo kūdikius 
ir aukoti jiems visas savo jėgas
— net gyvybę — neišlaiko. O 
gal didis, gilus ateities nujauti
mas prabyla jos sieloje? Ji sa
vo keturių mėnesių kūdikį me
ta iš vagono ant grindinio, su
šaukdama:

— Mirk, vaikeli! Čia tavo 
gimta žemė. Ji priglaus tave, o 
tu su angelais nuskrisi ten, kur 
mėlynas dangus. Tau nereiks 
benešti kieto vargo, kokį reikė
tų pergyventi, jei tu išliktum 
gyvas ir būtum amžinas ver
gas. Amžina našta slėgtų tavo 
pečius. Tavo vaikystės ir jau
nystės dienos nebūtų daugiau 
vertinamos, kaip arklio ar asilo.

Apstoję žmonės spėja sugrieb
ti kūdikį ir grąžina jį vėl mo
tinai. Bet kažin, jei vaikelis ne
numirs iš alkio ir vargo, ai' my
linti motinos širdis nevilties 
skausme nepasmaugs jį savo 
rankose?...

— O, žiūrėkite, — kalba žmo
nės, — ten moteris eina. Ji tik 
trys dienos po gimdymo. O ši 
tikrai kelionėje į Sibirą turės 
gimdyti...

Pro traukinio langą iškyla 
juoda su baltu kryžium vėliava. 
Ji, traukiniui dundant, plazda 
per žaliuojančius Lietuvos lau
kus. Ji neša baisų gandą, bet 
tai teisingas simbolis: mirtis 
skrenda pei’ Lietuvos šalį, pla
čiai išskėtusi savo sparnus. Au
kų kaulai bus išbarstyti tolimo
se Rusijos taigose.

Tris dienas siaučia budeliai. 
Namai ištuštėjo, žmonės išsi
slapstė. Tik moterų šauksmas 
vis dar aidi ir šaukia dangaus 
keršto.

Tuo tarpu pavargę budeliai 
sėdi prie putotų alaus, vyno tau
rių. Jiems skamba linksma 
muzika. Jie ramūs, be susijau
dinimo šnekučiuojasi, tartum 
gražiai užbaigę sėkmingos šiena
piūtės darbą.

Kumpa nosimi čekistas su pa
sididžiavimu giriasi, kad jis ga
lėjęs miegoti tik dvi, tris valan
das paroje. Jam nebuvę laisvo 
laiko. Reikėję sudaryti sąra
šus, nurodinėti žmones. Turėjęs 
sušilti. Dabar jam malonu vė
sinti ištroškusį liežuvį. Jo są
žinė tyli. Veidas ramus. Tik 
akys plėšrios, it vanago ai’ kal
nų aro, kuris, išskėtęs nagus, 
laukia naujos aukos.

Žaliam Panemunės pušyne 
skamba džiazas ii’ sukasi pora 
už poros. Svetimtaučiai, čekis
tai, ūžia kaip bitės. Veidai iš
kreiptai šypsosi. Pailsę vėl siur
bia alų, degtinę, godžiai ėda at
plėštą iš lietuvio riebesnį kąsnį.

Taip. Jiems reikia poilsio, nes 
tuoj jie mano pradėti naują 
žmonių medžioklę, dar didesnę. 
Visa, kas lietuviška, kas kilnu 
ir gera, turi būti iššluota iš Lie
tuvos žemės. Bet nuodėmių tau
rė jau sklidina. Dar vienas la
šas — ir ji išsilies.

Tikrai krinta skausmo, kančių 
ir kraujo sumišęs lašas, sugau
džia, sudunda žemė ir Visažinan
tis taria:

— Gana, gana! Dabar jūs 
duosite savo darbų apyskaitą.

SIAUBO DIENOS LIETUVOS KAIME
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VII. Lietuvos Rėmimo Reikalu
28-sis A.L.R.K. Federacijos 

Kongresas, apsvarstęs Tėvų že
mės ir savo giminių apverktiną 
būtį, vargo gyvenimą, netikrą 
rytojų ir eibes pavojų Tautai 
Lietuvoje, visus kviečia darbu 
ir auka padėti Lietuvai, siūly
damas sekančius, dabar prieina
mus būdus:

1. Atsimindami, jog daugybė 
mūsų artimiausių giminių Lietu
voje paliko be reikalingiausių 
gyventi reikmenų ir maisto, jog 
Lietuvos bažnyčios tapo komu
nistų apiplėštos, katalikiškos 
mokslo, labdarybės įstaigos su
naikintos, vienuolynai suardyti, 
valdžios įstaigos, spaustuvės etc. 
komunistų išvogtos, — tuojau 
kiekvienas lietuvis amerikietis 
tepadaro savo testamentą, o jei 
yra jį pirmiau padaręs, tepri- 
deda prie jo priedą, užrašyda
mas po savo mirties turtų dalį 
pasirinktoms įstaigoms, ar gi
minėms paremti.

2. Visos lietuvių šeimos te- 
atidaro atskirą taupomąją są
skaitą, iš kurios, kai tik bus ga
lima, jie patys, ar per Lietuvos 
Vyriausybės įstaigas, sušelps sa
vo artimiausius gimines.

3. Visi lietuviai prašomi stoti 
Lietuvai Gelbėti Fondo nariais, 
aukojant bent $1.00 metams.

4. Per vienus metus taupyti 
rūbus ir panešiotų nesunaikinti, 
nes po karo Lietuvoje rūbų ir už 
pinigus nebus galima gauti. Kai 
tik atsidarys į Lietuvą pašto ke
liai, — pasiųskime giminėms rū
bų.

5. Ruoštis naujam darbui į po
karinę Lietuvą, kad savo moks
lu ir amatu padėtume jai susi
tvarkyti.

6. Per Amerikos ir Tarptau
tinį Raud. Kryžių siųsti Lietuvai 
galimą paramą.

(Bus daugiau)

Dienraštis „Į Laisvę” buvo į- 
dėjęs tokį aprašymą apie pasku
tines bolševikų siautimo dienas 
Lietuvos kaime:

1.
„Atsidūriau kaime, bėgdamas 

nuo čekistų medžioklės ir ieško
damas užuovėjos. Bet ir čia ne
geriau. „KBTtramiejaus naktis” 
(kai bolševikai išvežė Maskoli- 
jon tūkstančius lietuvių) ką tik 
nusiautus!. Kalbų kalbos! Vi
si ant kojų! Net ir buvusieji 
kompartijos žmonės, kurie se
niau šaukė ir džiūgavo, o pas
kui, tarp savęs besipiaudami dėl 
valdžios, prarado malonę pas ap
skrities ponus, ir tie vakarais 
neria į karklynus.

Apsigyvenau pas savo kaimy
ną, bet ir čia nėra ramybės. Ir 
čia laukia, kada vieškely suūš 
mašina ir pasirodys mėlynos ke
purės. Vienas žmogus visada 
budi prie lango ir žiūri į kelią. 
Jeigu kieman įsuka vežimas su 
milicininku, tai tuoj vyresnieji 
pro duris, pro klėties galą ir 
dingsta krūmuose. Bet ir čia 
bėda. Gerai, kad kaimyno lan
gai neįtinka į tavo sodybos pusę, 
o kitaip netiki, kad tavęs neiš
duos. Tokie laikai: kaimynas 
kaimynu, brolis broliu nebepa- 
sitiki. Atvažiavę ištardo vaikus, 
iškolioja, apžiūri, ar nėra kur 
nors paslėptų grūdų, pagrąsina 
ir vėl išvažiuoja.

Pagaliau, nepristačius kiek 
reikia grūdų, atvažiuoja vals
čiaus partijos sekretorius ir už
gieda savo įsakomu balsu:

— Ko nepristatėte, nereikia!
— Kodėl?
— Atiduosim ūkį kitiems, ku

rie galės pristatyti, jus išvešime.
Tačiau ūkininkų tai labai ne

gąsdina, nes jie jau seniai rai
šioja ryšelius. Jie mielai ati
duotų žemę kolchozui, bet nie
kas neima. Jie paskirti sunai
kinimui, baisiam sunaikinimui.

2.
Netoli Telšių bolševikai statė 

aerodromą. Dieną ir naktį di
džiausiu įkarščiu skubėjo užly
ginti milžiniškus žemės plotus. 
Buvo kalbama, kad tas aerodro
mas turėjęs būti pastatytas per 
penkis mėnesius, o jau ėjo ir 
septintas, tačiau darbai dar ne
buvo įpusėti. Todėl Telšių, Ma
žeikių ir Kretingos apskričių vi
si ūkininkai turėjo važiuoti ark
liais vežti žemių ar žvyro. Nuo 
vieno arklio reikėjo privežti 75 
kubinius metrus. Ir plaukdavo 
žmonės mylių mylias vilkstinė
mis su pašarais, su duonos ke
palėliu ir lašinių skiautele, nes 
teduodavo ten tik kuškelį šie
no arkliams. Visi keliai dundė
davo dienom ir naktim. Aš žiū
riu į juos ir prisimena man bau
džiavos laikai, kada žmonės 
taip pat traukė į ponų dvarus. 
Kuo skiriasi tie „išlaisvinti žmo
nės?” Dar didesnę baudžiavą 
matau jų veiduose. Jie išbalę, 
apžėlę, baisios apatijos prislėg
ti.

Tą vakarą parvažiavo mano 
kaimynas, per 50 metų amžiaus 
žmogus, suvargęs, peršalęs, nie
ko virto burnoje neturėjęs per 
visą dešimtį dienų. Parvažiavo 
nepanašus į žmogų, tuoj įgriuvo 
lovon, nes greit vėl atsibels se
niūnas su naujais šaukimais prie 
darbų.

3.
Pavakare atvažiuoja girtutė

lis „komjaunuolis” su šautuvu ir 
ties buhalterio langais sustoja. 
Jį čia visi pažįsta. Kas jo tė
vas, nežinia. Kur augo ir kuo 
vertės, taip pat neaišku. Tik 
nuolat vaikščiodavo keikdama
sis, mažai ką dirbdamas ir nu
skaręs. Jis grįžta iš ką tik iš
vežto į Rusiją žmogaus buto, kur 
vietinė „valdžia,” keletas kom
jaunuolių, atplėšė duris ir pra
dėjo turto pasidalinimą tarp sa
vęs. Vienas dviratį, kitas dra
bužius, trečias valgomus daiktus 
nusavina. Susiranda ar atsine
ša degtinės ir taip savo pergalės 
šventę įamžina.

Jis atėjęs prie lango pasibeldė:
— Pasakyk, pasakyk tu man, 

kur klebonas. Seniai jo ieško
me, seniai. Nušausime žaltį! 
žinos jis, aha! Visus juos iššau- 
dysime! Visus! — Jis nusiėmė 
šautuvą, pakilojo rankose, kaž
ką pakrapštė ir nusvyravo toliau 
gatve. Vakaro prieblandoje siau
bingai šmėkšojo jo šešėlis.

4.
Visi apylinkės ūkininkai nesu

pylė grūdų normos. Todėl vi
są pavasarį siautė kaimuose į- 
vairūs komjaunuoliai, valsčiaus 
partijos sekretoriai ir milicinin
kai, terorizuodami žmones. Kas 
mokėjo prisisukti, pavaišinti, 
tas dar šiaip taip sukosi, o ki
tus vežėsi į kalėjimus, po kiek 
laiko paleido ir vėl visaip tašė, 
neduodami ramybės. Viena gre
timo kaimo našlė su penkiais 
mažais vaikais klykia ne savo 
balsu, vežama į kalėjimą. Na
muose lieka vaikai, senos skolos, 
kurias reikia taip pat mokėti, 
didelis neturtas. Bet į tai nežiū
ri niekas. Juokiasi milicininkai- 
išnaikinsią buožes.

5.
Kaimynas veža stotin. Jis vos 

pajudina botagą ir klaikiom 
akim dairosi. — Nebėra gyve
nimo, nebėra. Viską atims, vi
sus išvarys. Kad tik karas grei
čiau! Bet mes nenujautėme, kad 
išvadavimas čia pat. Po septy
nių valandų prasidėjo karas ... 
Jis vėl linksmas ir gyvas, kaip 
ir seniau. Kieme kaimynas vėl 
taiso ratus naujiems ūkio dar
bams. Dabar šienauja. Dabar 
tiek daug darbo. Ir tiek noro 
dirbti.... ”

• Per Kauno radiją kasdien 
skelbti paieškojimai ir atsiliepi
mai. Jų metu suinteresuoti as
menys ieško dingusių ar atskir
tų giminių.

„Ukininko Patarėjas” i 
Lietuvos laikraščiai praneša:

Raudonųjų banditų 
Praveiniškių durpyne 
niekuo nekaltų civilinių žmonių: 
vyrų, moterų ir net vaikų ma
sines skerdynes. Iš buvusių Pra- 
vieniškiuose 450-500 žmonių tik 
apie 50-60 išsigelbėjo. Tai ne
girdėto ir neįsivaizduojamo žiau
rumo įvykis.

Apie jį pasakoja išlikę gyvi 
sužeistieji, dabar patalpinti Rau
donojo kryžiaus ligoninėje, Kau
ne.

Bolševikai į Pravieniškių pa
taisomųjų darbų koloniją buvo 
suvarę lietuvius ūkininkus, ku
rie negalėjo pristatyti bolševi
kams prievartos keliu reikalau
jamų grūdų, kai kurių įmonių 
savininkus, internuotus lenkus 
ir kelis rusų kareivius. Pasta
rieji, kai tik prasidėjo karo 
veiksmai, buvo apginkluoti ir pa
leisti. Iš viso toje kolonijoje bu
vo apie 450-500 asmenų. Kai 
tik buvo gauta žinių apie pra
sidėjusį vokiečių kariuomenės 
žygį prieš raudonuosius, kolo
nijos kaliniai prašėsi paleidžia
mi. Administracijos tarpe kilo 
nesutarimų: svetimtautiškai bol- 
ševistinis elementas griežtai sto
jo už tai, kad areštuotų nerei
kia paleisti, o lietuviai reikalavo 
kaliniams laisvės. Laimėjo bol
ševikiškasis elementas. Kaliniai 
buvo suvaryti į barakus, iš 
rių nebuvo išleisti.

Ketvirtadienį, birželio 26 
apie 3-4 po pietų į kolonijos 
joną įvažiavo raudonųjų šarvuo
tis ir būrys kareivių. Išlipęs iš 
šarvuočio bolševikų komisaras 
paskelbė, kad visi kolonijos gy
ventojai yra vokiečių šalininkai 
ir bolševikų priešai. Tokius rei
kia išžudyti. Po tų raudonojo 
komisaro žodžių prasidėjo ne
matyto žiaurumo nekaltų žmo
nių skerdynės. Iš kulkosvaidžių 
ir šautuvų raudonieji pradėjo 
šaudyti, žmonės pradėjo bėgti, 
bet tučtuojau buvo kulkų par
blokšti. Išbėgusius iš barako į 
kiemą kolonijos administracijos 
tarnautojus tuoj pat sušaudė. 
Raudonieji įsiveržė į barako vi
dų, kur slapstėsi kiti kaliniai. 
Juos išvilko laukan, paviršuti-

.(jvos Vyčių seimas toki< 
gpjjjčio 12-14 d. d. šv. Kazįir kiti niškai iškratė ir, liepę L

rankas, sustatė prie barak '"narapijos salėje, kai 
gaujos nos. Iš šarvuočių, kulkJVDo nv

suruošė džių ir šautuvų raudonieji
do ugnį. Nekaltų žmonių 
i ’ .................... .
mis. Kartu su nukautaish 
krito sužeistieji ir__ _  .
paliestieji žmonės, tuo baif^_ -- - ~
mi išsigelbėti. L___j.'

ko kelioliką minučių. posėdin buvo at-

įj,Pa. Jo vyriausiu ny, 
įvo vietos klebonas Maž< 

nai sukrito didžiulėmis 1 -jj Vaišnoras. Sei- nans 
"ukautaisū iškilmingomis

r dar kuli į Dalyvavo gra-

c____ posėdin buvo at-
Kolonijos gyventojų tar ,ir miesto mayoras, 

_____ x___ __________ nimžirrl  ̂incj 
linkėjimus, pasi 

-ras, kad reikšmin
io organizacija pasi

ku-

d., 
ra-

vo ir keletas moterų su vi ^davė nuoširdžius 
Jas raudonieji banditai ta 
žiauriai nužudė. Išvilko 
raku į kiemą prie vielų v 
ir sušaudė. Moterų tarpai 
viena nėščia moteris, kuri pbnrgho miestą sa
kus turėjo gimdyti. M01 
dviem jaunom (12 ir 15 
dukrelėm. Niekam suž 
raudonieji neparodė nė n 1 
šio žmoniškumo, pasigail J. Mažeika. Su- 
Jie taip pat subadė dui 1 “ T! r - 
sergančius kolonijos gyva j 
Kolonijos karceryje rastai I 
vyro lavonas. Jis nužudyti' ,v 
tuvais. Šis vyras buvo visi #0 Apreiškimo 
gas. Matyt, kolonijos ac ^pirm.; vicepirmi- 
tracija, kad suteiktų žm Razvadaus- 
daugiau kančių į karcerį n į So> 
davo nurengtus kalinius. “ . . \T.
moteris buvo nužudyta ra ^P°s Pirm ir *'in' 
jo mestos į ją granatos |-jidus, Kearny, N. 
drų.

Raudoniesiems banditan <®as> So. Boston, 
dymo nepakako. Į lavor 
vas pradėjo mėtyti granai bog pranešį.

atė,mė 
ką vaikščiojo aplink žmon b. Atstovai uoliai 
vas. Pastebėję bent m( siūlytais būdais ir 
šią, bet kurio žmogaus g organizacijos
ženklą, jį pribaigdavo d 
smūgiais. Tuos įvykius [ 
jęs atidengė savo kūną ii 
dė durtuvu padarytą žaiz sg svarstymo pa
ri, laimingai, nebuvo pa’ sjstuvės reikalams, 
gyvybei šalia jo gulėjęs ; raldyba išrinkta 
tas senukas. Vienas rau< 
į jį dūrė durtuvu. Senu 
riko. Tada į jį paleido di 
šūvių iš pistoleto.

— Kai dūrė į mane, - 
išsigelbėjęs iš raudonųjų, 
kaupiau visas valios jėga įg dienas skaitė- 
rikau ir nesujudėjau. I .. . , na?alial] 
tik, kad raudonieji laike Ka(1’ Pa£ahau, 
negyvu. Taip išlikau gy : amnestavo visus 
sužeistas.

įjm susivažiavimui, 
posėdžius atidarė 

sntro pirmininkas

įjerikos, Lietuvos ir 
■himnai. Seimo ve
ltas Juozas Bulevi-

spiral.; vicepirmi-

<torium išrinktas

pagerinti. Priimta 
atitinkamų rezoliu-

lyte, 
toko 
nytč. 
Pran 
iždo 
Pitts 
Bayo 
vesta 
prižii 
paski

Sei 
graži 
viešb 
kun. 
yonni 
Yorki 
dvasit 
veik 
Pasai 
turėti 
rią iš 
pač š 
vytė 
žodį p 
rėjas 
ningą, 
kalbą 
Ambo 
sveiki 
Laučk 
kun. ] 
Ragaž 
liausk 
garbės

Seki 
Elizab

■IK SAVO

bijos kalėjimuose 
tracijos stovyklose 

KAIP PARTIZANAI UŽĖMĖ KAU“LS 
k pasakyti. Len- 

nors ir paki a, jų gali susidary- 
Surandamas š milijono. Bolše- 

kitas iš seniau užsilik žymiai suma-

— Laikraštis ,,Į Laisvę” 
deda aprašymą., kaip partiza
nai (sukilėliai) užėmė Kau
ną:

Dar pirmąją karo dieną, 
sekmadienį, kai pagrobtomis 
miesto savivaldybės ar pri
vačiomis mašinomis raudon
armiečių šeimos, sovietų Lie
tuvos komisarų tarybos na
riai, raudonieji rašytojai, če
kistai, kadrų skyrių veikėjai, 
partijos nariai, komunisti
niai jaunuoliai ir žydai ėmė 
iš Kauno miesto bėgti, lietu
viai, daugiausiai jaunimas, y- 
pačiai studentai, aukštesnių
jų klasių moksleiviai, tar
nautojai, ėmė telktis į atski
rus kovos būrelius, kad be 
priežiūros paliktą turtą ir 
pastatus nuo plėšimų, sprog
dinimų ir padeginėjimų ap
saugotų. Šitų kovos būrelių 
branduolį sudarė aktyvistai, 
dar prieš karą tarp savęs su
sirišę, be to, turėję tiksles
nių ir konkretesnių duomenų 
apie tikrąją padėtį. Tai pra
džia partizanų kovos būrių. 
Jie augo minutėmis, nes be
veik kiekvienas sutiktas lie
tuvis su didžiausiu entuzias- 
mu stojo į partizanų eiles ir 
pasiduodavo kovos būrių va
dų dispozicijon. Karinės kva
lifikacijos įvairiausios. Ko
vos būriuose matyti Lietuvos 
kariuomenės kadro karinin
kų, bolševikų atsargon pa
leistų, atsargos karininkų, 
puskarininkių, eilinių kovoto
jų ir labai didelė dalis ka
riuomenėje visai netarnavu
sių. Nuotaika nepaprastai 
pakili. Visi prašyte prašosi, 
kad kaip galima greičiau bū
tų duoti konkretūs uždavi
niai, kad savo pačių ranko
mis galėtų prisidėti prie tė
vynės vadavimo darbo. Tik 
duokit pištoletų, šautuvų, 
kulkosvaidžių, granatų, ir 
Kaunas bematant bus nuo 
bėgančių bolševikų išvalytas. 
Plikomis rankomis negi kau
sies su šarvuotais automobi
liais, tanketėmis, įvairių ka
librų artilerijos pabūklais bei 
automatiniais ginklais gink-

luotu, 
priešu.

toletas, ištraukiamas 
džioklinis šautuvas, b.
tik lašelis jūroje, — <-Atokią žinią, tuo- 
mas kovos būrių dar vi 
ginkluoti. O veikti i 
Belieka vienintelė išei!
patiems ginklų ir šau Pagal apytik- 
įsigyti.

Prasideda ginklų mc 
lės. Nužiūrima atsi 
raudonarmietis. Pora 
kų iš pavartės šast p 
kapt vienas už rankos 
pats atiduoda.

— Tavorščiau, d 
mums. Šautuvas pati 
vargina. Be jo busTei 
bėgti į Maskvą, pas „ 
tingąjį tėvą” Staliną ..

iį galvą mintis — o 
Hunais? Ar jais 
špintis ir ar nėra

rius a 
vietų 
šimtu 
tegu t? 
dėtas, 
čiaus i 
gabent 
kelios 
geriaus 
tarpe j 
tuvos 
kai, m 
paskell 
fesoria 
daugyt 
labiau 
bei pra: 
si jie p

YTIS ir EREI
Apysaka

Parašė

Jonas Kmitas

(Tęsinys)

Ką bedarys koks no kvietė visus susitelkti 
chozninkas ar užguitai Jo kalba buvo_ graži 
koks Stalino vergas.' Jususirinkusiųjų dėmesio 
kad jie ne geruoju, ta ^enas buvo užimtas savo m 
tie ryžtingi vyrukai iš ' 'ilena ausbni klausėsi „ispan 
klą vis tiek atims. ' i*' su. P“™!1 
rvžtasi nirmaiam atvl ,gos lskale’ ~ tlk tlek 
Z?, f! J.. *ntė Franese kalbai, nes ;

Rusimu: kaip čia likvidavus A 
Rostovas atydžiaT klausėsi 

kiek Franese užtaraus ž
Nenugirdęs, ant visos kalbos 
Hlvutis klausėsi su išdidžiu

koks Stalino vergas.'

pats atiduodo.
Tai laimingas atsiti 

O jų pirmadienį apie 
buvo šimtų šimtai, 
siems taip lengvai pa 
Menkiausias neapsiž ^momento didvyriu. Trafai 
mas, delsimas ar pasiki 5 geros skelbti miniai, ne ve 
vimas nekartą pas: a,J sveikas kalbėti ką nori, 
tuo, kad iš kurio nors lĮ11’Pilvyčio, rankose. Frane 
pio netikėtai atsiradi 
dėsnio raudonarmieči 
esi vietoje sušaudomad^®0, _veido išraiška s 
vos būrių centrus, kas bet aš tą visa gei 
vis daugiau ir daugiai įpasakočiau. Nė orig 
lų suplaukia. Pradeda Ta pasaka tii

ginkluoti ne tik pa vi et vi!
siskyreliai, net nukly buv0 beveik nepaž 
m a z e_s n es raudonar % Sukviets fla -uos Pilvut 
grupelės, sykiu su rali 'įmokėsi gimnazijoje. Paski 
siais komandieriais, i f* ~ 
rių partizanų rankų ne

Pflietiškųjų dorybių recitaci 
J^iai su jos ugninga inicijat 
M"”" j0 ve}(j0 išraiška s 

aš tą visa gei

■jo jau gerokai įkyrėti vis

Dabar, kai Andriaus sus 
rxxv. <iaį pagarsėjo, iš kažinkur ; 

ka. Komandierių nugi Mė savo draugus, kurie, pa 
ti ypačiai apsimoka, n( ? i revoliucinį komitetą ir r 
ni pistoletą, kuris gal pradėti. Jie buvo prisi 
kovose daug patogesni ^nežinojo kaip ir neišdrįso 
gu visų pastebimas šai prie revoliucioninio d 
Pistoletai, atimti iš pc bet norėjo jį panaudoi 
komisarų, politrukų, s J$™a Pastūmėti į bet ko 
kia dar didesnio dėme įn?netikėtai atvyko į 1 

Pirmadienį' nuo pat k j nustebęs ir gc
smarkiai nepatiko ir ,

Pistoletai, atimti iš pc

(Užbaiga 5 pslp. ? J| šeimininkavimas svetimi: 
r buvo susirūpinęs, iš kur jie
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inko Patarėjas” ir kiti 
laikraščiai praneša: 

nųjų banditų gaujos 
škių durpyne suruošė 
lekaltų civilinių žmonių: 
oterų ir net vaikų ma
udynes. Iš buvusių Pra
lošė 450-500 žmonių tik 
60 išsigelbėjo. Tai ne- 
r neįsivaizduojamo žiau- 
rkis.
jį pasakoja išlikę gyvi 
ji, dabar patalpinti Rau- 
iryžiaus ligoninėje, Kau-

niškaj J 
rankai 
n°s. n 
daųird 
do ugnį J 
nai suk

totosuC 
Paliest^

IŠ LIETUVOS VYČIŲ SEIMO

ikai į Pravieniškių pa- 
ų darbų koloniją buvo 
ietuvius ūkininkus, kū
lėjo pristatyti bolševi- 
ievartos keliu reikalau- 
ūdų, kai kurių įmonių 
is, internuotus lenkus 
rusų kareivius. Pasta- 
ii tik prasidėjo karo 
, buvo apginkluoti ir pa- 
i viso toje kolonijoje bu- 
450-500 asmenų. Kai 

gauta žinių apie pra- 
vokiečių kariuomenės 

?š raudonuosius, kob
iniai prašėsi paleidžia- 
ninistracijos tarpe kilo 
nų: svetimtautiškai bol- 
elementas griežtai sto- 

i, kad areštuotų nerei- 
;ti, o lietuviai reikalavo 
5 laisvės. Laimėjo bel
sis elementas. Kaliniai 
aryti į barakus, iš ku- 
70 išleisti.
Padienį, birželio 26 d., 
po pietų į kolonijos ra- 
iavo raudonųjų šarviio- 
•ys kareivių. Išlipęs iš 
> bolševikų komisaras 
kad visi kolonijos gy- 

yra vokiečių šalininkai 
kų priešai. Tokius rėž
yti. Po tų raudonojo 

žodžių prasidėjo ne- 
iaurumo nekaltų žmo- 
ynės. Iš kulkosvaidžių 
/ų raudonieji pradėjo 
Žmonės pradėjo bėgti, 

tojau buvo kulkų par- 
Išbėgusius iš barako į 
Jonijos administracijos 
us tuoj pat sušaudė, 
ji įsiveržė į barako vi- 
slapstėsi kiti kaliniai. 
Iko laukan, paviršuti- :

Lietuvos Vyčių seimas 
jrugpiūčio 12-14 d.d. šv. 
įto parapijos salėje, 
[irgh, Pa. Jo vyriausiu 
i buvo vietos klebonas 

___ onas Vaišnoras. Sei
nų išsj^' padėtas iškilmingomis 
tokelių [omis. Dalyvavo gra- 

Koloify rys ir svečių. Seimo 
™ j kelį rmo posėdin buvo at- 

is ir miesto mayoras, 
perdavė nuoširdžius 

linkėjimus, pasi

kok^

aauriai &

u1 susais L
vienaip damas, kad reiksmin- 
kus timėj Itvių organizacija pasi- 
dviemjJ— ■ 
dukrelei 
mudonifjj 
šio žnM 
Jie taipF-
serganti itanas J. Mažeika. Su- 
K°lonijo$į. Amerikos, Lietuvos ir

ĮiU himnai. Seimo ve-
Jlat?

Nacija, 
daugiau į11'

Pittsburgho miestą ša
ltiniam susivažiavimui, 
no posėdžius atidarė 
J centro pirmininkas

rinktas Juozas Bulevi- 
Srooklyno Apreiškimo 
lopos pirm.; vicepirmi- 
3—Pranas Razvadaus- 
sntro II vicepirm., So. 
io kuopos pirm ir Vin- 
•inevičius, Kearny, N. 

Raudoj Jkretorium išrinktas 
dymoi)$n Jakštas, So. Boston,

moteris tu 
jo mestos

vas prjįjr
ri0S’W 14 V kūnus. į-ro valdybos pranesi- 
k?Vaik$(į "i11 <a'’7nrę!^"'rrn!:|i ofSma 
vas. faį

)si siūlytais būdais ir 
mėmis organizacijos 
į pagerinti. Priimta 
lė atitinkamų rezoliu- 

ri, laimiu Daug svarstymo pa- 
P'vybei f spaustuvės reikalams. 
. .. ._ū joji valdyba išrinkta

t jų svarstymai atėmė 
aiko. Atstovai uoliai

smūgiais, 
jęs atiden* 
dė durtoj;

tas senufe ’ 
į jį dūrėfc 'E 
riko. Tai ' 
šūvių iš [į

— Kalį 
išsigelbėję 
kaupiau i 
rikauiiE 
tik, kadn. audoje, kad, pagaliau, 
negjvu. f. [Įęaį amnestavo visus 
sužeistas.

tokio sąstato: Pirm. Pranas 
Razvadauskas, vicepirminin
kai Vine. Grinevičius, Kear
ny, N. J. ir inž. Antanas J. 
Mažeika, Pittsburgh, Pa.; fi- 
naiisų sekr. Felicija Grende- 
lytė, So. Boston, Mass.; pro
tokolų sek-rė P. Aukštikal
nyte, Worcester, Mass.; ižd. 
Pranas Gudelis, Dayton, O.; 
iždo globėjai V. Sadauskas, 
Pittsburgh ir Ona Žemaitytė, 
Bayonne, N. J. Valdybai pa
vesta pakviesti spaustuvės 
prižiūrėtojus. Dvasios vadą 
paskirs Kunigų Vienybė.

Seimo metu suruošta labai 
graži vakarienė Fort Pitt 
viešbutyje. Programą vedė 
kun. Mykolas Kemėžis, Ba- 
yonnės klebonas, vyčių New 
Yorko - New Jersey apskr. 
dvasios vadas. Dalyvavo be
veik visi apylinkės kunigai. 
Pasakyta daug gražių kalbų, 
turėta įdomi programa, ku
rią išpildė patys vyčiai. Y- 
pač šiltai sutikta Chicagos 
vytė Klevickaitė. Nuoširdų 
žodį pasakė organizacijos kū
rėjas M. A. Norkūnas. Turi
ningą, nors ir labai trumpą 
kalbą pasakė prel. kun. Jonas 
Ambotas. L. K. Federacijos 
sveikinimus perdavė Juozas 
Laučka. Dalyvių tarpe buvo 
kun. K. Barauskas, kun. P. 
Ragažinskas, adv. S. Gaba- 
liauskas su žmona, vyčių 
garbės nare.

Sekantis vyčių seimas bus 
Elizabeth, N. J.

Pranas Razvadauskas, 
naujasis L. Vyčių centro pir
mininkas, gyv. So. Boston, 
Mass., ilgametis L. Vyčių vei
kėjas, artimas „Amerikos” 
bičiulis.

STUDENTŲ SPORTININKŲ DĖMESIUI
Marianapolio Akademija ir 

Kolegija kiekvienais metais 
duoda penkiolika stipendijų 
futbolo sportininkams. Ko
legijos vadovybė pageidauja, 
kad tomis stipendijomis pa
sinaudotų savi jaunuoliai — 
lietuviai.

Visi lietuviai akademikai 
ir kolegistai, pasižymėję fut
bolo žaidime, yra kviečiami 
atvykti į Marianapolio Kole
gijos aspirantų rungtynes, 
kurios tęsis keturias dienas, 
būtent rugp. 30 - rugs. 2.

Iš dalyvių tarpo kolegijos 
vadovybė išrinks penkiolika 
jaunuolių, kuriems bus duo
tos futbolo stipendijos - mais
tas ir mokslas akademijoje ir 
kolegijoje dykai.

Labai nuoširdžiai kviečia
me lietuvius studentus!

Nauji Anekdotai

Vištos testamentas
Įvedus išdirbio normas 

paskelbus dar spartesnį sta- 
chanovinį darbą, Kauno mie
sto sode rasta pasikorusi viš
ta, palikusi šį testamentą:

„Negalėdama išpildyti skir
tos man normos — per šešias 
dienas padėti septynis kiau
šinius, pasikariu, šešis padė
tus kiaušinius skiriu badau
jantiems vaikams, o septin
tąjį, kurį už mane pažadėjo 
padėti gaidys, įgalioju atsi
imti darbo normuotojus ir 
stachanovinio sąjūdžio vado
vams su drg. Stalinu prieša
kyje. Kaunietė višta, kilusi 
iš rodislandų.”

ir

rINKIMES SAVO TREMTINIAIS
š kelias dienas skaitė-

PARTIZANAI l®
ikraštis „Į Laisvę” 
ašymą, kaip partiza- 
ilėliai) užėmė Kau-

ų Rusijos kalėjimuose 
centracijos stovyklose 
us lenkus. Kiek tų 
totų ir ištremtų lenkų 
jsunku pasakyti. Len-

luotu, K’lrtina, jų gali susidary- 
priešu. Si

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11072 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7417 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. 

7417 3rd
GEORGE WILLINGER

Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that 
has been issued to the 

at retail under

the

No.License 
undersigned 
Section

NOTICE 
GB 182o 
to sell beer, _ _______ ______ __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
280 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. 

280 7th
JOHN LUCHAU

Ave., Brooklyn, N.

107

the

i
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2567 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2456 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

2456 Pitkin
AUGUST E. MARTENS

Ave., Brooklyn, N.

hereby given that 
been issued to the 

at retail under

the

No.License 
undersigned 
Section

NOTICE is 
EB 605 has 
to sell beer, ... ____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
479 Livonia Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

479 Livonia

Ave.,

ROSE KELLNER
Ave., Brooklyn, N.

107

the

irmąją karo dieną, 
mį, kai pagrobtomis 
avivaldybės ar pri- 
mašinomis raudon- 
šeimos, sovietų Lie- 
misarų tarybos na- 
lonieji rašytojai, če- 
tdrų skyrių veikėjai, 
nariai, komunisti- 

tuoliai ir žydai ėmė 
miesto bėgti, lietu- 

giausiai jaunimas, y- 
udentai, aukštesnių- 
ų moksleiviai, tar
ėme telktis į atski

ls būrelius, kad be 
s paliktą turtą ir 
nuo plėšimų, sprog- 
r padeginėjimų ap- 

Šitų kovos būrelių 
sudarė aktyvistai, 

karą tarp savęs su- 
j to, turėję tiksles- 
ikretesnių duomenų 
įją padėtį. Tai pra- 
izanų kovos būrių, 
minutėmis, nes be- 
vienas sutiktas lie- 
didžiausiu entuzias- 
į partizanų eiles ir 
ivo kovos būrių va- 
icijon. Karinės kva- 
> įvairiausios. Ko- 
ose matyti Lietuvos 
lės kadro karinin- 
vikų atsargon pa
sargos karininkų, 
ikių, eilinių kovoto
ji didelė dalis ka- 
e visai netarnavu- 
taika nepaprastai 
isi prašyte prašosi, 
galima greičiau bū- 
konkretūs uždavi- 
savo pačių ranko- 

ij prisidėti prie tė- 
lavimo darbo. Tik 
ištoletų, šautuvų, 
ižių, granatų, ir 
jematant bus nuo 
lolševikų išvalytas, 
•ankomis negi kau- 
rvuotais automobi- 
etėmis, įvairių ka
iri jos pabūklais bei 
iais ginklais gink-1

•uses milijono. Bolše- 
kitasikjį skaičių žymiai suma- 
toletas, iĮ

raičius tokią žinią, tuo- 
eina į galvą mintis — o 
iu lietuviais? Ar jais 
ia rūpintis ir ar nėra

rius apskaičiavimus, jų So
vietų Rusijoj yra apie du 
šimtu tūkstančių. Sakysim, 
tegu tas skaičius yra ir per
dėtas, bet vis tik jei to skai
čiaus ir maža dalelė būtų iš
gabenta, ir tai jau susidaro 
kelios dešimtys tūkstančių 
geriausių Lietuvos sūnų. Jų 
tarpe yra net keli buvę Lie
tuvos ministerial pirminin
kai, nepriklausomybės akto 
paskelbėjai, universiteto pro
fesoriai, mokytojai ir šiaip 
daugybė visuomenininkų bei 
labiau visuomenėje žinomų 
bei prasimušusių lietuvių. Vi
si jie pasmerkti baisiausiam

džiokliuii 
tik lašeli!
mas korei
ginkluoti
Beliekaįpįntis ? pagal apytik- 
patiems f | 
įsigyti

Prasifc 
lės. Ne 
raudonai:
kų iš pan 
kapt viea
pats atife

-Tart 
mums, ši 
vargina.;
bėgti į Jk 
tingųjį tė?

Kabedr Į
chozninte Ta^iau susirinkusiųjų dėmesio ji kaip ir ne
koks Stat ; ~

,, VAAX y J.V14M. LXWKjll A A A A1XIA tAU'-kJA A k. VA A KZ VU •kadjieti įk jis nugirdo, atsinešė su pilniausia panieka, 
tie ryžtie
klą vis i' as tepašventė Franese kalbai, nes jo mintis bu- 
ryžtasi p 
pats atidi

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Parašė
Jonas Kmitas

(Tęsinys)
kalbėtojas kvietė visus susitelkti ir svarstyti

klausimus. Jo kalba buvo graži ir tiksli, nėr

. Kiekvienas buvo užimtas savo mintimis. Mi
as tik viena ausimi klausėsi „ispano” kalbos. Į

silas iš knygos iškalė,” — tik tiek kritikos Mi-

nta klausimu: kaip čia likvidavus Andrių ir Pil- 
auge? Rostovas atydžiai' klausėsi tik tuo tiks

lai lat nenugirs, kiek Franese užtaraus žydus, o kiek 
>, To nenugirdęs, ant visos kalbos jis tik ran- 
nojo. Pilvutis klausėsi su išdidžiu nuolaidumu, 
tesi šio momento didvyriu. Trafaretiškos Fra- 
jorijos geros skelbti miniai, ne vadams. „įs
igali sau sveikas kalbėti ką nori, bet visa si- 

Franese kalba, tai

0 jų
buvo šilu
siems tai! į ■ ■ ......... ’ • •
MenkiaiEi' bJ;
mas, dels£ Įai j0) pilvučio, rankose.
vimas obodi pilietiškųjų dorybių recitacija, gi revo- 
tuo, kadt;; Į sukrėtimai su jos ugninga inicijatyva tai jam, 
pio netiki ui, priklauso. Jo veido išraiška sakyte sakė: 
dėsnio 1 sveikas kalbėk, bet aš tą visa geriau žinau ir 
esi vietoj 18 gVviau atpasakočiau. Nė originalumo, nė 

s cijonieriškos ugnies. Ta pasaka tik vištoms te-

riui pradėjo jau gerokai įkyrėti visa ta painia- 
Įe žmonės buvo jam beveik nepažįstami ir vi- 
eikalingi. Sukvietė čia juos Pilvutis, su kuriuo

pio netiki

vos buri? 
vis daug
ių suplauk

siskyrėliai [g sykiu mokėsi gimnazijoje. Paskui gyvenimas 
mažeSO* perskyrė. Dabar, kai Andriaus susirėmimai su 
grupelės.ais plačiai pagarsėjo, iš kažinkur atsirado Pil- 

IBIS ** esun Hranonic Lrnvin nncivndn
rių parti#

r atsivedė savo draugus, kurie, pasirodo, buvo 
ąnizavę j revoliucinį komitetą ir matė čia gė
ją ką nors pradėti. Jie buvo prisisiurbę teori- 
veikti ir nežinojo kaip ir neišdrįso. Apie An-y, • .4 JkX XX. X IV J. j . lipių, iill

ti ypačiai.' ipriSirengįmą prie re oliucioninio darbo jie tu- 
ni pistol mą nuomonę, bet norėjo jį panaudoti kaipo drą- 
kovose urį būtų galima pastūmėti į bet kokį drąsų žy- 
guvisųi^ dgj kuomet jie netikėtai atvyko į Andriaus tė- 
Pistoletai'*’ jis buvo ir labai nustebęs ir gerokai nepa- 
komisanij’ ;as’ nes jam smarkiai nepatiko ir „draugų” 
kia dar ^sus JU šeimininkavimas svetimuose namuo-

■ pinaiw L

ti-

! to, jis buvo susirūpinęs, iš kur jie sužinojo jo

skurdui, badui ir, gal būt, 
mirčiai.

Šiandien mes žinome, kad 
Anglija ir Amerika yra pasi
žadėjusios padėti Sovietų Ru
sijai, todėl Amerikos žodis 
santykiuose su Rusija yra y- 
patingai svarus. Jeigu šian
dien demokratijos kariauja 
už geresnio pasaulio kūrimą, 
už mažų tautų ir žmogaus 
laisvę, tai tegu ir mūsų į ne
laimę patekusiems broliams 
bus duota pajusti tos laisvės. 
Niekas šiandien neabejoja A- 
merikos nuoširdumu kovoje 
už .laisvę, bet šio krašto pi
liečiai gali prašyti savo val
džios, kad laisvė būtų gerbia
ma ir to sąjungininko, ku
riam Amerika nusistačiusi 
teikti pagalbą, bent tiek, kiek 
tai liečia mūsų brolius lietu
vius. Turėtumėm daryti vis
ką, kad Amerika imtųsi prie
monių užtarti mūsų brolius 
Sovietų Rusijoje.

Svarbu, kad lietuviams 
tremtiniams būtų grąžinta 
laisvė ir leista susisiekti su 
atitinkamomis lietuvių or
ganizacijomis ir asmenimis 
Amerikoje ir kad Sovietų Ru
sijos įstaigos nekliudytų lie
tuviams per savo organizaci
jų atstovus ar ir per Raudo
nąjį Kryžių teikti pagalbą 
maistu, rūbais, ir medika
mentais, kurių nugabenimas 
ir paskirstymas būtų vykdo-

Marianapolio Kolegijos 
Vadovybė.

E. Michel išrado durims 
užraktą, kuris neturi nei rak
to, nei raktui skylės. Turi 
tam tikrus spaustukus, kurių 
tikrąjį paspaudus, durys at
sidaro ; priešingai, užraktas 
pradeda skambinti.

Buvęs garsusis Texas val
stybės „cowboy” John Han
ning įstojo į Trapistų vienuo
lyną Kentucky valstybėje.

mas tų lietuvių organizacijų 
atstovų priežiūroje.

Juk tiesiog biauru ir pa
galvoti, kai paskaitai lietuvių 
bolševikų spaudą, kurioje va
roma propaganda už „Sovie
tam medikalės pagalbos tei
kimą,” o tuo tarpu nepriklau
somos Lietuvos šalininkai 
apie geriausių Lietuvos sū
nų, patekusių į ištrėmimą, 
gelbėjimą tyli.

Gal būt, nuo visokiausių 
karo nelaimių mūsų jausmai 
jau yra atbukę, kad mes ne
begalime į viską tinkamai re
aguoti, bet lietuvių gelbėji
mas Sovietų Rusijoje yra 
perdaug svarbus dalykus, 
kad į jį pro pirštus galėtu
mėm žiūrėti.

Tegu šis balsas tyruose 
randa atgarsį kur reikia.

P. Gulbis.

Apie Staliną ir kiaulę
Siaurajame traukinėlyje 

nuo Šiaulių į Biržus važiuoja 
du jauni vyrukai ir tarp sa
vęs kalbasi. Prieš juos suole 
sėdi žydas. Pirmasis vyru
kas, palinkęs prie antrojo au
sies, tyliai klausia:

— Ar tu žinai, koks skirtu
mas tarp Stalino ir kiaulės?

Nugirdo priešakyje sėdė
jęs žydas ir grasindamas 
ėmė rėkti:

— Ui, ką tu pasakei, koks 
skirtumas tarp Stalino ir 
kioilės? ...

Klausęs vyrukas, norėda
mas žydu nusikratyti ir kiek 
sunerimęs, mojuodamas ran
komis, išgąstingu balsu žydo 
pusėn greit sušvokščia:

— Jokio skirtumo, jokio 
skirtumo ...

Žydas nurimsta, o abu vy
rukai laimingai pasiekia Bir
žus.

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1723 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4410 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SCHOESSOW
4410 18th Avenue, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1291 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
733 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE 
EB 2202 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
378 Weirfield St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2241 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. John’s Pl. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1589 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
112A Nassau Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

ROSE 
Roseland 

112A Nassau Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 641 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
869 Eastern P’kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRIEDA KLARFELD 
(Parkway Del. & Rest.)

869 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7715 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 112 Atlantic Ave., Borough of 
lyn, County of Kings, to be consumed 
premises.

EDMOND HOURIGAN 
112 Atlantic Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 577 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Buffalo Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

233 Buffalo

NOTICE is 
EB 652 has 
to sell beer, ... ____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HELEN NAGER 
(George’s Lunch)

241 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1603 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 
premises.

NATHAN DERECHINSKY 
801 Halsey St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 2346 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 East N. Y. Ave., “ ’ - - - -
County of Kings, to 
premises.

608 East

NOTICE

is hereby given that 
has been issued to the 

at retail under

No.License 
undersigned 
Section 107

hereby given that 
been issued to the 

, at retail under

No.License 
undersigned 
Section

St.

NOTICE is 1 
GB 1694 has 
to sell beer, _ ______
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

340 Wilson

Ave., Borough of

107

Brooklyn,

HENRY HEISE
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
6297 has been issued to the
sell beer,_ _____
the Alcoholic Beverage Control _ Law at 
Montague St., ____ ' __________V___

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO SPRINGER
78 Montague St., Brooklyn. N. Y.

GB 
to 
of 
78

hereby given that

at retail under

License No. 
undersigned 
Section 107

Borough of Brooklyn,

be consumed off the

LEVINE
Dairies

Brooklyn, N. Y.

Brook- 
on the

N. Y.

SAMUEL HERBST
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

at retail under Section 107

the

No.

107

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

DAMATO
Brooklyn, N. Y.

________ is hereby given that License No. 
EB 686 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1151 Prospect Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 436 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2229 — 65 Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISRAEL LESHIN
2229 — 65th St. Brooklyn, N Y..

LEONARD 
N. Y. Avė..

License No. 
undersigned 
Section 107

NOTICE is hereby given that 
EB 458 has been issued to the 
to sell beer, at retail under ___
of the Alcoholic Beverage ^Control Law at 
658 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEVINE’S KOSHER DEL.
658 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
GB 1431 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

156 Patchen

NOTICE is 
GB 1767 has ____ _____
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
106 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GIUSEPPE SPEZZANO 
106 Patchen Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 9510 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

256 Rogers

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6136 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 Rochester Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MRS. BERTHA F. STEINBERG 
128 Rochester Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6234 has been issued to the undersigned 
to sell beer. "
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
889 Gates 
County of 
premises.

889 Gates

NOTICE is hereby given that License 
GB 1590 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section ' 7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
181 Patchen Ave., _____ .2 ________ ____
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 7007 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 
premises.

ISIDOR SEIFF 
155 Howard Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2039 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
141 Rogers Ave., Borough of ___ V___
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE J. JOYCE
141 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
Section 107

the

JOHN CORSARO 
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned

No.

107

the

No.

: Ave., _ , .
Kings, to be consumed off the

SARAH
Ave.,

WILK0V
Brooklyn, N. Y.

the

No.

at retail under Section 107

of Brooklyn,
the

Ave., Borough
Kings, to be consumed off

JACOB
Ave.,

SOFER
Brooklyn, N.

No.

107

Borough of Brooklyn,

the

No.

107

Brooklyn,

buveinės vietą. Andrius jau buvo bemanąs išvyti ne
kviestus svečius, bet Pilvučio prašomas nusileido ir 
sutiko duoti jiems progą išsikalbėti. Ir jam pačiam 
buvo įdomu susipažinti su revoliucijonieriais ir pasi
klausyti jų kalbų. Tačiau jis labai nusivylė. Tuč 
tuojau pastebėjo, kad nieko rimto jie negalės nuveik
ti. Tai kažkokie tuščiagalviai padaužos. Be to, bai
liai ir pavyduoliai. Ginčyjasi per visą naktį ir vis prie 
nieko neprieina. Ir jį patį jau pradėjo užgaulioti. Tie
sa, tai padarė tik vienas, bet ir iš kitų elgesio buvo 
galima suprasti, kad jie į jį žiūri kažkokiu gailestingu 
nuolaidumu, kaipo į asmenį, kuriam toli - gražu nuo 
jų protinio išsivystymo. Andrių tiesiog pagavo pa
gieža. Jau metas jais nusikratyti. Bet kaip tai pa
darius? Staiga jam švystelėjo laiminga mintis.

Besiklausydamas „ispano” kalbos, kurią vis dažniau 
ir drąsiau pertraukdavo Mikulis, Andrius pažingsniui 
atsidūrė pas duris. Kiek palaukęs, jis pradėjo į jas 
belsti taip negarsiai, jog atrodė, kad kas iš lauko į jas 
takšnoja. Labai atsargiai prasivėręs duris, Andrius 
tyliai paklausė: „kas ten?”, paskum ir pats nejučio
mis į priemenę išslinko. Ten pasigirdo tylus šnibž
desys. Po valandėlės Andrius sugrįžo labai susirūpi
nęs ir nūsigandęs, ir tyliai, beveik pašnabždomis pra
bilo į susirinkusius:

— Draugai, turiu pranešti labai nemalonią žinią. 
Prie mūsų namų artinasi būrys žandarų. Tur būt 
pergarsiai kalbėjomės ir kas iš kaimynų pakišo lie
žuvį. Gelbekimės, kaip kas įmanote!

Ir pats smuko į tamsią priemenę, bet niekur neišė
jęs, įlindo į kertę ir žiūrėjo, kas čia bus.

Tai buvo magiškas žodis. „Ispano” kalba staiga nu
trūko, ir visi revoliucijonieriai, nė žodžio nepratarę, 
žaibo greitumu išsmuko pro duris. Už lango pasigir
do skubus kojų trepsėjimas, tarsi būtų bėgęs būrys 
avių. Andrius išėjo iš kertės ir visu balsu nusikvato
jo. Iš kitos kertės atsargiai išsėlino tamsus šešėlis. 
Tai buvo Andriaus tėvas.

— Ar jau visi išsinešdino? — paklausė senis Stuob
rys.

— Visi alei vieno! Išbėgo kaip zuikiai. Tai tau ir 
revoliucijonieriai. Niekad nemaniau, kad jie tokie 
šiaudadūšiai.

— Bet kodėl pats nebėgi, jei žandarai ateina?
Andrius plačiai nusišypsojo.
— Jokių žandarų čia nėra. Tai aš juos sugalvo

jau, kad tie nekviesti svečiai greičiau išsinešdintų. 
Nusibodo man klausyti jų pasakų. Ir kaip jie suži
nojo, kad aš čia buvoju? Tas man pradeda rūpėti, 
nes jei jie žino, tai ir žandarai sužinos. Jei dasipro- 
tės, kad juos apgavau, tai esu tikras, kad praneš žan
darams. Tokiais žmonėmis negalima pasitikėti. Tai 
kažkokie tušti pavyduoliai. Be to, ten buvo pora žy
dų.

Tėvas rūpestingai pažiūrėjo į sūnų.
— Pakliuvai tu, Andriuti, į bėdą. Ir vis dėl to pra

keikto medžio Tautgėlos girioje.
Andrius susimąstė.
—Medis kaip medis, bet čia yra gilesnė priežastis. 

Aš lyg nujaučiu, kad ateina kažkas tokio, kas suju
dins visą kraštą. Tie revoliucijonieriai gali būt juo
kingi ir vaikiški, bet jie yra kažkokie įvykių pranešė
jai. Man rodos, kad artėja antroji revoliucija. Kol 
kas aš vienas kenčiu, bet neužilgo būsiu ne vienas.

— Bet kam tie visi sumišimai? Kam tas reikalin
ga?, — dejavo tėvas. — Ir kam tau čia kištis? Ko
dėl kitų tėvų vaikai ramiai gyvena?

Andrius jausmingai į tėvą pažvelgė.
— Tėveli, man daugiau gaila tavęs negu savęs. Aš 

dieną ir naktį kremtuosi, kad užtraukiau ant tavo gal
vos tokią bėdą. Bet pats žinai, kad aš to neieškojau. 
Ne aš kliudžiau žandarus, tik jie mane. Ir čia ne me
dis kaltas, tik tas pereiva lenkas. Ir ko jis iš manęs 
nori? Nesuprantu, kaip aš jam parėjau į kelią. Ne
ieškojau nė šių padaužų revoliucijonierių. Man su 
jais nepakeliui.

— Taigi, taigi, vaikeli, tu su jais nesusidėk! — mo
kė jį tėvas.

Andrius žadėjo būti atsargus ir daugiau nebegrįž
ti į tėvo namus. Senis Stuobrys sunkiai atsiduso. Gai
la jam buvo sūnaus, bet esamose aplinkybėse geriau, 
kad jis tėviškėje nebuvotų. Ir slopindamas ašaras, jis 
graudžiai priglaudė Andriaus galvą prie savo krūtinės. 
Silpna kerosino lemputė gailiai mirkčiojo, tarsi no
rėdama apsiverkti.

Taip pasibaigė revoliucijonierių mitingas Pupkaimy.

XVI.
Mobilizacija

Andriaus nujautimas, kad ateina antroji revoliuci
ja, neišsipildė: ji gal buvo beartėjanti, bet ją pralen
kė karas. Jis atėjo kaip ir netikėtai. Pašaliniam žmo
gui, nežinančiam užkulisinės valstybių politikos, buvo 
neaišku, kam pasaulis turi kariauti. Serbijos studen
tas nužudė Austrijos įpėdinį ir jo žmoną — baisus, ap
gailestautinas įvykis. Tačiau visai Europai ir, paga
liau, plačiajam pasauliui dėl to susipešti — atrodė 
klaiku ir beprasminga. Reigėjo surasti kaltininkų or
ganizacija — pats žmogžudys jau buvo suimtas — ir 
visus sąmokslininkus tinkamai nubausti. Bet čia bu
vo apkaltinta visa valstybė — Serbija, ant kurios Aus
trija ir užtūpė, kaip vanagas ant vištos. Vargšė Ser
bija teisinosi, kad ne ji kaltininkė. Veltui. Ultimatu
mas po ultimatumo skrido iš Vienos į Belgradą, viens 
už kitą griežtesnis. Juo Serbija nuolankesnė, juo aus
trų reikalavimai griežtesni, kol prieita prie to, kad 
pati Serbijos nepriklausomybė buvo paliesta. Aus-

trai norėjo jos sienose vesti savarankiškus tardymus 
dėl kunigaikščio nužudymo. Serbija jau nebegalėjo 
tiek daug nusileisti, ir karas buvo paskelbtas. Bema
tant į karo sūkurį įsivėlė Rusija, Vokietija, Prancū
zija ir Anglija. Per pora savaičių visa Europa užsi
degė kaip parako sandėlis, ir nustebę ir nusigandę Lie
tuvos žmonės laukė, kada ta baisi nelaimė palies ir jų 
šeimas.

Neilgai reikėjo laukti. Lietuva buvo Vokietijos pa
sienyje. Per ją pirmiau ar paskiau turės žygiuoti ka
riaujančiųjų armijos, krauju, ugnimi ir terionėmis ne
šinos. Vokiečiai manė greitu laiku apsidirbsią su pran
cūzais ir paskui, kol nerangioji Rusija susimobilizuos, 
sparčiai grįžti į rytus ir sutriuškinti rusus. Už kelių 
dienų praskambėjo žinia, kad Belgija jau užpulta, gi
nasi herojiškai, bet negali atsilaikyti. Per tris savaites 
užimtas beveik visas Belgijos kraštas, ir milijoninė 
vokiečių armija perėjo prancūzų sieną. Tas ragožium 
apvertė pirmutinį prancūzų planą, nes beveik visa jų 
kariuomenė buvo susitelkusi ne Belgijos, bet Vokieti
jos pasieny. Reikėjo skubotai pakeisti frontas ir pa
kreipti prancūzų kariuomenę prieš vokiečius, besiver
žiančius į Prancūziją pro Belgijos sieną. Didvyriš
kas belgų pasipriešinimas davė prancūzams kiek laiko, 
bet neužtektinai. Skubotai sutraukta jų armijos da
lis nepajėgė atremti vokiečių, ir sumušta prancūzų 
kariuomenė netvarkoje traukėsi atgal. Anglai labai 
nerangiai ėjo prancūzų pagalbon ir pirmąjį mėnesį 
atsiuntė į Prancūziją vos keliasdešimts tūkstančių ka
reivių. Vokiečių armija galingu įsisiūbavimu žygiavo 
tiesiog į Paryžių. Tada talkininkai desperatiškai šau
kėsi rusų pagalbos.

Rusai buvo padarę savo strategijos planą. Jie ži
nojo, kad silpniausioji vokiečių - austrų fronto dalis — 
Austrija. Jie manė sutraukti didžiausias savo pajė
gas į austrų frontą, pralaužti jį ir paskui įžambiai, pro 
Torną ir Poznanių, pulti Vokietiją. Tai būtų buvęs la
bai pavojingas vokiečiams strategiškas.smūgis. Vienu 
ypu būtų atsiekta trys tikslai: būtų užimta Silezijos 
anglių sritis ir tuomi suparaližuota Vokietijos pramo
nė; atkirsta Rytų Prūsija ir — praskintas artimiausias 
kelias į Berlyną. Tas planas buvo labai gerai sugalvo
tas, tačiau jam įvykdyti reikėjo pastatyti iš karto vi
sas militarines rusų pajėgas, gi to nebuvo galima pa
daryti, nes rusų mobilizacija nėjo tolygiu greitumu su 
karo įvykiais. Rusai tuoj pastatė stiprią armiją Aus
trijos pasieny ir visu frontu stūmė austrus atgal, net 
grąsindami visiškai sunaikinti jų dvi armijas. Ta
čiau vokiečių fronte rusai dar nesuskubo pastatyti to
kių pat pajėgti, nes turėjo laukti, kol visa jų armija 
susimobilizuos.

Bet įvykiai nelaukė. Vokiečiai gulė ant Paryžiaus.
(Bus daugiau)
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Nuoširdus Ačiū! Lakewood Park, Pa.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 570 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
324 Saratoga Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KING HYMAN 
King’s Delicatessen

321 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10839 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
173 Chauncey St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALFRED B. AUREHAAN
173 Chauncey St., Brooklyn, N. Y.

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

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

Marianapolio Kalvarijų šven
tinimo dalyviai savomis akimis 
mate tą grožį, kurį teikė Katali
kų Bažnyčios apeigos, šventi
nant ir einant tais keliais, ku
riuos Kristus apšlakštė savo 
krauju, nešdamas sunkų medžio 
kryžių į Kalvarijos kalną, kaip 
atpildą už žmonijos nuodėmes. 
Jie jautė savo širdyj tą džiaugs
mą, kurio pasaulis duoti negali. 
Jie gėrėjosi ta pakilia lietuviška 
katalikiška dvasia, kuri tegali 
pasireikšti tiktai savoj aplinku
moj, tarp savųjų. Tai buvo is
torinė Amerikos lietuvių diena, 
kurioje mūsų išeivija pasiaukojo 
Kristui Karaliui. Kalvarijų sta
tybos darbas nemaža kaštavo. 
Tas visas išlaidas padengė nuo
širdus Amerikos lietuvių katali
kų dosnumas. Tiesa, dar yra 
skolos, bet ir ta bus nušluota tų 
pačių duosniųjų lietuvių, kurie 
negaili skatiko Viešpaties Dievo 
garbei, iš Kurio tiek daug malo
nių yra patyrę. Lietuviai čia su
dėjo ne tiktai savo skatiko, bet 
ir savo kilnią lietuvišką širdį. 
Tai tikras dvasios paaukojimas 
Kristui ant Kalvarijos Kalno.

Šiuomi noriu padėkoti visiems, 
kurie kokiu nors būdu prisidėjo 
arba dar prisidės prie šių Kal
varijų statybos, puošnumo ir 
grožio. Visų pirma labai nuo
širdžiai dėkoju garbingajai dva
siškiai, kuri užgyrė šį šventą 
darbą, jį nepaprastai nuoširdžiai 
rėmė ir tas iškilmes padėjo pra
vesti didžiausiu pasisekimu. Gi
liai esu dėkingas mūsų priete- 
liams — chorų vedėjams, choris
tams, ypač šv. Juozapo parapi
jos, Waterbury, Conn, choro ve
dėjui komp. Al. Aleksiui; vi
siems darbininkams ir ypač šei
mininkėms, kurios nepaisė nė 
nuovargio, nė rūpesčių, bet bu
vo gyvos viena mintimi, kad ma
loniai pasisektų priimti geruo
sius svečius.

Ką galiu pasakyti šiandie vi
siems tiems, kurių aukomis tos 
Kalvarijos pastatytos! Man 
trūksta žodžių Jums, Gerbiamie
ji Aukotojai, tinkamai padėkoti 
už įisų dosnumą ir gerąją širdį! 
Kristus Karalius tebūna Jūsų 
atlyginimas: tesuteikia Jums 
Gerasis Išganytojas savo gausių 
dangaus malonių, kurių Jis Vie
nas tegali suteikti, nes Jojo gė
rybė, gerumas ir dosnumas ne
turi saiko ir Kuris šimteriopai 
atlygina kiekvienam, kuris pa
daro nors ir mažiausią auką Jo 
garbei.

Kas sekmadienis, išskyrus šal
tus žiemos - rudens mėnesius, 3 
vai. po pietų Marianapolyje bus 
einama tais Kryžiaus keliais — 
laikomos pamaldos, sakomas pa
mokslas, teikiamas palaimini
mas ir visuotiniai atlaidai vi
siems, kurie tose pamaldose da
lyvauja. Visi lietuviai nuošir
džiai kviečiami šiose pamaldose 
kuo dažniausiai dalyvauti.

Kun. J. Navickas, M.I.C.

Lietuvių Diena
Rugpiūčio 15 d. pasitaikęs 

lietus privertė atidėti 27-tą 
Lietuvių Dieną. Ji įvyks to
je pat vietoje ir tokiu pat di
dingumu šį sekmadienį, rug
piūčio 24 d. Programa ta pa
ti — ji prasidės 2 vai. popiet. 
Dainuos chorai, bus kalbų ir 
t.t. Tikslas tas pats — pa
remti lietuviškus vienuoly
nus.

Nuoširdžiai kviečiu visus 
lietuvius atsilankyti į šią 27 
Lietuvių Dieną. Visi, o visi 
būsite patenkinti, jei atsilan
kysite.

Kun. M. Daumantas,
L. D. Kom. pirm.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10618 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
186 York Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TONY KORPACZ
186 York St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1956 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
126 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB TAMKIN
126 Albany Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1580 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
945 Jefferson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EIBE STRUHS
945 Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y.

Baltimore, Md.

Rugpiūčio penkioliktoji — 
Dangun ėmimo Švč. Panelės 
Dievo Motinos šventė — gra
žiausiai praėjo. Tai garbin
ta ir džiaugsmo pilna diena 
Marijos mylėtojams. Jiems 
buvo tai saldybės diena, kai 
kalbėjo trečią Rožančiaus da
lį, ypač 4 ir 5 paslaptis. Tik
rai mintys ir širdis pakyla į 
tas dangaus linksmybes, kur 
mūsų Motina išaukštinta 
tarp šventųjų ir apvainikuo
ta kaip dangaus ir viso pa
saulio karalienė. Ji atjau
čia visų vargšų ir našlaičių 
kančias, Ji teikia paguodą ir 
ramybę.

Anksti rytą bažnyčių var
pai meiliai skambėjo, darbi
ninkai į bažnyčias skubėjo. 
Kunigai aukojo tyliąsias mi
šias, visur ramybės dvasia, 
visų širdys į dangų pakeltos.

Atostogos baigiasi. Jokios 
veiklos nėra. Dauguma sek
madieniais svečiuojasi, važi
nėjasi. Po Moterų S-gos sei
mo mažai spaudoje žinių, 
nors seimas buvo gražus. 
Man atrodo, kad seimas iš
oriniai galėjo būti gražesnis. 
Par. salė iš oro turėjo būti 
išpuošta vėliavomis, atitin
kamu plakatu. Būtų buvus 
gera lietuviškumui propa
ganda. Gaila, kad pamiršti 
garbės ženklai. J. K.

Paterson, N. J.

Piknikas ir išvažiavimas
Šį sekmadienį, rugpiūčio 

24 d., įvyks parapijos išva
žiavimas ir piknikas, Lind
bergh Park, Sicomac Rd., No. 
Haledon, N. J. Pradžia 1 vai. 
popiet.

Parapijiečiai smarkiai ren
giasi, kad šis piknikas sėk
mingai pavyktų. Kviečiami 
visi Patersono parapijiečiai 
ir visos apylinkės lietuviai. 
Išrinkti energingi darbinin
kai ir darbininkės. Šeimi
ninkės priruoš skanių lietu
viškų valgių, o vyrai aprū
pins ištroškusius. Šio pikni
ko pelnas skiriamas bažny
čiai pataisyti. Visi į pikni
ką, seni ir jauni, visi traukite 
į šį pikniką.

Bažnyčios pataisymo fondas
Fondas jau yra pradėtas 

bažnyčiai iš lauko pagražin
ti. Kai tik prasidėjo šis fon
das, jau ir aukos pradėjo 
plaukti. Aukojo šv. Rožan
čiaus draugija $50.00, Juze- 
ja Zdanienė — $10.00, Truci- 
lauskienė — $10.00, Marijo
na Sasnauskienė $5.00, Mr. 
Virgilio $1.00. Pradžia la
bai graži. Alvitietis.

Philadelphia, Pa.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1646 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
245 Howard Ave., 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 1973 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
590 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GENDLER
590 Albany Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1185 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1933 Rockaway Parkway, Borough of Broo
klyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

DAVID SHIFFMAN
1933 Rockway Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1920 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
533 Park Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES ANDERSEN
533 Park Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1659 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 
73 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6066 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
208 Pearl St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES GOLD & SAMUEL GOLD 
Gold Bros.

208 Pearl St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2137 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2293 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES SALZMAN
2293 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 621’9 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Nassau Ave., 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 1370 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. 
GB 1728 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
694 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE MANZIONE
694 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6161 has been issued to the undersigned 
to sell oeer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Cornelia St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS HILLMAN
233 Cornelia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1713 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4407 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAVE BLOCK
407 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 684 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
626 — 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN A. MALLEN
626 92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 772 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at
161-3 43rd Street, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the
premises.

MARY KANE
161-3 43rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1750 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Palmetto Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN SOMMER
299 Palmetto St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given chat License No. 
GB 1232 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
356 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MOLLIE & MARY LEVINTON 
356 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6342 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3624 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN LAKRITZ
3624 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1006 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 24 Alabama Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

RUTH JACKMAN
24 Alabama Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 987 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6094 has been issued to-'the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1601 Tenth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BACHMANN & SON 
1601 100th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1602 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
385 Sumpter Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL CHASANOFF
385 Sumpter St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2210 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
357 Pulaski Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2221 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1549 Pitkin Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 699 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
501 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES F. BROLLEY
501 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10842 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
268 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH BLYMAN
268 Wyckoff Ave., Brooklyn ,N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 491 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
900 Saratoga Avenue. Borougr of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2074 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
414 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DINABURG'S INC.
414 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 797 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
896 Belmont Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ADAM SHINKUNAS
896 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2603 has been issued to the undersigned 
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. 
GB 1783 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
317 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED HOYER
317 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6172 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELLIS LEVENSON
1290 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2093 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 the 
premises.

JOHN TREUEL
132 Highlawn Ave., Brooklyn, N. Y.

Vietos policija suėmė daug 
krautuvininkų, kurie kaltina
mi neteisėtai vertęsi maisto 
ženkleliais. Į „bėdą” pakliu
vusių, yra apie 200 krautu
vių.

Lietuviu Tautos Pašelpinis 
klubas, 938 E. Moyamesing 
Avė., turėjo nepaprastą susi
rinkimą, kuriame rinktas 
naujas klubo vedėjas - mena- 
džeris. Kandidatais buvo 3 
— Jurgis Bekeris, Jonas Na
vickas ir Jonas Jurgaitis. 
Slaptu balsavimu išrinktas 
Jurgis Bekeris, iki šiol buvęs 
rašt. Nauju rašt-ku išrink
tas Kazys Povilaitis, 4132 
May wood St. Nauju vice- 
oirm. išrinktas Jonas Navic
kas.

Rugpiūčio 10 d. klubas sa
vo susirinkime nutarė pirkti 
už 14,000 dolerių Amerikos 
Apsaugos bonų. Tai labai 
nagirtinas, patrijotinis žy
gis.

Šiomis dienomis pas Ker- 
nagius, 243 Dickinson St., 
lankėsi hartfordiečiai veikė
jai Kauniečiai. Kernagiams 
ir Baltrukoniams svečiai pa
liko labai malonių įspūdžių. 
Linkim jiems laimingos ke
lionės. K. D.

Denton Green, Hempstead, 
L. I., parkas uždaromas kiek
viena naktį. Mat, perdaug 
jaunimo į tą parką pradėjo 
nakties metu lankytis.

J.A.V. valgvklose. sakoma, 
žmonės palieka patarnauto
jams, „tipų” daugiau nei 200 
milijonų dol. per metus.

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

S. & S. Dairy
985 Greene Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6077 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
872 Hancock St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING WEINSTEIN 
Weinstein Dairy

872 Hancock St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1623 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1094 Hancock St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1388 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
405 Vanderbilt St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10531 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10’ 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
47 Brooklyn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN & ALEXANDER SHAPIRO 
D-B-A Shapiro & SON

47 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 993 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
170-172 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS, PHILIP & IRVING GROSS 
Gross Bros.

170-172 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1553 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
61 Graham Ave., & 79 Moore St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

AARON & HARRY POTOLSKY 
(P & S Delicatessen) 

61 Graham Ave.,
79 Moore St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby /'ven that License No. 
GB 10938 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4723 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ALBERT FEEDMAN & MAX HOFFMAN 

Blue Star Dairy
4723 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1843 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
268 Brooklyn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS & IRVING GROSS 
Gross Bros.

268 Brooklyn, Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11069 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1955 Flatbush Avenue, 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 6266 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
116 Underhill Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS BARRIS
116 Underhill Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6635 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Franklin Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAURICE EGAN
161 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6176 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3324 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1390 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
14 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1204 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7515—13th Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

DAVID TAGE ANDERSON 
7515—13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1030 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 132A Sumner Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

NATALIE KULBOK
132a Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 121 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
316 — 13th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SGT. HARRY WM, STENECK POST 
316 13th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 975 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1348 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS PAPRIN
1348 Broadway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6152 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5124 Ninth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES WEISS
5124 9th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6154 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
157 Baltic Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6143 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
200 Lawrence Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES JAEGER
200 Lawrence Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1317 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
949 De Kalb 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 6287 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
742 Manhattan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
CASHIS KING MARKETS SYSTEM, INC. 
742 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10845 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
258 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK McHUGH 
Clinton Food Market

258 DeKalb Ave., B-ooKlyn, N. Y.

IVol. 6

Rugpiūčio-August 22 d„ 1
22 d„ 1941

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 676 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
239 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

239 Reid

THOMAS HARRINGTON
Friendship B & G 

Ave., Brooklyn, N. Y.

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

beer at retail under Section 107

NOTICE 
EB 2209 
to sell beer at -------
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4115 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

CORNELIUS I). 
Sullivan's Bar & Grill

4115 Avenue, J.

SULLIVAN

Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1652 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
113 Prospect Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WERNER MEYER
113 Prospect PI., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1364 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
258 Prospect Park W. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

TREASURE FOOD MARKET 
258 Prospect Pk W. Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1530 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1250 St. Johns Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

TEDDY DIETZ & ABRAHAM M. 
KOPPELMAN

Johns PI., Brooklyn, N.1250 St.

the

NOTICE 
GB 1330 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
353 17th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

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

beer at retail under Section 107

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1522 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
651 Manhattan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TILLIE SHAPIRO
651 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1170 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6809 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

6809 3rd
WILLIAM SCHWARTZ
Ave., Brooklyn, N.

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

EB 735 has been issued to the under# 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control La 
2658 Gerritsen Avenue, Borough of Broq 
County of Kings, to be consumed or 
premises.

PATRICK G. TANGNEY 
2658 Gerritsen Ave., Brooklyn, 1
NOTICE is hereby given that License 
EB 671 has been

sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic " 
4 410-4412 Avenue

to
issued to the under!

Beverage Control Lj 
______  H, Borough of Bro 

County of Kings, to be consumed oi 
premises.

KATHARINE ZANDER 
Ave. H, Brookly,

1ATULAITIS 
I.VGLIJON

11 val. ry- 
jjgliją išskrido 
bulaitis, MIC. 
lydėjo kun. J.

ATVYKO

’ Porai sava 
vyko inž. A 
žmona ir sūj 
Apsistojo p: 
Inž. A. Mažei

NOTICE 
GB 10112 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HAROLD PRENNER
169 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
EB --- ’ ‘ ...........................................
to _ _
of the Alcoholic Beverage Control Law at 80 ’ - - --
County of Kings, 
premises. 

HERMAN 
Margie 

80 Avenue O ,

695 has been 
sell beer at

Avenue D,

issued to the undersigned 
retail under Section 107

Borough of 
to be consumed on

Brooklyn, 
the

BRANDSTATER 
Sweet Shoppe .

Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License ___
GB 6320 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
115 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CATHERINE MAKAROW 
115 Grand St.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1475 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
333 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN BICKEL
333 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1302 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5909 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY KRAVITZ
5909 Avenue N. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6277 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2277 McDonald Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROBERT E. FREY
2277 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7689 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 93a 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. *

JERRY FEMIANI
93a 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7681 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 304 Court St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY TUOHY
304 Court St.. Brooklyn, N. Y.

the

No.NOTICE is hereby given that License ___
EB 615 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Third Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS RAFFAELE 
Domenick’s Bar & Grill

119 3rd Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9766 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2917 Avenue I, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP MILANO 
Paramount Fruit & Veg. Market

2917 Avenue I, Brooklyn, N. Y.

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1672 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Meserole Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS BRODSKY 
New System Food Store

161 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB813 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2258 Pacific Street. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

CARMINE CUCURULLO 
Roosevelt Bar & Grill

2258 Pacific St., Brooklyn,

Borough of Brooklyn, 
the

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1801 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2602 Gerritssen Ave., 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM
2602 Gerritssen Ave..

Borough of Brookhn, 
be consumed off the

STEFFENS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2263 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
151 Furman Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
EMIL HERTWECK & JOSEPH NESSLER 

151 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 443 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Hudson Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

VINCENT KRAUCUNAS
50 Hudson Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

Dr. K. Rėklai- kęs „Amerik
ir pasidalint 
vyčių seimo.

Dr. J. Starkus, 
^JagT^nt^SutM. kun. P.

j, Baltrušaitis, 
a šaulys, Mari-

NOTICE 
EB 2490 
to sell 
of the Alcoholic _

Street, Borough of Bra 
Kings, to be consumed oi

is hereby given that Licenit 
has been issued to the unden 

beer at 1

478 Smith 
County of 
premises.

478 Smith
EVA KANE

st2 Brooklyn, i prefektas.
Matulaitis yra 

beer at retail under SectioJlnnA lipfllvill 
Alcoholic Beverage Control ii

Tuo pačiu kli- 
akeleiviai, ku- 
įjją, 0 kiti į

LANKOSI

NOTICE is hereby giv in that Licena 
EB 787 has been issued to the under 
to sell 
of the _____  __ ____
1103 Avenue M, Borough of Bro 
County of Kings, to be consumed o: 
premises.

HYMAN & MAX LIEBERMAN 
1103 Avenue M, F

NOTICE is hereby given that Licena 
EB 715 has been issued to the under 
to sell beer at retail under Sectioi

A venue U, Borough of Bro VARI A MSI of Kings, to be consumed o $ nAIVlAiUO7409a 
County 
premises.

PASQUALE OREFICE
7409a Avenue U, Brooklyn, JjjosNew Yor-

csirinlrimac i.EB 515 has been issued to the under ĮBlflUAlllldS į 
to sell beer at retail under Sectioi --J mcmiilPlA 
of the Alcoholic Beverage Control L lugpiUClU
1 Montague Street, Borough of Br< 
County of Kings, to be consumed 
premises.

1 Montague
JACOB GULDIN 
St.. Brooklyn,

.-isirinkimas į

Elena Vait 
draugijų veil 
merikos” rėr 
dukrele Emi 
Antanu vieši 
savo gimines 
Drauge su jo 
ja brooklyniei 

EI. Vaitek 
ma į Brooklj 
Detroite. Ji; 
žįstamiems į 
linkėjimų.0’ -į, Apreiškimo 

Apskrities at- 
$ Federacijos

is hereby given that Liceni .Jnnip iuvlriici 
__ has been issued to the undel “pic
to sell beer at retail under Sectio rrnta.
of the Alcoholic Beverage Control_L .TluOSlUb II Hid.

•jtasi ateinan-
:®os laikotar-

NOTICE is
EB 778 1

674 Central Avenue, Borough of Br< 
County of Kings, to be consumed < 
premises.

674 Central

NOTICE is 
EB 653 has

EDWARD LUBY 
Ave., Brooklyn,

hereby given that Liceni 
been issued to the un<’

eni , , . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .de nį atstovai ir
to sell bder at retail under Sectic . i • »;
of the Alcoholic Beverage Control I ’1Z131 KVlcCia-
263 Riverdale Avenue, Borough of Br , tt«i, - 
County of Kings,£ to be consumed < fl, UZDaiKimc 
premises. ■_ _• j. •

ISRAEL STEINER $S IF rimtai
263 Riverdale Ave., Brooklyn, ’

a!
NOTICE is hereby given that Licen 
EB 672 has been issued to the undel 
to sell beer at retail under SectiC 
of the Alcoholic Beverage Control I 
561 Third Avenue, Borough of Bn 
County of Kings, to be consumed < 
premises.

LAUKIAME

STELLA DORAK
561 3rd Ave.,_____________ Brooklyn, gĮįtertypO FOU-

amas pikni- 
rugsėjo mė-

Maspetl

— Rugpiūc 
Carolina ka: 
grįžo 18,000 1 
atgal į Fort 
Tarp grįžusių 
ių sūnus B( 
atlankė tėveli 
mybių papasa

— Par. kari 
gas. Jame ] 
minios žmonii 
riai kantriai i

— Bagočiūn 
žmona Berta, 
vas, 73 m., 
gimtadienį, 
senelių vaikai

— Mr. ir ] 
minės auksinį 
lieju. Jie iša 
ris, 3 sūnus ir

NOTICE is hereby given that Lice, 
EB 691 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
1768 East New 
Brooklyn, County 
on the premises .

NOOLAS & DEMETRI CO., IN .
1768 East New York Ave.. Brooklyn, jĮgįag rūpinasi,

issued to the unde 
retail under Secti 
Beverage Control 
York Ave., Borot 

of Kings, to be col
arke ir salėje.

NOTICE is hereby given that Licen nMgifi] rgika- 
EB 674 has been issued to the unde
to sell beer at retail under Sectil -jn 
of the Alcoholic Beverage Control _]
172 Havemeyer Street, Borough of Br į (jom p q i ii j 
County of Kings to be consumed

jį kad šokiams
Juozo Avižonio

premises.
LOUIS FREEDMAN

172 Havemeyer St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Licen qniiilriai crrnin 
GB 6093 has been issued to the unde ’ r o J 
to sell beer at retail under Sectlj 
of the Alcoholic Beverage Control 
318 Franklin Avenue, Borough of Br 
County of Kings, to be consumed < 
premises.

SIGMUND R. TURCZANY 
318 Franklin Ave., Brooklyn,

sje liepos 4 d. 
piknike liepos

Great N

ipranesta.
NOTICE is hereby given that Licen rW hiniiilioi
EB 635 has been issued to the unde 
to sell beer at retail under Sectit 
of the Alcoholic Beverage Control I 
85 Johnson Street, Borough of Bl 
County of Kings, to be consumed 
premises.

85 Johnson
WILLIAM HEMPE 
St.,

NOTICE is _____  „___  ___  ____
EB 1521 has been issued to the und< 
to sell beer at retail under Secti 
of the Alcoholic Beverage Control 
2882 Gerrittsen Avenue, Borough of Bl 
County of Kings, to be consumed 
premises. 

JOHN H. 
2882 Gerrittsen Ave.,

{šknikui, kurio 
as .Amerikos” 

Brooklyn, ’ fondui.
hereby given that Licen

MURPHY 
Brooklyn, UR

Rugpiūčio 
Maine, apsive 
racijos skyria 
tininkas ir d 
nininkas kata 
zacijų eilėse 
Vasiliauskas i 
vičiūte.

Linkime 
daug laimių, 
židinį.

NOTICE is hereby given that Licet . v .
GB 1109 has been issued to the und< fl 2 SeimVUU 
to sell beer at retail under Secti » “
of the Alcoholic Beverage Control Jwjq 113.111351 
1050 Rogers Avenue, Borough of Bn ’
County of Kings, to be consumed 
premises.

DAVID JAGERMAN
1050 Rogers Ave., Brooklyn,

i pradžiai.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Vienos, dvie-
NOTICE is hereby given that Licen fflnyni] moder- 
GB 1599 has been issued to the unde ' “

Wai, garad-
soderniški pa-

to sell beer at retail under Sect! 
of the Alcoholic Beverage Control 
1419 Eighth Avenue, Borough of Bl 
County of Kings, to be consumed 
premises.

DAVID KATZ
1419 8th Ave., Brooklyn, . .

NOTICE is hereby given that Licel ,' SGimyUU 
GB 1327 has been issued to the und< ikclfitSS THR- 
to sell beer at retail under Sect! 
of the Alcoholic Beverage ControlJ 
2703 Avenue Z, Muos galima2703 Avenue Z, Borough of B - 
County of Kings, to be consumed 3 kaiDOmis IP
premises.

JOHN
2703 Avenue Z, pAPPIabnSi„. ’ lygomis-
NOTICE is hereby given thac Licel 
EB 675 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
1147 Broadway, _______
County of Kings, to be consumed 
premises.

issued to the und 
retail under Sect! 
Beverage Control

Borough of iB škulis

AU]

Atsilankius 
administracij; 
tė iš Newark 
$1.00 už Lieti 
mėjimų knygi

Už maloni: 
giausiai dėkoj

APLANKĖ

„Amerikos’ 
Baranauskien 
lyne, duktė Mi 
susilaukė dūk 
rie. Krikšto 1 
sesuo Vilfred; 
ranauskas.

Liepos 31 č 
kienės marti 
kė dukrelės. 
Anne vardu :

EMIL JUNKE
1147 Broadway, Brooklyn,, 'UisniuotasNo.NOTICE is hereby given that License

— 599 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Wilson 

County of 
premises.

EB 
to 
of 
29

29 Wilson

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

FRANK MESSINEO
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lie 
EB 828 has been issued to the un 
to sell beer at retail under Sect 
of the Alcoholic Beverage Control 
5705 Eighth Avenue, Borough of B 
County of Kings, to be consumed 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1324 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3515 Quentin Road. Borough of Brooklyn. 
Countv of Kings, to be consumed off 
premises.

HENRY HARMELING
3515 Quentin Rd., Brooklyn, N.

5705 8th

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 2070 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
513 Leonard Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STELLA KARP 
New Starlight Cafeteria

513 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thnt License No. 
EB 822 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1022 Atlantic Avenue. Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be 
premises.

ANTHONY TABAKA 
KRUPNICK, M. & 

1022 Atlantic Ave.,

consumed on the

& MICHAEL 
M. DINER 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 784 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
1713 Avenue U,

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

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

MINNIE KRINSKY 
Famous Kosher Del. 

1713 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 2261 
to sell ... ____  ____
of the Alcoholic Beverage Control I 
1234 E. 15th Street, Borough of B 
County of Kings, to be consumed 
premises. 

FRANK ARCHIBALD
1234 E. 15th St., Brooklyn,

is hereby given that Li 
has been issued to the 

beer at retail under Sė

JOHN MAHLSTEDT
Ave., Brooklyn

ven, N.Y.

a 7-1896

RAKANDŲ KR

Tel. HArrison 6 -1693

B. J. Shavvkoną
(Ašakūnas)

wd Street Brc
TeL EVergreen 7-8451

^JAI GEROS RŪŠIES RAK

GRABORIUS I mūsų parduodamus r 
BALZAMUOTOJ AS; įtekamas su kitomis krautu'

Laisniuotas New York ’lengviems išmokėjimams be n 
ir New Jersey valstyb“^—----------------------------

810 John Street
Harrison, N. J,

už rakandus, o ne už i

Mekuk negausite PIG]
Kaip Petraičių Krautuvėse

TIENE IR S



ETOS ŽINIOS
AKO ANGLIJONven that License No. 

ied to the undersigned 
il under Section 107 
•rage Control Law at 
□rough of Brooklyn, 
be consumed on the

0. SULLIVAN 
Jar & Grill

Brooklyn, N. Y.

in that License No. 
■d to the undersigned 
1 under Section 107 
rage Control Law at 
orough of Brooklyn, 
be consumed on the
ARRINGTON 
i B & G

Brooklyn, N. Y.

NOTICE i. v EB 785^ 

to Ml 
°f the u-v

2658 CerritKĮ £

NOTICE h l>R- K- MATULAITISEB 671 lįK- ■------------ ---------------------------------
to eel of the A^? .

44104412 aS K E -------------------

^X.01 >iūčio Į9 d/_11 ,Ya,L ry_
44104412

io-August 22 d., 1941

J

ATVYKO MAŽEIKAI

AMERIKA

iriu į Angliją išskrido 
r. K. Matulaitis, MIC.

KAIP PARTIZANAI UŽĖMĖ KAl \ \
(Pradžia 2 pslp.)

iven that License No. 
□ed to the undersigned 
iii under Section 107 
erage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

< MEYER
Brooklyn, N. Y.

liven that License No. 
med to the undersigned 
ail under Section 107 
rerage Control Law at 
. Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

"OOD MARKET 
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
sued to the undersigned 
ail under Section 107 
verage Control Law at 
i. Borough of Brooklyn, 
o be consumed on the

& ABRAHAM M. 
’ELMAN

Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
■sued to the undersigned 
tail under Section 107 
iverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

o be consumed off the

CHODKOWSKI 
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
ssued to the undersigned 
■tail under Section 107 
everage Control Law at 
ue. Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

S SHAPIRO 
. Brooklyn, N. Y.

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

I SCHWARTZ 
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 

•etail under Section 107 
leverage Control Law at 
te. Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

.D PRENNER 
Brooklyn. N. Y.

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

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

BRANDSTATER 
Sweet Shoppe . 

Brooklyn, N. Y.

r given that License No. 
issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

INE MAKAROW 
Brooklyn, N. Y.

y given that License* No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

le. Borough of Brooklyn, 
. to be consumed on the

AS RAFFAELE 
ck’s Bar & Grill 

Brooklyn, N. Y.,

>y given that License No. 
1 issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

mue .Borough of Brooklyn, 
, to be consumed off the

IS BRODSKY 
rstem Food Store 
>., Brooklyn, N. Y.

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

eet. Borough of Brooklyn, 
s, to be consumed on the

NE CUCURULLO 
velt Bar & Grill 
, Brooklyn, N. Y-

‘by given that License No. 
>n issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

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

STEFFENS 
Brooklyn, N. Y.

eby given that License No. 
en issued to the undersigned 
t retail under Section 107 
c Beverage Control Law at 
:reet. Borough of Brooklyn, 
;s, to be consumed on the 

ECK & JOSEPH NESSLER 
, Brooklyn, N. Y.

■eby given that License No. 
ąn issued to the undersigned 
it retail under Section 107 
ic Beverage Control ^La^^at 
enue.

NOTICE b?x l* .. .v, ,-. ,’ T*

J® 2«o ome jį išlydėjo kun. J.
!«• C - TA V. TZ’ 'Dnlrlni1th' W47R Smut r* >*•>

as, kun. Dr. K. Rėklai-
comty oi&i kun. Dr. J. Starkus, 
premws. v . Daumantas, kun. P. 
478 smithy : j, kun. j Baltrušaitis, 

j Vincas Šaulys, Mari
ui S" kolegijos prefektas. 
co®tyA7tĮl Dr. K. Matulaitis yra 
premises, Londono lietuvių

sbonu. Tuo pačiu kli-

478 Smith Si 1,1

County of ju1 
premises, 

im aI^‘1
Wifi; yto 54 kele viai, ku
to sell teS 
of the AW? 
7409a A^T> 
County o( rj •' 
premises.

7409a aIACIJOS NARIAMS
NOTICE ii į> ■ -------------------

u8 «u te1"8* Federacijos New Yor- 
of th. iuJ’; __ • • . • _ . ■

8 į Lisboną, o kiti į 
ą.

f ifontftl' rities susirinkimas į- 
SV inktadienį, rugpiūčio 

vai. vak., Apreiškimo 
Įėję. Apskrities at- 
dalyvavę Federacijos 
e, praneš apie įvykusį 
ą, svarbiuosius nuta- 
Bus tartasi ateinan- 
ns ir žiemos laikotar- 
los reikalais.

Sfeįdraugijų atstovai ir 
[ nuoširdžiai kviečia- 
ilankyti. Užbaikime 
atostogas ir rimtai 

^darban!
Apskr. Valdyba.

Įjniai laukiame

Montapr jį? 
rnitv rJ

1 Montague^8

NOTICE uį> 
EB 778 hu^ 
to sell tec? 
of the A1«W 
674 Central 
County rf la?, 
premises.

674 Cotai A< 
NOTICE b JT 
EB 653 hu^; to sell te”.

263 RiverSh An 
County of Eta. 
premises.

Sit 
263 Rhedile A?_

NOTICE ii te 
EB 672 hu fe ,1 
to sell te e 
of the Alotai 
561 Third Aug* 
County of 

, premises.
SEi 

561 3rd An, >
notice b ikos” Intertypo Fon-
^«utete'- a* engiamas pikni- 
of the AWeat ’ 
1768 East fe Į “ - .. - . ~ .:s pirmą rugsėjo mė- 
Broo^te\s kmadienį, rugsėjo 7 

NooLAsUa naus parke ir salėje. 
1768 East Neria : , L , _ . J .

— i komitetas rūpinasi, 
NOTICE ii te -i .,
eb oil hutai nkas praeitų reika- 
of ta sisekimu.

□menės dėmesiui 
ranešti, kad šokiams 
mta Juozo Avižonio 
B, kurs puikiai grojo 
Dienoje liepos 4 d.

on the prate. 

1768 East Nti'la 

NOTICE ii te

172 Hnsqeta 
County oi Eą; 
premises.

LOG! 
172 HiwmS.

NOTICE ii te 
GB 6091 batas 
to sell beet r r. 
of the Ateik 
3i8Fmiihfe 'ikos” piknike liepos 
County of te ; r
premisa.

SIGKT. 
318 Franlds ii

NOTICE ii te: 
EB 635 hutas 
to sell te t ’• 
of ta Ateiti 
85 Johnson te 
County ot te 
premises.

E— 
85 Johnson 1

NOTICE b te 
EB 1521 bale
to sell te c - 
of ta Atefri 
2882 Gerrittais 
County of Em1 
premisa.

JO®: 
2882 Gemtteh

NOTICE ii te 
GB 1109 hute1 
to sell te (■_ 

^mai- garadžiai.
County oi fe* ,
premisa. aven: Vienos, dvie- 
1050 Rogen u ių šeimynų moder- 
NOTiCEiite ūs namai, garad- 
to seii te t i kiti moderniški pa- 
of ta Aiste - 
1419 Eghtb te | 
County of fc? 
premises. t*
1419 8th Ati^

įta inų, kuriuos galima 
to sėli te Jį 
of ta Akte,1 
2703 Area ; 
County cf E# 
premisa.

2703 Ava®

NOTICE ii 
erage vomrvi i—■• —iEB 675 to* 
Borough of Brooklyn, to sell te^j 

io be consumed on the of the AB--;
1147 Rte*1.

ENT KRAUCUNAS County of
,., Brooklyn, N. Y. premises. g

reby given that License No. 1147 
en issued to the undersigned ,
it retail under Section 101J NOTICE ** 
ic Beverage Control Law at EB 828 to* . 
enue. Borough of Brooklyn, to sell 
gs, to be consumed on the of the 

5705
ANK MESSINEO , „ County d ■

Brooklyn, N. Y. premises.
reby given that License No. 5705 8th An^,

pie platesnę progra- 
ėliau pranešta.
Amerikos” bičiuliai 
prašomi iš anksto 

iiam piknikui, kurio 
iriamas „Amerikos” 
itertypo Fondui.

m NAMUS
DABAR
is Hill: 2 šeimynų 
moderniškas namas,

8,

JAM
Avė., et Park: 12 šeimynų 

imas ir keletas ma

momis kainomis ir 
igvomis sąlygomis, 
ile kada gali paro-

een issued to the undersigned
at retail under Section 10i NOTICE“^ 
lie Beverage Control Law at EB -61 (•
Road. Borough of Brooklyn, to sell 
igs, to be consumed off the oMhj? 
NRY HARMELING „ County d 
Rd., Brooklyn. N. Y. premises.

•reby given that License No. 1234 £• 
seen issued to the undersigned I 
at retail under Section 107 
lie Beverage Control Law at 
Street. Borough of Brooklyn, 
ngs, to be consumed on the I

STELLA KARP
Starlight Cafeteria

■t., Brooklyn, N. Y.

ereby given that License No. 
>een issued to the undersigned 
at retail under Section 107 

>lic Beverage Control Law at 
Avenue. Borough of Brooklyn, 
ngs, to be 

f TABAKA 
ICK. M. & 
Ave..

Machulis

rginia 7-1896

te — Laisniuotas 
Brokeris

t., Woodhaven, N.Y.

° Porai savaičių atostogų at
vyko inž. Ant. Mažeika su 
žmona ir sūneliu Antanuku. 
Apsistojo pas Unguraičius. 
Inž. A. Mažeika buvo atsilan
kęs „Amerikos” redakcijoje 
ir pasidalino įspūdžiais iš 
vyčių seimo.

LANKOSI CHICAGOJE

Elena Vaitekūnienė, vietos 
draugijų veikėja, artima „A- 
merikos” rėmėja, drauge su 
dukrele Emilija ir sūnumi 
Antanu vieši Chicagoje pas 
savo gimines ir pažįstamus. 
Drauge su jos šeima keliau
ja brooklynietė Em. Grubytė.

EI. Vaitekūnienė, grįžda
ma į Brooklyną, sustosianti 
Detroite. Ji siunčia savo pa
žįstamiems glėbį geriausių 
linkėjimų.

Maspetho Žinios

— Rugpiūčio 14 d. iš No. 
Carolina karinių 
grįžo 18,000 karių. Jie vyko 
atgal į Fort Devens, Mass. 
Tarp grįžusių buvo ir Petru
lių sūnus Bernardas, kuris 
atlankė tėvelius ir daug įdo
mybių papasakojo.

— Par. karnavalas sėkmin
gas. Jame lankosi gausios 
minios žmonių. Komiteto na
riai kantriai ir uoliai dirba.

— Bagočiūnų sūnaus Petro 
žmona Berta, 25 m. ir jos tė
vas, 73 m., drauge minėjo 
gimtadienį. Puotą suruošė 
senelių vaikai rugp. 17 d.

— Mr. ir Mrs. Vali greit 
minės auksinį (50 m.) jubi
liejų. Jie išaugino 7 dukte
ris, 3 sūnus ir turi 33 anūkus.

O. P.

manevrų

Great Neck, N. Y

Rugpiūčio 11 d. Rumford, 
Maine, apsivedė mūsų Fede
racijos skyriaus finansų raš
tininkas ir didelis visuome
nininkas katalikiškų organi
zacijų eilėse, 
Vasiliauskas 
vičiūte.

Linkime 
daug laimių, 
židinį.

Aleksandras 
su Stase Micke-

jaunavedžiams 
sukūrus šeimos 

Draugė.

AUKOJO

pradedamas fabrikų, įmonių 
ir kitų valstybinių pastatų 
užėmimas. Rytą atėję dar
bininkai ir tarnautojai mielai 
imasi organizuoti pastatų ir 
įrengimų apsaugą, ieškoti pa
slėptų minų, izuoliuoti nepa
tikimus, galinčius sabotažo 
veiksmus vykdyti, įtartinus 
asmenis. Dvyliktą valandą, 
kada per radiją skambėjo 
Laisvės varpo garsai ir ant 
Karo Muziejaus buvo iškelta 
Lietuvos Vytis ir tautinė vė
liava, kada visas miestas 
ėmė puoštis trispalvėmis, vi
si svarbieji valstybiniai pa
statai ir didžiosios įmonės 
jau buvo sukilėlių rankose. 
Randijofonas, prieš pusan
tros valandos visam pasau
liui paskelbęs, kad atstatoma 
nepriklausoma Lietuva, jau 
nuo pat ryto užimtas. Radi
jo stotis kalne — taip pat. 
Buvę vietiniai šauliai užima 
telegrafo telefono rūmus ir 
paštą. Truputį apgadintas 
telefonas bematant sutaiso
mas ir miestinis telefono tin
klas partizanų panaudoja
mas po visą miestą išmėty
tiems būriams tarpusavy su
rišti. Užimtas Karo Muzie
jus, Metalo Fabrikas; kalėji
mas susilaukia pirmųjų areš
tuotųjų. Saugumo rūmus 
perima buvusieji saugumo 
valdininkai, buvusieji polici
ninkai intensyviai organizuo
ja užimtose policijos nuova
dose viešosios apsaugos dar
bą. Susirišama su Kauno Au
diniais, Br. Tilmansų geležies 
fabrikų, didžiausiais Vilijam
polės fabrikais. Už Nemuno 
esąs elevatorius taip pat mū
siškių užimamas ir saugo
mas, kad iš degančių naftos 
bei alyvos sandėlių gaisras į 
jį nepersimestų. Petrašiūnų 
elektros stotis patikrina 
Kauno aprūpinimą elektra. 
Gatvėmis po visą miestą 
siuntinėjami patruliai ir se
kėjai, kurių uždavinys pra
nešti apie padėtį mieste ir 
raudonarmiečių dalinių judė
jimą.

Per tris keturias valandas 
Kaune įvyko viena iš nuosta
biausių r e v o 1 i u cijų. Visi 
svarbieji valdiniai pastatai 
ir įmonės menkai ginkluotų 
partizanų rankose, mieste iš
keltos tautinės vėliavos, ra
dijas nuolat pranešinėja par
tizanų štabo pateikiamas ži
nias, kai miesto gatvėmis vis 
dar tebetraukia priešo šar-

Atsilankiusi į „Amerikos” 
administraciją T. Balčiūnai
tė iš Newark, N. J. aukojo 
$1.00 už Lietuvos Dienos lai
mėjimų knygutę.

Už malonią auką širdin
giausiai dėkojame. Adm.

APLANKE „GARNYS”

Kūmai bus: Rose A. Valatke- 
vičiūtė (motinos sesuo) ir 
Jonas Seniūnas, Jr., abu iš 
Pittston, Pa.

Baranauskienė džiaugiasi 
sulaukusi dar dviejų anūkų 
ir ta proga aukoja „Ameri
kos” reikalams $1.00.

consumed on the

& MICHAEL 
M. DINER

Brooklyn, N. Y.

įereby given that License No. 
been issued to the undersigned
at retail iindor Section 107 

oiic Beverage Control Law a*
U, Borough of Brookivn, 

ings, to be consumed on the

4INNIE KRINSKY
'amous Kosher Del.

„Amerikos” skaitytojos M. 
Baranauskienės, gyv. Brook- 
lyne, duktė Mrs. Emma Kelly, 
susilaukė dukrelės Carol-Ma
rie. Krikšto tėvai buvo: tėvo 
sesuo Vilfreda ir Povilas Ba
ranauskas.

Liepos 31 d. M. Baranaus
kienės marti Darata susilau
kė dukrelės. Krikštys Leyla 
Anne vardu rugpiūčio 24 d.

MIRĖ

H

Adomas Dosevičius, 65 m., 
„Amerikos” skaitytojas, gyv. 
212 E. 11 St., New York City, 
mirė rugp. 15 d. Bellevue li
goninėj. Palaidotas rugp. 20 
d. šv. Jono kapinėse iš Ap
reiškimo par. bažnyčios. Li
ko brolis Martynas, gyv. 939 
42nd St., Brooklyne. Patar
navo grab. Radzevičius.

vuočių likučiai, įvairių kalib
rų artilerija, Kavalerijos es
kadronai, sunkvežimių kolo
nos ir didoki pėstininkų da
liniai. Partizanai teturi vie
ną dalyką — labai gerus ry
šius, todėl pasinaudodami 
miestiniu telefono tinklu, yra 
puikiai apie padėtį mieste 
painformuoti. Raudonarmie
čiai traukiasi labai pasimetę 
ir taip skubiai, kad, kelioliką 
minučių su pastatuose užsi
barikadavusiais sukilėliais 
pasišaudę, greitai pasišalina.

Bet šiaip ar taip, padėtis 
visą laiką lieka netikra. Par
tizanų štabe juokaujama: 
mūsų visų galvos nėra vertos 
daugiau dešimties rublių. 
Padėtis dar labiau susikom
plikuoja, kada Kauną pasie
kia žinia, jog didelės raudo
nos jėgos nuo Jonavos slen
kančios Kauno link. Bet, ne
trukus, per Kauną Jonavos 
kryptimi praskrenda vokie
čių bombonešių eskadrilė, o 
pavakary iš vokiečių naikin
tuvų apšaudomi raudonosios 
armijos pakrikėliai išilgai 
Laisvės Alėjos. Pavojus su
mažėja, tad su pasitikėjimu 
galima laukti nakties.

Naktis iš pirmadienio į an
tradienį panaudojama aprū
pinti miesto pakraščių parti
zanų dalinius ginklais. Ne
didelės sovietų sargybos nuo 
ginklų sandėlių Parodos aikš
tėje nušalinamos ir sutemus, 
kada miesto centrinėmis gat
vėmis sustojo sovietų judėji
mas, išsilikusiais sunkveži
miais ginklai pradedami iš
vežioti po visą miestą, nere
tai tam panaudojant ir grei
tosios pagalbos automobi
lius. Į Aleksotą ir Aukštąją 
Fredą ginklai per Nemuną 
perkeliami laiveliais, nežiū
rint intensyvaus sovietų kul
kosvaidžių šaudymo. Taip 
pat dedamos pastangos at
skirai veikusius— partizanų 
kovos būrių štabus sujung
ti į vieną, vieno vado diriguo
jamą, viso Kauno miesto par
tizanų štabą. Todėl buv. Šau
lių Sąjungos štabo patalpose 
įsikūręs partizanų štabas pa
siunčia savo įgaliotinį į „Li
no” bendrovės patalpose es
antį štabą, kuris stengiamasi 
padaryti centriniu. Prie jo 
prijungiamas saugumo šta
bas, visos policijos nuovados, 
didžiųjų fabrikų, Žaliakalnio, 
Vilijampolės ir A. Fredos bei 
Aleksoto apylinkių partizanų 
štabai. Antradienį, auštant, 
jau beveik visi partizanų ko
vos būriai vieno centro val
domi.

Apie trečią valandą parti
zanų štabe gaunama žinia, 
kad Aleksote, Linksmadva
ryje esąs nukautas visiems 
kauniečiams gerai pažįsta
mas lietuvis lakūnas leiten. 
Dženkaitis, parašiutu iš lėk
tuvo nusileidęs. Jo uždavi
nys apsaugoti nuo išsprogdi
nimo Aleksoto tiltą. Bet,de
ja, to uždavinio jam neteko 
atlikti. Aleksoto tiltas bu
vo išsprogdintas dar pirma
dienio vakarą, nors sprogdi
nimo metu juo traukė sovie
tų kariai. Jie visi, sykiu su 
arkliais, žuvo. Pats Itn. Džen

kaitis buvo bolševikų peršau
tas į krūtinę ir netrukus li
goninėje mirė.

Išgelbėtas liko tik P. Vi
leišio tiltas į Vilijampolę. Jis 
taip pat buvo užminuotas, ir 
trys sovietų šarvuočiai, pės
tininkų padedami, jį saugojo. 
Jėga tilto sargybą pulti bu
vo neįmanoma, — be prieš
tankinių pabūklų, vien šautu
vais ir kulkosvaidžiais būtų 
buvę sunku nugalėti šarvuo
čius, be to, sovietų raudonie
ji, matydami tilto neapgin
sią, jį kiekvienu metu galėjo 
išsprogdinti. Beliko viena iš
eitis — pirma nupiauti laidus 
į sprogdinimo lizdus, o tik 
vėliau susidoroti su sargybo
mis. Tą uždavinį atlikti pa
siėmė partizanas Samulionis, 
buvęs Kauno policijos vach
mistras, o vėliau, Vilniuje, 
policijos nuovados viršininko 
padėjėjas. Jis užbėga ant 
tilto, nutraukia laidus, bet 
grįžti atgal nebespėja, — bol
ševikų dar ant tilto nukau
namas.

Ypatingu budu buvo ap
ginta radijo stotis. Pavaka
ry ją puolė apie šimtas rau
donarmiečių, stipriai auto
matiniais ginklais ginkluotų. 
Stoties pastato sargybai 
smarkiai atsišaudant, rau
donarmiečiai įsitvirtino sto
ties rajone ir matomai ėmė 
laukti kada sutems ir nepa
stebėtiems bus galima prie 
pastato prislinkti. Tai su
pratę studentai technikai pa
siima keletą minų, jas įkasa 
vienoje ir kitoje stoties pu
sėje ir pradeda paeiliui 
sprogdinti, nuduodami arti
lerijos šaudymą. Ši apgaulė 
pavyksta, nes bolševikai be
matant pabėga. Beginant ra
dijo stotį sunkiai sužeidžia
mas Kauno Universiteto do
centas inž. J. Milvydas, kuris 
netrukus nuo žaizdų ligoni
nėje mirė.

Būtų galima labai daug pa
našių epizodų pririnkti, kaip 
lietuviai partizanai, paauko
dami savo gyvybę, išgelbėjo 
beveik visus Kauno svarbes
niuosius pastatus nuo iš
sprogdinimų ar kitokių sabo
tažo veiksmų tiek iš sovie
tų kareivių, tiek iš svetim- 
tautiškai bolševikiško ele
mento pusės. Kiekviena gat
vė, kiekvienas svarbesnis pa
statas Kaune per tas dvi tris 
dienas turėjo ne vieną hero
jišką, bet sykiu ir tragišką 
istoriją.

Apie pietus į Kauną atvyk
sta vokiečių karių būrelis. Jų 
šeši. Karininkas su dviem 
kareiviais užsuka į radijofo- 
ną. Mūsų apsaugos būrys ir 
tarnautojai vokiečius pasi
tinka. Radijo bangomis pa
sigirsta vokiečių kalba pra
nešimas :

— Kaunas užimtas. Vili
jampolės tiltas neišsprogdin
tas. Kelias Nemunu garlai
viais ligi Kauno saugus, nes 
Nemuno krantus saugoja lie
tuviai šauliai ir partizanai.

Po piet vis didesni ir dides
ni vokiečių kariuomenės žval
gų daliniai motociklais ar 
dviračiais prašvilpia Kauno 
gatvėmis. O partizanai pra
deda valyti miestą nuo pasi
slėpusių bolševikų karių.

LICENSES LICENSES

VIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

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

Joseph Macahon, 65 m., gy
venęs 222 McKinley Ave., 
Brooklyne, mirė Wyckoff 
Heights ligoninėj rugpiūčio 
14 d. Palaidotas rugp. 18 d. 
šv. Jono kapinėse. Patarnavo 
grab. J. Garšva.

64 - tas 64 - tasPIKNIKAS
Rengia Šv. Jurgio Draugyste

„ | i ŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
n; rite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
' Įpalyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

lodanie lengviems išmokėjimams be nuošimčių

iri**

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičiu Krautuvėse

PETRAITIENe IR SŪNUS
mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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NOTICE is hereby given that License No. 
EB 804 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1863 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on the 
premises.

MAX TRABECK
1863 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1575 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6104 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRIST SIMAT
6104 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2178 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
640 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on the 
premises.

HARRY GREENBERG
640 Stone Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7010 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Jurgis Sadauskas, 75 m. 
gyv. 185 Grand St., Brookly
ne, mirė rugp. 14 d. namie. 
Palaidotas rugp. 16 d. Liko 
žmona, sūnus ir duktė.

Antanas Makus - Mackevi
čius, 51 m., gyv. 235 So. 9 
St., Brooklyn^, mirė rugp. 16 
d. Kings County ligoninėj. 
Palaidotas rugp. 19 d. Pa
tarnavo grab. Matthew P. 
Ballas-Bieliauskas.

Sekmadienį, RUGPIŪČIO - AUG. 24, 1941
DEXTER PARKE

74-11 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.

Gros J. TAMAŠAUSKO Orkestras
Visi nuoširdžiai kviečiami atsilankyti.

Pradžia 2 vai. popiet. Įžanga — 40c.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 425 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
765 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on the 
premises.

MAX SCHNEIDER
765 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 803 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Hegerman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on the 
premises.
' JOSEPH SHAPIRO

29 Hegerman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6204 has bedh issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
189 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2227 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1066 Winthrop Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to consumed on the 
premises.

SAMUEL BLUM
1066 Winthrop St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 792 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undei- Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
26a Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on the 
premises.

DAVID ALPERT
26a Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Ne. 
EB 882 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5811 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on the 
premises.

JAMES J. GALLAGHER
5811 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 716 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
218-220 Winthrop St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on the 
premises.

MICHAEL GIBNEY 
218-220 Winthrop St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 568 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1502 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on the 
premises.
ISADORE REINGOLD & DAVID HALPER 
1502 Pitkin 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 
255 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on the 
premises.

ANNETTE DELICATESSEN, INC. 
255 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1864 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4110 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SCHMEELK
4110 4th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 629 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Menagerie Rest., Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROBERT L. CUNNINGHAM 
(Prospect Park Zoo) Menagerie Rest.

Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2673 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3372 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on the 
premises.

GEORGE PARASKEVAS & 
CHRISTOS DASKAL

3372 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 548 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4908 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of -S^ngs, to ccnsumed on the 
premises.

WILLIAM A. CARNEY
4908 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
SB 206 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Under Boardwalk & W. 22nd St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PAULINE MACKO WATERS 
Under Boardwalk &
W. 22nd St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7730 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Cont
rol Law at 1088-90 Flushing Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be coun- 
sumed on the premises.

ALEX S. RODER 
1088-90 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1953 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ai retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
JOHN BEHNKEN & WILLI WINKLER 

560 Morgan Ave., Brooklyn, Ni* Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1411 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
506 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6075 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
188 Underhill Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE PUCKHABER
188 Underhill Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn© Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graboriiis—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šulinskas)

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 K. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N, Y.
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DIDŽIULIS METINIS
į I šalyje „housekeeper” atliekai 
| Lietuvos ir visos Europos ■

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

PIKNIKAS
Sekmadienį

Rugpiučio-Aug. 24fL91941
KLASČIAUS CLINTON PARKE

Betts and Maspeth Avenues Maspeth, N. Y.

PROGRAMOJE: Karališkos Šeimos Rinkimai; Dainos 
Šokiai ir kiloki pamarginimai.

Pradžia 1 vai. popiet Įžanga — 40c M

APREIŠKIMO PAR. PIKNIKAS PAVYKO
Parapijos Metinio Pikniko 

Įspūdžiai

Niekas nesvajojo, nemanė, 
netikėjo ir nepranašavo, kad 
naujoje vietoje—Dexter par
ke—toks būtų buvęs pasek
mingas piknikas, įvykęs rug
piūčio 17 d. Ne tik parapijie
čiai, bet ir kitų parapijų žmo
nės sveikino kleboną kun. N. 
Pakalnį — už parinktą nau
ją vietą. Visi parapijiečiai, 
svečiai ir pašaliniai džiaugia
si mūsų parapijos metinių iš
kilmių gražia nuotaika.

Visų pirma paskelbsime 
balsavimų davinius. Štai jie:
Karalius:
Antanas Baciuška
Karalienė:
Ona Šarkaitė
Karalaitis:
John Sinkevich, Jr.
Karalaitė:
Joanna Šertvytytė

Jų artimesni konkurentai: 
Karaliui:
Stephen Aromiskis 
Karalienei:
Elzbieta Kašėtienė 
Karalaičiui:
John Palubinskas

(Paulin)
Karalaitei:
Mildred Petraitis

Kiti visi mažiau balsų ga
vo. Bet malonūs parapijie
čiai, tikėkite ar ne, šiais me
tais karališkos šeimos balsa
vimai davė gryno pelno 
dol ir 95 centus.

Parapijos karališkos 
mos rinkimų istorijoje 
aukščiausias parapijai 
nas.

Karaliais buvo rinkti
bonai ir jų asistentai, kara
liene buvo išrinkta kurį laiką 
labai mylima ir visos parapi
jos gerbiama Sesuo Nikode
mą. Karaliais ir karalienė
mis buvo rinkti parapijos

Balsų
4,750

8,782

7,487

3,552

1,449

6,251

3,740

480

408

šei- 
tai 

pel-

kle-

garbingi biznieriai ir šiaip 
jau parapijiečiai, bet parapi
jos knygose nėra užrašyta 
tiek daug įeigų ($408.95), ku
rias sukėlė išrinkimas, kaip 
kai kurie parapijiečiai išsi
reiškė, klebonijos tarnauto
jų. Klebonas piknike aiški
no parapijiečiams, kad į kle
bonijos tarnautojų skaičių 
patekti yra didelė garbė. 
Klebonas samdo klebonijai, 
mokyklai ar bažnyčiai tiktai 
parapijos ištikimiausius 
žmones, kuriems jis gali pa
sitikėti.

Sumanūs parapijiečiai
Visi žino, kad Apreiškimo 

parapijiečiai yra sumanūs ir 
nuoseklūs savo nusistatyme. 
Jie pagalvojo šitaip:

Mes buvom išrinkę į kara
lius kleboną, į karalienes Se
serį. Vėliaus rinkome aukš
tos garbės paripijiečius į ka
ralius i r karalienes, bet mes 
buvome pamiršę vadinamus 
klebono tarnautojus. Visi 
mes žinome, kad mūsų klebo
nas renkasi iš parapijiečių 
jam patarnauti tiktai tuos 
žmones, kurie yra dori, išti
kimi, teisingi, geri katalikai 
ir su gera praeitimi parapi
jiečiai. Dėlto mes ir apsisto
jome šį kartą rinkti į aukš
čiausios garbės požymį — ka
raliumi Antaną Baciušką, ka
ralienę — Oną Šarkaitę.

Karalaitį ir Karalaitę rin
ko jaunimas; mums atrodo, 
jaunimo rinkimų pasekmės 
taipgi buvo teisingos.

Iš patikrintų žinių sužino
jome karališkos šeimos šias 
biografijas (gyvenimo apra
šymus) :

Antanas Baciuška atvyko 
į šią šalį 1911 m. birželio 11 
d. Jo užsiėmimas labai gar
bingas — šv. Juozapo pašau
kimas, būti dailide (carpen-

(license), vienok Ame- 
vyriausybei prijau- 

tikybinėms organizaci- 
jis atlieka visus dar-

ter). šiais laikais jis galėtų 
gauti pas Rooseveltą dvigu
bą algą, bet jis dirba parapi
jai iš katalikiško pasišventi
mo. Nepaisant jo (dailidės) 
darbo, jis yra stikliorius, 
(glazer), švinorius (plum
ber), elektrikas, tepliorius 
(painter), technikas ir kito
kių mažesnių darbų specia
listas. Žinoma, be dailidės 
darbų, jis neturi kitokio lei
dimo 
rikos 
čiant 
joms,
bus bažnyčioje, klebonijoje ir 
seserų name. Teisingai pa
rapijiečiai suprato jį pagerb
ti, išrinkdami parapijos Ka
raliumi. Čia galima atsakyti 
tų parapijiečių klausimui, 
kodėl bažnyčios tarnai iš
rinkti į garbingiausią kara
lišką sostą. Jie buvo išrink
ti į tą vietą dėlto, kad jie 
yra verti to savo parapijai 
pasišventimu ir atsidavimu.

Onos Šarkaites biografija:
Ona Šarkaitė atvyko į A- 

meriką 1910 m. kovo 20 d. 
Kadangi jau Lietuvoje ji dir
bo klebonijose virtuvės dar
bą, tuojaus susirado darbą 
Child’s valgykloje, kur ji dir
bo 8 metus (counter girl) 
darbe. Paskui ji dirbo New 
Yorko mieste žinomos firmos 
Loft’s valgykloje 2 metus 
„counter girl” pareigose.

Kun. N. Petkui iš šios pa
rapijos prasišalinus, jo asis
tentui kun. Pauliukui pra
šant, Ona šarkaitė sutiko bū
ti klebonijos šeimininke 
(housekeeper). Čia reikia pa
žymėti, kad Amerikoj house
keeper daugiau reiškia negu 
Lietuvoje šeimininkė. Ame
rikoje ir Vyskupai turi 
„housekeepers.” Lietuvoje 
vyskupai turi, amerikoniškai 
kalbant, footmen - patarnau
tojus ir valgių gamintojus. 
Demokratiškoje Amerikos

“Amerikos” INTERTYPO FONDO Naudai

PIKNIKĄr

-,,Į

Rugsejo-Sept.7d.,1941
KLASČIAUS - CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avenues Maspeth, N. Y.

Šokiams Gros J. AVIŽONIO-YORKE CLUB Orkestras
Visi lietuviai esate maloniai kviečiami dalyvauti šiame parengime, nes tai 
pirmas šios rūšies.
FONDĄ, kuris turi kiekvieną mėnesį mokėti nemažą sumą pinigų už pe
reitais metais įsigytą naują raidžių rinkimo mašiną - Intertypą.

Savo dalyvavimu paremsite „Amerikos” INTERTYPO

klebonijų ir vyskupų reziden
cijų prižiūrėtojų, virėjos, 
sargo pareigas. Todėl vys
kupai ir klebonai pasirenka 
moteris bei merginas tarnau
ti klebonijoj — būti „house
keepers” (šeimininkėms) — 
tiktai aukštos doros asme
nis.

Ona Šarkaitė nepamaino
ma virėja, gavusi kompli
mentų ne tik iš kunigų, bet ir 
iš vyskupų, tapo pakviesta 
naujai paskirto klebono kun. 
N. Pakalnio į šv. Jurgio pa
rapiją būti „housekeeper.” 
Ten ji išbuvo 8 metus. Per 
tą laiką kun. Pakalnis savo 
klebonijoje buvo priėmęs ke- 
turius vyskupus ir daug ku
nigų. Jie visi kun. Pakalnį 
sveikino už nepaprastai ska
niai ir gražiai pagamintus 
valgius. Nenuostabu, kad pa
rapijos choro vadovybė ir ki
tų reikšmingų parengimų va
dovybės visuomet atsiklaus
davo Onos Šarkaitės patari
mų valgių prirengimo reika
le.

Kun. Pakalniui atvykus į 
Apreiškimo parapiją, Ona 
Šarkaitė ištikimai tarnavo 
kaipo virėja per 7^ metus. 
Be to, kun. Pakalnis, visuo
menėje dirbęs, nepavydėjo 
Onai Šarkaitei dirbti visuo
menei ir leido jai būti šv. 
Pranciškaus tretininkų pir
mininke, Amžino Rožančiaus 
galingos draugijos iždininke, 
Gyvojo Rožančiaus vicepir
mininke, Apaštalystės Mal
dos pirmininke, parapijos pa
rengimų komiteto veikliausia 
nare, New Yorko Federacijos 
apskrities iždo globėja, Alto
riaus draugijos organizatore, 
Federacijos delegate į Fede
racijos seimą;

Šis kuklus gyvenimo apra
šymas tebūna liudytojas pa
rapijiečiams, kad jie neapsi
riko rinkdami ją karaliene. 
Yra žmonių, kurie mano, kad 
klebonijos -tarnauto  j ai tai pa
niekos asmens. Labai gaila. 
Kun. Pakalniui klebonaujant, 
klebonijos tarnautojas bei 
tarnautoja yra aukščiausios 
doros, nepaprastų gabumų ir 
pilno pasitikėjimo asmuo, ko
kia yra šių metų karalienė 
Ona Šarkaitė.

Karalaitis —
Čia jau jaunimo reikalas. 

John Sinkevich, Jr., turi ta
lentingą balsą, kuris žavi vi
sus bingo dalyvius. Su bingo 
parapijiečiai nieko bendro 
neturi. Čia didelėj daugu
moj šeštadieniais susirenka 
airiai, lenkai, rusai ir žydai. 
Parapijai kas šeštadienį duo
da didelio pelno.

Šio biznio organizatoriumi 
yra visiems žinoma darbuoto
ja Petronėlė Draugelienė, ku
ri visa tai prižiūri Ji numa
tė tą patį John Sinkevich, 
kaipo mikrofono skelbėją, iš
rinkti karalaičiu. Iš to su
prasite, kodėl buvo išrinktas 
karalaičiu John Sinkevich.

Karalaitė —
Joanna Šertvytytė tai cho

ro kandidatė karalaitės sos
tui, ne dėl to, kad ji yra uoli 
choro narė, bet daugiau, kad 
jos motina, garbinga p. M. 
Šertvytienė, Moterų Sąjun
gos darbuotoja, dirbo ir te
dirba šios parapijos naudai 
ne tik kaipo sąjungietė, bet 
ypatingai kaipo Parapijos 
Parengimų Komiteto narė; ji 
daug ir labai daug pasidarba
vusi. Parapijiečiai, turėda
mi tai dėmesyje, išrinko jos 
dukterį, Joanną Šėrtvytytę 
par. karalaite.

(Klebonui sutinkant, šis 
straipsnelis skiriamas „Ame
rikai.”)

Parapijos Žinių
Korespondentas.

Angelij Karalienes 
Parapija

Šį sekmadienį, rugp. 24 d., 
mūsų parapija rengia didžiu
lį, metinį pikniką, Klasčiaus 
Clinton parke, Maspethe.

Kiekvienas parapijietis, vy
ras ar moteris, ar šeimos 
galva ar pavienis, ar senas 
ar jaunas, visi kaip vienas 
turėtų į jį atvykti. Neatvyks 
tik tie, kurie skaitosi para
pijiečiais, bet parapijos ne
remia, neremia jos parengi
mų arba susirgę. Lauksime 
visų parapijiečių, su jų drau
gais ir kaimynais. Parkas 
atdaras nuo 2 vai. popiet. Į- 
žanga 40c.

Be gražios programos, ku
rią išpildys vaikų benas, cho
ras ir kiti, bus dar renkami 
karalius, karalienė, karalai
tis ir karalaitė. Kandidatais 
į karalius iki šiol yra V. Tu- 
rulis, S. Pažereckas ir S. Pus
vaškis; į karalienes: M. Dul- 
kienė, A. Pažereckienė; į ka
ralaičius: V. Bružas ir kara
laitės titului Ag. Vasauskai- 
tė. Kiek kuris kandidatas 
turi balsų — nepasako. Sa
ko: „piknike sužinosi.
tai pamatysime — tik nepa
mirškime: Klasčiaus parke 
tas viskas įvyks.

Na,

Parapijos pikniko komisi- 
jon įeina V. Žemantauskas, 
pirm.; S. Pusvaškis, vice- 
pirm.; St. Lukas, rašt.; M. 
Dailydėnas, iždin.; J. Tuma- 
sonis, koresp.; nariai: M. 
Bartkevičius, M. Brangaitie- 
nė, N. Civinskienė, M. Dul- 
kienė, J. Jakaitis, J. Kisie- 
liauskas, P. Kurmis, K. Mar
tinaitienė, V. Mikaliūnas, J. 
Mykolaitis, R. Pankevičienė, 
S. Pažereckas, O. Pažereckie- 
nė, 
nė, 
M. 
tik

A. Plioplys, M. Putinie- 
M. Skrodenis, V. Turulis, 
Vizbarienė. Pas juos ne 
pikniko bilietus iš anks

to galima nusipirkti, bet ir
kitas informacijas 
Kreipkitės pas juos.

gauti.

Klebonas, kaip girdėjau, 
planuoja ką nors naujo pik
niko dalyviams programoje 
turėti. Kas tokio bus, tai su
žinosit, kai atvyksite į pikni-

Taigi, visi esate kviečiami 
dalyvauti šiame metiniame 
mūsų parapijos piknike ir su
teikti drąsos mūsų parapijos 
parengimų komisijai dides
nius darbus nuveikti.

dr-
bus

Amžinojo Rožančiaus 
jos bendra šv. Komunija 
šį sekmadienį, rugp. 24 d., 9 
vai. mišių metu. Visos narės 
prašomos dalyvauti. Mišios 
laikomos narių intencija.

Nutarta
Moterų S-gos 24 kuopos 

susirinkimas įvyko rugpiūčio 
4 d., parapijos salėje. Vien
balsiai nutarta rengti „Čigo
nių Balius,” kuris įvyks rug
sėjo 27 d., šeštadienį. Čigo
nių Baliuje bus daug įvairu
mų, linksmas laikas užtikrin
tas visoms ir visiems. Įžan
ga bus tik 35 centai. Bilie
tai jau gaunami pas nares. 
Daugiau bus pranešta vėliau.

VIEŠĖJO OLŠAUSKAS

Brooklyn© Lietuviai Gydytoj

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

,ar kas?

AMERIKOS LIETI 
LIKŲ VISOMS 
KULTŪRINIO C 

SAVATTRA

EINA KAS PEN

1 į
TeL EVergreen 8 -M! ’ 

VALANDOS: >
8 —10 ryto
1 — 2 po pietų
6 — 8 vakare 

šventadieniais susite]

TeL EVergreen 7 - M
VALANDOS: I

Entered as Second-Clas 
Office at Brooklyn, N.

Johson ir Di Silva (Brook- 
lyne) sumanė pagyventi dy
kai. Jie ateidavo į valgyk
lą, kur pavalgę grasinimais 
priversdavo valgyklų savi
ninkus neimti atlyginimo. 
Galop buvo suareštuoti ir da
bar laukia jų teismas.

Šią savaitę Brooklyne vie
šėjo artistas Juozas Olšaus
kas, gyv. Amsterdame. Bu
vo apsistojęs pas Valaičius. 
Lankėsi „Amerikos” įstaigo
je, pasidalindamas įspūdžiais 
iš ilgos kelionės, kurios me
tu jis buvo pasiekęs Bosto
ną, Clevelandą, Chicagą, Ro- 
chesterį ir kitas vietas.

Nors ir pusiau paslaptis, 
bet galima pro pusiau pra
čiauptas lūpas pranešti, kad 
netrukus „Amerikos” skai
tytojai ir draugai pamatys 
artistą Olšauską labai įdo
miame veikale, kurio pasta
tymui vadovaus Eleonora 
Bartkevičiūte. Veikalą para
šė rašytoja Marija Aukštai-

i vakarą 
stotis krei
kiančius, ru- 

_____ 51s sukilti

9 — 12 ryte ’ M kurį
■įgu pačiam 
gavimui ir 
Kristų Ka-

1 — 8 vakare ’ 
Penktadieniais uždar

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

is smerkė
Rosenbergo

:jolė nacius,

Brooklyn, bet kokios 
bolševikų 

šiurpią švent

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS te pradėjo
GERIAUSIOS RŪŠIES 1 T

Lengvi Užkandžiai. Kava, Arbata, Hot Chocolate 5 UStland 
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARTENfi Geriausias puiri ^ŠtlS Rytų
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS Lietuvai 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREU? 4 ’

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

Tel.

M

ČEKISTĄ
Lietuvos laikraši 

kad bolševikai bii 
pradėjo masinę Ii 
džioklę”. Po visą 
siausti čekistai, sui 
vius, net ištisomi 
su vaikais ir nauj 
dikiais, ir gabent 
link. Apie tai 1? 
Laisvę” taip rašo:

„Per kiemsargiu 
jaunimą, per polil 
kompartiją buvo ; 
rašai. Pagal juos 1 
ti, išvežti arba ats 
arba visos šeimos, 
štaus darbo 
d. naktį tie 
Tris dienas 
sunkvežimiai 
kaimus, griebdami 
retkarčiais iš gari 
su kūdikiais ant r 
plakamos buvo 1 
kemšamos į vago 
atsitikimų, kad jie 
nius iš lovų su ■ 
temperatūra, motei 
dieną po gimdymo 
kirus vagonus; daž 
kai atskiriami. V? 
porą dienų išbuve 
langais, negaudami 
Dalis išvežtųjų, 
gauta, nuvežti į M 
ten gabensią juos, 
kalbėjo GPU ve 
Omsko sritį, į šal

Suėmimams buv 
benta čekistų iš 
Gudijos. Jiems vadi 
dinėdami kelią, mi 
komjaunuoliai, dauj 
tuviai. Dar skaudži 
tų vadovų buvo 
inteligentų laikrašt

Ką gabeno? Inte 
žangesnius darbinin 
kus, amatininkus. I 
dienas buvo išvežt 
tūkstančių.

Pirmoje eilėje l 
tuojami dar ir šie

1) Visų rangų t 
licininkai; 2) šaut

ėmėsi 
naktie 
ir na 
per

M Vėliau, 
skiriamas ir 

Brooklyn -^me šio 
- vokie.

■los, Ulma- 
. Paetso (Es- 

kaip tikėju- 
iia savo po-

VOKIEČIAI EINA PER DNIEIS
Sovietų Rusijos vyriausy

bė prisipažįsta, kad šios sa
vaitės pradžioje maršalo Bu- 
denio kariuomenė turėjo pa
sitraukti iš Ukrainos per 
Dniepro upę. Pažymima, kad 
vakariniame Dniepro pakraš
tyje yra palikti bolševikų ka
riuomenės daliniai, kurie 
priešinasi vokiečiams iki pa
skutinės gyvybės ir tuomi 
leidžia didesnei kariuomenės 
daliai sėkmingai pasitraukti.

Vokiečiai užėmė Nikolaje
vo uostą, kuriame buvo di
džiulės laivų dirbtuvės. Jie 
sakosi uoste paėmę aštuonis 
bolševikų laivus, kurių vie
nas 35,000 tonų. Bolševikai 
skelbia, kad pasitraukdami 
sunaikinę visą uostą ir dirb
tuves.

Odesa yra apsupta ir joje 
esanti bolševikų kariuomenė 
gali išsigelbėti tik laivais per 
Juodąją jūrą, bet vokiečiai 
sakosi 
duoja 
laivus.

Šios 
kiečiai
lę pažangą Leningrado fron
te, prisiartindami visai prie 
Maskvos - Leningrado gele
žinkelio. Suomiai iš šiaurės 
taip pat gerokai pažengė.

Ukrainos fronte, kaip pra
neša vokiečiai, 190,750 bolše
vikų karių pateko vokiečių 
nelaisvėn. Londone gauto
mis žiniomis, Rusija Ukrai
nos fronte netekusi 150,000 
karių.

prijungtoje lenkų t 
j e. Manoma, kad ši< 3 Pabaltijo 
kai turės stoti į ta ių vergiją, 
brigadą kovai pries ^ar ir 
kus. iad A. Sme-

vergiją.

kad A. Sme- 
iietiją, už 
ii jie mėgina 

PALEISTA įie meluoja
200,000 KARIŲ

Washington. — I - 
nes departamentas rikos” įžy- 
kad per Kalėdas bt & perskai- 
iš kariuomenės api aesio „Rea- 
karių, kuriems sū aierį, parašė 
metai, ar kurie bū j 
kalingi jų šeimose. ad64 procen 
leidimas pažadėtas itų taisytojų 
ga, jei tarptautinė » manęs, 
nepablogės. ' žmonės są-

Valsty-

sėkmingai bombar- 
iš lėktuvų bolševikų

savaitės viduryje vo- 
taip pat padarė dide-

Didelis Gaisras 
Brooklyne

Rugpiūčio 18 d. Brooklyn© 
uoste ir jame buvusiame 
„Panuco” laive kilęs gaisras 
padarė milijonus nuostolius. 
Gaisro priežatis uoliai tiria
ma. Žuvusių skaičius siekia 
20.

Gaisro kilimo metu „Panu
co” laivas, kuris vaikščioda
vo į Kubą ir atgal, buvo iš
kraunamas. Gaisras taip 
greit plėtėsi, kad visas uos
tas (Pier 27) skendo lieps
nose, o laivą „Panuco” per 
dūmus ir matyti buvo sunku. 
Gaisro gesintojams sunkiau
sia buvo laivą išstumti iš uo
sto kiek galima tolyn.

Surašo Buvusius 
Karininkus

Stockholmas. — Vokiečių 
laikraščių pranešimu, Vokie
tijos kariuomenės vadovybė 
įsakė registruotis visiems bu
vusiems Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir caristinės Rusijos 
kariuomenių karininkams, 
kurie gyvena prie Vokietijos

Prezidentas Rooo 
pasirašė įstatymą, 
riuomenėn paimtų | radaro apie 
ir tautinės gvardij 
tarnybos laikas paifeobus, tuo 

aštuoniolikai mene įieško. Jei- 
taip pat pasirašė j aka netru- 

kuriuo kariuomenė hncūziją, ir 
imami vyrai, sulauk 
tų.

■adinasi, juo

retų čia vėl 
stirnas ir

tyvesnieji katalikų 
Aktyvieji tautiniu!
5) Stambieji pram 
bankininkai; 6) N 
ir kur nors kuo no 
ševikų jungą pasirt 
tojai, darbininkai, 
ir ypač daug darb: 
Visi dvirininkai,

• Kaune birželio 23 < 
to Ministerių Kabinę!

Ivinskis. žinių iš
• Paskelbtas įsakyn iisvamanių 
kurį _žemės ūkio mokė sutarę sus- 
jo būti sumokėti iki Iii įi8 t:p n„ 
tokio dydžio, kokie bl Į/’
mi prieš 1940 m. biri j^W^es 
Daugiau nei padvigub ^daugiau- 
vikų laikais mokesčiajsvikai ir ki- 
nami.
• Laikraščiai skelb 
asmenų, aukojusių i 
siems nuo karo. Dr. G 
aukojo 500 rublių, D 
— 300, Kregždžių šeii 
rbl., čiurlių — 300 rb 
seikienė — 100 rbl., V 
gys — 100 rublių ir k

paruoštus biulete 
skutimuose leidinį 
daug medžiagos 
apie Latvijos žmoi 
bolševikams krau 
Latvijos. Paskelb 
vių ministerio Dr 
straipsnis apie Eu

□

ateityje gi
rtauta ne-

Wio nete 
‘ji įdomi dau 

1

^sušelpimo 
gairių pas- 
inj kelių.

Telephone 
EV 7 -1670

JOSEPH VASTfi Švedijos 

REAL ESTATE INSŪ Organi- 
and lipt: insura domėjusios 

Mortgages Loaned and c . J, .. 
496 Grand St, Brook! ^OS duoti 
Residence: si Darama.87-34 90th St., Woodhai "J . ’ 
______________________- Jarnos ten

>3 paramą.

M ragina 
Sovietų Są-

FOTOGRA
65 - 23 GRAND AI Sėtuvių vi- 

Maspeth, N. 1 ?5npras, kad 

■ ■■ Paramą gali 
------- - ------------------ staigos, ku-

HAvemeyer 8-
R A L PH KR

RESTORAI ‘'j*™ Pa 
reikalu yra 
Moover’į, 
’yliuje, ša- 
ir kitur.

Wi visiš- 
p organiza- 
p kurios su- 

Wirprie-

BAR & GRU

Gaminam valgius a 
niško ir lietuviško

portuotų degtinių, • 
vynų ir gero all

Joseph Zei
Savininkas!

411 Grand Stn 
Brooklyn, N.j tinybė Wa- 

suo leidžia 
turiningai

Dr. Bilmanis m 
Europoje saugu ir 
kai Pabaltijo ir 
valstybės bus laisA 
sudarys tvirtą są; 
tuvą Bilmanis pr 
Klaipėda ir Vilni 
iki šiol lenkams t 
bus strateginiu ati 
sijai pralaimėjus 
nius lenkams nebe 
bus, tačiau Vilnis 
mo išsprendimas ( 
lietuvių ir lenkų 

—o—
Lietuviai taip 

nežiūri. Lietuvian 
klausimas ne tikt 
Tai tarptautinio 
klausimas, nuo k 
go išsprendimo 
tautų taikaus sa 
ateitis. Tai pricij 
kas: kas turi vyr 
sė ar jėga?

Jei Vilnius būti 
lietuvių ir lenkų i 
ir Latvijos nep 
bes likimas gryn 
vokiečių dalykas, 
mažesnių tautų 1 
nai jų ir jų pave 
kas.

Ne, pone mini 
niaus klausimas ? 
tinio teisingume 
klausimas. Jei ler 
na svetimus mies 
kodėl tai drausti 
rusams ir kitien 
tautų pavergėjau
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