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ADVOKATAS

? siūčio 21 d. vakarą 
ros radijo stotis krei- 

4 slovakus, olandus, ru- 
3 ir bulgarus sukilti 

~ vokiečių režimą, kurį 
jsant pavojingu pačiam 
tionybės gyvavimui ir 
nt nuversti Kristų Ka-

ČEKISTAI NEŽINOJO GAILESČIO Vokiečiai Renkasi Daugiau PatarėjųLietuvos laikraščiai praneša, 
kad bolševikai birželio 14 d. 
pradėjo masinę lietuvių „me
džioklę”. Po visą Lietuvą ėmė 
siausti čekistai, suiminėti lietu
vius, net ištisomis šeimomis 
su vaikais ir naujagimiais kū
dikiais , ir gabenti Maskolijos 
link. Apie tai laikraštis „Į 
Laisvę” taip rašo:

„Per kiemsargius, per kom
jaunimą, per politrukus, per 
kompartiją buvo sudaryti są
rašai. Pagal juos buvo atrink
ti, išvežti arba atskirti žmonės 
arba visos šeimos. Ir to šlyk
štaus darbo ėmėsi birželio 14 
d. naktį tie nakties paukščiai. 
Tris dienas ir naktis tratėjo 
sunkvežimiai per miestus ir 
kaimus, griebdami iš butų ir 
retkarčiais iš gatvių. Moterys 
su kūdikiais ant rankų lietaus 
plakamos buvo vežamos ir 
kemšamos į vagonus. Buvo 
atsitikimų, kad jie griebė ligo
nius iš lovų su 40 laipsnių 
temperatūra, moteris tik antrą 
dieną po gimdymo kišo į ats
kirus vagonus; dažnai net vai
kai atskiriami. Vagonuose po 
porą dienų išbuvo užkaltais 
langais, negaudami nė vandens. 
Dalis išvežtųjų, kiek žinių 
gauta, nuvežti į Molodečną. Iš 
ten gabensią juos, jei teisingai 
kalbėjo GPU = -•
Omsko sritį, į

Suėmimams 
benta čekistų 
Gudijos. Jiems 
dinėdami kelią, mūsų vietiniai 
komjaunuoliai, daugiausia nelie 
tuviai. Dar skaudžiau, kad tarp 
tų vadovų buvo net lietuvių 
inteligentų laikraštininkų.

Ką gabeno? Inteligentus, pa
žangesnius darbininkus, ūkinin
kus, amatininkus. Per tas tris 
dienas buvo išvežta keliolika 
tūkstančių.

Pirmoje eilėje buvo depor
tuojami dar ir šie žmonės:

1) Visų rangų buvusieji po-

turtas buvo atimtas. Ir eilė 
dvarininkų, kurių dalis turto 
buvo suvalstybinta.

Kam juos bolševikai išvežė? 
Bolševikai žino, kad bolševi
kiška tvarka ten gali laikytis, 
kur žmonės yra užguiti, pri
gąsdinti, neturi savo minties. 
Tas, kuris nori savarankiškai 
gyventi, jų santvarkai netinka. 
Dėl to jie numušė mokslo ly
gį tose tautose, kurias jie už
grobė. Dėl to jie pažangiuo
sius savarankiškuosius darbi
ninkus, inteligentus ištremsią į 
Rusijos gilumą. Taip jie pada
rė su suomių kareliais. Taip 
padarė su gudais, ukrainiečiais, 
lenkais.

Paskutinė dalis teko lietu
viams. Į jų vietą turėjo būti 
atgabenta rusii kolonistų, kol- 
choznikų ir tarnautojų. Ir jau 
buvo daug jų atgabenta. Vadi
namojoj policijoj ne tik virši
ninkai buvo rusai, bet ir eili
nių tarpe jų buvo nemaža. Tei 
sėjų buvo jau rusų. Net krau
tuvių pardavėjų jau buvo, su 
kuriomis klijentai nesusikal
bėdavo. Rusai turėjo pakeisti 
visus lietuvius atsakomingesnė- 
se vietose. Ir vėl turėjo susi
daryti viena, nedielimaja Bosi
ja,’ o Lietuva virsti tik vakari
ne Rusijos dalimi.

Žiauriai išgrobdami ir 
darni lietuvius bolševikai 
naujo neišgalvojo savo
mui palaikyti. Jie tik pamėg
džiojo savo pirmtakų caristi- 
nę žandarinę Rusiją. Carų žan 
darai jau ne vieną sykį lietu
vius buvo nugabenę į Sibirą 
už Uralo, „žemės galo”. Bol- 
ševikų čekistai tik šimtą kartų 
pasirodė žiauresni už savo mo
kytojus caro ochronkos žanda
rus. Tik žandarai taip žiauriai 
nesityčiojo iš kankinamų.
Maskvos radijas paskelbė, kad 
ištremiamieji iš Lietuvos 
žiuoja su džiaugsmu. Tai, ką 
bolševikai išvežė birželio 14-16 
dienomis, buvo tik dalis numa
tytų 'Išvežti”Birželio 22-23 d. 
d. įvykiai tūkstančius lietuvių 
išgelbėjo.

ŽUVO ASTUONI BASANAVIČIAI Vokiečių civilinė valdžia 
leidžia Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui tęsti savo veiklą, ku
ri dabar liečia sukilime su
žeistuosius, tremtinių šei
mas, išlaisvintus politinius 
kalinius bei jų šeimas.Rau
donasis Kryžius šaukiasi ir 
Amerikos lietuvių pagalbos, 
kad ji būtų suteikta, kai ap
linkybės leis ją pristatyti. 
Raudonajam Kryžiui vado
vauja Dr. Antanas Garmus, 
kuris buvo bolševikų sovieti
nės tarybos narys..

Dabartiniu metu visame 
krašte renkamos pavardės 
Rusijon išvežtųjų lietuvių. 
Kai bus pilnas sąrašas, jis 
bus persiųstas Amerikos lie
tuviams. Pašto susisiekimo 
su Lietuva dar nėra. Pabėgė
liams iš Vokietijos grįžti dar 
neleidžiama. Gali sugrįžti tik 
tie, kuriems tai leidžiama iš
imties keliu. Tokių sugrįžėlių 
jau yra apie 40.

Nors vokiečių valdžia vi
są krašto tvarkymą perėmė 
iš Lietuvos sukilėlių pastaty
tos vyriausybės, tačiau tebe
eina visi lietuviški laikraš
čiai, kurie pradėti leisti tuoj 
po sukilimo. Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai skiriamas vo
kiškas laikraštis leidžiamas 
Rygoje.

Lietuvos generalinis komi
saras Renteln padidino lietu
vių general iniij patarėjų tary 
bą. Šalia generolo Kubiliūno, 
prof. Jurgučio ir inž. Germa
no paskirti šie nauji patarė
jai ^švietimo reikalams Dr. 
Pranas Germantas,'komuna
liniam ūkiui — inžinierius 
Brunius ir valstybės kontro
lei — majoras Puodžius. Dr. 
Germantas nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo valstybės sau 
gurno departamento spaudos
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e), skiriamą Lietuvai, 
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kai turėsi 
brigadą kon 
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įstūmusius Pabaltijo 
is j bolševikų vergiją, 
jiškiai bolševikai dar ir 
en šaukia, kad A. Sme- 
esąs už Vokietiją,Bsąs uz V0RietU4, uz 
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valdininkai, į 
šaltąsias sritis, 

buvo atgaben- 
iš Ukrainos ir 
vadovavo, nuro-

išvež- 
nieko 
reži-

isupta ir joje 
4 kariuomenė 
tik laivais per 
bet vokiečiai 
gai bombar- 
vų bolševikų
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padarė dide- 

ingrado fron- 
mi visai prie 
įgrado gele- 
iai iš šiaurės 
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PAŠAUTAS LAVAL

tyvesnieji katalikų veikėjai; 4) 
Aktyvieji tautininkų veikėjai;
5) Stambieji pramonininkai ir 
bankininkai; 6) Nepatikimieji 
ir kur nors kuo nors prieš bol 
ševikų jungą pasireiškę moky
tojai, darbininkai, valdininkai
ir ypač daug darbininkų; 7) ! Parvxhlq _ Ru^niūčio 27 Visi dvirininkai, kurių visas1 n ^aryzius- Kugpiucio z ( 

; d. Versalyje, pneskomumsti- 
niame susirinkime, pašautas 
Pierre Lavai, buvęs Prancū
zijos ministeris pirmininkas. 
Jis sužeistas į ranką ir krū
tinę. Kulka iš krūtinės išim
ta ir ligonis lengvai pasveik
siąs.

Suimtasis pasikėsintojas, 
skelbiama, esąs 20 metų am
žiaus, komunistų jaunuolių 
kuopos narys. Pasikėsinimas 
įvyko tuo metu, kai būrys 
prancūzų stojo savanoriais į 
prancūzų dalinius kovai prieš 
bolševikus.

paruoštus biuletenius. Pas- 
skutiniuose leidiniuose labai 
daug medžiagos (angliškai) 
apie Latvijos žmonių vargus, 
bolševikams kraustantis iš 
Latvijos. Paskelbtas ir lat
vių ministerio Dr. Bilmanio 
straipsnis apie Europos atei
tį.

Dr. Bilmanis nurodo, kad 
Europoje saugu ir taiku bus, 
kai Pabaltijo ir Lenkijos 
valstybės bus laisvos, kai jos 
sudarys tvirtą sąjungą. Lie
tuvą Bilmanis pramato su 
Klaipėda ir Vilniumi, kuris 
iki šiol lenkams buvęs svar
bus strateginiu atžvilgiu. Ru
sijai pralaimėjus karą, Vil
nius lenkams nebebusiąs svar 
bus, tačiau Vilniaus klausi
mo išsprendimas esąs grynai 
lietuvių ir lenkų reikalas.

—o—
Lietuviai taip į klausimą 

nežiūri. Lietuviams Vilniaus 
klausimas ne tiktai tautinis. 
Tai tarptautinio teisingumo 
klausimas, nuo kurio teisin
go išsprendimo priklauso 
tautų taikaus santykiavimo 
ateitis. Tai pricipinis daly
kas: kas turi vyrauti — tei
sė ar jėga?

Jei Vilnius būtų tik grynai 
lietuvių ir lenkų reikalas, tai 
ir Latvijos nepriklausomy
bės likimas grynai latvių ir 
vokiečių dalykas, tai ir kitų 
mažesnių tautų likimas gry
nai jų ir jų pavergėjų daly
kas.

Ne, pone minister!! Vil
niaus klausimas yra tarptau
tinio teisingumo ir teisės 
klausimas. Jei lenkams leisti
na svetimus miestus savintis, 
kodėl tai drausti vokiečiams, 
rusams ir kitiems mažesnių 
tautų pavergėjams?

Rugpiūčio 24 d., sekmadie
nį, apie 8 vai. vak., arti Wal- 
dick, N. J., įvyko šiurpulin
ga nelaimė. „Greyhound” au
tobusas, ėjęs iš Albany į New 
Yorką, įvažiavo į priekyje 
važiavusį automobilių, tuo 
metu, kai šviesos keitėsi. Pa
liestame automobilyje ir au
tobuse kilo gaisras. Autobu
so šoferis suskubo atidaryti 
atsargines duris ir visi kelei
viai išsigelbėjo. Bet ne taip 
buvo su sutrenktu automo- 
bilium, kurs staiga visas bu
vo apimtas liepsnų.

Automobilių vairavo Juo
zas Basanavičius (Bason), 
38 metų amžiaus. Jis buvo iš 
mestas iš automobiliaus ne
gyvas. šalia jo sėdėjęs brolis 
Vincas išmestas iš vietos gy
vas, bet labai apdegęs. Jis nu 
gabentas į Hachensack ligo
ninę, kur rytojaus dieną mi
rė. Automobilyje gyvi sude
gė Juozo Bananavičiaus žmo
na Blanche, jų trys dukrelės: 
Charlotte, 8 metų; Marijona, 
6 metų; ir Uršulė 4 metų ir 
dvi Basanavičiaus seserys — 
Elzbieta, 25 metų ir Ona, 19

metų. Žodžiu, vienoje nelai
mėje žuvo astuoni lietuviai, 
vienos šeimos nariai.

Basanavičiai žinomi Jer
sey City lietuviai, šv. Onos 
lietuvių parapijos nariai, dar 
buotojai. Žuvusių Basanavi
čių brolis Kazys yra uolus 
vytis, New York ir New Jer
sey apskrities veikėjas, tik 
dalyvavęs 29 L. Vyčių seime, 
Pittsburghe. Jis tuojau ap
lankė nelaimės vietą. Žuvu
sių savo giminaičių pažinti 
jis negalėjo, nes jų lavonai 
buvo labai sudegę. Basanavi
čiai buvo išvykę į Green
wood ežerą, iš kur ir grįžo į 
namus.

Autobuso vairuotojas Carl 
Ramsey, 30 metų, suimtas ir 
kaltinamas pavojingu vaira
vimu, kuris buvo mirties prie 
žastimi.

Kiek teko anksčiau girdė
ti, Basanavičiai yra netoli
mi giminės Lietuvos patri- 
jarcho Dr. Jono Basanavi
čiaus.

Iškilmingos laidotuvės įvy
ko rugp. 28 d. iš šv. Onos lie
tuvių bažnyčios, Jersey City,

minis-

ūkiai, 
nesu-

VOKIEČIAI SKELBIA LAIMĖJIMUS
Berlynas. — Vokietijos ka

riuomenės vadovybė paskel
bė, kad pietinisme^įronte vo
kiečiai 'uzer^xi7io<?-Ti ' 1 
Dniepro upės pakraštį, kad 
jiems patekęs ir svarbus 
Dniepropetrovsko miestas ir 
tuomi bolševikų kariuomenė 
Ukrainoje visiškai atkirsta 
nuo pasitraukimo kelio Rusi
jos vidurin per Dniepro upę.

Leningrado fronte vokie
čiai užėmė Lugos miestą, 
esantį apie 90 mylių nuo Le
ningrado. Kitame sparne vo
kiečiai esą nuo Leningrado 
apie 50 mylių. Iš šiaurės drau 
ge su vokiečiais žygiuoja 
suomiai, kurie šiuo metu yra 
apsupę Vipuri miestą. Šis 
miestas suomiams labai svar 
bus; jo jie neteko pernai, kai 
teko atiduoti bolševikam.

Pramatoma, vokiečiams 
gali tekti kariauti Rusijoje ir 
žiemą, tad jau dabar viskam 
ruošiamasi. Sakoma, vokie-

čiai turį paruošę ištisus ka
rių dalinius specialiai Rusijos 
žiemos klimatui, kurie gali 

7val>arinį laisvai ar .lengvai lakstyti sli
dėmis. Gaminami šilti drabu
žiai. Kadangi žiemos laiko
tarpis Rusijoje nevisur vie
nodas, tad kariniai žygiai 
nebūsią sustabdyti, jei ir iki 
žiemos laimėjimo nebūsią pa
siekta.

TRUMPOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

LENINGRADAS BAISIAME PAVOJUJ”
Leningradas. — Leningra

do fronto bolševikų kariuo
menės vadas Vorošilovas per 
paskutines dienas išleido ke
lis atsišaukimus į kariuome
nę ir gyventojus, kuriuos 
kviečia ginti „spalių revoliu
cijos” miestą iki paskutinio 
kraujo lašo. Vorošilovas pas
kutiniame atsišaukime pažy
mi, kad Leningradas yra bai-

siame pavojuje.
Paskutiniai Maskvos pra

nešimai pripažįsta, kad vo
kiečiai užėmė Naugardą, Nar 
vą ir visiškai apsupo Odesos 
miesą ir uostą. Pažymima, 
kad Odesoje kariuomenė ir 
gyventojai gerai laikosi, kad 
dirbtuvės darbas nesustojęs, 
kad viskas skiriama gyni- 
muisi.

LENKAI GINČIJASI DĖL ATEITIES
Vienas amerikietis laikraš

tininkas, ką tik sugrįžęs iš 
Londono, kaip rašo „Journal 
-American”, papasakojo to
kius lenkų ginčus—nesutari
mus:

Lenkų vyriausybėje Lon
done esą dvi skirtingos nuo
monės dėl būsimos Lenkijos. 
Vieni lenkai norį, kad į nau
ją Lenkiją būtų įjungtos Lie
tuva, Ukraina ir Rytų Prūsi
ja. Kita lenkų grupė nori į- 
jungti ir Saksoniją ir šiauri
nę Vokietijos dalį.

Šie lenkų planai esą žino
mi Anglijos vyriausybei, ku-

ri stengiasi pažadais paten
kinti abi puses. Ir tuo reika
lu esą paruošti du skirtingi 
būsimos Lenkijos žemėlapiai, 
kurie rodomi kiekvienai len
kų grupei atskirai.

• Dar negalutinėmis žinio
mis, bolševikiniai GPU agen
tai, prieš bėgdami iš Lietu
vos, pagriebė su savimi gen. 
St. Raštikio vaikus ir senutę 
motiną. Ponia Raštikienė tuo 
metu buvo išėjusi, tad GPU 
agentai jos neišvežė. Vienas 
Raštikiu kūdikis buvęs tik 
kelių mėnesių amžiaus.

• Privatinėmis žiniomis, 
Liudas Gira, bolševikinės Lie
tuvos vyriausybės švietimo 
komisaro pavaduotojas, esąs 
suimtas ir sėdįs Vilniaus ka
lėjime. Ar jis pats pasiliko 
Lietuvoje, kraustantis bolše
vikams, ar buvo užkluptas 
lietuvių sukilėlių — tuo tar
pu dar nežinoma.
• Traukinyje, kuriuo lietu
viai buvo vežami į Maskoli
jos gilumą, esą užtikti gyvi 
šie asmenys: Bataitienė su 
dukrele, Indrišiūnienė (buv. 
finansų ministerio žmona) ir 
Našliūnienė (advokato žmo
na).
• Iš Kauno radijo stoties 
koncertavo Kipras Petraus
kas, V. Grigaitienė, Gr. Ma
tulaitytė, V. Jonuškaitė-Zau- 
nienė, Dvarionienė, Stasys 
Santvaras ir Sodeika.
• 12 vai. dieną iš Kauno 
Karo Muziejaus skambina 
varpai. Programa 10 vai. 30 
min. vak. baigiama Lietuvos 
Himnu. Po to sugrojamas Vo
kietijos himnas. Radijo prog
rama susideda iš koncertų, 
karo vadovybės pranešimų- 
vokiečių kalba, „Eltos” ži
nių, straipsnių iš dienraščio 
„Į Laisvę”. Be to, paskaito
mi vietinių įstaigų įsakymai. 
Per Kauno radijo stotį taip 
pat skaitomi 
rusų kalba į 
čius.
• Bolševikai,
tydamiesi iš Lietuvos, nužu
dė Žiežmariuose ūkininką 
Kapačiūną, jo sūnų (Kertau- 
niškių kaime) ir Žiežmarių 
dvaro užvaizdą Ramanauską. 
Jie nužudyti todėl, kad neva 
buvę sukilėliai.

• Lietuvos Raudonasis Kry 
žius renka žinias pagal an- 
kietas apie žuvusius nuo bol
ševikų teroro, išvežtuosius 
Maskolijos gilumon ir apie 
žuvusius per karo veiksmus.
• Paskelbtas pranešimas, 
kuriuo gyventojai raginami 
paskubinti durpių gamybą, 
nes po rugpiūčio vidurio iš
kastos durpės paprastai ne- 
beišdžiustančios.
• Laikraštis „Į Laisvę” ra
šo, kad vyriausias Maskvos 
Čekos atstovas bolševikų o- 
kupuotoje Lietuvoje buvo Po- 
zdniakov, kuris oficialiai ėjo 
SSSR komisarų tarybos ats
tovo pareigas sovietų Lietu
voje. Prieš bolševikų okupa
ciją šis čekistas buvo bolše- 
vikijos pasiuntinys Lietuvo
je.

atsišaukimai
raudonarmie-

prieš kraus-

lietuviai. 
Amerikos 
ir per jį 

kad mūsų

skyriaus viršininkas. Inž. 
Brunius jaunas vyras, nese
niai baigęs Vytauto universi
tetą, nuosaikus voldemarinin- 
kas. Majoras Puodžius yra 
buvęs gusarų pulke, 1934 m. 
sukilimo dalyvis, voldemari- 
ninkas.

Laikinais patarėjais Ren
teln pasikvietė: žemės ūkio 
reikalams — prof. B. Vitkų, 
finansams — Joną Matulio
nį, (abu katalikai) ir teisin
gumui — Mackevičių (liaudi
ninką). Šie trys vyrai buvo 
sukilėlių pastatytos Ambra
zevičiaus vyriausybės 
teriais.

Bolševikų nusavinti 
namai ir įmonės dar
grąžinti savininkams; juos 
toliau valdo vokiečių paskir
ti pareigūnai.

Lietuvos mokyklų klausi
mas dar nepaaiškėjęs. Ka
dangi jau paskirtas patarė
jas švietimo reikalams, ma
noma, kad mokyklų reika
las greitai paaiškės.

Lietuvos Raudonasis Kry
žius atsiuntė Lietuvių Sąjun
gai Vokietijoje laišką, kuria
me tarp kitko taip rašoma:

„Mes norėtume, kad apie 
ištremtuosius būtų painfor
muoti Amerikos 
Gal jie kreiptųsi į 
Raudonąjį Kryžių 
paspaustų rusus,
ištremtieji nebūtų žudomi. O 
gal Amerikos Raudonajam 
Kryžiui pavyks juos paimti 
savo globon per savo atsto- 
vu^Tči būtų—
siunčiami.

Išvežtiesiems gresia ir nu
žudymo ir bado, ir šalčio ir 
visokių kankinimų pavojus. 
Be to, Lietuva, daug nuken
tėjo nuo<rusų valdymo ir nuo 
karo.

„Yra išdegę visai ar dali
nai Jonava, Alytus, Marijam
polė, Vilkaviškis, Raseiniai, 
Tauragė, Kretinga, Gargždai, 
Rietavas, Kražiai, Varniai, 
Kelmė, Andriejavas, Skuo
das, Tryškiai, Zarasai ir daug 
kitų miestelių ir kaimų.

„Atstatymo darbui ir šel
pimui visų nukentėjusių savo 
lėšų neužteks ir bus reika
linga pagalba iš šalies. Pir
moje eilėje tos pagalbos lie
tuviai tikisi ir iš savo brolių 
Amerikoje.”

• Kauno Universiteto sta
tybos fakultete šie studentai 
gynė diplominius projektus 
inžinieriaus laipsniui įgyti: 
Jeronimas Vytautas Dabri- 
la, Domas Pekarskis, Jurgis 
Gimbutas, Viktoras Dargis, 
Stasys Laurinskis ir Kazi
mieras Bučas.

PERSIJON VERŽIAS ANGLAI IR RUSAI
Rugpiūčio 25 d. rytą Per- 

sijon iš kelių vietų pradėjo 
veržtis Sovietų Sąjungos ir 
Anglijos kariuomenių dali
niai. Anglai žygiuoja iš Ira
ko ir Indijos, o bolševikai iš 
Kaukazo ir Kaspijos jūros.

Prieš kiek laiko Londonas 
ir Maskva pareikalavo, kad 
Persijos vyriausybė ištremtų 
iš Persijos kelis šimtus vokie
čių technikų ir turistų. Per
sai reikalavimą atmetė, pa- 
reikšdami, kad vokiečiai te
chnikai nesudaro jokio pavo
jaus nei Persijai, nei Angli
jai su Sovietų Sąjunga. Toks 
atsakymas Londonui ir Mas
kvai nepatiko, tad ir pradė
tas karinis žygis.

Persija yra 25-ta valstybė,

kurią palietė dabartinis ka
ras. Ji norėjo išlikti neutrali. 
Persijos plotą sudaro 628,000 
kvadratinių mylių; joje gy
vena apie 15 milijonų žmo
nių. Persija dabar vadinama 
Iranu. Apie trys milijonai 
jos gyventojų yra klajokliai, 
neturį pastovios vietos gy
venti. Didžiausi persų turtai 
yra aliejaus didžiuliai šalti
niai, kuriais daugiausia nau
dojasi Anglija Yra Persijoje 
nemažai geležies ir kitų mi
neralų. Dauguma gyventojų 
verčiasi žemės ūkiu.

Pradžioje persų kariuome
nė gynėsi prieš anglus ir ru
sus. Savaitės viduryje buvo 
žinių, kad mėginama susitar
ti.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

KALINIŲ AKYSE DŽIAUGSMO AŠAROS
J. Deksnys Kauno dienrašty-1 Vėl prasidėjo laukimas ir 
--- ~~ i--;- i,„i; svarstymas, kas daryti. Staiga 

kažkas pranešė, kad rusai ka
rininkai ir „politrukai” 
nėja kalinių bylas ir 
kad dalį kalinių, gal, 
dalį paliks forte, o dalį pas
tatys prie sienos.
ir pavojus didelis, bet visų a- 
kyse matyti pasiryžimas kiek
vienu atveju kovoti dėl gyvy
bės ir laisvės.

Prabėgo triukšminga pirma
dienio diena. Atėjo naktis. 
Silpnesnieji sugulė ir tik pas
kiri žmonės liko budėti ir ste
bėti aplinką. Kaune ir Vili
jampolėj girdėjosi dažni šūviai 
— tai mūsų šaunūs partizanai 
didvyriškai kovojo su raudo
nuoju slibinu. Paryčiu išgirdo
me forto išorėj, kad prie for
to esanti kariuomenė atsitrau
kia. Prasidėjo didelis sujudi
mas. Jautėm, kad pavojus jau 
yra praėjęs, ir visų akyse ir 
žodžiuose spindėjo artima lai
svė.

Pirmieji iš forto pradėjo 
bėgti kriminaliniai kaliniai, iš 
kurių 10-12 žmonių rusai prie 
pat forto nušovė. Mes matėm, 
kaip krito simpatiškas, stora
pilvis virėjas, jaunas, gražus 
vyrukas koridorių šlavėjas ir 
kiti.

Tik apie 10 vai. ryto ma
žais būreliais pradėjome slink
ti iš forto išbalę, apdriskę, 
barzdomis apžėlę, it šmėklos.

Keturiese pasiekiam pirmą- 
I ją ūkininko sodybą ir koks 
džiaugsams — Kauno radijas 
proklamuoja laisvą Lietuvą! 
Ir jei bolševikų teroras per il
gus kalėjimo mėnesius neįsten
gė išspausti skausmo ašaros,

je aprašo, kaip politiniai kali
niai išsivadavo iš IX forto, ka
rinio Kauno kalėjimo:

„Gražų birželio 22 d. sekma
dienio rytą sutrukdė 
sprogimai ir lėktuvų 
Kaliniai, pašokę iš 
viens kito klausė: 
ras? 
triukšmas nutilo ir atrodė, kad 
tai buvo tik anksčiau žadėti 
rusų manevrai.

Slinko pilka, eilinė kalinių 
diena, ir skeptikai išblaškė en
tuziastų viltis. Tik dienai įpu
sėjus prižiūrėtojas Raudaus- 
kas, jau anksčiaus įvairiais bū 
dais mums daug pagelbėjęs, iš 
kameros pasišaukė generolą 
Kubiliūną, pranešė, kad karas 
jau prasidėjo ir pažadėjo savo 
ir keleto kitų prižiūrėtojų pa
galbą bolševikų teroro atveju.

Tuojau padarėme 
vadinamo „štabo” 
ir nusprendėme ir 
laikyti kameroje 
kad tai nėra karas, 
nevrai, nes bijojome 
išsišokimo ir to pasėkoje bol
ševikų teroro. Slinko ilgos lū
kesčių ir nerimo pilnos valan
dos. Pavakaryje iš fortų kori
dorių pasitraukė visi prižiūrė
tojai. Prasidėjo triukšmas: vie
na kamera po kitos išlaužė 
duris ir atsidūrė tamsiuose 
forto koridoriuose. Didžiausią 
triukšmą pakėlė forte buvę Į 
kriminaliniai kaliniai, kurie 
laužė ir daužė, kas pakliuvo. 
Gi politiniai naktį praleido bu
dėdami ir laukdami, kada bol
ševikai ateis vykdyti terorą. 
Tam atvejui buvo pasiruošta 
ir nusistatyta savo gyvybes

Apie tai, 
manau, gerai žinojo ir bolše
vikai. Taip prabėgo pirmoji 
triukšminga ir nerami karo 
naktis IX forte.

_ Pirmadienio rytą į fortą a- 
tėjo keli prižiūrėtojai, anks
čiau su mumis palaikė ryšį, ir 
pranešė, kad administracija 
fortą apleido, bet jį saugo ru
sų kareiviai, kurie pasiryžę 
šaudyti į kiekvieną, kuris drįs 
išeiti iš forto.

smarkūs 
ūžesys, 
guolių, 

Ar jau ka- 
Bet lėktuvai nuskrido,

kameros 
pasitarimą 
toliau pa- 
nuomonę, 

o tik ma- 
žmonių

B
"****brangiai parduotu

žiūri- 
sako, 

paleis,

Įtempimas

,Ūkininkų Patarėjas” deda 
į aprašymą:
.Birželio 22 

lių komunistai 
kad raudonieji 
dą ’ ir artinasi 
čiaus. Tačiau apie 10 vai. jie 
jau pradėjo krautis daiktus ir 
trauktis iš miesto. Birželio 23 
d. iš pat ryto buvo didelis 
bolševikų sumišimas. Pradėjo 
bėgti iš Rusijos atkelti tarnau 
tojai ir raudonarmiečių šeimos. 
Birželio 24 d. sumišimas dar 
padidėjo, kai komunistų parti
ja pradėjo deginti dokumen
tus. Prie kompartijos namų 
buvo kasami darže grioviai. 
Iš pradžių buvo manyta, kad 
kasami apkasai, bet po kelių 
valandų paaiškėjo, kad į tuos 
griovius verčiami dokumentai 
ir deginami.

Milicininkai, nusijuosę diržus 
slapstydamiesi padaržiais bėgo 
iš miesto. Komunistai dar bu
vo manę paskelbti mobiliza
ciją, bet niekas raginimų sto
ti karinių darbų dirbti nebe
klausė. Visi slapstėsi. Kai ku
riuos vyrus suiminėjo gatvėje 
ir pristatė prieš bažnyčią so
delyje apkasų kasti. Trečiadie
nį, birželio 25 d., iš pat ryto 
per miestą masiškai pradėjo 
bėgti bolševikų armija. Bėgo 
keliais ir laukais. Mieste šei
mininkavo čekistai bolševikai. 
Gyventojams buvo įsakytą su
nešti į Šiaulių miesto vykdo-

d. rytą Šiau- 
leido gandus, 
užėmė Klaipė- 
prie Karaliau-

mąjį komitetą radijo aparatus, 
bet tik keli tenunešė, o kiti 
užkasė_ į žemę, ar kur kitur 
paslėpė. Šiauliečiai, klausyda
mi radijo pranešimų, nebetikė
jo vietos komunistų skleidžia
mais gandais.

Bii'želio 26 d. vokiečių avia
cijos persekiojami bolševikai 
bėgo viską pametę. Kareiviai 
bego be vadų, daugumas sa- 
kėsi 4-5 dienas nieko nevalgę. 
Metė pakelėse ne tik ginklus, 
bet ir drabužius. Buvo maty
ti bėgant ir visai basų, vien
marškinių raudonųjų kareivių. 
Radę daugiau maisto, ar ki
tokių gerybių, bolševikai plė
šikavo, šaudė į gyventojus. 
Netoli Radviliškio jie nušovė 
keliu važiavusias keturias mo
teris. Apie 6 vai. po p ietų, 
pasigirdo mieste šautuvų ir 
kulkosvaidžių šūviai. Tai buvo 
pirmieji Šiaulių miesto parti
zanų žygiai.

Kai kurie bolševikų karei
viai raiteliai ir gurguolininkai 
mainė su ūkininkais už senas 
sermėgas arklius ir, persiren
gę, slap_stydamiesi nuo 
vadų, bego į miškus bei 
mus.

Prieš saulėleidį 
pasirodė pirmosios 
kariuomenės voros.

savo
krū-

stotįapie 
vokiečių

Jos šau
tuvų ir kulkosvaidžių ugnimi 
palydėjo bėgančius bolševi
kus.’

JONAVA SKENDO UGNIES LIEPSNOSE

^pereitų metų liepos pa
Į Laisvę”! Su vis didėjančia įtan fie.vien*1?a.ZU p°Piet 
---- -------- - pakrantės partizanai kov ^UJ)0 a ai slįnklų 1 

nuo pirmadienio pnespie 
ligi ankstyvo trečiadienio 
to, kada raudonarmiečiai, 
betekę vilčių prasiveržti, 1 
sitraukė ir išsisklaidė po 
sios pakrantes. Pats kri 
klausias momentas buvo < 
da, kada raudonarmiee 
ėmė apšaudyti Šančių gy ^usl°® 
bą iš pabūklų, kuriems nu 
dyti partizanai čia tetur į . . 
tik vieną prieštankinį pab . kl]ri0 
lą. Tačiau šiuo momentu k 4 bagažą
tik raudonieji buvo apšau $ šnekučiuo
ti iš vokiečių lėktuvų. Iš Netikėtai musų pa
so vokiečių aviacija daž ?'a^a zemaitiska 
puikiai pasitarnaudavo 1 
tiškais momentais. Nežii 
ar vokiečių aviacijos va 
vybė taip įdėmiai sekė 
Kauno radiją siunčiai 
Šančių „štabo” pranešin 
ar naudojosi tik sava žval 
ba, bet jos veikla visuoi 
pasireiškė tada, kai part 
nams ji buvo reikalingiau įg jaunesnių pašaukta 

Partizanų uždavinį čia s ir jo amžiaus vyrams 
kino dar tai, kad jie nu «>^au Padirbetl- 
buvo apšaudomi iš namųj paklausėme, kaip il- 
sislėpusių bolševikų, k j jo nuomone, karas dar 
smarkiausiai imdavo ve! į.
kai tik raudonarmiečiai _To niekas negali žinoti, 
dėdavo spausti. Buvo k 
jama žiauriai. Tai gre 
buvo skerdynės, ne k 
Pasiduoti nelaisvėn rai 
armiečiai vengė ir, kai 
liau paaiškėjo, dėl to, jo 
vo įbauginti, kad jiems 
piaustomi liežuviai ir 
šiai. Kapinėse jie net ta: 
vęs susišaudė, nes vieni 
jo pasiduoti, kiti tam 
priešino. Nežinia dėl k 
narsiausiai kovėsi mor 
Raudonarmiečių šau( 
labai netaiklus. Su ju< 
tizanai taip apsiprato, 
net nebevengdavo jų 
Apskritai partizanai 1 
nuostabiai drąsiai. Pa 
prie štabo sprogo svie

— Laikraštis 
rašo, kaip Šančių partizanai 
apgynė Kauną:

Šančių partizanams teko 
sunkus uždavinys — sulaiky
ti raudonarmiečius. Susprog
dinus Nemuno tiltus, jų buvo 
dar daug likę už Nemuno ir 
jie visą laiką bandė prasi
veržti seklumomis ties Šan
čiais, norėdami pasiekti pa
grindinę traukimosi liniją — 
Jonavos plentą. Jeigu tai 
jiems būtų pavykę, viso Kau
no gynybai tai būtų galėję 
turėti lemiamos reikšmės. 
Jausdami tai, Šančių partiza
nai darė didžiausias pastan
gas sutrukdyti raudonarmie
čiams persikelti per Nemuną. 
Tai jiems pavyko.

Čia, kaip ir visur Kaune, 
partizanai savo žygius pradė
jo, turėdami tik kelis šautu
vus, pasigriebtus iš kritusių 
per bombardavimą raudonar
miečių. Toliau jau buvo nu
ginkluojami paskiri karei
viai, padeginėję namus; bet 
tai vis buvo mažmožis parti
zanų apsiginklavimui. Visa 
pagerėjo, kai pirmadienį apie 
10 vai., rusų padegti, ėmė 
liepsnoti Šančių kariniai san
dėliai. Žmonės puolė prie 
gaisravietės, norėjo gesinti, 
bet rusų sargybiniai neleido. 
Vieną sargybinį pavyko nu
ginkluoti, bet kiti pabėgo ir 
atsikvietė pagalbą. Vis dėl 
to raudonieji pagaliau buvo 
išsklaidyti ir žmonės įsiver
žė į degančias ginklų dirbtu
ves. Rasta puikaus grobio 
— per 2,500 šautuvų ir daug 
šaudmenų. Ėmė ginkluotis 
kas tiktai norėjo. Dabar Šan
čių partizanai jau galėjo 
veikti. Toliau įsistiprinta 
Metalo fabrike ir, pasinaudo
jant saugia mūro priedanga, 
imta apšaudyti Juozapavi
čiaus gatve traukią raudon
armiečiai.- Karo grobis nuo
lat. didėjo: partizanams vierjnjekasuiet nekrūptelėjo 
na po kitos atiteko auto ma-' 
šinos, sunkvežimiai, keli kul
kosvaidžiai, pabūklai, tankai. 
Kovos darosi kaskart smar
kesnės ir sėkmingesnės.

Tačiau tuo metu, kai „Me
talas” jau laikėsi visiškai 
tvirtai ir veikė organizuotai, 
patirta, jog stambūs raudon
armiečių daliniai spaudžia 
partizanus prie Nemuno ir 
graso persikėlimu. Iki tol 
partizanai čia gynėsi tik šau
tuvų ugnimi; tuo tarpu nuo 
Napoleono kalno ir kitų vie
tų pylėsi kulkosvaidžių šovi
nių kruša. Laimei, pakran
tės partizanai gauna porą 
kulkosvaidžių; gynyba su
stiprėja. R a u d onarmiečiai 
bando keltis ir keltu, ir mo
torlaiviu, ir valtimis — vis 
nesėkmingai. Kai kurie per
siyrę pasiekia beveik sukilė
lių kulkosvaidžių lizdus, ban
do apmėtyti granatomis, bet 
čia jie krinta nuo partizanų 
šūvių.

sjuliu po labai sunkių i 
',<11 pastangų buvom 
^apus žaliosios sienoj 

Lj žmogus, kuris ten p< 
įndžio sutikome, bu 
įtinio amžiaus vokie 
įgybinis. Pasisveikini 
įįakę jam atvykime 
įbes, visi trys išėjomt 
? muitinės Ni 
į (Klaipėdos krašte) 
Sus lydėjęs sargybinis

Baigiasi atostogos. Už ke- 
letos dienų atsidarys mokslo 
įstaigų durys, pro kurias šim 
tai ir tūkstančiai įeis ir užims 
suoluose vietas.

Kiekvienas katalikas tėvas 
ir motina turi gerai apsvars
tyti, į kurią įstaigą pateks jų 
vaikelis ir kokį auklėjimą jis 
gaus. Taipgi jaunuolis-ė turi 
paklaust savęs, kas turi pa
reigą jį auklėti?

Atsakymą rasime Bažny
čios mokytojo Pijaus XI ra
šte: „Auklėjimas yra ne vie
no, bet būtinai visuomenės 
darbas. Yra gi trys būtinos, 
atskiros, bet Dievo suderintos 
bendruomenės, kurioms pri
klauso žmogus. -Tos bendruo
menės yra šeima, Bažnyčia ir 
valstybė ir tik jos suderintai 
veikdamos ir viena kitai pa
dėdamos turi pareigą auklėti 
jaunimą. Toliau, krikščioniš
kai auklėjant jaunimą, rei
kia jį tinkamai prižiūrėti ir 
laikyt jį protingoje drausmė
je. Priežiūra yra tuo reika
lingesnė, kuo daugiau yra do
rovinių pavojų, ypač mies
tuose”.

Iš to galim suprast kodėl 
katalikų Bažnyčia taip rūpes
tingai žiūri į auklėjimą ir 
steigia savąsias mokyklas.

Prieš kelis metus Šv. Ka
zimiero Seserys atidarė auk
štesniąją mokyklą Vila Juo
zapo Marijos, Newtown, Pa. 
Gražus būrelis lietuvaičių 
lankė tą įstaigą ir ją pamilo. 
Ši Akademija naudojasi viso
mis „Pennsylvania Board of 
Education teisėmis”, be to, 
priedo gauna tikybos, lietu
vių kalbos ir gražaus auklė
jimo. Ši Akademija jau pa
garsėjo ne tik lietuvių, bet ir 
kitataučių tarpe ir jie savo 
dukras nori atiduoti seselėms 
auklėti.

Mes rytų lietuviai, turėda
mi tokią įstaigą, siųskime 
savo dukteris į Vila Juozapoj 
Marijos Aukštesniąją Mo
kyklą. Tegu ji būva taip 
skaitlingai lankoma, 
Chicagoj Šv. Kazimiero Aka
demija.

Šioje įstaigoje mokslas pra 
sides rugsėjo 4 dieną. Visos 
lietuvaitės, baigusios pra
džios mokyklos aštuntą sky
rių, ar pradėjusios High 
School, užsiregistruokit ir lan 
kykit šią mokyklą, o užtikri
nu, kad būsite pilnai paten
kintos mokslu ir užlaikymu.

Ten buvusi.

į Netikėtai mūsų pa-

$tare: .
Kalbėkimės lietuviškai; 

įįjpėdietis. 
įjotame lyg namie.
t, esąs ūkininkas, 40 ha. 
įkas. Tarpais dirbąs 
«tarpais einąs pasienio 
įinio pareigas. Nieko 
įdarysi,sako: karo metu,

pasakyti ir aš. Vie- 
į aišku, jog vokiečių ka- 
^enė taip paruošta, kad 
į. jinai savo smūgį nukrei
pi ten pergalės ilgai lauk
inės,
, Vadinasi, blitzkrieg? 
švelnus ūkininko veidas 

sasypsojo.
ToĖau klausinėjo jis mū- 

jy apie bolševikų režimą Lie
koje ir džiaugėsi, kad klai
kiai laiku buvę išgelbė
ti nuo tos nelaimės. Bet jis 
irdaugeliskitų esą įsitikinę, 
^bolševikai Lietuvoje ilgai 
Kfcią. Ne, vokiečiai tokių 
himynų nepakęstą. Esąs tik 
trapo laiko klausimas...

Muitinėje radome jauną

išliko Jonavos geležinkelio til
tas. Šalia jo esantis plento til
tas buvo sovietų karių apipil- 
su benzinu ir padegtas, ta
čiau vokiečių kariai gaisrą sku
biai užgesino ir tiltas tuoj pa
taisytas. Per miestelį einąs til 
tas taip pat pabaigtas tiesti.

Jonavos partizanams ypa
tingai sunku buvo organizuo
tis, nes čia gyventojų daugu
ma svetimtaučiai, kurie kiek
vieną lietuvių žingsnį sekė ir 
pranešinėjo saviesiems. Turėjo 
jonaviškiai ir aukų iš parti
zanų tarpo: žuvo vienas mo
kytojas iš apylinkės ir vienas 
šaulys. -

Jonavos burry istro ir viršai 
čio pa.perėmė Antanas 
Ddvalga^^aŲk buVęs vir
šaičiu. Jis ir vadovauja da
bartiniam miestelio gyvenimui.

Iš Jonavos atmintinomis bir
želio 14-16 dienomis buvo iš
vežta: mokytojai Balys Gar
mus ir Lunskis su šeimomis, 
Itn. Pukys su žmona mokyto
ja, darbininkas Leonas Bu
činskas, mokytoja Šidlauskie
nė, vidurinės mokyklos moky
tojas Vileniškis su šeima, 
pašto valdininkas 
kas ir daugelis kitų 
Iš netolimų Skarulių 
sis ūkininkas Stepas 
kis ties Molodečnu iš 
nio traukinio pabėgo ir pėsčias 
grįžo namo.

Tarp daugelio savo antspau
dų, sovietai Jonavoje paliko ir 
štai kokį atminimą. Kovų me
tu Jonavos pašte budėjo val- 
dininkė-telefonininkė Malevičie- 
nė. Budėjimas buvo pačių bol
ševikų įsakytas, ir ši telefo- 
ninkė ėjo savo pareigas. Ta
čiau pasitraukdami iš Jonavos, 
bolševikai dviem šūviais nuko
vė šią sąžiningai savo pareigas 
ėjusią apie 40 metų amžiaus 
beginklę moterį ir pabėgo.”

Laikraštis „Į Laisvę” pasa
koja, kaip Jonava pergyveno 
bolševizmo likvidavimo dienas:

„Tiesus kaip styga plentas 
bėga Jonavon. Daug jau viso
kių ir visokiausių įvykių ma
tė šis kelias. Bet šių metų 
birželio 22-27 dienomis vyku
sius įvykius, tur būt apylinkės 
gyventojai atsimins amžinai ir 
savo vaikams pasakos.

Jau nuo Mūra vos Kaimo, 
tik išvykus iš Kauno, matyti 
vienas po kito grioviuose gu
lį sovietų sunkvežimiai, tankai, 
šarvuočiai, sunkieji artilerijos 
pabūklai, vežimai ir kitoks į- 
vairiausias kariuomenės tur
tas. Daugelyje vietų išmėtyta 
įvairių sovietų artilerijos svie- 

tos sukrautos. Matyt, „nepave 
jamieji” nespėjo jų net iššau
ti. Žmonių ir arklių lavonų ne 
bematyti: jie jau nurinkti nuo 
kelio ir užkasti. Pakelyje gali
ma užtikti ir vokiečių karių 
laikinių kapų. Vokiečiai ypa
tingai gražiai palaidoti, kad ir 
laikinai.

Vokiečių kariai ties Jonava 
pasirodė jau birželio 28 d. Ta
čiau ties Jonava apsuptos so
vietų kariuomenės dalys pasi
traukė į aplinkinius miškus ir 
įvairiais būdais trukdė vokie
čių kariams užimti Jonavą. 
Čia būta ir didelio kiekio 
vietų tankų ir šarvuočių, 
rių uždavinys buvo, žūt 
atlaikyti vokiečių puolimą 
nebesant kitos išeities, sunai
kinti per Nėrį pastatytus tris 
tiltus. Tačiau nei viena, nei 
kita jiems atlikti nepavyko: 
bolševikai buvo sunaikinti, ir 
tiltai, be mažų sugadinimų, 
kurie tuojau buvo pataisyti, 
išliko sveiki. Sovietų atkaklų 
priešinimąsi liudija apie Jona
vą pilni grioviai sudegintų ir 
sušaudytų tankų bei šarvuočių 
ir kitokios įvairiausios karo 
medžiagos.

Per šiuos mūšius Jonava 
pateko į baisią ugnį. Kilęs 
gaisras išsvilino miestelio cen
trą. Laimingu būdu išliko bal
toji Jonavos bažnyčia su dviem 
gražiais bpkštais, mūrinė dvie
jų aukštų mokykla, šaulių na
mai, paštas ir degtukų šiau
delių fabrikas stoties rajone. 
Jonaviečiai tvirtina, kad per 
gaisrą sudegė apie 100 Jona
vos gyventojų, daugiausia žy
dų. Apie 60-70 iš jų sudegė 
viename rūsyje, kuriame jie 
buvo pasislėpę nuo aplink lak
stančių kulkų ir patrankų 
sviedinių. Sako, kad čia žuvu
sių didelė dalis buvę iš Kauno 
pabėgę žydai.

Laimingu būdu nepaliestas

Tai šį kartį mūšy akys prisi- dinių; kai kur net ištisos stir- 
pildė džiaugsmo ašaromis.

Iš forto pusės matėsi vis 
daugiau ir daugiau išvargusių, 
palinkusių žmonių, traukian
čių Kauno link. Per žalius lau 
kus ir pievas žengia žmonės, 
pakėlę fizinį ir dvasinį tero
rą. Žengia tam, kad niekuo
met Lietuvos veido nemin
džiotų purvinas rusiškas bol
ševikų batas.

Tai buvo puiki birželio 24 
diena.”

GYVENIMAS VILNIAUS MIESTE
„Ūkininko Patarėjas” turėjo, je baigiamas 

tokį aprašymą apie gyvenimą 
sostinėje Vilniuje:

„Raudonųjų likučiai iš Vil
niaus dar birželio 23 d. pa
laidai išbėgo. Dalis jų skubė
dami mėtė ginklus į Nerį, kai 
nūs, daržus ir sodus. Su bė
gančiais raudonaisiais išbėgo 
ir vietos bolševikiniai vadai.

Birželio 24 d. Vilniaus gy
ventojai ramūs ir šventadieniš
kai nusiteikę išėjo į gatves. Iš 
ankstyvo ryto Gedimino ir 
Vilniaus gatvių kampe pradė
jo rinktis su gėlėmis, tautiš
kais drabužiais pasipuošusios 
moterys, su jomis vyrai, senu
kai ir vaikai. Po kiek laiko 
laukiančiųjų miniomis užtvino 
visos svarbiausios Vilniaus ga
tvės. Susirinkusių pasitikti iš
vaduotojus minių nuotaika 
buvo nepaprastai pakilusi.

Nuo birželio 24 d. Vilniaus 
gyventojai pradėjo naują gy
venimą.

Pats miestas nuo karo veiks 
mų maža tenukentėjo.

Dar besitraukiant raudona
jai armijai, Vilniuje laikinai 
buvo sudarytas aktyvistų-par- 
tizanų iniciatyva Vilniaus Mies 
to Komitetas visiems civilinių 
gyventojų reikalams tvarkyti 
ir santykiams su vokiečių ka
riuomenės vado įstaiga užmegs- 
ti.

Komitetas pirmą savo gy
vavimo dieną paskyrė įvairioms 
gyvenimo sritims tvarkyti, 
centrinėms įstaigoms perimti ir 
perorganizuoti laikinus reika
lų valdytojus.

Teisingesniam ir tvarkinges- 
niam maisto produktų paskir
stymui nuo liepos 1 d. Vil
niaus mieste įvestas duonos, 
miltų, kruopų, sviesto, mėsos 
ir cukraus pardavimas pagal 
korteles.

Šiuo metu Vilniaus prekybo-

organizacinis dar- 
prekybos įmonėsebas. Visose 

paskirti nauji direktoriai, tik 
pramonės prekybos skyrius 
dar tebetvarkomas, nes tame 
skyriuje buvo net 90% tar
nautojų žydų.

Visi gyventojai maistu bus 
pilnai aprūpinti. Jau sudary
tas inspektorių kadras, kuris 
griežtai prižiūrės, kad preky
boje nebūtų jokios spekuliacijos 
ir svarbiausių produktų paskir
stymas pagal korteles vyktų 
tvarkingai. Įvairūs spekulian
tai ir atsargų sudarinėtojai 
bus griežtai baudžiami.

Visa senoji bolševikų sulip
dyta Lietuvai mulkinti švieti
mo vadovybė, išskiriant kai 
kurių buv. švietimo komisari- 
jato valdybų viršininkus, pa
sišalino. Į įstaigą neatvyko: 
b. švietimo liaudies komisaras 
A. Venclova, komisaro pava
duotojai — J. Žiugžda ir L. 
Gira, kadrų valdybos 
kė — Vaineikytė ir 
vaduotoja Sarpalytė, 
tracijos ūkio skyriaus 
kas Priespaliauskas, 
švietimo viršininko pavaduoto
jas Levinas Dovidas ir kt. Vi
si neatvykę yra atleisti iš pa
reigų. Taip pat pabėgo buv. 
sveikatos apsaugos komisaras 
Girdzijauskas, jo pavaduotojai 
Micelmacheris ir Karandašov 
ir kiti.

Panaikinus apskričių ir mies 
tų komunistinio režimo sukur
tus žemės ūkio skyrius, visos 
ką nors_ bendro turinčios su 
žemes ūkio įstaigos pavestos 
Žemes Ukio_ valdybai. Vilniaus 
srities žemes ūkio valdybos 
valdytoju paskirtas agr. M. 
Čibiras, prieš bolševikų oku
paciją buvęs Vilniaus apskr. 
agronomas.

Dedamos visos galimos pas
tangos vėl normaliai dirbti,

viršinin- 
jos pa- 
adminis- 
viršinin- 
politinio

kaip

riai, buvę savanoriai, 
darbininkai, moksleiviai. | 
daug Šančiuose teatsi 
karininkų. Į pabaigą jų s 
čius tesiekė 10. Todėl or

*

itės titulą buvo

gavusi 4775 
inskienė gavo 3688

nizuotumo trūkumas b didį PlIllffUS— 
smarkaiai jaučiamas. Iš j n D

so- 
ku- 
but 
ir,

plačiai informuoti ir padėti 
ūkininkams tęsti visus žemės 
ūkio darbus. Žemes ūkio rei
kalų valdyba teikia savo glo
bą buvusiems valstybiniams 
ūkiams_ ir savininkų apleis
tiems ūkiams, o taip pat ma
šinų — traktorių stotįmis.

Iš Vilniaus praneša, kad, ne 
žiūrint nepaprastai sunkių ap
linkybių, kuriose atsidūrė 
tuviško korpuso mūsų kariuo
menes dalys karui prasidėjus, 
lietuvių kareivių ir karininkų 
daugumas išliko gyvi ir svei
ki”.

Re

su
Stanišaus- 

lietuvių. 
išvežta- 

Nedzels- 
ešaloni-

Gerus Namus

Skaitytoj u Laiškai

tizanų daugiausiai nukei 
jo jaunieji, neturėję kari 
patirties. O tarp partizj 
buvo net 14 metų amži garadžiai, gra- 
jaunuolių. Vaikai neblo Kaina $3300. ’ 
tarnavo ryšiams palaik; lę kampinis mūr0 
nes telefonas Šančiuose iradžiai, vįsį įren_ 
veikė. Viena 60 metų sejj ^6750 
tė sutiko išžvalgyti raud moderniškas

šeimynos 7 kam-

iaina $3300.

APSAUGOS BONŲ 
KLAUSIMAI

KI. Ar gali mano vaikai 
pirkti Apsaugos Taupymo 
ženklelius?

Ats. Taip, šimtai tūkstan
čių Amerikos vaikų perka 
ženklelius, atlikdami savo 
pareigą tautinėje taupymo 
programoje.

KL Kodėl vaikai raginami 
pirkti taupymo ženklelius?

Ats. Pirkdami ženklelius, 
jie įsirašo į amerikiečių gar
bės sąrašą, atliekančių savo 
pareigą ir tuo parodančių 
diktatoriams, kad vieninga 
Amerika visada gins savo 
šventą laisvę.

KL Kai vaikas bus surin
kęs reikalingą kiekį ženklelių 
išsikeisti į boną, ar galima 
užrašyti boną vaiko vardu?

.Ats. Taip. Mažametis gali 
būti bono savininku. Daug 
tėvų registruoja bonus savo 
vaikų vardu, 
vaikų švietimo 
teityje.

Laisvoji Lietuva ir Religija
Šiuo vardu turėjo straips

nį ,,Draugas” liepos 14 d. 
laidoje. Visiems brangiąją 
Tėvynę mylintiems reikėtų 
tą straipsnį perskaityti ir 
apsvarstyti, nes autorius ten 
atidengia skaisčiausiąją tie
są, kokia turi būti Laisvoji 
Lietuva. Tikrai, tikybinės 
laisvės reikalaujame Lietu
vai. Džiaugėmės Lietuvos 
nepriklausomybės laisve ben 
ne sykį ir liūdėjome, kai 
patirdavome apie Bažnyčios 
varžymus.

Matėme Europos šeimoje 
iškilusią Lietuvos Bažnyčią, 
daug kartų 
kais purvais 
vas siuntė 
naikinančias 
tvirti bokštai 
tų išjudinti, 
tvirti, audras
audringi lietūs nušvies viso
kį murzinumą nuo Bažny
čios sienų ir bokštų. Kada 
aprims tie tornadai, išvysi
me skaisčią baltą Bažnyčią, 
kuri suspindės šviesti visai 
Europai, skolindama šviesą 
nuo saulės, paties Kristaus 
Evangelijos. Tada bus tik
ra laisvė po šių didžiųjų 
audrų.

Jau truputį prašvaistę pa
rodė veidą bažnyčios, kad 
ji dar neišgriauta, kad sto
gas raudonuoja nudažytas

Bet ir vėl 
debesys nuo 
liko gamtos 
Tėvynė, už-

pasiruošdami
reikalams a-

nelaisvės lai- 
apneštą. Die- 
didžias viską 
audras,
iš pamatų bū-
Jei pamatai 

atlaikys ir tie

kad

Kunigų ir gerų tikinčių žmo
nių krauju. Sienos aiškiai 
baltuoja nekaltybe, spindi 
bokštų aukštai b o n i u t ė s, 
skleisdamos palčiai spindu
lius į pasaulį, 
paslėpė baisūs 
mūsų akių, vėl 
kalinyje mūsų
dengta nuo pasaulio akių. 
Ji viena sau kenčia nepa
prastas kartybes, tik Dievo 
apveizda ten tvarko mūsų 
brolių likimą, bet savo mal
dose mes turime gailestingo 
Dievo prašyti greičiau iš
kelti iš to baisaus tvano 
mūsų prigimtą skaisčią Baž
nyčią, garbingą Mūsų šalį 
ir tautą, kad visi mūsų 
Tautos mokslininkai, tikrai 
lietuviškomis širdimis, my
lėtų Dievą, Bažnyčią ir sa
vo Tautą. Šis nepaprastas 
audrų tvanas tegu nuplau
na Mūsų inteligentijos šir
dis, kurios Rusijos carų mo
kyklose susitepė maskoliška 
„ultra,” kuri pražudė net 
Maskoliją.

J. Karalius,

armiečių pozicijas už Nei , garadžius pa. 

sitaikė ir tokių, kurie, i moderniškas 
kad nelaikę vairo savo ritai pirkim0

no ir tą uždavinį atliko.

koše, ėmė važinėti auto! 
biliais, pristatinėdami gi 
lūs ir šaudmenis.

Apytikriai žuvusiųjų { to proga 
tizanų skaičius Šančių •«. 
siekia ligilOO; sužeistųjų 1 4nai randasi Cy- 
žiau. Didesnę žuvusiųjų Woodhaven, Rich 
lį sudaro jaunuoliai, par sekcijose. Turiu 
didelės drąsos, bet netui *nų ir kitose apy- 
reikiamos patirties. Tač: 
kad ir žuvę, tie jauni kai 
giai liks gyvi tautos atmii

Padarytieji 
čiams nuostoliai yra labaij 
mūs.

flmynų puikus a- 
Uoderniški kam- 

norin-

Mach Lili s
raudonam į-Laisniuotas 

“rokeris
------ Šimtai jų krito j Woodhaven, N.Y.
šautuvų ir kulkosvaidžių l .
nies; nemažas jų skaičius: upma
skendo Nemune; daugybė 
imta nelaisvėn. Paimta d( 
karo medžiagos. Tačiau j 
didžiausias Šančių partiz: 
laimėjimas yra tai, kad J 
sulaikė už Nemuno likti 
raudonarmiečių (manor 
jų buvus 3 divizijas) įsiv 
žimą j Šančius ir Kauna 
tuo išgelbėjo visa, kas pa 
zanų jau antrą karo di 
buvo laimėta.

jo; 
die 
mi 
tų 
bu 
nii 
jai 
nii 
Kg 
dr. 
jos 
da 
ka 
se. 
vis

su 
su 
to<

su

a.
BĮ

M:

’ IMU RAKAN1

GiS Grand Street
Tel. EVergreei 

Abejai geros r
• ELTA paskelbė: Lieti ? pasižiūrėti mūsų pa: 
apskričių ir miestų viršinink; ^ginkite „kainas su ki!
burmistrai organizuoja mies u ; , -
se ir miesteliuose sudegusiu Ie°gv'ems 'smoke 
sugriautų trobesių likučių t 
kymą, renkant ir kaupiantį 
menis, plytas, pusplytesf, s 
binį laužą, apdegusią 
kitokią medžiagą.

JŪS NIEKUR NEGA
Kaip Petraičių 1* --- ------------------- --g.

^įVETRAITIEN
Į J mokėsite už rakandui
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ANAI GINI KAIP ELGĖSI VOKIEČIAI
ę” I Su vis didjjJ 
tai'pakrantės

nuo pirmaM 
ligi ankstyvo J 
to, kada raudoj 

betekę vilčių

)ko
ky’

įsitraukė irišį 
/Ilsios pakrautą 

 

alkiausias 
’ da, kada rt 

ėmė apšaudyti

o ir 
asi- 
Šan-

J_|bą iš pabūklų, 

 

■ |dyti partizart 
tik vieną pri^ 

“jlą. Tačiau šiuo: 
tik raudonieji į 
ti iš vokiečių1^ 
so vokiečių avį

ą- 
tai 

Kan- 
alėję1 
smės. 
rtiza- 
.stan- 
rmie- 
nuną.

tiškais momąį 
ar vokiečių jį

Kauno radna ^'šanči, *

donar-l a’.
pasireiske ųį

’ I nams ji buvo 
nai ei"1

is; bet| Partizanų^ 

 

j parti-‘ kino dar tai. į 
. Visai buvo apšaudę 

enį apie sislėpusių bįj 
ti, ėmė smarkiausiai į 
dai sau- kai tik raufej 
lė prie dėdavo sp< 
gesinti, jama žiauriii 
neleido, buvo skerirj 

ryko nu- Pasiduoti 
abėgo ir I armiečiai ■

Vis dėl liau paaiškėja j 
iau buvo vo įbaugintu 
ės įsiver- piaustomi Ir 
lų dirbtu- šiai. Kapfeį 
is grobio Ivęs susišaudė.!- 
ų ir daug jo pasiduoti, t 
ginkluotis priešino. Nt 

)abar šan- narsiausiai 
ui galėjo Raudoname 
sistiprinta labai netaifc 
pasinaudo- Itizanai taip ę 
priedanga, net nebetą: 
Juozapavi- Apskritai k 
;ią raudon-[nuostabiai® 
grobis nuo-

šautu-

ivo nu- 
karei-

prie štabo sę

lo auto ma- 
ai, keli kill- 
klai, tankai 
skart smar- 
gesnės.

gumas j| 
riai, 
darbnūnfai i

kariniuhĮ:: 
tu, kai „Me- čius tesiek. 
:ėsi visiškai nizuotumo r. 
organizuotai, smarkai), 

nbūs raudon
iai spaudžia

Nemuno ir 
mu. Iki tol 
ynėsi tik šau- 
,uo tarpu nuo 
io ir kitų vie- 
įsvaidžių šovi
ninei, pakran- 
i gauna porą ’ 

gynyba su-1 
udonarmiečiai 
r keltu, ir mo- 
zaltimis — vis 
Kai kurie per- 

i beveik sukilę- 
ižių lizdus, ban- 
granatomis, bet 
i nuo partizam

o jaunieji.’.r 
latirte. 01 

buvo net B 
jaunuolių'• 
tarnavo nt

veikė, fe’

anuira?-
noirtąEf

ad nehi;' 
koše, 
biliais.
lusiršB^

Ap^ 
tizanu & 

i siekialip'
nan

; lį
.dideli

Sienos aiškiai reikis^ 

ekaltybe, spindi 
štai boniutės, P*1®*

PiM*

irų tikinčių žmo-

i palčiai spindu- 
aulį. Bet ir vėl j 
įsus debesys nuo, 
, vėl liko gamtos 
lūsų Tėvynė, už- 
io pasaulio akių, 
sau kenčia nepa- 
irtybes, tik Dievo 
ten tvarko mūsų 
mą, bet savomal- 
turime gailestingo 

ašyti greičiau iš- 
to baisaus tvano 
gimtą skaisčią Baž- 
arbingą Mūsų šalį 
., kad visi mūši 
nokslininkai, tikrai 
omis širdimis, my- 
vą, Bažnyčią ir sa- 
;ą. Šis nepaprastas 
vanas tegu nuplau- 
ų inteligentijos šir- 
ios Rusijos carų mo- 
susitepė maskoliš 
kuri pražudė ne 

ją-
J. Karalius,

mos. &

nies;^

ai®/

se*

lT.

Kai pereitų metų liepos pa- Į no viršnormę konfiskuos. Ta- 
baigoje vieną gražų popietį 
su bičiuliu po labai sunkių ir 
pavojingų pastangų buvome 
jau anapus žaliosios sienoj, 
pirmas žmogus, kuris ten po 
pusvalandžio sutikome, bu
vo vidutinio amžiaus vokie
čių sargybinis. Pasisveikinę 
ir pasisakę jam atvykimo 
aplinkybes, visi trys išėjome 
artimiausios muitinės Ni- 
mersatės (Klaipėdos krašte) 
link. Mus lydėjęs sargybinis 
turėjo dviratį, ant kurio su
krovė mažą mūsų bagažą. 
Ėjome palengvėl, šnekučiuo
damies. Netikėtai mūsų pa
lydovas gražia žemaitiška 
šnekta tarė:

— Kalbėkimės lietuviškai; 
aš klaipėdietis.

Pasijutome lyg namie.
Jis esąs ūkininkas, 40 ha. 

savininkas. Tarpais dirbąs 
ūkyje, tarpais einąs pasienio 
sargybinio pareigas. Nieko 
nepadarysi, sako: karo metu, 
kai daug jaunesnių pašaukta 
į frontą ir jo amžiaus vyrams 
reikia daugiau padirbėti.

Mes paklausėme, kaip il
gai, jo nuomone, karas dar 
tęsis.

— To niekas negali žinoti, 
negaliu pasakyti ir aš. Vie
na yra aišku, jog vokiečių ka
riuomenė taip paruošta, kad 
kur jinai savo smūgį nukrei
pus, ten pergalės ilgai lauk
ti nereikės.

— Vadinasi, blitzkrieg?
Švelnus ūkininko veidas 

nusišypsojo.
Toliau klausinėjo jis mū

sų apie bolševikų režimą Lie
tuvoje ir džiaugėsi, kad klai
pėdiečiai laiku buvę išgelbė
ti nuo tos nelaimės. Bet jis 
ir daugelis kitų esą įsitikinę, 
kad bolševikai Lietuvoje ilgai 
nebūsią. Ne, vokiečiai tokių 
kaimynų nepakęsiu. Esąs tik 
trumpo laiko klausimas . . .

Muitinėje radome jauną
^šiūg-ų viršininką ir tokf 

pat jo padėjėją. Jie vilkėjo 
SS (Gestapo smogikų) uni
formas. Paklausė, ką persi- 
nešėme, bet žiūrėt net nežiū
rėjo — pasitikėjo. Tarp kit
ko pasisakiau turįs 80 vokiš
kų markių. Žinojau, jog į 
Reichą galima įsivežti tik 10 
Rm., tad tikėjaus, kad ma-

čiau pasitarę praleido. Pasi
sakiau dar turįs kelias kny
gas, paminėjau jų ir vardus.

— Ir N. Testamentą? — 
lyg susimąstęs, lyg nustebęs 
atklausė viršininkas ...

Paprašė sėstis, pasiūlė pa
pirosų. Pasisakėme nerūką. 
Tada pasiūlė alaus. Po įtemp
tos kelionės tai šiek tiek at
gaivinsią. Padėkoję nepri
ėmėme nė alaus, nes matėm, 
kad siūlė iš to, ką buvo pa
sidėjęs sau.

Susirinko daugiau muiti
nės tarnautojų ir pasieniečių. 
Visi domėjosi, kas naujo da
bar Lietuvoje. Beveik visi 
jie mus kalbino lietuviškai. 
Jie labai stebėjosi ir sunkiai 
galėjo suvokti, kodėl bolševi
kų agentai suiminėja net 
nuošaliai nuo politikos sto
vinčius žmones.

Buvo jau vėlu ir nakvynę 
mums pasiūlė pas kokį ten 
batsiuvį prie pat jūros. SS 
vyras padėjo jį surasti. Sun
kiai prižadinęs šeimininką, 
paprašė mus apnakvodinti. 
Pasakė, kas esam.

— Lietuviai! — išdidžiai į- 
rėmusi rankas ėmė kalbėt 
batsiuvio žmona. Ir dirbti
nai piktu tonu toliau ji lietu
viškai plepėjo:

— Matai, seniai čia jie mus 
persekiojo, o dabar . ..

— Ne tavo reikalas, per
kirto ją SS vyras.

Moterėlė kiek nusigandus, 
tuojau nutilo. SS vyras pa
linkėjęs mums labos nakties, 
juokaudamas pridėjo:

— Paliekame išsimiegoti 
jus čia vienus, tikėdamies, 
jog atgal nebėgsit, nors sie
na čia pat.

Tikrai iki sienos bebuvo 
gal tik pusė kilometro. Čia 
pat Palangos pušynas, čia 
pat mieloji tėvynė, kurios ar
tumą tą šiltą ramią vasaros 
naktį dar taip stipriai jautė
me. DusIiarbsiantBaltijds 
bangoms, mus slėgė nežino
mos ateities slogutis. Tam
soje ilgai regėjau besimel
džiančio mano bičiulio šešėlį.

Rytą Gestapo valdininko 
lydimi keleiviniu autobusu 
išvykome į Klaipėdą. Ten 
slaptosios policijos būstinėj 
surenkamos protokiųės ži

nios apie atvykstančiuosius.
Liepojos (dabar, rodos 

Hermann Goering) gatvėj 
priėjome rūmus, kurių langai 
šarvuoti, o prie durų garsu
sis parašas: Geheime Staats 
Polizei, trumpai — GSP ar
ba Gestapo, lietuviškai — 
slaptoji valstybės policija. 
Mūsų palydovui trumpai rei
kalą paaiškinus, budintis SS 
sargybinis atidarė sunkias 
geležines duris ir mes įėjome 
į daugybės kambarių tardo
mąjį skyrių. Gale korido
riaus buvo, matyt, speciali 
salė, dar kartą geležinėmis 
grotomis užtverta.

Pirmą kartą savo gyveni
me tokiuose apartmentuose 
atsidūrusiems įspūdžiai ne
galėjo būti perdaug jaukūs. 
Tačiau juos tuojau sušvelni
no mus pasitikęs Gestapo 
valdininkas. Apklausinėjamą 
jis atliko labai trumpai ir pa
prastai.

Atvykę per „žaliąją sieną” 
pagal įstatymus turi atlikti 
tam tikrą bausmę ir dar at
gal grąžinami. Mums jokių 
bausmių netaikė. Pasakė tik, 
kad nuo šiol esame internuo
ti; vakare su kitais pabėgė
liais būsime palydėti į laiki
nąją pabėgėlių stovyklą. Tuo 
tarpu mes galį eiti kur norį. 
Nurodė valgyklą, kurioje be 
kortelių būsią galima paval
gyti.

— Aš ir pats, — prisipa
žino Gestapo valdininkas, — 
visados einu ten pietauti.

Pastebėjo dar, kad esame 
saugūs, o jei kas kabintųsi, 
tuojau turime pasisakyti esą 
GSP globoje.

Kiekvienas Klaipėdos kam
pelis iš ankščiau buvo pa
žįstamas, tad kiekviena jo 
atmaina labai mus domino. 
Statyboje, uoste ir miesto 
nuotaikoje atmainų buvo, bet 
ne tiek daug, kiek galėjai ti
kėtis. Tiktai vyravo, žino
ma, kariškas ritmas ir viso
kiausios uniformos.

Mus, lietuviškai kalban
čius,- kartais smalsiai paly
dėdavo kaipėdiečių žvilgs
niai, gal būt, tyrinėdami čia 
atsiradimo priežastis. Vie
noje kavinėje prie kavos pa- 
prašėm pyragaičių. Be kor
telių parduoti griežtai atsi
sakė. Kai prisipažinom esą 
pabėgėliai, šeimininkė ne tik 
pyragaičių bematant atnešė,

SUKILĖLIŲ VYRIAUSYBĖS NARIAI
Pagal gautas ir patikrintas 

žinias, Lietuvos sukilėliai 
birželio 24 d. per Kauno ra
dijo stotį, paskelbdami nepri
klausomos Lietuvos atstaty
mą, buvo paskelbę pilną sąs
tatą laikinos vyriausybės, 
kurios nariais buvo šie as
menys :

Ministeris pirm. Pulk. Ka
zys Škirpa; ministerio pirmi
ninko pavaduotojas ir švieti
mo ministeris Juozas Am
brazevičius, užsienių reikalų 
ministeris Rapolas Skipitis 
(pasaulio lietuvių sąjungos 
pirmininkas); krašto apsau
gos ministeris gen. St. Rašti
kis; vidaus reikalų ministeris 
pulk. A. Šlepetys; finansų 
ministeris Jonas Matulionis, 
pramonės — inž. Dr. Adolfas 
Darnusis, prekybos — Pra 
nas Vainauskas, darbo ir so
cialinės apsaugos — Dr. J. 
Pajaujis, teisingumo — M. 
Mackevičius, sveikatos —Dr. 
Ksaveras Vencius, žemės ū- 
kio — prof. Balys Vitkus, ko
munalinio ūkio — inž. archit. 
Vytautas Liandsbergis, susi
siekimo — inž. A. Navickis.

Apie kelius paminėtus as
menis jau buvo plačiau anks
čiau rašyta. Čia paminėsime 
apie tuos, kurie liet, ameri
kiečiams gal mažiau žinomi:

Jonas Matulionis, Lietuvos 
kariuomenės savanoris, vy
ties kryžiaus kavalierius, dir
bęs Lietuvos ir Ūkio bankuo-

bet dargi užsimokėjimo ne
priėmė.

Ir vėliau, jau Vokietijos 
gilumoje šokiu ar tokiu bū
du žmonės mus užjausdavo ir 
visiems lietuviams padėdavo 
kur tik ir kiek tik bebuvo ga
lima. Net ir tiems iš mūsiš
kių, kurie svetimame krašte 
neišvengė vieno kito netakto, 
buvo parodyta švelnumo ir 
supratimZV'^Kaf ^prisimeni, 
kad visa tai patirta kariau
jančiame ir dažnai pertaru
siai vaizduojamame krašte, 
sąžiningai žmogus turi pri
pažinti, kad vokiečiai su lie
tuviais pabėgėliais elgėsi ko
rektiškai ir net palankiai.

Apie tai kada nors dau
giau. Verax.

se, buv. krikščionių demokra
tų gen. sekretorius.

Inž. Dr. Adolfas Damušis — 
tai bus jauniausias kabineto 
narys, gimęs 1908 m., Vytau
to D. universiteto docentas; 
gilinęs studijas Suomijoje, 
Čekoslovakijoje, Vokietijoje; 
išradęs naują būdą cementui 
gaminti iš Lietuvos gipso; 
buvęs studentų ateitininkų s- 
gos pirm., studentų ateitinin
kų technikų korporacijos 
„Grandis” įsteigėjas; pernai, 
prieš bolševikų okupaciją 
jam pavesta pastatyti cemen
to fabriką.

Pranas Vainauskas, buvęs 
prie kun. Krupavičiaus že
mės reformos valdytojas, sa
vanoris, vyties kryžiaus ka
valierius ; vėliau buvęs muiti
nių viršininku.

M. Mackevičius — jaunųjų 
liaudininkų veikėjas, advoka
tas, velionio Sleževičiaus žen
tas.

Dr. Ks. Vencius, atsargos 
leitenantas, universiteto me
dicinos fakulteto vyr. asis
tentas, baigęs mokslus Lietu
vos universitete.

Inž. V. Liandsbergis, Vil
niaus lietuvių veikėjo vetera
no sūnus, pasižymėjęs archi
tektas. Inž. A. Navickis — 
liaudininkų veikėjas.

Šiame sąstate nėra nė vie
no buvusio tautininkų reži
mo šalininko. Visi paskelb
tos vyriausybės nariai nuo
širdūs demokratai, tikros lie
tuvių vienybės šalininkai.

Ši vyriausybė pasitraukė, kai 
vokiečiai nesutiko leisti jai lais
vai ir nepriklausomai tvarkyti 
Lietuvos gyvenimo. Sustabdyda- 
ma savo veiklą, ji aplankė Neži
nomo Kareivio kapą ir padėjo 
vainiką.

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.

the

NOTICE
1825

sell beer,
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off

JOHN LUCHAU
Ave., Brooklyn, N.
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to 
of 
280 
C 
premises.

280 7th

is hereby given that 
has been issued to the 

at retail under

No.License 
undersigned 
Section 107

the

Y.

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Paraše
Jonas Kmitas

(Tęsinys)
Sąjungininkų eilėse kilo tikra panika. Prancūzai jau

tėsi beskęstą vokiškam tvane ir šaukte šaukėsi rusų 
pagalbos. Jie griežtai reikalavo, kad rusai tučtuojau 
pultų Rytprūsius ir tuomi atitrauktų vokiečių armijos 
dalį nuo sunkiai spaudžiamo Paryžiaus fronto. Rusai 
jų paklausė ir skubotai suorganizavo dvi armijas: Var- 
šavos Samsonovo, kurs turėjo pulti vokiečius pro Mo
zūrų ežerus, ir Vilniaus Rennenkampfo, kurs turėjo 
žygiuoti į Prūsų Lietuvą, atkirsti Karaliaučių ir trauk
ti į Berlyną. Abi rusų armijos pradžioje turėjo nema
ža pasisekimo ir beveik nekliudomos įsibrovė į Vo
kietijos sienas, nes vokiečiai, taip greit nesitikėdami 
jokių stambesnių puolimų rusų fronte, buvo palikę te
nai neskaitlingą pajėgą.

Dabar jie pamatė pavojų. Atitraukė keletą korpusų 
iš prancūzų fronto ir suorganizavo stiprią armiją, ku
rios vadu paskyrė Hindenburgą, seną karį, gerai ži
nantį Rytprūsių kraštą ir rusų kareiviavimo sistemą. 
Jis įtraukė Samsonovą į nepereinamas Mozūrijos pel
kes ir ties Soldau visiškai sunaikino jo kariuomenę. 
Paskui atsisuko į Ronnekampfą ii' nustūm. jį atgal į 
Lietuvą. Tokiu būdu rusai suardė savo strategijos 
planą, paaukojo per 100,000 savo karių, bet išgelbėjo 
Paryžių, nes prancūzai turėjo progos atsigriebti, 
smarkiai puolė susilpnėjusią vokiečių armiją, sumušė 
ją ties Marna ir atstūmė keliasdešimts kilometrų at
gal. Bet mes užbėgom

Kai tik karas buvo 
lizacija. Atėjo dejonių 
senę vyrai drebėjo dėl
buvo šaukiami, bet ir kiti jauni vyrai, kurie taikos me
tu, būtų buvę laisvi nuo karinės prievolės, dabar tu
rėjo stoti į eiles. Prieaugliai pusberniai kol kas dar ne
buvo kliudomi, bet ir jie žinojo, kad karui kiek pra- 
sitęsus, ateis ir jų eilė. Net politiškiems nusikaltė
liams ir mažesniems kriminalistams buvo paskelbta, 
kad dabar, stodami savanoriais į kovotojų eiles, galės 
išpirkti savo nusikaltimus. Buvo leidžiama į žmones 
daug patrijotinių atsišaukimų apie vokiečių nedory
bes, gręsiamą iš jų pusės nelaisvę Lietuvai ir reikalą 
ginti carą ir „tėvynę Rusiją”. Buvo daromi vieši mi
tingai su kalbomis, kuriose raginta remti Raudonasis

įvykiams už akių.
paskelbtas, tuojau įvyko mobi- 
ir ašarų laikas. Visi dar nepa
savo likimo. Ne tik atsarginiai

Kryžius ir kitos labdaringos organizacijos sužeistiems 
kareiviams slaugyti. Tas viskas nesukėlė žmonėse 
ūpo.

Tos kalbos apie rusiškąjį patrijotizmą mūsų žmo
nėms buvo lyg skaudus pasityčiojimas. Bene dabar 
Lietuva laisva? Ir dar nežinia, kuri nelaisvė būtų kie
tesnė — rusų, ar vokiečių, žmonės žiūrėjo į karą kaip 
į baisią nelaimę, kuri atneša mirtį, ugnį ir badą. Dar 
neragavę, jau žino, kad ji sunaikins jų trobas, nua
lins laukus, ištuštys klėtis ir aruodus. Moterys verkš
leno, vaikai smalsiu pasibaisėjimu klausėsi senų žmo
nių pasakų apie karo žudynes. Vyrai rūstūs, tamsiai 
susirūpinę, gaudė iš visur žinias, kaip ten belgams ir 
prancūzam^ sekasi. Žinios buvo labai šykščios, tačiau 
iš jų galėjai numanyti, kad vakarų fronte vokiečiai 
ima viršų. Ateis bėda ir Lietuvai. Rusų valdžia visaip 
ramino ir drąsino žmones, pabrėždama rusų armijos 
galybę, drąsą ir garbingą praeitį. Tiesa, netolimoji 
rusų armijos praeitis buvo gerokai aptemdyta pralai
mėjimais japonų kare, bet tie nemalonūs dalykai buvo 
stropiai užglostomi. Visomis pastangomis buvo mėgi
nama sukelti Lietuvoje patrijotinį įkarštį. Veltui. 
Žmonės šaltai tylėjo ir su pasibaisėjimu laukė atū
žiančios nelaimės.

Visuose miestuose ir miesteliuose buvo įsteigtos nau
jokų surašinėjimo stotys. Tie naujokai, arba kaip juos 
žmonės vadino „akrūtai”, rinkosi nerangiais būriais, 
ryšuliais ir krepšiais nešini, ir užsirašinėjo į kariuome
nę, kurios dalys jau užplūdo visą Lietuvą. Kariškoji 
muzika grakščiai grojo skambius maršus, bet kareivių 
veidai tamsūs, susiraukę, neparodė jokio pakilumo. 
Jie atrodė kaip banda vedamųjų į skerdyklą gyvulių. 
Tik kai kurie įsikaušę jauni karininkai, lyg kažkokio 
desperatiško ūpo pagauti, triukšmingai ūžė ir links
minosi. ,,Į Berlyną!” — šūkavo jie, taures betuštinda- 
mi. Senesnieji atrodė rimtai susirūpinę. Drausmė ar
mijoje buvo dar palaikoma, bet galėjai justi, kad, įvy
kus kokiam didesniam sukrėtimui, 
kios kariuomenės dalys gali virsti 
nesuvaldoma minia.

Karo metu kareiviai susierzinę
kad mažiausias sukrėtimas veikia jų nervus kaip elek
tros kibirkštis. Jiems vis tiek gręsia mirtis. Tokiu mo
mentu žmogus su nieku nesiskaito. Dabar jie bijosi 
karo teismo ir ta baimė palaiko tvarką, lygiai kaip va
džios ir botagas vežiko rankose suvaldo įsikarščia
vusį arklį. Bet tegu tik arklys užkanda brizgilą ar po 
uodega pagriebia vadelę, tada vežiko ir vežimo liki
mas nepavydėtinas. Disciplina tai vienintelis cemen
tas, palaikąs kariuomenėje vieningumą ir susiklausy
mą. Drausmei kiek atlyžus, kas beišdrįs kareiviams 
griežtesnį žodį tarti? Karininkams įsakyta palaikyti 
griežtą tvarką, bet einant į frontą jie nenorėjo per
daug kareiviams įsipykti, nes gerai žinojo, kad karo

tos tariamai tvar-
palaida, niekuo

iki tokio laipsnio,

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

No.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 Wcirfield 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.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 1589 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 227 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
112A Nassau Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE LEVINE 
Roseland Dairies

Brooklyn, N. Y.

is hereby given that 
has been issued to the 

at retail under

License 
undersigned 
Section 107

St.

NOTICE is 1 
GB 1691 has 
to sell beer,_ ______
of the Alcoholic*Beverage Control Law at 
340 Wilson Ave., Borough of Eiw ’ 
County of Kings, to be consumed off 
premises. 

340 Wilson

hereby given that 
been issued to the 

, at retail under

Ave.

No.License 
undersigned 
Section 107

Brooklyn, 
f the

HENRY HEISE
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that 
been issued to the 

, at retail under

No.

Y.

No.

107

Borough of Brooklyn

I12A 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 Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDMOND HOURIGAN
112 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

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.

LEONARD
608 East N. Y. Ave.,

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 
premises.

ALBERT SCHOESSOW 
4410 18th Avenue, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1291 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
733 Church Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

the

no.
107

SAMUEL HERBST
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 107

the

No.

107

NOTICE is 1 
GB 6297 has 
to sell beer, _  ____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
78 Montague _____ „L ____
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

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

License 
undersigned 
Section 107

St., Borough of Brooklyn,

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.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

DAMATO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE 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 A^p., 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 22. 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2229 — 65 Street, 
County of Kings, to 
premises.

ISRAEL 
2229 — 65th St.

tokių ka- 
kareivius 
karas tai 
tą žiaurų 
vyrai, at-

metu tai pats patogiausias laikas kareiviams suvesti 
senas su karinininkais sąskaitas. Prasidėjus susišau
dymams, kas galėjo užtikrinti, kad saviškių kulkos 
„netyčia” nenukaus vieno-kito karininko? Taigi, jie 
pro pirštus žiūrėjo į kareivių nusižengimus.

Surašymo stoty ilga eilė atsarginių užsirašinėja ir 
skubotai yra skirstoma į pulkus. Atliekąs tą darbą ka
rininkas griežtu oficialiu tonu mėčioja trumpus klau
simus ir piktai raukosi, jei kuris naujokas nesklan
džiai ar neskubiai atsakinėja. Karininkas eina nema
lonią pareigą ir visai nenusiteikęs šypsotis ar krėsti 
juokus. Jis turi širdį ir nuduotu piktumu mėgina pri
dengti tikruosius savo jausmus. Yra, tiesa, 
rininkų, kurie apsimetę linksmumu nori ir 
geru ūpu užkrėsti. Jis ne toks. Jis žino, kad 
skerdynė ir kam čia dar mėginti užglostyti 
faktą? Jis žino, ką jaučia tie tėvai, sūnūs,
plėšti nuo savo šeimų ir varomi mirti. Būti linksmam, 
kada atsarginių širdis varsto peiliai, tai nepakenčia
mai neskanu. Taigi, karininkas aiškiai buvo piktas.

Staiga jis krūptelėjo. į eilinį klausimą: „kuriame 
pulke tarnavai?” pasigirdo skambus, linksmas atsa
kymas:

— Aš niekur neesu tarnavęs, pons kapitone. Aš sa
vanoris.

Karininkas pakėlė akis: kas čia, juokdarys koks, ar 
ką? Nustebęs pažiūrėjo į naujoką. Aukštas, lieknas, 
raumeningas liemuo; gražus, atviras, inteligentiškas 
veidas. Akys kažkaip vaikiškai šypsosi. Ne, čia tik
rai koks šposininkas.

— Kokie motyvai — aš manau, kad supranti tą žo
dį — verčia tamstą įstoti savanoriu į rusų armiją ir 
tai karo metu? — paklausė karininkas.

— Noriu tarnauti carui ir tėvynei! — skambėjo 
toks pat grakštus ir linksmas atsakymas.

Karininkas vos vos šyptelėjo. Jis negalėjo susilai
kyti. Tačiau tai būta sparčios galvosenos vyro. Nė 
mažiausios nuostabos, nė šešėlio abejojimo neparodė, 
kad tiki naujoko žodžiams. Tvirtu, bet maloniu balsu, 
kuriame vos vos buvo justi lengvutėlės ironijos, ka
rininkas tarė:

— Nu, molodec! Daugiau mums tokių. Caras ir tė
vynė nepamirš tamstos pasiaukojimo. Išduosiu tau 
geriausią pažymėjimą drauge su rekomendacija tavo 
viršaičiui, kad prie pirmojo pasižymėjimo neaplenktų 
tavęs dovana. Kaip vadiniesi?

— Andrius Stuobrys, iš Pupkaimio.
Karininkas užsirašė. Nė nepaklausė, ar jis vientur

tis, ar turi senus tėvus. Taip pat nepasidomėjo, kokią 
jo praeitis, ar kuo nenusižengęs, ar neįtariamas poli
tiškoje neištikimybėje. Tokie dalykai čia nesvarbūs, 
manė karininkas. Jeigu ir būtų buvusi kokia politiška 
neištikimybė, tai jis ją dabar atitaisys ir nuplaus savo 
krauju. Gi skystimauti apie senus tėvus, tai juk tas

107

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

LESHIN
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 107 
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 
of the Alcoholic Beverage Control _Law at 
256 Rogers Ave., _____ „7 .2 ____—
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SARAH WILKOV
256 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

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, ’ 22.
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 t'~ 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
181 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No7 
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 __
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.

the

No.

107

Borough of Brooklyn.

the

No.

at retail

Ave., 
Kings, to

JACOB
Ave.,

under Section 107

Brooklyn, 
the

Borough of 
be consumed off

SOFER
Brooklyn, N.

No.

107

the

No.
...J
107

Brooklyn,

neįeina į mobilizacijos programą. Koks jis, tas naujo
kas, bebūtų — kvailys, ar žulikas (veikiausiai žuli- 
kas), tai jis apsiriks, manydamas galėsiąs virsti šnipu 
ar išdaviku, nes siunčiamieji į vokiečių frontą vargu 
turės progos gyvi išlikti... Tik durniai nežino, kur jie 
lenda, — karčiai galvojo karininkas, įteikdamas And
riui oficialų liudijimą, kad jis priimtas savanoriu į ru
sų armiją, veikiančią vokiečių fronte.

Visi atsarginiai nustebę gailestinga ironija žiūrėjo į 
tą apyvailį vaikiną, kurs taip lengvapėdiškai eikvoja 
savo gyvastį. Tačiau dauguma palaikė jį šnipu, tik la
bai negudriu, nes jau perdaug peršasi savo patrijotiz- 
mu. Koks naivus vargšas!

Tačiau Andrius to visko nepastebėjo, 
jautėsi padaręs gerą biznį, nes eidamas iš 
jos plačiai šypsojosi.

Jis, matyt, 
kanceliari-

XVII.
Garbės savanoris.

Liūdnu momentu teko dr. Bitinui su Vaišmantu 
kalbėtis. Vaišmantas mobilizuoti buvo jau persenas, 
gi Bitinas buvo pašauktas gydytoju į karo lauką ir už 
trijų savaičių turėjo išvykti į frontą. Tiesa, gydytojas 
ne karys, kulka jo nepasieks, bet kuriam tenka dar
buotis pirmose pafrontės eilėse, tas nėra visiškai nuo 
pavojaus saugus. Čia vienas gydytojas karo lauke bu
vo nukautas. Tačiau ne dėl savo gyvybės dr. Bitinas 
buvo nusiminęs. Nejauku gi jam būtų saugiam namie 
pasilikti, kada tūkstančiai jaunų vyrų šaukiami į ka
rą. Jam liūdna dėl tos baisios nelaimės, kuri visai be 
reikalo užgulė Lietuvą. Ir už ką ir dėl ko mes turime 
kariauti? Tik už svetimus interesus tūkstančiai Lietu
vos gyventojų turi guldyti savo galvas ir visas kraš
tas turi kentėti karo viesulą. Tos mintys nepakenčia
mu sunkumu slėgė Bitino galvą.

Vaišmantas prastas buvo suraminto jas. Jis pats 
buvo nuliūdęs ir gerokai nusiminęs. Jis taip pat mylė
jo Lietuvą, tiek nuoširdžiai dėl jos darbavosi, kantriai 
kūrė jos kultūrą ir jau buvo belaukiąs pasirodant vai
sių, ir štai nelaimė. Kad karas tarp Vokietijos ir Rusi
jos visiškai nušluos Lietuvą, apie tai Vaišmantas ne 
kiek neabejojo. Vokiečiai, žinoma, nugalės, ir tada nu
alintoji Lietuva pasiliks jų kolonija. Iš kur ji ims spė
kų germanizacijai atsispirti?.

Tokios juodos mintys skrajojo po Vaišmanto gal
vą. Nuo rūpesčio jis atrdė dar daugiau pasenęs. Ir Bi
tino veidas, ypač kakta buvo nuarta raukšlėmis. Ne
buvo nė ūpo kalbėtis, nė dalintis mintimis, nes abiejų 
mintys buvo vienodos. Staiga Bitinas pažvelgė pro 
langą.

— Nugi žiūrėk, kas pas mus ateina 
Stuobrys!

Andrius

(Bus daugiau)
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I IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI j
po parką bei pasidalinsime 
mintimis, nes vasara jau bai
gias. Šiame piknike nebus nei 
alkanų, nei ištroškusių. Visi 
bus patenkinti. Gero orkestro 
aidai neduos niekam ramy
bės.

LICENSES LICENSES

Bayonne, N. J.
Šv. Mykolo bažnyčioje ap

krikštyti: Valerija Warsh 
(tėvai Zigmantas ir Marijona 
Kukauskaitė) ir William Me- 
scavage (tėvai William ir 
Regina Alkevičiūtė).

Rugp. 19 d. per mišias iš
kilmingai sutuokta sodalietė 
Ona Demičiūtė su Stanley 
Godpey (kilęs iš Nanticoke, 
Pa.). Pirmaisiais palydovais 
buvo Charlotte Česnauskaitė 
ir Edvardas Godpey.

Rožančiaus dr-jos kortų 
vakaras rugpjūčio 16 d. pui
kiai pavyko.

Sodalietės rugsėjo 20 d. 
par. salėje rengia didelį balių.

Mūsų parapijoje dvi savai
tes praleido baltimorietis ku
nigas Kaz. Keidošius. Taip 
pat lankėsi kun. Dr. Jonas 
Starkus iš Marianapolio kole
gijos.

Baltimore, Md.

jo 21 d. Jame bus renkama 
New Jersey gražuolė lietu
vaitė. Vieta — Meadow Gro
ve, Newark.

Bridgeport, Conn.

Piknikas bus šv. Kazimiero 
par. darže, Widow Susan Ro
ad.. Choras padainuos gražių 
dainų; chorą veda artistas 
Juozas Olšauskas.

Vilnietis.

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.

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.

Rugsėjo mėnesį įvyks 40 
valandų atlaidai. Pernai gra 
žius pamokslus sakė misijo- 
nierius kun. Aukštikalnis. 
Žmonės gėrėjosi ir dar ne
pamiršta. Šiemet pamokslus 
sakys kitas jėzuitas, kun. 
Mėšlis.\ Bus proga išgirsti 
daug ko gražaus. Klebonas 
kun. J. V. Kazlauskas savo 
parapijiečiams kasmet per 
atlaidus gauna gerą pamoks
lininką. Choras jau pradėjo 
rengtis prie atlaidų, naujų 
narių skaičius didėja.

Rugp. 23 d. apsivedė Loris 
ir Vilkelienė, abu seni para
pijos tvėrėjai ir jos palaiky
tojai. Linkiu jiems geriau
sios laimės.

Philadelphia, Pa.
Rugp. 23 d. staiga mirė 

mayoras R. E. Lamberton, 
54 metų, respublikonas. Pa
laidotas rugp. 26 d. Mayoro 
pareigas dabar laikinai eis 
miesto tarybos pirm. Ber
nard Samuel.

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.

Jau vienuolikta savaitė 
kai streikuoja 3 cukraus dirbi 
tuvių darbininkai. Darbinin
kai nusiteikę stipriai laiky
tis; jie gauna nedarbo ap- 
draudos čekius, tad išlaiko 
savo šeimas. Visi laukia strei 
ko užbaigos.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1713 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 197 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1407 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 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. 
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 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.

239 Reid

THOMAS HARRINGTON
Friendship B & G 

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 735 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2658 Gerritsen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PATRICK G. TANGNEY
2658 Gerritsen Ave., Brooklyn, N. Y.

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

CORNELIUS D. SULLIVAN 
Sullivan's Bar & Grill 

Brooklyn,

sell

4115

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

Avenue, J, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB ----- --- ‘ ..........................................
to 
of
113 ___  _____ „ . .
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

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

1652 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Prospect Place, Borough of Brooklyn,

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 the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 671 has been 
to sell beer at _____ __ ______ __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4410-4412 Avenue “ 7. „7 - - -
County of Kings, to be consumed on 
premises.

issued to the undersigned 
retail under Section 107

H, Borough of Brooklyn, 
the

4410-4412
KATHARINE ZANDER 
Ave. H, Brookly, N.

CMOS NARIAI!

Y.

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

beer at retail under Section 107

NOTICE 
EB 2490 
to sell ___ _ _______ ___ __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
478 Smith 
County of 
premises.

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

478 Smith
EVA KANE

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 787 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1103 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

Rugpiūčio 24 d. buvo Šv. 
Baltramiejaus apaštalo šven
tė. Šventasis Armėnijoje at
vertė karalių Palemoną ir vi
są šalį. Astijagesas, Palemo
no brolis, valdė kitą dalį Ar
mėnijos; pagonų pakurstytas 
jis pasišaukė Baltramiejų, nu 
lupo odą ir išstatė gatvėje, 
bet apaštalas skelbė Jėzų 
Kristų. 71 m. rugpiūčio 25 d. 
šv. Baltramiejui nukirsta gal
va. Už tai Dievas nubaudė 
Astijagesą ir jo tarnus.

Prisiminė šv. Baltramie
jaus atlaidai Lietuvoje, Dau
kšių parapijoje. Ir mūsų baž
nyčioje matėme raudonus rū
bus, priminusius mūsų bro
lių kančias Lietuvoje, kai bol
ševikai kankino ir žudė lie
tuvius vien tik todėl, kad jie 
mylėjo Lietuvą, Bažnyčią. 
Aukokim Dievui šv. Baltra
miejaus kraują ir mūsų bro
lių kraują.

Savo maldose už Lietuvą 
meldžiame, kad priešai būtų 
prašalinti iš mūsų tėvų že
melės, kad Bažnyčia turėtų 
visišką laisvę, kad Evange
lijos spinduliai iš Lietuvos 
plistų po visą Europą. Kai 
Bažnyčia turės pilną laisvę, 
ir visa tauta bus laisva.

Jei mūsų tikros maldos 
plauks iš mūsų širdžių prie 
ašarų Panelės Švč. Šidlavoje, 
jei Aušros Vartuose Vilniuje 
prie Gailestingos Motinos šv. 
Marijos mokėsim aukoti sa
vo Ražančiaus maldas, tikrai 
Lietuva suspindės laisvės 
spinduliais, kurie nuo bažny
čių bokštų švies visai Euro
pai.

Šioje šventėje atėję prie 
Šv. Alfonso bažnyčios visi 
nustebome — šalia didžiųjų 
durų, vietoje nuskurdusių 
eglaičių, radome didingai ža
liuojančius kedrus. Mat, su
grįžo seserys kazimierietės.

J. K.

Rugp. 24 d. vietinis lietu
vių balsuotojų klubas turėjo 
savo metinį išvažiavimą, ku
ris gerai pavyko. Žmonių bu
vo daug, pelno klubui liks ge
rai.

Šv. Kazimiero par. naudai 
suruošti du karnavalai. Point 
Breeze dalyje karnavalas 
davė $377.00, o prie bažny
čios $454.00. Klebonas kun. 
Ig. Valančiūnas ir jo asisten
tai dėkojo darbuotojams ir 
rėmėjams.

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 that 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.

Newark, N. J.
Gražios vestuvės

Ponų Račkų duktė Kateri
na rugpiūčio 24 d. ištekėjo 
už R. Decker švč. Trejybės 
bažnyčioje. Susipratusių lie
tuvių p. Račkų duktė yra 
daug pasidarbavusi parapijos 
gerovei, katalikiškam veiki
me. šeima, susidedanti iš ke
turių dukterų ir vieno sū
naus, yra geri praktikuojanti 
katalikai ir visi, nuo savo 
vaikystės dienų, dalyvauja 
bažnytiniam chore. Choras 
savo mylimai narei nupirko 
gražią dovaną, kurią įteikė 
ir pasveikino choro vardu J. 
Demskytė ir J. Jociūtė.

Choras linki poniai Katry- 
nai laimingo ir linksmo nau
jo gyvenimo.

Šyč. Trejybes parapijos 
antras piknikas bus rugsė

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 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 the 
premises.

TEDDY DIETZ & ABRAHAM M. 
KOPPELMAN

Johns Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 715 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7409a Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PASQUALE OREFICE 
7409a Avenue U, Brooklyn, N. Y.

Aeracijos New Y< 
ties susirinkimas 

dienį, rugpiūt 
isl vak., Apreiškir 
(je. Apskrities a 
alyvavę Federacija 
praneš apie į vyku 

.svarbiuosius nut 
jas tartasi ateinai 
s ir žiemos laikota: 
s reikalais, 
įaugijų atstovai i 

Nuoširdžiai kviečia 
i. Užbaikim 

įtostogas ir rimta 
jirban!
Apskr. Valdyba.

1250 St.

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

beer at retail under Section 107

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.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 515 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Montague Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

o Karalienes
Parapija

the

Y.

No.

1 Montague
JACOB GULDIN
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 107

Ateinančio sezono draugi
jų vakarai bus šiaip: Choro 
vakaras prieš adventus; se
kmadienį po Kalėdų ir po 
Naujų Metų pirmą sekmadie
nį bus vaidinimas parapijos 
naudai. Vaidintojai bus su
grupuoti, vėliaus kiti vaka
rai. Visi kiti pasirinkite die
nas kitas, kad nebūtų nesusi
pratimų. Būkite geri džentel
menai ir susižinokite, kas ką 
vaidina, kad nereikėtų veika
lėlių sugadinti.

A.

Rugsėjo 7 d. Villa Joseph 
Marie, Newtown, Bucks Co., 
Pa., įvyksta smagus pikni
kas seselių kazimieriečių nau 
dai. Bus didelių laimėjimų. 
Bilietėlių dar galima gauti. 
Seselės atlieka didelius dar
bus, tad visų pareeiga jas 
paremti.

K. D.

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.

Newtown, Pa.

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 
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 
EB 778 has 
to sell beer_ _______ — ----
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
674 Central Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

674 Central
EDWARD LUBY

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 107
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. Y.

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

NOTICE 
GB 10112 
to sell 1___ _ _______
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
EB 653 has 
to sell beer_ _______ ____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 Riverdale Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISRAEL STEINER
263 Riverdale, Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 672 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
561 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STELLA DORAK
561 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

169 7th
HAROLD PRENNER

Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
695 has been 
sell beer at 
the Alcoholic 

Avenue D,

įų parapijos pik- 
susidėjusių aplin- 

sebuvo skaitlingas, 
:) jame netrūko, 
įima, oras, rink
si muzika, dainos 
įprasto įspūdžio.
i nepaisant kai 
dymų, galima su
ris pramogas.
tavo renkami pa-. 
jkmingiausi žmo-

UTICA, N Y.

Rugp. 24 d. pas kleb. kun. 
B. Liubauską svečiavosi Dr. 
Petras V. Montvila su žmona 
ir dukrelė Almira Patricija 
iš Cannandaigua, N. Y. Taip 
pat viešėjo iš Rochesterio po
nai Kondrotai su dukterim 
Elena, Holley High School 
mokytoja.

Kun. Liubauskas ir Dr. 
Montvila gerai pažįstami iš 
Lietuvos. Linkime, kad sve
čiai dažniau apsilankytų.

Jurgutis.

CANANDAIGUA, N. Y.

Dr. P. Montvila ir žmona, 
gyv. 13 Scotland Road, rugp. 
23 d. suruošė puotą savo du
krelei Almirai Patricijai, su
laukusiai 16 metų. Dalyvavo 
daug jaunų mergaičių, studen 
tų ir mokytojų. Nuotaika bu
vo jauki, smagi. P. Montvilie
nė visus maloniai vaišino. Ji 
išstatė didžiulį, 16 žvakučių 
papuoštą tortą.

Almira Patricija gavo daug 
dovanų, žydinčių gėlių, nuo
širdžių linkėjimų. Padainavo 
keletą dainų. Paaiškėjo, kad 
p. Montvilaitė yra gera šokė
ja ir dabar lanko Canandai
gua Academy.

Jaunai Almirai linkime ge
riausio pasisekimo moksle. 
Galima tikėtis, kad ji seks 
savo tėvelį profesijos pasirin 
kime — medicinoje.

Rep.

Amsterdam, N. Y.
Piknikas

Šv. Kazimiero parapijos 
choras rengia paskutinį šių 
metų pikniką rugpiūčio 31 d. 
Šia proga kviečia visus bran
gius lietuvius dalyvauti ir pa
sisvečiuoti. Kviečiame taip 
pat ir iš apylinkės kolonijų, 
kaip Troy, Watervliet, Alba
ny, Schenectady West Plain, 
Herkimer, Utica.

Piknike visi pasimatysime, 
pažaiscime, pasivaikščiosime

Ekskursija Į Juozapo 
Marijos Vilą

Vasara tokia maloni, vi
liojanti. Ji tave, rodos, trauk
te traukia laukan. Vilioja 
paukštelių balsai, tolumose 
paskendę žalieji laukai, nu
leistomis žemyn šakomis kle
vai. Laukuose kvepia plauna
mas šienas, kitur vėl liūliuo
ja nokstančios kviečių ir ru
gių varpos, jos, tarytum, šyp 
sosi ir linksmina kiekvieną, 
kuris pas jas atsilanko.

Tikrai, jei nori pasigėrėti 
ir pasidžiaugti gražiąja Die
vo gamta, praleisti linksmai 
ir naudingai laiką, atvažiuok 
į Vilą Juozapo Marijos Pikni
ką, rugsėjo 7 dieną.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus lietuvius ir lietuves, pra
leisti tą dieną žavingoje vi
loje. Bus jums viskas paruoš
ta, kas tik gali jūsų sielą ir 
kūną palinksminti ir paten
kinti. Galėsite šokti, dainuo
ti, valgyti, vaikščioti ir bėgi
nėti; o kas svarbiausia - gale 
site laimėti puikias dovanas.

Brangūs lietuviai, jūsų ap
silankymas suteiks didelio 
džiaugsmo Seselėms ir tuomi 
paremsite tą brangią įstaigą, 
kurioje mūsų dukterys yra 
mokomos ir auklėjamos.

Visi kaip vienas, rugsėjo 
7 dieną važiuojam į Vilą 
Juozapo Marijos pikniką.

Pikniko Rengėjai.

Šv. Dvasios parapija, New 
Orleans, La., šventė 25 metų 
jubiliejų. Prie šios parapi
jos priklauso 5,000 juodukų, 
kurių tarpe 1,500 atsivertė
lių.

\

Chicagos arkivyskupijoje 
pernai katalikų labdarybei 
išleista $1,872,196.

Parapijos bazaras bus spa
lių mėn. Komisija jau ren
giasi prie to didelio ir sun
kaus darbo.

Naciai rengiasi prie šaltos 
Sovietų Rusijos žiemos ir 
Šveicarijoj pradėjo pirkti šil
tus kailinius kareiviams.

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.

■FQTLGE .ją. hcKby'givgri tw L<ren«ę
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. 
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 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.

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 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.

NGTICE 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., x 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 TOST 
316 13th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6287 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 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., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 
to 
of 
80
County of Kings, 
premises.

HERMAN 
Margie 

80 Avenue O ,

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

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on

BRANDSTATER
Sweet Shoppe

Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 691 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
1768 East New 
Brooklyn, County 
on the premises .

NOOLAS & DEMETRI CO.. INC. 
1768 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 
York Ave., Borough of 

of Kings, to be consumed
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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, 
Countv of Kines, to be consumed off the. ~ j—-----_j vii
premises. 

CATHERINE MAKAROW
115 Grand St., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 674 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Havemeyer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed on the 
premises.

LOUIS FREEDMAN
172 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

lis į karalius bu- 
dis, S. Pusvaškis 
rėčkas. Išrinktas 
- 1323 balsais; 
svo 1210 balsų.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 
premises.

j v--*-.- is r.cit<r 'A.rm—ssr ——ų
I GB 6093 has been issued to the unWM&n<!t. 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off theCounty of Kings, to be consumed off 
premises.

SIGMUND R. TURCZANY
318 Franklin Ave., Brooklyn, N.

119 3rd

THOMAS RAFFAELE 
Domenick’s Bar & Grill 

Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE
GB 1672
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.

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

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

CARMINE CUCURULLO 
Roosevelt Bar & Grill

2258 Pacific St., Brooklyn, 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 Brooklyn, 
be consumed off the

STEFFENS
Brooklyn, N. Y.

No.
is r.ritk/ 'A.rm—J

is sostą kandi- 
Dolkienė, N. Ci- 
tereckienė, Pan 
Sijevičienė. Lai-

iienė gavo 3688

š titulą buvo

I

NOTICE is hereby given that License ___
EB 635 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
85 Johnson Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

WILLIAM HEMPE
85 Johnson St., Brooklyn, N.

No.

the
litPinigus--
® Namus

jo 
di

NOTICE is hereby given that License ___
EB 1521 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2882 Gerrittsen Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN H. MURPHY
2882 Gerrittsen Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1109 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1050 Rogers Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the. 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1599 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1419 Eighth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
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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 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 at 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 FEMIANT
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.

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.

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, ’ 7.
County of Kings, to be consumed on 
premises.

VINCENT KRAUCUNAS 
50 Hudson Ave., Brooklyn, N.

Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 599 has been issued to the undersigned 
to 
of 
29

scl! beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Wilson 

County of 
prem ises.

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

29 Wilson
FRANK MESSINEO

Ave., Brooklyn, N. Y.

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 the 
premises.

HENRY HARMELING
3515 Quentin Rd.. Brooklyn, N. Y.

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

ANTHONY TABAKA & MICHAEL 
KRUPNICK, M. & M. DINER

1022 Atlantic Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 784 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1713 Avenue U. Borough of Brooklvn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

MINNIE KRINSKY 
Famous Kosher Del.

1713 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

1419 8th
DAVID KATZ

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 1327 
to sell __ ... ____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2703 Avenue Z, Borough of Brooklyn. 

'? the

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

beer at retail under Section 107

2703 Avenue Z, Borough of Biwl 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN PAPPIANOU
2703 Avenue Z, Brooklyn, N.
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No.NOTICE is hereby given that License 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
the

EB 675 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
1147 Broadway, _______
County of Kings, to be consumed on 
premises.

EMIL JUNKE
1147 Broadway, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 828 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5705 Eighth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

5705 8th

No.

JOHN MAHLSTEDT
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2261 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1234 E. 15th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

Tel. HArrison 6 -1693

B. J. Shawkonis
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valstybių

310 John Street
Harrison, N. J.

lobulis
Uisninotas

<aven, N. Y.
137-1896

a. ž
Blis

Mar

Wkand

M Street
Tel EVergreen 7

GEROS RŪŠĮ 
piršti mūsų pardu 
^.kainas su kitom

___________________

Iriems išmokėjim

''Mur negausi 
.^P Petraičių Era 
Įįaitiene

už rakandas, o
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Maspetho Žinios
aralaitės titulą buvo

iūčio-August 29 d., 1941
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VIETOS ŽINIOS
dienįg 

tyvo 
raudo 
ilčių 
ir

rantės.
monies 

da 
šaudyti 
ibūklų, 
irtizanai į 
ląpri 
.au šiuo

J

ŪDERACIJOS NARIAMS

ukiecių a 
i pasi 
i momentas 
kiečių avį 
taip įdėmii.

radiją 
į „štabo” 
idojositik 
it jos velta 
iiškė tada, 
ji buvo
izanų uždaiį 
.dar tai, kad 
’apšaudomi s 
jusiu bo 
■kiaušiai imi 
lik raudo 
vo spausti.
i žiauriai k 
j skerdynės, 

Atduoti nelahij 
iečiai vengė į

. K. Federacijos New Yor- 
| apskrities susirinkimas į- 
ks penktadienį, rugpiūčio 
d., 8 vai. vak., Apreiškimo 

salėje. Apskrities at- 
vai, dalyvavę Federacijos 
grėsė, praneš apie įvykusį 
gresą, svarbiuosius nuta- 
us. Bus tartasi ateinan- 
rudens ir žiemos laikotar- 
veiklos reikalais.
isi draugijų atstovai ir 
ėjai nuoširdžiai kviečia- 
atsilankyti. Užbaikime 
os atostogas ir rimtai 

kime darban!
Apskr. Valdyba.

ngelij Karalienes 
Parapija

įtomi liežuvis

i susišaudė, ne 
pasiduoti, kiti 
ešino. Netiuii 
siausiai koris 
idonarmiečių 
ai netaiklus, k 
mai taip aps 
. nebevengdav 
skritai part 
įstabiai drąsiu 
e štabo sprogs 

-įkas net ne

Jors mūsų parapijos pik- 
s, dėl susidėjusių aplin- 

ių ir nebuvo skaitlingas, 
gyvumo jame netrūko, 
ko aplinkuma, oras, rink- 
publika, muzika, dainos 
rė nepaprasto įspūdžio, 
o, kad, nepaisant kai 

ių trukdymų, galima su- 
i gražias pramogas.

iknike buvo renkami pa
jos įtėkmingiausi žmo- 
pavadinti karaliais, ka
liems ir jų šeimomis, 
ime šiems asmenims bal- 
noma, reikėjo pasidar- 

i, ir tie laimėjo, kurie 
iau pasidarbavo ir dau-

1 simpatizatorių turėjo, 
ndidatais į karalius bu-

. Turulis, S. Pusvaškis 
. Pažereckas. Išrinktas 

ulis — 1323 balsais; 
aškis gavo 1210 balsų.
aralienės sostą kandi- 

?o: M. Dulkienė, N. Ci- 
enė, Pažereckienė, Pan 

ienė ir Sijevičienė. Lai-
Dūlkienė, gavYisi 4775 
. Civinskienė gavo 3688

Agnes Vasauskaitė. Ji gavo 
752 balsus. Į karalaičio vie
tą buvo trys kandidatai: V. 
Bružas, S. Aleksiūnas ir G. 
Kučinskas. Laimėjo S. Alek
siūnas (353 balsais). Jam 
nesant, karalaičiu paskelbtas 
G. Kučinskas (75 b.).

Klebonas nuoširdžiai dėko
ja visiems piknike darbuoto
jams ir visiems atsilankiu
siems už parapijos rėmimą.

Mūsų parapijos parengimų 
komisijos susirinkimas įvyks 
rugsėjo 8 dieną, pirmadienio 
vakare, tuojaus po vakarinių 
pamaldų. Visi komisijos na
riai prašomi dalyvauti.

MIRĖ

Rugpiūčio 20 d. mirė Ka
zimieras Sakalauskas, 39 m., 
gyv. 1074 Halsey St., Brook
lyn. Palaidotas rugp. 23 d. 
Švč. Trejybės kapinėse iš Ap
reiškimo parapijos bažnyčios. 
Paliko dideliam nuliūdime 
tėvus, brolius Vincą ir Jur
gį, seserį Jievą Petkūnienę. 
Patarnavo grab. M. Ballas- 
Bieliauskas.

Rugpiūčio 19 d. Kings Co. 
ligoninėj mirė Jieva Stan- 
kus-Stankevičienė, 49 m. Gy
veno 371 Rodney St., Brook- 
lyne. Palaidota rugp. 22 d. 
šv. Kryžiaus kapinėse iš An
gelų Karalienės bažnyčios. 
Nuliūdime paliko vyrą Ado
mą, sūnų Antaną ir seserį 
Lipnickienę ir anūkų. Patar
navo grab, 
liauskas.

M. Ballas-Bie-

Rugp. 14 d. Buffalo, N. Y. 
mirė Mary Vohs, 51 m. Pa
laidota rugp. 19 d. liuteronų 
kapinėse. Patarnavo grabor. 
Šalinskas.

MARGARETA DIGRYTĖ,
įžymi smuikininkė, gyv. Great Neck, L. L, N. Y., 
šį mėnesį užbaigusi New Yorko universitetą. 
Jai suteiktas Bakalauro laipsnis ir pripažintas 
muzikos mokytojos diplomas. M. Digrytės moky
masis ir pratybos universiteto profesorių aukš
tai įvertinti. Sveikindami aukštąjį mokslą baigu
sią nuoširdžią lietuvaitę, linkime jai ir jos tėve
liams gražiausių pasekmių ateityje.

KANADOS LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS

LICENSES LICENSES LICENSES
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

324 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

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.

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 a 
1933 Rockaway Parkway, Borough of Broo
klyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

DAVID SHIFTMAN 
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. 
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. 
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. 
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. 
EB 792 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under 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 No. 
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, 
premises.

JAMES J.

to consumed on

GALLAGHER

the

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.

MICHA'EL 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. 
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. 
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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6204 has been 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 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 I.icense 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 Kings, to ccrsumed 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 MACRO 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.
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MONTREAL. — Š. m. rug
piūčio 30 - 31 dd. šaukiamas 
Kanados lietuvių seimas, į- 
vyksiąs Vytauto Klubo patal
pose.

Į šį seimą suplauks visa 
Kanados susipratusi lietuvi- 
ja! Suplauks lietuviai iš Ka
nados rytų ir vakarų. Bus 
svečių ir atstovų iš Winni
peg, Hamilton, Flin Flon, Ed
monton, o iš Toronto atvyks
ta per 100 lietuvių; su jais at 
važiuoja garsusis „Aušros” 
Choras, kurs Montreale išpil
dys puikų koncertą.

Atvyksta visa eilė svečių

Atsimainymo V. J. parapi
jos Karnavalas rugp. 14-24 
dienomis praėjo gražiausio
mis pasekmėmis. Iš jau turė
tų septynių karnavalų, šis 
buvo skaitlingiausias ir pel
ningiausias. Visiems rėmė
jams, aukotojams ir darbi
ninkams širdingai dėkoju. 
Karnavalo komitetas (par. 
draugijų ir Liet. Auditori
jos) sunkiai dirbo pasiruoš
damas ir visus karnavalo va 
karus ištesėjo savo pareigo
se. Jiems ypatinga mano ir 
visos parapijos padėka.

Kun. Jonas Balkūnas.

Sutuoktuves
Šiomis dienomis ruošiasi 

susituokti Stasys A. Žvirblis 
su Jozefina A. Stefonavičiū- 
toe; Thomas Walsh su Elena 
K. Suckelyte; Jonas Bilelas 
su Pranciška Stelmokaite.

Žinutės
— Rugp. 25

a. a. Antanas 
Blissville, L. I.

— Rugp. 24
Marijona Skujaitė su John J.

d. palaidotas 
Morkūnas iš

d. susituokė

s

TUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Vogt. Puota įvyko A. Navic
ko salėje.

— Ona Laukaitienė, drau
gijų darbuotoja, „Amerikos” 
bičiulė, sunkiai dirbusi kar
navale, išvyko atostogų į 
Catskills kalnus.

New York, N. Y.
Aušros Vartų Parapija

Mūsų parapijoj apsigyveno 
neseniai atvykęs iš Lietuvos 
kun. Jurgis Gurinskas, buvęs 
Kybartų gimnazijos tikybos 
mokytojas ir kapelionas. Vie
tos lietuviai katalikai labai 
džiaugiasi sulaukę kunigo iš 
savo tėvynės. Sekmadieniais 
tikintieji daug noriau ir gau
siau renkasi į pamaldas ir 
klausosi kun. Gurinsko trum
pų ir turiningų pamokslų.

New Yorko lietuviai tikisi 
kad jis mūs parapiją pamils 
ir pasiliks tarp mūsų ilges
niam laikui.

Rugp. 5 d. L. Vyčių kuopa 
turėjo susirinkimą, kuriame 
nutarė padaryti šeimynišką 
išvažiavimą. Tas išvažiavi
mas įvyko rugp. 24 d..

Susirinkimą paįvairino sa
vo apsilankymu kun. J. Gu
rinskas.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčiu

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

• ELTA į# 
apskričių ir 
burmistrai o 
se ir miesteliu^ 
sugriautų trob$ 
kymą, renkant* 
menis, plytas, 
binį laužą, a
kitokią meda$

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

JCS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITTENŪ IR SŪNŪS

a

Vyčių kuopos pirmininkas 
Vine. Jatkauskas šio mėn. 
27 d. švyko į kariuomenę. Jį 
pavaduos Stasė Kawle. Vy
čiai jam linki sėkmingai tar
nauti savo krašto gerovei.

Sekmadienį, rugp. 24 d. 11 
vai. atlaikytos šv. Mišios už 
žuvusius tautiečius dėl Lie
tuvos nepriklausomybės. Lie
tuviai skaitlingai dalyvavo 
šiose pamaldose.

Kiekvieną sekmadienį 8:15 
vai. vak. per WWRL radi
jo stotį kalbamas rožančius 
pasauly taikai išprašyti. Pa
maldose dalyvauja kunigas.

iš Jungtinių Valstybių su žy
miu oratorium - kalbėtoju, 
kurs laikys seime puikų refe
ratą.

Programa plati, įdomi ir 
reikšminga

Pima Seimo sesija prasidės 
rugpiūčio 30 d. 1 vai. pp. ir 
tęsis iki 5:30 vai. pp.

Antra Seimo sesija 7 vai. 
vak. ir tęsis iki vėlyvos nak
ties.

Trečia ir ketvirta Seimo 
sesija rugpiūčio 31 d. 9 vai. 
ryto ir tęsis iki 1 vai. pp.

Nuo antros valandos po pie 
tų prasidės grandioziškas 
„Aušros” Choro koncertas.

Bus bendras choras, kvar
tetai ir duetai. Be to, savo 
talentingu žavinčiu balsu, 
dainuos ponia Zofija Užu- 
meckiene.

Taipgi, savo triukais ste
bins žymi akrobatė. Pašoks 
ir jaunutis talentas — Rūtelė 
Kilimoniūtė. Gros puikus gi
tarų, smuikų ir akordijonų 
orkestras, vadovaujamas ži
nomo muziko p. Pociaus.

Po koncerto, toj pačioj sa
lėj, bus puiki vakarienė.

Šioje vakarienėje dalyvaus 
garbės svečias Lietuvos Ge
neralinis Konsulas Kanado
je, G. L. P. Grant-Suttie, 
miesto mayoro atstovai, poli
cijos vadai, vietinis klebonas. 
Garbės svečiais dalyvaus ir 
visi atvykę svečiai iš tolimų 
kolonijų, su kuriais kviečia
me visus Montrealo lietuvius 
drauge dalyvauti, susipažinti 
ir pasilinksminti.

Į koncertą įžanga tik 35c.
Į Seimo sesijas dykai.
Bankieto bilietas $1.00.
Lietuvi! Čia tave šaukia 

tavo tautos nenuilstantys tri 
mitai... Šaukia į vienybę! 
Šaukia stoti petis į petį, tad 
eikš, į vieningą darbą! Į dar
bą Tėvynei! Ji šiandien aša
rota, kraujuota, ir alkana! 
Per vienybę — ištiesim Jai 
pagalbos ranką! Per vienybę 
— mes kilsim, kultūrėsim! 
Vienybėje atstatysim tai, 
kas sugriauta! Gydysim, kas 
sužeista, kelsim kas suklu
pę.

Petis petin, broliai! Visi 
kaip vienas į Seimą!

Kviečia, ,
Kanados Liet. Tarybos Kom.

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 6229 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 he 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 
2023 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 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 at 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.,

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, nt 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. 
GB 1953 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 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, N. 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 givep 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 PUCRHABER----------------
188 Underhill Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Kurie norite pamatyti įvai
rių žvėrelių ir paukščių, va
žiuojant Queens vieškeliu, 
Sunnyside, galite rasti tų gy
vūnėlių ūkį. Čia yra iš viso 
pasaulio dalių gyvulių ir 
paukščių.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10938 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
79 Moore St.. Brooklyn, N. Y.
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1723 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.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC
337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Skalius 
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 1

LAISNIUOTAS GRABORIUS ( 
GENERAL INSURANCE AGENT \

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



“Amerikos” INTERTYPO FONDO Naudai

PIKNIKAS
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 parengimė, nes tai 
pirmas šios rūšies.
FONDĄ, kuris turi kiekvieną menesį mokėti nemažą sumą pinigų už pe 
reitais metais įsigytą naują raidžių rinkimo mašiną - Intertypą.

Savo dalyvavimu paremsite „Amerikos” INTERTYPO

K

VISI PASIMATYSIME RUGSĖJO 7 D•jRusijos komunistai valdovai

Kas jau kas, bet ,.Ameri
kos” artimi bičiuliai, jos skai 
tytojai tikrai stengiasi pa
remti Naujo „Amerikos” In- 
tertypo Fondui pikniką. Ši 
smagi pramoga įvyks sekma
dienį rugsėjo - September 7 
dienąKlasčiaus parke ir sa
lėje, Maspethe.

Pikniko rengėjai, nuošir
dūs Brooklyno lietuvių kata
likų visuomenės veikėjai, gi
liai tiki, kad šio sezono pas
kutinis piknikas susilauks di
džiausios paramos. Šiais lai
kais lietuviško laikraščio gy
vavimas ir tarnyba būtinai 
reikalingi, tad ir laikraščiui 
parama turi didėti.

„Amerika” įsigijo naują 
intertypą (raidžių rinkimo 
mašiną), bet dar yra nema- 
ža skolos, kuriai išmokėti pa
sižadėti rašteliai kiekvieną 
mėnesį vargina. „Amerikos” 
administraciją. Padėkime jai, 
palengvinkime naštą. Kai vi
si po truputėlį prisidėsime, 
nei nepajusime išmokėję visą 
skolą.

Į talką malonūs „Ameri
kos” skaitytojai! Patys daly
vaukite ir savo draugus pa
kvieskite rugsėjo 7 d. būti 
Klasčiaus Parke ir salėje.

Apreiškimo 
Parapija

Praėjusio „Amerikos” nu
merio straipsny „Apreiškimo 
Parapijos Piknikas Pavyko” 
nevisiškai išaiškinta karalai
čio Jono Sinkevičiaus išrin
kimo eiga. Parapijos choras 
savo kandidatais turėjo Jo
ną Palubinską ir Joaną Šert- 
vytytę. Labai darbštūs bin- 
go darbuotojai ir darbuoto
jos, kurių yra visa armija, 
be to, ir visas parapijos be- 
nas, pastatė kandidatu į ka
ralaičius Joną Sinkevičių, 
kurs visų bingininkų yra mė
giamas kaip skelbėjas prie 
mikrofono. Jis turi labai tin
kamą balsą kalbėti per radi
ją. Suprantama, chorui rei
kėjo dirbti dviem frontais— 
už karalaitį ir karalaitę, bin- 
go darbuotojai ir benas va
rėsi tik už vieną karalaitį. 
Dėl to, rinkimų pasekmėje, 
Jonas Sinkevičius pralenkė 
Joną Palubinską 3,747 bal
sais.

Čia buvo teisingiausi rin
kimai, nes jeigu kas nors bū
tų žinojęs iš Sinkevičiaus 
pusės, kiek balsų turėjo, bū
tų užtekę vieną ar kelioliką 
balsų uždėti, kad taptų iš
rinktas. Vadinasi, rinkimai 
buvo labai teisingai vedami. 
Čia nieko neturi bendro su 
tuo nei darbuotoja. Petronėlė 
Draugelius, nei kiti parapi- 

maus mieste Komiteto nu- 
miltų, kruopų, V , . ,
ir cukraus p>Prie Dalsų SKai 
korteles.

Šiuo metur žinių korespond.

MOTERŲ IŠVAŽIAVIMAS

Moterų S-gos 29 kuopa tu
rės smagų išvažiavimą Fo
rest parke šį sekmadienį, 
rugpjūčio 31 d. Pradžia 11 
vai. rytą. Pelnas parapijai.

Sąjungietės kviečia visus 
dalyvauti šiame išvažiavime, 
kuriame atsilankiusieji bus 
maloniai priimti. Tai paskuti
nis išvažiavimas Forest par
ke, tad pasinaudokite.

Rengėjos.

VAŽIUOJA Į GRAYMOOR

Apreiškimo parapijos jau
nų moterų Sodalicija rugsėjo 
3 d., trečiadienį, ruošia au
tobusu išvažiavimą į garsųjį 
pranciškonų vienuolyną Gray 
moor, N. Y. Kelionė į abi pu
ses kaštuos tik $1.50. _

Norintieji važiuoti prašo
mi kreiptis pas kun. Br. Kru
zą arba dr-jos pirm. Mrs. He
len Zailskas, 220 Berry Str., 
Autobusas išeis 8:30 vai. ry
tą nuo Apreiškimo par. baž
nyčios.

NEPAMIRŠTA LIETUVIŲ 
DIENOS

Nors Lietuvių Diena se
niai praėjo, bet nuoširdūs 
„Amerikos” skaitytojai ir 
skaitytojos, negavę progos 
dalyvauti ir atsilyginti už 
Lietuvių Dienos laimėjimų 
knygutes, nepamiršta suteik 
ti laikraščiui reikalingą ir 
laukiamą paramą bet kuriuo 
metu.

Šį kartą, atsilyginusios už 
„Amerikos” prenumeratą, au
kojo Lietuvių Dienos naudai 
po $1.00 šios malonios skai
tytojos: A. Narbutienė ir S. 
Usevich — abi iš Brooklyn, 
N. Y. U. Šarkauskienė paau
kojo $1.00 Naujo „Amerikos” 
Intertypo Fondan.

Geraširdėms aukotojoms 
tariame gilų padėkos žodį.

Adm.

^LIETUVIAI, NESUSIDE- 
KIT SU PRIEŠAIS!

Visi civilizuotojo ir kultū
ringojo pasaulio žmonės su 
didžiausiu pasibiaurėjimu ir 
pasišlykštėjimu bei neapy
kanta žiūrėjo į Rusijos ko
munistinę tvarką ir nuo pa
saulio pradžios negirdėtą 
žiaurią komunistų vergiją, 
kuri apžiojusi savo nąsruose 
laikė apie 170 milijonų Rusi
jos gyventojų, ir buvo net 
Pabalti jos valstybes ton ver
gi j on įtraukusi.

Rusijos bolševizmas jau 
dreba ir merdėdamas jau 
pradeda keistu balsu staugti. 
Pirmiau Rusijos komunistai, 
iškėlę kumštis, visam pasau
liui revoliucijomis grąsino, o 
dabar jau šaukiasi Dievo, To 
Dievo, Kurį jie visaip nieki
no. Jie šaukiasi ir viso civi
lizuoto pasaulio, kad juos iš-

■nannanwavnawnmuiannanwai

ir „saulės” visam pasauliui 
kumštimis grąsino, o šian
dien iškeltomis rankomis jo 
pagelbos šaukiasi! Rusijos 
komunistų kariškos „galy
bės,” „nenugalimos” jokios 
jėgos ir kiečiausio plieno šim- 
tatoniai tankai sudužo prieš 
vokiečių „medinius” tankus 
ir jų kulkosvaidžius. Tai tau 
ir nenugalima komunistų ga
lybė?! Net patys komunis
tai savo „galybės” sprogimo 
išsigando! O labiausiai to 
sprogimo išsigando Bruklyno 
nuo Ten Eik Stryto bimbalai, 
kai pamatė, kad Maskvos 
karvutė, iš kurios jie gauda
vo labai daug dolerių šlykš
čiai komunistų propagandai 
tarp lietuvių varyti, tuojau 
užtruks!

Dabar jie griebiasi įvairių 
priemonių savo šlamštui gel
bėti : rengia prakalbas su Ru
sijos komunistų propagandi
niais judamaisiais paveiks
lais, daro kolektas, samdo ra
diją ir šaukiasi per plakatus 
lietuviškos visuomenės, tos 
visuomenės, iš kurios dar ir 
dabar vis tyčiojasi ir vadina 
lietuvius, kurie tik nepučia į 
jų komunistinę „triūbą,” lie
tuviškais naciais, fašistais, 
menševikais, revoliucijonie- 
riais, hitlerininkais ir viso
kiais kitokiais galais, remti 
jų piknikus ir palaikyti jų 
radijo programas. Ar reikia 
dar didesnio pasityčiojimo iš 
lietuvių? Čia lietuviški ko
munistai rėkia, mus keikia, 
per savo spaudą iškolioja ir 
išpravardžiuoja, o paskui 
kiek apsisukę vėl verkia ir 
mūs lietuvių duonos prašo.

Lietuviai, būkit atsargūs 
ir su lietuvių tautos priešais 
niekur nesusidėkit! Kam jie 
tarnauja, tegul iš ten jie sau 
ir duoną gauna. Kadangi ko
munistai yra didžiausi dar
bininkų ir lietuvių priešai, su 
jais mes ir nieko bendro ne- 
turėkim: neikim į jų parengi
mus, į jų prakalbas, neklau- 
sykim jų per radiją ir spau
dą skleidžiamų Rusijos ko
munistų propagandų ir viso
kių melų! Neduokim jiems 
nė vieno savo sunkiai uždirb
to cento! Būkim susipratę 
lietuviai ir neremkim savo 
priešų, kurie mums duobę 
kasa! Nesiduokim lietuvių 
tautos niekintojų komunistų 
agentams mulkinti ir išnau
doti! S. K. L.

Skaitytojųl Laiškai
Turiu laimės dar vienam 

pusmečiui užsisakyti tą jūsų 
puikų, tikroje Lietuvos dva
sioje gyvuojantį laikraštį 
„Ameriką”. Priimkit didelį 
ačiū už Jūsų triūsą. Jūsų ir 
kitų panašiomis pastangomis 
Tėvynė Lietuva liks neišdil- 
dyta tarp kitų tautų.

Šia proga atsilyginu už lai
mėjimo knygutę.

S. Usevich.
Brooklyn, N. Y.

AMERIKA

STUDENTŲ SPORTININKŲ DĖMESIUI Į
---------- H--------------------------------------------------

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!

Marianapolio Kolegijos 
Vadovybė.

NUOŠIRDŽIAI PRITARIA 
SVARBIAM DARBUI

Rugpjūčio 27 d. „Ameri
kos” įstaigoje susirinko „A- 
merikos” pikniko rengimo ko 
miteto nariai. Susirinkimas 
nebuvo gausus, nes daugu
mai narių atvykti sutrukdė 
smarkus lietus ir siautusi 
perkūnija. Daugelis pranešė 
telefonu, kad pritars visiems 
nutarimams.

Susirinkime pranešta lie
pos 27 d. įvykusio pikniko 
apyskaita, pareikšta didelio 
pasitenkinimo atliktais dar
bais ir pritarta „Amerikos” 
Naujo Intertypo Fondo nau
dai ruošiamam piknikui, kurs 
bus rugsėjo 7 d., sekmadie
nį, Klasčiaus parke ir salėje, 
Maspethe.

Būsiančiame piknike suti
ko maloniai pasidarbuoti K. 
Dobrovolskis, K. Baltrušai
tis, K. Krušinskas, R. Panke- 
vičienė, St. Lukas, J^Tuma-
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Paulauskiene, Magd. Bran- 
gaitienė, M. Šertvytienė, Ona 
Jackevičiūtė, O. Adomaitie
nė. Prie jų prisidės ir kiti 
„Amerikos” bičiuliai.

Pikniko pradžia 1 vai. po
piet. Įžangos bilietai tik po 
40 centų. Tikimasi, kad jau
nimas gausiai parems šį pik
niką, kurs bus paskutinis šių 
metų sezoną. Šokiams gros 
jaunimo mėgiamas Juozo A- 
vižonio orkestras.

Churchill Sake
Naują Kalbą

Londonas. — Rugpiūčio 24 
d. Anglijos ministeris pirmi
ninkas Churchill pasakė pa
sauliui kalbą, kuri perduota 
visoje Amerikoje per radiją. 
Churchill papasakojo apie su 
sitikimą su prezidentu Roo- 
seveltu. Jis pažymėjo, kad 
Anglija remb Jungtines Ame
rikos Valstybes prieš Japoni
ją, jei Japonija imsis nepa
teisinamų žygių. Jis ragino 
vokiečių užimtų kraštų gy
ventojus nenusiminti, tikėti 
į anglų laimėjimą ir jų išlais
vinimą. Jis išskaičiavo visas 
užkariautas valstybes, bet 
nė žodeliu neužsiminė apie 
Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Churchill pažymėjo, kad 
Rusijos kariuomenė gerai gi 
naši, kad per du mėnesius 
Vokietija netekusi pusantro 
o gal ir dviejų milijonų karių. 
Kvietė visas tautas būti vie
nybėje ir tikėti į pergalę, ku
ri tikrai bus ir jai priartinti 
Anglija dės visas pastangas.

• Buvusios bolševikinės 
valstybinės knygų leidyklos 
Vilniaus skyriaus buhalte
riui Vyt. Vaitkevičiui paves
ta perimti tos leidyklos Vil
niuje esantį turtą, o Šiaulių 
skyriaus vedėju paskirtas 
Damazas Markevičius.
• Paskelbtas pranešimas, 
kad ginklui laikyti leidimai 
neduodami. Tais reikalais pi
liečiai prašomi į jokias įstai
gas nesikreipti.

• Trijų Pabaltijo valstybių 
konsulai Danijoje daro žygių 
dėl pagalbos suteikimo nu- 
kentėjusiems Lietuvos gy
ventojams. Tokių pat žygių 
imtasi Stockholme per Šve
dijos Raudonąjį Kryžių, šve
dų Raudonasis Kryžius esąs 
pagalbą pažadėjęs, bet norįs 
patirti atitinkamų vokiečių 
įstaigų nusistatymą.
• Vokiečių karo lauko ko
mendanto įsakymu Lietuvo
je visiems gyventojams už
drausta klausyti svetimų val
stybių radijo, išskyrus Vo- 
tijos ir jos užimtų kraštų.
• Birželio pabaigoje Kaune 
buvo uždrausta pardavinėti 
svaigiuosius gėralus. Šį drau
dimą paskelbė J. Skorubskas, 
pasirašęs už prekybos mini
ster}. Ar šis draudimas dar 
dabar veikia, žinių neturima.
• Laikraščiuose skelbiamas 
pasiūlymas įsteigti Lietuvos 
Golgotos muziejų, kuriame 
būtų surinkta visa medžiaga 
apie bolševikų meto vergiją.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
L 981 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 2914 Avenue S, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MICHAEL REICH
2944 Avenue S. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 461 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3917—13 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH HIRSH 
3917—13 Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10754 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6224 — 11 Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

F. S. M. J. MASTELLONE 
6224—11th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2665 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
64 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARKET DELICATESSEN. INC.
64 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 

aįįRJ!66 has been issued to the undersigned
J! sell beer, at retail under Section 107 

CC jthe Alcoholic Beverage Control Law at 
431 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BESSIE ROBBINS & HYMAN 
SILVERMAN 
Silverman's Del

431 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2007 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
Country of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN & SAMUEL SPINDELL 
Tilden Dairy

1009 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11081 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1362—4 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE FALK 
Regent Food Center

1362—4 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10542 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
602 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM H. ANDERSON
602 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 3690 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
514 Onderdonk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN SCHOENBERGER 
514 Onderdonk Ave., (Ridgewood)

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 842 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1528 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WORTHMORE DELICATESSEN, INC. 
1528 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2040 has belm issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
191 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GOLDBERG
191 DEKalb Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1585 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES COLLETTI
127 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6194 has been issued, to the undersigned 
to sell beer, at retail u. Section 107 
of the Alcoholic Beverage < Law at
1172 E. 92nd Street, Borough Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIEDRICH GRUBE
1172 E. 92nd St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby givtn that License No. 
GB 6606 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
■1702 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRITZ GEHRMANN
4702 4th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1717 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
170 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HEITMANN
170 5th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 997 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4413 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HORSTMANN
4413 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

Rugpiūčio-August 29 d.,
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Dr. John Waluk
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Dr. A. Petriką
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ADVOKATAS
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219 So. 4th Street, Brooklyn, N.iM
(Williamsburgh Bridge Plaza) Hasis Lietu-
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Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinki
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš jai marijonai
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKTT Įj^yjų įg. 

?ė neteko va
ros širdies ši-

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10107 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HUTTNER
256 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2155 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7305 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MINNA JENSEN
7305 5th Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1455 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL JANHSEN
233 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6223 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1821 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BOY KETELSEN
1821 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby “^iven^ that—E-fcenstf* Tfor' 
GB 1295 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY KAEHLER
487 5th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1300 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
959 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX HUBER
959 4th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1719 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
143 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW BAUER
143 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6213 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section tut 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3310 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County cf Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN BORSTELMANN 
3840 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1150 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section Ibt 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
221 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUCY USZYNSKI
221 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1279 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4824 Sixth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER H. BECKMANN
4824 6-th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1820 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1098 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BOY BRAREN
1098 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1774 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BRENNING
140 5th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1502 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2313 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KLAUS DROGE
2313 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2129 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4901 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES C. ERSKINE
1901 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1716 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY EMBUSCH
433 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED FRICK
233 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

TeL EVergreen 8-0229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
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LįĮHt J. Balkū- 
L visada bu- 
rjiamas. Bet 
įti) rytą jis 
L Jis buvo TĖVŲ MA]

LICENSE * _.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ liras prie Di

NOTICE is hereby given that Li kapo, stiprin

be con sum
& PETER

Brooklj

GB 11203 has been issued to the ui >,jq 
to sell beer, at retail under Se 
of the Alcoholic Beverage Contro

Avenue, Borough of 
Kings, to

524 Sixth 
County of 
premises.

SOPHIE
524 6th Ave..

BETCHER

irbai, jo dva^ 
issued to the 4(0 D1ŪSU. retail under S r “ ____ 1 i_____ •

NOTICE is hereby given that L 
GB 6292 has been issued to the u 
to sell beer, at i___ ____ .
of tho Alcoholic Beverage Contn stllllSmf} IT 
190 Cypress Avenue, Borough of " u
County of Kings, to be consume 
premises.

ŠKIRPA
Gauta tikru 

kininką Kazį 
vos įgaliotą i 
paprastą pasi 
jai, vokiečiai 
niame arešte 
želio 26 d. iki

Vokiečiams 
Lietuvos suki] 
škas Lietuvoi 
mybės atsteų 
mas. Pulk. Šk 
kelbtas minis

NICK CATANIA
Ave., Brook

L 4 duok, Vieš-
190 Cypress

hereby givenNOTICE is _____ „
GB 6050 has been issued to the 1 
to sell beer, at retail under S ištikimajam...
of the Alcoholic Beverage Contn «Pomvhpip
90 Henry Street. Borough of 55 MUiyUtJC.
County of Kings, to be consuml A— 
premises.

90 Henry St., Brookl
NOTICE is hereby given that L 
GB 1-166 has been issued to the ,1

LOUIS WEISBERG 1 „ Vo 
(Plymouth Del. & Grocer 7 ZHUU IS Va-

Jmgtinių A- 
:ybiu vyriausy- 

to sell beer, at retail under S • • n1ic4o+n/»hi of the Alcoholic Beverage Contn lol uUblSvdvlu" 
, nepriklauso-

Latvijos ir Es-
277 Sumpter Street, Borough of 
County of Kings, to be const 
premises.

JACK RAKOFF
277 Sumpter St.,Broo

C

NOTICE is hereby given that 
GB 6269 has been issued to the 
to sell beer, at retail under ‘ 
of the Alcoholic Beverage Conti 
169 Norman Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consum

sekre- 
jo padėjėjas 
stovi už lais-

premises. i
GEORGE SONDEJ -M.

169 Norman Ave.. Brookl pa_

NOTICE is hereby given that L -jira tailria 
GB 6058 has been issued to the « ~wi
to sell beer, at retail under S h1 nacnindno 
of the Alcoholic Beverage ContH J “ P4buuuua
70 Norman Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JOHN
70 Norman Ave.,

%roXum' W 
keker likimas.

Brookl valstybių
Jį ? jungiamas, 
s Augiau bend-

hereby given thatNOTICE is .
GB 1962 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Conti 
25 Driggs 
County of 
premises.

------ — _ . vytuvai _ JV* •
Avenue, Borough of raWZClZlUl. 
Kings, to be consumi ‘’

-aktualus Pa. 
ielpimo reika 
age, būtų ga.

OTTO KOPP 
(Otto’s Delicatessen) 

Ave., Brookl25 Driggs

NOTICE is hereby given that 
GB 1751 has been issued to the
to sell beer, at retail under S 
of the Alcoholic Beverage Conti 
160 Franklin Street, Borough of 
County of Kings, to be consum 
premises.

LOTTIE NOWAK

Česnių vaisių

pha Lietu-
Estijos ar-

160 Franklin St. Brook dogams suda-
įstaigą, kuri 
išdarytų ben- 

V. vyriausy- 
sura4® Kryžiuje,

NOTICE is hereby given that 
GB 6042 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Contn 
4724 Fourth Avenue, Borough of 
County of Kings, to be cons 
premises.

BERNHARD KATT 
1724 4th Ave.. Brook

MOKYKI
N.

Visos pradž
mokyklos p 
mokslo metus 
Tuo pat laiku 
mokslo naujus 
vių vidurinės 
mokyklos
iečių ir kzžin 

mijos ir Maria 
ja.

Lietuviai tė
galutinai neaj 
leisti savo du] 
turėtų rimtai 
tuviškomis m< 
gaitėms gėriai 
sėlių akademij 
Pa, Newtown,

Jie Lietuvos r 
tę, bet visa, k 
ka, jiems lab; 
Dar prieš 28 
Kvietkus, da 
K. Susivienyn 
nė rengti apy 
Dieną. Nuo t( 
ji kasmet reni

Turime viet 
jusiu asmenų, 
me juos tinka 
jie daugiau to 
suras ir darb;

& ši, svetimi ir 
•skelbia, kad 
irimą suteikti 
s pašalpos, 
vokiečių val- 
M Bet šios

1

S'

Telephone Re!
EV 7 - 1670 VI
JOSEPH VASTU
REAL ESTATE INSUI 

and LIFE INSURANT
Mortgages Loaned and B 
496 Grand St., Brooklyn 
Residence:
87-34 90th St., Woodhaver brie neužda

ra galima

HAvemeyer 8 - 02 ., ,
RALPH K B U?* k0m‘-

FOTOGRAE
čpranešė, kad 

ir kitokia
65 - 23 GRAND AVI Tur‘ 

* pristatoma 
r'Pat laisvi ke-

Maspeth, N. Y.

LIETUVIŠKAS Siutui. Kur

RESTORAN, ten
BAR & GRILL U

niško ir lietuviško st 
Čia taip pat galima 
Amerikos išdirbimo 
portuotų degtinių, 

vynų ir gero ala
Joseph Zei

Savininkas 
411 Grand Stre 
Brooklyn, N. Y

‘ir augę lietu
mi lietuviška 

u. Bet 
Fiij išimčių, 

Wunka dau-

r

f apylinkėje 
tokias pa- 
Kvietkus, 

, Vincas 
Katilius.

Mūsų Susivi 
bė šiomis diei 
Jungtinių An 
bių Apsaugos 
nų už 50,000 ( 
bės vyriausyfc 
pareigūnas ai 
džios padėkos 
me džiaugiasi 
kiečių patriot

Malonu, ka< 
vienymas, ger 
tvirtai gyvuoj 
lyvauja šie sš 
Šiuo metu Sui 
naujų narių v 
apylinkėje. A 
zatorius Pr. K 
kad Susivieny 
linkėję ypatii

O dabar vii 
miems „Arne 
liams. Šį sek: 
jo 7 d., Klasei 
Įėję, rengiam: 
saros pramog; 
paremti Nauj 
Intertypo Foi

Šis primini 
ge ir malonu; 
Kas galite, pa 
mogą.
Meksikai bus
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