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i Street

177

etuvių Kultūrinio Insti- 
VALį', direktorius prof. K. Pak- 

praneša, kad per pirmą 
Penkta^ esį j o vadovaujama įstai- 
- usilaukė labai gražios pa- 

js.Reikšmingų pažadų šu
kė iš katalikų, liberalų, 
ninku, liaudininkų ir 
lių be ryškios politinės 
itacijos. Institutas, kaip 
ri būti, pasidarė visų lie- 
į įstaiga.
stitutui jau pasižadėjo 
iai bendradarbiauti prof, 
inn, prof. Dr. Jonas Stan- 
Itankevičius, Dr. Pranas 
lis, Dr. Juozas Raymond- 
ivičius, Vyt. Sirvydas ir

TeLEVejjK

Hi

-

SOV. RUSIJOS GELMĖSNA IŠGABEN
TŲ IR ŽUVUSIŲ LIETUVIŲ S ĮR AŠAS

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

cct, ji
Williamsburgh Bridge Plaza)

i 4 - 7142

.DAINIŲ PALO®
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot et- 
TTŪS—VAKARIENE 
nlntas namie iš geriausio! 
Parengimams priimami užsakys į

Juozas Cinkus

Lietuvos Raudonasis Kryžius sudarė pirmą sąrašą Lietuvos žmonių, 
kurie išgabenti Rusijon ar yra žuvę bolševikų okupacijos metu.
1. Pranas Gaižauskas, Dvaralių Veink., Tauragės Aps., su šeima 

išvežtas .
2. Antanas T>ūdelė, žurnalistas, su žmona išvežtas.
3. Juozas Levickas, žurnalistas, su žmona išvežtas.
4. Valentinas Bružas su žmona ir 2 dukrelėm išvežtas.
5. Albinas Grebliauskas su žmona ir 2 dukrelėm išvežtas.

Adolfas Baltokas, agronomas, Žeimiai, Kėdainių aps., išvežtas.
Kazys Butavičius, agronomas, išvežtas.
česenkaitė, agronome, žuvo Alytuje.
Jonas Dziekevičius, agron., Trakų aps., žuvo partizanu.
Juozas Duoblys, agronomas, išvežtas kalinys.
Grigonis, agronomas, Rokiškio aps. išvežtas.
Feliksas Grumbinas, Utenos aps., išvežtas.

13. Leonas Jasenas, agronomas, su žmona išvežti.
14. Zigmas Jasienskis, agronomas, išvežtas.
15. Aleksas Jurys, išvežtas.
16. Jonas Juška, agr., Plinkšių žemės ūkio mokykloj išvežtas su 

žmona.
17.
18.
19.
20.

6.
7.
3.
9.

10.
11.
12.

MASKVA DIDŽIAUSIAME PAVOJUJE

ŠALTENIS
TETOJ

is, pasižymė- 
šiol buvo 

ytoju. Dar- 
i sekėsi, 
dirvos

bet 
savo

drausmingo; j 
susitvarkiusį 
būtiną reiki 
rašytų sutari

daryti planai reikalin- 
i apie Lietuvą ir lituanis- 
knygoms anglų kalba iš- 

Smegenynas jau išsiju- 
Dabar reikia tiksliau 

» kti ir plačios lietuvių vi- 
tenės dosnią ranką tiems 
ims įvykdyti.

Per Kauno radiją Aleksan
dras Merkelis pasakojo apie 
raudonąjį terorą Žemaičiuo
se. Per 15 minučių prelegen
tas alfabetine tvarka trumpai 
paminėjo atskirus miestelius 
ir kai kuriuos kaimus, ku
riuose maskoliai su savo pa
kalikais kankino ir žudė 
žmones bei naikino jų turtą. 
Kadangi paskaita buvo skai
toma greit, tai, deja, nebuvo 
galima įsitėmyti visų mieste
lių ir kaimų bei atskirų kan
kinių.

Prelegento įsitikinimu, Lie
tuvoje daugiausia nukentėjo 
žemaičiai, parodę kuo dau
giausia atsparumo bolševiz
mui ir kuo mažiausia patai
kavimo bolševikų okupan
tams bei jų pakalikams. To
dėl maskoliai, matydami to
kį žemaičių atsparumą, pra
dėjo vartoti prieš juos tero
rą nuo pirmos įžengimo į Lie
tuvą dienos. Raudonieji čekis
tai daugiausia gaudė Lietu
vos kariuomenės savanorius

ir šaulius. Kretingoje buvo 
įrengta Čekos centralė, kur 
buvo kankinami suimtieji. Į 
Čeką pakliuvo labai daug lie
tuvių, kurie bandė pabėgti 
nuo teroro Vokietijon, nes per 
Kretingą daugiausia buvo bė
gama. Ten atsirado daug pa
siaukojusių lietuvių, kurie, 
rizikuodami savo gyvybę, pa
dėdavo žmonėms pereiti sie
ną. Bolševikai irgi priveisė 
pasienyje savo agentų, kurie 
nuvesdavo pabėgėlius tiesiai 
į čekistų rankas.

Buvusio vienuolių bendra
bučio rūsiuose bolševikai lai
kė kalinius, kurių visuomet 
būdavo apie 300. Čekistams 
išsidanginus iš Lietuvos, bu
vo užtikta vieta, kur teroro 
aukos būdavo nužudomos ir 
užkasamos.

Krupiuose čekistai birželio 
24 d. nužudė kleboną ir ke
letą gyventojų. Alsėdžiuose 
jie nukankino 3 lietuvių par
tizanus.

Kuršėnuose nužudytas kle
bonas Dambrauskas. Lauku
voje nužudyti 23 gyventojai. 
Joniškyje ir Lieplaukėje bol
ševikai irgi nugalabino aps
čiai žmonių. Mažeikiuose 
daugiausia nukentėjo darbi
ninkai. Čia birželio 24 d. bu
vo išžudyta daug lietuvių.

Darbininkai įvairiais paža
dais buvo išvilioti į Liepoją 
neva darbams, o pasirodė, 
kad jie buvo naudojami ap
kasams kasti.

Kruvini' susirėmimai su o- 
kupantais įvyko Papilėje. Ten 
ypatingai nukentėjo ūkinin
kaitis Marcinkus, kuris buvo 
spardytas, niekinamas ir pa
galiau nugalabintas. Čekistai 
norėjo iš jo išgauti žinių apie 
šaulius. Marcinkų uždarius į 
daboklę, jo išvaduoti susirin
ko šauliai, bet kovoje su at
kviestais raudonarmiečiais 
daugelis lietuvių žuvo. Buvo 
nugirstos šios pavardės: Pe
trauskas, Jankūnas ir Gau- 
ronskis. Jų lavonai buvo tiek ' 
sužaloti, jog nebegalima bu
vo atpažinti. Čekistai, keršin- 
dami Petrauskui, suėmė jo 
senelį tėvą, apie 90 metų am
žiaus. Jis buvo pasodintas į 
daboklę, bet birželio 27 d. iš
laisvintas partizanų.

Plungėje nužudyti 7 žmo
nės, be to, Telšių kalėjime nu
žudyti 7 lietuviai gimnazis
tai, kilę iš Plungės. Raseinių 
kalėjime nužudyta daug kali
nių. Skuode nužudyti 3 lietu- 
tuviai. Tauragėje raudonar
miečiai, prieš pabėgdami, pa
degė miestą ir naikino turtą. 
Nukentėjusių tarpe buvo pa
minėtas veterinarijos gydy
tojas Toliušis, tik nenugirsta, 
ar jis išliko gyvas, ar žuvo. 
Varniuose nužudyti Bartkus, 
Butikas ir kiti. Viekšniuose 
maskoliai išvedė į mišką se
nelį kleboną kanauninką Na
vicką, ten jį kankino, paskum 
sušaudė.

» Y

Maskva.— Rugų kariuome
nės laikraštfcs^-„Raudonoji 
žvaigždė” ' spaljų 15 d. pa
skelbė pranešimą, kuriame 
pažymi, kad siūtį metu Mask
va yra tokiame ęįideliame pa
vojuje, kokio ji $ar nėra ma
čiusi. Pranešimas nebeslepia 
tiesos ir atvirai sako, kad 
atėjo mirties ar gyvybės suti
kimo momentas.

Didžiausias pavojus esąs iš 
šiaurės vakąčų pusės, kur vo
kiečiai esą apie 90 mylių nuo 
Maskvos ir šiuo metu kovo- 
ją prie Kalinino miesto. Mote
rys, vaikai ir senesnieji gy
ventojai skubiai išgabenami

iš Maskvos į rytus. Maskvoje 
paliekama tik kariuomenė, 
tarnautojai ir vyrai, kurie 
gali laikyti ginklą rankose. 
Maskva pasiruošusi gynimui- 
si iki paskutiniųjų.

Rusų pranešėjai pripažįsta, 
kad vokiečių kariuomenės 
motorizuotos dalys eina į 
priekį, laužydamos visas kliū
tis, kad ir turėdamos didžiau
sius nuostolius. Kariuomenės 
vadovybė pasiuntusi Anglijai 
prašymą atidaryti frontą 
prieš vokiečius kur nors va
karuose, Europos pakraščiuo
se.

Mečys Kaulakis, agr., išvežtas.
Vincas Kundrotas, agr. išvežtas.
Mikas Klongevičius, agr., išvežtas.
Alekas Laimus, agr., išvežtas.

21. Kostas Leinartas, agr., išvežtas.
22. Stasys Jakubauskas, buv. žemės ūkio rūmų direktorius, iš

vežtas kalinys.
23. Vincas Labalaukis, agron., išv. iš Krosnos, Marijampolės aps.
24. Stepas Kirdeikis, agr., išvežtas iš Marijampolės cukraus fabriko.
25. Kazys Matukaitis, agr., išvežtas iš Plinkšių žemės ūkio mo 

kyklos.
26. Bronė Matukaitienė, agr. išvežta iš Plinkšių žemės ūkio mo

kyklos.
27.
28.
29.
30.
31.

indara” lyg ir nusigan- 
,panceruotų katalikų fe- 
:ijos divizijų”, kurios be
giančios vadinamus tau- 

REIKIA RĮ s (suprask, sandarie- 
r tautininkus) „apsupti 
maikinti visuomenškoj 
j.” Labai jautriai „S.” 
a „tautiečius” būti at- 
ais, liepia pasistatyti 
tūbomis nors kelias ap- 
)s vietas nuo oro bom- 
nes „kitaip bus blogai.” 
uprantama mums „San- 
r’baimė.Jei ta baimė pri

LIETUVOS ŪKININKU PADĖTIS
aunama zi Toliau memorandume 

skatins jų rūpestingai žemę 
dirbti.
rodoma į tą faktą, kad palikti 
taip pat bolševikiški sovcho- 
zai, kuriems paimti kaip sy
kis geriausi ūkiai. Jau bolše
vikai suspėjo tuos ūkius nu- 
šeimininkaiuti, tad jų pro
dukcija ir toliaus kris. Paga
liau, kreipiama dėmesys į 
žemės ūkio produktų kainas, 
kurios veda ūkininkus prie 
bankroto.

Memorandume nurodoma, 
kad anas patvarkymas buvo 
išleistas, nepasitarus su Že
mės Ūkio Rūmais. Memoran
dumas siūlo patvarkymą pa
keisti.

Lisabonas. t-- 
nių, kad Lietuvol Žemės Ūkio 
Rūmų pirmininkis Fledžins- 
kis įteikė Vokietijos genera
liniam k omisarėi Lietuvoje 
Rentelnui memorandumą dėl 
žemės nuosavybės klausimo 
patvarkymo. \

Tame memorandume nuro
doma, kad pagafaną patvar
kymą Lietuvoje 
likta bolševiku [ nustatyta 
tvarka, būten-Į, $emė palikta 
tiktai valdymai;Įr tai tiktai 
iki 30 hekarų. T<&Š patvarky
mas Lietuvos ūkininkus skau
džiai apvylė. /iJs^uvps ūki
ninkai visada! buvo savo že
mės savininkai, tuo.tarpu da
bartinė tvarka, palikdama 
juos tiktai valdytojais, nepa-

mi

Jonas Masiulis, agr., išvežtas iš Panevėžio kalėjimo.
Albertas Lakas, agr., žuvo partizanu.
Vincas Orentas, agr. išv. iš Tauragės.
Liudas Petrukevičius, agr., išv .iš Šiaulių.
Eduardas Pečaitis, agr. išv. iš Vilkaviškio.

32. Skipitytė-Gerbačauskienė, agr., išvežta iš Pakrojaus.
33. Kazys Statulevičius, agr., išvežtas iš kalėjimo.
34. Antanas Stankūnas, agr., išv. iš Vilkaviškio.
35. Kazys Steikūnas, agr., išvežtas iš Biržų ž. ū. mok.
36. Pranas Strazdas su žmona, agr., išvežtas iš Veprių ž. ū. mokyk

los.
37. Jonas Sirutis, agr., išv., iš Lazdijų.
38. Antanas šadeika, agr. išv. iš Rokiškio
39. Juozas šalinskas, agr. išv. iš Telšių.

Šią savaip 
tose užrašu!

pa- čiai, kuriem 
dės Eastern sūnuose mję 
kimo bendro- 
rbą jau pra- 
savarankiškai 
1,000 valandų, 
igose linkime 
lės:!

nis jis

lapkričio aė 
iečio pareiti 

balsuoti. į 
nes teises, te: 
jomis.

Merkio Išdavikai

VIETOJE

ą atnaujinti 
iš Chicagos 
tokiu priera-

UM* lietuvi« veiklumui 
tai „panceruotosvakarais uk:| 

vai., o 
ryto.

’facjos divizijos” tikrai 
arbą atliks. Prisipažin- 
kad mums nežinomos

3 baisios divizijos. Dar
iems užteks, tik stenki-Rugsėjo:

kolegijai, te įrbti visuomeninėje dir-

sad taip ilgai 
iž prenumera- 
pabaudą siun
ti.00 „Ameri- 
Fondui.” 

irbą, 
i Norvaišaitė.
Chicago, Ill.” 

so j ame nuošir- 
i už tokią rei- 
tudą”. Jei visi 
s gražų pavyz- 
po Fondo sko- 
>kubiau išnyk
tos duris į lais
tę „Amerikos” 
)0 eigą.

Adm.

itas Nori 
Taikos

Kanadosh. gevikai pasiskelbė tie- 
katalikij te j susisiekę su Maskva, 

r gavę pranešimą, kad 
Ojai Cvirka ir Marcinke- 

i sveiki ir laisvi Mas- 
, Cvirka atsiuntęs jiems 
tarną, bet kai buvo pa

ti už misijiĮf ta paskelbti Cvirkos fe
ną, tai bolševikai atkir- 
,d telegramos turinys e- 
rynai jų biznis . . . 
rcinkevičiaus vardu „ra-

vienas katei

Sekmafe 
skiriamas e 
Tikintieji ie

&
Telephone
EV 7-1111

JOSEPH
real ėsk am a” įdėta, tačiau jau 

induli. '■
Motas U
AM&uiS.

Darbo federaci- 
■tinis suvažiavi- 
ike prezidento 
tikinimo laiško, 
ageidauja, kad 
i j a ir CIO pra- 
io taikos santy- 
eikalauja šalies 
rininkų gerovė, 
aip pat nurodė, 
su darbdaviais 

ri būti išbandy- 
os priemonės, o 
naši streiko pa-

jau buvom pareiškę a- 
ę del jos tikrumo, o 

Residence: . jienos” labai vykusiai 
[g, kad toji „radiogra- 
le tik ne pėsčia iš Mas- 
atkeliavo, bet tikriau
si pagimdyta Lorimer 
pe.
i dvi savaitės nuo to tie
kio „susisiekimo,” o bol- 
u spauda daugiau nebe- 
įa nei Marcinkevičiaus, 
tetų specialių „radiogra-

HAv®?
RALPH

FOTOi
65-23 $

W

RE»
Gamini '-P 
niško ir į 
Čia taip šįr 
Amerika Ii 
portuoti) L

vyniLL

retorė Perkins 
arbininkų orga- 
alo būti daugiau

i
411^

LR API JOS SALE#
Brookly11,

•e —

tuvos žmonių sukilimas 
^pavergėjus bolševikus 
mai įvertintas visos Lie- 
4štikimos spjaudos. Tik 
inkai vis dar bando save 
ųingai įtikinti, kad jo- 
tekilimo nebuvę.
blševikų plepalus, kad 
vos žmonių sukilimui 
gavo hitlerininkai, kad jį 
’ė tik maža grupelė lie- 
L „Naujienos” spalių 14 
p atsako:
Figų sukilimą būtų da- 
Įhitlerininkų grupė”, tai 
[gi ji būtų skelbusi Lie
ta epriklausoma, priešin- 
htlerio norams? Ir jeigu 
Hninkai būtų darę suki- 
įarba bent jiems vado- 
itai kam jie būtų orga- 
fe vyriausybę, kuri na- 
Inepageidaujama ?”

• ' retini1! Amerikos Vals- itold Pasilinksmiin|,:|i parama pažadėta Sovie- 
Isijai, bet jai teikti daug

• • i • "»* Visame krašte nejau- ame ateiti laimeli11 ■ entuziazmo, nes Rusi- 
Įer 20 metų bolševikai

40. Vladas Tiškus, buv. žemės ū- 
kio dep-to direktorius, išvežtas iš 
kalėjimo.

41. Juozas Tonkūnas, Dotnuvos 
prof., išvežtas .

42. Juozas Tallat Kelpša, „Mai
sto” direktorius, išvežtas su šeima.

43. Jonas Valatka, agr. išvežtas.
44. Petras Vadapalas, su žmona, 

žuvo.
45. Domas VaSarevičius, agr. su 

žmona Stase, agr. išvežtas.
46. Antpnas Vienožinskis, agrono

mas, išvežtas iš Salų žemės ūkio 
mokyklos.

47. Kęstutis Veitas, agron., bolše
vikų nužduytas.

48. Mečys žemaitis, agr., Dotnu
vos Akad. profesorius, išvežtas.

49. Augustinas Gricius (Pivoša) 
su šeima išvežtas.

50. Antanas Jakštas, pulkininkas, 
su šeima išvežtas.

51. Leonas Račiūnas, išv. ar nu
žudytas iš kalėjimo.

naikino tikybą, persekiojo ti
kinčiuosius ir ypač dvasinin
kus.

Prelatas Sheen, katalikų 
universiteto profesorius, pa
skelbė straipsnį, nurodyda
mas sąlygas, kurias Rusijos 
valdovai turi išpildyti, jei no
ri tikėtis nuoširdžios para
mos:

1. Iš kalėjimų ir koncentra
cijos stovyklų turi būti palei
sti tie, kurie suimti vien dėl 
jų tikybinių įsitikinimų. 2. 
Bažnyčioms (visų tikybų) turi 
būti grąžintos atimtos nuo
savybės.

Be to, prel. Sheen nurodo, 
kad visi komunistai turi būti 
deportuoti iš Amerikos, o Ru
sijai uždrausta dalyvauti po
karinėje taikos konferencijo
je, jei ji pasiliks komunistų 
valdoma.

Bolševikų spauda anksčiau 
skelbė, kad nėra pasaulyje to
kios galybės ar galybių są
jungos, kuri įstengtų nugalė
ti raudonąją armiją. Komisa
rų viršininkai šūkavo, kad 
kiekvienas priešas bus sutrin
tas jo paties teritorijoje, ne
leidžiant jam nė pėdos įženg
ti į sovietų žemę.

Šiandie tik stebėtis tenka, 
kaip desperatiškai Maskva ir 
jai ištikimai tarnavę bolševi
kai šūkauja, kad Rusijai teik
tina didžiausia ir skubiausia 
pagalba. Visi dabar sako, kad 
labai pageidaujamas stiprus 
ir ilgas Rusijos gynimasis 
prieš vokiečius, bet kas kal
čiausias dėl dabartinės padė
ties? Ar ne Stalinas 1939 m. 
rudenį išdavė demokratijas? 
Ar ne Stalinas davė ženklą 
pradėti dabartinį pasaulinį 
gaisrą ir žmonių kraujo lieji
mo tvaną?

iš-

SU 
iš-

19

žuvo

52. Zenonas Kairys, 25 metų, 
vežtas iš Labos, Panevėžio aps.

53. Alfonsas Kairys, 65 metų 
žmona ir sūnum bei 2 dukrom 
vežti.

54. Juozas Liuima, mokinys, 
m?, išv. iš Panevėžio.

55. Leonardas Ladukas, tarnauto
jas, šaulys išvežtas iš Panevėžio.

56. Mikas Lauraitis, 26 m., šau
lys išv. iš Panevėžio. ’

57. Jonas Misevičius, stalius, iš
vežtas iš Panevėžio kalėjimo.

58. Vincas Motiekaitis 28 m. su 
žmona ir 3 dukrelėm išvežtas iš 
Panevėžio.

59. Kun. Šveikauskas, Senukas, 
Rokišky bolševikų nužudytas.

60. Sielsko šeima Šiauliuose bol
ševikų išžudyta.

61. Kun. Baltrimas, Zaruose, bol
ševikų nužudytas.

62. Pulk. Pašilys (Pogaiskis) bol
ševikų Zaruose nužudytas .

63. Vladas Ridukevičius, dailinin
kas, bolševikų nužudytas Kaune.

64. Juozas Milvydas, Universite
to lektorius, žuvo partizanu Kau
ne.

65. Kazys Matulis, Univ. docentas, 
žuvo partizanu Kaune.

66. Antanas Norkūnas, studentas, 
žuvo partiz. Kaune.

67. Povilas Vaškelis, stud., žuvo 
partiz. Kaune.

68. Andrius Radvilas, stud, žuvo 
partizanu Kaune.

69. Antanas Gurevičius, stud., 
žuvo partizanu Kaune.

70 Inž. Viktoras Lapas žuvo par
tizanu Kaune.

71. Jonas Dženkaitis, lakūnas, žu
vo partizanu Kaune.

72. Daukšys, buv. policininkas, 
žuvo partizanu Kačerginėje, Kau
no aps.

73. Linkevičius, buv. tarnautojas, 
žuvo partiz. Kačerginėje.

74. Seniūnas, ūkininkas, žuvo par
tizanu Kačerginėje.

75. Seniūnas, ūkininkas, 
partizanu Kačerginėje.

75. Kun. Petrikas, bolš. nužudy
tas Lankeliškiuose, Vilkaviškio aps.

76. Kun. J. Dabrila, bolš. nužudy
tas Lankeliškiuose.

77. Kun. Balsys bolš. nužudytas 
Lankeliškiuose.

78. Kun. Vitkevičius bolš. nužudy
tas Skaruliuose, Kauno apsk .

79. Kun. Vegelė bolš. nukankintas 
Skaruliuose.

80. Kun. Paulavičius, bolš. nu
kankintas Alytuje.

81. Kun. Mazurkevičius bolš. nu
kankintas Alytuje.

82. Kun. Tuminas bolš. nužudytas 
Palemenėje.

83. Kun. senukas Andrius Jukne
vičius bolš. nužudytas Kaišedory- 
se.

84. Kun. dekanas Lajauskas bolš. 
subadytas Maletuose, Utenos aps.

85. Malevičienė, telefoninkė, bolš. 
nužudyta Jonavoje, Kauno aps.

86. Gyd. dr. žemgulys bolš. nužu
dytas Panevėžyje.

87. Gyd. dr Gudonis bolš. nužudy
tas Panevėžyje.

88. Gyd. dr. Mačiulis, bolš. nu
žudytas Panevėžyje.

89. Gail. sesuo Kanevičienė bolš. 
nužudyta Panevėžyje.

90 Kun. Bikinas bolš. nužudytas 
vežant iš kalėjimo.

91. Majoras Opulskis bolš. nu
žudytas vežant iš kalėjimo.

92. Vytautas Rudminas, Taupo
mųjų kasų inspektorius, žuvo parti
zanu Kaune.

93. Danilevičius su šeima išv. iš 
Salantų vals., žeiiyiių km.

94. Lenkauskas su šeima, ūkinin
kas, išv. iš Salantų vals. Leliūnų 
km.

95. Baltušis su šeima, ūkininkas, 
išv. iš Salantų vals. Leliūnų km.

96. Mankauskas su šeima, ūki
ninkas, išv. iš Salantų vai., Šatei
kių km.

97. Braziūnas, mokytojas, išv. iš 
Salantų vai. Tūzų km.

(tęsinys 2 pslp.)

rovėje pa-

SUOMIAMS NEBEDUOS MAISTO
Washington. — Jungtinių 

Amerikos Valstybių vyriau
sybė pranešė Suomijos vy
riausybei, kad Suomijai ne
bebus daugiau duodama kre
dito nei maisto, kadangi Suo
mija, nesustabdydama kari
nių žygių, einanti į Sovietų 
Rusijos teritoriją, kuri anks
čiau suomiams nepriklausiu
si.

Anglai buvo pareikalavę, 
kad suomiai sustabdytų savo 
karinius veiksmus, kai tik 
bus atsiimta visa teritorija, 
kurios suomiai buvo netekę 
kare su rusais 1939-40 me
tais. Suomiai atsakė negalį 
dabar sustabdyti savo veiks
mų, nes pavojus iš Rusijos 
pusės dar nėra praėję.

Suomijos piniginiai fon
dai šioje šalyje yra „užšaldy
ti” nuo šių metų birželio m. 
14 d. Kelis kartus suomiams 
leista jais pasinaudoti mais
to pirkiniams, bet nuo liepos 
mėnesio prie savo fondų suo
miai pirkosi maisto ir įvairios 
reikalingos medžiagos. Praei
tą žiemą jiems pridėta dar

penki milijonai' dolerių.
Ta pačia proga pranešta, 

kad JAV. vyriausybe nesiren
gia nutraukti santykių su 
Suomija, taip pat nemano ir 
paskelbti ją kariaujančia ša
limi.

Stockholmas. —Švedų laik
raštis „Aftonbladet” praneša, 
kad Rygoje bolševikai prieš 
išbėgdami sušaudė du brolius 
Kolpakovus. Nors jie nebuvo 
Švedijos piliečiai, bet vienas 
brolis iki bolševikų okupaci
jos „tarnavęs švedų pasiunti
nybėje, o kitas švedų aviaci
jos bendrovėje „Aerotrans- 
port”.Atėjus bolševikams, šie 
broliai perėję Čekos tarny
bon. Laikraštis spėja, kad 
Kolpakovai išdavę bolševi
kams Lietuvos ministerj pir
mininką A. Merkį, kuris mi
nėtos bendrovės lėktuvu ren
gėsi išskristi Švedijon.

Bolševikai brolius Kolpa
kovus sušaudė, nes jie neno
rėjo kartu su jais bėgti Rusi
jon. Tokiu būdu provokato
riai patys . susilaukė liūdno 
galo.

RUSAI NETEKĘ 6 MILIJONU KARIŲ
&

mą Pakeis
Washington. — Kongreso 

užsienio komisija svarstė 
prezidento Roosevelto siūly
mą pakeisti neutralumo įsta
tymą ta prasme, kad Ameri
kos prekybiniai laivai galėtų 
būti apginkluoti. Savo nuo
mones pareiškė karo ir laivy
no sekretoriai, kariuomenės 
pareigūnai. Komisija nutarė 
pasiūlyti atstovų rūmams į- 
statymą pakeisti taip, kaip 
prezidentas pageidauja.

Manoma, kad atstovų rū
mai neutralumo įstatymo pa
keitimą svarstys spalių 17 d.

Berlynas. — Vokiečių ka
riuomenės vadovybė paskel
bė, kad nuo rusų-vokiečių ka
ro pradžios iki šiol sunaikinta 
300 divizijų Rusijos kariuo
menės, kad daugiau nei trys 
milijonai rusų kąrių paimti 
vokiečių nelaisvėn.

Spalių 14 d. vokiečiai pa
skelbė, kad Viazmos fronto 
apylinkėje ir Briansko kryp
tyje nelaisvėn į vokiečių ran
kas pateko per 500,000 rusų 
karių. Įskaitant nelaisvėn pa
tekusius, sužeistuosius ir už
muštuosius,Rusija, kaip skel
bia vokiečiai, jau netekusi še
šių milijonų karių.

Kariniai veiksmai prieš 
Maskvą jau davė labai palan
kių rezultatų, nors visur su
tinkamas didelis pasipriešini
mas iš ,.neparuoštų atsargi
nių ir darbininkų brigadų.” 
Keliose vietose vokiečiai jau I 
galį lengvai iš kanuolių ap-1 
šaudyti Maskvą. Atrodo, kad I 
vokiečių artimiausias tikslas 
apsupti Maskvą iš visų da
lių, atkertant ją ginančią ka
riuomenę nuo bet kokio susi
siekimo su užnugariu bei Le
ningrado gynėjais.

® Dr. A. Garmus gavęs pa
sitraukti iš Lietuvos Raudo
nojo Kryžiau spirmininko pa
reigų. Jo vietoj laikinai parei
gas eina Dr. Jurgelevičius.

® Per Kauno radiją buvo 
perskaitytas straipsnis iš lai
kraščio „Į Laisvę”, pavadin
tas ,,Tautos traukiasi nuo 
bolševizmo.” Straipsnio san
trauka skambėjo taip: Prieš 
20 metų ne visa Lietuva susi
pažino su bolševizmu ir todėl 
kai kas galėjo turėti iliuzijų 
dėl komunizmo idėjų. 1940 m. 
visi Lietuvos gyventojai įsiti
kino, kad bolševizmas tikrai 
biauriausia ir žiauriausia val
dymo forma.
• Vokiškas pranešėjas kurį 
laiką Kauno radiofono prog
ramoje nebesirodė. Dabar vėl 
programa pranešama vokiš
kai, o vėliau — lietuvių kal
ba.

L.K. FEDERACIJOS TARYBOS POSĖDIS
Remdamasis ALRK Fede- 

Įracios konstitucija, L. K. Fe- 
i deracijos Tarybą kviečiu po
sėdžio 1941 m. spalių 25 d. 10 
vai .ryte, Morrison viešbuty
je, Chicagoje, šiems klausi
mams svarstyti:

1. Lietuvos tremtinių ir pa
bėgėlių šelpimas;

2. šelpimo darbų derini
mas;

3. Centralinių organizacijų 
stiprinimas;

4. Mokyklų ir jaunimo or
ganizacijų rėmimas;

i 5. Lietuvių Kultūrinio In

stituto veiklos plėtimas;
6. Lietuvių uždaviniai ko

voj dėl Lietuvos nepriklauso
mybės ;

7. Įvairūs siūlymai ir su
manymai.

Visi Tarybos nariai malo
niai kviečiami dalyvauti.

Jei kuriems laiko ir darbo 
aplinkybės neleistų atvykti, 
prašau suteikti savo įgalioji
mus Chicagoje ar apylinkėje 
gyvenantiems organizacijų 
veikėjams.

Juozas Laučka,
ALRK Fed. pirmininkas.



2

0 amiBma
LEIDŽIA LIETUVIU 

UNIVERSALIS BIURAS, INC. 
KAS PENKTADIENIS

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

AMERIKA Spalių-October 10 d„ 19'
17 d., 1941 m.

Prenumeratos Kaina:
Jungt. Valst. metams ............. $2.00
Jungt. Valst. pusmečiui ........... $1.10
Užsienyje metams ..................... $2.75
Užsienyje pusmečiui ................. $1.50

Subscription Rates:
In U. S. A. one year ................. $2.00
In U. S. A. six months ............. $1.10
Other Countries one year ....... $2.75
Other Countries six months .... $1.50

Skelbimų kainos pagal susitarimą. Advertising rates on application.

JUOZAS B. LAUCK A — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

KATALIKŲ BAŽNYČIOS MISIJA
Misijų Sekmadienį, spalių 

19 d., šv. Tėvas, Bažnyčios 
kariuomenės Vyriausias Va
das, šaukia tikinčiuosius į ti
kėjimo platinimo darbą. Išti
kima Kristaus kvietimui eiti 
ir mokyti visas tautas, Baž
nyčia kartą metuose padaro 
savo veiklos apžvalgą. Ji at
kreipia dėmesį į plačius dir
vonus, kur dar Kryžiaus švie
sa nespėjo tamsybės perskro
sti, kur Kristaus meilės sėk
la neužsėta.

Tikėjimą platinti įpareigo
ta ne tik dvasiškija, bet ir pa- 
saulionija. New Yorko arki
vyskupas Francis J. Spellman 
yra pasakęs: t

„Tikėjimą platinti yra Ka
talikų Bažnyčios dieviškas 
paveldėjimas. Misijos todėl, 
tiek namie,tiek tolimuose kra
štuose, yra pirmoji Dievo Ba
žnyčios esimo priežastis. Na
mie dvasiniai apleistuose mū
sų šalies kraštuose jaučiamas 
misijonierių trūkumas. Pana
šus stovis Mokytojo vynyno 
frontuose. Motinos Bažnyčios 
užsienio legijonas, tie didvy
riai misijonieriai, viską pa
aukoja Evangelijai skelbti ir 
Bažnyčiai plėsti pagonų šaly
se, neprivalo dirbti vieni. 
Jiems reikalingos mūsų mal
dos, mūsų aukos, mūsų daug 
žadą jauni vyrai ir moterys— 
padidinti jų jėgas. Mes jiems 
reikalingi.”

Skaičiai liudija, kokia „di
delė piūtis, bet darbininkų 
maža.” Misijos apima dide
lius plotus, šimtus milijonų 
sielų. Pernai 74,997 misijonie
riai (kunigai, broliai ir sese
lės) dirbo 489 misijų teritori
jose*). Jų globoje yra 10,260 
bažnyčių, 45,977 koplytėlės, 
33,615 elementarinių mokyk
lų, 3,565 aukštenės mokyklos. 
771 ligoninė, 2,814 dispensori- 
jų, 108 raupsuotų kolonijos. 
1,971 prieglauda, 428 namai 
seneliams, 21 milijonas kata
likų ir 2,614,036 katekume- 
nai. Misijonieriams padeda 
158,774 vietiniai kateketai ir 
mokytojai.

Ši plati dirva yra negausios 
Kristaus armijos užkariauja
ma pamažu. Iš visų pasaulio 
tautų siunčiami misijonieriai.

*) Statistika imta iš Catholic 
Missions, Oct. 1941. Skaičiai lie
čia misijonierių tik Tikėjimo Pla
tinimo šv. Kengregacijos žinioje.

Europa viena duodavo 90 
nuoš. visų misijonierių. Da
bar karo paliesta Europa ma
žai gali gelbėti. Prancūzija 
duodavo 15%, Vokietija 8%, 
Olandija 5%, Belgija 4y2%. 
Jungtinės Valstybės duoda 
tik 5%.

Misijų kraštai šio karo me
tu ypatingai jaus misijonie
rių trūkumą. Kasmet misijos 
duoda pusę milijono naujų 
katalikų. Misijonierių eilės 
normaliai privalo didėti po 
500 į metus. Vietiniai duoda 
200 metams, o 300 turi atvyk
ti iš katalikiškų kraštų. Iš 
kur juos imti karo metu? Čia 
gali tik Amerika gelbėti.

Dauguma misijų kraštai y- 
ra vargingi. Misijonieriai dir
ba tik tikinčiųjų aukomis pa
dedami. Daugiausia aukų Ti
kėjimo Platinimo Kongrega
cijai ateidavo iš Europos. Ir 
čia dėl karo nukentės misijos. 
Šv. Tėvas ypatingai šiais me
tais remsis Amerikos katali
kų aukomis. Ligi šiol Jungti
nių Valstybių aukos vos pa
siekdavo milijoną dolerių (ki
ta tiek išleidžia vietinėms mi
sijoms). Privalome patrigu
binti savo paramą misijoms. 
Misijų sekmadienio aukos 
gelbės misijonieriams nenu
traukti piūties. „Mes, sako 
Pop. Pijus XII, nesigailėsim 
pastangų ligi galo apšviesti 
katalikų tikyba tolimiausius 
žmones, kad Kryžiaus šešėlis 
kristų ant žemės tolimiausių 
kraštų, kuriame vien tik gy
venimas ir išganymas randa
si.”

„Prašykite mano Dangiš
kąjį Tėvą, kad jis siųstų dar
bininkus pjūčiai.” Malda yra 
reikalingiausia. Šv. Povilas 
prašė maldų savo misijai: 
„Melskitės draug ir už mus, 
kad Dievas mums atvertų žo
džio duris skelbti Kristaus 
paslaptį, (dėl kurios aš esu ir 
apkaltas), kad apreikščiau ją 
taip, kaip turiu skelbti.” 
(Kolos.4,3-4). Mūsų maldos ir 
aukos pilsis į neišsemiamą 
Bažnyčios iždą, iš kurio kolo- 
salė misijų veikla vykdys 
Kristaus norą: „Aš turiu ir 
kitų avių, kurios ne iš šitos 
avidės; man reikia ir jos at
vesti; jos klausys mano bal
so, ir taip bus viena avidė 
ir vienas ganytojas.” (Jono 
10,16).

Kun. Jonas Balkūnas.

LIETUVIU TREMTINIŲ REIKALU
Girdisi, kad gana daug A- 

merikos lietuvių yra gavę ka- 
blegramų, o gal ir laiškų, iš 
Sibiro ir kitų Rusijos kraštų, 
kur buvo ištremti jų giminės, 
draugai ar pažįstami. Lietu
vai Gelbėti Fondas daro di
džiausių pastangų lietuviams 
tremtiniams suteikti pagalbą 
kuo greičiausiai. Dėl to pra
šome visų tų, kurie yra gavę 
iš saviškių tremtinių Rusijon 
laiškų ar kablegramų, jų tu
rinį prisiųsti Lietuvai Gelbėti 
Fondui, taip pat jų vardą, pa
vardę ir adresą. Tai prašome 
padaryti tuojau. Tremtinių 
vardus, pavardes ir kablegra
mų bei laiškų turinį siųskite 
tuojau L.G.F. sekretoriui, L. 
Šimučiui, 2334 S. Oakley Ave
nue, Chicago, Ill.

Dabar eina Lietuvai Gelbė
ti Fondo vajus. Surinkti per 
šį vajų pinigai bus sunaudoti 
pirmoje vietoje lietuviams

tremtiniams šelpti. Visų ge
ros valios lietuvių prašome 
šiame vajuje pasidarbuoti.

Tuo pačiu kartu praneša
me, kad kun. K. Barauskas ir 
Dr. P. Vileišis Lietuvai Gel
bėti Fondo reikalais važinėja 
po lietuvių kolonijas, sakyda
mi kalbas, kuriose nušviečia
ma tremtinių šelpimo reikalai 
ir keliamos svarbios ir aktu
alios Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo problemos. 
Jiedu turi LGF pilnus įgalio
jimus.

Kolonijų veikėjai ir visi ge
ri lietuviai prašomi jiems tei
kti visokeriopą pagalbą. Vi
siems yra gerai žinoma, kad 
kun. K. Barauskas yra žymus 
Lietuvos visuomenės veikė
jas, buvęs „Mūsų Laikraščio” 
redaktorius, o Dr. Petras Vi
leišis daug metų ištarnavęs 
Lietuvos diplomatinėje tar- 
nyboje. I

SOV. RUSIJOS GELMESNA IŠGABEN
TŲ IR ŽUVUSIŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS

(pradžia 1 pslp.)
98. Stankūnas C., mokytojas, išv. 

iš Salantų vai.
99. Mikalauskas, ūkininkas, iš 

Lieplaukės, Telšių aps. bolševikų 
nužudytas.

100. Petravičienė, ūkininkė, iš 
Lieplaukės, Telšių apskr., bolševi
kų nužudytas.
101. Gyd. Br. Sipavičius, išv. iš 

Rokiškio.
102. Gyd. A. Čerškus, išv. iš Roki

škio.
103. Gyd. žemaitis, ligoninės direk

torius, išv. iš Rokiškio.
104. Sasnauskas, buv. Raseinių 

pol. vadas su šeima, išvežtas.
105. Kviklys, buv. šaulių būrio 

vadas, su šeima išvežtas.
106. Semaška su šeima išvežtas iš 

Raseinių.
107. Budrys su šeima išvežtas iš 

Raseinių.
108. VI. Kaveckas iš Šiaulių nužu

dytas Telšiuose.
109. VI. Petronaitis, privatinis gy

nėjas iš Kretingos, nužudytas Tel
šiuose.

110. Robertas Anderis, karininkas, 
išvežtas iš Vilniaus kalėjimo.

111. Antanas Adomkus, tarnauto
jas, išvežtas iš Vilniaus kalėjimo.

112. Andriuškevičius, kareivis, išv. 
iš Vilniaus kai.

113. Jonas Almonaitis, kareivis, iš
vežtas iš Vilniaus kalėjimo.

114. Karolis Borkertas, šaltkalvis, 
išvežtas iš Vilniaus kalėjimo.

115. Cėsys Butkevičius, buhalteris, 
išvežtas iš Vilniaus kalėjimo.
116. Vladas Bingelis, kareivis, išv. 

iš Vilniaus kai .
117. Zigmas Butkevičius, stud. išv. 

iš Vilniaus kai.
118. Juozas Blažys, buhalteris, išv. 

iš Vilniaus kai.
119. Juozas Blindrius, raštininkas 

išvežtas iš Vilniaus kalėjimo.
120. Edvardas Brazdauskas, ka

reivis išvežtas iš Vilniaus kalėjimo.
121. Kleopas Budrys, tarnautojas 

išvežtas iš Vilniaus kalėjimo.
122. Narbutas Baikus-Blusis, bat- 

siuvis, išvežtas iš Vilniaus kalėjimo.
123. Juozas Balčiūnas, tarnauto

jas, išv. iš Vilniaus kai.
124. Antanas Breimelis, karinin

kas, išv. iš Viln. kai.
125. Kostas Baublys, darbininkas, 

išv. iš Vilniaus kai.
126. Stasys Ceičys, technikas, išv. 

iš Vilniaus kai.
127. Arturas Cenfeldas, tarnauto

jas, išv. iš Vilniaus kai.
128. Adolfas Česnulevičius, kareivis 

išv. iš Vilniaus kalėjimo.
129. Andrius Dzegcorius, darbinin

kas, išv. iš Viln .kai.
130 Andrius Deltuvas, buhalteris, 

Kaune, išvežtas iš Vilniaus kalėji
mo.

131. Juozas Dvareckas, kareivis, 
išv. iš Viln. kai.

132. Antanas Dikšaitis, darbinin
kas, kareivis, išvežtas iš kalėjimo.
133. Antanas Griganavičius, moki

nys, kareivis, išvežtas iš kalėjimo.
134. Bronius Gudinskas, puskari

ninkis išvežtas iš Vilniaus kalėjimo.
135. Jonas Gedminas, tarnautojas, 

išv. iš Viln. kai.
136. Ona Girnienė, siuvėja išv. iš 

Vilniaus kalėjimo.
137. Vytautas Gvazdaitis, mechani

kas išv. iš kai.
138. Povilas Gaštoldas buhalteris 

išv. iš kalėjimo.
139. Juozas Gerbickas, siuvėjas išv. 

iš kalėjimo.
139. Juozas Gerbickas siuvėjas išv. 

iš kalėjimo.
140. Juozas Gruzdys darbininkas 

išvežtas iš kalėjimo.
141. Pranas Grigonis, ūkininkas 

išv. iš kalėjimo.
142. Kajetonas Gaidys ūkininkas 

išv. iš Viln. kai.
143. Vladas Giedraitis iš Kretingos 

muzikas išvežtas iš kalėjimo.
144. Jonas Bliudzukis iš Vilniaus 

darbininkas išv. iš kai.
145. Zigmas Balčiūnas iš Būblelių 

ūkininkas išvežtas iš kalėjimo.
146. Bronius Griešius, iš Vilniaus 

tarnautojas išvežtas iš kalėjimo.
147. Benys Garbenčius iš Švenčio

nėlių išvežtas iš kalėjimo ūkininkas.
148. Jonas Avižonis inžinierius iš 

Kauno, išv. iš kai.
149. Antanas Aleliūnas, kareivis, 

išv. iš kalėjimo.
151. Povilas Stelmokas darbininkas 

kareivis išvežtas iš kalėjimo.
152. Juozas Slavinskas darbininkas 

iš Tauragės išvežtas iš kalėjimo.
153. Vincas Straganavičius darbi

ninkas iš Kauno išvežtas iš kalėji
mo.
154. Pranas Kirulis iš Švenčionė

lių raštininkas išvežtas iš kalėjimo.
155. Petras Genys darbininkas iš 

Vilniaus išvežtas iš kalėjimo.
156. Pranas Davidavičius batsiuvys 

kareivis išv. iš kai.
157. Bronius Bapys milicininkas 

išv. iš kalėjimo.
158. Andrius Kavaliauskas darbi

ninkas iš Šilavoto išvežtas iš ka
lėjimo.

160. Aleksandras Kraunevičius ka
reivis išv. iš kalėjimo.

161. Antanas Kriščiūnas dažytojas 
iš Kauno išvežtas iš kalėjimo.

162. Juozas Jurėnas monteris iš 
Švenčionėlių išvežtas iš kalėjimo.

163. Aleksas Targonckis kareivis 
muzikantas išvežtas iš kalėjimo.
164. Pranas Trukauskas darbinin

kas iš Kretingos išvežtas iš kalė
jimo.

165. Vaclavas Valatka karininkas 
iš Vilniaus išvežtas iš kalėjimo.

166. Jurgis Vereckis, 24 m. ūki
ninkas iš Žiežmarių išvežtas iš ka
lėjimo.

167. Aleksas Varanavičius stalius 
išv. iš kalėjimo.
168. Klemensas Katilius kareivis 

išv. iš kalėjimo.
169. Jurgis Markevičius darbinin

kas iš Kauno išvežtas iš kalėjimo.
170. Stasys Balčiūnas darbininkas 

iš Joniškio išvežtas iš kalėjimo.
171. Kazys Gražulis šoferis Vilniu

je išv. iš kai.
172. Antanas Andrilionis karys iš

vežtas iš kalėjimo.
173. Antanas Adomaitis šoferis Vil

niuje išv. iš kai.
174. Stepas Areima darbininkas 

Kaišedorys išvežtas iš kalėjimo.
175. Jonas Alekimavičius pardavė

jas Vilniuje išvežtas iš kalėjimo.
176. Jonas Agutis karininkas išve

žtas iš kalėjimo.
177. Alfonsas Adomaitis šoferis 

Vilniuje išv. iš kai .
178. Petras Aleknavičius iš Seinų 

aps. Miklaužių km. išvežtas iš kalė
jimo.

179. Feliksas Ališauskas batsiuvys 
iš Joniškio išvežtas iš kalėjimo.

180. Balys Andriuškevičius karei
vis išvežtas iš kai.
181. Balys Atkočiūnas batsiuvys iš 

Dusetų išvežtas iš kalėjimo.
182. Vincas Arinavičius batsiuvys 

iš Kauno išvežtas iš kalėjimo.
183. Alfonsas Baranauskas darbi

ninkas iš Šiaulių-išvežtas iš kalėji
mo.
184. Stasys Boreiša tarnautojas iš 

Vilniaus išvežtas iš kalėjimo.
185. Jonas Baltriūnas mūrininkas 

iš Vilniaus išvežtas iš kalėjimo.
186. Jonas Balsaitis karys iš šakių 

vai. išv. iš kai .
187. Paulė Butkaitė mokytoja iš 

Žaslių išv. iš kai.
188. Kazys Baltrūnas mokinys iš 

Vilniaus išvežtas iš kalėjimo.
190. Petras Bloznelis tarnautojas 

iš Vilniaus išv&atairtš kalėjimo.
190. Jonas Bunikis kareivis iš Vil

niaus išv. iš kai.
191. Kostas Baltrušaitis karys iš 

Vilniaus išvežtas iš kalėjimo.
102. Alfonsas Bielinis darbininkas 

išvežtas iš kai.
193. Jonas Balsys tarnautojas iš 

Skuodo išv. iš kai.
194. Bronius Butą raštininkas iš 

Obelių išv. iš kai.
195. Petras Bindokas tarnauotjas 

iš Šumsko vai. išvežtas iš kalėji
mo.
196. Jurgis Balkevičius tarnautojas 

Vilniuje išvežtas iš kalėjimo.
197. Vladas Burkauskas kareivis 

Varėnoj išvežtas iš--kalėjimo.
198. Jonas Blažys Višnekalnio km. 

ūkininkas išvežtas iš kalėjimo.
199. Kostas Barauskas knygrišys iš 

Kybartų išvežtas iš kalėjimo.
200. Pranas Bielinis ūkininkas iš 

Mariampolės išvežtas iš kalėjimo.
201. Juozas Buzas kareivis iš Šan

čių išv. iš kai.
202. Vladas Balkevičius technikas 

iš Kauno išvežtas iš kalėjimo.
203. Antanas Berečiauskas iš Kau

no šalkalvis išvežtas iš kalėjimo.
204. Jonas Bieliūnas technikas 

Vilniuje išv. iš kai.
205. Teodoras Baltrukevičius iš

vežtas iš kalėjimo.
206. Jaroslavas Baranauskas mon

teris iš Kauno išvežtas iš kalėjimo.
207. Juozas Balsys šoferis Šiauliuo

se išv. iš kai.
208. Leonas Bakanas kirpėjas Kė

dainiuose išvežtas iš kalėjimo.
209. Jonas Bakeris pianistas Vil

niuje išvežtas iš kai.
Išvežti iš kalėjimo.

210. Jonas Budrys, menininkas, 
Lentvaryje.
211. Zigmas Ceplinskas artistas 

Vilniuje.
212. Vincas Ciužius kareivis ligo

nis.
213. Adomas Calkauskas milicinin

kas Vilniuje.
214. Vladas Calkauskas tarnauto

jas Biržų apskr. Bobenų km.
215. Bronius Ceplinskas šalkalvis 

Vilniuje.
216. Izidorius Černius buhalteris

Ukmergėj. \ .-Z “V
217. Jonas Černius'mokinys iš 

Dūkšto, Antolgės k.
218. Juozas Celius kalvis.
219. Povilas čiukšis darbininkas.
220. Jonas Cuimelis stalius Kaune.
221. Bronius Caplinskas muzikas 

Mickūnų vai. Varšulių km.
222. Aleksandras Čibiras darbinin

kas.
223. Stepas Cepokaitis kariuome

nėj griežikas.
224. Eugenijus Ciesinskas studen

tas Vilniuje.
225. Antanas Ciužas darbininkas iš 

Šiaulių.
226. Bronius Draugelis technikas 

Vilniuje.
227. Stasys Dzevačka muzikantas 

Vilniuje.
228. Adolfas Daknys šaltkalvis 

Kaune.
29. Jonas Daubaras darbininkas.
230. Juozas Drapaitis šalkalvis 

Vilniuje.
231. Juozas Daunaravičius iš Mai- 

šiogalos.
232. Juozas Didvalis studentas Vil

niuje.
233. Jonas Dumbliauskas darbinin

kas šakiuose.
234. Adolfas Draugelaitis darbinin

kas iš Daugėliškiu, Kybartų vai.
235. Antanas Davidavičius knyg

rišys Vievyje.
236. Tomas Dambrauskas šoferis 

Kretingoje.
237. Andrius Deltuvas tarnautojas 

Šančiuose.
238. Petras Dambrauskas.
239. Alfonsas Dambrauskas.
240. Povilas Grigulis šaltkalvis iš 

Pagėgių.
241. Julius Grigaitis ūkininkas 

Švėkšnos vai.
242. Jonas Grybauskas tarnautojas 

Turmante.
243. Kazys Greičius stalius Val

kininkuose.
244. Birutė Grabauskaitė mašinin

kė Vilniuje.
245. Kazys Giknius darbininkas.
246. Kazys Grigaliūnas karininkas 

Vilniuje.
247. Jonas Jančys mokytojas Pa

nevėžy.
248. Anicetas Jakštas, žurnalistas, 

Vilniuje.
249. Stasys Jankus darbininkas 

Šiauliuose.
250. Vincas Keveris stalius iš Do- 

veiniškių km.
251. Adolfas Klibas raštvedys Kre

tingoje.
252. Kazys Kučengis tarnautojas 

Vilniuje.
ždai.
253. Edvardas Keblis stalius, Garg-
254. Kazys Kulikauskas šaltkalvis 

Vilniuje.
255. Jonas Keršulis buhalteris La

zdijuose.
256. Povilas Blauzdis ūkininkas.
257. Antanas Kazanavičius darbi

ninkas Vilniuje.
258. Jurgis Krivickas kareivis.
259. Vladas Klapatauskas kareivis 

Vilniuje.
260. Balys Kalenda kareivis Vil

niuje.
261. Jonas Kivalaitis šalktalvis 

Kaune.
262. Jonas Kušleika kareivis Tra

kuose.
263. Bronius Kviedys kareivis Pa

bradėje.
264. Petras Krasauskas tarnauto

jas Vilniuje.
265. Kazys Klingis kareivis Vil

niuje.
266. Kazys Krasauskas tarnauto

jas Vilniuje.
(tęsinys 5 pslp.)

Korespondentų Pranešimai
Philadelphia, Pa.
Čia ir apylinkėse virš mė

nesio nebuvo lietus; visi labai 
stebisi ir daro įvairius išve
džiojimus ir pranašystes. Kur 
tik pasižiūrėsi, viskas išdžiu
vę. Ūkininkai labiausiai iš vi
sų nukentėję, nes sausra jų 
pajamas gerokai sumažino. 
Miestiečiams taip pat ne la
bai malonu, nes visur dulkės. 
Parkuose medžių lapai pagel
tonavę krinta. Liūdna. . . Spa
lių 9 d. porą valandų palijo. 
Teko patirti, kad žmonės tuo 
labai džiaugiasi ir dėkojo 
Aukščiausiajam už tą dova
ną.

Nauja bažnyčia
Spalių 5 d . Kardinolas 

Daugherty pašventino naujai 
pastatytą kiniečių bažnyčią, 
kuri yra prie 9-tos ir Vine ga
tvių. Pašventina su didelėmis 
iškilmėmis. Tūkstančiai žmo
nių dalyvavo. Įvairių tautų 
orkestrai žygiavo šioje iškil
mingoje eisenoje į pirmą Phi- 
ladelphijoj kinų katalikų ba
žnyčią.

Šis įvykis labai reikšmin
gas katalikiškam pasauliui, 
nes vis daugiau ir daugiau į- 
vairių rasių ir tautybių vaikų 
glaudžiasi po Motinos Bažny
čios sparnu. Naujoji bažnyčia 
pavadinta Holy Redeemer 
Church. Iškilmėse dalyvavo 
didokas skaičius ir lietuvių.

Moterys veikia
Ilgai delsę priladelphiečiai 

pagaliau parodė gražios ini
ciatyvos, kuri labai sveikinti
na. Jau seniai veikė mūsų 
mieste International Insti
tute of Philadelphia, kuriame 
daug tautų priklauso ir dirba 
norėdami amerikiečių tarpe 
suteikti platesnių žinių apie 
savas tautas. Paskutiniu lai
ku ir lietuviai rado galimybės 
pasireikšti. Instituto leidžia
mam biuletenyje visas dvyli
ka puslapių paskirta lietu
viams. Pats viršelis papuoš
tas tautiškais rūbais apsiren
gusių lietuvaičių paveikslu. 
Tame leidinėlyje trumpai ap
imta Lietuvos istorija, kultū
ra, politika ir lietuvių veikla 
šioje šalyje.

Lietuvių skyriui šiame in
stitute vadovauja Ona Čela- 
dinienė, Jadvyga Briedžiutė- 
Bekerienė, Grigalienė ir Ra- 

, manauskienė. Pastovus adre- 
■ sas: International Institute 
' of Philadelphia, 645 North 15 
i St. Visai reikalais galima 
kreiptis šiuo adresu arba ra
šyti lietuvių skyriaus pirmi
ninkei poniai O. Cheledin, 
6814 N. Broad St.

Visiems būtų patartina su
sidomėti šio instituto veikla 
ir jį paremti. Sveikintina ir 
dabartinė lietuvių skyriaus 
valdyba už taip gražų veiki
mą . K. D.

Bazaras
Sekmadienį, spalių 19 d. 7 

vai. vak., parapijos salėje, 
1123 Lemon St., įvyks didžiu
lis bazaras, kurį rengia visos 
bažnytinės draugijos. Visas 
pelnas skiriamas šv. Andrie
jaus parapijai.

Kurie dar bazarui neauko
jote, jei galit, pasiuskit savo 
dovanėlę ponioms Kvasaus- 
kienei 804 Nectarine St., Gu
donienei, 1014 Melon St., ar 
bazaro dienoje atneškit į sa
lę. Be įvairių laimėjimų baza-

re dar bus puikių valgių, gė
rimų ir geros muzikos. Klebo
nas ir rengėjai visus parapi
jiečius ir lietuvius kviečia at
silankyti į šį bazarą. Įžanga 
dykai. F. P.

Sodaliečių Parengimas
Teko sužionti, kad, pagelb- 

stint K. Dryžai ir kun. V. Vė
žiui, vietinės sodalietės, va
dovaujamos pirm. St. Ker- 
nagytės, spalių 12 d. šv. Ka
zimiero parapijos salėje su
rengė labai garžų pasilinks
minimą. Buvo suvaidinta ko
medija „Moterims Neišsime- 
luosi”, šokiai ir salės rūsyje 
baliukas. Viskas pavyko ne
paprastai gerai, atsilankiu
sieji buvo maloniai nuteikti 
sodaliečių gražiomis pastan
gomis.

Žmonėms ypač patiko tos 
vaidintojos, kurios turėjo vy
rų vaidmenis; žodžiu, visos 
gerai vaidino. Vaidintojų sąs
tatas: L. Padorytė, M. Skio- 
tytė, F. Navickaitė, T. Balčiū
naitė, E. Belskaitė, E. Rim- 
deikaitė, A. Batuzaitė, E. Si- 
dabravičiutė, W. Skiotytė ir 
E. Jablonskytė. Šiais metais 
sodalietėms vadovauja: pirm. 
St. Kernagytė, F. Balčiūnaitė, 
A. Stankiūtė ir’O. Barauskai
tė.

Ričmondo Padauža

Elizabeth, N. J.

Šv. Vardo eisena
Spalių 12 d. Newark© arki

vyskupijoje įvyko šv. Vardo 
paradas. Union County apy
linkėje dalyvavo ir šv. Petro 
ir Povilo lietuvių parapijos 
vyrai. Paradui vadovavo pats 
parapijos klebonas kun. J. 
Simonaitis. Eisenoje pirmas 
ėjo grab. A. Bražinskas. Pir
moje eilėje ėjo kleb. kun. J. 
Simonaitis, o šalia jo kun. S. 
Stonis ir kun. A. Petrauskas 
ir du parapijos nariai pilnoje 
uniformoje. Paskui jų vėlia
vos, parapijos trustistai bei 
kolektoriai, Brooklyno Aprei
škimo parapijos benas ir keli 
šimtai parapijos vyrų. Tenka 
pasigerėti nauja šv. Vardo 
vėliava ir Amerikos tautinė
mis vėliavomis, kurias įtaisė 
kleb. kun. J. Simonaitis su pa- 
gelba gerų parapijiečių. Ly
giai gražiai atrodė Apreiški
mo parapijos benas, kuris uo
liai grojo visą paradavimo 
laiką. Garbė Elizabetho para
pijos dvasios vadui ir visiems 
parapijiečiams, kurie taip 
gražiai šiame parade pasiro
dė ir sukėlė puikią religinę 
nuotaiką.

Balius mokyklai
Šv. Onos draugija surengė 

mokyklos naudai kozyrų va
karą. Nors atsilankymas bu
vo nelabai skaitlingas, gryno 
pelno parapijos mokyklai pa
darė $82.15. Draugijos narės 
uoliai pasidarbavo bilietų 
platinime; pirmininkė St. 
Juozapavičienė viena pati 
pardavė 31 bil., Marė Pauli- 
kienė 18, Al. Karvojienė 16, 
Iz. Lukšienė 13, Elzb. Litvi- 
nienė 12, kitos kiek mažiau. 
Be to, pirmininkė paaukojo 
naujas kortas, sodą, ledą ir 
kitus daiktus. Garbė toms kil
nios širdies moterims, kurios 
darbuojasi savo parapijos bei 
savo parapijinės mokyklos 
naudai. Gražu būtų, kad ir ki
tos draugijos tai pasektų.

Triduumas
Šiais metais tretininką) 

rėjo triduumą prie šv. P 
ciškaus. Vedė kun. S. St( 
Nors Triduumas buvo sk 
mas tretininkams ir pi 
vakarą beveik tik tretini 
susirinko, vienok gale di 
skaičius ir ne tretininkų 
sirinko. šv. Pranciškaus 
ną 2 nauji nariai prie tos 
nios organizacijos prisic 
Gražu, kad tretininkai 
buojasi.

Harrison, N. J

olen
Redaguoja Eleono

(LIME BŪTI LI
j dabar žmogus 
ejs, kai aplink tik 
os ir liūdesys?”—Spalių 13 d. mirė J 

Juozapaitis, gyv. 118 D nugirsti ne vie- 
Terrace, Kearney, N. J. - --
laidotas spalių 16 d., ke 
tadienį. Dievo Motinos S
lingos par. bažnyčioje .^airykim aplink 
gedulingos pamaldos, iš kad yra mote-

-kartojant. Nors 
j yra prigimtas 
(taip pat ir įgyja-

kūnas išlydėtas į šv. Kryi 
kapines, Arlington, N. J

Velionis paliko žmoną i 
celę, dukterį Emiliją, 
Joną. Patarnavo grab, 
nardas Shawkonis, 310 
St., Harrison, N. J.

nepraleidžia ilges- 
iad jas kokios ne
įtiktų, kokie nors 
js neužkluptų. O 
įtari tiek savyje 
■kad net praskrai- 
motaikas, su jomis 
salonu būti.
taip gali gyventi 

i! Viena žinau, aš 
-kartojamas sa
unos vertas dėme-

Spalių 25 d., šeštadien 
Onos Lietuvių parapijos 
Įėję, Grand St., prie Man j gi toji magiška 
Avė., įvyks Rožančiaus c 
gijos rengiami šokiai. Bi 
kainos 35c. Už įžangos 1 
tėlius laimingieji gaus piki apskaičiuoja, 
nių dovanų.. . 3mnas vidutiniškai

Komisijoje dirba P( fjĮabaibanguojan- 
Zimkuvienė ir Minkevicn .Nuošimčiais taip

ir ji, pagaliau yra 
ii padarytų mus 
mis?

Medical Centre ligoni 
šiuo laiku serga: Virbick 
Barauskas, Zabudka.

■jama: asmuo būna 
'dus linksmas, 25 
i nelinksmas ir 50 

o , «■ vidutinis: nei link-oO. OOSton. Irias ne linksmas.
- - - - - - - - - - - [yla klausimas, ar 

Gal išgirsime p-lę Stosi iii ką nors daryti, 
Teko girdėti, kad dai inksmumo nuošim- 

žygių Bostone suruošti a intų, juos prailgin- 
tei Ap. Stoškiūtei kon< te yra teigiamas. 
Lietuvos tremtinių na įžiūrint kokiose gy- 

ygose mes gyven-Tuo susirūpinęs uolusis 
Pr. Virmauskis.

Mišios istorinėj lietui 
vietoj

Jau kelinta savaitė, kai 
madieniais dvejos šv. m 
laikomos lietuvių para’ 
salėj, 492 E. 7th St. Toj 
Įėję buvo pirmutinė liet 
bažnyčia Bostone. Vėliai 
tuviai pasistatė dabartin 
žnyčią, o aną paliko, kuris 
siėmę airiai ir padarė 
1921 m. lietuviai ją iš 
atgavo ir vartojo savo pj 
gimams. Dabar, daugeliu

tinka, 
das k: 
raukš 
tus l 
sveikf 
linksi 
sėdi - 
dega 
radi j a 
tus ši 
reta s 
kių 
žiūrir 
tuos 
nius 
ir vis 
kaip

Ki1 
savo 
liūs į 
trokš 
Įima, 
statj 
mą, 
paga 
paga 
Kuo 
erdv 

i misi] 
tuo r 
smu:

! s dažniausia pri- 
sikiškumas. — O, ji

. dška... — tas gal 
nplimentu skamba, 
■avienas iš dėmių 
^mažinti. Didesnis 
• protiniai ir ente- 
yra kur kas geres- 
ja linksmumui, 
padidinti savo link- 
lošimtį, nereikia ie- 

§ aug klaidų pas ki- 
e aplinkoje, visoje 
e. Reikia mėginti

tuvių išsikrausčius toliai pnsitaikin- 
bažnyčios, klebonas išsii .taetikslumų, „ne- 
no leidimą šv. mišioms la:1
minimoj salėj, kuri yr; linksmumą, jei 
siems „City Point” gyve 
tiems lietuviams pate 
vietoj.

irt.t. Kaip gi mote

tas ar kitas nepa-
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Wash. Depot, Coi
os Dieii 
Tos Die

Šiltas ir sausas oras 
gina visus. Lietaus netui 
me per visą rugsėjo mė: 
Ypač kenčia ūkininkai, ; 
riems vandenį tenka nešt 
iš ežerų gyvuliams giri abu
Niekas beveik negali atsn x s Marijampolė,
ti tokio sauso rugsėjo.

Baltagalvis erelis vėl 
aplankė. Paskraidė virš

RUDENS GĖL
PRISIMINIM i

vasaros atostogos, abu jai

jo draugų eilės gerokai pra 
1 seminarijas, kiti išvyko 
?ilio universitetus. Juodg

valandos ir nuskrido. Ta; buvo Įstojęs į Seinų 
.s seminarijos vadov:džiulis paukštis prieš aš 

nerius metus buvo mat; 
šioje apylinkėje tuo pačiu 
tu.

atžvilgiu, paliko Seinus : 
0hučių Kaziuku, nukeliavt 

1 sanė, tapęs kunigu, galėsi;
iau savo Tėvynės. Bet D 

Darbininkai šiuo metu aip. čia pasitarnavo rusi 
Mat, visur dus buvo pranešęs Klevo

Jonelio tėvas yra neištik 
‘Užteko. Žitomiriaus gube 
vadovybei prašalinti Juo 
djos vadovybė turėjo pa 
sėlis grįžo į savo tėvų pasl

rai laikosi.
bai gerai eina, nors prag 
nimo išlaidos didesnės, 
nesiskundžia per daug, 
daugiau ir uždirba. Tik
ninkama tai np kas npq ii j bdvo ievųrungams tai ne kas, nes Ji labai apgailesta

2 M Joneliui dabar visos i
grūdasi miestan, kur ger ^os pasįiii<ti tėvų ūkyje 
darbai ir pajamos. Be to, ^qUu įp seserų, ku

S su tėvais, Jonelis pasii 
i užjūrį, į Jungtines An 
šalį, kur daugelis Lietuv 
Inuo rusų priespaudos, i 
Prieš išvykdamas į Ame: 
ilgą laišką, nušviesdamas

trūksta darbo rankų.

geliui ūkininkų pakenkė 
styvos šalnos.

A. P. Krikščiū

Šiame gyvenime mes n 
lime visi būti šaukiant 
liūtais reikia ir tylių klu c 
avinėlių, niekam nieko n įgus Drauge:— 
rančių. T. Stev manau palikti Tėvy
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Šiais mėtį,! 
rėjo tridmufe 
ciškaus. v3 
NorsTridJ 
mas tretinį 

vakarą 
susirinko, 
skaičius ir įsi 
sirinko. šv.k 
ną 2 naujinu 
nios organic 
Gražu, kad> 
buoiasi.

oterų Gyvenimo Aidai
Redaguoja Eleonora Bartkevičiūtė Spausdinami kas antra savaitė

I

Minčhj Žiupsnelis

Didžiuose darbuose žmogus 
pasirodo toks, koks jis turėtų 
būti; gi mažuose darbuose— 
toks, koks jis yra. Chamfort.

Įsimylėjusių ginčas yra pa
našus vasaros lietui, kuris 
palieka pačią gamtą dar gra
žesnę ir akį veriančią.

Necker.

esmiai
GALIME BŪTI LINKSMESNĖS? Šeimininkėms

ni. Pečkauskaite.

MOTINA AUKLĖTOJA

ko čia dabar žmogus 
pksmas, kai aplink tik 
žinios ir liūdesys?”— 
tenka nugirsti ne vie- 

mūsų kartojant. Nors 
ūmas yra prigimtas

Spalių U j 
Juozapaitių 
Terrace, 
laidotas spį 
tadienį.Dier 
lingos par į 
gedulingoj l’.bet taiip. p^.ir 
kūnasia^ lk Pasidairykim aplink 
kapines,it ’ - - ...

Velionk?
1 j Z? JO, kad įas kokios celę, duktaį 

Joną. Pati*

tių valgių, gė- 
uzikos. Klebo- 
visus parapi

nis kviečia at- 
izarą. Įžanga 

F. P.
Parengimas 
;i, kad, pagelb- 
iirkun.V.Vė-|nardlsSfe 
lodahetes, va- st Hmis 
arm. St. Ker
ti 12 d. šv. Ka- 
įjos salėje su- 
aržų pasilinkš- 
suvaidinta ko-Į Spalių Žį 

srims Neišsime- Onos Lieta? 
ir salės rūsyje Įėję, Grandį 

kas pavyko ne- Avė., įvyri 
ai, atsilankiu- gijos rengta 
Joniai nuteikti kainos & i 
ižiomis pastan- tūlius lainį 

nių dovau;

,Tac patiko tos 
lunos turėjo vy- Mo] į,, 
;; žodžiu, . visos iiuojama: asmuo būna 
. Vaidintojų sąs- garaus^;- Kimčius linksmas,

ątysime, kad yra mote- 
■ios nepraleidžia ilges- 

! ne
neištiktų, kokie nors 
ligos neužkluptų. O 
jos turi tiek savyje 

ūmo, kad net praskrai- 
T dtų nuotaikas, su jomis 
JerseyIrra malonu būti.

p ji taip gali gyventi 
nau! Viena žinau, aš 
...” — kartojamas sa
ne vienos vertas dėme- 
bkia gi toji magiška 
ė, ar ji, pagaliau yra 
kuri padarytų mus 

Jsnėmis ?
llininkai apskaičiuoja, 
iksmumas vidutiniškai 

|e yra labai banguojan- 
'kas. Nuošimčiais taip

25 
čius nelinksmas ir 50 
Čių vidutinis: nei link- 
lei ne linksmas.

' r kyla klausimas, ar 
.... - i - 1 gali ką nors daryti, 

/tė. Šiais metais Į Tekogi'į >s linksmumo nuošim- 
. _ . 1 didintų, juos prailgin- 

;ė, F. Balčiūnaitė, tei Ap.L tsakas yra teigiamas. 
; ir O. Barauskai- Lietuvos fe nežiūrint kokiose gy- 

Tuosušjfc sąlygose mes gyven- 
čmondo Padauža pr

iorytė, M. Skio- 
ikaitė, T. Balčiū- 
Iskaitė, E. Rim- 
Batuzaitė, E. Si- 
, W. Skiotytė iri Gal išgfe

So. Bo>

vadovauja: pirm, žygių M

beth, N. J.

ardo eisena ] 
d. Newarko arki-1 
įvyko Šv. Vardo 

nion County apy- 
rvavo ir šv. Petro 
etuvių parapijos 
dui vadovavo pats 
klebonas kun. J.
Eisenoje pirmas 

l. Bražinskas,. Pir- 
; ėjo kleb. kun. J. 
, o šalia jo kun. S. 
:un. A. Petrauskas 
pi jos nariai pilnoje 
i. Paskui jų vėlia
vos trustistai bei 
i, Brooklyno Aprei- 
api jos benas ir keli 
apijos vyrų. Tenka 

nauja šv. Vardo 
Amerikos tautinė- 

romis, kurias įtaisė 
J. Simonaitis su pa- 
ų parapijiečių. Ly- 
ai atrodė Apreiški- 
ijos benas, kuris uo- 

visą paradavimo 
’bė Elizabetho para- 
sios vadui ir visiems 
čiams, kurie taip 
iame parade pasiro
dė puikią religinę

Migįogjj, ’ims dažniausia pri- 
, vaikiškumas. — O, ji 
aikiška... — tas gal 
komplimentu skamba, 
| yra vienas iš dėmių 
imui mažinti. Didesnis 
aas protiniai ir ente- 
ai yra kur kas geres

Jau kelis
j, ,, BUVAU M1A1A X VXi UU. VCL j

madiew. j yra vįenas dėmių 
lmu^ mažinti. Didesnis 

sale], 192' aas protiniai ir ente- 
lėje buvop 1 ■ „ ' „ '
bažnyčia? ntįja linksmumui, 
tuviaipaė [•................... -
znyciM^lnuošimtį, nereikia ie- 
siėmęairtar - - - - -
19211 ta 
atgavo ii d 
gimamtal 
tuvių iširi 
bažnyčios 11

■ noleidina='|dins linksmumą, jei 
> minimoj £ūat tas ar kitas nepa- 
. siems. „C" [ 

tiems ta' 
vietoj,

it padidinti savo link-

ferdaug klaidų pas kl
išoje aplinkoje, visoje 
ikoje. Reikia mėginti 
k daugiau prisitaikin
tų „netikslumų,” ,,ne- 
i” ir 1.1. Kaip gi mote

tinka, amžinai ji randa klai
das kituose, pastebi jei ne 
raukšles rūbuose, tai nevaly
tus batus, kritikuoja kito 
sveiką juoką; ji negali būti 
linksma — nes kėdė, kurioje 
sėdi — per kieta, lempa kuri 
dega kambaryje per šviesi, 
radijas garsiai atsuktas, lie
tus šiandien lyja — o jos no
rėta saulės, na ir visa eilė to
kių „netikslumų,” jos akimis 
žiūrint. Pamėgink pamesti 
tuos savo kritiškus žvilgs
nius prisitaikink prie „oro,, 
ir visos aplinkos, pamatysi, 
kaip linksmesnė būsi pati.

Kitas perspėjimas: neleisk 
savo ambicijai įgyti per dide
lius ragus. Kitaip sakant, ne- 
trokški perdaug to, ko nega
lima, kas neatsiekiama. Nu
statyk savo troškimams nor
mą, pagal savo aplinkybes, 
pagal savo gyvenimo eigą, 
pagal savo gabumus ir žinias. 
Kuo plačiau skraidysi siekių 
erdvėse, tuo greičiau ir giliau 
nusileisi nusiminimo jūroje, 
tuo mažiau turėsi savyje link
smumo.

Labai graži lietuviška min
tis: „Iš degtuko—vežimą pri
skaldė” gerai patarnaus atsi
minti, kad reikia vengti to. 
Nedarykime iš mažų akmenė
lių didžiausių kalnų, iš mažo 
lašelio — plačių okeanų. Tas 
niekad nepagelbės linksmu
mui didesne šviesa nušviesti 
mūsų gyvenimo takus. ,

Nereikia taip pat pamiršti, 
kad nuovargis, vaidina irgi 
didelį vaidmenį. Ypač dvasi
nis nuovargis — nervų nusil
pimas sudaro milžiniškas už
tvaras linksmumui keliauti į 
tavo sielą. Čia jau gerai apsi
žiūrėk ir saugok save nuo to.

Svarbiausia — elkis links
mai, galvok linksmai ir tavo 
linksmumas nestovės 25 nuo
šimčių skaičiuje, bet kils ir 
kils aukštyn.

Ne be reikalo yra sakoma, 
kad linksmumas yra dieviški 
vaistai, kuriuose kiekvienas 
turėti maudytis. O Stern štai 
ką sako: „Gyvenu stengda
masis nuolatos nutildyti link
smu būdu fizines kančias ir

Programa taip 
kuo

Sveikatingumo dėlei
Kilus karui, susirūpinta, 

kad didelė dalis vyrų, ka
riuomenės amžiaus, fiziniai 
netinka karo tarnybai. Jau 
Anglijoje, dabar ir Ameriko
je, buvo įsteigtos tam tikros 
Sveikatos Gerinimo įstaigos, 
kur šie, tuo laiku netinkami, 
vyrai buvo laikomi vidutiniš
kai po devynias savaites.

Kokiuo gi planu rėmėsi 
Sveikatos Gerinimo įstaiga?

1. Rami aplinka. 2. Užtekti
nai saldaus miego. 3. Sunkaus 
darbo. 4. Sveikas pasilinksmi
nimas. 5. Paprastas, geras 
maistas. 6.
sutvarkyta, kad teiktų 
daugiausiai pasitenkinimo.

Rezultate: visi tie vyrai, 
kurie anksčiau buvo laikomi 
netinkamais, pabuvoję Svei
katos Gerinimo įstaigoje, ras
ti tinkamiausi. Iš paliegusių, 
be nuotaikos ir entuziazmo 
jaunuolių pasidarė visai kito
kį asmenys: pilni energijos, 
geros nuotaikos, pasiryžimo.

Bet iš visų minėtų punktų, 
kuriais buvo remiamasi, svar
biausias buvo laikomas mai- 
stas.Maistas paruoštas su už
tektinai daržovių, pieno kie
kis kiekvienam buvo padidin
tas, prižiūrima, kad būtų gau
nama reikalingas kiekis vita
minų.

Savo šeimos sveikatingu
mui pakelti kiekviena šeimi
ninkė gali pritaikinti tuos 
pačius planus.Ji gali sudaryti 
visad linksmą nuotaiką savo 
namuose. (Deja, dažnai ji yra 
ta, kuri daugiausiai burba, iš
metinėja ir dejuoja). Gali pri
žiūrėti, kad visiems tektų už
tektinai gilaus miego. O svar
biausia — jos rankose palik
ta maisto gamyba.

Vistik tenka pasakyti, kad 
didelis nuošimtis šeimininkių 
per mažą dėmesio kreipia į 
tnkamą valgių gamybą. Ži
noma, sunkiau yra toms, ku-

ries per dienas turi dirbti, bet 
jau didžiausias apsileidimas 
yra tada, kai šeimininkė tik 
namuose turi sayp pareigas ir 
jų neatlieka kaip reikiant.

Nuo netinkamo, neskaniai 
paruošto maisto ne tik silp
nėja namiškių organizmas, 
bet tuo pačiu genda linksma 
nuotaika, ligos dažniau lan
kosi.

Kodėl gi neparuošti savo 
šeimai tokių valgių, kurie 
nors ir užima daug laiko pa
gaminti, bet yra maistingi ir 
mėgiami? Kodėl nesusidaryti 
plano, pagal kurį nustatyti į- 
vairesnius valgius, monotoni
škumui išvengti? Viskas gali
ma, jei pas šeimininkes ne
būtų per didelio taip svarbio
se savo pareigose apsileidi
mo.

Veršienos Kotlietai
Nuplautus veršienos kotlie- 

tus apibarstyti druska ir pa
laikyti kokią valandą laiko 
prieš kepimą. Vieną kiaušinį 
gerai išplakti su šaukštu van
dens. Duonos trupinius su
maišyti su pipirais ir į juos 
pavolioti veršienos kotlietus 
pavilgyti išplaktame kiauši
nyje, ir vėl padažius trupi
niuose, kepti karštuose tau
kuose kol paraus. Apkeptus 
kotlietus užpilti sosu ir tušin- 
ti ilgesnį laiką, juos apver- 
čiant.

Sosas Kotlietams
2 šaukštai riebalų, % puo

duko miltų, ■ V2 šaukštuko 
druskos, 1 šaukštas Worces
tershire, 2 šaukštai krienų, 
truputis pipirų, 2 stiklai pa- 
midorų sunkos. Šis sosas da
romas tuo pačiu būdu, kaip ir 
baltas sosas.

Jaunystė— nesuprantamas 
džiaugsmas. Tik senatvėje 
pajuntam tą prabėgusį 
džiaugsmą. .

Kilni širdis visad jaučia 
kitų skausmus ir vargus, ta
rytum ji būtų atsakominga 
už juos. Vauvenargues

Pinigai ir laikas yra di
džiausios gyvenimo sunkeny
bės. Nelaimingiausias žmo
gus yra tas, kuris vieno ar ki
to turi tiek daug, kad nežino 
kur padėti.

Dr. Johnsonas

Viltis yra užsispyręs sutvė
rimas: tik ji viena težino kaip 
laukti.

Mes daugiau pelnome nei 
kad gauname malonumo iš 
teisingumo. Ir tie, kurie įga
vo pinigus, išmainydami sa
vo asmens garbę, mielai vėl 
mainytų įgytus pinigus į sa
vo asmens garbę. Diana

Juoktis Sveika
Padarė Klaidą

Teisėjas: — Tu pavogei 
kiaušinius iš to žmogaus 
krautuvės. Kuo gali pasiaiš
kinti?

Kaltintoja: — Taip, aš juos 
paėmiau, bet padariau klaidą.

Teisėjas: — Kokią klaidą?
Kaltintoja: — Aš palaikiau 

tuos kiaušinius šviežiais.

Pirmas Žmogus
Mokytoja 

masis žmogus? *
Mokine:—Vašingtonas. Jis 

buvo pirmas kare, pirmas. . .
Mokytoja: — Ne, ne. Ado

mas buvo pirmasis žmogus.
Mokine: — Kalbant apie 

svetimtaučius, tai taip.

Kas buvo pir-

kitus nemalonumus. Ir esu į- 
sitikinęs, jog kiekvienu nusi
šypsojimu žmogus prailgina 
savo gyvybę.”

Jei į reikalingą butelį įkri
to korkas, kuris sunku išimti, 
tai įpilki į butelį amonijos ir 
pastatyki į šalį. Amonija su- 
sigėrusi į korką—kamštį pa
lengvins išimti.

Nepasiekė
Senukas (paklydusiam vai

kučiui) : — Tai, vadinasi, tu 
paklydai. Kodėl gi tu neįsika
binai į motinos sijoną eida
mas su ja?

TEISINGUMAS
Atminkite dar vieną Svar

bią taisyklę: reikia vaiku ti
kėti. Nedarykite kaip tie tė
vai, kurie vaikui sakant ką, 
tuojau spirgina jam akis: 
„meluoji!” Jei nuolat įtarinė
jat jį meluojant ir nepasitiki
te juo, tai jis ir bus melagis. 
Jūs pačios rodote jam melo 
kelią. Nepasitikėdamos, že
minate vaiką, o žmogus, že
minamas, dažniausiai žemyn 
ir puola.

Pasitikėjimas aukština, ža
dina vaiko savigarbą, kuri 
Saugoja jį nuo melavimo:Jam 
gėda meluoti, jei juo taip pa
sitikima, jam tas pasitikėji
mas tinka ir jis stengsis jo 
nenustoti.

Reikia taip elgtis, tartum 
mums nė į galvą neateina, 
kad jis gali pameluoti, nes 
tai jam negalimas daiktas 
elgtis taip biauriai. Atsitin
ka, kad vaikas, būdamas mo
kykloje, meluoja visiems mo
kytojams, bet vienam — ge
ram aukėltojui — kurs moka 
su juo apseiti ir tyčiomis ro
do jam pasitikėjimo, jis sako 
tiesą. Mat, čia jo paties gar
bė neleidžia pasirodyti tam 
mokytojui blogesniam, negu 
kad tasai mano.

Žinoma, tas pasitikėjimas 
turi būti išmintingas. Jei mo
tina vis tiki vaiku, nors jis 
nuolat meluoja, tai ji kvaila. 
Ne, ji turi budriai žiūrėti ir 
klausyti, tučtuojau pastebėti 
kiekvieną melą ir nesiduoti 
apgaudinėjama, bet taip, kad 
vaikas to nejaustų.

Anot vieno auklėtojo, ji tu
ri bildėti daugiau, kaip ange
las sargas, daugiau kaip poli
cininkas. Pavyzdžiui, vaikas 
sako pametęs pinigus, beeida
mas pirkti ko motinos liepia
mas. Niekados neparodykite 
įtariančios, kad tai gal netie
sa, bet paklauskite, kaip tai 
atsitiko. Iš jo pasakojimo ga
lėsite numanyti, ar jis meluo
ja ar ne. Arba vaikas sako pa
rašęs. kas mokytojo įsakyta. 
Vėl tikėkite, bet liepkite pa
rodyti sąsiuvinį ne dėl to. kad 
įtariate jį meluojant, bet kad 
norite pažiūrėti, kaip jis pa
rašė.

Jei vaikas ir pamelavo, ne
vadinkite jį tuojau melagiu. 
Parodykite jam, kad į tą me
lą žiūrite ,kaip į apsirikimą, 
nejučiomis jam išsprūdusi iš 
lūpų, ir kad tvirtai tikitės to 
daugiau nebūsiant. Neminė-

Vaikutis: — Negalėjau pa- kite taip pat jam to melo; jei 
siekti, seneli. ! jis gailis tai padaręs ir priža-

da pasitaisyti, tegu tas melas 
būna lyg nebuvęs.

Jei visos tos priemonės ne
gelbsti ir vaikas nesiliauja 
melavęs, reikia jį bausti. Ga
lima jam liepti sėdėti kamba
ryje visą dieną, neleisti į ko
kią pramogą ir 1.1. Tuomet 
motina gali pasakyti jam šir
dį sopama, kad jau nebegalin
ti juo tikėti ir kad tuomet te- 
begalėsianti vėl, kai jis im
siąs taisytis.

Stengdamos pati visuomet 
pildyti savo prižadus, motina 
turi žiūrėti, kad ir vaikas pil
dytų, ką prižadėjęs ne tik jai 
ir tėvui, bet ir broliams, sese
rims, savo draugams.

Be viso to, reikia dar vieno 
dalyko, reikia žadinti vaike 
norą būti teisingam. Reikia į- 
kvepti jam meilės tiesai ir 
pasibiaurejimo melui. Pada
ryti tai tegalima kalbant į 
vaiko protą ir širdį.

Čia pasakokite jam, kaip 
Kristus mylėjo tiesą ir neken
tė melo, aiškinkite, kad kas 
meluoja, tas yra velnio tar
nas, nes velnias yra amžina
sis melagis, anot Kristaus 
žodžių. Pasakokite tiesos ir 
melavimo pavyzdžių iš šven
tosios istorijos, iš šventųjų 
gyvenimų ir šiaip jau iš skai
tytųjų knygų, taip pat ir savo 
matytus ir girdėtus.

Aiškinkite patarlių pras
mę, kaip antai: „Meluodamas 
pasaulį išeisi, bet nesugrįši.” 
„Melagiu ir tiesą sakant, nie
kas netiki” — ir kitas. Ypač 
stengkites sužadinti vaiko 
drąsą ir savigarbą — nes tuo
du jausmu daugiausia padeda 
kovoti su melu.

Įkvėpkite vaikui įsitikini
mą, kad meluoja bailys, o 
drąsuolis visuomet sako tie
są. Gėda meluoti. Kas save 
gerbia, tas nemeluoja. Kas 
sako tiesą, tas yra Dievo vai
kas ir eis numiręs pas Dievą. 
Kas meluoja, tas 
kas ir miręs eis į 
ralystę.

Kai vaikui yra
gunda pameluoti, remkite jį 
su visa savo meile, drąsinkite 
ir šelpkite. Pavyzdžiui, jei 
reikia vaikui prisipažinti ką 
tėvui ir jis bijo bausmės ar 
šiaip nedrįsta. Galite prižadė
ti vaikui užtarti jį, kad tėvas 
labai nepiktų. Bet niekuomet, 
nei pačios tardydamos, nei tė
vo vardu nesakykite: „Jei 
prisipažinsi, jei pasakysi tie
są, tai nebausiu,” kad neatro
dytų vaikui, jog nebaudimas 
yra užmokesnis už tiesą.

(Bus daugiau)

velnio vai
to tėvo ka-

didelė pa-

Skaityk ir Platink laikraštį 
„Ameriką.”

Pos Hienos, 
Tos Dieneles

gina vis: I 
me per d 
Ypač ked 

riėmsvJR 
iš ežeru d

RUDENS GĖLES
PRISIMINIMAI

liūs mokyklai 
os< draugija surengė 
3 naudai kozyrų va- 
>rs atsilankymas bil
ai skaitlingas, gryno 
rapijos mokyklai pa- 
!.15. Draugijos narės 
pasidarbavo bilietų 
e; pirmininkė St. 
vičienė viena pati 
31 b ii., Marė Pauli- 

š, Al. Karvojienė 16, 
jienė 13, Elzb. Litvi- 
3, kitos kiek mažiau, 
pirmininkė paaukojo 
kortas, sodą, ledą ir 
iktus. Garbė toms kil- 
dies moterims, kurios 
asi savo parapijos bei 
larapijinės mokyklos 
Gražu būtų, kad ir ki- 
—tai pasektų.

vasaros atostogos, abu jaunuoliai grįžo į sa
ikias. Sugrįžęs Marijampolėn. Vytautas paste- 
1 jo draugų eilės gerokai pratuštėjo. Vieni sto

ti fokio>>|gų seminarijas, kiti išvyko į Maskvos, Varšu- 
rapilio universitetus. Juodgirių Jonelis, kurs 
•ą metų buvo įstojęs į Seinų seminariją, nega- 
Euprasti seminarijos vadovybės nusistatymo 
is atžvilgiu, paliko Seinus ir drauge su savo 
Degučių Kaziuku, nukeliavo į žitomiriaus se- 
; manė, tapęs kunigu, galėsiąs dirbti Bažnyčios 
Įčiau savo Tėvynės. Bet Dievo Apveizda pa- 
ataip. Čia pasitarnavo rusų valdžia. Suvalkų 
torius buvo pranešęs Kievo gubernatoriui, kad 
4 Jonelio tėvas yra neištikimas rusų valdžiai 
To užteko. Žitomiriaus gubernatorius įsakė se- 
I vadovybei prašalinti Juodgirių Jonelį.
arijos vadovybe turėjo paklusti gubernato- 
Jįnelis grįžo į savo tėvų pastogę. Vytautas suži- 

jpelio dalią, labai apgailestavo. Juodu buvo ge- 
tugai. Joneliui dabar visos rusų mokslo įstaigos 
irytos. Pasilikti tėvų ūkyje jam nesinorėjo, nes 
inesnių brolių ir seserų, kurie geriau tiko ūkio
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ręs su tėvais, Jonelis pasiryžo palikti Lietuvą 
iti į užjūrį, į Jungtines Amerikos Valstybes, į 
i šalį, kur daugelis Lietuvos sūnų ir dukterų, 
|ų nuo rusų priespaudos, rado sau prieglaudą 
■Prieš išvykdamas į Ameriką, Jonelis parašė 
1 ilgą laišką, nušviesdamas savo patyrimus se- 
Įe:

limeviįjmgus Drauge:—
liūtais
avinėli’-
pančių

įkus manau palikti Tėvynę Lietuvą. Labai

gaila, kad Tėvynėje negaliu baigti seminarijos ir dar
buotis savųjų ir Tėvynės gerovei. Keistos gal Tau išrū
dys priežastys, dėl kurių buvau priverstas palikti semi
nariją. Negalėdamas tęsti mokslo Seinuose, persikėliau 
j žitomiriaus seminariją, kurią baigęs tikėjausi galėsiąs 
būti arti savo žmonių. Norėjau savo kaulus priglausti 
Lietuvoje. Kaip įvyko su žitomirium, jau žinai. Bet su 
Seinais. ..

Su širdgėla turiu Tau nušviesti tai, nes tik Tu vie
nas tegali suprasti, koks ten gyvenimas man buvo. Pir
mais metais sužinojom, kad Seinai vyskupo Baranausko 
asmenyje susilauks lietuvio ganytojo. Koks tai buvo 
džiaugsmas visiems klierikams lietuviams! Visi laukte 
laukėm, kada jis atvyks užimti Seinų vyskupijos sosto, 
Lenkai sielojosi, kad tai ne lenkas, kad šį kartą lietu
viai ima viršų Seinų vyskupijos valdyme.

Pagaliau sulaukėm vyskupo Baranausko atvyki 
tant. Kokia tai buvo džiaugsmo diena lietuviams. Ka
tedros varpai gaudė, kai vyskupas įvažiavo į Seinus. 
Prelatai, kanauninkai, kunigai, klierikai — visi saviš
kai pasipuošę išsirikiavo katedros aikštėje. Visų širdys 
plakte plakė, kai vyskupas išlipo iš vežimo. Štai pasi
rodė vyskupas. Jis pasveikino dvasiškius lenkiškai, o 
visus tikinčiuosius lietuviškai. Katedroje vienas kuni
gas paskelbė Šventojo Tėvo raštą (bulę) kuriuomi vy
skupas Baranauskas skiriamas užimti vyskupijos sostą. 
Visi nekantriai laukė ganytojo žodžio. Sėdėdamas so
ste, vyskupas prabilo lenkiškai, o atsistojęs pradėjo iš
kilmingai lietuviškai kalbėti. Visi lenkų kilmės kunigai 
ir klierikai ir tikintiej tik sužiuro vieni į kitus ir rodė 
didelio nepasitenkinimo. Jiems tai buvo lyg perkūno iš 
giedro dangaus trenkimas. Jie dar nebuvo girdėję nė 
vieno vyskupo Seinų katedroje prabilstant lietuviškai. 
Ir dar nepaprastai — vyskupas kalbėjo lietuviškai sto
vėdamas, o lenkiškai — sėdėdamas. Jiems lietuviškas 
prabilimas atrodė pažeminimu. Štai kaip lenkai supra
to katalikybę! Pas lenkus net buvo šūkis: nemoki len
kų kalbos, tai ir Dangaus karalystės neragausi.

Lietuviai klierikai, kurie tada sudarė daugumą se
minarijoje, visu tuo labai džiaugėsi. Nors kartą ir mes 
būsim priskaityti prie lietuvių tautos, o ne taip, kaip 
lenkai skelbė. Jis sakydavo, kad mes esame lenkai, tik
tai truputį kitaip kalbame, žinoma, lenkams nesupran-

tama. Ar nejuokai, kad dvidešimtame amžiuje randame 
tokių žmonių, kaip lenkai kurie save skaito šviesuoliais, 
o nežino kad lietuviai ne lenkai, kad lietuviai visai prie 
slavų nepriklauso. Ar galima tikėtis, kad lenkas klieri
kas, tapęs kunigu, turėtų teisingą pažiūrą lietuvių at
žvilgiu? Ir kokie jie gali būti tikėjimo mokytojai? Tik 
lenkizmo apaštalai.

Tiek to. Užmirškim, Drauge, lenkus. Visos iškilmių 
dienos nuskriejo užuomarštim Seminarijos gyvenimas 
slenka savo vaga ir kas toliau? Naujas ganytojas rengia 
klierikams rekolekcijas ir pats jas veda. Manau, kas 
čia bus? Lenkų kalbos nemokėdamas, tik šen ten su- 
graibstydamas lenkišką žodį, kurs panašus į lenkišką, 
pamačiau, kad maža man dvasinės naudos iš tų reko
lekcijų. Net apmaudas apėmė mane, kad Lietuvos se
minarijoje negalėjau išgirsti net dvasinių pamokymų 
savo prigimtoje kalboje. Ne aš vienas nemokėjau lenkų 
kalbos; visi pirmo ir antro kurso klierikai mažai skyrė
si tuo atžvilgiu nuo manęs.

Atsitinka keistas dalykas. Draugai įkalba man 
nueiti pas vyskupą pasitarti; mat, mano kairės rankos 
nykštis buvo gerokai sužalotas. Ragino draugai nueiti 
pas vyskupą ir parodyti nykštį, kurs galįs būti kliūtimi 
šventimams gauti.

— Kaip gi aš susikalbėsiu su vyskupu, nes lenkiš
kai nemoku? — sakiau draugams.

— Na, dabar, ar nežinai, kad vyskupas lietuviškai 
geriau kalba ir už Tave. Juk skaitei jo „Anykščių Ši
lelį”. Vyskupas geriausias dabartinės lietuvių kalbos ži
novas.

— Taip, tai taip, — sakau draugams — bet ar jis 
panorės su manim lietuviškai kalbėti?

— Na, tik bailys esi, — sako draugai — juk vys
kupas tikras patriotas - lietuvis.

— Gerai, draugai, — sakau jiems — bet jei įvyks 
kitaip, tai nors nepašiepkit manęs.

Nueinu pas vyskupą, kurs kelioms dienoms buvo 
užėmęs rektoriaus Giedriaus patalpas. Draugai, susibū
rę aplink duris, mane stumte įstūmė pas vyskupą. įėjęs 
uždariau duris. Maniau, draugai galės pasiklausyti ir 
gal gardžiai pasijuokti.

— Laudetur Jėzus Christus — pratariau.
— In saecula saeculorum. A co panie powiesz?

— Jūsų Ekscelencija! Atėjau pasiklausti patarimo.
— Mow po polsku — garsiai vyskupas prabilo.
— Ekscelencija, — sakau — lenkų kalbos pakan

kamai dar nemoku, todėl kreipiuosiu lietuvių kalba, kad 
galėčiau reikalą geriau išaiškinti.

Tada vyskupas dar garsiau į mane prabilo:
— Powiadem, mow po polsku...
Kas man liko daryti? Prabilau tada rusiškai:
— Ekscelencija, kadangi lenkiškai negaliu tinka

mai išsireikšti, o lietuviškai nenorit manęs išklausyti, 
kreipiuosi į Jus rusiškai, valstybine kalba.

Vyskupas nemaloniai į mane žvilgterėjo ir paklau
sė manęs:

Zkąd ty jestes?
Tada pamaniau, kad vis dėlto reiktų vieną kitą 

žodį lenkiškai pasakyti, nes gali įtarti mane užsispyri
mu. Bet kaip čia lenkiškai pasakyti „kaimas”? Rusiškai 
„derevnia”, tad lenkiškai turėtų būti prie raidės „d 
pridėjus „z”, „dzerevnia.” Na, ir sakau vyskupui, kad 
„jestem z dzerevni Judgiriški”...

Reikėjo čia pamatyti vyskupo veido išraišką. Rim
tumas neleido jam juoktis, bet ir nuo juoko susilaikyti 
buvo nelengva. Bet vis dėlto vyskupas lietuviškai ne
prakalbėjo. Lenkiškai jis pasakė nepaisyti piršto, liepė 
nusikirpti plaukus ir mokytis lenkų kalbos. Mat, turė
jau ilgus plaukus, kurie vyskupu nepatiko. Gal atro
džiau perdaug supasaulėjęs. ..

Išėjęs radau koridoriuje besiraitančius juokuose 
draugus, tiesiog ant grindų. Burnas laikė rankomis už
čiauptas, kad juokas perdaug balsiai neprasivertų. Jie 
nuoširdžiai kvatojosi. Norėjau spirti jiems už tokį ne
gražų elgesį ,bet tik sukeikiau ir nuvykau į savo kam
barį. Mano draugas Albinas Krokius pastebėjo mano 
susierzinimą ir paklausė, ar aš gavęs nuo rektoriaus iš
perti. ..

— E, kam čia kalbėti, sužinosi vėliau. Dabar re
kolekcijų metas. Geriau paskaitykim kokią dvasinio 
turinio knygą, —pasakiau.

Žinia apie mano apsilankymą pas vyskupą pasklido 
po visą seminariją. Artimiausi draugai norėjo išgirsti 
tiesiog iš mano lūpų apie tą apsilankymą.

(Bus daugiau)
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Bayonne, N. J.

Vyrų paradas

Spalių 12 d. Newarko arki
vyskupijoje buvo didžiuliai 
Šv. Vardo vyrų Dr-jos para
dai, kuriuose žygiavo 139,- 
000 vyrų. Arkiv. Walsh ta 
proga gavo šv. Tėvo sveikini
mo telegramą.

Bayonnėje parade dalyva
vo 10,000 vyrų, kurių eiseną 
sekė 25,000 žiūrovų. Lietuviai 
pasirodė labai garbingai. 
Jiems buvo paskirta pirma 
vieta. Paradas pradėtas nuo 
šv. Mykolo lietuvių bažny
čios. Vyriausiu parado vadu 
(grand marshall) buvo Gil
bertas Vanagas, mūsų par. 
šv. Vardo dr-jos pirm. Jo pa
dėjėjais buvo Dr. S. Mickevi
čius ir Jonas Bray. Lietuviai 
žygiavo parado priešakyje. 
Policijos būriui vadovavo 
O’Neil, o gaisrininkų dali
niams — Kiting.

Paradas užsibaigė šv. Hen
riko bažnyčios aikštėje, kur 
palaiminimą Švč. Sakramen
tu suteikė mūsų kleb. kun. M. 
Kemežis; jam asistavo kuni
gai Neilson, Dooley ir kiti. 
Per pamaldas giedojo jungti
nis vaikučių choras, muz. 
News vadovybėje. Pamokslą 
pasakė kun. prof. Bech; vyr. 
tvarkos prižiūrėtoju buvo 
kun. Dr. Mohigan.

Lietuvių vyrų parade buvo 
apie 300. Labai gražų įspūdį 
padarė 34 lietuviai, formališ- 
kai (aukštomis skrybėlėmis, 
pirštinaitėmis ir t.t.) apsiren
gę. Taip apsirengusių vyrų 
lietuvių buvo daugiau, nei iš 
visų kitų parapijų.

Šie lietuviai buvo formališ- 
kai apsirengę:

Kun. M. Kemežis, S. Vana
gas, Dr. S. Mickevičius, J. 
Bray, V. Pocius, J. Navickas, 
Ed. Micki, J. Micki, Ed. Stra- 
kauskas, P. Mačiulaitis, V. 
Blous, Ant. Mickevičius, V. 
Valavičius; Al. Mickevičius, 
Ant. Navickas, Ant. Bochus, 
V. Radusis, J. Masalskis, J. 
Čiurinskas, Ad. Wilczek, P. 
Bochus, M. Grigaliūnas, Juo

zas ir Jonas Mateckiai, J. Ju- 
selis, A. Eidukas, Ant. Šan
kus; St. Mickevičius, D. Gau- 
bša, V. Milvydas, St. Jurevi
čius, Pr. Dambrauskas, J. Ur- 
nežius. Vėliavas nešė B. Bal
čiūnas, St. Rimša, J. Pukstas 
ir J. Urnežius, Jr. Mūsų vyrus 
lydėjo puikaus legijonierių 
orkestro šaunus grojimas.

Susituokė
Spalių 11 d. per 10 vai. mi- 

šias kleb. kun. M. Kemežis su
tuokė Ad. Daubarą su Martha 
Lukas. Pirmais palydovais 
buvo Albert Mack ir Veroni
ka Polonitza. Altorius skendo 
gėlėse. Linkime jaunave
džiams gražiausios laimės.

Vakarienė
Parapijos vakarienė bus 

lapkričio 23 d., sekmadienį. 
Visi jau ruošiasi.

Sukaktis
Petras ir Petronėlė Paim- 

brekiai minėjo vedybinio gy
venimo 30 metų sukaktį. Per 
mišias degė 30 žvakių, alto
rius buvo gražiai išpuoštas.

Newark, N. J.

Apsivedė
Spalių 12 d. apsivedė J. Jo- 

čiūtė su J. Totoraičiu. Vestu
vės buvo labai šaunios ir link
smos. Atsilankė daug sve
čių. Visi linkėjo geriausios 
laimės jaunavedžiams, sutei
kdami daug brangių dovanų. 
Newarko choristai įteikė ir 
savo gražią dovaną.

O. Jocienė, jaunavedės mo
tina, yra „Amerikos” skaity
toja.

Bazaras
Švč. Trejybės par. bazaras 

pradedamas spalių 17 d. 7 v. 
vak. ir tęsis šiomis dienomis: 
spalių 18, 19, 22, 24, 25, 26, 29 
ir 31 d.d. ir lapkričio 1-2 d.d.

Visais vakarais bus šokiai 
ir kermošius, sekmadieniais 
įvairios programos. Spalių 26 
d. bus drūtuolių ristynės. 
Lapkričio 2 d. bus vadinimas.

Visi lietuviai kviečiami 
atsilankyti.

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Parašė

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
Tuos paskutinius žodžius kapitonas von der Goltz iš

tarė lyg į save ir, valandėlę pamąstęs, tęsė toliau:

— Bet gi aš to pono niekad neužmiršiu. Jis išgelbėjo 
mane iš bėdos, kuri man grėsė dideliu nemalonumu ir 
gal kalėjimu. Buvau tada dar mažas, tai į kalėjimą 
gal nebūčiau pakliuvęs, bet nuo policijos nuovados ne
būčiau išsisukęs. Jis mane ne tik išgelbėjo, bet ir pas 
save pasiėmė. Geras buvo ponas.

— Kaip jo pavardė? — pasiįdomavo Andrius. ’
— Mažai ką iš Lietuvos atsimenu, bet to pono pavar

dės kol gyvas neužmiršiu. Jis vadinosi Vaišmantas.
— Vaišmantas! — sušuko Andrius, — tai mano kai

mynas ir geriausias prietelius. Tai mudu būsiva iš vie
no krašto. *

— Vargiai, — pakraipė galvą kapitonas, — jis bu
vo tada atvykęs į mūsų miestelį iš tolimo krašto. Bet 
jo dvaras vadinasi... Meškučiai.

— Tai tas pats! Ar tamsta seniai pas jį gyvenai?
— Jau bus per 25 metai, — atsakė von der Goltz. — 

Tuo laiku gal dar vos buvai gimęs, dėlto mudviem ir 
neteko susitikti. Iš visa ko atrodo, kad tai bus tas pats 
dvarponis, kurį abudu pažįstava. Bet grįžtu prie savo 
pasakos. Vieną kartą mudu su tėvu nuvykova į netoli
mo miestelio mugę. Turėjova parduoti javų, daržovių, 
vaisių. Tėvas mėgdavo išsigerti; pardavęs kiek javų ir 
gavęs pinigų, nudūlino į smuklę. Mane paliko vieną 
vežimo daboti. Tuoj pamačiau, kad bus bėdos. Miesto 
vaikėzai pradėjo apie vežimą sukinėtis, šį bei tą nu
sitverdami. Kenčiau dantis sukandęs ir neišdrįsau 
jiems ką pasakyti. Tai juos dar daugiau įdrąsino. Ypač 
viens vikrus lenkiškai kalbąs vaikėzas ne tik grobstė 
nuo vežimo obuolius ir grūšes, bet rodė man liežuvį ir 
visaip koliojosi, vadinadamas mane mužiku, chamuila, 
lietuvišku meškiuku ir panašiais vardais. Neiškenčiau 
ir paleidau į jį kietu obuoliu taip smarkiai, kad jis nu
virto kaip negyvas. Pataikiau tiesiog į burną ir sukru
vinau nosį. Vaikėzas bet gi atsigaivaliavo ir besiraičio- 
damas žemėje nežmoniškai klykė. Kiti vaikai išsigandę 
išbėgiojo, bet apie mano vežimą susiiinko minia žmonių, 
miestelėnų lenkų ir ūkininkų lietuvių. Kilo didelis 
triukšmas.

Nauji skaitytojai
Varg. St. Globio pasidarba

vimu, „Ameriką” užsiprenu
meravo šie nauji skaitytojai:

B. Burbic, J. M. Bujauskas, 
S. Burokas, K. Gegužis, L. 
Gaubas, J. Jodelis, K. Krumė- 
nas, E. Kranauskienė, A. Pa- 
čėsa, A. Strougis, V. Stak- 
nys, J. Trečiokienė, V. Vail
okas, A. Žukauskas, Z. Draz- 
dauskas, J. Jesukaitienė, H. 
Kaminskas, J. Peldūnas, J. 
Rakickas, J. Račkus, K. Stro- 
lis, J. Stukas, P. W. Skeber- 
dis, M. Šilienė, M. Akialis, A. 
Simanavičius, A. Stoškus.

Sveikiname naujus skaity
tojus, tikėdami, kad „Ameri
ka” jiems visiems patiks.

Baltimore, Md.

Pereitą savaitę kunigai 
paulistai iš New Yorko sakė 
pamokslus mūsų bažnyčioje 
anglų kalba. Daug žmonių 
lankėsi. Įdomu buvo klausyti, 
kaip vienas kunigas davinėjo 
klausimus, o antras sakykloje 
atsakinėjo. Lietuvių mažai 
lankėsi į tuos pamokslus.

Spalių 12 d., sekmadienį, 
8:30 vai. ryte Mišiose šv. var
do vyrų draugija skaitlingai 
ėjo in korpore prie grotelių. 
4 vai. po piet buvo Stebuklin
go medalikėlio Novena ir Ro
žančius lietuviškai, nedaug 
buvo lietuvių. Kun. Mendelis 
pabarė, kad lietuviai nekalba 
garsių novenų maldų.

5 vai. buvo parapijos nau
dai vakarienė. Atėję iš bažny
čios negavo vietų prie stalų— 
salė jau buvo prikimšta.

Spalių 8 d. atvėso oras. 10 
d. ryte pasirodė seniai lauk
tas lietus, bet ištroškusiai že
mei mažai jo. Atvėsus orui, p. 
A. Ivoška (zakristijonas) su
sirgo sloga. Linkime Antanui 
greit susveikti.

Minėkime kankinius
Šiomis dienomis mūsų spau

da skelbia vardus ištremtųjų 
į Rusiją ar nužudytų lietuvių. 
Būtų gera tuos sąrašus išsi
kirpti ir į atitinkamus virše
lius įrišti. Tinkamai minėki
me nekaltai nukentėjusius 
lietuvius katalikus. Atkalbė
kime už juos ir jų vėles Ror 

Ižančių. J. K.

Rochester, N. Y.

Spalių 5 d. amžinybėje už
geso Barbora Rimkienė. Gi
mus Lietuvoje, Ruzgių kaime, 
Svėdasų apylinkėje. Buvo pa
šarvota savo namuose, 4 Bre
men St. Tarp gausybės gėlių 
vainikų skendėjo karstas, bet 
gražiausias vainikas — 20 
mišių, užprašytų jos artimų
jų ir pažįstamų už jos vėlę.

Ji mirė beveik pačiame am
žiaus stiprume, turėdama 45 
metus. Visi stebėjosi netikė
ta mirtimi, nes Barbora Rim
kienė atrodė dar stipri ir pil
na energijos. Ji aktyviai da
lyvavo visoje lietuviškoje ka
talikiškoje veikloje. Priklau 
sė prie moterų šv. Marijos pa- 
šalpinės draugijos. Visada 
nuoširdžiai rėmė visus Lietu
vos reikalus, sielojosi jos var
gais.

Jaunose dienose gyvenda
ma tarp radikališkai nusitei
kusių žmonių, išliko pilna ka
talike ir savo šeimą toje dva
sioje auklėjo. Jos pastango
mis dukrelės Genovaitė ir Al- 
fryda baigė lietuvių parapiji
nę mokyklą ir buvo pasiųstos 
į aukštesnes katalikiškas mo
kyklas. Puikiai sugyveno su 
savo vyru Pranu. Įdomu tai, 
kad šiais metais Rimkai susi
laukė 25 metų vedybinio jubi
liejaus ir rengėsi jį tinkamai 
paminėti. Bet mirties angelas 
apgaubė juos juodu šydu, vie
toj džiaugsmo Rimkų šeimai 
atnešė didį liūdesį.

Palaidota spalių 8 d. iš šv. 
Jurgio parapijos bažnyčios. 
Ilgai šeima ir rochesteriečiai 
minės Barborą Rimkienę. 
Liūdinčiai šeimai reiškia
me užuojautos.

Ant. Žiemys.

Bridgeport, Conn.

i ir solistų, vietinių ir svečių. 
Mūsų kolonijoje tą dieną bus 
muzikų svečių net iš Brook
lyn, N. Y. ir šiaip įžymių sve
čių. Viskas įvyks lapkričio 23 
d. parapijos salėj.

Yra daug žmonių, kurie 
dar neskaito lietuviškų laik
raščių, nei „Amerikos”, nei 
„Darbininko.” Dabar, orui at
šalus ir ilgiems vakarams be
siartinant, geriausiai tinka 
užsisakyti šiuos laikraščius, 
arba už prenumeratas užsi
mokėti. Šiuose laikraščiuose 
dabar yra pilna iš Lietuvos 
žinių žinelių, kurios kiekvie
nam svarbu žinoti. „Ameri
kos” laikraščio antrašas: 222 
South 9th St., Brooklyn, N. 
Y.; „Darbininko” — yra 366 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass. Taipgi galit pas varg. 
A. Stanišauską užsisakyti; 
jis visuomet jums patarnaus.

Ansonia, Conn.

Kiekvienas, iš kitur atva
žiavęs, susižavi gražia j"

savo nuožmios klaidos « 
ir dytos seime, tai savo I 

jaukia Ansonijos šv. Antano jėgos iš Tarybos pasitrai 
Lietuvių parapijos bažnyčia 
ir gražiu, erdviu, žydinčiais 
medžiais apsodintu švento
riumi.

Rūpestingo ir uolaus klebo
no kun. V. Karkausko pastan
gomis, bažnyčios vidus yra 
gražiai atnaujintas: sienos 
gražia spalva ir paveikslais 
išdėkoruotos, atnaujintas di
dysis altorius, stacijos, suo
lai. Sutvarkytos šviesos. Va
kare, sušvitus elektros švie
sai, Kryžius didžiajame alto
riuje atrodo tikrai įspūdin
gai.

Langų vitražams pinigai 
jau suaukoti — vienas langas 
kaštuos 165 dol. ir netrukus 
bus visi sudėti.

Kun. V. Karkaskas džiau
giasi savo parapijiečių pa
vyzdingumu ir duosnumu.

Svečias.

ETOS >
A. Frenzelis dar labiau
Buvęs Tarybos pirmini

Toronto, Out

Parapijos metinis bazaras 
jau prasidėjo ir tęsis iki spa
lių 25 d., kur bus užbaiga ir 
visi išlaimėjjmai.

„Dainų Šventės” progra
moj dalyvaus chorai, vado
vaujami šių muzikų vargoni
ninkų: komp. A. Aleksio iš 
Waterbury, Conn., muz. J. 
Balsio iš Hartford, Conn., ir 
vietinis choras, muz. A. Sta- 
nišausko vadovaujamas. Tad 
susidarys chorų choras. Bus

Pranciškonų Misijos.

Spalių 7 d. čia prasidėjo 
misijos, kurias veda neseniai 
iš Lietuvos atvažiavęs pran
ciškonas Tėvas Justinas Vaš- 
kys. Jaunasis misijonierius 
žavi visus savo iškalbingumu, 
savo gražiais ir praktiškais 
pamokslais.

Lietuviai misijose skaitlin
gai ir uoliai dalyvavo; misi- 
jonieriaus paskatinti, kasdien 
gausiai ėjo prie šv. Komuni
jos. Vakare per Rožančiaus 
pamaldas melstasi už pasau
lio taiką ir už Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimą.

Tretininkai labai džiaugėsi, 
kad misijonierius pranciško
nas iš ryto jiems pasakė pri
taikintus pamokslus. Treti
ninkų susirinkimas įvyko 
sekmadienį spalių 12 d. Kleb. 
kun. V. Karkauskas deda pa
stangas, kad Ansonijos lietu
vių tretininkų kongregacija 
būtų kanoniškai įkurta.

Misijonierius T. Justinas 
Vaškys, pergyvenęs Lietuvo
je komunistų okupacijos me
tu įvairias baisenybes, tris 
kartus išvengęs mirties, ma
tęs karo nuteriotus kraštus: 
Vokietiją, Prancūziją, Ispani
ją, spalių 14 d. parapijos salė
je papasakojo savo pergyve
nimus.

Kanados Lietuvių Seimo 
Kritikams

Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos Toronto kuopa rugsėjo 
28 d. susirinkime vienbalsiai 
nutarė užprotestuoti prieš 
„Naujienose” paskelbtus O. 
Indrelienės, A. Frenzelio, J. 
Rašalos ir S. P-nės raštus, 
paneigiančius seimo nutari
mus ir šmeižiančius Tarybos 
sekretorių K. Burę.

T. M. D-ja pripažįsta, kad 
Kanados Lietuvių seimas, ku- 
rame dalyvavo per 70 atstovų 
iš 19 organizacijų, tarė ga
lingą žodį dėl Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo, 
už Santarvės pergalę ir ištiki
mybę Kanadai.

Vien tik šios rezoliucijos 
pateisino visus vargus ir iš
laidas, susidariusias šaukiant 
seimą.

Dabar, seimui praėjus, bet 
kokia kritika ir užsipuldinėji
mai ardo seime užsibrėžtus 
planus vykdyti ir kelia mūsų ' 
tarpe nesantaiką.

Minėtiems koresponden
tams matomai nepatiko, kad 
K. Burė yra iniciatorius ir 
organizatorius Tarybos ir dar 
seime išrinktas sekretorium. 
Dėl to O. Indrelienė, grau
džiai išsiverkusi, pareiškia:

karščiavęs, jis kaltina .r SĄJUNGOS 
seimą, kam K. Burė išrin ^ĮAVDIAS 
ir įsako T. M. D-jai jį iš 1 \___
bos atšaukti. Labai gaila],d Maspetho par. 
A. Frenzelis skaito saver ^ew Yorko ir 
mok ratu, o jaučiasi tik Moterų
0 ’. . ferities suvažiavi-

T M. D-ja pareiškia Ka atidarė kun 
LZ

jjiiis, pasveikinda- 
Neatvykus ap- 

•aininkei S. Suba- 
cepirm. 0. Dobro- 
pirmininkavo M. 

įApskr. raštinin- 
jtulienė perskaitė 
kuris vienbalsiai 

įvažavime dalyva- 
jvų iš 5 kuopų, 3 
dvi valdybos na- 

: kuopos pristatė 
kuriuos peržiūrėjo 
inienė. Toliau se- 
aportai. Pranešė 
Barkauskienė, 29 
aekūnienė, 30 kp. 
iė, 35 kp. J. Staš- 
ip. B. Ašmontienė,

K. Burė seime jokios kl| 
nepadarė, tad ir atitaisy 
ra ko. Socialistų ir jų k 
nei vienu atveju nesmerl 
purvais nedrabstė, kaip 
jie rašo.

Jeigu seime buvo 1 
mažų nesklandumų, tai r 
kretoriaus kaltė, bet p 
ninkaujančio, kuris pas 
vienpusišku ir nesugc 
tinkama tvarka visko pr 
ti.

Kaslink atšaukimo sek 
riaus iš Tarybos, T. M. 
griežtai pasmerkia A. ] 
zelio diktavimą draugija 
ji turi rinkti ir ką ne į 
bą.

Draugija vienbalsiai .
ria K. Burės užsilaikymi išgavo_ir apie 
me, jo nuveiktus darbui se™^; Y18* ra' 
rybai ir atmeta A. Frei Susirinkimas 
(ne socialisto) dikta13Inuotaikoj, tvąr- 
palikdama jį T. M. D-jc keletas nau’ 
stovu Taryboje.

T. M. D-jos Va](® dienos vakare 
Pirm. Petras Vedecl narės surengė 
Sekt. A. Augutis, 
Ižd. A. Ciruna 
Knyg. E. Matušaiti!

S. seimą. Visi ra-

:o atstovėms ska- 
aę, kurion atsilan- 
amtu svečių, tarp 
J.Balkūnas ir „A- 
«i. J. B. Laučka.
:įatidarė ir jai va
ipos pirm. M. Ta
lė, pakviesdama gj. vc.u.uu ,U,,d sutalb

prasta meile, nevalia fcj,choras vado. 
tis gyvenimo dziaugsmi;.

Visuomenės veikėjas 
nių akyse tik idėjų nu 
Šiam maišui nevalia gy 
gyvenimu, nevalia mylėta

Jei sekretorius neatitaisys |
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pos 
pare 
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mini 
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šiem 
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Vi 
visų 
bai i
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ros choras, vado- 
iA. Visminui, su- 
tnvos ir Amerikos 
keletą dainelių.
d užpildė pradžios 
liosios mokyklos 

B. J. Shawkonild™jant sese- 
ikouėms. Pertrau
ko merginos su- 

GRABORIUS — tolių, akompanuo 
BALZAMUOTO J AS Visminui. Suvai

ką „Aš viską ži- 
ėĖd. Klausevičius 
ulytė. Duetą gra- 
avo M. Augusti- 
Jonuškaitė. Dialo- 
:okiniai Pr. Lauri- 
Ražickaite. Vei

sta kėdė” suvaidi-

Tel. HArrison 6 -1693

(Ašakūnas)

Mi 
savo 
kakc 
seku 
reišl 
vaka 
prog

M; 
daly 
graž 
visi 
Bilie

Laisniuotas New Yor 
ir New Jersey valstyb

310 John Street 
Harrison, N. J.

Ai

vo.
par;
lanl

Lenkai norėjo nutraukti mane nuo vežimo ir čia pat 
su manim apsidirbti, bet lietuviai mane užstojo. Atrodė, 
kad kils peštynės, bet atbėgo du policininku ir nustū
mė žmones nuo vežimo. Buvau išgelbėtas nuo minios, 
bet pakliuvau į policijos ranką. Policininkai manęs klau
sinėjo, kas čia atsitiko. Aš buvau taip nusigandęs ir su
sijaudinęs, kad tik kažką mikčiojau, negalėdamas nė 
žodžio ištarti. Tada vienas lenkiškai kalbąs miestelėnas 
pasisiūlė paliudyti, kad aš visai bereikalo sviedžiau 
obuoliu į tą nekaltą vaikutį ir jį sukruvinau. Čia ir aš 
jau atradau kalbą ir garsiai užprotestavau. Sakiau, 
kad tas vaikėzas vogė iš mano vežimo ir dar mane pra
vardžiavo, tad neiškenčiau ir smogiau jam kietu obuo
liu. Miestelėnas tada visu balsu suriko, kad aš ne tik 
peštukas, bet ir melagis. Visi lietuviai esą toki. Nebuvo 
kas mane apgintu. Policija nežinojo, kam tikėti. Mano 
tėvas vis dar nesirodė. Jaučiausi žiaurių žmonių nu
skriaustas ir pradėjau karčiai verkti. Staiga iš minios 
išėjo aukštas švarus ponas ir rūščiai tarė:

— Už ką jūs skriaudžiate šį vaiką? Jis didvyriškai 
gina tėvo vežimą nuo užpuolikų ir vagišių, o jūs kaip 
vilkai jį ujate. Gėda!

Griežtas pono tonas ir energinga jo elgėsena pada
rė smarkaus įspūdžio. Visi bailiai pasitraukė šalin. 
Miestelėnas mėgino dar pertarti, bet ponas aštriai jį 
subarė:

— Nutilk, tamsta, aš viską mačiau!
— Jūs verčiau areštuokit tą išdykėlį vaikėzą, kurs 

vagišiavo nuo vežimo ir dar koliojo savininką. Aš 
viską mačiau, nes jau bus pusvalandis, kai daboju tą 
šitą sceną. Tas išdykėlis gerai gavo per nosį, bet 
jam dar to maža. Toki valkatos ir žulikai reikia bau
sti be pasigailėjimo. Kur jis dabar?

Ir ponas dairėsi aplinkui, matyti, tikrai pasiryžęs 
suimti mano užpuoliką ir atiduoti jį policijai. Bet 
tas, suuodęs kuo čia kvepia, jau dūmė šalin kiek 
kojos neša. Ponas nusišypsojo.

— Matote, kur tikras kaltininkas, — kreipėsi jis į 
policininkus. — Pats jaučiasi blogai padaręs ir bėga 
kur akys neša. Jo pabėgimas išaiškina visą dalyką. 
Taigi, paleiskite šį vaikutį. Aš jį čia padabosiu, kol 
sugrįš tėvas, kurs, matyt, kur užtruko.

Policininkams daugiau nieko nebeliko, kaip pa
klausyti mano užtarėjo. Jie taip ir padarė ir nuėjo 
sau. Pasilikova du vienu. Ponas maloniai mane pa
glostė.

— Nebijok, vaikeli, aš tave apginsiu. Mačiau, kad 
tu ištikimas ir drąsus tėvo turto globotojas. Tu man 
patinki. Ar norėtum pas mane gyventi? Aš leisčiau 
tave į mokslą. Kaip tau tai patinka?

Į mokslą! Ta žinia tiesiog džiaugsmu mane supur
tė, bet ką pasakys mano tėvas? Tą mintį Vaišman

tas, tur but, išskaitė iš mano akių, nes tuojau links
mai man tarė:

— Na, tai viskas gerai. Matau, kad mokytis nori, 
o dėl tėvo nebijok. Jis tave leis. Viena burna bus jam 
mažiau maitinti.

Kaip jis puikiai atspėjo mano mintis ir mano tėvo 
būdą! Bet štai atėjo ir tėvas, gerokai jau pasivaiši
nęs. Ponas Vaišmantas jam viską atpasakojo. Sun
ku buvo atspėti, kaip tėvas širdyje priėmė tą mano 
„didvyrišką” poelgį, kurį anot Vaišmanto, aš paro
dęs, begindamas jo turtą. Nors įkaušęs, jis pono aky
se mokėjo tramdyti tikruosius savo jausmus. Ponui 
Vaišmantui paklausus, ar leistų mane pas jį apsigy
venti, tėvas jau neišlaikė abejutiškumo rolės ir di
džiausiu džiaugsmu priėmė tą pasiūlymą. Aš taip 
pat nudžiugau ir Vaišmantas plačiai nusišypsojo, žo
džiu, visi buvome patenkinti.

Taip ir apsigyvenau Vaišmanto dvare. Jis man bu
vo geresnis už tikrąjį tėvą, ne už mano žiaurųjį, bet 
už bet kokį tėvą. Tačiau neilgai ten buvau, nes ma
ne tuoj leido mokytis. Už poros metų jau buvau gim
nazistu ir jaučiausi laimingiausias visame pasauly. 
Mokslas man sekėsi ir už poelgį gaudavau aukš
čiausius požymius, nes iš tiesų buvau ramus, darbš
tus ir niekam į kelią nepareinąs. Tačiau išbūti geram 
ne taip jau lengva, jei kiti tave erzina, engia ir nie
kina. Gi tokių atsiranda visose mokslo įstaigose, at
sirado ir mūsų gimnazijoje.

— Ar jie buvo lietuviai? — pasiteiravo Andrius.
— Ne, — atsakė von der Goltz, — su lietuviais 

gerai sugyvenau.
— Tai gal žydai?

— Ne. Mūsų laikais žydai buvo prislėgti kaip ir 
mes. Ir rusai buvo neblogi. Tiesa, jų buvo mažai. 
Jie, nors valdžios globojami, jautėsi lyg ir svečiai, ne
išdrįsta su lietuviais santykiauti. Bet su jais arčiau 
susipažinus, galima buvo gerai sugyventi. Jie ne iš
didūs, išskyrus gal vieną-kitą kvailesnį, kokio val
dininko ar inspektoriaus sūnų, šiaip jau rusai sugyve
nami. Aršiausi tai buvo lenkai. Pas juos ir nesvietiš
kas išdidumas, ir nesutramdoma panieka lietuviams. 
Nepraeis pro šalį nepavaišinę mus chamais, mužikais, 
piemenimis ir tam panašiais epitetais. Nežinau kodėl 
jie daugiausia kilpdavo į mane, ramiausią ir nedrą
siausią visoj klasėj. Gal dėlto, kad jų vengdavau ir 
bijodavau, o gal ir dėlto, kad geriau už juos visus 
mokiausi. Kenčiau per keturis ilgus metus. Tačiau 
penktoj klasėj jau pradėjo manyje pareikšti sąvoka 
__vyriška, ar tautinė, nežinau. Gal viena ir kita. Bu
vau jau tada paūgėjęs 17 metų vyrukas, — mat, kiek 
vėlokai buvau pradėjęs mokytis; na, ir staiga pa-

eškantiems

sijutau susipratusiu lietuviu. Toji sąvoka pas: 8 vaikučiai: 
manyje gan netikėtai, tarsi iš karto subrendai 
dėjau lenkučiams atsikirsti ,ir tai gan smarkiai

Vieną kartą, pasklydus gandui, kad aš jai 
duodu užgauliojamas, priėjo prie manęs lenki
jos vadas, akyplėša Kurakovskis. Su juo buvo lietas - neregėtas 
būrio draugai. Lietuvių mokinių arti nesimati jų šeimynų mūro 
mentas buvo patogus. Ilgai su pikta panieka Abarių, centra- 
kovskis žiūrėjo man į akis ir pagaliau tarė: patogi vie-

— Nusiimk, mužike, kepurę! 5150 00!
Manyje taip virte ir užvirė, bet visa galia " ' mūr0 

laikiau ir saitai, su tokia pat panieka atsoviai , J.................pbanai, visi jren-
— Aš galiu būti ir mužikas, bet šlapiai vištai 

silenksiu.
hrų garadžius.

Par 
uoli 
ki s 
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ra 1 
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Kon 
Sodi 
bus

Vienas kitas jo draugas sukiksėjo. Tiesiog ne lynų atskiras na- 
susilaikyti, nes mano atsakymas buvo labai t 
Kurakovskis paraudo kaip vėžys ir čia jau p 
kaip drobė. Vos suprantamu iš 
sušniokštė pro dantis:

— Ką pasakei, chame? Atšauk, nes—
Užteko jau man tų „chamų”. Prisiklausiau ; kreipkitės 

keturis metus. Šis kartas nemeluos — ir, ilgi 
laukdamas, sugrūdau savo kumščią į lenko pi 
Susikruvinau krumplius, bet išgrūdau jam tris d 
Kurakovskis taip ir susmuko ant žemės.

Kas toliau buvo, tai man ir po šiai dienai 
ku. Visas vaizdas mano minty lyg miglomis apt 
tas. Pasigirdo klyksmai, kažkas man puolė, pati 
vėl atšoko; mano kumščios dirbo kaip garvežii 
tonai, subėgo visas būrys mokinių, sargų, mokj' 
sugriebė mane už rankų, aš muisčiausi, klykiau, n i » AITAI 
dau, pačiam inspektoriui spjoviau į barzdą, ž( UyIIj KAlvAlMJI 
kilo neįmanomas skandalas. Pagaliau mane su V

karų garadžius.

pagiežos balp & •i'genus pagauna
oka greitai veikti. 
Jonuokite, rašy-

'laeliulis 
ie— Laisniuotas 
Pokeris
Woodhaven, N.Y.

ir įstūmė į šaltą karcerį. Ten tik atsipeikėjau i 
svarčiau, kad mano mokslo karjera, bent šioj gi 
zijoj, bus baigta. Neapsirikau. Mane kaipo nes 
domą, laukinį ir nenormalų mokinį pavarė iš 
nazijos su vilko bilietu, be teisės įstoti į kitą gi 
ziją. Visas taip sukietėjau, kad to nepaisiau, 
buvo tik pono Vaišmanto, kad padariau jam tol 
malonumą. Tačiau aš nė nežinau, kaip jis tai pr

ras 1 
daug 
daly

At 
penk 
vyra 
mini 
lieta 
mi. I 
rius, 
laika

11 Grand Street,
Tel. EVergreen 7- 

Čia pasielgiau kaip koks žvėriukas — nė nepaf DIRBĖJAI GEROS RŪŠĮ 
tęs su savo geradariu .tiesiog išbėgau į Prūsu; b pasižiūrėti mūsų pardu 
nau, kad tai labai negražu, bet tuo momentu as ’^lyginkite kainas su kitom 
ku gyvu nebūčiau turėjęs drąsos jam į akis pr 
dyti.

Buvau bemanąs bėgti į Ameriką, bet keliom 
cento neturėjau, tai tik vargais negalais pėščiai 
ėjau į Prūsus, kad, čia pabuvojus ir užsidirbęs pi 
galėčiau išvykti į užjūrį. Bet išėjo kitaip. j 

(Bus Daugiau)

^8ie lengviems išmokė jim

iCS NIEKUR NEGAUS] 
Kaip Petraičių Kra 

I’ETRAITIENE
šokėsite už rakandus, o



kvienas, iš kitur atva- 
i, susižavi gražia ir 
i Ansonijos šv. Antano 
vių parapijos bažnyčia 
.žiu, erdviu, žydinčiais 
ais apsodintu švento-

dytos

---------------------w. .

iober 10 d„ 1941 m.

S ETOS ŽINIOS
«

AMERIKA

Maspetho Žinios

lestingo ir uolaus klebo- 
q. V. Karkausko pastan- 

bažnyčios vidus yra 
ii atnaujintas: sienos 
i spalva ir paveikslais 
iruotos, atnaujintas di- 
altorius, stacijos, suo- 
įtvarkytos šviesos. Va- 
sušvitufe elektros švie- 
iryžius didžiajame alto- 
atrodo tikrai įspūdin-

irl8ako| 
Jį

0»Ų;
T. f 

K S 
m*.

SRŲ SĄJUNGOS 
VAŽIAVIMAS

igų vitražams pinigai 
įaukoti — vienas langas 
os 165 dol. ir netrukus 
isi sudėti.
i. V. Karkaskas džiau- 
savo parapijiečių pa
ilgumu ir duosnumu.

Svečias.

.2 d. Maspetho par. 
rko New Yorko ir 
iey A.L.R.K. Moterų 
jskrities suvažiavi- 

į malda atidarė kun. 
dčius, pasveikinda- 

t wes. Neatvykus ap- 
purvji^ irmininkei S. Suba- 
1,0 j. vicepirm. O. Dobro- 

į, pirmininkavo M. 
lė. Apskr. raštinin- 
‘utulienė perskaitė

neivi^

Jie nš

Mihfe j kuris vienbalsiai 
vienį '

Doronto, Ont.

Suvažavime dalyva- 
tmkais; tovų iš 5 kuopų, 3 

ir dvi valdybos na- 
KasĮįį >s kuopos pristatė 

riam|| i, kuriuos peržiūrėjo 
kūnienė. Toliau se- 
I raportai. Pranešė

ti

nados Lietuvių Seimo 
Kritikams

ynės Mylėtojų Draugi- 
ironto kuopa rugsėjo 
susirinkime vienbalsiai 
ė užprotestuoti prieš 
iienose” paskelbtus 0. 
ienės, A. Frenzelio, J. 
os ir S. P-nės raštus, 
giančius seimo nutari- 
r šmeižiančius Tarybos 
:orių K. Burę.
M. D-ja pripažįsta, kad 
los Lietuvių seimas, ku- 
dalyvavo per 70 atstovų 
organizacijų, tarė ga- 
žodį dėl Lietuvos Ne- 
usomybės atstatymo, 
itarvės pergalę ir ištiki- 
Kanadai.
i tik šios rezoliucijos 
ino visus vargus ir iš- 
, susidariusias šaukiant

zeliojį
ji turi h i. Barkauskienė, 29
* -litiekūnienė, 30 kp.

Drj-v ienė, 35 kp. J. Staš- 
kp. B. Ašmontienė, 

raportavo ir apie 
. S. seimą. Visi ra- 
iimti. Susirinkimas 
roj nuotaikoj, tvąr- 

st0T]V riimta keletas nau- 
1 mirimų.

čios dienos vakare 
O kp. narės surengė 
mo atstovėms ska- 
ienę, kurion atsilan- 
u šimtu svečių, tarp 
i. J. Balkūnas ir ,,A- 
red. J. B. Laučka.

enę atidarė ir jai va-

riaKBj

rytai ir

Eli!

niiĮakv
Šiam g uopos pirm. M. Ta- 
gyvent 
prasta e 
tisgyiE rijos choras,

enė, pakviesdama 
lOną sukalbėti mal- 

vado- 
nuz. A. Visminui, su- 

ę—; įietuvos ir Amerikos 
r keletą dainelių.

TO mą užpildė pradžios 
ssniosios mokyklos 

|| vadovaujant sese- 
eiškonėms. Pertrau- 
choro merginos su- 

g Rainelių, akompanuo 
A. Visminui. Suvai- 
lediją „Aš viską ži- 
Idė Ed. Klausevičius 
trulytė. Duetą gra- 
inavo M. Augusti- 

t’g. Jonuškaitė. Dialo- 
į mokiniai Pr. Lauri- 

T. Ražickaite. Vei- 
įžyta kėdė” suvaidi- 

" klos vaikučiai: L. 
oijui.au ou^ipiaiuDiu u«ui»l£ ? _________________

manyje gan netikėtai, tara L i
Ieškantiems

ar, seimui praėjus, bet 
kritika ir užsipuldinėji- 
rdo seime užsibrėžtus 
i vykdyti ir kelia mūšy 
nesantaiką.
ėtiems koresponden- 
matomai nepatiko, kad 
rė yra iniciatorius ir 
zatorius Tarybos ir dar 
išrinktas sekretorium.

O. Indrelienė, grau- 
išsiverkusi, pareiškia: 
ekretorius neatitaisys

irN?

sijutau susipratusiu lietai

dėjau lenkučiams atsikirsti r.
Vieną kartą, pasklydus p 

duodu užgauliojamas, priėję? 
jos vadas, akyplėša Kiūrako® 

būrio draugai. Lietuvių le
mentas buvo patogus. Ilgais 
kovskis žiūrėjo man į ate iri

— Nusiimk, mužike, kepė
Manyje taip virte ir už® . .....................

laikiau ir šaltai, su totai PI ambanai, vtsi jren- 
2-karų garadžius.

— Aš galiu būti ir mužka‘ į 
silenksiu. - ■ - -

Vienas kitas jo draugasų karų garadžius. 
susilaikyti, nes mano atsaku 
Kurakovskis paraudo kaip 
kaip drobė. Vos suprantat 
sušniokštė pro dantis:

girdėtas - neregėtas 
: 3-jų šeimynų mūro 
7 kambarių, centra- 
Idymas; patogi vie- 
. $5750.00!
šeimynos mūro na-

2-karų garadžius.

imyhų atskiras na

, bargenus pagauna 
moka greitai veikti, 
telefonuokite, rašy- 

— Ką pasakei, chame?Įasmeniai kreipkitės

M a c h u 1 i s
tate — Laisniuotas 
į Brokeris
It., Woodhaven, N.Y.
Virginia 7-1896

Užteko jau man tų „cte® 
keturis metus. Šis kartas 
laukdamas, sugrūdau savo t 
Susikruvinau krumplius, bei £ 
Kurakovskis taip ir susmuk-

Kas toliau buvo, tai nį 
ku. Visas vaizdas manomi# 
tas. Pasigirdo klyksmai, 
vėl atšoko; mano kuras®;

Kazlauskaitė, E. Osteika, R. 
Bielskis ir L. Lasis. Solo pa
dainavo S. Gedvilaitė.

Po šios linksmosios progra
mos dalies prasidėjo kalbos, 
kurias pasakė kun. J. Balkū- 
na, J. B. Laučka, T. Jočius, 
grab. V. Valantiejienė ir 
kuopų atstovės. Garbės stalo 
svečiai buvo nufotografuoti. 
Taipgi buvo laimėjimas „Pa
slaptingos dėžės”, kurią lai
mėjo B. Karalienė.

Valgius pagamino ir šeimi
ninkavo O. Lizūnienė, O. Lau
kaitienė, M. Norkevičienė, V. 
Gražulienė, O. Bagočiūnienė, 
R. Nedzinskienė. Prie stalų 
patarnavo S. Gedvilaitė, Me- 
reskevičienė ir M. Augusti- 
naitė. Prie alaus dirbo Marke
vičius. Svečius priiminėjo ir 
prižiūrėjo M. Tamošauskienė 
ir O. Petrulienė.

Baigdama programą, kuo
pos pirm. M. Tamošauskienė 
pareiškė padėką visiems pro
gramos dalyviams, seselėms 
pranciškonėms, muz. A. Vis
minui, šeimininkėms, visiems 
dirbusiems, kalbas pasakiu
siems ir svečiam už atsilan
kymą į šią vakarienę.

Visą laiką programos metu 
visų svečių nuotaika buvo la
bai puiki ir maloni.

— Altoriaus Draugija ruo
šia laimėjimų vakarą šį sek
madienį, spalių 19 d., 7 vai. 
vak., par. salėje.

— Transfiguration Crusad
ers, High School moksleiviai, 
jau turi arti šimto narių. Jų 
metinė šventė bus Kristaus 
Karaliaus dieną. Jie susiren
ka kas trečiadienis; turi va
landą „study club” diskusi
joms ir vėliau pašoka.

— Kun. Justinas Vaškys, O 
FM. atvyks Maspethan spalių 
22 d. ir bus ligi lapkr. 4 d. 
Laikys triduumą prieš Visus 
Šventus tretininkams.

— Pilietybės pamokos vie
nuolyne trečiadienio vakarais 
8 vai.

— Parapijos knygynas at
daras sekmadienio rytais. Vi
si gali naudotis. Jokių mo
kesčių nėra.

— Lietuvių bažnyčia re
montuojama. Dedamos nau
jos grindys ir viduje bus iš
dažyta.
—Lietuvių Auditorijos Ben

drovė gavo iš parapijos baza- 
ro pelno 1,100 dolerių, o ne 
770 dol., kaip „Vienybėje” 
pranešta.

— Serga parapijos ir drau
gijų veikėja V. Vyšniauskie
nė, artima „Amerikos” rė
mėja. Sirguliavo ir P. Šimkie
nė, bet dabar stiprėja.

Great Neck, N. Y.

SOV. RUSIJOS GELMESNA IŠGABEN
TŲ IR ŽUVUSIŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS

JUBILIEJINE VAKA
RIENE

Moterų Sąjungos 29 kuopa 
savo gyvavimo 25 metų su
kakčiai paminėti spalių 19 d., 
sekmadienį, 6 -vai. vak., Ap
reiškimo par. salėje, 
vakarienę. Bus labai 
programa.

Maloniai kviečiame
dalyvauti. Sąjungietės visada 
gražiai priima svečius, tad 
visi atsilankę bus patenkinti. 
Bilietai po 1 dol. 25c.

Komisija

rengia 
graži

visus

Angelij Karalienes

Parapijos bazaras įsisiūba
vo. Pereitos dienos rodo, kad 
parapijiečiai ir svečiai ne tik 
lanko, bet ir remia bazarą. 
Parapijos jaunimas prie būdų 
uoliai ir sumaniai dirba, ko i- 
ki šiol to nepastebėta. Atsi
lankę buvo patenkinti, nes y- 
ra kuo nors užsiimti bazare ir 
laimėjimų proga labai didelė, 
žodžiu, viskas eina gražiai ir 
gera tvarka.

Šį sekmadienį parapijos so- 
dalietes eis bendrai prie šv. 
Komunijos 9 vai. mišių metu. 
Sodaliečių mėn. susirinkimas 
bus spalių 20 d. vakare.

Parapijos laimėjimų vaka
ras buvo trečiadienį. Šį kartą 
daug kitataučių atsilankė ir 
dalyvavo bazare.

Atsiminkite: lapkričio 7 d. 
penktadienį, Šv. Vardo d-jos 
vyrai rengia smagų pasilinks
minimą parapijos salėje. Bi
lietai 25c., jau pardavinėja
mi. Pasipirkite pas dr-jos na
rius, nes gali pritrūkti. Dabar 
laikas!

Radzevičių sukaktis
Spalių 12 d. sukako lygiai 

40 metų, kai Kazimieras ir 
Sofija (Bukontaitė) Radzevi- 
čiai — Rogers susituokė. Juos 
1901 m. spalių 12 d. sušliuba- 
vo kun. Varnagiris Angelų 
Karalienės par. bažnyčioje, 
Brooklyne.

Šiai sukakčiai atžymėti, 
spalių 11 d. Kasmočių salėje 
surengta didžiulė puota, ku
rion atsilankė per 200 asme
nų. Buvo svečių ne tik iš 
Great Necko, bet ir iš Brook
lyn©, Port Washington©, Ma- 
spetho, Blissville ir kitur. Vi
si gražiai priimti ir pavaišin
ti. Stalai buvo pilni skaniau
sių valgių. Grojo orkestras.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kun. J. Balkūnas, Radzevičių 
sūnus Kazys ir dukterys Ona 
ir Sofija, Bukontai, M. Ven
ckienė, grab. P. šalinskas 
(piršlys), Nakiūnas ir žmona 
(svočia), žentai Morkeliūnas 
ir Sheer, kun. P. Lekėšis, la
kūnas P. Šaltenis, Ant. Alek
na, J. Šertvydis, „Amerikos” 
redaktorius, grab. S. Aromis- 
kis, J. Blažonis, adv. J. An
dziulaitis ir kt. Įteikta daug 
dovanų. Programą vedė Al. 
Vasiliauskas.

Radzevičiai nuoširdžiai dė
kojo visiems dalyviams už at
silankymą, dovanas ir sveiki
nimus.

Radzevičiai seni Great 
Necko gyventojai, uolūs lie
tuvybės ir katalikybės darbo 
rėmėjai. Jų geros širdys daug 
kam padėjo. Linkime laimin
gai sulaukti auksinio jubilie
jaus. T. B.

BUTKŲ PADĖKA

ro

tonai, subėgo visas būrys^ TUVIU RAKANDŲ KRAUTUVĖ 
sugriebė mane už rankų, as<-
dau, pačiam inspektoriui 
kilo neįmanomas skandalas. 
ir įstūmė į šaltą karcerį. T«' 
svarčiau, kad mano mokslo^ 
zijoj, bus baigta. Neapsirik; 
domą, laukinį ir nenonnaip 
nazijos su vilko bilietu, be 
ziją. Visas taip sukietėja^ 
buvo tik pono Vaišmanto, 
malonumą. Tačiau aš nė 
Čia pasielgiau kaip koks 
tęs su savo geradariu ' 
nau, kad tai labai neSr®J,L 
ku gyvu nebūčiau turėjęs 
dyti.

Buvau bemanąs bėgti į 
cento neturėjau, tai tik 
ėjau į Prūsus, kad, čia pab^| 
galėčiau išvykti į užjūrį.

(BusW

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

Išdirbėjai geros rūšies rakandų 
kite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
i palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

tjeSKF į---------------------------------------------------- - ~“
Juodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

PETRAITIENĖ IR SŪNŪS
cr------------------------------------
ūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Velionės M. Butkuvienės 
vyras Jonas, duktė Elena ir 
sūnus Juozukas nuoširdžiai 
dėkoja visiems pareiškusiems 
užuojautą ir dalyvavusiems 
laidotuvėse, ypač „Amerikai” 
už gražų aprašymą ir užuo
jautą.

Butkų šeima.

PAIEŠKOMMI ASMENYS:

Adomas Bakučionis ir Kazys 
Bakučionis, kilę iš Lietuvos, 
Vitkūnų kaimo, Pabaisko val
sčiaus, Ukmergės apskrities; 
ar apie juos žinantieji, prašo
mi rašyti Jonui Gaižučiui šiuo 
adresu: Jonas Gaižutis, Cam- 
postela 653, d. 39, Habana, 
Cuba.

New Yorke daugėja mirtys 
džiova. Tas pasireiškia ypač 
Queens apskrity. Sako, 7y2% 
mirčių ta liga padaugėjo.

(pradžia 2 pslp.)
267. Valerijonas Katkevičius bat- 

siuvis Šiauliuose.
268. Pranas Karnauskas geležinke

lietis Kybartuose.
269. Antanas Kalvaitis stalius 

Kaune.
270. Feliksas Keršis stalius Kau

ne.
271. Andrius Kažukauskas buhal

teris Vilniuje.
272. Juozas Kiršius kareivis.
273. Pranas Kuzmickas garlaivio 

kapitonas.
274. Zosė Koklauskaitė mokytoja 

Švenčionėliuose.
275. Stasys Kizelis šaltkalvis Kau

ne.
276. Antanas Kicelmanas šaltkalvis 

Kaune.
277. Kazys Klumbokaitis kareivis.
278. Balys Kartonas buv. pol. virš.
27. Kazys Kapočius stalius Pa

kuonyje.
280. Salamonas Karaitis sąskaiti

ninkas Vilniuje.
281. Algirdas Kačinskas juristas 

Vilniuje.
282. Jonas Kreivėnas tarnautojas 

Alvito vals. Vangėni} kaimo.
283. Bronius Kukaitis geležinke

lietis.
284. Mikas Klinčius buhalteris 

Vilniuje.
285. Juozas Kudla stalius Valkinin

kuose.
286. Stasys Kučinskas ūkininkas 

Plakėnų vienk.
287. Alfonsas Kriaučiūnas kareivis.
288. Bronius Kazlauskas kareivis 

Vilniuje.
289. Motiejus Kerbelis kareivis 

Vilniuje.
290. Juozas Karalius kareivis Vil

niuje.
291. Albinas Lelešius tarnautojas 

Vilniuje.
292. Julius Leknavičius tarnauto

jas Zarasuose.
293. Stasys Laskys kareivis Vil

niuje.
294. Bronius Liaudinskas darbinin

kas Kaune.
295. Alfonsas Lukoševičius kareivis 

Vilniuje.
296. Pranas Lisauskas kareivis 

Kaune.
297. Simas Lagunavičius tarnauto

jas Mariampolėj.
298. Liubomiras Laucius gydytojas 

Kaune.
299. Silvestras Lisauskas mūrinin

kas Kaišedoryse.
300. Kostas Lazauskas kepėjas Vil
niuje.
301. Albinas Modzikauskas techni

kas Rietave.
302. Stasys Mardosas buhalteris 

Vilniuje.
303. česys Meškauskas karininkas 

Panevėžy.
304. Pranas Naudžiūnas batsiuvys 

Kaišedoryse.
305. Pranas Pikšys mokytojas Pa

nevėžy.
306 Bronius Rožanskas prekybi

ninkas Kaune.
307. Jonas Romanauskas mašinis

tas. Gelvonų vai.
308. Jonas Remeikis tarnautojas 

Vilniuje.
309. Vincas Rudgalvis tarnautojas 

Gurgždu vąl.
310. Juozas Rimulaitis kareivis.
311. Vincas Radzevičius kareivis.
312. Vladas Radziulis siuvėjas Vil

niuje.
313. Pranas Ražanskas kareivis.
314. Jonas Rimutis raštininkas Kė

dainiuose.
315 Bronius Račys studentas Vil

niuje.
316. Jonas Raguckas stalius Kai

šedoryse.
317. Povilas Remeikis siuvėjas Už

paliuose.
318. Pranas Raišutis Grūšlaukio 

kaimo.
319. Antanas Ramanauskas ūki

ninkas Rudalių km.
320 Juozas Stasiulis sekretorius 

Suv. Kalvarijoj.
321. Pranas Steponaitis mokytojas 

Zaleke.
322. Antanas Skreblys kareivis 

Vilniuje.
323 Antanas Savickas kalvis Kau

ne.
324. Antanas Skudaitis kareivis 

Vilniuje.
325. Vacys Simonavičius daržinin

kas Vilniuje.
326. Povilas Steponavičius kareivis 

Vilniuje.
327. Stepas Slavinskas kareivis 

Vilniuje.
328. Pranas Stulga kareivis Vil

niuje.
329. Kipras Stankūnas ūkininkas 

Salantų vai.
330. Pranas Serafinas, tarnautojas 

Gargžduose.
331. Petronėlė Sodienė darbininkė 

Tūbausių km.
332. Juozas Statkevičius iešminin

kas Varlaukyje.
333. Pranas Surblys tarnautojas.
334. Vladas Simutis iš Ukmergės.
335. Vincas Stasiūnas mašinistas 

Rompučių km.
336. Jonas Steponaitis advokatas 

Mariampolėje.
338. Juozas Šatkauskas vargoni

ninkas šiaulietse.
339. Andrius Aburda tarnautojas 

darbo įstaigoje.
340 Juozas Adomaitis tarnautojas 

Kretingoje.
341. Pranas Andrijauskas buhalteris 
Zarasuose.
342. Vacys Andruškevičius preky

bininkas Vilniuje.
343. Stepas Becenskas šalkalvis ži

lių kaimo Barzdų valsč.
344. Pranas Barzdžius ekonomi

stas Kaune.
345. Alfonsas Balčiūnas vaistinin

kas Utenoje.
346. Adolfas Blaževičius.
347. Pranas Bendoraitis felieris 

Vilniuje.
348. Antanas Butkauskas ūkinin

kas Valenkiškių k.
349. Benediktas Buodžius preky

bininkas Skaisgiry.
350. Aleksas Budrys iš Nevarė- 

nų.
351. Julius Baltrimavičius darbi

ninkas Vilniuje.
352. Mikas čaikūnas mokytojas 

Vilniuje.
353. Stasys Cižinauskas metalistas 

Kaune.
354. Viktoras čečeta, mokytojas.
355. Juozas Draskinis ūkininkas 

Mariampolės aps.
356. Pranas Dėdelė mokinys Kau

ne.
357. Jonas Dulskis šalkalvis Kaune
359. Pranas Gelažius gydytojas 

Biržuose.

360. Klemensas Gabrys teisininkas 
Vilniuje.

361. Adomas Griškelis mokytojas 
Lazdijuose.
362. Domas Garcisevičius ekonomi

stas Kaune.
363. Mikas Gaidelis milicijos virš. 

Vilniuje.
364. Jurgis Greblikas mokytojas.

Trakų Eišiškės.
365. Antanas Igaunis darbininkas 

Kaune.
366. Vacys Januškevičius tarnau

tojas urėdijoj.
367. Benys Kaukorius tarnautojas 

Vilniuje.
368. Adomas Kasputis ūkininkas.
369. Jonas Kukaitis buhalteris N. 

Vilnioje.
370. Vincas Laguckas tarnautojas 

Vilniuje.
371. Juozas Laguneckis darbinin

kas Šiauliuose.
372. Mikas Lapinskas, Maišiogala.
373. Vitas Lišauskas kareivis Kau

ne.
374. Adolfas Lesinskas telegrafis

tas Vilniuje.
375. Jonas Lukševičius darbinin

kas Valkininkuose.
376. Julius Laurinavičius darbinin

kas Vilniuje.
377. Juozas Lapurka technikas 

Kaune.
378. Albinas Lelešius muzikantas 

Vilniuje.
379. Juozas Misiūnas mokytojas 

Vilniuje.
380. Karolis Mikalonis ūkininkas 

Lazdijuose.
381. Martynas Mažeika Varnoniai, 

Biržų aps.
382. Kostas Macenas siuvėjas Pa

bradėje.
383. Bronius Morkūnas darbinin

kas Vilniuje.
384. Stasys Mačiulskis raštininkas 

Vilniuje.
385. Antanas Noreika Vilkijos dva

ro administr.
386. Vilius Neimanas darbininkas.
387. Pranas Navakas darbininkas 

Vilniuje.
388. Z. Norvaišas ūkininkas Dau

gintų km.
389. Pranas Paliokas stalius Vil

kavišky.
390. Feliksas Povilaitis telegrafis

tas Vilniuje.
391. Kazys Pažemeckas karininkas 

Pabradėj.
392. Balj'S Puodžiūnas tarnautojas 

Vilniuje.
393. Jonas Pikuža popierio meiste

ris Vilniuje.
394. Augustas Pališaitis ūkininkas 

Pragmėnų km.
395. Jonas Pigaga tarnautojas 

Vilniuje.
396. Aleksas Pakula tarnautojas 

Vilniuje.
397. Antanas Padvelskis darbinin

kas Kaune.
398. Leonas Sargiunas darbininkas.
399. Stasys Solbskis tarnautojas 

Vilniuje.
400. Jonas Sekalauskas iš Kalva

rijos.
401. Vaitiekus Stogis ūkininkas 

Vandžiogaloj .
402. Vladas šarka gydytojas Kau

ne
403 Pantaleras šikšnis, mokytojas 

Rokišky
405. Bronius šikeris tarnautojas 

Kaune.
406. Petras šimkevičius kareivis 

Vilniuje.
407. Feliksas švelnikas tarnautojas 

Balninkų v.
408. Mečys Sčepanas kareivis Vil

niuje.
409. Kazys šakalys darbininkas 

Kaune.
410. Mikalojus šeštokas šaltkal

vis Vilniuje.
411 Fridas šimkaitis ūkininkas 

Tauragėje.
412. Stasys špokas 'kalvis Smal- 

vuose.
413. Antanas šlapkonis notaras 

Vilniuje.
414. Vytautas Šulinskas tarnauto

jas Vilniuje.
415. Antanas švilpa karininkas 

Vilniuje.
416. Ona šimkorienė tarnautoja 

Vilniuje.
417. Antanas šukaitis tarnautojas 

Vilniuje.
418. Jonas Širvys mokinys Ky

bartuose.
419. Jurgis šauliauskas tarnauto

jas Vilniuje.
420. Vladas Širvys darbininkas Ky

bartuose.
421. Pranas Šileikas vertėjas Vil

niuje.
422. Antanas Šimaitis darbininkas.
423. Bronius Šimkūnas tarnautojas 

Vilniuje.
424. Juozas šniokas kareivis Vil

niuje.
425. Vdalas šikšnius kareivis Var

niuose.
426. Povilas šakinis monteris.
427. Marijonas Taišerskis mašinin

kas Vilniuje.
428. Vincas Tilvikas kalvis Tūbau

siuose.
429. Petras Tripimailis stalius 

Kretingoje.
430. Bronius Tamulis kareivis Vil

niuje.
431. Antanas Talentavičius karei

vis Vilniuje
432. Augustas Tarvidas karo avia

cija.
433. Leonardas Turauskas karei-
434. Vladas Tatuza.

vis.
435. Povilas Turinas kareivis.
436. Pranas Tamulevičius sąskaiti

ninkas.
437. Estaliejus Uzlovskis krautuv- 

ninkas N. Vilnioj .
438. Alfredas Usonis darbininkas 

Trakuose.
439. Stasys Umbrasas kelneris.
440. Antanas Urniežius kalvis 

Kaune.
441. Kazys Umbražiūnas žurnalis

tas.
442. Zigmas Urbonavičius kareivis 

Kaune.
443. Antanas Vilimavičius tarnau

tojas N. Vilnioje.
444. Ipolitas Vitkauskas batsiuvys 

Butrimonyse.
445. Vacys Varankevičius darbinin

kas Kaune.
446. Juozas Vilkelis darbininkas 

Vilniuje.
447. Antanas Vydra, ūkininkas Re- 

stakų k.
448. Zigmas Vegeris griežikas 

Kaune.
449. Povilas Vanagas tarnautojas 

Vilniuje.
450. Juozas Vaitkus mokytojas Pa

langoje.

451. Juozas Velioniškis mokinys 
Mariampolėj.
452. Antanas Vaičiūnas muzikan

tas Vilniuje.
453. Albinas Verbyla tarnautojas 

Vilniuje.
454. Julius Valeiša kareivis.
455. Cėsys Velavičius darbininkas 

iš. Salantų.
456. Jurgis Vaišnora kareivis Vil

niuje.
457. Martynas Valavičius darbinin

kas Vilniuje.
458. Pr. Vaicekauskas darbinin

kas Daugirdiškių k.
459. Juozas Valatkevičius darbi

ninkas Kaune.
460. Juozas Vitkauskas darbinin

kas.
461. Julius Vinagrodckis, 39 m. ū- 

kininkas Jasiukonių k.
462. Stasys Veliomskis, ūkininkas, 

Balsupių k.
463. Petras Zaknys, ekonomistas, 

Vilkavišky .
464. Liudas Zabulionis, pasienio po

licininkas.
465. Juozas Žakas, kareivis, šofe

ris.
466. Aleksas Zaukavičius, tarnau

tojas, Švenčionėliuose.
467. Bronius Zabulionis, kareivis, 

šoferis.
468. Mikalojus Zabiega, darbinin

kas, Vilniuje.
469. Aleksas Zniula, iešmininkas, 

Kenoje.
470. Jurgis Zagorskis, menininkas, 

Vilniuje.
471. Juozas žoromskis, tarnauto

jas, Vilniuje.
472. Albinas Zmitravičius, ūkinin

kas, Vešlotų km.
473. Petras Žilinskas, tarnautojas, 

Kybartuose.
474. Pranas žizmaras, mokytojas, 

sportininkas.
475. Vincas Žiūką, technikas, Ro

kišky.
476. Povilas žvirblis, mokytojas, 

Mosėdyje.
477. Donatas žvenkys, batsiuvys, 

Salantuose.
478. Juozas Žukauskas, šaltkalvis, 

kareivis.
479. Petras žvingila, darbininkas, 

švarpliškių k.
480. Juozas žygas, darbininkas, 

Panevėžy.
481. Jonas Žukauskas, fotografas, 

Vilniuje.
Šiame sšraše pažymėti nuo 110 

481 nr. asmens yra išvežti iš'Vil
niaus Lukiškio kalėjimo. Daugiau
sia išvežta i Počerlagą ir Kotlasą. 
Sąrašas dar nebaigtas. Apie išvež
tuosius iš kitų Lietuvos kalėjiimų 
tokių sąrašų nesurasta).
482. Pranas Abromaitis, ūkininkas, 

Krosnenų k., bolš. sušaudytas.
483. Antanas Artmonovas, darbi

ninkas, Kaune, bolš. sušaudytas.
484. Stasys Balčiūnas, ..technikas, 

bolš. nukankintas, Pažaislio miške.
485. Stasys Banavičius, bolš. nu

kankintas, Kazokų k., Kauno aps.
486. Pranas Bobkaitis, darbininkas, 

bolš. sušaudytas, Romainių k., 
Kauno aps.
488. Vincas Cerapas, ūkininkas, 

Trečionių k., Trakų aps., bol. su
šaudytas
489. Bronius Dubosas, Jonišliškiu 

k., Kauon aps., piemenukas, bolš. 
sušaudytas.

490. Andrius Grazdauskas, 8 ha ū- 
kininkas, bolš. nukankintas, Baso- 
nių k., Kauno aps.

(tęsinys 6 pslp.)

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2761 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
498—500 Carroll St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PASQUALE LIBRETTI 
498—500 Carroll St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
KW 1040 has been issued to the undersigned 
su sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 47 Java St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LUIGI AIELLO
17 Java St., Brooklyn, N. Y.

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

CLINTON BEER DISTRIBUTORS. INC. 
1105 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10330 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9820 — 4 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN PANCER
KING IIAMILTON SELF SERVICE STORES 

King Hamilton Self Service Stores 
9820—1 Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby Triven that License No. 
GB 9479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
311 Maricn Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS TASHMAN
314 Marion St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1787 has been issued to- the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
849 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS FOLICK & IDA BLOCK 
849 Marcy Ave.. Brooklyn, N. Y.I --------
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9459 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5616 — 8th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH SCHWARTZ
5616 — 8th Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7881 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 67 Furman St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH NEMTA
67 Furman St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 472 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
332-28 Pennsylvania Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

NATHAN FEIGEI.ES 
332-38 Pennsylvania Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 758 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
350 Utica Avenue. Borough of Brooklvn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

SAMUEL HANDELSMAN 
Rosell Delicatessen

350 Utica Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 818 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1620 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB RAPPAPORT & ALBERT 
WECHSLER

1 1620 Kings Highway Brooklyn. N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyerS -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.

'■ ' .... ,ni 1 ■—

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— §150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

oijui.au
FEIGEI.ES


6 Spalių-October 17-d., KAIP
AD. SAMALIONIENĖ OPEROS CHORE Šv. Jurgio Parapija

Adeline Dragūnaitė - Sa
malionienė visus stebino savo 
stipriu balsu, puikiu dainavi
mu. Apreiškimo par. chore ji 
buvo tvirta pajėga. Retkar
čiais pasirodydavo solo. Vi
siems patikdavo. Pirmieji jo
je glūdintį meno talentą pa
stebėjo p. p. Ieva ir Jonas 
Jankai. Jie visą laiką ragino 
p. Dragūnaitę tobulinti savo 
balsą ir siekti dainos meno 
aukštumos.

Paskutiniu laiku p. Dragū
naitė - Samalionienė -lavino 
savo balsą (kontr-altą) pas p. 
Jankienę, kuri drauge su p. 
Samalioniu paakstino p. Dra
gūnaitę stoti į Metropolitan 
operos chorą.

Šiomis dienomis p. Dragū
naitė - Samalionienė bandė 
savo jėgas pas Metropolitan 
operos choro direktorių Pet
ri. Šis buvo sužavėtas jaunos 
lietuvės talentu, balso me
džiaga, jos gabumu. Ji jau 
priimta į operos chorą. P. Pe
tri patarė p. Samolionienei 
lavintis kaip solistei, žodžiu, 
jaunai lietuvaitei prieš akis 
graži ateitis.

Sveikindami p. Dragūnaitę 
Samalionienę, tapusią Metro
politan operos choriste, nuo
širdžiai linkime jai siekti 
operos artistės vietos.

Dragūnaite - Samalionienė

siekė liūdna žinia iš Lietuvos 
— Lietuvos sukilime prieš 
bolševikus žuvo jo brolis Al
gis, 20 metų amžiaus, buvęs 
jėzuitų gimnazijos mokinys. 
Liūdna tai žinia, bet Vincas 
neliūdi. Jis žino, kad jo bro
lis garbingai žuvo kovoje už 
Lietuvos laisvę.

Vincui Trainiui dėl jo jau
nesniojo brolio didvyriškos 
mirties reiškiame gilios užuo
jautos.

ir
FEDERACIJOS APSKRI

TIES SUSIRINKIMAS
ATVYKO KUN. DR.

KAZYS GEČYS

Spalių 13 d. ispanų „Magel- 
lanes”'laivu atvyko kun. Dr. 
Kazys Gečys, vilnietis. Iš Lie
tuvos jis pasišalino pernai 
rugsėjo mėnesį, kai grėsė jam 
bolševikų nelaisvė. Kelis mė
nesius gyveno Vokietijoje, 
bet daugiausia Ispanijoje, 
kur išsirūpino leidimą atva
žiuoti į Ameriką.

Paskutiniu laiku, prieš bol
ševikų okupaciją, kun. Dr. 
Gečys Vilniuje buvo vienos 
gimnazijos direktorium. Vi
są savo gyvenimą uoliai dir
bo lietuvybei Vilniaus krašte.

Šiuo metu kun. Dr. Kaz. Ge
čys apsistojęs pas kun. Joną 
Balkūną Maspethe. New Yor
ko dienraščiai paskelbė su 
juo pasikalbėjimus, kuriuose 
jis nurodė, kaip elgėsi bolše
vikai Lietuvoje.

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities mėnesinis 
susirinkimas bus spalių 31 
d., penktadienį, 8 vai. vak., 
Apreiškimo par. salėje.

Visi apskrities nariai ir 
draugijų veikėjai prašomi 
dalyvauti. Bus svarbių prane
šimų apie apskrities veiklą ir 
apie Federacijos Tarybų su
važiavimą Chicago je.

Apskr. Valdyba

PR. DULKĖS PADĖKA

LANKĖSI V. TRAINIS

Spalių 15 d. „Amerikos” į- 
staigoje lankėsi seržantas 
Vincas Trainis, parvykęs 
rai savaičių atostogų iš 
riuomenės.

Beviešintį namuose jį

po- 
ka-

pa-

F®ĮKFENSE

Oi BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS
BONDS 

AND STAMPS

IŠNUOMUOJIMUI

Nuoširdžiai dėkoju man pa
gerbti surengtos puotos (spa
lių 4 d.) sumanytojams . ir 
vyr. rengėjai Petronėlei Star- 
kiūtei, ilgametei Angelų Ka
ralienės par. choristei.Dėkoju 
daugiausia bilietų išplatinu
sioms: P. Starkiūtei, Pavy- 
dienei, žudžienei, Keršulienei, 
Pankevičienei, Pažereckienei, 
Želvienei; B. Adomaitienei 
ir M. Vizbarienei už skaniai 
paruoštus valgius; choris- 
tams-ėms už patarnavimą 
prie stalų — A. Kizienei, J. 
Kisieliauskaitei, K. Lesevi- 
čiui, Kuodžiui; bare patarna
vusiems V. Žemantauskui ir 
S. Pusvaškiui; „Amerikos” 
adm. D. J. Averkai už progra
mos vedimą; pianistei, mano 
kūmai M. žudžiūtei; kleb. 
kun. J. Aleksiūnui ir kun. J. 
Laurynaičiui už atsilankymą 
ir sveikinimus; ačiū visiems 
kalbėtojams, kurių vardai 
jau buvo „Amerikoje” pa
skelbti, be to, p.p. Vaiteliams, 
Valiniams 
draugams.

Visiems 
trijų sūnų,
vardu. Ir ateityje stengsiuos 
linksminti brooklyniečius sa
vo dainomis.

Pranas A. Dulkė

ir kitiems mano

dėkoju žmonos, 
dukters ir savo

Penki kambariai. Combi
nation pečius ir combination 
sinka. Visi kambariai švie
sūs, patogūs, naujai ištaisy
ti. Kaina labai prieinama. 
Patogi transportacija. Gyve
na daug lietuvių. Kreipkitės:

401 Suydam St., 
Brooklyn, N. Y.

Išrodo, kad pieno kaina 
New Yorke bus dar didina
ma. Mažesniuose miesteliuo
se organizuojasi moterys ir 
rengiasi streikuoti prieš to
kias aukštas pieno kainas.

Atlaidai
Metiniai 40 vai. atlaidai šv. 

Jurgio bažnyčioje prasidės 
sekmadienį, spalių 19 d., per 
sumą. Mišparai sekmadienio, 
pirmadienio ir antradienio va 
karais. Parapijiečiai ir apy
linkės lietuviai kviečiami pa
sinaudoti šia nepaprasta pro
ga Dievo malonėms laimėti.

SUMAŽINTI MOKESČIAI

New Yorko miesto taryba 
sumažino miesto prekybos 
(sale) mokesčius nuo 2 iki 1 
nuoš. To pageidavo mayoras 
La Guardia. Demokratai nu
rodinėjo, kad La Guardia to
kį siūlymą pateikęs grynai 
politiniais sumetimais, norė
damas daugiau balsų sužvejo
ti. Demokratų tarpe buvo 
nuomonių už visišką preky
bos mokesčių panaikinimą, 
bet pagaliau nutarta 
mayoro pasiūlymą.

Nuo spalių 27 d. 
krautuvėse įvairias
reikės mokėti tik vieną nuo
šimtį nuo prekės kainos.

priimti

perkant 
prekes

NAMŲ SAVININKAMS

Spalių 24 d. Logan Inn sa
lėje, Logan Street ir Atlantic 
Avė., Brooklyne, East New 
Yorko sekcijoje, 8 vai. vak. 
įvyks lietuvių namų savinin
kų organizacijos labai svar
bus susirinkimas, kuriame 
kalbės įžymūs amerikiečiai ir 
lietuviai kalbėtojai svarbiais 
namų savininkams klausi
mais. Į šį susirinkimą yra 
kviečiami atsilankyti visi na
mų savininkai, nariai ir ne 
nariai. Komisija.

ATVYKO NUMIRTI

Šios savaitės pradžioje į 
New Yorką iš Prancūzijos at
vyko buvusio Vokietijos am
basadoriaus Bernstoff našlė, 
kilme amerikietė, 73 metų 
amžiaus. Ji pareiškė atvykusi 
į savo gimtinę šalį numirti ir 
jau daugiau į Europą nebe
važiuosianti.

Kai Hitleris užėmė valdžią 
Vokietijoje, buvęs kaizerio 
ambasadorius Bernstoff išsi
kėlė į Šveicariją, kurioje mirė 
prieš porą metų. Jis neprita
ręs užpuolikiškai Hitlerio po
litikai.

New Yorko miesto parkų 
prižiūrėtojai praneša, kad 
jaunuoliai pradeda laužyti 
parkų jaunus medelius. Su
gauti bus smarkiai baudžia
mi.

East New York, Brooklyne, 
naujai pastatyta aukštesnioji 
mokykla atidaryta, bet, netu
rint reikalingų įrankių, pa
mokų tuo tarpu nėra.

IŠNUOMUOJAMI 2 KAM-

BARIAI gražioje, patogioje 
vietoje; abu kambariai su 
baldais (furnished rooms). 
M. Virbalienė, 5968-58 Avė., 
Maspeth, N. Y.

REIKALINGAS
VARGONININKAS

Lietuvių parapijai New 
York-New Jersey apylinkėje 
reikalingas vargonininkas. 
Prašome kreiptis į „Ameri
kos” administraciją.

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

SO V. RUSIJOS GELMESNA IŠGABEN
TŲ IR ŽUVUSIŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS

bolš.

(pradžia 5 pslp.)
491. Stasys Grazdauskas, bolš. su

šaudytas, Basonių km., Kauno aps.
492. Vladas Grybauskas, buhalte

ris, bolš. sušaudytas.
493. Jonas Juodžbalis, spaustuvės 

darb., žuvo partizanu .
494. Ona Juozapavičienė, bolš. nu

šauta, Kaune, gelbstint sūnų .
495. Vincas Juozapavičius, 

nušautas kartu su motina .
496. Kazys Juškevičius, krautuv- 

ninkas, Viliunų k., bolš. sušaudyta- 
tas.
497. Simas Kairiūkštis, kalėjimo 

sargas, bolš. nukankintas Kaune.
498. Andrius Kapočiunas, gimnazi

stas, bolš. nukankintas, Kaišedory- 
se.
499. Andrius Kapočiunas, Kertau- 

ninkų k., Trakų aps. nukankintas 
drauge su sunum.
500. Antanas-Kav^liauskas .žuvo 

Kaune, partizanu . '
501. Kazys Kavaliauskas, buhal

teris, žuvo partizanu.
502. Bronius Kriaučiūnas, iš Ma

rijampolės, bolš. nukankintas.
503. Antanas Kūkalis, lauko dar

bininkas, žuvo Meteliuose.
504. Povilas Lilis, ūkininkas, Do-

mininkaukoj, Kauno ap., bolš. nu
žudytas. x

505. Alfonsas Maculevičius, bolš. 
nukankintas, Kazokų km., Kauno 
aps.
506. Ona Mačaitienė, sąskaitinin

kė, bolš. nužudyta.
507. Jurgis Puleikis, Usynio k., 

Tauragės ap., bolš. nužuydtas.
508. Stasys Puleikis, Usynio km., 

Tauragės ap., bolš. nužudytas.
509. Juozas Puleikis, Usynio km., 

Tauragės aps., bolš. nukankintas.
510. Bronius Sirtautas, mechanin- 

kas, bolš. nukankintas Kaune.
511. Vincas Staknys, iš Suvalki

jos, bolš. nužandytas, Pažeimėnėj.
512. Ona šveikauskienė, ,,Maisto” 

darbininkė, bolš. nužudyta.
513. Pranas šabunas, Petrašunų 

popierio darbininkas, bolš. nukan
kintas.
514. Kazys šakalys, geležinkelietis, 

bolš. nukankintas, Petrašunuose.
515. Jonas švedas, iš Stakliškių, 

bolš. sušaudytas, kalinys.
516. Adomas Tauras, ūkininkas, iš 

Ginteikiškių, bolš. nužudytas.
517. Tranavičius, puskarininkas, 

žuvo kovos metu.
518. Stepas Trakimas, darbininkas, 

bolš. nukankintas, Pažaislio miške.
519. Kazys Valasevičius, darbinin

kas, bolš. nukankintas, Kauno aps.
520. Vacys žeromskis, iš Kauno, 

bolš. nukankintas, Kazokų km.
521. Aleksas židžiunas, puskarinin

kas, bolš. sušaudytas.
522. Jonas Ginkevičius, viršila, iš 

Šiaulių aps., žuvo Valkininkuose.
523. Balys Jacunskas, bolš. nukan

kintas, Kauno kalėjime.
524. Feliksas Majauskas, bolš. nu

kankintas, Kauno kalėjime.
525. Edvardas Fridmanas, bolš. nu

kankintas.
526. Pranaši Steponaitis, bolš. ęu- 

kankintas, Kauno kai .
527. Romas Kuzmavičius, bolš. nu

kankintas, Kauno kai.
529. Mikas Putrius, bolš. nukan

kintas, Kauno kai.
530. Ona Vyšniauskaitė, bolš. nu

kankinta, Kauno kai .
531. Aleksas Staniukaitis, bolš. nu

kankintas, Kauno kai .
532. Jonas Rapeika, bolš. nukan

kintas, Kauno kai .
533. Alachvoščius, bolš. nukankin

tas, Kauno kai.
534. Sevasčinčiukas, bolš. nukan- 

knitas, Kauno kai.
535. Stasys Kaziukėnas, bolš. nu

kankintas, Kauno kai.
536. Vacys Glaudelis, bolš.

dytas Petrašunuose.
537. Stasė Trakimaitė ,bolš.

dyta, Pažaislio miške.
538. Pranas Trakimas, bolš.

dytas, Pažaislio miške.
539. Stasys Linkevičius, bolš. nu

žudytas, Pažaislio miške.
540. Bronius Rožanskas, bolš. 

žudytas, Pažaislio miške.
541. Mečys šilauskis, bolš. nužudy

tas, Pažaislio miške.
542. Simas Trakimas, bolš. nužu

dytas Pažaislio miške.
543. Vytautas Petrulis, buv. mini- 

steris, išvežtas ar nužudytas kalėji
me.
544. Dr. Kazys Ambrozaitis, išvež

tas ar nužudytas.
545. Pranas Pupa, mokytojas, iš

vežtas ar nužudytas kalėjime.
547. Juozas Žilinskas, teisėjas, iš

vežt. ar nužudytas kai.
549. Vladas Komaras, dvarininkas, 

išvežtas ar nužudytas kai .
550. Juozas Andriušis, leitenantas, 

iš vežt, ar nužudytas kai.
551. Albinas Abarauskas, 

taus, išvežt, ar nužudytas
552. Vladimiras Lanskis,

niaus, išvežt, ar nužudytas kalėjime.
554 Juozas Barniškis, išvežt, ar 

nužudytas kalėjime.
555. Povilas Racevičius, kun. bolš. 

nužudytas, Jonišky.
556. Stankevičius, neopresbiteris, 

bol. nužudytas Skoruliuos, Jonava.
557. Kun. ValentinaTBalčius, Pus

nės klebonas, bolš. nužudytas.
558. Kun. Jonas Daugėla, Stirnių 

klebonas, bolš. nužudytas.
559. Kun. Jonas Navickas, bolš. 

nužudytas Viekšniuose.
560. Kun. Vacys Dambrauskas, 

Kuršėnų klebonas, bolšev. nužudy
tas.
561. Kun. Juozas Plotkus, Papilės 

klebonas, bolš. nužudytas.

552. Kun. Benediktas Vanagas, 
Kruopių klebonas, bolš. nužudytas.

563. Tėvas A. Dirvelė, O. F. M., iš 
kalėjimo išvežtas ar nužudytas.

564. Tėvas L. Martušis, iš kalėjimo 
išvežtas ar nužudytas.

565. Kun. Juozas Kostrickas, Kel
mės vikaras, iš kai. išv. ar nužudy
tas.

566. Kun. Stasys Rimkus, Kražių 
vikaras, iš kai. išv. ar nužudytas.
567. Kun. Vladas Didžiokas, Pa

nevėžio vikaras, iš kai. išv. ar nu
žudytas.

568. Kun. Juozas Vailokaitis, išvež
tas.

569. Kun. Vladas Mažonas, MIC., 
išvežtas.

570. Dijakonas Vladas Jakimavi
čius MIC., išvežtas.

571. Kun. Aleksas Mileika, Vy- 
žuonių klebonas, išvežtas ar nužu
dytas.

572. Kun. Antanas Krancius, Vo- 
gorių klebonas, išvežtas ar nužudy
tas.
573. Kun. Vacys Martinkus, Židikų 

klebonas, išv. ar nužudytas.
574. Zigmas Starkus su žmona ir 

2 vaikais išvežti, 2 mergytės like.
575. Pranas Ginaitis, mokytojas su 

šeima išvežti.
576. Juozas Papečkis, b. ministeris, 

su šeima išvežti.
577. Aleksandras Stulginskis, b. 

prezidentas, su šeima išvežtas.
578. Pulk. Rudminas su šeima iš

vežtas.
580. Jonas Masiliūnas, b. ministe

ris, su šeima išvežtas.
581. Adv. Skipičio šeima išvežta.
582. Adv. Katiliaus žmona su 4 

mažais vaikais.
583. Juozas Indrišiunas, buv. fin. 

ministeris, išvežtas ar nužudytas.
584. Vytautas Statkus, buv. Liet. 

Banko direktorius, išvežtas ar nu
žudytas.
585. Dr. Jonas Pankauskas, buv. 

KVC pirmininkas, su šeima išvežt.
586. Leonardas Maziliauskas, buv. 

Užs. Mni-jos tarnautojas, išvežtas.
587. Ramulė Elena Daugelienė- 

Skipitytė su motina išvežta.
588. “

teris,
589.

teris,
590.

no burmistras, iš kai. išvežtas ar 
nužudytas.
591. Prof. Augustinas Voldemaras, 

iš kai. išv. ar nužudyt.
592. Benediktas Grebliunas, b. jau

nalietuvių vadas, iš kai išv. ar nu
žudytas.
593. Gen. Kazys Skučas, b. ministe

ris, iš kai. išvežtas ar nužudytas.
594. Augustinas Povilaitis, b. sau

gumo šefas, iš kai. išv. ar nužudy
tas.
595. Jonas Statkus, b. saugumo 

virš., išvežtas ar nužudytas.
596. Domas Cesevičius, tautininkų 

pirm., išvežtas ar nužudytas.
597. Prof. Vilkaitis ,iš Dotnuvos, 

su šeima išvežtas.
598. Žostautas, buv. ,,Drobės” di

rektorius, Amerikos lietuvis, nužu
dytas Pravieniškėse.

599. štrimas, „Drobės” direktorius, 
Am. lietuvis, nužudytas Pravieniš
kėse.

600. Gerulaitis, „Drobės” akcinin
kas, nužudytas Pravieniškėse.

601. Kretingos Tiškevičius, jun., 
žuvo partizanu.

602. Kęstutis Bulota, inžinierius, 
išvežtas.

Dr. Leonas Bistras, b. minis- 
iš kai. išvežtas ar nužudytas. 
Kazys Bizauskas, buv. minis- 
iš kai. išvežtas ar nužudytas. 
Steponas Rusteika, b. Kau-

Trumpos Žinios 
Iš Lietuvos

nužu-

nužu-

nužu-

nu-

iš Aly- 
kal.
iš Vil

• Per Kauno radiją Juozas 
Kymantas skaitė paskaitą 
„Lietuviška knyga ir biblio
tekų klausimas.” Prelegento 
žodžiais, nors dabar siaučia 
karas ir dūzgia karo lėktu
vai, bet vis tik lietuvių tautai 
reikia susirūpinti knyga, mą
styti apie ateitį ir kultūros 
problemas.
• Per radiją buvo paskaity
ta poeto Fausto Kiršos paruo
šta paskaita apie kun. Viena
žindį jo 100 metų gimimo su
kaktuvių proga. Buvo taip 
pat padeklamuotos kun. Vie
nažindžio eilės, o choras pa
dainavo keletą jo dainų.
• Kiek iš balso galima sprę
sti, Kauno radiofone pranešė
jai yra poetai Petras Babic
kas ir Antanas Miškinis.
• Patirta, kad gen. K. Sku
čo, prieš bolševikų okupaciją 
buvusio vidaus reikalų minis- 
terio, žmona gavo leidimą 
gręžti iš Vokietijos į Lietuvą. 
Apie gen. K. Skučą buvo gau
ta žinių, ,-kad jis laikomas 
liūdnai pagarsėjusiam Solov- 
kų liogeryje.

Brooklyno Lietuviai Gydytoja

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9221
VALANDOS:

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

šventadieniais susitari:

įiiiksmas 
įbas. 
Llomš’
1 JltllEj •

plečiasi

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

Tel. EVergreen 7 - 6861
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryt

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata,-Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirih
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 
riaušių bravoru- Parengimams priimami užsakymai. KREIPK

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

ŠVEDŲ PRANEŠIMAI APIE LIE
Stockholmas.—„New York d. ši „vyriausybė” b 

Times” korespondentas pra
neša, ką spalių 11 d. apie Lie
tuvą rašė švedų dienraščio 
„Stockholm Tidningen” ko
respondentas iš Berlyno. To 
aprašymo turinys toks:

Vokiečių valdžios įstaigos 
uždarė Lietuvos „Laisvės Ko
votojų” sąjungą, kuri birželio 
mėnesį vidaus sukilimu už
ėmė Kauną. Sąjungos vadai 
suimti. Korespondentas pa
žymi, kad lietuviai patriotai, 
praktiškai be vokiečių pagal
bos, užėmė Kauną. Korespon
dento pranešimu, 125,000 ak
tyvistų kovojo prieš rusus ir 
4,025 jų žuvo. . >__ _

Toliau korespondentas ra
šo, kad, išlaisvinus savo Tė
vynę, aktyvistų vadas Pra
puolenis sudarė tautinę Lie
tuvos vyriausybę ir per radi
ją perskaitė atitinkamą pa
reiškimą. Tačiau rugpiūčio 6

NOTICE is hereby given ifiat License No. 
GB 7026 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of' the Alcoholic Beverage Control Law at 
96-98 Montgomery St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN SILVERMAN 
96-98 Montgomery St., Brooklyn, fl. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6307 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
117 Greenpoint Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN SZELIGOWSKI 
117 Greenpoint Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6983 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
936 Madison Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEON DARVIN
936 Madison St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 993 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 431 Ralph Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be 
the premises.

RUTH FINKELSTEIN & 
WIBECAN 

(D/B/A Kings Boro Wine & 
431 Ralph Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2629 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
620 Caton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BENJAMIN KLUGER > 
(K. & K. Hungarian Delicatessen) 

620 Caton Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2724 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
388 Ridgewood Ave., Borough, of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES ZALESKY
388 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

consumed off
GEORGE

Liquor Store)
Brooklyn, N. Y.

the
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Metinis BAZAR AS
SPALIŲ - OCTOBER 17,18,19 ir 20 DIENOMIS

jės pradžioje te- 
jiogramą, atsių- 
jo, Ją atsiuntė 
jvė, 65 metų se- 
$ išgabenta Si- 
K) mėnesį drauge 
įėjusia dukra ir 
tikučiais. Dukters 
3 nežinia kur, o 
tina laukia trečio

hei senukei sė
lį nusiuntė 10 
kukėsi paramos, 

įsasis Sibiro. Pi- 

Į Už juos išmokė
jo už 53 rublius 
Lenas svaras laši-

PROG

Į gramoje ir liūd- 
hinias — lietuvė 

'■(tinė sunkiai ser- 
kija šie žodžiai bus 
Sijos nė gyvųjų 

hbebus...
Lį—

Brooklyn, bolševi
iminėto fakto aki- 
įkys, kad ta senu
ti Sibire su savo 
bučiais grynai sa- 
jiiiD, ar ir vėl jie 
j Sibiro gelmėsna 
iituviai laukia so
mos” sugrąžini-

koktu pagalvoti, 
avo žmones šlykš- 
pjamus Maskvos 
Lievikai iš suklai-

Iš pask 
per Kaun 
programo 
kios viete 
lyvių pav 

Poetas 
skaitė pa 
ginkime 
Dramos 
Kriščiūną 
Jakševiči 
ką „Naki 
tuviškų k 
lyvavo so 

Į nistė M( 

ir A. Kai 
artistas 
gio Balt 
šarų vaii 
paskaito' 
nupiešė 1

Lietini 
dalyvavo 
skaitė, 1 
akordeoi 
kas. Ft 
Balys D 
tistai P' 
čius sk? 
kalą „K 
iDainavc 
tas ir s( 
Poetas i 
Santvar 
paties ( 

JriiĮ vis dar renka mas ki 

avietinės kariuo- 
iikalinei pagalbai.

kiečių panaikinta.
Dabar visa aktyvisti; 

nizacija panaikinta, tęį 
respondentas, nes šie li( 
dirbo „tautine kryptinį 
rios vokiečiai negalėjo 
sti, nes „negali būti 
klausimo apie atgai; 
Baltijos valstybėse be 
politinio gyvenimo.”

Šis pranešimas davtii keli tūkstančiai, 
gos liet, bolševikams ps ii būti paskirti tik 
ti per savo radiją, kad 
čiai jau nužudė 4,000 Ii 
Bet iš tikrųjų daugia 
4,000 lietuvių žuvo kau i prieinamesnį nei 
prieš bolševikus. Jei jie bent kiek 

---------- į lietuviais, tegu
• Lietuvos Komercijc ikų Rusijon išga- 
kas paverstas Dresdne 
ko skyium.
• Kaip pranešama,
dabar veikia jau visoje 
voje. Laiškai iš Liet miešimai iš Berly- 
Vokietiją jau ateina, 1 artina pirmykštes 
kiečių paštai korespoi 
jos į Lietuvą vis dar iktyvistų frontą ir 
ima. i jų turtą. Vokie-

ZZ dsiškai užglemžti
Telephone Resl nirs kilo prieš bu-
EV 7 - 1670 VI 7 įuyįėjug bolševi-
JOSEPH VASTUN 
REAL ESTATE INSURA 

and LIFE INSURANO - . , T.
Mortgages Loaned and B< okupantus. Jie 
496 Grand St, Brooklyn,pti savarankiškų 
Residence: 
87-34 90th St., Woodhaven,

nčiantiems lietu
mi.
lagentams nusiun-

ietuviams sušelpti, 
irbą mes būsime 
sveikinti.
*-

vokiečiai Lietuvo-

sius - I 
provinc 
skaitė : 
kūrybo;

Dr. i 
skaitą 
tektūra. 
paminė 
ris, „. 
Artistą 
skaitė 
vėlę „J 
vo da 
Artist: 
skaitė 
kolaič: 
sėlyje, 
malda 
liuoja 
prel. <

suprasti naujuo

siruošusių bet ka- 
- i savo Tėvynės lai- 
5 jiems pasiseks už- 

HAvemeyer 8 - 025 stovių tautos norą 
RALPH KRUC^ilaisva ir nepri- 

FOTOGRAF^ |I Netolima ir kiek 
65 - 23 GRAND A VE? raeitis liudija, kad 

stos laisvės troški- 
pajėga nesutram-

Maspeth, N. Y.

laimė 
Nors 
jos 1< 
Fede 
pylin 
cijos 
mas

LIETUVIŠKAS 

RESTORANE Rochestery, I
BARS GRILL , ydingumui 

„ . , . ton kita kolonija
valgas an}®r «. žodžių rašy- 

nisko ir lietuviško štili J
čia taip pat galima g $S1 patirti jaunes- 
Amerikos išdirbimo ir 
portuotų degtinių, visi ipįe „Ameriką.” Vi- 
k vynų ir gero alaus. prielanku- 

Joseph Zeidaftika” čia plačiai 
Savininkas Vienas veteranas 

411 Grand Street *'P trumpai pareiš- 
Brooklyn, N. Y.

•avių vaišingumui 
kuri kita kolonija

BAZARAS ĮVYKS PARAPIJOS SALĖJE
South 4th ir Roebling Strs., Brooklyn, N. Y

Pradžia 7:30 vai. vakare — Įžanga 10c
Laimėjimai, Žaidimai ir Kiloki Pasilinksminimai.

I

Visus brooklyniečius kviečiame ateiti laimėti dovany

Vi 
nigų 
šiomi 
der. i 
kiaus

pasir 
tomis 
siems 
derac

Ka 
jas, i 
mėti, 

„ • . . . linga
vyresniųjų lietuvių Ne°v 

vienc 
veiki 
šukė 
susi! 
prita 
Fede 
mas.

Vienas veteranas

■s bnerika’ puikus lai- 
' sais atžvilgiais. Tik 
55 vieną pagerinimą 

it dar vieną lapą. 
'“rika1 neturės sau 
iraščio.” 
^s tikrai gražus ir 
1 Rodos, tą vieną la
vonini pridėti, bet 
L tik keliolikos 
žaliųjų popierėlių, 
aprastai esame ipra- 

J ^vadinti. O tie šim-
Faatų, jei tik dešim
ta} gautume po 80 
Rytojų.

Į —
J pastebėti, kac 

pasiekė didelių

Ai 
apyl 
liai 
plinl

bėne 
mer 
tenk 
mail 
atsii 
drai 
dar 
Dab 
sior 
kim 
bus 
Fed
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