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f Amerikos Lietuvių Tary- 
X)s rūpesčiu ir pastangomis, 
jer visas lietuvių kolonijas 
jradėtas pagrindinės svar
ios žygis — Lietuvai Gelbėti 
tajus.
Į Vajaus metu reikia surink- 
į 250,000 dolerių Lietuvos 
radavimo akcijai.
į Didžioji šių pinigų dalis 
bč tuojau reikalinga tiems 
larbams, kuriuos Europoje 
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; Kiekvienam aišku, kad Eu- 
)pos padėtis konferencija 
D konferencijos eina prie 
liūtinio sutvarkymo.
(Reikia ne tik budėti, bet 
įsomis jėgomis dirbti ir 
lugoti, kad Lietuvos laisvės 
yla nebūtų nustumta šalin 
[pamiršta.
Tokia svarbi atsakomybė 

likaiau j a atidaus ir įtemp- 
I pasiruošimo, kuo gyviau- 
bs akcijos.
įLietuviai Europoje tą ak- 
ją varo visu atsidavimu, 
iergija ir išmintimi.
[Bet jie yra tremtiniai, be 
bu kaskart didėjančioms 
laidoms padengti.

[Tas lėšas kaip tik gali ir 
Hvalo duoti Amerikos lietu
ti — visi tie mūsų tautie
ti, kuriems brangi jų tėvų 
įmes ateitis ir laisvė.
[Atėjo laikas, kada neuž- 
hka gerų norų, gražių žo
lių ir jausmingų atsidūsė
ki-
pąi Lietuvos neišgelbės. Ją 
Ui išgelbėti vien konkretūs 
irbai ir konkreti auka bei 
lama.
Mūsų tėvų žemėje žmonės 
lauką sudeda savo gyvybe. 
Ilstančiai jų kenčia kalė
juose ir ištrėmime.
atkakliai, nepalaužiamai 
į kovoja dėl laisvės, už tai 
nokėdami savo krauju — 
Sausių savo vaikų gyvybe. 
Kmerikos lietuviai turi 
sidėti prie tos laisvės ko- 
į ir laimėjimo, nes tai yra 
U lietuvių kova dėl tėvų 
les gerovės.
Šioje kovoje nė vienas, 
bus išteisintas, jei apsileis, 
Įtliks savo pareigos, kur 
[bebūtų — ar Europoje, ar 
Beriko j e, ar dar kituose 
Lynuose.
kmerikos lietuvis šin žy
li, laisvės kovon, įsijungs, 
ro auka paremdamas tuos, 
rie varo patį atsakingąjį 
įtuvos išlaisvinimo darbą.
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SMUTS JUNGTINĖSE TAUTOSE 
PRIMINĖ BALTIJOS KRAŠTUS

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų posėdžiuose pirmą 
kartą viešai rusams buvo 
priminta, kaip neteisėtai jie 
pasielgė su Baltijos šalimis.

Tai atsitiko lapkričio 4 d., 
kai viename posėdyje Pietų 
Afrikos premjeras Smuts pa
kilo atsakyti į Rusijos kalti
nimus dėl Pietų Afrikos po
litikos.

Pietų Afrikos premjeras 
netiesiogiai kritikavo Rusiją 
dėl Baltijos valstybių okupa
vimo prieš žmonių valią.

Kitoje Jungtinių Tautų 
komisijoje smarkiai nuken
tėjo ukrainietis Manuilskis. 
Pirmininkaudamas, jis norė
jo nustumti šalin daugumos 
nusistatymą, kad į Jungtines 
Tautas priimant naujus na
rius, daugiau galios turėtų 
organizacijos pilnatis, o ne 
vien Saugumo Taryba, kaip 
dabar yra.

Amerikos atstovas Con

nally Manuilskiui sušuko, 
kad jis nebandytų būti dik
tatorium per posėdžius ir 
kad skaitytus! su daugumos 
nusistatymu.

Balsuojant, Manuilskis 
pralaimėjo 46 balsais. Jį pa
laikė tik keturi.

Prof. P. Padalskis 
Atvyko

Lapkričio 2 dieną iš Lon
dono į New Yorką atvyko 
prof. P. Padalskis.

Paskutiniu metu jis gyve
no Paryžiuje.

Prof. P. Padalskis Lietu
voje dėstė Kauno ir Vilniaus 
universitetų Teisių fakulte
tuose.

— Čilės ministerių kabine
tan įėjo trys komunistai. To 
krašto prezidentu patvirtin
tas Videla.

Rinkimus Laimėjo Respublikonai
New Yorkas. — šį sykį 

pranašautojų žodis išsipildė. 
Kaip jie buvo tarę, taip ir at
sitiko: antradienį per rinki
mus laimėjo respublikonai.

Rinkimai ėjo trimis fron
tais — į gubernatorius, sena
tą ir atstovų rūmus.

Gubernatorių rinkimuose 
nedaug tebūta netikėtumų. 
Visi iš anksto sutiko, kad 
New Yorko valstijoje laimės 
Thomas Dewey prieš demo
kratą Mead, tik nenuspėjo, 
kad jis savo oponentą su
triuškins tokia nusveriančia 
dauguma.

Tai duoda tvirto pagrindo 
gubernatoriui Dewey vėl 
kandidatuoti į prezidentus 
1948 metais.

Tačiau maža kas laukė, 
kad bus sumuštas populiarus 
Massachusetts gubernato
rius Tobin, nors buvo many
ta, kad Walsh gali nepatekti 
į senatą.

THOMAS DEWEY

Abu pralaimėjusieji buvo 
stiprūs lietuvių prieteliai.

Rinkimuose į senatą pra
laimėjo ir New Yorko valsti
jos demokratų kandidatas

(Kliše — Herald-American)
Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija pas prezidentą, žiūrint iš kairės į dešinę: adv. J. Grigalius, St. Mi- 
chelsonas, W. T. Kvetkus, M. Kižytė, adv. K. Jurgėla, L. šimutis, J. T. Zuris, A. Kumskis, Dr. Pijus Grigai
tis, M. Vaidyla, adv. W. F. Laukaitis. Delegacijos viduryje stovi Prezidentas H. Truman ir rankose laiko 
delegacijos įteiktą memorandumą Lietuvos reikalais.
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Washingtonas.—New Yor
ko “World-Telegram” prane
ša, kad Amerikon grįžo bu
vęs ambasadorius A. J. 
Drexel Biddle pagreitinti 
vykdymo planų, pagal ku
riuos tremtiniai lietuviai, 
latviai ir estai iš Europos 
būtų perkelti į Alaską ir ten 
įkurdinti.

A. J. Drexel Biddle čion 
minėtu klausimu atstovauja 
generolą Mc Narney, Ameri
kos kariuomenės viršininką 
Europoje.

Valstybės departamentas 
pranešė, kad Drexel Biddle 
vadovaus Valstybės, Karo ir

nekeitė ir nekeis savo politi
kos Baltijos valstybių atžvil
giu.

Dar reikia pridėti vieną 
svarbų dalyką iš to pasima
tymo.

Prezidentas lietuvių dele
gacijai pažymėjo, kad tarp
tautinė padėtis šiandien yra 
pereinamoj stadijoj, ir jisai 
yra tikras, kad dalykai su
sitvarkys ir kad Jungtinės 
Valstybės galės atsišaukti 
pavergtų tautų, jų tarpe ir 
Lietuvos, reikalu.

Amerika stengsis įgyven
dinti teisingumo principus.

Vidaus departamentų komi
sijai, kuri ištirs kolonizaci
jos galimumus Alaskoj.

Norint Alaskon įsileisti 
daugiau žmonių, reikėtų pa
keisti imigracijos įstatymą, 
kuris dabar tokiems daly
kams nėra perdaug palan
kus. Prezidentas Trumanas 
jau yra pasisakęs už įstaty
mo pakeitimą.

Valstybės ir Karo depar
tamentai mano, kad visų 
tremtinių baltiečių nebūtų 
galima įkurdinti Alaskoj, bet 
nuo 50 ligi 75 procentų ten 
jų galėtų rasti vietos.

Pasitarimai ligi šiolei dar 
nedavė konkrečių vaisių. 
Pripažįstama, kad yra nema
ža kliūčių.

Drexel Biddle tikisi pa
siekti palankaus sprendimo 
kaip galint greičiau.

Dabar Alaskoj yra 80,000 
gyventojų, iš kurių 40 pro
centų — eskimai, aleutai ir 
klajokliai indėnai.

Valstybės ir Karo depar
tamentai mano, kad Ameri
kai būtų naudinga baltiečius 
įkurdinti Alaskoje. Jie kilę 
iš šiaurinės Europos kraštų, 
todėl lengviau galėtų pakel
ti vietos sąlygas. .

Lietuvai Gelbėti 
Vajus

Chicaga. — Amerikos Lie
tuvių Taryba pradėjo vykdy
ti Lietuvai Gelbėti Vajų: rei
kalinga sukelti $250,000 Lie
tuvos vadavimo akcijai.

Vajaus pasisekimas, aiš
ku, priklausys nuo veikėjų 
iniciatyvos, sumanumo, veik
lumo, energijos. Aukos bus 
priimamos iš draugijų ir pa
vienių asmenų.

ALT prašo kolonijų veikė
jus pasirūpinti sukviesti tiek 
rajonines konferencijas, tiek 
kolonijų veikėjų pasitari
mus, tiek dalyvauti organi
zacijų susirinkimuose ir rū
pintis, kad draugijos skirtų 
aukų iš iždo ir rinktų pavie
nių narių aukų.

ALT parūpins aukų rinki
mo blankų, pagal pareikala
vimą.

Be to, organizuojamas pra
kalbų maršrutas, vedamas 
dviem kryptimis: iš Chica- 
gos į rytus, iš New Yorko į 
vakarus. Kalbėtojai bus adv. 
Rapolas Skipitis ir stud. Bro
nius Budginas, abudu nese
niai atvykę iš Europos.

Kolonijų veikėjai prašomi 
skubiai susisiekti, prakalbų 
ruošimo reikalu, su viena iš

<v------------------------------------------
Lehman, vienas iš stipriau
sių meškeriotojų balsams. 
Išrinktas respublikonas įves.

Tokių stiprių kandidatų 
kaip Tobin, Walsh, Lehman 
pralaimėjimas liudija, kad 
kraštas aiškiai nusigręžė nuo 
demokratų.

Taip ir atsitiko. Respubli
konai senate ir atstovų rū
muose laimėjo daugumą.

Jiems ten įėjus, įtakingų 
komisijų pirmininkai bus 
respublikonai.

Prezidentui Trumanui šalį 
reikės valdyti skaitantis su 
respublikoniška dauguma.

Visi sutinka, kad užsienių 
politikoj jokių permainų ne
bus, nes respublikonai rėmė 
dabartinį Amerikos kelią 
tarptautiniais klausimais.

Daug kas pasikeis vidaus 
reikaluos. Spėjama, kad bus 
sumažinti mokesčiai, panai
kinta kainų kontrolė, susiau
rintos įvairios išimtinės tei
sės.

Senate respublikonai turės 
naujų įtakingų narių — bu
vusius gubernatorius Bric- 
kerį, Martiną ir kitus.

Ne vienas iš laimėjusių 
respublikonų galvoja apie

kandidatavimą į prezidentus 
1948 m.

Iš visa ko atrodo, kad la
biausiai susivaržys dėl tos 
garbės New Yorko Dewey su 
Ohio Brickeriu arba Taftų. 
Taip pat stipriai stovi sen. 
Vandenbergo kandidatūra. 
Bet ligi to laiko gali iškilti 
ir naujų asmenų.

Įdomu, kad respubliko
nams laimė nusišypsojo ir 
pramonės valstijose — New 
Yorke, Pennsylvanijoj, Mas
sachusetts, Ohio ir kitur. Kai 
kur pirmą sykį subraškėjo 
stiprios demokratų “maši
nos,” pav., Chicagoje.

Bet nuo New Yorko mies
to atstovų rūmuose Wash
ingtone vėl sėdės vienas aiš
kus komunistų sekėjas — V. 
Marcantonio. Nors stipri bu
vo opozicija, bet jo nepasise
kė nusodinti.

Užsienis šiuos rinkimus 
aiškina, kaip Amerikos pa
sukimą į dešinę.

Su šiais rinkimais baigta 
viena didelė epocha Ameri
kos istorijoje — Roosevelto 
liberalinės politikos ir ilgo 
demokratų valdymo laiko
tarpis.

LIETUVIŠKŲ NEW YORKO IR NEW 
JERSEY DRAUGIJŲ KONFERENCIJA

dviejų įstaigų: nuo Pitts- 
burgho į vakarus — su ALT 
sted St., Chicago 8, Ill.; nuo 
sekretorijatu, 1739 So. Hal- 
Pittsburgho į rytus — su 
LAIC, 233 Broadway, New 
York 7, N. Y.

Ždanovas Šnekėjo 
Vietoj Stalino

Maskva. — Revoliucijos 
šventę minint, vietoj įprasto 
kalbėtojo Stalino pasirodė 
Ždanovas, kurį daug kas lai
ko dabartinio Rusijos dikta
toriaus įpėdiniu.

Ždanovas pasmerkė demo
kratines valstybes, vadinda
mas jas reakcijonieriškomis 
ir išgyrė Rusijos galybę.

Atvyks Daugiau 
Tremtiniu

New Yorkas. — Ligi šių 
metų galo Jungtines Valsty
bes pasieks 5,000 tremtinių.

Jie atvyks iš amerikiečių 
zonų Vokietijoje ir Austrijo
je.

— Nobelio medicinos pre
mija už 1946 metus paskirta 
prof. H. Mulleriui iš India
nos universiteto Jungtinėse 
Valstybėse.

New Yorko Lietuvių Tary
bos iniciatyva, gruodžio 8 d. 
Manhattan Center salėje, 311 
W 34th St. (prie 8th Avė.), 
New York, N. Y. šaukiama 
New Yorko ir New Jersey 
lietuviškų draugijų konfe
rencija.

Posėdžiai prasidės 1:30 
vai. po pietų.

Konferencija šaukiama ne
paprastai svarbiam reikalui: 
Lietuvos išlaisvinimui pa
greitinti, sudaryti talką 
Amerikos vyriausybei jos 
sunkioje kovoje už teisingos 
ir pastovios taikos laimėji
mą, sukelti lėšų Lietuvos va
davimui.

Konferencija išgirs pilnes
nį pranešimą apie ALT dele
gacijos atsilankymą pas pre
zidentą Trumaną. Be to, at
sakingi lietuviškų įstaigų va
dovai padarys pranešimus 
apie Lietuvos išlaisvinimo 
bylą, apie daromas pastan
gas ir apie Lietuvai Gelbėti 
Vajų, kurį pradėjo Amerikos 
Lietuvių Taryba.

Vajus baigsis 1947 m. va
sario 16 d. Per šį trumpą lai
ką Amerikos lietuviams ten
ka sukelti $250,000 fondą po
litiniam ir informaciniam

darbui vesti. Fondas reika
lingas sušelpti akciją Euro
poje ir praplėsti veiksmus 
Amerikoje, nes ar^įpasi- vs^ 
landa, kurios visi laukėme: 
pasaulio arenoje sprendžia
mas Lietuvos laisvės arba 
pavergimo klausimas.

Šaukiamoji konferencija 
atžymės N. Y. ir N. J. lietu
vių rolę vajuje.

New Yorko Lietuvių Tary
ba širdingai kviečia draugi
jas ir ragina atsiųsti savo at
stovus į šią konferenciją. Ne
siųskite savo atstovų tuščio
mis: skubiai reikalingos lė
šos Lietuvos išlaisvinimo pa
greitinimo akcijai.

Konferencijos proga pra
šome aukoti iš draugijų iždo. 
Prašome paskirus narius - 
nares savo asmeniškas au
kas atnešti. Aukokime bent 
vienos dienos uždarbį, kiek
vienas pagal savo pajėgumą. 
Aukokime tiek, kiek kiekvie
nas vertiname Lietuvos lais
vę, savo giminių išvadavimą 
iš vergijos, priespaudos.

Kviečiame jūsų organiza
ciją dalyvauti gruodžio 8 d. 
konferencijoje.
New Yorko Lietuvių Taryba

KETURI DIDIEJI POSĖDŽIAUJA
New Yorkas. — Čion pir

madienį susirinko keturių di
džiųjų valstybių užsienių rei
kalų ministerial — Byrnes, 
Bevinas, Molotovas ir pran
cūzų premjero Bidault at
stovas Murville.

Jų pirmutinis uždavinys 
yra patvirtinti taikos sutar
tis, kurios buvo sustatytos 
Paryžiuje.

Kaip Prancūzijos sostinė
je, taip ir New Yorko mies
te vyrauja tas pats nesutari
mas. Molotovas apkaltino 
sekretorių Byrnes, kad jis 
norįs šiai konferencijai pri
mesti savo nusistatymą. J. 
Byrnes į tai atsakė, kad Ru
sijos ministeris išvelka tuos 
pačius senus dalykus, kurie 
buvo jau Paryžiuj atmesti.

Tuo tarpu keturi didieji

sutarė tik dėl dviejų mažes
nių punktų, bet negalėjo su
sišnekėti nė dėl vieno stam
besnio klausimo.

Apsidirbę su Paryžiuj su
redaguotomis sutartimis, 
ministerial ketina prieiti 
prie pasitarimų apie taikos 
sutartis su Vokietija ir gal 
net su Austrija.

Olandija, Belgija ir Liuk
semburgas pareikalavo, kad 
ir šiems kraštams būtų duo
tas balsas, besitariant apie 
Vokietiją.

Olandija pranešė norėsian
ti iš Vokietijos gauti apie 
700 kvadratinių mylių teri
torijos.

— Buvusi Darbo sekreto
rė Roosevelto vyriausybėje 
Frances Perkins parašė kny
gą “The Roosevelt I Knew.”
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Skelbimu kainos pagal susitarimą. Advertising rates on application.

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

LIETUVAI GELBĖTI VAJUS
Lietuva yra pavergta. Svetimos valstybės kariuomenė 

ir slaptoji policija šeimininkauja Lietuvos žemėje, persekio- 
damos, terorizuodamos ir išnaudodamos jos žmones.

Mūsų tėvų kraštas buvo pagrobtas karo metu, nors jis 
buvo neutralus ir niekam nepadarė skriaudos. Tą smurto 
žygį Jungtinės Valstybės viešai pasmerkė dar 1940 metais, 
ir po to Amerikos valdžia daug kartų žodžiu ir raštu darė 
pareiškimus, kad ji nepripažįsta Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių įjungimo į Sovietų Sąjungą.

Paskutinėmis dienomis šitą Jungtinių Amerikos Val
stybių nusistatymą dar kartą patvirtino pats prezidentas 
Trumanas, kada jisai priėmė Amerikos Lietuvių Tarybos 
delegaciją Baltuosiuose Rūmuose, Washingtone spalių 29 
d. ir išklausė jos pranešimo apie Lietuvos padėtį.

Amerikos valdžios akyse, lygiai kaip ir Didžiosios Bri
tanijos ir daugiau kaip keturių dešimčių kitų pasaulio val
stybių, Lietuva tebėra, teisės atžvilgiu, nepriklausoma tau
ta.

Mes žinome, kad ji neatsižadėjo savo suvereninių tei
sių ir neketina jų atsižadėti — priešingai, Lietuvos žmonės 
atkakliai kovoja prieš tuos, kurie užsimojo paversti juos 
savo vergais. Jie ir dešimtys tūkstančių Lietuvos tremtinių 
Vakarų Europos kraštuose šaukiasi mūsų pagalbos, kad 
padėtume jiems atgauti laisvę.

Todėl Amerikos Lietuvių Taryba, suvažiavusi Wash
ingtone rugsėjo 21 ir 22 d.d., vienbalsiai nutarė paskelbti 
didelį aukų rinkimo vajų Lietuvos gelbėjimo reikalui ir su
kelti $250,000.

Apie tai jau buvo pranešta spaudoje visuomenei ir laiš
kais žymesnėms lietuvių kolonijoms. Vajus jau prasidėjo. 
Dabar atsišaukiame į visus geros valios lietuvius ir prašo
me paremti šį kilnų reikalą. Kiekvienas Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrius, kiekvienas kolonijos komitetas arba drau
gijų sąryšis, kiekviena draugija, kliubas ir kuopa ir kiek
vienas paskiras asmuo yra kviečiami prisidėti darbu ir au
ka.

Šaukite susirinkimus, įgaliokite aukų rinkėjus, renkite 
prakalbas arba pramogas, skirkite aukas iš organizacijų iž- 

kreįokitės į kitų tautų žmones, simpatizuojančius Lie- 
—“'žodžiu, dėkite visas pastangas, kad aukščiau pa

minėtoji ketvirtadalio milijono dolerių suma būtų sukelta 
ne vėliau, kaip iki ateinančios Vasario šešioliktos.

Dar kartą pabrėžiame, kad Lietuvos nepriklausomybė 
nėra žuvusi! Lietuva yra tiktai laikinai patekusi į svetimą 
jungą. Ji turi tuo jungu nusikratyti kaip galint greičiau, kol 
dar nėra pabaigtos spręsti pokarinio Europos sutvarkymo 
problemos. Jeigu, taiką Europoje darant, Lietuvos klausi
mas būtų apeitas, tai mūsų gimtajam kraštui tektų, gal būt, 
vargti ir kentėti ilgus laikus, pirma negu pasitaikys nauja 
proga jam išsilaisvinti.

Visi į darbą! Aukokime, kad mūsų tėvų žemė Lietu
va būtų išgelbėta!

Tegyvuoja laisva, nepriklausoma ir demokratinė Lie
tuvos Respublika!

LAPAMS KRINTANT
Toks liūdnas, liūdnas rudenėlis — 
Toli mūs tėviškė miela.
Norėč nuplaukt su debesėliais, 
O mano miela, Lietuva!
Norėč pabūt tėvų sodyboj, 
Gimtais takeliais paėjėt.
Išgirst dainelę skambią, gyvą, 
Ateinančiom dienom tikėt.
Norėč suskint vainiką rūtų, 
Baltų žiedelių įmaišyt.
Kad skausmo žemėje nebūtų, 
Visiems po žiedą išdalyt.
Norėč paguost motulę seną, 
Kad grįš vaikai, sugrįš namo. 
Gimtajai žemei mes gyvenam, 
Mūs visos mintys Lietuvoj.
Norėč, kad šitą rudenėlį,
Kai krinta lapai geltoni, 
Nuplauktų juodi debesėliai, 
Nedrumstų vėjai taip pikti.

Balys Gaidžiūnas.
Landsbergo kalėjime, 1944-9-29 d.

APIE LIETUVIŠKUS KRYŽIUS
__________ ® __________

Rašo J. Žilevičius, L.M.

ALT Vykdomasis Komitetas.
(Aukas prašom siųsti ir visais vajaus reikalais kreiptis šiuo 
adresu: Amerikos Lietuvių Taryba — Lithuanian American 
Council, 1739 So. Halsted St., Chicago 8, Ill. Čekius prašom 

rašyti iždininko M. Vaidylos vardu.)
Amerikos Lietuvių Taryba:

Leonardas Šimutis, pirmininkas, Wm. F. Laukaitis, vi- 
cepirm., P. L. Pivaronas, vicepirm., Antanas Milleris, 
vicepirm.,Dr. A. Montvidas, vicepirm., Dr. P. Grigaitis, 
sekretorius, Mikas Vaidyla, iždininkas, Wm. T. Kvet- 
kas, iždo globėjas, Dr. M. J. Vinikas, iždo globėjas, J. 
V. Stilsonas, iždo globėjas.

Nariai:
Kun. I. Albavičius, A. J. Aleksis, J. Arlauskas, S. F. 
Bakanas, kun. J. Balkūnas, P. P. Dargis, E. Devenienė, 
S. Gegužis, J. Glaveskas, J. J. Grigalus, J. V. Grinius, 
kun. F. M. Juras, K. Jurgeliūnas, P. Kručas, J. B. 
Laučka, S. Michelsonas, E. Paurazienė.

KRISTUS KELIAVO SU MUMIS
Studentų Maldininkų Kelionė į Chartres

Pirmoji diena
Sunkūs, juodi debesys slin

ko iš vakarų.
Tolumoje girdėjosi griaus

tinio dundenimas, kuris vis 
artėjo, žaibai darė juodame 
danguje baltą kryžių iki pat 
žemės.

Tūkstančiai baltų kojų 
monotoniškai tapeno grubų 
kaimo kelią. Sunkios kupri
nės lenkė jaunus kūnus. Jie 
ėjo . . . Jie ėjo per javais ža
liuojančius Prancūzijos lau
kus, jie ėjo per šnarančius 
upokšnius, per griovius ir 
puošnius miškus. Kas gi tie 
jie?

Tai Paryžiaus Universite

to penkių tūkstančių studen
tų ir studenčių masė, kurioje 
viešpatavo gilus susikaupi
mas, viena mintis, apimanti 
visų smegenis, vienas tiks
las. Jie visi mąstė apie savo 
dangiškąjį Tėvą ir per Jo Sū
nų paskelbtas tikėjimo tie
sas.

Taip klasiškai buvo suor
ganizuota ši maldininkų ke
lionė į Chartres katedrą, kad 
kitoms pasaulinėms mintims 
nebuvo vietos galvoje. Visa 
studentų kolona buvo su
skirstyta į grupes, po 40 stu
dentų, grupės į padalas, po 
4 asmenis. Prie kiekvienos 
grupės buvo dvasios vadas ---

vienuolis ar pasaulietis ku
nigas.

Pirmąją kelionės dieną vi
sose padalose buvo skaito
mas iš anksto paruoštas 
tekstas apie mistinį Kristaus 
kūną. Perskaičius tekstą aiš
kinamasi. Entuziastiško dis
kutavimo nepajėgė nutrauk
ti nė stambūs lietaus lašai, 
kurie, prakiurus debesims, 
gėrėsi per plonus maldininkų 
drabužius.

Jie nejautė siekiančio jų 
kūnus šiurpaus vandens šal
tumo, nejautė nei nuovargio, 
nors ir daug kilometrų šian
dieną nužingsniavo.

Nejautė nei alkio, nors 
daug valandų, kai nevalgę, 
nes jų mintys toli nuo žemiš
kų vargų, sukoncentruotos 
apie pasaulio Tvėrėją. Jų šir
dys plakė karšta meile ir di
dele padėka Dangiškajam 
Tėvui už teikiamą jiems gy
venimą, jų veidai spindėjo ir 
akys žėravo džiaugsmu, kad 
jie gali pajusti dėl dides
nės Dievui garbės nors ma
žytę dalelę to vargo, kurį 
Kristus, keliaudamas žemiš
ką kelionę, yra iškentėjęs.

Jau vakaras artėjo. Tam
sa apgobė žemę. Jaunuolių 
jūra okupavo Coltainville 
mišką. Poilsis po vandeniu 
varvančiais topoliais. Ke
liautojai susėdo ratu ant šla
pių samanų. Nors be pasigai
lėjimo lietus kaip iš kibiro 
dar pylė, tačiau kiekvienoje 
grupėje vis aiškinamasi tikė
jimo tiesos. Tik kai nustaty
tas planas esti išsemtas, tie
siog tikėjimo ekstazės pa
gautų būtybių būriai apleido 
drėgną mišką ir išsiskirstė 
nakvynei po gretimų kaimų 
klojimus.

Jie nakvojo ant plikų 
grindų ir nejautė kietumo, 
nei sušlapę jų kūnai šalčio, 
nes Kristaus dvasia viešpa
tavo juose ir stiprino žmo
gišką organizmą.

Jie jautė, kati pats Kristus 
keliavo sulytas su jais ir 
kartu ant kietų plikų grindų 
miegojo.

Antroji diena
Kai tik raudoni saulės 

spinduliai nudažė dangų, 
maldininkai išžygiavo giedo
dami “Sveika Marija.”

Šia gražiausia malda 
skambėjo brandiną grūdą 
laukai, kartojo “Sveika Ma
rija” aplieti raudonais sau
lės dažais žalieji miškai, at
siliepė “Sveika Marija” klo
niuose ir upių skardžiuose.

Malda buvo karšta, kaip 
saulė, kuri kepino keliauto
jus. Jiems prakaitas bliaukė 
per veidus ir troškulys džio
vino liežuvį. Jaunuolių vei
dai paraudo, o paskui įgavo 
bronzinę spalvą.

Tlčiau nei vieno veide ne
simatė nusiminimo ar nepa
sitenkinimo. Jie tik žengė ir 
žengė, širdy ir lūpose su 
malda link miestelio Galler- 
don.

Čia buvo jaudinąs savo į- 
spūdingumu vaizdas, kai po 
plyna dangaus mėlyne, lai
kant mišias, penki tūkstan

čiai jaunų sielų susijungė su 
Kristumi, priimdamos komu
niją.

Po bendrųjų — mišios li
goniams, kurie buvo iš Pary
žiaus autokaru atgabenti į 
Gallerdon.

Jų buvo apie 40, daugiau
sia paraližuotų. Kokią didelę 
krikščioniškąją meilę arti
mui ir pasiaukojimą parodė 
C 18-ji grupė studentų, ku
rie ilgą kelią stropiai globojo 
savo ligotus kolegas, juos 
valgydindami ir girdydami 
bei stumdami jų vežimėlius 
grublėtais keliais tolyn Char
tres!

Visus užbūrė miške suvai
dinta misterija “Adomo ir 
Ievos sukūrimas ir Kristaus 
į žemę pasiuntimas.” Paskui 
Dangaus Karalienei ir Dievo 
garbei skambėjo giesmės ža
lio miško gūdumoje.

Pavakariais miegoti be
skubą tamsūs debesys, kabą 
virš miško žalio aksomo, 
truputį verkšleno, miško žo
lė buvo šlapia, o medžiai, pa
purtyti stiprios vėjo rankos, 
barstė rasos lašus ant mal
dininkų galvų, tačiau gyvojo 
tikėjimo atstovai visai ne
kreipė dėmesio ir būtų dar 
ilgai pasilikę žalumyno pri- 
globsty, jei ne jų vado Herve 
Dufresne D’Argachy įsaky
mas išsiskirstyti nakvynei.

Reikia priminti, kad šioje 
prancūzų studentų kas metai 
pasikartojančioje maldos ke
lionėje į Chartres buvo daug 
įvairių valstybių atstovų. Iš 
jų du ir lietuviai.

Prancūzų studentai domė
josi Lietuva ir jos sunkia da
bartine padėtimi, nešant te- 
rorišką Rusijos jungą.

Ta proga buvo perskaity
tas Lietuvos vyskupų laiš
kas, kur jie kreipiasi į viso 
pasaulio vyskupus, išdėsty- 
dami Lietuvai padarytas ir 
daromas žiaurių okupantų 
skriaudas.

Trečioji diena
Dar rasa nuo medžių ne

nubiro, o jie žygiavo anksty
vą rytą vingiuotais kaimo 
keleliais.

Saulė karštų spindulių žė
rė ant keliautojų ir šildė jų 
pašiurusius kūnus. Pakilęs 
vėjas atpūtė pilkų debesų bū
rį, kuris stropiai ėmė krapy- 
ti maldininkus, o ten toliau 
saulė švietė ir įvairiaspalvės 
vaivorykštės milžiniškais 
lankais rėmėsi į žaliuojan
čius laukus.

Čia lietus, čia saulė, o mal
dininkai į gamtos kaitalioji
mųsi nekreipia dėmesio. Jie 
gieda “Tėve Mūsų,” jie gieda 
“Sveika Marija” ir vis artė
ja į Chartres. Štai platus 
meksfaltas tiesiai vedąs į 
tikslą.

Ten tolumoje jau matyti 
skendį dangaus mėlynėje ka
tedros bokštai. Dar keliolika 
minučių, ir penkių tūkstan
čių minia nulenkė galvas 
prieš Dievo Motiną Chartres 
katedroj. Chartres vyskupas 
atlaikė iškilmingas pamal
das. Penki tūkstančiai jaunų 
krūtinių davė Dievui garbę 
giesme ir pasistiprino Kris-

Paprastai sakoma, kad 
tautos, persikraustydamos 
nors ir į toliausius kraštus 
nuo savo tėvynės, visuomet 
stengiasi naujoje buveinėje 
vienokiu ar kitokiu pavidalu 
nesiskirti nuo savo papročių 
ar pamėgimų: šoka tautinius 
šokius, puošiasi tautiniais 
rūbais, dainuoja savas dai
nas, audžia juostas, margina 
Velykų margučius, rengia 
Kūčias . . .

Su šiuo visu tautos dva
sios turtu atvyko į šį kraštą 
mūsų išeivija.

Kur tik lietuvių gyvena
ma, visur suminėti savotiš
kumai pasireiškia. Taip yra 
ir su kitomis tautomis.

Ryšium su tuo negalima 
suprasti vieno svarbiausio 
pamiršto daikto, kuris šiame 
krašte menkai reiškiasi arba 
visiškai pamirštas, kai tuo 
tarpu Lietuvoje visi tuo di
džiavosi, o svetimtaučiai su 
didele pagarba ir pasigėrėji
mu tai minėdavo, būtent: pa
miršo čia statyti lietuviškus 
kryžius, koplytėles, smuike
lius - rūpintojėlius.

Nors statėsi daugelyje vie
tų savus namus, ūkius, baž
nyčias, kapines, o vis tik ne
pasipuošę tautinio meno kry
žiais, kurie žinomi visame 
pasaulyje kaipo gražiausi 
lietuviškojo meno kūriniai.

Kai man teko 1939 m. ap
lankyti virš 80 lietuvių gyve
namų parapijų, vos 2 ar 3 
vietose buvo pastebėti lietu
viški kryžiai, ir tie patys la
bai kuklūs.

Kai Lietuvos nepriklauso
mybę karo šmėkla suėdė, da
bar vienur kitur pradedama 
statyti tikrus lietuviškus 
kryžius. Paskutiniu laiku 
Elizabeth, N. J. pastatytas 
labai meniškai padarytas,

taus Kūnu ir Krauju per šv. 
Komuniją.

Aš tik dabar, išbuvęs tris 
dienas maldos kelionėje tar
pe prancūzų studentų, paži
nau ir supratau galingą ir 
gyvą prancūzo inteligento ti
kėjimą.

Yra žmonių, kurie tiki Die
vu grynai protu. Toks tikė
jimas yra daugumos inteli
gentų. Jis yra daugiausia 
formalus, oficialus ir šaltas, 
neįtraukiąs tikinčiojo dva
sios į intymius santykius su 
Dievu. Jų tikėjimo šūkis: — 
kas Dievo — Dievui, kas cie
soriaus — ciesoriui.

Jie teisūs, tačiau jų neap
gobia palaiminta dieviško 
dvasios džiaugsmo banga, iš
plaukianti iš gyvojo tikėjimo, 
ir jie nejaučia pačios Dievy
bės artumo bei nepajėgia iš 
Dievybės pasisemti dvasinės 
ir fizinės jėgos. Taip pat yra 
žmonių, kurių tikėjimas yra 
paremtas grynai jausmais. 
Toks tikėjimas būna prakti
kuojamas kaimiečių, kurie 
negali pagauti savo protu 
abstrakčių bei mistinių daly
kų. Jie tiki paviršutiniškai ir 
naiviai be gilesnio įsitikini
mo bei įsigalinimo į tikėjimo 
tiesas. Tokius tikinčiuosius 
galima nesunkiai nukreipti 
nuo tikėjimo idealo.

Tačiau yra žmonių, kurie 
tiki Dievą protu ir jausmais, 
ir dar daugiau — savo jaut
ria siela jie tiesiog jaučia re
alų Dievo egzistavimą ir Jam 
atsiduoda visa savo sielos 
esybe ir kiekviena kūno ląs
tele.

Tokių tikėjimas yra gelž
betoninis. Niekada niekas iš 
jų nepajėgs pagrobti to tvir
to gyvojo tikėjimo, nors 
jiems ir tektų jį išpirkti sa
vo krauju.

Ir tokį gyvą, gilų ir galin
gą tikėjimą aš mačiau ir jau
čiau viešpataujant Prancūzi
jos tikinčiojoje studentijoje 
per šią trijų dienų maldos 
kelionę.

P. Minkaitis.
Paryžius, 1946.

tikras lietuviškas kryžius, 
vietinio parapijos klebono 
kun. J. Simonaičio rūpesniu.

Ta proga noriu šio laikraš
čio skaitytojams priminti 
apie kryžius Lietuvoje.

Kryžius lietuvio gyvenime 
buvo neatjungiama dalis. 
Lietuvis į kryžių daug sielos, 
rūpesnio, meno įdėdavo. Kry
žius pačiame pagrinde yra 
nesudėtingas padaras, bet 
jojo papuošimas yra lietuvio 
aukštos tautinės kultūros 
požymis.

Kryžių įvairumas
Gražų kryžių ne bet kas 

galėjo padaryti. Kryžių da
rytojai buvo liaudies meni
ninkai, kuriems buvo duoda
mi užsakymai. Jie darydavo 
kiekvieną kryžių skirtingą. 
Nebuvo dviejų vienodų, nors 
ir to paties meisterio darytų 
kryžių. Sudėtingesnius kry
žius darydavo pusmečiais ir 
ilgiau, žiūrint medžiagos ir 
meisterio sugebėjimų.

Pažvelgę į Lietuvoje tūk
stančių kryžių kūrybą, įvai
rumus, sudėtingumus, tikrai 
negalime atsigėrėti tuo gro
žiu, kuriuo Lietuvos liaudis 
pajėgė medyje ar geležyje 
savo sielos pergyvenimus į- 
kūnyti.

Kryžių buvo visokio dy
džio: nuo poros pėdų iki ke
liolikos pėdų aukščio. Kryžių 
pastatymas buvo susijęs su 
tam tikromis apeigomis: 
šventinimu, sueiga, bendro
mis pamaldomis. Kryžių bū
ta įvairiems tikslams skiria
mų: ant kapinių, prie girių, 
jubiliejinių, kaime, ant sen
kapių, nelaimės vietose, prie 
kelio, misijų atsiminimui, 
koplytėlės su smūtkeliu - rū
pintojėliu, apžadų kryžiai. 
Visi jie mediniai (vėliau pra
dėta statyti geležinių, akme
ninių) ir mediniai su geležė
mis dalytėmis - papuošalais.

Centrinė kryžių vieta buvo 
kapinės, pagerbti mirusiems. 
Kapinėse kryžiai, kai kur va
dinami antkapiais, buvo se
niai lietuviams žinomi, dar 
prieš priimant krikštą. Ant
kapiai buvo labai puošiami 
tautiniais ir stabmeldiškais 
simboliais. Tik krikščionybę 
įvedus, kryžius buvo į tuos 
papuošalus įjungtas.

Kryžių senumas
Klaipėdos krašte teko ma

tyti nemažai antkapių, nie
ko bendro neturinčių su 
krikščionybės ženklais: stul
pelis su ornamentu viršuje, 
kai kada šonuose, bet dau
giausia stulpelis su dviem 
lentukėm, viršuje sudaran- 
čiom lyg stogo skliaustus, 
apatinėje dalyje išsiplečiant, 
sudarant trikampį. Ant vyrų 
antkapių buvo statomi ąžuo
lo medžio, ant moterų — eg
lės, alksnio ar kito mažiau 
atsparesnio medžio.

Žemaitijoje kai kur senka
piuose dar buvo to tipo retai 
užtinkami antkapiai, kur pa- 
stogėlio viršuje, trikampyje 
buvo įdėta Kristaus kančia.

1 Kryžių papuošalai yra la
bai seni. Tuos papuošalus 
daugiausia sudaro priešisto
riniai ornamentai, pagrinde, 
turintys geometrinius vari- 
jantus, kaipo primityviš- 
kiausius. Nemažai jų rasta 
archeologinėse iškasenose 
akmenyje įraišytų, o taip pat 
žalvaryje, molyje, kauluose 
ir kitose ilgai besilaikančiose 
medžiagose.

Kryžių ornamentai
Geometriniai ornamentai 

kryžių papuošimui vartoja
mi toki: kriputės, langučiai, 
rateliai, eglaitės, pynutės ir 
kitokios kombinacijos, kurių 
daug randame Velykų mar
gučiuose, ir įvairūs vingių or
namentai. Ypatingai mėgia
mas pusratis arba lankeli- 
niai dantukai išilginių kam
pų liemenyje. Taip pat pla
čiai vartojama yra apvalainė

žvaigždė, padalyta į 6 skyr 
liūs. Šis ornamentas puoši 
beveik visus tautinius rakai 
dus: kultuves, kankles, r< 
ges, skrynias.

Dažnai matyti vadinam 
riestiniai ornamentai, tarp 
kryžmėse pavidale dvie; 
raidžių S sukabinti. Taip pa 
nors rečiau, pasitaiko virv 
tės •
Ypatingai kur yra koplytėli

jjmiiiimai iš Stutth<
Rašo

o.November&l

(Tęsinys)
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paprastai stulpeliai daroi ?ag, Denaras 
1 r ketuos lageriams i

^taisykles. Todėl j
Retesni pagražinimai putų pasakyti, k 

raidžia nebūtų žii

genime, kuris bu

vytiniai.

Retai užtinkami augm 
nijos ornamentai. Plači $ dedasi tuose dik' 
vartojami yra roželės ir ti ■ kraštų išgalvotuc 
pių pavidalai, šie orname 
tai žiloje senovėje buvo žir 
mi prūsams, lietuvių ar 
miausiai genčiai.

Dar rečiau užtinkami g $ kitą prasmę. Pr; 
vūnų ornamentai. Retki 
čiais randami kryžiai su ži 
čio ir paukštelio pavidal 
papuošti. Matyt, stabmeld 
ko j e gadynėje lietuviai g; 
bino žalčius, o paukštelį m 
lės simboliu laikė, žaltys g 
davęs nuo pikto, o paukš 
lis linksminęs mirusius.

Dangaus kūnai irgi ne 
tai pasitaiko: saulė, žvai 
dės, mėnulis. Tie pagr.aži 
mai yra užtikti prūsų Iii sandėlis^ Lent 
čiuose, gotų ir šiaip kitų t senų apda 
tų. Lietuviai beveik vis Mifldeliu, a 
koplytėlėse, kur tik yra ,,ereta rankšluos(

i ir mirties pragari

su lagerio vidaus g 
Jodis “organizacij

i j lygiai yra reikšm. 
pastinga, kaip tiki 
■džio reikšmė.
tane paskyrė dirbt 
pirmuoju mano d; 

į man uždavė tos 1 
redėjas, taip pat ka 
50 išnešti lauk pe 
iššluoti. Toji kamei 
sš vaizdavaus esą 
j raštine, buvo tikr 
nešvarių apdulkė]

ležinis kryžius, visuom 
apačioje kryžiaus deda i j krūvos, kampe s 

^antklodės, po stah_ iv. v 1 1 įduUUUUCb, uu O L et 1Cnulj aukštyn užsuktą gal J|stardilliUi 0 vid
* 1— 1 V • , km ios yiU^ ri0gS0j0 nu0;

ryje būna kryžius Ypatin leži
r 11 viii n rrn i rin ctniilrin nevi °turtingai šis saulės pavi 
las išvystomas geležyje, 1 ii krosnis.
medis nestiprus ir nelanl^P1 krosnį, 1

:o šefas. -
d nėra nei anglių, į

ii reik suorganizuo 
itelėjo sau po nos 
■toliau didelėse kr 
io beprasmiškas sa 
is,kurios, anot jo, t 

> :s išsilaikyti tūl

tus tokioms smulkmeno: 
Medyje paprastai įpiauna 
tie ornamentai, bet prim 
viškiau.

Šie pagražinimai net
liau akmeniniuose kryžių 
būdavo įkalami.

Dar reikia pridėti ir 5 
pelius, kankalėlius, kur vi 
pučiant duoda savotišką i , .... są, kad besiusiančiam že startoJI !mpenJi 
Įėję nebūtų nuobodu gyi į &r £era-i nesupi 
ti. Tokie pagražinimai 
randami gilioje senovėje.

Trumpai peržvelgę paj 
šalų rūšis ir žinodami, ■ 
šie papuošalai dar toli p: 
įvedant krikščionybę b 
žinomi, galime suprasti, 1 v. . 
lietuviui menininkui — as nežinau, is k 
žiadirbiui užtruko, kol 
krikščioniškąsias žymes 1 nekaltoji dūšele, 
jungė į senovinį pagražin I r 
tinklą. Ten jau užtinka: ^ia lageryje visk 
kieliko pavidalas, monst 
cijos išvaizda, Kristaus 1 
čios įrankiai . . . Bet visa Tik žiūrėk, k? 
šiandien iki mūsų užsį I tas ir tas . . . 
kryžių papuošaluose, k: 
grynai krikščioniškuose 
reiškiančiuose gilų prisi 
mą prie tikybos. Krikščio 
kasis elementas jau nui blondino nesibijok 
bia stabmeldiškus liku 
savo turiniu, nors forma Ma ir ta legali; 
rauja senovinė. Sujungi 
senoviško ornamento 3ropaimti, kada n< 
krikščioniškuoju davė pi 
platesnei kūrybai, ir t 
būdu visa Lietuva pasi

I vienintelė tos rūšies 
savininkė.

(Bus daugiau)

ikai, ar nenugirdi 
nesumanau, iš k 
kuro. Kadangi nei: 
niro, jis vėl para]

eik paorganizr

ir kaip organizuot

psojo mano šef;

rganizuoti. Angli 
šituo kibiru nueik

:ueik su šita dide 
istalių dirbtuves. T 

kad nepamatyl 
as SS vyras, o 1

organizacija, pam:

kuro. Vadinasi, ma

“Žiburiu” Sukak
Spalių 5 d. suėjo m 

kai Augsburge leidži 
lietuvių savaitraštis “ 
riai.”

“Žiburiai” yra gyvas, 
šiai iliustruojamas trem 
lietuvių laikraštis.

Vokietijoje
Lietuvos Inžinierių T 

tinių draugija paskelbė 
kursą gyvenamų namų 
tuose ir kaimuose pr 
tams.

Pageidaujama, kad 
nuojamiems pastatams 
suteiktas lietuviškas a 
tektūros pobūdis.

Projektai konkursui 
būti įteikti ligi lapkriči 
d.

IONE pe
Rašo J. Stn

Su Tremtiniais I
Austrij’oj

kėliai garsina Lietui 

būdamas sužinoja 
Wyje.

iu dabar nėra!
.^blaškė jų kiekvieno 

j rainiais laikais dar 
Važiuodavo pasigėrei 
feų saulėtuose kalnu 
bortuose.

lai čia atsidūrė ži;
i nuo mirties

5 metus, tiek šiandien 
Kai netenki savo j 

'f-liekas nebemiela ir i 
^ildo taip nei kar 

nemaloni, ne, tėv 
'ir keliant ir gulant 
Motyvus.

^respondentas, nusip 
ir parduotus pask 

Alpius ne grožio ir 
iu tautiečių, kui
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riuviškas kryžius, 
parapijos klebono 
monaičio rūpesniu. 
;a noriu šio laikraš
ty to jams priminti 
ius Lietuvoje.
j lietuvio gyvenime 
latjungiama dalis. 
į kryžių daug sielos, 
meno įdėdavo, Kry- 
.ame pagrinde yra 
įgas padaras, bet 
lošimas yra lietuvio 
tautinės kultūros

ž Spygliuotų Vielų
(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos)
- —...  "" Rašo A. Gervydas....

(Tęsinys)

LENKTINIS PEILIS

žiu įvairumas 
kryžių ne bet kas 

adaryti. Kryžių da- 
ouvo liaudies meni- 
:uriems buvo duoda- 
cymai. Jie darydavo čio id 
ą kryžių skirtingą, papnoti 
dviejų vienodų, nors koje d 
les meisterio darytų bino į 
Sudėtingesnius kry- ] 
ydavo pusmečiais ir 
liūrint medžiagos ir 
o sugebėjimų.
Igę į Lietuvoje tūk- 
kryžių kūrybą, įvai- 
sudėtingumus, tikrai 
e atsigėrėti tuo gro- 
•iuo Lietuvos liaudis 
medyje ar geležyje 
rios pergyvenimus į-

Buvo organizacija ir lage
rį gyvenime, kuris buvo 
arkomas pagal bendras vi- 
s Vokietijos lageriams nu
lytas taisykles. Todėl ne
šima būtų pasakyti, kad 
litro valdžia nebūtų žino
si, kas dedasi tuose dikta- 
rinių kraštų išgalvotuose 
jičios ir mirties pragaruo-

davįsL

ų buvo visokio dy-i 
to poros pėdų iki ke- i 
pėdų aukščio. Kryžių 1 
mas buvo susijęs su 
ikromis apeigomis: 
imu, sueiga, bendro- 
naldomis. Kryžių bū- 
•iems tikslams skiria- 
t kapinių, prie girių, 
inių, kaime, ant sen- 
nelaimės vietose, prie 
misijų atsiminimui, 

ilės su smūtkeliu • rū- 
liu, apžadų kryžiai, 
s mediniai (vėliau pra- 
atyti geležinių, akme- 
ir mediniai su geležė- 
lytėmis - papuošalais, f 

rinė kryžių vieta buvo 
s, pagerbti minusiems, i 
*se kryžiai, kai kur va- 

antkapiais, buvo se- 
etuviams žinomi, dar 
iriimant krikštą. Ant- 
buvo labai puošiami 

.ais ir stabmeldiškais 
iais. Tik krikščionybę 
, kryžius buvo į tuos 
salus įjungtas.

Kryžių senumas 
pėdos krašte teko ma- 
emažai antkapių, nie- 
endro neturinčių su 
ionybės ženklais: stul- 
su ornamentu viršuje, 
ada šonuose,- bet dau- 
a stulpelis su dviem 
:ėm, viršuje sudaran- 
lyg stogo skliaustus, 

įėję dalyje išsiplečiant, 
ant trikampį. Ant vyrų 
pių buvo statomi ąžuo- 
džio, ant moterų — eg- 
Iksnio ar kito mažiau 
resnio medžio, 
raitijoje kai kur senka-Į 
e dar buvo to tipo retai 
sami antkapiai, kur pa- 
lio viršuje, trikampyje 
įdėta Kristaus kančia, 

yžių papuošalai yra la
šeni. Tuos papuošalus 
ausia sudaro priešisto- 

omamentai, pagrinde 
tys geometrinius vari- 
s, kaipo primityviš- 
ius. Nemažai jų rasta 
jologinėse iškasenose 
myje įraišytų, o taip pat 
ryje, molyje, kauluose 
;ose ilgai besilaikančiose 
dagose.

Kryžių ornamentai 
ometriniai ornamentai 
ių papuošimui vartoja- 
aki: kriputės, langučiai, 
iai, eglaitės, pynutės ir 
rios kombinacijos, kurių 
■ randame Velykų mar
iose, ir įvairūs vingių or- 
mtai. Ypatingai mėgia- 
pusratis arba lankeli- 

dantukai išilginių kam- 
iemenyje. Taip pat pla- 

^ama yra apvalainė d.

medis rd 
tas d 
Medyje J 
tie oe

Įėję e: 
tife 
randai

Trd 
salų d 
šie [d 
įvefc 
anos j 
liete

lagerio vidaus gy- 
žodis “organizacija” 

visai kitą prasmę. Pras- 
kuri lygiai yra reikšmin- 

gyvastinga, kaip tikro- 
žodžio reikšmė.

mane paskyrė dirbti į 
pirmuoju mano dar- 

kurį man uždavė tos ka- 
vedėjas, taip pat kali- 

buvo išnešti lauk pele- 
ir iššluoti. Toji kamera, 

aš vaizdavaus esant 
raštine, buvo tikras 
nešvarių apdulkėju- 

daiktų sandėlis. Lenty- 
prikrautos senų apdau- 

ų puodukų, bliūdelių, ant 
lų priversta rankšluosčių 
muilo krūvos, kampe su- 
lutos antklodės, po stalais 
aa senų skardinių, o vidu- 
skambario riogsojo nuola- 
I besikūrenanti geležinė 
friuvusi krosnis.
-- Pakūrenk krosnį, — lie- 
Imano šefas.
Į- Kad nėra nei anglių, nei 
Ikų.
h Tai reik suorganizuoti, 
[burbtelėjo sau po nosia 
iis ir toliau didelėse kny- 
le rašo beprasmiškas savo 
atlines, kurios, anot jo, tu- 
|ančios išsilaikyti tūks- 
tį metų, — kol gyvuos 
lerio sukurtoji imperija, 
galvoju, ar gerai nesupra
to vokiškai, ar nenugirdau. 
I vis nesumanau, iš kur 
įti to kuro. Kadangi neinu 
soti kuro, jis vėl paragi-

- Na, eik paorganizuot

sate-j 
rauja 
senovė

plated 
būdu

saviti’

- Kad aš nežinau, iš kur 
Įauti ir kaip organizuoti.
- Ach, nekaltoji dūšele,— 
iišypsojo mano šefas. 
Itfatai, čia lageryje viskas 
ša organizuoti. Anglies 
į su šituo kibiru nueik į 
huzungą. Tik žiūrėk, kad 
Įatytų tas ir tas ... O 
kų nueik su šita didele 
fine į stalių dirbtuves. Tik 
kokis, kad nepamatytų 
[mažasis SS vyras, o to 
įsnio blondino nesibijok, 
tara organizacija, pama- 
1, kamera ir ta legaliai 
huną kuro. Vadinasi, man 
lės kuro paimti, kada ne-

matys tas ar anas. O jeigu 
pamatys, kas kelis kartus ir 
atsitiko, tai gausiu į kailį. 
Tai vadinasi-organizacija . . .

Kai mūsų blokas persikėlė 
į naująjį lagerį, komendanto 
padėjėjas, lankydamas mūsų 
naujas patalpas, štubiniui 
pasakė, kad dar reikia išda
žyti prieangio ir išvietės sie
nas.

— Kad nėra dažų, — ne
drąsiai pastebėjau.

— Reikia suorganizuoti,— 
patarė aukštasis pareigūnas.

Tai patardamas, jis gerai 
žinojo, kad dažų galima gau
ti tik stalių dirbtuvių dažyk
lose, kurios, kaip ir daugelis 
lagery esančių dirbtuvių, pri
klausė privatinei bendrovei, 
kurios dalininkais yra SS vy
rai.

Tos dirbtuvės kalinius

nių jėgomis vežami vežimai, 
transporto kolonos, kurios 
važiuodavo į miestelį parvež
ti pašto ir siuntinių, išvažio- 
davo už lagerio ribų dirban
tiems maistą ir daugelį vi
sokių kitų gėrybių. Bet visu 
tuo naudojosi tik prominen- 
tai. Paprastiems kaliniams 
šitokio masto organizacija 
neprieinama.

Iš taip įgytų dalykų ir taip 
pat iš atimtų iš siuntinių 
produktų prominentai pa
ruošdavo savo damoms keps
nius, tortus ir skanias uogie
nes. žinoma, skaniai ir sočiai 
pavalgydavo ir patys.

Tai buvo organizacija.
Kai 1944 m. vasarą lageriu 

prigabeno iš evakuojamų Ry
tų ir Baltijos kraštų visokių 
turtų ir jais užvertė sandė
lius, organizacija dar labiau 
suklestėjo. Ypač daug visko 
prisigrobė SS vyrai. Bet ir 
jie vienas nuo kito slėpėsi,

naudojo kaip darbo jėgą ir nes gi visi reichui tarnavo 
specialistus. Už jų darbą į “sąžiningai.”
bendrovės mokėjo lagerio ad
ministracijai tam tikrą atly
ginimą, — tai eidavo į val
stybės kasą, kalinys negau
davo nieko.

Tų dirbtuvių gaminiai ap
tarnaudavo lagerį ir įvairias 
įstaigas, esančias už lagerio 
ribų. Visokių darbų rango
vais ir medžiagų pristatinė
to jais buvo privatiniai asme
nys arba bendrovės.

Tiek žaliava, tiek gatavi 
dirbiniai plito lageryje to
kiais keliais, kurie nepatek
davo į buhalterijos knygas. 
Blokų vadovybės įsitaisyda
vo sau gražias spinteles, sta
liukus, kėdes, prominentai 
įsigydavo rūbus ir apavą, o 
blokai pasistatydavo pride
damas krosnis ir net įsireng
davo dušus. Visus tuos daly
kus iš atitinkamų dirbtuvių 
bei sandėlių pristatydavo ten 
dirbantieji kaliniai už duoną, 
margariną, tabaką ar kitą 
kokį pakaitalą. Tai vadinosi 
organizacija.

Ji buvo baudžiama tik pa
gavus “beorganizuojant,” 
bet gatavo daikto kilmės ne
buvo teiraujamasi. Jeigu 
kartais ir paklausdavo, tai 
pasitenkindavo atsakymu, 
kad suorganizuota . . .

Dėl to pirmieji vaisiai iš 
lagerio daržų, inspektų ir gė
lynų—uogos, pamidorai, žir
niai ir kita pirmiausia atsi
durdavo kalinių, žinoma, pro- 
minentų, lėkštėse arba būda
vo perduodami širdies da
moms. Joms būdavo siunčia
mos ir gražiosios gėlės.

Už išspekuliuotus į mies
telį rūbus ir apavą lagerin 
ateidavo mėsa, žuvis, degti
nė ir įvairūs skanėstai. Visa 
tai pergabendavo pačių kali-

Kadangi lageryje vyko di
delės statybos (naujos ligo
ninės, ypatingasis lageris, 
aviacijos dirbtuvės ir 1.1.) ir 
buvo sutraukti didžiuliai kie
kiai visokių medžiagų, tai 
bendrovės varė milijoninę 
apyvartą. Tik kažkaip joms 
nevyko su sąskaityba. Būda
vo, kai tik artinasi metinių 
apyskaitų laikas, žiūrėk, jau 
dėl labai rimtų priežasčių 
raštinėje ar greta jos įvyk
sta gaisras. Žinoma, dau
giausiai nukenčia apyskai
tos ir planai . . .

Prie mūsų akių taip atsi
tiko du kartus, vakarais, ka
da visi kaliniai būdavo bara
kuose.

Organizacija ypatingai pa
gyvėdavo prieš didžiąsias 
šventes. Grįžtančios iš dar
bo Aussenkomandos (kurios 
dirbo už lagerio ribų) parsi
gabendavo visokių turtų. 
Kartais tokias komandas su
stabdydavo prie lagerio var
tų ir darydavo kratą. Iš ki
šenių ištraukdavo bonkas su 
gėrimais, dėželes konservų, 
mėsos, žuvies, batų ir dau
gybę visokių niekniekių. Pas 
ką rasdavo, tas būdavo sta
tomas į šalį “užmokesčiui” 
atsiimti . . .

Kai iškrėstoji komanda 
paleidžiama žygiuoti toliau, 
jos stovėjimo lauke dar lik
davo visokių gėrybių, kurios 
kratos metu “nuslysdavo” 
žemėn.

Viena komanda vakarais 
visada parsigabendavo tuš
čius nuo pietų sriubos kibe- 
lius, kuriuos veždavosi ant 
nedidelio vežimėlio. Ant ki
belių vis būdavo užsirangęs 
vienas kitas kalinys, kuris 
nepajėgia paeiti. Pasitaiky-

Tadas Linka iš miesto par
važiuodavo mažiausia kartą 
savaitėje. Nuo dvaro stoties 
buvo tolokai, su kaupu de
šimt kilometrų. Buvo įprasta 
atvažiuoti jo parvežti povaze 
kinkytais pora trakėnų, biu- 
riais rudens keliais net ket
vertu.

Žmogus tai buvo geras, 
aiškiai taupus, anot kai ku
rių, net šykštus. Neskriaus
davo jisai kaimynų, neišnau
dodavo kumečių.

Per Jurgines, kai dvarai ir 
stambūs ūkiai iš naujo suda
rinėdavo su darbininkais su
tartis, pas Tadą Linką atei
davo besisiūlančių daugiau, 
nei jam reikia. Dažniausiai 
su didelėmis šeimomis, kurie, 
tačiau, neturėdavo nei par
šelio nei karvės, ir kalbos 
prasidėdavo visad nuo tų pa
čių būtiniausių daiktų.

Vasarai prasidėjus, darb
davys kiekvienam įtaisydavo 
po karvę, o patiems geriau
sioms, stropiems, teisingiems 
ir vaikus leidžiantiems į 
mokslą, net po dvi karves. 
Tačiau darbą reikėdavo 
skrupulingai atlikti. Mokyk
lų nelankantieji vaikai turė
davo eiti talkininkauti vy
resniesiems. Šienapiūtėje — 
žoleles rankioti, kur nenu- 
gramdytą kupstelį nupjauti, 
rugiapiūtėje — keliais vaikš
čioti ir varpas rinkti, arba 
grendyme sušlavinėti, bul
viakasyje — bulvienojus at
skirti, rudenį—nuo cukrinių 
runkelių purvą nugramdyti, 
žiemą — pančius vyti, paukš
telius maitinti.

Visų didžiausia Tado Lin- 
kos silpnybė buvo arkliai. 
Laikė jisai kelias rūšis: tra
kėnus, hanovarus, lietuviš-

LIONE PER ALPIUS
Rašo J. Strazdas

kesiai Su Tremtiniais Lietuviais, Gyvenančiais 
Austrijoje

iPabčgėliai garsina Lietuvos vardy Tirolyje
Izburge būdamas sužinojau, kad nemaža yra lie- 
į ir Tirolyje.
Ir lietuvių dabar nėra!
tas priblaškė jų kiekvienoje šio žemyno pėdoje.
tolį ir ramiais laikais daugelis lietuvių pažinojo. 
Ida atvažiuodavo pasigėrėti kalnų užburtu grožiu, 
lemti jėgų saulėtuose kalnuose, pasigydyti jų ištai
gose kurortuose.
|n lietuviai čia atsidūrė žiauraus likimo persekio- 
ir ieškodami nuo mirties saugesnės vietos. Tiek 

įprieš m°tus, tiek šiandien nevilioja tremtinių Ti- 
įgrožis. Kai netenki savo pastogės, savo tėvų že- 
Įtada niekas nebemiela ir nebežavi nei tie Tirolio 
ki ir nebešildo taip nei karštoji Alpių saulė. “Sve- 
Įpadangč nemaloni, ne, tėviškėlę brangią vis regiu 
k” — ir keliant ir gulant našlaičių lūpos kartoja 
liūs motyvus.
■ūsų korespondentas, nusipirkęs bilietą už iš UN- 
įgautus ir parduotus paskutinius batus, pasišovė 
|ti per Alpius ne grožio ir malonumo ieškodamas, 
ii benamių tautiečių, kurių gyvenimo vaizdais

tie vežamieji bū- 
nuleipę, jog visai 
lavonus.
tokių nuleipusių

davo, kad 
davo taip 
panešėjo į

Kadangi 
parsigabendavo visos kolo
nos, tai SS vyrai tatai laikė 
visai normaliu reiškiniu. Kai mu . . . 
tik pervažiuodavo kontrolės 
vietą, nuleipėliai staiga at
gydavo. Nušokę nuo vežimė
lio, vieną kibelį nusitempda
vo į bloką, kur vykdavo gro
bio pasiskirstymas. Tuo at
veju organizacija būdavo lai
koma pavykusia.

Bet vargas būdavo to
kiems, kurie, dirbdami prie 
daržovių sandėlių ar kapčių, 
pasiimdavo kokią daržovę. 
Už surastą tikrinant kručką, 
morką, keletą bulvių ar pa
prastą buroką — kaltininkas 
visų akivaizdoje turėdavo 
pasilenkti ir atkišti savo 
baudžiamąją vietą, kurion 
būdavo atskaitomas tam tik
ras užmokestis.

Tai nepavykusi organiza
cija . . .

(Bus daugiau)

kus. Turėjo trakėnų — ara
bų mišinio, bet jie jam nepa
tiko. Jei veislė, tai turi būti 
tikra, maišytą lai kiti teau
gina. Geriausi laukai lygio
mis, stambiomis vielomis ap
tverti žirgams pabėginėti. Iš 
tvarto tiesiai per beržyną, 
per kampą ežero į pievas.

Būdavo, parvažiuos, apjos 
laukus, atsisės į riestakampį 
fotelį, atsirems lazdos ir žiū
ri pro langą į besišvaistan
čius ristūnas. O tie, kaip ait
varai, atlapomis krūtinėmis, 
sukedentais karčiais, pasta
tytomis uodegomis, tik laks
to, tik pūškinasi po vandenį. 
Obuolėti, blizgantys. Raudo
nuojančios šnervės, it dump
lės, akys išsprogdintos, au
sys žirkliškos.

Arkliai buvo jo mėgia
miausia tema. Apie juos Lin
ka pradėdavo šnekėti neju
čiomis. Ir jeigu atsitikdavo 
surasti bendrakalbį, bičiu
lystė, kaip matai, sutvaskė
davo. Tiktai žmonės jam ro
dėsi esą tokie siauri, parapi
jinio išsilavinimo ir arklinin- 
kystėje nusimanančių suras
davo labai mažai ir tuos pa
čius senesnio, jo amžiaus.

Todėl ir šiandien, sėdęs į 
povazą, pirmiausia paklau
sė Turutį, ilgametį vežėją:

— Kodėl su Žiogu ir Mėta?
— Blogas kelias, pone, ne

norėjau staininių varginti.
— Kaip mano gražuoliai 

laikosi?
— Gerai . . .
— Neatsitiko kas jiems 

blogo ?
— Nieko . . .
— Kas šiaip naujo?
— Rodos, nieko . . . Kas 

čia per tiek laiko galėjo įvyk
ti .. . Kelios dienos nuo pono 
išvažiavimo . . .

— Kaip kūlimas?
— Gerai.
— Bet tu pasakok, Turuti, 

ką nors naujo.
— Kad gal ponui neįdo-

— Kas neįdomu?
— Nui, kad Apkis peilį nu

laužė, žinot, tą lenktinį . . .
— Kokį lenktinį?
— Et, prastas buvo . . . Ne 

tiek prastas, kiek senas . . . 
Žinot, Apkis turėjo tokį dide
lį lenktinį peilį, su kuriuo ir 
medelius čiepydavo, ir dyse- 
lius išplaudavo, ir avinui kai
lį nuimdavo . . . Nerangumas 
žmogaus, sakytum, netikė
čiau, ėmė ir nulaužė . . .

— Sriūbavo ką?
— Lupo . . .
— Ką lupo ?
— Odą . . .
— Tu kalbėk, kaip katali

kas, dabar lyg atatupstas, 
kiekvieną žodį reikia kabliu 
traukti.

— Kad sakau, gal ponui 
neįdomu . . .

noriu pasidalinti su kitais bei kitur gyvenančiais tau
tiečiais.

ĮInnsbrucką
Šios kelionės tikslas — tiroliečių širdis — Innsbruc- 

kas.
Daug kartų aš tą miestą mačiau žemėlapy, ypač be

sirengiant daryti ekskursiją per visą Austriją. Ir labai 
nustebau, kaip už geležinkelio bilietą paprašė kasoj du 
kartu daugiau, negu aš buvau apskaičiavęs. Tuo lyg 
netikėdamas paklausiau, kiek laiko eina traukinys iš 
Salzburgo iki Innsbrucko. Atsakymas dar daugiau ma
ne nustebino. Taigi, dar paklausiau, kiek yra kilometrų 
iki Innsbrucko. Atsakymas rodo vis tą patį: dvigubai 
daugiau, kaip aš apskaičiavau. Pamaniau: arba austrų 
klaidingi žemėlapiai arba jų tarnautojai sukčiai.

Elektrinis traukinys elektriniu greičiu atitolino mus 
nuo Mozarto miesto, bet vežė mus ne į vakarus, tai 
yra, ne Innsbrucko kryptimi, bet į pietus, vėliau kiek į 
vakarus, bet tuoj vėl visai į priešingą kryptį — į rytus, 
ir rodėsi, jog mus veža ne į Innsbrucką, bet į Grąžą.

Ir ne aš vienas tuo abejojau. Ir kiti keleiviai pradė
jo teirautis pas traukinio palydovą, ai’ tikrai tas trau
kinys eina ten, kur mes norime nuvažiuoti. Geležinke
lietis tuoj pat pastebėjo, kad dar daug kartų mūsų 
traukinys eis į vakarus, tai vėl į rytus, tai artėdamas, 
tai vėl nutoldamas nuo Innsbrucko, iki jį pasieksime. 
Čia traukiniams kryptį nustatė ne inžinieriai, bet upės 
vaga. Jie Austrijoj daugiausia ir eina tik paupiais, — 
kartais virš upės, kartais virš plento, o kartais plen
tas virš geležinkelio, kartais tuneliais pergręždamas

— Įdomu, neįdomu, bet jei 
pradėjai, tai ir baik!

— Sakau, gal ponas dar 
nežinote, kad Apkis, belup- 
dadas Skruzdei skūrą, lenk
tinį peilį nulaužė.

— Mano Skruzdei? Ji pa
stipo ?

— Nepastipo, tik šiaip nu- 
dvėsė. Musėt, pervarė . . .

— Kaip tai pervarė? Lėkė 
kur?

— Musėt, pervarė ir Skruz
dę ir Ungurį.

— Koks asilas važiavo?
— Aš . . .
— Tu!
— Kad labai greit reikė

jo .. .
— Abu ristūnus pervarei?
— Abu . . .
— Ir abiem rakelis odą nu

ėmė?
— Unguriui laimingai, o 

prie Skruzdės lenktinį nulau
žė .. .

— Ach, tu, šeško vaike.
— Be reikalo ponas pyks

tat, taip jau reikėjo . . .
— Dar ką tu prasimanysi. 

Reikėjo, reikėjo ... Ar degė 
kas ar ką?

— Ponią į ligoninę vežiau.
— Ponią. Kas jai buvo?
— Tur būt, persigando . . .
— Išgąsdino kas, užpuo

lė?
— Niekas neišgąsdino ir 

niekas neužpuolė, pati išsi
gando . . .

— Kaip tai pati išsigando ?
— Matyt, nuo gaisro . . .
— Degė kas, sudegė?
— Buvo kluonas užside

gęs .. .
— Mano?
— Jūsų . . .
— Bet užgesinot?
— Kad ugnis taip 

tai . . .
— Sudegė?
— Sudegė. . .
— Kaip su ponia atsitiko?
— Ugnis tuoj į gyvenamą

jį persimetė.
— Nu, ir . . .
— Nu, ir sudegė . . .
— Ir gyvenamas?
— Ir gyvenamas.
— Tie du?
— Tie du, ponas,

tvartai, karvių ir arklių, 
svirnas . . .

— Viskas sudegė?
— Viskas . . .
— Išgelbėjot ką?
— Išgelbėjom kai ką . . .
— Kaip ponios sveikata?
— Ne kaip . . .
— Ji ligoninėj ?
— Ligoninėj dar . . .
— O ką gydytojai?
— Ką jie, nieko . . .
— Ilgai dar reiks gulėti?
— Iki ponas parvažiuosit.
— Tai ji jau sveika?

* — Ne, ponas . . .
— Kaip tai?
— Nu, kaip persigando, 

matyt, tuoj gulė ant širdies, 
ant ko, ir mirė . . .

— Mirė? Kada?
— Vakar . . . Tuoj po gais

ro .. .

grei-

ir dar
ir

milžiniškus akmeninius kalnus. Tai darbščios ir valin
gos rankos ir miklaus proto bei didelių pastangų vai
sius.

Lietuvių Komitete
Innsbruckas, kaip ir visas Tirolis, yra mažiausia nuo 

karo nukentėjęs. Vienok lietuvių komitetui ir valgyk
lai teko laimė įsikurti iš visų šonų bombų apgriautuose 
namuose, teisingiau — griuvėsiuose. Griuvėsiai liko 
tėvynėj, griuvėsiai teko lietuviams ir išeivijoj.

Tuose griuvėsiuose radau nepalaužiamą kun. F. Gu- 
recką — Innsbrucko lietuvių komiteto pirmininką, vi
sa siela ir jėgomis atsidavusį tremtinių kolonijos labui.

Innsbrucko tremtinių lietuvių kolonijoj yra 360 lie
tuvių. Jų tarpe yra 109 studentai, kurie kolonijos kul
tūriniame gyvenime yra spiritus movens. Šiais metais 
jau 3 studentai gavo diplomus ir 10 dar ruošiasi egza
minams. Doktoratui ruošiasi 6 studentai. Konservato
rijos patikrinamuose egzaminuose lietuviai užėmė pir
mąją vietą.

Mokslo darbas Sibiran ištremtai motinai
Liepos 12 d. Innsbrucko universitetas iškilmingame 

posėdyje įteikė keletui asmenų daktaro diplomus.
Tarp naujų daktarų buvo tik vienas užsienietis — 

lietuvis diplomuotas teisininkas Vytautas - Antanas 
Dambrava. Naujas teisių mokslų daktaras yra dar ga
na jaunas, vos 26 metų amžiaus. Jis baigęs Utenos gim
naziją ir 1943 metais Vilniaus universiteto teisių fakul
tetą. Innsbrucko universitete išlaikė papildomuosius ir 
doktorato egzaminus, parašė ir apgynė disertaciją te
ma: “Grundzuege des Verwaltungsverfahrens” (Admi
nistracinio proceso pagrindai).

Kiek Tremtinių Yra 
Darbuose

Pranešama, kad Mainfran- 
kų apygardoje dirba apie 50 
procentų lietuvių tremtinių.

Tą apygardą sudaro Wu- 
erzburgo, Schweinfurto, Se- 
ligenstadto, Bambergo, Bag- 
Mergentheimo ir Bayreutho 
apylinkės.

Tose apylinkėse iš 4,478 
lietuvių tremtinių dirba 2,- 
219.

Iš jų amerikiečių karinėje 
žinyboje dirba 510 žmonių, 
nuolatiniuose stovyklų dar
buose 1,067 žmonės, UNRRA 
žinioje — 223, švietimo dar
be — 419.

Mainf rankų apygardoje 
veikia dvi gimnazijos su 212 
mokinių ir 45 mokytojais. 
Ten yra trys progimnazijos 
su 87 mokiniais ir šešios pra
džios mokyklos su 372 moki
niais ir 26 mokytojais. Taip 
pat yra 7 vaikų darželiai su 
218 auklėtinių.

Gimnazijos yra Wuerzbur- 
ge ir Seligenstadte.

LIETUVIAI TREMTINIAI 
PIETŲ AMERIKOJE

nenugalimų 
lietuvių pe
rengiąs tą

Šiais metais nauja Lietu
vos karo tremtinių srovė pa
siekė Pietų Ameriką.

Paskučiausia Argentinon 
atvyko inžinierius Rama
nauskas ir apsigyveno pas 
Stasį ir Juzę Povilončius, 
Buenos Aires.

Kitas inžinierius, gyvenęs 
Latvijoje, atvyko į Buenos 
Aires ir apsigyveno pas Pijų 
ir Marijoną Sakalauskus.

Išgyvenęs keletą metų 
Urugvajuje karo tremtinys 
kun. St. Grigaliūnas, nega
lėdamas ten dėl 
kliūčių sudaryti 
liginio centro, 
kraštą apleisti.

Tiesa, to krašto Montevi
deo vyskupas priims tris 
tuvius kunigus, bet jie bus 
išdalinti tarp vietos ispanų 
parapijų.

Brazilijoje San Paulo vys
kupas sutiko priimti ketu
ris lietuvius kunigus trem
tinius darbuotis to krašto 
portugalų parapijose.

Čilės kardinolas irgi pri
ima keturis Lietuvos kuni
gus tremtinius, kurie su kun. 
T. Narbutu priešakyje at
vyksta į Pietų Ameriką lap
kričio mėnesyje. Tiems vi
siems kunigams teks ieškoti 
prieglaudos to krašto ispa
niškose parapijose, kadangi 
lietuvių grupių tame krašte 
nėra.

J. J. J.

— Ko iš kart nepasakei?
— Nenorėjau, ponas, nu

gąsdinti . . .
Algirdas Gustaitis.

Innsbrucko universiteto teisių fakulteto ord. prof. 
Ebers, disertaciją įvertindamas, tarp kitko įrašė: “Kal
bamasis dabas, 255 pusi., yra kilęs, norint jos autoriui 
pasitarnauti savo tėvynei Lietuvai, nuveikti visus pa
ruošiamuosius darbus lietuviško administracinio pro
ceso įstatymų kūrimui . . . Autoriaus uolumas ir stro
pumas pelno ir užtarnauja pagarbą, pilną pripažinimą 
ir pagyrimą, nemažiau ir jo kritiškumas, lygiai kaip ir 
literatūros įvertinimai.”

Doktorato diplome pažymėta: “Suteikiame teisės 
mokslų daktaro vardą ir garbę, teises ir privilegijas.” 
Disertacijos didikei ja: “Mano Motinai Sibire.”

Innsbruckiečiai lietuviai studentai, Dambravą pa
gerbdami, įteikė jam lietuvių studentų sambūrio gar
bės ženklą — juostelę.

Doktorato įsigijimas normaliuoju prieškariniu metu 
Lietuvoj ar užsienio aukštojoje mokykloje visada bū
davo ypatingai atžymimas ir spaudoj paminimas. Juo 
labiau tai brangintina ir pažymėtina šiais laikais, kada 
mokslo sąlygos masiniuose lageriuose yra ypatingai 
sunkios, ir tremtiniai išvarginti kitų rūpesčių.

Tebūnie garbė šiam darbščiam bei ryžtingam tautie
čiui ir mūsų tėvynei Lietuvai!

Austrų spauda apie mūsų pianistą
Lietuviai tremtiniai kiekviena proga stengiasi iškel

ti ir išgarsinti Lietuvos vardą, dirbdami kartais virš 
žmogiškų jėgų. Pianistas Andrius Kuprevičius turėjo 
Innsbrucke 3 viešus koncertus. Austrų visa spauda jį 
įvertino kaip geriausią iš geriausiųjų pianistų. Tokių 
recenzijų, kokių susilaukė A. Kuprevičius austrų spau-



AMERIKA

VAŽIUOJAM Į VYČIŲ SEIMĄ
Rašo kun. St. Raila

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
vi-LIETUY1S GRABORIUS

VEDYBOS

1601 - 03 So. 2nd St
kitoPhiladelphia, Pa.

JONAS DAUNIS

PAVYZDINGA PARAPIJA
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LANKĖSI KUNIGAS 
LUKOŠIŪNAS

DĖKOJA UŽ LIETUVIŠKUS 
LAIKRAŠČIUS

Lietuvis Graborius - Balsamuotojas
1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

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

Direktorius 
ANTANAS DZŪKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

SĖKMINGI 40 VALANDŲ 
ATLAIDAI

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

atkeliavo į

s

i.«M-

ji valanda, kurią vedė kun. 
J. Kidykas, S.J. Kaip Kris
taus Karaliaus šventėj, taip 
ir kitas dienas labai daug ėjo 
komunijos. Vaikučiai atliko 
adoraciją ir meldėsi su dide
liu įkvėpimu.

Užbaigti atlaidai iškilmin
gai ir skoningai sutvarkyta 
procesija. Mokyklos mokinių 
dalyvavimas ir jų pritaiky
tas giedojimas įvairino šven
tą procesiją.

Lapkričio-November 8, 1946

(Tąsa)
Mokėjo Pramogauti

Jaunimas savo darbų met- 
tu turi ir atsikvėpti, pailsėti 
bei pasilinksminti, kad toliau 
vėl galėtų dirbti.

Taip visuomet daro ir vy
čiai savo seimų metu. Jau su
sidarė beveik tradicija, kad 
pirmą vakarą, seimo išvaka
rėse, pradeda linksmintis.

Neteko dalyvauti tame pa
silinksminime, bet sužinojau, 
kad tai buvo vienas links
miausių vakarų. Tai susipa
žinimo vakaras. Linksmie
siems vyčiams iš New Jersey 
vadovaujant ir Bostono vy
čiams neatsiliekant, visi 
linksminosi kaip įmanydami.

Penktadienio vakaras bu
vo paskirtas “Paslapčių eks
kursijai.”

Na, ir buvo čia paslapčių 
iki valiai. Vienos buvo susek
tos, išaiškintos ar užskaity
tos fotografijose, bet daug jų 
paliko paslaptyje. Paslaptin
gas buvo keliavimas. Niekas

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

Tel. Ste 3208

nežinojo, kur reikia važiuo
ti, net pats vietos klebonas 
nežinojo, kur važiuoja vy
čiai, ir jis tikrai tikėjo, kad 
tai šventa paslaptis.

Paslaptingai pranyko dau
gumai vyčių, ypač vietos 
kuopos nariai. Jie pirmieji 
susidangino į sunkvežimius, 
automobiliais — ir važiuo
jam. Nemažas būrys, susėdę 
prie bažnyčios ant žolynėlio, 
gaudė dangaus paslaptis. Jie 
linksminosi ir vylėsi, kad ko
kiu nors būdu pateks ton pa- 
slaptingon vieton.

Ir tai buvo viena didžiau
sių paslapčių, kaip ten pa
tekti ir ar visi galės tą laimę 
turėti. Keliauti daugumui te
ko tikrai paslaptingais ke
liais. Daug kur teko ieškoti 
tos paslaptingos vietos klau
sinėjant panašių vardų, kaip 
buvo galima spėti, kur rei
kia važiuoti. Vieno automo
bilio keleiviams buvo, be- 
klausinėjant, pagrasinta nu
šauti, jei jie ir toliau vargins 
ir klausinės vargšus gyven
tojus, kurie pakelyje gyvena.

Gera, kad tuo pačiu metu 
atsiradome ir mes. Keliolika 
galvų ir kelios dešimtys ran
kų padėjome savo draugams 
išsisukti iš piktojo žmogaus, 
kuris jau ir revolverį rodė ir 
grasino . . . Bet pamatęs, kad

tiek daug negalės nugalėti, 
pasidavė ir dar kelią parodė. 
Taip pavyko paslapčių vietą 
surasti. O toje paslaptingoje 
daržinėj tikrai buvo daug 
staigmenų. Visi galėjo links
mintis ir žaisti, kiek tik no
rėjo. Dar ir užkąsti bei atsi
gerti gavo, todėl visi nusira
mino.

Kaip buvo paslaptingas iš
važiavimas, taip dar paslap
tingesnis buvo sugrįžimas. 
Palengvėl atstovai retėjo, 
bet ir automobiliai nyko, o 
kai kurie turėjo savo puspa
džius miklinti, nes niekas jų 
negalėjo beparvežti namo.

Jei kas atidengtų to pa
slaptingo vakaro įvykius pil
nai, daug ko būtų galima su
žinoti. Pavyzdžiui, nors ir 
Philadelphijos atstovės, Ele
na ir Joana, kiek jos turėjo 
malonių pergyvenimų — tik 
tegul parašo visas paslaptis, 
tai visi būtų labai patenkinti.

Šeštadienio vakare vyčiai 
juokino publiką savo kome
dija ir kupletais. Po ilgesnių 
darbų visi buvo pasiilgę juo
kų, todėl ir juokėsi visi, kol 
pavargo. Visas vakaras ir 
buvo parengtas tam, kad pa
sijuoktų. Bet po vaidinimė
lių, visi galėjo ir savo kojas 
išmėginti šokiais. Ir šoko vi
si. Šokiai buvo pamarginti 
žaidimais.

Šokiuose dalyvavo apie 
400, o vaidinimo žiūrėti su
sirinko net 600 žmonių.

Tai rodo, kad vyčių pra
mogos visiems patinka, ir vi
si jas lanko.

Užbaigimo balius buvo 
pats svarbiausias seimo pa
rengimas. Jis tikrai tvarkin
gai ir didingai praėjo. Sena
toriaus kalba, muzikalinė 
programa, daug žymių sve
čių, įdomus vakaro vedėjas 
sudarė malonų įspūdį. Sei
mas baigės pavyzdingai. Po 
to visi didžiai patenkinti 
skubėjo namo ir laukia 
seimo Philadelphijoje.

(Pabaiga)

Lapkričio 1-3 dienomis čia 
buvo sustojęs kun. L. Luko
šiūnas, ką tik atvykęs iš 
Šveicarijos. Jis yra pasižy
mėjęs lietuvis kunigas, teisių 
daktaras, buvęs kapelionas 
aukštesnėse mokyklose ir vė
liau profesorius universitete; 
Kauno kunigų seminarijos 
vicerektorius ir pasižymėjęs 
veikėjas. Jis
Ameriką dirbti Ei Paso vys
kupijoj, Texas.

Jis, čia būdamas, aplankė 
Philadelphijos lietuvių įstai
gas.

Neseniai gautas iš Belgi
jos laiškas V. Martuso, kuris 
karštai dėkoja už atsiųstus 
laikraščius. Jis rašo, kad di
delė laimė turėti savo kalba 
ko pasiskaityti.

Jis savo laiške džiaugiasi, 
kad jau ir Belgijoj turi savo 
lietuviškas pamaldas. Nese
niai per tokias pamaldas ke
lios dešimtys lietuvių giedo
jo lietuviškai ir verkė iš 
džiaugsmo.

Po pamaldų jie loterijos 
būdu išsidalino drabužius ir 
kitas dovanas iš BALF. Kas 
ką gavo, nors ir kojinių porą 
ar paprastus marškinius, bu
vo patenkinti ir dėkingi 
siems aukotojams.

Lietuvis Antanas Dalevi- 
čius spalių 27 dieną susituo
kė su Sofija Daukaite.

Jaunai lietuviškai porai 
linkima daug laimės nauja
me gyvenime.

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO 

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 
3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

Šv. Kazimiero parapijos 40 
valandų atlaidai spalių 27-29 
dienomis praėjo su dideliu 
šventumu ir labai gausiai 
buvo lankomi parapijiečių, 
nes šiemet pasirinktas pato
gesnis laikas.

Rytais pamokslus sakė mi
sionierius kun. J. Borevičius, 
S. J., patarnavo Philadelphi
jos kungai svečiai. Kasdieną 
ir kas valandą lig 10 vai. bu
vo laikomos mišios.

Sekmadienį turėta švento-

Kitos Naujienos Iš 
Philadelphijos

Rašo Edvardas Breslauskas

Niekas neginčys, kad šv. 
Kazimiero parapija yra vie
na iš pavyzdingiausių šiame 
mieste.

Tos parapijos gyvą akty
vumą jaučia ne tik vietiniai, 
bet ir plačioji Philadelphijos 
katalikiška lietuvių visuome
nė.

doj, geresnių net nebūtų galima įsivaizduoti. Jos kartu 
pažymėjo, kad tas gabus muzikas yra lietuvis.

Kauno universiteto prof. Buinevičius dažnai skaito 
Innsbrucko universitete medicinos paskaitas. Jis čia 
laikomas medicinos garsenybe, ir jo veikalai yra pažįs
tami seniems austrų profesoriams.

Lietuviai vyskupai
Katalikiškieji sluoksniai labai domisi Tiroly gyve

nančiu ir mokslo darbą dirbančiu arkivyskupu Juoza
pu Skvirecku, kuris žinomas kaip šventojo Rašto ži
novas ir hebrajų bei kitų senųjų kalbų mokovas.

Jis parašė raštą Šv. Tėvui, kur išdėstė lietuvių re
liginę ir politinę padėtį ir prašė Šv. Tėvo užtarimo.

Vysk. Padolskis čia yra lektoriumi austrų kunigų 
kursuose, kurių tikslas užgydyti tas moralines dvasiš
kių žaizdas, kurias yra jiems padaręs žiaurus karas. 
Ekscelencija kartu yra nusipelnęs lietuvių kolonijoj 
knygnešio vardą. Jo dėka Austrijos lietuviai gauna 
labai vargingais keliais iš kitur spaudos.

Lietuvis operoj
Innsbrucko valstybinėj operoj dainuoja jaunas lie

tuvis solistas baritonas Paulius Rūtenis, kuris atlieka 
pirmaeiles roles. Spauda gana gražiai apie jį atsiliepia. 
Ypač gerai nusisekė užsirekomenduoti Verdi operoj 
“Trubadure.”

Jei dar pridėsime innsbruckiečių lietuvių krepšinin
kų iškovotą prieš austrus pirmą vietą, Birutės Vaitkū- 
naitės vadovaujamos grupės tautinio meno išraiškos 
šokių gražiausius pasisekimus, taip pat užsieniečių pui
kius atsiliepimus apie dail. A. Šepetį ir Valių ir smuiki-

ninką St. Gestautą, susidarysime pilną vaizdą, kaip pa
bėgėliai, nors ir sunkiomis sąlygomis, stengiasi išsiko
voti savo tautai gražesnį vardą.

Tai pavaizduoja ir toks faktas. Grize bei Landeck 
sudegė visas kaimas. Pirmieji pagalbos ranką nelaimin
giems austrams ištiesė lietuviai studentai.

Įvykių vietoj pabėgėliams jie tuoj suaukojo 1,000 ši
lingų, nors patys gyvena nepaprastai skurdžiai. Aus
trams tai padarė nepaprastą įspūdį. Apie tai paskelbė 
net austrų radijas.

Garsus pamokslininkas apie lietuvius
žymus vienuolis Tėvas Suzo Braun, didelis lietuvių 

bičiulis, savo pamokslą pavadino “Atėjo Kristus”. Čia 
jis lietuvių ištrėmimą iš gimtosios žemės sulygino su 
Kristaus ištrėmimu ir studentų aukas su Kristaus ar
timui pasiaukojimo pavyzdžiais. Visą pamokslą pasky
rė šiai temai ir skatino savo tautiečius austrus sekti 
šių tremtinių kilniu pavyzdžiu.

Po to įvykio vienas Innsbrucko universiteto profeso
rius, paminėjęs lietuvių studentų altruizmo pavyzdį, 
pareiškė viešai auditorijoj, kad jam esą gėda dėl aus
trų vedamos politikos užsieniečių atžvilgiu.

Lietuviai čia yra mėgiami, net ir su lenkais studen
tais santykiai yra nuoširdūs. Lenkai studentai, kurių 
daugumas Anderso kariai ir yra geriau aprūpinti, net 
maistu kartais dalinasi su lietuviais studentais. *

Kardinolas Sapieha — lietuvių kilmės
Dar smulkmena. Innsbrucke, pravažiuodamas, lan

kėsi lenkų kardinolas Sapieha. Austrai jį labai iškil
mingai sutiko.

Bažnyčia nors ir nedidelė, 
bet labai jauki ir ją lankan
tiems sudaro malonų jausmą 
ir pasigėrėjimą.

Čia pat parapijos salė — 
tai lietuvių pažiba ir pasidi
džiavimas.

Neklysčiau pasakęs, kad 
tai viena iš geriausiai ir sko
ningiausiai įrengtų parapijos 
salių — pritaikyta šios die
nos reikalams.

Kas sekmadienis ar kitą 
kokią dieną ten rengiami 
kultūriški parengimai, bei 
susirinkimai ir aptariami 
aktualūs lietuviams reikalai.

Ypač pasižymi vyčiai, apie 
kuriuos spiečiasi visas lietu
viškas jaunimas. Jie turi ge
rus vaidintojus, dainininkus, 
šokėjus, įvairias sporto ko
mandas, šachmatistus.

Kas dieną ten nuveikiami! 
geri darbai ir jaunimas ska
tinamas savarankiškai veik
lai.

Pati klebonija savo kuklu
mu — įspūdinga. Įėjęs jau
tiesi esąs ganytojų tarpe.

Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas yra visų lietuvių ir 
svetimtaučių gerbiamas kun. 
Valančiūnas. Jo rūpesčiu ir 
tėvišku pasiaukojimu pavy
ko visa tai įvykdyti. Už tai 
jis užsitarnavo užpelnytą vi
sų lietuvių padėką.

Reikia atiduoti užtarnau
tą pagarbą ir jaunam kuni
gui Stan. Railai, kuris taip 
entuziastiškai su pasišventi
mu vadovauja vyčiams ir ku
rio energija šios parapijos 
jaunimas savo veikla iškilo į 
pirmas eiles.

MALDŲ VAJUS UŽ LIETUVĄ

DĖKUI!

Jonas Varšauskas, 
lietuvis ir specialistas, jau 
20 metų dirba viename iš di
džiausių vietos fabrikų t.y. 
“Budd.” Jis ten pasižymi 
kaip geras darbininkas ir tu
ri užsitarnavęs autoritetą.

Aš nebūčiau apie jį viso to 
parašęs. Bet mano pareiga 
verčia jam išreikšti viešą 
dėkingumą už parūpinimą 
gerus darbus išvietintiems 
lietuviams, ką tik atvyku- 
siems iš Vokietijos.

Dėkui!

LAUKIAME

geras

pro durų rakto skylu-Iš
tės aną dieną man teko iš
girsti, kad kas tai nepapras
to bus rengiama šių metų 
gruodžio mėn. 29 d. šv. Ka
zimiero salėje. Pasitarimui 
tuo reikalu buvo susirinkę 
neprasti . . .

Tik tiek išgirdau, kad bus 
parengtas prašmatnus “Lie
tuviškas Šiupinys,” pilnas 
visokių staigmenų.

Sako, kad tas “Lietuviškas 
Šiupinys” savo originalumu 
bus pirmas toks Philadelphi- 
joje.

1946 m. vasario 16 d.—1947 m. 
vasario 16 d.

“Ten prie Babilono upių mes 
sėdėjome ir verkėme, atsimin
dami tave, Sione! Toje žemėje 
ant gluosnių pakabinome savą
sias kankles . . . Kaip gi giedo
sime svetimoje žemėje!” Ps. 136.

Taip kadaise skundėsi išrink
tosios tautos vaikai savo ištrė
mime. Taip šiandien mes—lietu
viai—skundžiamės savo nelai
mės dienose. Nejaugi naktis be 
aušros! Nejaugi bendrų maldų 
srovė nepasieks Gailestingumo 
Šaltinio—Švč. Jėzaus Širdies!

Ištesėkime karštoje maldoje 
ir atgailoje!

Siųskite maldų sąrašus į
Maldos Apaštalavimo Centrą 

St. Robert’s Hall, 
Pomfret Centre, Conn.

Nekalto Prasidėjimo parapi
ja, Cambridge, Mass. — Nuo 
tretininkų, Maldos Apašt. sky
riaus ir kitų: mišių užsakytų— 
20; mišių išklausytų—512; ko
munijų—512;
stacijų—3,650;
41,000.

Maspeth, N.
Minotienė prisiuntė už Lietuvą: 
mišias—kasdien; komunijų—21; 
rožančių — kasdien; stacijų — 2 
kasdien; litaniją ir kitas maldas 
kasdien.

Šv. Petro Seserų Pranciškie- 
čių mokykla, Kenosha, Wise. — 
Vaikučiai žadėjo: mišių—170; 
komunijų—100; rožančių—92; 
įvairių maldų—7,671.

Worcester, Mass. — Anelė 
Zubawich: “Meldžiu priimti ma
no maldas už Lietuvą.” — kas 
savaitę 4 mišias; 4 rožančius ir 
įvairių litanijų ir maldų. Trys 
asmenys žadėjo: komunijų 4 kas 
savaitę; dvasinių kom.—5 kas 
valandą; stacijų—4 kas savaitę; 
šventą valandą, įvairių maldų ir 
litanijų.

Šv. Jurgio par., Phila., Pa. —

Maldos Apašt. skyrius sudarė 2 
rateliu, abu iš 30 narių. Vadi-, 
nas, kiekvieną dieną per visą 
vajų: mišių—2; komunijų—2 
rožančių—2; stacijų—2.

šv. Juozapo par., Scranton, 
Pa. — Maldos Apašt. skyrius už 
Lietuvą aukojo: mišių—2,800 
komunijų-—3,800; rožančių—4, 
000; stacijų—6,700; užprašė 
mišias.

Šv. Antano par., Omaha, Neb 
— Mišių—506; komunijų—166 
rožančių—666; stacijų—90; 
maldų—1,197.

PAIEŠKOJIMAI

rožančių—1,500; 
įvairių maldų—

Elzbieta

Antanas Dvarionas (žinom
Lietuvoj muzikas) gimęs 189 
m., bal. 25 d. Liepojoj iš tėvų 
Domininko Dvarionio - Dvario 
nevičiaus ir Barboros Kniubš 
taitės - Kniubštalės, ieško gimt 
nių.

Rašyti Antanui Dvarionui, K 
B. Hallen Peter Bangsej 147 
Kobmbaun F. Denmark, Europą

Ona Kireivijienė ieško broli 
Karlio Westfohl. Jo žmona, Elė 
na Heirytė, iš Tauragės, pri 
karą gyveno Hoboken, prie Ne 
Yorko, ir Mrs. Emilia Schleic 
er (Westfohl) gyvena Norfol 
ar Hoboken. Gimusi Plekiškėj 
Tauragėj.

Stasys Sližys ieško tetos On 
Sližytės, duktės Benedikto Sli| 
žio, gimusios Kurbliuose, U 
mergės apskr. Dabar gyven 
Chicagoj.

Bronius Norvaišius ieško 
minių: Pakalnių Antano ir V 
lintino ir Mikulio Jono. Prieš 
rą jie gyveno Sao Paulo mies 
Brazilijoj. Jie emigravo į Br 
Ii ją 1927 metais iš Norvaiči 
kaimo, Utenos apskr.

Ieškomieji asmenys prašo 
kreiptis į “Lietuvių Tremti 
Gelbėjimo Komitetą,” 2211 S 
rah St., Pittsburgh 3, Pa., k 
bus suteikta daugiau žinių.
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“AMERIKOS” VAJUS
“Amerikos” platinimo vajus eina gana sėkmingai. U 

stojus ilgiems rudens vakarams, prenumeratos atnauji 
mas pagyvėjo, nes nė vienas skaitytojas nenori palikti 
laikraščio. Kiti prisiunčia net stambesnes sumas, pav., 
Patapas.

Siunčiant prenumeratą, neužmirštama kelių doleri 
pridėti laikraščio fondui tremtiniams. Šią savaitę tam fo 
dui aukojo: M. Ražanauskas ir K. Marcinka.

«

Nauji prenumeratoriai
Šią savaitę “Amerikos” skaitytojų šeima padidėjo: na 

jų prenumeratorių gauta iš Brooklyn©, Kearny, Rochest 
rio, Philadelphijos, Pittsburgh© ir kitur.

Ir tamsta esi kviečiamas spaudos platintojų talkon. Jį 
dar neprisiuntei savo prenumeratos arba nesuradai “Am 
rikai” naujo skaitytojo, pasirūpink savo pareigą atlikti tu 
jau. Laikraščio gerovė priklauso nuo pačių skaitytojų.

“Amerika,” rimčiausias laikraštis, paduoda svarbiausi 
žinias iš viso pasaulio ir plačiai aprašo vietos lietuvių gyv 
nimą.

“Amerikai” bendradarbiauja geriausi lietuvių rašytoj 
kaip Amerikoje, taip ir užjūryje.

“Amerika” metams kainuoja $3.00, užsienyje $3.25.
Visais reikalais kreipdamiesi ar pinigus siųsdami, adr 

suokite:

222 South 9th Street, Brooklyn 11, N.

Kardinolas per priėmimą pareiškė, kad jis esąs lietu
vių kilmės. Todėl visa austrų spauda paskelbė apie at
silankymą lietuvio kardinolo Innsbrucke.

Skaudžios dienos
Visuomeniniame gyvenime lietuviams buvo ir skau

džių dienų.
Prancūzų karinė valdžia atsakė Vasario 16-sios mi

nėjimą, motyvuodami, kad nereikia erzinti Rytų są
jungininko. Lietuviai tada suruošė Patscherkoffel, 2,- 
000 metrų aukščio kalno viršukalnėj, vasario 15 d. lau
žą neva lietuvių studentų sambūrio lietuviškos vėliavos 
įteikimui. Tos apeigos nusitęsė iki rytojaus, t.y. iki Va
sario 16-sios, ir tuo būdu nepriklausomybės paskelbi
mo dienos minėjimo programa buvo išpildyta, sugiedo
tas himnas ir prie laužo prisiekta kovoti dėl tautos lais
vės.

Šiandien lietuviai jau išsikovojo geresnes pozicijas, 
be to, ir prancūzų pažiūros kiek pakitėjo, ir lietuviai 
turi kiek platesnę judėjimo laisvę.

Betgi susisiekimas Austrijos prancūzų zonoj tebėra 
labai suvaržytas. Nuo savo lagerių išvietintieji kai kur 
tegali pavažiuoti tik 10 kilometrų. Net Tirolio skyrių 
komitetai negali susisiekti su centriniu Innsbrucko ko
mitetu.

Čia daug pareina ir nuo prancūzų karininko asme
ninių politinių pažiūrų, žiūrint, ai' jis yra komunistas 
ar de Gaulle šalininkas ar dar kitoks. Prancūzų zonoj 
užsieniečiai yra beveik visai priklausomi nuo austrų 
malonės.

Sunku su maistu
Su maistu prancūzų zonoj taip pat yra sunkiausia, 

pav., liepos mėnesį per dieną suuaugęs žmogus gauda-

vo: 258 gramų duonos, 13 gramų mėsos, 13 gramų ri< 
balų, 9 gramus sūrio, žodžiu, maždaug 850 kalorijų p 
dieną. Visai negavo cukraus. Dėl to daug lietuvių pe 
kėlė į kitas zonas, ir Tirolio lietuvių kolonija diena 
dienos tirpsta. Jei būtų laisvai leista išsikelti, šioj z 
noj lietuvių visai gal nebūtų likę.
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Kur blogiausia
Blogiausia lietuvių tremtinių padėtis yra Vorarf būtų sėkmingas, 

berge. Jų centras ten yra Bregenze, Šveicarijos, Aui 
trijos ir Vokietijos trikampyj.

Čia dar skursta 329 lietuviai pabėgėliai. Jie čia n 
turi jokios globos. Iš darbo visi yra austrų įstaigų ą 
leisti, iš buto mėtomi, UNRRA lagerių nėra, jokių p; 
šalpų negauna. Pragyvena pardavinėdami iš Lietu 
atsivežtus paskutiniuosius daiktus. Jokių lietuvis 
laikraščių, mokyklų čia nėra. Kultūrinė veikla silp 
žmonės gyvena visai atskirti nuo pasaulio.

Kai kurie gauna vieną kitą numerį Amerikoj 1 
džiamų lietuviškų laikraščių, bet nereguliariai ir 
kelis mėnesius vieną numerį.

Amerikos lietuviškų laikraščių žmonės čia yra la 
išsiilgę; gal daug kam, kaip patirta, yra užprenuiri 
ruota ir siunčiama, bet adresatų jie nepasiekia.

Pabėgėlių padėtis Austrijoj diena iš dienos blogė 
Daug iš Lenkijos į Austriją atbėga žydų.

Yra atsitikimų, kad lietuvius iš UNRRA lagerių 
meta ir jų vietoj apgyvendina atbėgusius žydus.

Tokie įvykiai sukelia naujus rūpesčius, ir kitas 
klausia: — kas bus rytoj?
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Konferencija 
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d.—1947 m. Maldos Apaį 
d. ‘ ”

io upių mes 
ne, atsimin- 
Foje žemėje 
inome savą- 
lip gi giedo- 
?je!” Ps.136. 
ndėsi išrink- 
i savo ištrė- 
i mes—lietu- 
savo nelai- 
gi naktis be 
tndrų maldų 
ailestingumo 
is Širdies!
oje maldoje

rateliu, to f j 
nas, kiekį,? 
vajų: 
rožančių--?

šv. Juoį4- 
Pa—Maifek 
Lietuvą 
komuniją' 
000; staciją y 
mišias.

- MišiHįį; 
rožandiMK^ 
maldų-Į19i.

įrašus į 
imo Centrą
Hali, 

e, Conn, 
jimo pampi- 
lass. — Nuo
Apašt sky- 

4 užsakytų—

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

į Vyčių apskrities sukaktis
i New Yorko ii' New Jersey vy
lų apskritis spalių 19 d. čion 
linėjo savo 30 metų sukaktį.
Ta proga buvo surengta va

karienė ir šokiai.
į Buvo gera matyti vyčius taip 
ausiai susirinkusius 
dngą parengimą

į šį sek-

ŠYPSENOS

Bartaška, Jonas, gyv. Brooklyn, N.

Nikus, Juozas, iš Skriaudžių par., 
Marijampolės aps.

Norvaišas, Juozas, gyv. Harvey, Ill.
Nutautas, Ignacas ir Vladas, sūnūs 

Juliaus ir Petronėlės.
Pauža, Konstantinas, iš Paežerių v., 

Vilkaviškio aps.
Pek, Petras, gyv. Prairie Ave., Chi- 

cagoje.
Popikas, Motiejus, kilęs ar turėjęs 

giminių Bartininkų vai., Vilkaviškio 
aps., gyv. Brooklyn, N. Y.

Pukienė - Žilionytė, Magdalena su 
šeima, gyv. Bayonne.

Rakausko, Antano, gim., gyv. Hart
forde ir Brooklyne, prašome atsiliepti.

Rugienienė - Bakytė, Ona, duktė 
Kazio.

Ruseckas, Matas, iš Veiverių vai., 
Marijampolės aps., gyv. Chicagoje.

Sabulis, Antanas, iš Kamajų vai., 
Rokiškio aps., gyv. Phila.

Sadauskas, iš žvirgždaičių, bendra
darbiaudavo “Keleivyje,” lankėsi Lie
tuvoje 1938 metais.

Sakevičius, iš Marijampolės.
Senkevičius, Jonas ir Mackus, iš 

Žiežmarių vai., Trakų aps.
Šimkienė - Gaižauskaitė, Marijona 

ir Šimkus, Pranas, gyv. Brooklyne.
Skribizky, Ferdinand, gyv. Chicagoj.
Skulman, Olga, ir jos duktė Flora, 

gyv. Chicagoje.
Stripinytės, Marcelė ir Ona, ištek, 

pavardės nežinomos, iš Gedimų km., 
Ylakių vai., Mažeikių aps.

šerkšnienė - Kriščiūnaitė, Marė, 
sesuo Vaitiekaus, iš Maroslavo - Sla
bados vai., Alytaus aps.

Urbonas, Pranas, iš Kuršėnų.
Urbšas, Kazys, gyv. Kanadoj, vė

liau tarnavęs JAV kariuomenėje grie
žiku.

Vaišvila, Juozas, giminaitis Jusefos 
Prialgauskaitės.

Valaitienė - Dambrauskaitė, duktė 
Jono, iš Stirniškių k., Vilkaviškio ap.

Vobitas, Paulius, gyv. Toledo, Ohio.
žaldays, iš Keturvalakių, Marijam

polės aps.
Žalnieraitienė - Čibirkaitė, Marė, iš 

Kliniškės k., Skriaudžių par. ir jos 
vyras Jonas Žalnieraitis, gyv. Rum
ford, Me.

želvys, trys broliai, iš Stolaukio k., 
Pajevonio vai., Vilkaviškio aps.

Ieškomieji ar apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:
CONSULATE GEN. OF LITHUANIA 
41 W. 82nd St., New York 24, N. Y.

Vieša Išpažintis *
Vienas advokatas, kuriam 

nusibodo pasauly gyventi, į- 
stojo vienuolynan.

Atsitiko, kad vienuoliai tu
rėjo bylą, kurią pavedė ad
vokatui vienuoliui.

Byla buvo pralaimėta, ir 
reikėjo išlaidos užmokėti. 
Tada vienuolių viršininkas 
sakė:

— Pirma, brangus broleli, 
laimėdavai visas bylas. Dėl 
ko gi dabar pralaimėjom?

— Dabar nepritinka man, 
kaipo vienuoliui, meluoti, 
kaip kad pirmiau meluoda
vau,—atsakė advokatas vie
nuolis.

džiui vadovavo Lietuvos pran
ciškonų provincijolas kun. J. 
Vaškys, O.F.M. Jis posėdžio me
tu kongregacijų taryboms davė 
naudingų nurodymų Trečiojo 
Ordino vadovavimo darbe.

Pasibaigus tarybų posėdžiui, 
3 vai. bažnyčioje prasidėjo kon
ferencijos pamaldos, kurių metu 
kun. J. Vaškys pasakė pamoks
lą apie Kristų Karalių, atnauji
no pasiaukojimą Švenčiausiai 
Jėzaus Širdžiai ir suteikė gene
ralinę absoliuciją. Pamaldos bai
gės iškilmingu palaiminimu, ku
rį suteikė kun. J. Valantiejus.

Po pamaldų, 4 vai., visi konfe
rencijos dalyviai susirinko į pa
rapijos salę, kur kleb. kun. M. 
Pankus, sukalbėjęs maldą, ati
darė posėdį ir, pasveikinęs treti
ninkus, susirinkimui vadovauti 
pakvietė provincijolą kun. J. 
Vaškį. Konferencijos dalyvius 
sveikino ir kun. J. Valantiejus.

Po sveikinimų kun. V. Gi
džiūnas, O.F.M., skaitė paskai
tą: “Šių dienų tretininkų užda
viniai pagal popiežiaus Pijaus 
XII nurodymus.” Paskui kun. J. 
Vaškys, O.F.M., laikė trumpą, į- 
domų referatą: “Trečiasis Ordi
nas ir taika.”

Pasibaigus kalboms, New Bri
tain© tretininkės visus konferen
cijos dalyvius pavaišino vaka
riene.

Konferencija buvo baigta 
malda, kurią sukalbėjo kun. B. 
Gauronskis.

Tretininkai išsiskirstė pakilu
sioje nuotaikoje, su naujais pa
siryžimais.

Konferencijoje dalyvavo Liet, 
pranciškonų provincijolas kun. 
J. Vaškys, kun. M. Pankus, kun. 
J. Valantiejus, kun. B. Gaurons
kis, kun. N. Ražaitis, kun. V. 
Matutis, kun. P. Pranokus, kun. 
V. Pranskaitis, kun. B. Beniu- 
ševičius, kun. P. Baniūnas, O.F. 
M., kun. V. Gidžiūnas, O.F.M., 
New Britain© tretininkai ir An- 
sonijos, Bridgeport©, Hartfordo, 
New Haveno ir Waterburio kon
gregacijų atstovai. K.

Vakaro vedėjas J. Bray iš 
kalbėtoju 

neseniai
ayonnės pristatė 
un. V. Karalevičių,
tvykusį iš Europos. Kiti kalbė
jai buvo vyčių pirm. J. Boley, 
įskrities pirm. K. Basanavi- 

toil- R.,.- us, J. Noritt ir šio parengimo
■ ’ omiteto pirmininkė Elena Pa- nių.
Rašyti Antoy 

B. HaDen^ 
KobmbaimF,]^

Ona Kirinjįį 
Kailio WestfoE 
na Heirytė,r; 
karągjvanį 
Yorko.irlfcį 
er (Westfohii^ 
ar Hoboken į’ 
Tauragėj

Antanas
Lietuvoj 
m., bal 25iį 
Domininko 
nevičiaus ir

ančių—1,500;
irių maldų—

— Elzbieta 
ė už Lietuvą: 
nmunijų—21; 
i; stacijų —2 
kitas maldas

u Pranciškie- 
>sha, Wise. —

mišių—170; 
rožančių—92; 

i71.
iss. — Anelė 
iu priimti ma- 
tuvą.” — kas 
4 rožančius ir 

maldų. Trys 
omunijų 4 kas 
kom.—5 kas 

4 kas savaitę; 
'airių maldų ir

ųraitė.
Ipalyvavo svečių ir buvusių 
®ių, kaip L. Serelonis, seniau 
ivęs N. Anglijos apskr. pirmi- 
nkas, B. Klimas, buvęs Chica- 
>s apskr. pirm., J. Wilke, J. 
askeris, Stasilonis ii' J. Kratu-

^Atstovų buvo nuo visos vie- 
lOlikos apskrities kuopų.
Už tuvių minėjimo
įrengimą padėka tenka komi- 

StasysS^įEtui, kuris sunkiai dirbo, kad 
Sližytės, tošį 
žio, gimimu

Chicagoj.
Broniuj \į

Phila., Pa. —

lintinoirMkįįl 
rą jie gyvaBįl 
Brazilijoj, fe ą 
Ii ją 1927 es j 
kaimo, Ule® d 

Ieškomieji d 
kreiptis j “Ir 
Gelbėjimo fc 
rah St, Pitfc 
bus suteikta L

k geriau pasisektų.
Komitetą sudarė EI. Pačiurai- 

j, M. Matulis, V. Plungytė, 
[elen Pinkin, A. Klemaitė, E. 
iarpiūtė, G. Zovaitė, St. Kauly- 
i, Agn. Rusgytė, K. Basanavi- 
lųs, Ad. Konches, M. Rusgis, A. 
kubus ii’ J. Krutulis.

Spalių 20 d. pradėjo veikti 
krities “bowling” grupės. Iš 
9 buvo Harrisone susirinkę 8 
įpės.
’o lošimo buvo pasilinksmi-

Apskrities sporto komitetą 
laro: J. Dasker, V. Laukže- 
tė ir J. Baranauskas. D.

Spaliij Menesį Dovanos Nukentėjusiems

AMERIKOS” W 
’ platinimo vajus eina gmd 
rudens vakarams, prennnE 
nes nė vienas skaitytojas e 
prisiunčia net stamtaq

Harrison-Kearny,
New Jersey

[palių 31 d. staiga mirė Mag
ma šarnienė iš Kearny, N. New Haven, Conn

Paskolino
Pranas, sutikęs Petrą: — 

Petrai, paskolink man de
šimt dolerių.

Petras: — Neturiu dešim
ties, turiu tik penkis.

Pranas: — Na, tai gerai, 
duok čia tuos penkis, o kitus 
penkis liksi man skolingas.

Nesusikalbėjo
Mikas, sutikęs Baltrų sa

ko: — O, sveikas, Baltrau, 
ar negalėtum man pinigų pa
skolinti ?

Baltrus: — Kad prie savęs 
neturiu.

Mikas: — O namieje?
Baltrus: — Namieje visi 

sveiki. Sudiev.
Pranas Bekampis.

prenumeratą, neužmirštais: 
io fondui tremtiniams. Šią sd 
Ražanauskas ir K Marcinh

Nauji prenumeratoriai 
“Amerikos” skaitytojų š®. 
)rių gauta iš Brooklyno.fc 
įjos, Pittsburgho ir kitur, 
jsi kviečiamas spaudos plait 
i savo prenumeratos arba £ 
aitytojo, pasirūpink savo pan? 
gerovė priklauso nuo para u. Į

pašarvota savo namuo- 
palaidota lapkričio 4 d. Švč. 

kapinėse, No. Arling- 
N. J. po mišių Sopulingos 

Motinos bažnyčioj.
lionės vyras buvo miręs 

dvylika metų. Nuliūdime 
sūnus Jonas. Jisai dėkoja 

atsilankiusiems, ir taip
Šv. Onos ir Sopulingos Die- 

draugijoms, kurių ji- 
buvo narė.

jaus

lems

'imčiausias laikraštis, padu?- 
įsaulio ir plačiai aprašo vietom

” bendradarbiauja geriausiom 
j, taip ir užjūryje.
’ metams kainuoja $3.00, oi^ 
talais kreipdamiesi ar pinigus^

Harrisono ir Kearny vyčių 90 
Dpa rengia metinį balių lap- 
Įčio 16 d. Jackson’s salėj, 756 
prison Ave., Harrison, N. J. 
sale yra atnaujinta. Seniau ji 
įo žinoma kaipo Hantman’s 
įtainė.
pros Mykolas Matulonis su 
lo orkestru. Įžanga 75 c.
Kviečiam visus iš arti ir toli 
Kwauti.

Po BALE seimo
Mūsų atstovai, kurie dalyva

vo BALF seime, sugrįžo paten
kinti seimo eiga.

BALF skyriaus entuziastiškas 
užsimojimas yra ateityje su di
desne energija ir pasišventimu 
dirbti šalpos darbą gelbstint 
mūsų broliams ir sesėms, kurie 
yra išblaškyti po įvairias vietas.

Tą darbą galės sėkmingai 
dirbti, turėdami visų New Ha
veno lietuvių širdingą pritari
mą. Kas kuo išgalit, prisidėkit 
ar rūbais ar pinigais, 
BALF, kad galėtume 
reikalingą sumą mūsų 
joj.

remkit 
sukelti 
koloni-

Štai ir vėl atsiųsta, kas būtinai reikalinga karo nuvargintiems 
lietuviams gelbėti: 
Brockton, Mass. — Anna Piekarski .........................
Chester, Pa. — A. M. Tamošaitis ............................

Miss H. Leikos ............................................
Cambridge, Mass. — A. Malinauskas .......................
Chicago, Ill. — S. Biežienė ........................................

Tėvai Marijonai ..........................................
Miss Emma Ascilla ....................................
Šv. Kazimiero Seserys (knygų) .................
Rose Jurkus ............................................... .

Dayton, Ohio — Urbonas - Kavy ............................
Great Neck, N. Y. — H. Pusčius ............................
Long Island City, N. Y. — A. Lukašiūnas...............
Los Angeles, Cal. — Prel. J. Maciejauskas .............
Madera, Ohio — Murray ...........................................
Nashua, N. H. — W. Murauckas .............................
Naugatuck, Conn. — Mrs. A. Kane..........................
Newark, N. J. — BALF 35 skyrius .........................

Kun. J. Kelmelis .........................................
Owensboro, Ky. — Stella Cirul .................................
Philadelphia, Pa. — B. Veturienė .............................
Ravensford, Pa. — Mrs. C. White ............................
Rumford, Me. — J. Kowlaicze ..................................
Silver Creek, Pa. — šv. Kazimiero Seserys (knygų) 
Tacoma, Wash. — Anna Willis ................................
Thompson, Conn. —Tėvą Marijonai .......................
Waterbury, Conn. — Amelia Zanavich ...................

LVS 9 kuopa ...............................................
Kun. Valantiejus .........................................

Wilkes Barre, Pa. — P. Yankosk .............................
Worcester, Mass. — Aušros Vartų parapija ............

(maisto) .........................................................
New York, N. Y. — Mrs. H. Ogar.............................
Brooklyn, N. Y. — Antanina Laukaitis — 6 sv.; Paulina Vitaris — 

4 sv.; Mazaras — 18 sv.; J. Stukas — 4 sv.; K. Slavins
kienė — 11 sv.; D. Tuleikis — 45 sv.; Barbsas — 35 sv.; 
Stella Varnas — 16 sv.; Sniečkienė — 51 sv.; “Amerika” 
(knygų) — 12 sv.; H. J. Bubelis — 59 sv.; Misevičienė — 
18 sv.; P. Budėnas — 8 sv.; A. Juocienė 
viejus — 12 sv. 
43 sv.; P. Avižonienė — 7 sv.; K. Ražauskienė 
reik) — 3 sv.; Mrs. B. Makarski — 21 sv.

Flushing, N. Y. — Mrs. Pastyk .........................................
Maspeth, N. Y. — J. Raudonaitis .....................................
Ozone Park, N. Y. — Mrs. Ambrozaitis - Jalkowski ......

Ir toliau malonėkite siųsti dovanas. Daugiausia reikia: 
Konservuoto maisto — Kūdikių maisto, pieno, mėsos ekstrak- 

daržovių, vaisių, sriubų, žuvies ir kitų produktų.
Drabužių — Bet koki dar dėvėtini drabužiai (nuo apsiausto 

pančiakų) vyrams, moterims, vaikams, kūdikiams; avalynė ir
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Juozas ir Giedraitienė 
iš Leipalingio, gyv.

(ištek, pavardė ne
prašomos atsiliepti.

“AMERIKA”
Street,

58 gramų duonos, 13 gramų
9 gramus sūrio, žodžiu, maafe' 
Visai negavo cukraus. Dėl to &

į kitas zonas, ir Tirolio lietinv 
>s tirpsta Jei būtų laisvai 1052 H 
ietuvių visai gal nebūtų life

Kur blogfe® I 
ogiausia lietuvių tremtinių Į^' l 
?. Jų centras ten yra Brega#: I 
> ir Vokietijos trikampy]. j. 

i dar skursta 329 lietuviai 
jokios globos. Iš darbo vis ^1 
, iš buto mėtomi, UNRRAl^l 
į negauna. Pragyvenapardaife;| 
ežtus paskutiniuosius daikte . I 
aščių, mokyklų čia nėra. Kul^.1 
lės gyvena visai atskirti nuo r I 
d kurie gauna vieną kitą I
nų lietuviškų laikraščių, W I
mėnesius vieną numerį, 

nerikos lietuviškų laikrašail^I 
gę; gal daug kam, kaip patiri®-I 
i ir siunčiama, bet adresatų I 

ibegelių padėtis Austrijoj die#^ 
į iš Lenkijos į Austriją atbėgai, 

•a atsitikimų, kad lietuvius K < 
i ir jų vietoj apgyvendina atbėgi" 
>kie įvykiai sukelia naujus Į 

šia: — kas bus rytoj?

aunos sodalietės suruošė 
jloween parengimą lapkričio 
lieną Lietuvių Piliečių klube, 
irny, N. J.
lio vakaro komitetui vadova- 
A. Uloziūtė su pagelba M. 
kely, G. Pamperiūtės, T. Mit- 
11, R. Abromaičiūtės ir G. 
■ošiūtės.
I. Jankauskienė ir M. Birk- 
nė buvo pakviestos prižiūrėti, 
Ivakaras būtų sėkmingas.

sabelė Sikorskiūtė iš Kearny, 
L ištekėjo už James Duggan 
plington, N. J. lapkričio 2 d. 
aunu sodaliečių “Glee Club” 
bo metu giedojo gražias gies- 
i. A. E. S.

iw Britain, Conn
tretininkų Konferencija 
lenas iš didesnių šių metų 
įlinkų suvažiavimų buvo 
| Britaine, šv. Andriejaus 
įpijoje spalių 27 d.
Jn įvyko visos Connecticut 
lybės tretininkų konferenci- 
pvasiniam tretininkų atsi- 
Inimui konferencijos išva
lė buvo surengtos trijų die- 
tekolekcijos.
įti konferencija buvo su- 
tta reikšmingoje dienoje, 
taus Karaliaus šventėje.
amą valandą po pietų įvyko 
įlinkų tarybų posėdis. Posė-

“AMERIKOJE” GALIMA GAUTI 
ŠIŲ KNYGŲ

$3.50 
$ .50 
$2.00

$ .75
.25
.10
.50
.50

Viešėjo
Grįždama į namus iš 

seimo ir Katalikų Kongreso, 
mūsų kolonijoj lankės Elzbieta 
Paurazienė, katalikų organizaci
jų veikėja. Buvo sustoju pas sa
vo seseutę Marijoną Piascik ir 
kitus gimines.

Kadangi ji visai trumpai čia 
viešėjo, nebuvo progos sąjungie- 
tėms jos pavaišinti ir susipažin
ti, bet viešniai buvo padaryta 
staigmena stotyje, kur susirinko 
Moterų Sąjungos 33 kuopos val
dyba ir narės palydėti savo or
ganizacijos buvusios centro pir
mininkės.

BALF

Spalių 25 d. po ilgos ir rimtos 
ligos su šiuo pasauliu Chicagoje 
persiskyrė Jonas Mickevičius.

Velionis prieš kiek metų gy
veno mūsų kolonijoj ir buvo uo
lus katalikiškos spaudos platin
tojas ir jos rėmėjas, draugijų 
veikėjas. Prieš 15 metų Jonas 
Mickevičius išsikraustė gyventi 
į Brooklyną, kur jam gerai se
kėsi. Bet paskutinius metus svei
kata susilpnėjo, ir sesutė išsive
žė Joną pas save į Chicagą.

Šios kolonijos draugai ir drau
gės, išgirdę liūdną žinią, labai 
susijaudino, ir tuojau susidėję 
užprašė mišias su egzekvijomis 
už velionies vėlę.

— Radijo korporacijos pir
mininkas gen. Sarnovas nu
mato, kad ateityje su radijo 
bangų pagalba bus galima 
kontroliuoti oro atmainas, 
siųsti paštą ir t.t.

— 70 sv.; Šala-
J. Kruzas — 60 sv.; Sakalauskienė — 

(mokyk.

26
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25

sv. 
sv. 
sv.

tų,

iki
patalynė.

Mokyklų reikmenų: — Sąsiuviniai, rašomoji popiera, paišeliai 
(paprastai ir spalvoti), trintukai, kreida, dažai, popiera paišybai, 
rašalo miltelių ir 1.1.

Įvairių knygų — Vadovėliai (gimnazijoms ir pradinėms mo
kykloms), apysakos, eilės, moksliškos knygos, paveiksluotos kny
gos, žodynai, lietuviškos maldaknygės ir kitos.

Vaistų — Įvairių (nevartotų) vaistų, vitaminų, bandažų, chi
rurgijos instrumentų, muilo, dantims pastos, šepetukų.

Sporto įrankių: — Žaislų, įvairių sporto įrankių, žūklavimo 
priemonių, basketbolo reikmenų vyrams ir moterims, sporto dra
bužių (uniformų), sviedinių ir sviedinukų, sporto reikmenų plau
kiojimui, bėgimui ir t.t.

Įvairių kitų reikmenų — šukų, adatų, skustuvams peliukų, 
skustuvų, guzikų, šepečių ir kitų daiktų, reikalingų kasdieniniame 
gyvenime.

Visas dovanas nuo karo nukentėjusiems lietuviams šelpti 
siųskit:

LITHUANIAN RELIEF WAREHOUSE
101 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-6203

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:

Adomavičius, iš Smilgių km., Vilka
viškio aps.

Akstinas, Antanas, iš Randamonių 
km., Marcinkonių vai.

Alekna, Povilas, iš Kupiškio vai., 
Panevėžio aps.

Apolskis, Pranas, iš Plungės, Telšių 
aps., gyv. Chicagoje.

Astrauskas (Astrowski), Kazys
(Charles), gyv. Schenectady.

Bakas, Jonas, sūnus Antano.
Balkys, Feliksas, išvykęs iš Tytuvė

nų vai., Raseinių aps.

j ... 4

Baškevičiūtė, Bronė, gim. Amerikoj, 
gyv. Lietuvoje iki 1938 m.

Bohdzevicz, Michal ir Michalina, iš 
Stalgoniu km., Dieveniškių vai., Vil
niaus kr.

Briginaitė, Helė.
Budrevičiūtės, seserys Stasio, iš 

Liuklingėnų k., Alytaus aps.
Čižinauskienė - Ignatavičiūtė, Ona, 

duktė Juozo, kuris gyv. Duryea, Pa., 
o vėliau farmoje prie Pittstono.

Dambrauskas, sūnus Jono, iš Stir
niškių k., Vilkaviškio aps.

Daudcris, Juozas, gyv. Chicagoje.
Didžiul, Vaclovas, gyv. Brockton, 

Mass.
Doviat, Mike, gyv. Vandergrift, Pa., 

iš šlapoberžės k., Krakių vai., Kėdai
nių aps.

Giedraitis,
(Poviliūtč), Julė, 
Russelton.

Graužis, Kate.
Grigaitės, Juzės 

žinoma) dukterys
Jų motina buvo kilusi iš Kreknavos 
vai., Panevėžio aps., ir gyv. Phila.

Grygaitis, Jonas, sūnus Mateušo, iš 
Janukiškių k., žvirgždaičių vai., ša
kių aps.

Gukas, Antanas, iš Vaitkūnų k., Le
liūnų vai., Utenos aps.

Gutauskas, Jonas ir Vincas, sūnūs 
Mykolo, iš Vaitkūnų k., Leliūnų vai., 
Utenos aps.

Hermanai, Karolis, Ferdinandas ir 
Albertas, iš Kivilių k., Vainuto vai., 
Tauragės aps.

Indrišiūnas, Frank, gyv. Baltimorėj 
ir Indrišiūnas, Antanas, gyv. Chica
goje. Abu iš Pašvitinio par., Šiaulių a.

Janulis, Kęstutis, Lietuvis ameri
kietis, studijavo Kaune iki 1940 m.

Jokubpreikštas, Jonas.
Joniškaitė, Elena.
Juozapavičius, Robertas, gyv. Cam

bridge.
Kaltauskas, Bronius.
Kanavolas, Domas, iš Klykuolių k., 

Akmenės vai., Mažeikių aps., gyv. 
Brooklyn ar Brockton, Mass.

Karbowsky, John ir Stanislovas, 
broliai Onos Karbowsky, kilę ar turė
ję giminių Raseinių aps., gyv. Chica
goje.

Kasiliūnas, Juozas, iš Dumbliūnų k., 
Vabalninko vai., gyv. San Francisco, 
Cal.

Kavaliauskas, Vasias (Vasley), sū
nus Adomo, gyv. Penn. valst.

Kazakevičienė, Emilija, iš Dučių k., 
Linkuvos vai., Šiaulių aps.

Klimanskis, Vaclovas, sūnus Juozo, 
gyv. prie Chicagos.

Knizikauckienė - Budonytė, Alek
sandra ir vyras Petras Knizikauckas, 
gyv. Johnson City, N. Y.

Komičaitis, Antanas ir Komičaitie- 
nė - žilionytė, Petronėlė, gyv. Bay
onne.

Krokonis, Antanas ir Krokonienė - 
Tiškaitė, Veronika, iš Gaurilių km., 
Tryškių vai.

Kubilinskienė - Endriukaitytė, Iza
belė, iš Kubiliškės k.,

Kupstis, J.
Likas, Julius, gyv.
Mačėnas, Jonas, iš

Pakruojaus vai., Šiaulių aps., gyv. 
Detroite.

Matšulaitis (Matschulat), Aleksan
dras ir Gustavas, iš Pajevonio k., Pa
jevonio vai., Vilkaviškio aps., gyv. 
Detroite.

Mereckis, Juozas, sūnus Juozo, iš 
Vainuto vai., Tauragės aps., vaistinin
kas (chemist) Chicagoje, Hermitage 
Ave.

Milevičiūtė, Barbė.
Miliauskas, Juozas, iš Balbieriškio 

vai., Marijampolės aps.
Minalga, Pranas, sūnus Prano.
Naujokas, Vladas, sūnus Vlado, iš 

Stalgo k., Plungės vai., Telšių aps.

Griškabūdžio v.

Chicagoje.
Kapčiūnų km.,

-jas.

Thomas Chase: The Story of Lithuania. Kaina........
J. Aistis: Be Tėvynes Brangios. Eilės..........................
Amerikos Lietuvių Katalikų Darbai. 336 pusi. Kaina
Prof. Alfred Senn: The Lithuanian Language.

A characterization .................................. ....$ .60
Prof. Pakštas: The Lithuanian Situation...................................$ .50
Kun. Dr. J. Starkus: Lietuvių Kalbos Gramatika. 208 pusi..... $1.00
Nekaltai Pradėtosios Šv. Panos Marijos Seserų Kongregacija_____

Iliustruota. Kaina........................
Kaip Tapti Amerikos Jungtinių Valstybių Piliečiu?................ $
Graudūs Verksmai ...............m................................................... $
Maldos Apaštalavimas ...............................................................$
E. J. Harrison: Lithuania’s Fight for Freedom.........................$
Petras Klimas: Gillebert de Lannoy in Medieval Lithuania ....$1.00 
Maldaknygė ir bažnytinių pamaldų vadovėlis.......................... $ .75
Maldų Rinkinėlis. Gražiais viršeliais.......................... $1.25 ir $1.50
Turi Bernelis Vieną Mįslę. Nauja daina, vienam balsui, 

fortepionui pritariant. Muzika J. P. žemaičio ...
Meniško darbo Kalėdų ir Naujųjų Metų (lietuviškos ir 

angliškos) atvirutės su vokais. Kaina už 10 ...
Siųsdami užsakymus ir pinigus adersuokite:

“AMERIKA
222 South 9th Street

$0.50

.$ .50

Brooklyn 11, N. Y.

Brooklyno Lietiniai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsam uoto jas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Bali as
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS < 
GENERAL INSURANCE AGENT

54.41 _ 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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METINIS METINIS
ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

Koncertas ir Balius
ĮVYKS

Šeštadienį, Lapkričio-November 9 d., 1946
TRANSFIGURATION SALEJE

Marcy Avenue ir Hooper Street Brooklyn, N. Y.
PRADŽIA PUNKTUALIAI 7:30 VAL. VAKARE

Ruošiama įvairi programa, kurią išpildys parapijos choras. 
Bus dainų, monologų ir t.t.

Įėjimas tik — 75 centai.
Visus kviečia kuoskaitlingiausiai atsilankyti į šį pa

rengimą.
KLEBONAS ir KOMISIJA.

Didelė Siuvėja Auka 
“Amerikai”

Spalių 26 d. buvo siuvėjų 
surengta pagerbimo vaka
rienė jų veikėjui Juozui Ur
bonui.

Bankietas pavyko ir davė 
gražaus pelno.

Rengėjai, pasitarę su J. 
Urbonu, nutarė pusę pelno 
paskirti jo mėgstamam laik
raščiui “Amerikai.”

“Amerika” trečiadienį ga
vo 104 dolerių 84 c. čekį.

Už šią stambią auką lietu
viškam laikraščiui “Ameri
ka” reiškia nuoširdžią padė
ką J. Urbonui ir bankieto 
rengimo komitetui.

Katalikii Seimelis 
Gruodžio 29 d.

Katalikų seimelis nukelia
mas gruodžio 29 dienai ir į- 
vyks šv. Jurgio parapijos sa
lėje, 2 vai. po pietų.

Kadangi pirmoje gruodžio 

rengimų New Yorke, tad bu
vo apsispręsta katalikų sei
melį sušaukti kiek vėliau, 
būtent, gruodžio 29 d.

Visos draugijos prašomos 
iš anksto seimeliui ruoštis, 
išrinkti atstovus.

BALTIJOS TAUTŲ 
VALANDA

d.,Antradienį, lapkričio 5 
Tarptautinėje Moterų paro
doj buvo Baltijos Tautų va
landa.

Su dainomis ir šokiais pa
sirodė lietuviai, latviai ir es
tai.

Programa rūpinosi Barba
ra Darlys, o vakaro pranešė
ju buvo J. Boley.

Iš lietuvių dainavo Ange
lų Karalienės choras, vado
vaujamas muz. Pr. Dulkės, ir 
šoko J. Stuko radijo šokėjų 
grupė, vadovaujama L. An
tanavičienės.

Paroda gausiai lankoma.
Lietuviai, latviai ir estai 

savo kampelį turi įsirengę 
vienoje vietoje. Be įvairių 
tautinio meno dalykų, ten 
yra iškeltos visų trijų Balti
jos valstybių vėliavos.

Paroda, kuri yra prie Park 
Ave ir 34 St., baigiasi lap
kričio 10 dieną.

Lietuvių skyrių surengti 
rūpinosi O. Valaitienė, M. Ki- 
žytė, Barbara Darlys, Kru- 
čienė ir k.

LietuviŲ Radijo Vakcinos

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius 

WWRL 1600 ko.KETVIRTADIENIAIS 7:30

7:30

Gyvuoja virš 14 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t t.
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai.)

J. P. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y. 
EV. 4-7142

AD. JEZA VITAS

Muzikos Dir.

IŠKILMINGOS VESTUVĖS

Pereitą sekmadienį Ange
lų Karalienės par. bažnyčio
je kun. J. Aleksiūnas sušliū- 
bavo Kostą Lesevičių su Sta
se Lengerdaite.

Šliūbas buvo įspūdingas. 
Bažnyčia buvo labai gražiai 
išpuošta, o kadangi abu jau
nieji ilgamečiai choro nariai, 
tai per iškilmes choras gra
žiai giedojo.

“Avė Maria” solo giedojo 
V. Pranckienė.

Palydovais buvo: G. Stan- 
čaitytė su V. Kazlausku, M. 
Urbonaitė su L. Šerkšniu, J. 
Zubriūtė su J. Kuodžiu, D. 
Uvite su V. Pažerecku ir Al. 
Jasinskaitė su Pr. Pilecku. 
Svotai buvo Pr. ir Adelė Ki- 
žiai.

Vakare įvyko bankietas 
Apreiškimo par. salėje. Da
lyvavo daug svečių.

Jauniesiems linkėtina 
daug laimės, sukuriant gra
žią lietuvišką šeimą. J. D.

BALF KALĖDINIAI
ATVIRUKAI

Teko matyti BALF išleis
tus kalėdinius atvirukus.

Tai tikrai gražus dalykas. 
Jų yra keturių rūšių, visi su 
lietuviško stiliaus spalvotais 
paveikslais.

Lietuviai kalėdiniams svei
kinimams turėtų užsisakyti 
šių atvirukų — jie gražūs, 
savi, lietuviški.

Už dolerį jų galima gauti 
aštuonis, įvairių rūšių.

Užsisakyti BALF centre, 
19 W. 44th St., New York 18, 
N. Y., arba “Amerikoje.”

Šv. Jurgio Parapija
Šiuo primenama, kad pa

rapijos bazaras tęsis dvi sa- 
vaiti penktadieniais, šešta
dieniais ir sekmadieniais, 
lapkričio 8, 9, 10 ir 15, 16, 17 
dienomis.

Bus visokių žaidimų, mu
zikos, taipgi gėrimų ir už
kandžių.

Šiokiomis dienomis baza
ras prasideda 7 valandą, o 
sekmadieniais — 5 vai. vak.

Šv. Jurgio parapijos Mote
rų Sąjungos vietinės kuopos 
susirinkimas įvyks šį sekma
dienį, lapkričio 10 d., tuojau 
po sumos. Pirmininkė.

— Vaikų paraližium šie
met sirgo 22,371 asmenys 
Jungtinėse Valstybėse.

V. UBARAVTCIUS 
Pranešimu Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

Mūsų Apylinkėje
• P. Žadeikis, Lietuvos mi- 

nisteris Washingtone, šiomis 
dienomis lankėsi New Yorke.

• Kun. Dr. L. Lukošiūnas 
pereitą savaitę išvyko į Ei 
Paso, Texas.

• Kun. Dr. J. Končius šios 
savaitės pradžioj grįžo iš 
Chicagos.

• Prof. Jurgis Baltrušai
tis, garsaus poeto sūnus, po 
Kalėdų atvyks Amerikon, 
pakviesta paskaitoms uni
versitetuos.

• Katalikų seimelis šau
kiamas gruodžio 29 d.

• Baltijos Tautų meno va
landa buvo surengta lapkri
čio 5 dieną Tarptautinės Mo
terų parodos proga New Yor
ke.

• J. Rajeckas iš Washing
ton© yra atvykęs New Yor- 
kan tarnybos reikalais.

• Lietuviškų draugijų 
konferencija, New Yorko ir 
New Jersey apskrities, šau
kiama gruodžio 8 d. Manhat
tan Center, New Yorke.

• Charles ir Emilija Ši- 
manskai minėjo 5 metų ve
dybinę sukaktį spalių 23 d. 
Šimanskai turi didelę valgių 
krautuvę.

• W. Ambotas ir J. Jokū
baitis išvyko į Floridą dar
bui.

• Sgt. Helen Ponatauskai- 
tė susituoks su A. Budriku. 
“Shower Party” įvyko perei
tą sekmadienį A. L. klube.

ŠERTVYČIŲ ŠEIMOS
PADĖKA

Su skaudžia širdim reiš
kiam savo dėkingumą gimi
nėms, draugams ir arti
miems, kurie taip giliai mus 
atjautė mūsų skaudžiausioje 
valandoje, kai netekom savo 
mylimų tėvelių, Jokūbo ir 
Mortos Šertvyčių, mirusių 
spalių 21 d.

Ačiū visiems, taip gausiai 
susirinkusiems bažnyčion pa
simelsti už mirusius tėvelius. 
Sykiu dėkojam ir už gražias 
gėles.

Nuoširdi padėka už tokį 
gražų ir įspūdingą bažnyti
nį patarnavimą, kurį suren
gė kun. N. Pakalnis, ilgame
tis mūsų tėvelių draugas.

Už paskutinį patarnavimą 
tariame ačiū kunigams B. 
Kruzui, A. Petrauskui, F. 
Jonkui, O.P., W. Masiuliui, 
J. Ąleksiūnui, K. Paulioniui, 
J. Balkūnui, K. žvirbliui, O. 
P., J. McLoughlin, O.P., M. 
Killian, O.P., A. Mc Eneaney,
O. P., B. Liubauskui ir vargo
nininkams X. Strumskiui ir
P. Kloniui.

Įvertiname garžų draugijų 
patarnavimą — Gyvojo Ro
žančiaus ir Moterų Sąjungos 
29 kuopos.

Dėkojam P. Šalinskui ir 
šeimai už gražią laidotuvių 
tvarką.

Priimkite mūsų gilų, neuž
mirštamą dėkingumą už visą 
išreikštą užuojautą, mirus 
mūsų mylimiems tėveliams.

Dukterys Helen Willis, 
Joan Banichkowsky, 

sūnus Leon Sherry.

VESTUVĖS

Lapkričio 10 d. susiveda 
Emilija Vaitekūnaitė su Ed
vardu Bajor.

Iškilmingas šliūbas bus 
Apreiškimo parapijos baž
nyčioje 4 vai. po pietų. Pir
moji pamergė bus M. Cere- 
biejūtė iš Maspetho, kitos 
pamergės — N. ir A. Bra
zauskaitės iš Hartfordo, 
Conn., Ella Staum iš Man- 
chesterio, Conn., M. ir B. 
Bruccoleri iš Brooklyno.

Pabroliai — S. Porosky, 
A. Vaitekūnas, K. Kašėta, E. 
Sobala, M. Galishesky ir J. 
Wlaslo.

Jaunosios motina E. Vai- 
tekūnienė ir brolis Antanas 
linki Emilijai ir Edvardui 
daug laimės naujame gyve
nime.

AMERIKA

Svarbios Prakalbos
Lapkričio 17 d., sekmadie

nį, Brooklyne bus svarbios 
prakalbos.

Kalbės ką tik iš Europos 
atvykęs Dr. A. Kučas, kuris 
nacių buvo laikomas koncen
tracijos stovykloj.

Jis papasakos, kaip lietu
viai buvo nacių varginti ir 
kankinti.

Tai pirmas toks praneši
mas New Yorko lietuviams.

Prakalbos vieta ir valanda 
bus pranešta kitą savaitę.

Lietuvius raginame kuo 
gausiau susirinkti į šį svar
bų pranešimą.

Maspetho Žinios
— Kun. pasijonistas Ge- 

raldas laikys Misijas Maspe- 
the lapkričio 17 d. - gruodžio 
3 dienomis. Pirmoji savaitė 
bus jaunimui, o antroji ir ke- 
turdešimtė (gruodžio 1-3 d.) 
bus senimui.

— Lapkričio 16 d. choras 
kviečia jaunimą ateiti į šo
kius parapijos salėje.

— Karių Motinų ir Moterų 
draugija likvidavosi. Baig
dama savo darbą, dar nupir
ko parapijai lietuvišką ir 
amerikonišką vėliavą.

— Sunkiai susirgo Izido
rius Žemaitis ir paguldytas 
City Hospital, Welfare Is
land.

— Maspetho gyventojai 
džiaugiasi, kad į Kongresą 
išrinktas šios vietos gyven
tojas R. Nodar.

Sodaliečių suvažiavimas
Spalių 29 d. parapijos sa

lėje įvyko sodaliečių mergai
čių suvažiavimas.

Dalyvavo apie 50 mergai
čių ir 6 kunigai. Buvo aptar
ti bėgamieji reikalai. Vieti
nės sodalietės gražiai pavai
šino visas atsilankusias at
stoves.

Mirė
Lapkričio 4 d. buvo palai

dotas Petras Jasnis iš Mas
petho bažnyčios į Kalvarijos 
kapines. Velionis paliko nu
liūdusią motiną, brolį ir dvi 
sesutes.

Lapkričio 5 d. buvo palai
dotas šv. Trejybės kapinėse 
Kazimieras Ližiūnas. Paliko 
žmoną, tris sūnus ir dvi duk
teris.

Velionis buvo visiems ge
rai žinomas per ilgus metus. 
Buvo parapijos steigėjas, 
draugijų veikėjas ir lietuvių 
tautos mylėtojas. Nuliūdu
siai šeimai reiškiame užuo
jautą.

Karys Longinas Bagočiū- 
nas parvyko atostogų 8 die
noms pas tėvelius. Po to 
vyks kur nors į užjūrį.

Linkime laimingos kelio
nės. O. P.

MILŽINIŠKAS

BAZARAS
Rengiamas 

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
Įvyks per dvi savaites 

Penktadienį, Šeštadienį ir Sekmadienį

LAPKRIČIO | % ,9,’ 1946
l 15,16,17 d.d.

PARAPIJOS SALEJE
207 York Street, Brooklyn, N. Y.

Pradžia šiokiomis dienomis 7 vai. vakare 
Sekmadieniais 5 vai. vakare.

Bazare bus vertingų brangių dovanų, taipgi piniginių laimė
jimų, o Bazaro bufetas pasižymės skaniais užkandžiais ir įvairios 
rūšies gėrimais.

Jaunimas Turės Progos Smagiai Pašokti.
Visus kviečiame atsilankyti į šį BAZARĄ.

Angelų Karalienės 
Parapija

Šį sekmadienį, lapkričio 10 
d., mūsų parapijos šv. Vardo 
vyrai 9 vai. mišių metu eis 
bendrai prie komunijos.

Tuojau po mišių parapijos 
salėje bus svarbus susirinki
mas. Prašomi visi parapijos 
vyrai dalyvauti, kaip bažny
čioje, taip ir susirinkime.

Susirinkime bus svarsto
mas draugijos rudens balius, 
lapkričio 30 d. Bus darbinin
kų rinkimas ir nustatyta 
tvarka.

Parapijos koncertas — ba
lius bus šį šeštadienį, lapkri
čio 9 d., Transfiguration pa
rapijos salėje, Marcy Ave. ir 
Hooper St. kampas.

Bus visokių įvairenybių, 
laimėjimų ir šokiai.

Bilietas 75 centai. Visi lie
tuviai kviečiami tą vakarą 
pasiklausyti dainų ir pasi
linksminti.

Pamaldos
Lapkričio 16 d., šeštadienį, 

bus šv. mišios už kare žuvu
sio lakūno Antano Sijevi- 
čiaus vėlę ir už devynis su 
juo žuvusius draugus, taip 
pat už parapijos žuvusius 
karius.

Mišios bus 9 vai. ryto.
Giminės ir pažįstami pra

šomi atsilankyti į šias pa
maldas.

Mišias užprašė žuvusio ka
reivio motina Ona Sijevičie- 
nė.

Maskaradų balius
Moterų Sąjungos 24 kuopa 

rengia maskaradų balių šeš
tadienį, lapkričio-Nov. 16 d., 
Angelų Karalienės par. salė
je.

Už gražiausią kostiumą 
yra paskirta dovana.

Apreiškimo 
Parapija

LRKSA 135 kuopos nariams
Sekmadienį, lapkričio 10 

d., tuojau po sumos Apreiš
kimo parapijos žemutinėje 
salėje įvyks svarbus LRKSA 
135 kuopos susirinkimas, ku
riame persirašę nariai gaus 
naujus paliudijimus, o dar 
nepersirašę turės progos tai 
padaryti ir duokles užsimo
kėti.

Susirinkime dalyvaus cen
tro įgaliotas asmuo, kuris 
suteiks visas reikalingas in
formacijas apie persirašymą 
į moderniškus apdraudos 
skyrius.

Malonu pastebėti, kad mū
sų kuopos vos keli nariai be
liko nepersirašę.

V. Pūkas, pirm.

MILŽINIŠKAS

Lapkričio-November 8,

| Brooklyno Lietuviai Gydytojai

y ___ TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

194i

kiniški “ministeria 
įiai Urugvajuje

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

TeL EVerfreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

jįj Kongrese bu’ 
i nutarimas, k: 
ais metais Vasar 

i būtų švenčiama p 
.tuvių Maldos Dien

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

kbė," nuo senų lail 
į iš lietuvių krūtin

marų, karų, sumiš 
L nelaimių valandi 
L paguodos ieško.

3, kovojant dėl Li

STUKO RADIJO METINIS 
KONCERTAS

Sekmadienį, lapkričio 17 
d., J. J. Stuko Lietuvių Ra
dijo “Rūtos” klubas rengia 
trečią iš eilės metinį rudeni
nį koncertą ir balių.

Stuko radijo parengimai 
visuomet turėjo pasisekimo, 
tad ir į šį koncertą - balių, 
tikimasi, susirinks lietuviai 
iš visos apylinkės.

Koncertas - balius įvyks 
Elizabetho Lietuvių Laisvės 
salėje, 269-273 Second St.

Programa prasidės 4 vai. 
po pietų, o vakare nuo 7:30 
bus šokiai, šokiams gros Ma
tulionio lietuviškas “Conti
nental” orkestras.

Įėjimas (įskaitant taksas) 
tik 90 centų.

Programoje dalyvaus:
Dainininkai—Jonas ir Ma

rija čižauskai, iš Elizabetho,

solistė — Lionė Juodytė negaiėjOme
Perdau 

kryžių,” pripažin 
komisaras Jofi

tinis tenoras V. Baranau 
kas, estų tautinių šokėj 
grupė, iš New Yorko, ved. j 
Zimmermano, Stuko Radi1 . v -I • itautinių šokėjų grupe, ve 
L. Antanavičienės, ir St 
Radijo merginų oktetas, v 
J. Simeliavičiaus.

Ne duonos šaukia var 
žmonės, bet žmoniškumo.

Vyd"

Dekoruotojas 
ir

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS 

PILNAI APDRAUSTAS 
Vartojama Geriausia Medži 
DARBO AFKAINAVLMAS D

GEORGE ANDERSON 
Telefonuokite:

PResident 2-4203

IŠNUOMOJAMAS
Vienam asmeniui, gražiai iš

taisytus kambarys, su šiluma ir 
labai geras susisiekimas. Kreip
kitės į “Amerikos” administra
ciją.

NAMAI PARDAVIMUI

Europoje atsirad 
uo, kuris 1944 mc 
toje pačioje ste 
A. Stulginskiu.
ojo, kad buvę

prezidentas dirbi 
bet maisto gauda 

ai, kad rinkda 
, juos kepdavę 

j gynęsis nuo bade 
sargybiniai ir ti 

neduodavę: pa 
vo iš jo.
komunistai lig 

rodo bjauresni u 
į žvėrį

Richmond Hill
6 kambarių, mūrinis namas. 

Lotas 40 x 100.
2 šeimų, mūrinių namas, 11 

kambarių. Lotas 30 x 100.
Jamaica

6 kambarių, mūrinis namas. 
Lotas 50 x 100.

2 šeimų, mūrinis namas, 11 
kambarių. Lotas 60 x 100.

Visi minėti namai aliejum ap
šildomi, ir su garažiais.

5 akrų ūkis su 5 kambarių 
namu, kaina $4,500.

Z I N I S
499 Grand St., Brooklyn, N. Y.

REpublic 9-1506

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs na 

Gerose vietose. Patamav 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik 
prašo. Apdraudžiu (insurinu) 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastuna

Real Estate Insurance 
496 Grand St., Brooklyn, N.

Tel. EVergreen 7-1670

t • ★

hek laiko buvo pre 
ištremtas Sibir 
Lietuvos prez:

Aleksandras Stū

ji iš anksto tu: 
i dienai, kurioje si 

'enoje maldoje pn 
jvadavimo tėvų žt

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

ALUDE

lietuviai klau 
Lietuvon neįsilei 

iurie norėtų aplan 
gimines, pasimaty 
senais tėvais, bro 
imis?
sau: kas ten da 

B jau karui senia 
niekam Lietuvor 
kojos įkelti, iš- 
vieną maskvinj 
? •

aiškus: kaip- 
unistai leis ten 
ikiečiams lietu- 

ie pamatytų žiau- 
rusinimą, laisvės 

iausių lietuvių per
il žudynes, pri- 
jimus ir ištrėmi- 
traukinius, pil- 

aukų!...
Iii vaisius Lietuvo- 

yti žiauri Mask

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė
kite kreiptis žemiau pažymėtu 
antrašu, kur Jums maloniai ir 
gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

TeL Virginia 7 -1896

41-40 — 74th Stree

HAvemeyer 8-0259

Clement A. Voke 
(VOKETAITIS)

Advokatas

Jackson Heights, N.
NEwtown 9 - 5972

Čia Galima Gauti Kanados
“Black Horse” Ale

LIETUVIŠKA

Patogi Vieta Uzėjim
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS
VISOKIU GfJ&IMU

JUOZAS ZEIDAT
411 Grand Street

Brooklyn, N. Y

iad Amerikos kai 
vadai pri

rišai neslepia savo 
rusiškąja vergi

ja, bet išėję kalbė
ję giria priespau- 
je ir taip vedžioja 
savo klausytojus, 
hj tarpe Ameri

ca atsiranda.
* • *
menam, Paryžiun 
konferenciją rusai 

nę tris savo 
"Lietuvos, Latvi- 
h iškamšas “mi-

FOTOGRAFA
65 - 23 GRAND A 

Maspeth, N. Y.

uteri a i NKVD 
saugojami, kaip 
ionės zoologijos 

Jose.
Jr nebuvo išleisti.

1330 kil., 5000 Watts
JACK J. STEKAS

Newark 5, N. J.|!

MEMORIES of LITHUANIA
RADIO HOUR

Station WEVD
DIRECTOR 

429 Walnut St., 
Tel. MArket 2-5360

liko sėdėti savo 
We narve tas 

galėjęs judėti 
W ruselis jį už

nebuvo leista su 
i nė kalbėtis. Kai 
džiaus lietuviai 
įtikti su lietuviš-

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. mi ^a "ministeriu,”
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