
TH
olin Waluk
<o. 6th Street

THL Petriką
’U GYDYTOJAS) 

5o. 4th Street NAUJI SAUGUMO TARYBOS NARIAI

•eigūnai pa

iš
ki-

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA 
LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRASTTS

EINA KAS PENKTADIENI

p 
$ 
p

3

S metai xh. PENKTADIENIS, LAPKRIČIO-NOVEMBER 22,1946

oklyno Lietuviai k ŠTAI KAIP
r A Just Peace” 

ncijos laikrašty 
grįsti priekaištai 
unistams patiko 
su velniu riešutauti

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

FILSEN STA.

CRIKA
Nr. 47 (749)

green 4-7142

SALDAINIŲ PAIft
GERIAUSIOS ROSE 

.engvl Užkandžiai, Kava, Artiti, Ea 
I — PIETOS — VAKARIENE 
lS gamintas namie U geriiusfotP 
vorų. Parengimams priimami nlai^

Juozas Cinkus
1 Street.

ir Erelis”

Del
relį” galima gau- 
ike,” 366 West 
So. Boston 27,

us veikalas da- 
spaudoje ir tiki- 
igi Naujų Metų 
yti knygų rinko-

r ĖJA) S “LIETU-
IJA” SPAUDOJ

BOK) 
ra 

Vartojus 
DARBO

ipkričio 3 d. bu- 
i programa pa- 
Dr. K. Urbona- 

Kmitui, atžymint 
aę veiklą.
enomis iš spau- 
Kmito apysaka 

elis.”
ri 570 puslapių.

jėla yra parašęs 
didelę Lietuvos 

i turės per 500 
šeis gausiai iliu-

-Antį 
Jungtinėj' 
nuolatine 
New Yoiti; 
co. Rusą* 
ti į G®,

savaitę iš spaudos iš- 
merikos Lietuvių Kata- 
ongrese priimtos rezo- 
ir pareiškimai, išleis

iu kalba ir pavadinti 
Just Peace.”
elė, turinti 24 pusla- 

plačiai paskleidžiama 
iečių sluoksniuose.
biausia šio leidinio da- 

. minėto Kongreso pri- 
rezoliucijos.
s iš jų nusipelno ypa- 

; dėmesio savo nuodug- 
I būtent tos, kuriose 

jma apie taikos pagrin- 
pie tremtinių 
apie beviečių

proble- 
asmenų

tiksliai

S GIRĖNO PA- 
KOMITETO 

ĮKLOS

lyne įsikūrė ko- 
tatyti paminklą 
ėnui, tai kas me
nas jų skridimo

Koresp. J. Š.

(Sifili*

'S ir SŪNUS 
AKTORIAI
Q namu sienq H- 
eriaviraą, šalijat- 
ną ir kt darbus.
UJER ST., 
YN 6, N. Y.

Apdrauda 
pirkti ar parduo- 
i kai reikalinga 
irance), malonė- 
emiau pažymėtu 
ums maloniai ir

paskelbė^ 
konstitoąiĮ' 
proga 
suteiktai

rezoliucijos
gia į paliestus dalykus 
iu pasauliui parodo, 
isinga taika bus gali- 
tada, kai pavergtoms 
, tarp jų ir Lietuvai, 
žinta laisvė ir nepri- 

mybė.
rezoliucijų svarbumą 

ir tai, kad po Katalikų 
o į jas daug dėmesio 

pė amerikiečių spauda, 
eracijai, išleidusiai šią 
tę, ir jos parengėjams 
nuoširdus padėkos žo-

gu patirti, kad Lietu- 
ės reikalo nepamirš- 

erikiečių laikraščiai 
icijoje.
paliudija, kad Ameri- 
uomenė, nors toliau 
nuo didžiųjų centrų, 

irsta skriaudos, kuri 
■padaryta Lietuvai, ir 
auja teisybės atstaty-

Geri,p£|he Lowell Sun” lapkri- 
Gerose nS 
teisingas

prašo.
žmones.

Kreipkite.

Joseph

496 Graaiil

New Yorkas. — Antradie
nį Jungtinių Tautų pilnatyje 
buvo išrinkti trys nauji na
riai į Saugumo Tarybą vietoj 
Meksikos, Olandijos ir Egip
to, kurių laikas išsibaigė.

Buvo išrinktos šios valsty
bės — Belgija, Kolombija ir 
Sirija.

Ėjo rinkimai ir į kitas 
svarbias komisijas.

Šia proga paaiškėjo, kad 
Jungt. Tautose Pietų Ameri
kos kraštai eina išvien su 
arabų valstybėmis. To susi- 
blokavimo 
tasai, kad 
kandidatai 
komisijas.

Tada pirmininkas nutrau
kė posėdžius, kad atstovai 
galėtų pasitarti dėl geresnio 
kandidatų paskirstymo.

Keturi didieji tebesvarsto 
Triesto reikalus. Tą dalyką 
vėl supainiojo Molotovo pa
sisakymas, kad Italija ir Ju
goslavija galinčios tartis sa
vo tarpe dėl sienos tarp abie
jų kraštų.

Jungtinės Tautos tikisi sa
vo darbus baigti apie gruo
džio 11 d.

Trečiadienį Molotovas su
tiko su Amerikos siūlymu,

kad visi Jungt. Tautų nariai 
praneštų apie savo kariuo
menės skaičių tiek savo kraš
te, tiek svetur.

Rusijos užsienių reikalų 
ministeris nurodė, kad So
vietų Sąjungos kariuomenė 
yra visiškai atitraukta 
Norvegijos, Irano ir dar 
tų nepriešo kraštų.

Tardo Atstovą Vito 
Marcantonio

rezultatas buvo 
Rusijos siūlomi 

nebuvo išrinkti į
New Yorkas. — Per rinki

mus šiame mieste buvo už
pultas ir nežinomų asmenų 
sumuštas respublikonų dar
buotojas Scottoriggio.

Vėliau jis nuo žaizdų mirė.
Scottoriggio dirbo kaip tik 

toje apygardoje, kurioj prieš 
respublikonus ėjo atstovas 
Marcantonio, demokratų at
stovas, remiąs komunistų po
litiką.

Ryšium su ta mirtimi da
bar New Yorke yra suimta 
eilė įtartinų asmenų ir eina 
smarkus tardymas.

Antradienį tardytojas bu
vo pasišaukęs ir atstovą V. 
Marcantonio.

ANGLIAKASIŲ STREIKAS AMERIKOJ

Nauja Indonezijos 
Respublika

Pereitą savaitę Olandijos 
ir Indonezijos _ _ _
siekė susitarimą, kuriuo bai
giamas keturiolikos mėnesių 
sukilimas ir įsteigiama nau
ja Indonezijos - respublika, 
pati besivaldanti.

Indonezijos respubliką su
darys Java, Sumatra ir Ma
dura.

Olandija turės ribotą su
verenumą Borneo, Bali ir Ce
lebes salose. >

Ateityje naujoji respubli
ka ir olandų kontroliuojamos 
salos susijungs į vieną val
stybę — Jungtines Indonezi
jos Valstybes, kurių galva 
bus Olandijos karalienė, bet 
kurios valdysis savarankiš
kai.

Pilnas tos valstybės pri
pažinimas įvyks 1949 m.

Iš viso ta nauja valstybė 
turės apie 72 milijonus gy
ventojų ir 735,000 kvadrati
nių mylių plotą.

Į šį susitarimą žiūrima 
kaip į Olandijos kolonijų pa- 
litikos galą.

Paskirstė Nobelio 
Premijas
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Amerikos Vyskupų Žodis
Washingtonas. — Ameri

kos katalikų vyskupai po sa
vo konferencijos paskelbė iš
samų atsišaukimą apie ak
tualiausias šių dienų proble
mas.

Savo žodyje iš pat pradžių 
jie pabrėžia, kad didžiausia 
mūsų laikų nelaimė — žmo
gaus vertės pažeminimas.

Šis žmogaus nepaisymas 
kaip tik labiausiai trukdo pa
saulyje įvesti tikrą taiką, 
nors jau pusantrų metų pra
ėjo, kai Europoje baigtas ka
ras.

Tarp Amerikos, Anglijos 
ir Rusijos eina tolydiniai pa-

Nauji Jungtiniu

New Yorkas. — Pirmadie
nį į Jungtines Tautas oficia
liai buvo priimti trys nauji 
nariai.

Tai Švedija, Islandija ir 
Afganistanas.

Respublikonai Skir
stos Vietomis

sitarimai, bet jie tik dar la
biau išryškina vienybės sto
ką. Tos vienybės beieškant, 
buvo padaryta pražūtingų 
nuolaidų, toleruojant pasi
baisėtinas agresijas.

Karas buvo vestas prieš 
naciškąjį totalitarizmą, bet 
po karo paaiškėjo, kad sovie
tinis totalitarizmas yra ne
mažiau agresyvus, kaip na
ciškasis, tose šalyse, kurios 
pateko po sovietine okupaci
ja. Vėl persekiojami žmonės, 
kurie nori pareikšti savo į- 
gimtąsias teises. Primeta
mos pažiūros, kurios žmo
nėms svetimos ir nepriimti
nos. Policinė valstybė terori
zuoja piliečius ir su jais el
giasi, neatsižvelgdama į jokį 
žmoniškumą.

Karo belaisviai tebelaiko
mi atskirti nuo savo šeimų, 
ir daugelis jų yra paversti 
darbo vergais svetimuose 
kraštuose. Tokių belaisvių 
skaičius siekia apie 7 milijo
nus.

Iš to, kaip su jais šiandien 
elgiamasi, ateisiančios kar
tos galės apkaltinti, kad lai-

mėtojai buvo kalti nežmoniš
kumais, primenančiais nacių 
ir fašistų nusikaltimus.

Svarbi pokarinė problema 
— tremtinių ir pabėgėlių li
kimas. Jiems reikia sudary
ti sąlygas, kad galėtų įsikur
ti ir gyventi be baimės. Būtų 
nežmoniška juos per prievar
tą grąžinti atgal, kur juos 
ištiktų dideli pavojai. Val
stybės turi rasti progų jiems 
įkurdinti šalyse, kur jie ga
lėtų tinkamai gyventi.

Jungtinių Tautų Pabėgėlių 
Komisijos nutarimas grąžin
ti atgal našlaičius tremtinius 
vaikus yra tiesiog tragiškas.

Vyskupų laiške pasmer
kiamas masinis vokiečių iš
varymas iš jų gyventų vietų. 
Toks gyventojų išvarymas 
primena beširdę totalitarinę 
filosofiją, nors tai vykdo tie, 
kurie dedasi demokratijos 

: šalininkais.
Amerikos vyskupų vardu 

laišką pasirašė kardinolai 
Stritch ir Spellman, arkivys
kupai Murray, Mitty, Rum
mel, Cushing ir Ryan, ir vys
kupai Gannon, Noll ir Alter.

SUKILO PRIEŠ VETO VARTOJIMUOslo. — Pereitą savaitę 
buvo paskirstytos Nobelio 
premijos, kurių didžioji dalis 
teko amerikiečiams.

Premijas už taiką gavo 
amerikiečiai Mott ir Emilija 
Balch, už chemiją Sumner, 
Stanley ir Northorp, fiziką 
— Bridgman a

Premiją už literatūrą ga
vo Hermann Hesse, Šveicari
jos pilietis, bet gimęs Vokie
tijoje. Kituose kraštuose jis 
nebuvo per daug žinomas.

Hermann Hesse yra 
metų amžiaus.

Washingtonas. — Respub
likonai, laimėję daugumą Se
nate ir Atstovų rūmuose, 
svarsto, kas pasiims svar
biausias pareigas.

Visai tikra, kad Senato lai
kinuoju pirmininku bus sen. 
A. Vandenbergas, o daugu
mos lyderis — sen. White.

Sen. Taftas bus vienas iš 
įtakingiausių asmenų nauja
me Senate. Jam atiteks pir
mininko vieta keliose iš svar
biausių komisijų.

Atstovų rūmams pirminin
kaus J. Martin, kuris ligi šio
lei buvo mažumos lyderis.

leidžia streikuoti prieš val
džią.

Vyriausybė per teismą 
pranešė Lewis, kad jis dar
bo sutarties neatšauktų.

Lewis ligi paskutinės mi
nutės nepakeitė savo nusi
statymo.

Šis streikas paliečia 400,- 
000 angliakasių.

Jei jie nedirbs, tuoj nuken
tės sunkioji pramonė, kuri 
be anglies negali verstis, o 
netrukus tai pajus ir kiek
vieni namai Amerikoje.

Todėl žinia apie streiką 
yra patraukusi visos šalies 
dėmesį.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstybės vėl atsidūrė 
prieš vieną iš kebliausių dar
bo krizių—angliakasių strei
ką.

Angliakasių vadas Lewis 
pareiškė, kad šią savaitę jis 
nutraukia savo unijos žmo
nių darbo sutartį su savinin
kais, o angliakasiai be sutar
ties nedirba.

Anglių kasyklas šiuo me
tu yra perėmusi valdžia ir 
tvarko jų reikalus. Todėl šis 
streikas pavirsta streiku 
prieš valdžią.

Amerikos įstatymai gi ne-

New Yorkas. — Paskuti
nėmis dienomis Jungtinėse 
Tautose pasireiškė tai, ką 
būtų galima pavadinti tikru 
maištu prieš veto teisę, ku
rią be jokios atodairos var
tojo didžiosios valstybės 
Saugumo Taryboje.

Kubos atstovas reikalavo, 
kad veto teisė būtų visai pa
šalinta. Australas pasakė, 
jog didieji turi patys susi
tvarkyti, kad galėtų dirbti, o 
Argentina pagrasino boiko
tuoti pilnaties posėdžius, jei 
veto teisė nebus apkarpyta.

Australijos atstovas išsi
reiškė, kad veto tiesiog “su-

kvailino Saugumo Tarybos 
darbus.”

Ir kiti mažesnieji kraštai 
puolė veto vartojimą.

Iš didžiųjų valstybių Ang
lija yra daugiausia linkusŲ 
apkarpyti veto.

Nusistatymas prieš veto 
toks didelis, jog galop Ukrai
nos atstovas Manuilskis bu
vo priverstas sutikti, kad šis 
klausimas yra svarstytinas.
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Parėmė Anglijos
Politiką

“MODERNINĖ” TVARKA LIETUVOJE
Kokia tvarka yra rusų 

okupuotoje Lietuvoje, maty
ti iš “Eltos” pranešimo, gau
to iš Vilniaus, apie tai, kaip 
atrodo viena iš įmonių—pie
ninė Raseiniuose.

veltėdžių, kurių darbas susi
deda iš to, kad šmeižia ko
munistus ir Tarybų Lietu
vą.”

— Rusijos spauda prane
ša, kad ten anglies iškasama 
kai kuriose vietose tik 9 pro
centai to, kiek turėtų būti 
iškasta.Mirė Kompozitorius 

de FallaLondonas. — Anglija buvo 
susidūrusi su stipriu sąjū
džiu pakeisti tos šalies už
sienio politiką, padarant ją 
palankesnę Rusijai.

Sąjūdis kilo pačioj darbo 
partijoj, kurioj per 100 at
stovų išreiškė stiprų nepasi
tenkinimą Bevino politika.

Po smarkių debatų, vy
riausybei buvo pareikštas 
pasitikėjimas 365 balsais. 
Prieš nebalsavo niekas.

Bet apie 160 nepatenkintų 
darbiečių visiškai susilaikė 
nuo balsavimo.

RUMUNIJOJE ĮVYKO RINKIMAI
------------------------------------------------------- <s> 

Buenos Aires. — Argenti
noje mirė De Falla, vienas iš 
žymiausių dabarties muzikų.

Jis buvo gimęs Ispanijoje 
prieš 70 metų, bet paskuti
niu laiku gyveno Argentino
je.

“La Vida Breve” ir kitos 
kompozicijos išgarsino jo 
vardą.

“Elta” taip praneša:
“Darbo sąlygos čia nepa

kenčiamai blogos. Per dve
jus metus nei “Pienocentro” 
vadovybė, nei pieninės direk
torius, nei vietos vykdoma
sis komitetas neatkreipė rei
kiamo dėmesio pieninei page
rinti, net tinkamai stogas ne
uždengtas.

Darbo jėgos atlikti tam 
nereikia daug, netgi pats 
punkto personalas galėtų sa
vo jėgomis susitvarkyti, o 
tačiau iki šios dienos nešei- 
mininkiška, ištižusi nuotaika 
vyrauja visoje pieninėje.

Kai būna lietus — vanduo 
lyja tiesiai į grietinės bosus, 
ant sviesto, ant pergamento, 
į kiaušinių dėžes, net ant 
svarstyklių. Grindyse di
džiausi klanai, separatorius 
surūdijęs, aparatai šlapi. 
Tarnautojai ir valstiečiai 
permirkę.

Antihigieniškos sąlygos 
šioje pieninėje—akis rėžian
čios. Tik kai kurie tarnauto
jai dėvi chalatus, bet ir šie 
labiau panašūs į kaminkrė
čių apsiaustus. Purvais ap
augusios mašinos, sienomis 
rėplioja vabzdžiai, nešvara, 
dumblo balos grindyse.”

Raseinių pieninės direkto
rius yra “draugas” Režiko- 
vas, be abejo, rusas. Paaiški
nimų dėl minėtos pieninės 
nereikia, nes netvarka, orga
nizuotumo stoka, nešvara, 
nesubėgėjimas žmoniškai 
dirbti bolševikams, ypač ru
sams kasdienis reiškinys.

Lietuviai Pirmieji 
Misijose

— Mirė žinoma anglų 
šytoja May Sinclair.

ra-

Bukareštas. — Antradienį 
Rumunijoje įvyko rinkimai į 
parlamentą.

Tiek Amerikos, tiek Angli
jos vyriausybės buvo įspėju- 
sios rumunų valdžią, kad 
prieš rinkimus nebuvo duota 
kitoms partijoms jokios lais
vės.

Rusijos pastatyta Rumu
nijos vyriausybė, su minis- 
teriu pirmininku Groza prie
šakyje, visame krašte vykdo 
persekiojimus ir nesiskaito 
su žmonių valia.

Pačioje valdžioje viską nu
sveria komunistai, kurie žiū
ri tik savo partijos naudos, 
o ne žmonių nusistatytmo.

Kaimiečių partijos vadas 
Maniu paskelbė, kad niekuo
met Rumunijoje nebuvo taip 
prislėgta laisvė, kaip dabar, 
— nėra spaudos laisvės, opo
zicijos susirinkimai komu
nistų užpuolami ir žmonės li
gi kraujų sumušami.

Tokiose sąlygose nėra ko 
stebėtis, kad per rinkimus 
paskelbta, jog žymiai laimė
jo komunistai, kurie šiaip 
Rumunijoj neturi jokio pri
tarimo.

Šv. Alfonso lietuvių para
pija Baltimore  j šiemet vėl 
atsistojo pirmoje eilėje savo 
auka misijoms.

Klebonas kun. Dr. L. Men- 
delis, kuris tai parapijai va
dovauja, savo energinga 
veikla misijų naudai yra pa
traukęs hierarchijos, kunigų 
ir pasauliečių dėmesį visoje 
šalyje.

Iš šv. Alfonso parapijos 
šiemet misijoms buvo su
rinkta 80,785 doleriai.

Tai yra pirmoji vieta misi
jų aukoms visose Jungtinėse 
Valstybėse tarp parapijų.

Per trejus paskutinius me
tus šv. Alfonso parapija mi
sijoms yra davusi 205,457 
dolerius.

Šiemet misijoms buvo gau
ta 7,968 dol. daugiau negu 
pernai.

Iš viso šv. Alfonso lietuvių 
parapija misijoms yra davu
si daugiau negu kai kurios 
kitos diecesijos.

“Laisvė” padaro aiškią iš
vadą, kad Inform. Centro 
“kaltė” yra kova prieš ko
munistus ir prieš maskvinę 
okupaciją Lietuvoje.

Iš tikrųjų tokia ir yra In
formacijų Centro paskirtis 
ir darbas — veikti laisvos 
Lietuvos atstatymui ir ta 
prasme supažindinti visuo
menę.

Reikia sutikti, kad turimo
mis jėgomis jis yra daug at
likęs, ir jo buvimas yra ypač 
aktualus šiuo momentu.

Už jo veikimą jį puola 
ir “Laisvė” ir “Vienybė.”

Keistas nuomonių sutapi
mas!

Visuomenei patariame 
rimtai susidomėti panašios 
akcijos prasme ir išvadomis.

Toks supuolimas mums 
primena seną lietuvių patar
lę: “Neik su velniu riešutau
ti” . . .

Nors ir nesąmoningai pa
našiam supuolimui įvykus, 
panaši taktika riešutus su-

MAŽĖS ŽMONĖMIS VOKIETIJA

Saturdays, 5:00^ — =- - - - - - - - - -
Station WEVD-^ f°.,iUOs išleidžia čia pat

DIRECTOR - bereikalingoms kelio-
429 Walnut SU ^ji> išleidžia užlaikymui... I meta į velnio pintinę.

oje, — išleidžia viso-

Frankfurtas. — Vienas 
Frankfurto profesorius pri
ėjo išvados, kad Vokietijos 
gyventojų skaičius mažės ir 
kad po 50 metų jų bus tik 
pusė dabartinio skaičiaus.

Šiandien Vokietija skaito 
70 milijonų gyventojų.

Pagal ano profesoriaus da
vinius, karo metu Vokietija 
neteko 7,700,000 žmonių dar
bo jėgos. Iš jų keturi milijo
nai karių žuvo frontuose, mi
lijonas civilinių buvo užmuš
tų per lėktuvų puolimus. 2,- 
700,000 buvo taip sužaloti, 
kad jie visam gyvenimui pa
siliks ligoniai.

Tuo tarpu 3 milijonai vo
kiečių yra nelaisvėje, ir iš jų 
du milijonai yra Rusijoje.

Be to, kai kiti kraštai at
sigauna ekonomiškai, Vokie
tija tebeskursta, ir jos sąly
gos net blogėja.

Jau anksčiau buvo numa
tyta, kad Vokietijos gyven
tojų skaičius mažės, bet ka-

ras ir pokariniai laikai šį 
procesą dar smarkiau padi
dino, taip kad po 50 metų toj 
šalyj tikimasi turėti tik 
milijonus žmonių.

Kinijos Seimas 
Susirinko

-

35

posė- 
Kini- 
metų

Nankinas. — čia 
džiams buvo sušauktas 
jos seimas, kuris eilę 
nebuvo susirinkęs.

Posėdžiai buvo pradėti be 
tikro sutarimo. Komunistai 
ir socialistai nedalyvavo. Iš 
viso turėjo būti per 2,000 at
stovų, bet susirinko tik 1,- 
355.

Tuo tarpu pranešama, kad 
Čiangkaišekas traukia ka
riuomenę dideliam žygiui 
prieš Kinijos komunistų sos
tinę Jenaną.

— Rusijos kariuomenei va
dovauti paskirtas Konevas

Mirė Buvęs Majoras
J. J. Walker

New Yorkas. — Čia mirė 
J. Walker, kuris prieš La 
Guardią buvo New Yorko 
majoras.

Jis iš tų pareigų pasitrau
kė, įsivėlęs į finansinius ne
aiškumus.

Graikijoj Eina 
Mūšiai

Atėnai. — Prie Jugoslavi
jos sienos Graikijoje didėja 
neramumai ir vietomis eina 
tikri mūšiai.

A



t- r-—-

2 AMERIKA Lapkričio-November 22, 194

November 22, IS

LEIDŽIA LIETUVIU 
UNIVERSALIS BIURAS, INC. 

KAS PENKTADIENIS 
Prenumeratos Kaina:

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
Jungt. Valst. metams.............3.00
Jungt Valst. pusmečiui .......  1.60
Užsienyje metams ................. 3.25
Užsienyje pusmečiui ............. 1.75
Skelbimų kainos pagal susitarimą.

In U. S. A. one year ........... 3.00
In U. S. A. six months   1.60 
Other Countries one year .... 3.25 
Other Countries six months .. 1.75
Advertising rates on application.

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlslunčiama pašto ženklų.

YRA TIKTAI VIENAS DARBAS

JUOS PRISIMINUS
Kaip dėkoju Tau, Dieve, kad verkti galiu, 
nes užtrokščiau, beeidamas vienas keliu, 
kai brangieji nutilę jau ilsis kapuos, 
o aš laukiu dienos, kai nueisiu pas juos, 
nei ligonis, pasilgęs aušros spindulių . . . 
Kaip dėkoju Tau, Dieve, kad verkti galiu, 
kai brangiuosius miniu, kur užgesę . . .
Man tie ašarų perlai — gyvasis vanduo: 
praaušrėja dvasia, nusipraususi juo, — 
aš brangiuosius regiu, jie man šypsos gyvi, 
vėl liepsnoja pražydusi meilė blaivi, 
ir vėl kužda viltis iš tolybių toliu . . .
Kaip dėkoju Tau, Dieve, kad verkti galiu, 
kai brangiuosius miniu, kur užgesę . . .

M. Vaitkus.

APIE LIETUVIŠKUS KRYŽIUS
Rašo J. Žilevičius

Nuo tada įsmigo jo galvo 
mintis, jog būtinai reikia EI 
zabethe lietuvių parapijoj 
pastatyti vieną gražiausi jjrinimai iš Stuttho

— Rašo

Žmonių ir tautų gyvenime pasitaiko keistas reiškinys, 
kad nelaimės valandoje jie kartais nesugeba sudėti savo jė
gų bendram žygiui, kuriuo galėtų sėkmingiau išvengti pa
vojų ar pašalinti jau ištikusią skriaudą.

Lietuvių tauta šiandien gyvena tragiškus laikus. Lie
tuvos žemė pavergta, laisvė sumindžiota, žmonės persekio
jami ir žudomi.

Visiems lietuviams turėtų būti vienas tikslas, vienas 
darbas ir vienas troškimas: grąžinti laisvę ir nepriklauso
mybę savo tėvų šaliai.

Išskyrus komunistus, nuėjusios vergauti Maskvai, visi 
lietuviai trokšta laisvės savo senajai tėvynei.

Tačiau ne visi jie elgiasi taip, kad tos laisvės atgavi
mą sustiprintų ir pagreitintų.

Visi šneka ta pačia šneka, bet jų darbai kartais susi
kerta arba trukdo kitiems, nors reikalas eina apie patį 
aukščiausią dalyką — Lietuvos laisvę . . .

Buvo daug kalbėta, daug rezoliucijų priimta ir daug 
rašyta, kad lietuviams reikia eiti vieningai Lietuvos laisvės 
žygyje.

Tos vienybės kaip nėra, taip nėra.
Dėl to kenčia pati Lietuvos laisvės byla ir be reikalo 

apsunkinami patriotai lietuviai, dirbantieji savo tėvų že
mės šviesesnei ateičiai.

Prieinama prie tokių nesusipratimų, kad, kada skel
biamas Lietuvai gelbėti vajus, kai kurie laikraščiai panei
gia tokio vajaus reikalą, puola naudingas institucijas vien 
tik dėl to, kad jos yra kitų žmonių rankose, ir to rezultatas, 
— kilnaus ir atsakingo darbo trukdymas, kuris pasiekė to
kį laipsnį, kad vienas tautiečių laikraštis už savo puolimus 
jau susilaukia pagyrimų iš komunistų. O komunistai tegali 
girti tai, kas Lietuvos laisvės bylai žalinga.

Tokių nesusipratimų būtų išvengta vieningoje veikloje. 
Tada ir darbas būtų našesnis, ir rezultatai didesni, ir svar
biausia — būtų parodyta, kad tautos tragedijos valandoje 
jos vaikai sugeba eiti darniai, susiklausę tam, kas šiandien 
mums yra svarbiausia, — ir tuo būdu greičiau būtų laimė- 
tgUaisvės kova.

Mes čia nemanom aiškinti, kas kaltas ir kas nekaltas 
dėl to lietuvių išsiskaidymo, tik norim pasakyti, kad ne
garbė mums, jei nemokam sujungtomis rankomis dirbti at
statant patį gražiausią dalyką — Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę.

Šioji lietuvių veikimo kliūtis turi būti pašalinta — ne 
žodžiais, ne rezoliucijomis, bet atsakingu susitarimu.

Platūs lietuvių sluoksniai nekartą yra pasisakę už tą 
vieningą ir suderintą visų patriotinių grupių veiklą.

Vadovaujantiems asmenims telieka tą jų valią įvyk
dyti. Jei to nebus pasiekta, bus padalyta žala sėkmingesnei 
Lietuvos laisvės kovai, ir atsakomybė dėl to kris tiems, ku
rie tai bus sutrukdę, ar nesuprasdami gyvenamojo momen
to ir siekiamojo tikslo svarbos, ar pro mažesnius dalykus 
neįstengdami susitarti dėl paties aukščiausiojo, kuriam te
gali būti vienas pasiryžimas, vienas darbas ir viena auka, 
nes tai yra mūsų senosios tėvynės laisvės ir nepriklausomy
bės laimėjimas. R.

TAVO MEILĖ
Tave išsupė rytmečio gėlės — 
papurgalvės geltonos purienos. 
Tu — pragydęs aušros vieversėlis, 
nusiprausęs rasoj dobilienos.
Tavo meilė gili ir ugninga 
mano merdinčią sielą pagydė; 
saulės žvilgsniuose skausmas užminga 
ir rugiagėlių vasara žydi.

Ben. Rutkūnas.

GARBINGA LIETUVOS PRAEITIS
(Pastabos apie Chase “The Story of Lithuania”)

— Kai lietuvių armijos buvo ties Maskvos vartais. — Dide
lė Latvijos dalis buvo Lietuvos valdoma. — Lietuvos - Len
kijos valdovo sūnų Soboras kvietė į Maskvos sostą. — Kai 
lietuviai pliekė turkus. — Rusai yra mokėję lietuviams kon
tribuciją.—Kai Vilniuje iš bado mirė 25,000 žmonių.—Kas 

buvo pirmieji fabrikų kūrėjai Lietuvoje.

Romėnai kitados sakyda
vo:

— Žmonės, istorijos neži
nantieji, visada pasilieka 
vaikais.

Tas posakis teisingas ta 
prasme, kad nežinantieji 
praeities faktų, kartoja, kaip 
vaikai, tas pačias klaidas po
sūkiuose, kurie gali lemti 
tautos likimą.

Šiandien mūsų tautos pra
eities garsinimas yra dar 
svarbus kaip įrodymas mūsų 
pribrendimo savarankiškam 
gyvenimui, o paskutinieji 
kruvini mūsų istorijos lapai 
yra šauksmas į pasaulį — 
teisybės ir laisvės.

Naujasis veikalas
Štai dėl ko mes su didele 

simpatija sutikome Th. G. 
Chase veikalą “The Story of 
Lithuania” (StratfordHouse, 
1946, pusi. XIII+392, kaina 
$3.50).

Veikalas parašytas su di
dele Lietuvos praeities mei
le, faktai privesti iki pasku

tiniųjų dienų, ypač plačiai 
nupasakojant dabartinės sa
vi etų okupacijos tragediją.

Paduodami praeities vaiz
dai prieš skaitytojo akis, 
kaip ekrane, plaukia lygiai ir 
nuosekliai. Autorius iškelia 
visą eilę mums įdomių daly
kų. Pavyzdžiui:

— Algirdas ir Kęstutis 
XIV šmt. net tris sykius bu
vo pasiekę Maskvą ir apgulę 
Kremlių (p. 33; vargu ar 
tiksliai čia autorius vartoja 
Kremliaus vardą; šie rūmai 
statyti porą šimtų metų vė
liau — XVI šmt.)

— Parodydamas savo ne
pasitenkinimą vokiškais kry
žiuočiais popiežius Martynas 
V 1418 m. paskyrė Vytautą 
ir Jogailą apaštališkais vika
rais Pskovo ir Novgorodo 
sričių ir jų globai pavedė Li
vonijos vyskupą (pusi. 50).

— XVI šmt. didžioji Livo
nijos (Latvijos) dalis buvo 
Lietuvos valdžioje (p. 86).

— Kai 1610 m. Maskvos 
valdovas žuvo nuo totorių,

Maskvos Soboras (santary- 
ba) išsirinko sau valdovu 
Lietuvos-Lenkijos karaliaus 
Zigmanto sūnų Vladislovą 
(p. 130).

— Lietuvos hetmonas Jo
nas Katkevičius 1621 metais, 
nors pats žūdamas kovoje 
ties Chocimu, laimėjo didelę 
pergalę prieš turkus ir šie 
buvo priversti sutikti, kad 
Moldavijos gubernatoriumi 
būtų krikščionis (p. 131).

— Lietuvių ir lenkų pulkai 
1634 m. apsupo Maskvos ka
riuomenę, ją nugalėjo, ir 
maskviečiai turėjo sumokėti 
200,000 rublių karo nuosto
liams padengti (p. 136).

— Dėl karų 1708-1711 m. 
Lietuvoje buvo toks badas, 
kad vien Vilniaus mieste ir 
tik vien 1710 m. mirė 25,000 
žmonės (p. 170), bet, nežiū
rint tų baisių nelaimių, lietu
vių tauta turėjo pakankamai 
gajumo vėl prisikelti.
Pirmieji fabrikai Lietuvoje

— Lietuvos pramonė gy
viau pradėjo augti XVIII 
šmt. pradžioje. Pirmuosius 
fabrikus kūrė: Lietuvos 
kanclerio Radvilos žmona 
Ona įsteigė keramikos ir 
stiklo fabriką, M. K. Radvi
la įsteigė juostų audimo 
dirbtuvę, Sapiegos organiza
vo audinių fabriką, Ogins
kiai — kilimų, o Radvilos — 
medžio dirbinių. Chreptavi- 
čius 1790 m. labai išplėtė ge
ležies liejyklą, kuri iki tol 
gamino tik patrankas ir var
pus. Antanas Tyzenhauzas 
buvo sudaręs platesnį Lietu
vos supramoninimo planą, 
buvo pakvietęs specialistus 
iš užsienio, (p. 186).

Vertinga knyga
Ši Lietuvos istorijos kny

ga yra įdomus, vertingas vei
kalas, ir jį su malonumu per
skaičiau nuo pradžios iki ga
lo. Gerai, kad autorius, nors 
prisilaikydamas chronologi
nės eilės, pradėjęs klausimą 
išgvildena jį iki galo, nors 
prašokdamas aprašomo lai
kotarpio datas (pav., apie že
mės reformą, p.p. 283-285).

Dar vienas didelis pliusas, 
— tai visa eilė prof. K. Pakš
to sudarytųjų žemėlapių.

Reikia tikėtis, kad auto
rius šioje srityje ir toliau 
dirbs, už eilės metų paruoš
damas net naują šio veikalo 
laidą.

Šitokiu atveju verta įvesti 
kai kurių papildymų.

Visų pirma, knygos pirmo
ji ir antroji dalis, o net ir se
kančios yra beveik išimtinai 
karų, politikos istorija, isto
rija vadų, karalių, iš dalies 
didikų. Besistengiant rašyti 
suglaustai, išeina tik datos, 
vardai, vestieji karai. Skai
tytojas, pavyzdžiui, pasigen
da platesnių žinių apie seno
vės lietuvių religiją, apie so
cialinę padėtį krašte, apie 
lietuviškos liaudies gyveni
mą ir viltis, žodžiu: reikia

nevien karų ir politikos isto
rijos, bet ir socialinio, kultū
rinio gyvenimo istorijos.

Gerai, kad paskutiniuose 
skyriuose autorius daugiau į 
tai dėmesio atkreipė. Bet ir 
tai — vietomis per mažai. 
Pav., kalbant apie Lietuvos 
švietimą vysk. Valančiaus 
laikotarpyje, galima buvo 
pažymėti, kiek gi, maždaug, 
tada privačių lietuviškų mo
kyklų gyvavo, kaip kad au
torius duoda panašią statis
tiką kalbėdamas apie bažny
čias ir spaudą.

Taipgi, vargu ar autorius 
yra tikslus, kai kalbėdamas 
apie draudžiamų knygų kon
trabandą perdaug pabrėžia 
pasipelnymo tikslus (“But 
the motive in these cases 
was not altruistic; but 
rather the intent of certain 
individuals įf* reap personal 
profit.” p. 238), nors kito
se vietose iškeliami knygne
šių nuopelnai.

Angliškame tekste auto
rius vienoj kitoj vietoj pa
vartoja lietuvišką žodį, neiš
skirdamas jo nei skirtingu 
šriftu, nei kabutėmis ir ne
pažymėdamas, kaip tas ter
minas lietuvių kalboje taria
mas.

Autorius rašė karo laiko
tarpyje, kada sunku susi
siekti, sunku kai kuriuos 
faktus patikrinti, dėl to nau
joje laidoje reikėtų įnešti kai 
kurių pataisų ryšium su gau
tais tikslesniais daviniais. 
Pav., dabar yra tikslesnių ži
nių apie tikrą lietuvių DP 
skaičių Vokietijoje (autorius 
pusi.. 319 paduoda anksčiau 
laikraščiuose skelbtus 200,- 
000); taipgi dabar yra tiks
lesnių žinių apie vysk. Matu
lionio likimą (p. 321 netiks
liai skelbiama- apie jo anks
tybą mirtį nuo bolševikų).
Pasiilgstame dviejų skyrių

Leidžiant Lietuvos istori
ją šiame juodame Lietuvos 
vergijos laikotarpyje vienas 
iš tikslų, be abejo, yra pa
teikti istorinių įrodymų apie 
Lietuvos sugebėjimus tvar
kytis laisvėje ir nepriklauso
mybėje. Šituo atžvilgiu būtų 
labai svarbu Lietuvos istori
joje turėti gerą skyrių apie 
Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpio pasiektus politi
nius, socialinius, kultūrinius 
laimėjimus. Šiam reikalui 
autorius pašvenčia XXVIII 
savo knygos skyrių; tačiau, 
atmetus skirsnelius apie 
Lenkijos ultimatumą ir Klai
pėdos netekimą (kurie dau
giau priklauso prie įvykių 
susietų su II pasauliniu karu 
ir Lietuvos okupacija), svar
biajam nepriklausomybės 
laikotarpiui nušviesti teski
riami tik 4y2 puslapių (iš 
knygos, turinčios virš 400 
puslapių). Tai jau aiškiai 
per mažai. Apie naujuosius 
Lietuvos kultūrinius laimėji
mus, tokius didelius, nerašo
ma, ir tai yra žymi spraga. |

(Tęsinys iš 45 nr.)
Kadangi mirtis giliausiai 

paliečia žmogaus širdies 
jausmus, tat didžiausia kū
ryba ir pasireikšdavo tuose 
kryžiuose, kurie kapinėse 
statomi.

Kai pasižiūri į Lietuvos 
kapines ir pamatai tą kryžių 
girią, tiesiog negali atsiste
bėti, kiek ten įvairumo, fan
tazijos, kūrybinio sugebėji
mo. Tikras ornamentikos 
aruodas.

Per trumpas šis rašinys 
plačiau ir giliau nagrinėti tą 
turtingą meno šaką, tik pri
siminiau kiek, kad skaityto
jas suprastų, jog kiekvienas, 
nors ir menkutis kryžiaus ar 
koplytėlės pagražinimas nė
ra tuščias ar beprasmis da
lykas. Visa tai turi labai gi
lią reikšmę, nuo senovės lai
kų plazdančią lietuvio krau- 
juje.

Kryžiai pakelėse
Kryžiai, prie kelio stato

mi, buvo irgi puošiami, bet 
ne taip įvairiai. Ypatingai 
prie kelio koplytėlės būdavo 
puošnios, net kelių aukštų, ir 
kiekvienam aukšte būrys 
šventųjų statulėlių.

Prie kelio statomieji kry
žiai turėjo kitą reikšmę, ne
gu statomieji kapinėse. Pa
keliais kryžiai daugiausiai 
būdavo statomi kokiam įvy
kiui pažymėti, pavyzdžiui: 
šeimoje seniai lauktas kūdi
kis sveikas gimė; pasibai
džius arkliams, toje vietoje 
per plauką liko neužmuštas; 
apžadus padarė ir, jų išsipil
dymo proga kryžių statyda
mas, dėkojo Aukščiausiam 
už malones . . .

Taip pat tie kryžiai būda
vo ir kelrodžiu iš toliau va- 
kryžkelėse stovėdavo, 
žiuojantiems, ypatingai jei

Lengva būdavo kelią nuro
dyti nežinančiam: “Už kry
žiaus pasuksi kairėn, o kai 
privažiuosi koplytėlę — de
šinėn” . . .

Pravažiuodami visuomet 
nukeldavo kepurę ir sukal
bėdavo “Kurs kentėjai už 
mus kaltus . . .”

Kur būdavo dideli kaimai, 
neretai buvo statomi jubilie
jiniai arba misijų kryžiai. 
Juos paprastai statydavo iš 
bendrų lėšų. Jie būdavo pa
puošalais kuklesni.

Kiemuose, šalia gyvenamo 
namo, retas ūkininkas netu
rėdavo pasistatęs kryžiaus 
ar koplytėlės. Ten ūkininkas 
rytmetines maldas atsikėlęs 
kalbėdavo ir vakare atsisvei
kindamas kryžių maldomis 
palydėdavo. Mergaitės tuos 
savus kryžius šventadieniui 
vasarą puošdavo iš savų dar
želių gėlėmis.

Kryžių kalnas
Ant senkapių, esančių prie 

kaimų, irgi nemažai būdavo

Lietuviškas Kryžius Elizabethe

kryžių pristatoma. Ten apy
linkės gyventojai šv. Mor
kaus ir Kryžiaus dienas su
ėję švęsdavo, o kai kur net 
perpietėse gegužines giesmes 
atgiedodavo, o šiaip šventa
dieniais nueidavo būreliai “į 
kalnelį” pasikalbėti . . .

Vienas garsiausių Lietu
voje senkapių yra netoli 
Šiaulių, pakeliui į Joniškį — 
ištisas kryžių miškas.

Apie tą Kryžių Kalną yra 
visokių pasakojimų, bet nuo 
kada ir kodėl tik toje vietoje 
tiek 
ma, 
ti.

daug kryžių buvo stato- 
neteko nuodugniai ištir-

Be to, ypač kad knyga bu
vo leidžiama Amerikoje, la
bai būtų buvę pravartu pri
dėti dar vieną skyrių — apie 
lietuvius išeivijoje, ypač 
U.S.A. Tai labai derintųsi, 
ypač atmenant ir paties au
toriaus palinkimą rašyti ne 
vien Lietuvos valstybės, bet 
ir lietuvių tautos istoriją.

Didelis kultūrinis darbas
Šios kelios pastabos auto

riui gali'būti naudingos ruo
šiant naują laidą. Skaityto
jams gi norėtume dar sykį 
pakartoti, kad “The Story of 
Lithuania” yra puikus vei
kalas; tai svarbi dovana 
skaitančiajai publikai.

Ją turėtų įsigyti mūsų in
teligentai ir kiek galima la
biau paskleisti kitataučių 
tarpe.

Kun. Th. Chase šią knygą 
parašydamas ir kun. K. Pau- 
lionis besirūpindamas jos iš
leidimu atliko didelį kultūri
nį darbą.

Dr. J .Prunskis.

Dažnai būna kur nors 
prie didesnių pakalnių ar til
tų pakelėse mažiukai kryže
liai pastatyti paženklinant, 
kad toje vietoje įvyko nelai
mė — žuvo kas nors iš kelei
vių arba rado nemoterystėj 
gimusį vaikutį palaidotą. 
Prie tų kryželių, vadinamų 
“krikštais,” Žemaitijoje pa
prastai nebūdavo Dievo kan
čios, tik vien kryžmais su
kergtas žemas kryželis. 
Kiekvienam pro tokį kryželį 
pravažiuojant ar praeinant 
lyg į akis durdavo nelaimin
gas įvykis.

Kryžius girioje
Ten, kur eidavo takelis per 

girias, paprastai būdavo, 
koplytėlė, dažniausiai rūpin
tojėlis (smūtkelis) medyje. 
Neretai būdavo suolelis. Ten 
grįžtantieji ar einantieji į 
bažnyčią pasisėdėdavo, pasi
kalbėdavo, vieni kitų palauk
davo, batus užsimaudavo, su
kalbėdavo vieną kitą poterė
lį. Tai buvo lyg ir poilsio vie
telė.

Neretai rūpintojėliai bū
davo ir pakeliais.

Iš tos trumpos apžvalgėlės 
susidaro vaizdas apie tai, 
kaip lietuvis visada savo ri
bose turėdavo nemažai kry
žių, ir kur tik jis pasisukda
vo, visur jų rasdavo apsčiai.

Įvairios koplytėlės
O koplytėlių kokių nebuvo! 

Prie tiltelio šv. Jonas Krikš
tytojas pila vandenį Kristui 
ant galvos, Jį krikštija. Lau
kuose šv. Izidorius su jau
čiais aria. Kitoje koplytėlės 
dalyje šv. Rokas, kuriam šu
nelis atneša duonos. Didelio 
kaimo ar miestelio vidury šv. 
Florijonas gaisrą gesina. 
Kaimo kampe kur nors šv. 
Jurgis ant žirgo žaltį kovoja. 
Kitur šv. Mykolas “griekus” 
sveria. Kitur Dievo Motina 
ne tik iš medžio išdrožta, bet 
su karoliais ir gražiais rū
bais padabinta. Kitur Dovy
das karalius vietoje arfos lie
tuviškoms kanklėmis skam
bina.

Čia nėra ribų įvairiems pa
sireiškimams. Nestebėtina, 
jog svetimtaučiai, atvykę iš 
Vakarų Europos ar kitų 
kraštų pirmą kartą Lietu
von, tuo nepaprastai stebė
davosi ir todėl pavadino Lie
tuvą Kryžių Šalim.

Lietuviškas kryžius 
Elizabethe

Netenka stebėtis, kad
kleboną J. Simonaitį, Ame
rikoje gimusį, kai nuvyko 
Lietuvon, sužavėjo tas kry
žių ir koplytėlių gausumas ir 
grožis.

ir

sitaikys.
Progos reikėjo laukti ilga 

Didelis akstinas atsirado 
kai 1939 m. New Yorko R viešnios iš 
saulinėje Parodoje, lietuvi pabaltijo 
pavilijone, buvo natūralai . k š k 
dydžio kryžiaus foto komh ^°. , T
nacija. Ta proga kun. J. g 
monaitis ieškojo kryždirbi 
Jį rado savo parapijoj: t P 
buvo Stasys Valatka, baig 
Ukmergės amatų mokyklo 
taikomojo meno skyrių. į

Nuo tada prasidėjo kle 
kun. J. Simonaičio norų iš
pildymas. Radosi jo rūpesr ’ 
lėšų tam reikalui. Tuoj i 
dirbėjas pradėjo sudariai 
planus, piešti pavyzdžit Uava^ar^ atgabei 
Karas sutrukdė darbą.

Pasibaigė karas, atliko 
vairios mašinos, medžiaga 
reikalingi ornamentai bu .] įmonėse, dažnia 
pagaminti.

Klebonas kun. J. Simon 
tis nutarė tą kryžių pasta šjo kelias dienas i 
ti ir 50 metų parapijos įkt plikoje smėlėtoje aik 
mo proga pašventinti, tą 
biliejų atmenant ateini 
čioms kartoms.

Kryžius jau stovi tarp k 
bonijos ir bažnyčios la 
aiškioje vietoje. Kleb. k 
J. Simonaitis džiaugiasi si -jau laisvas, o m 
ilgų metų troškimo išsipil 
mu, nes tikrai didingas ir 
paprastai įspūdingas atn (j 
tas lietuviškas kryžius, ki į koks paprast 
kiekvienam, atvykusi įmas naujai atv 
nors ir seniai iš Lietui s kaliniams. Grup 
gyvai primena gimtąjį ki 
tą.

Šia proga tenka prisin 
ti, kad to paties Stasio 
latkos jau keleri metai 
padaryta kopija kryžū jp per “čyščių” pe 
Pasaulinėje Parodoje I būrių, kitos s 
Yorke, lietuvių pavilijont Riaukia tas ps 
statyto. Kiekvienas, atvy buvo neaps 
Elizabeth© lietuvių bai j - 
čion, mato tą kryžių die 
jame altoriuje, pačiame buvo 
dury, su malonumu gi 
tuo menišku kūriniu, vi 
met primenančiu senąją 
vynę Lietuvą.

(Tęsinys)

.biai evakavo. Lag 
įdėliai pilnėjo, yp 
j visokio apavo ir r 
•3 krūvos pūkinių p 

■ pagalvių, o lentyn 
audinių rietimą 

jjii turtais į Stutth 
? jvo ir skurdžiai ka 

^Pravieniškių ir ki 
■-juk tai irgi ka

iransportą Lietuv 
kurios anksčiau g 

stoję ir dirbo karinė

-i aerodromų. Kada 
-į patalpų nebuvo, t

įčiai gaudamos pri; 
dar nebaigtoje stat 
jje virtuvėje ir būi 
joninėje, kuri bw 
langų ir be grindų.
įol jas dar trakta1

a jau virsta konce 
i lagerio kalinėm! 
(jo pereiti visą tą c

rimtą vedė jas į en 
a maudyti. Ten iš 
saistą, rūbus, pir 
dus, brangenybes 
įtus daiktus.

rtas būrių, kitos s

t gailesys to sunki 
■a ir visur išnešio

Atominio Karo 
Bijosi

galutinai turėjo išs 
su tuo, kas bui 
ii taupoma “juod 
Dabar štai atėjo p 
laimioji jų gyvenin 
jos netenka net m 
skudurėlio ašaron

Maskva. — Rusų spau o sielvarto apimto 
pasirodė k a 11 i n i m a i, Sraskė popierinius f 
Amerika ginkluojasi atl os rijo smulkesnii 
niam karui ir nenori atd daiktus ir brang 
nės energijos pavesti tai, 
giems tikslams.

Jungtinėse Valstybėse,! 
išleidžiamos milžiniškos' 
mos išdirbti rakietoms,| 
rioms neštų atomines 1 
bas.

Ta proga rusų laikrai 
primena Stalino pareišk 
kad atominių ginklų m 
polis negalės ilgai išlikti 
nos šalies rankose.

Mas Kn
(IŠ LIETUVOS VI

Rašo Juozas

Rusai Užsipuolu 
Šostakovičiij

Maskva. — Vienas iš 
puliariausių Rusijos kon 
zitorių yra D. šostakovic

Neseniai jis parašė | 
devintąją simfoniją.

Rusų spauda tą simfo 
užsipuolė, kaip silpną id( 
giniu atžvilgiu.

1936 metais Šostakovį 
taip pat buvo smarkiai is 
tikuotas.

h vyrų, kurie Lietuvai 
iškrito iš kovotojų e 

[tėvynėje nukankinti 
’ 0 kas yra su da 
įsakyti.

5, gyviesiems ir ir 
prisiminti atskirai 
kurio paveikslas i 
ne... • *

ŽYMUS GAMTININ1 
APIE “THE STORY 

LITHUANIA”

h Mykolas Krupavič 
r klierikalas, kitiems 
I pavadino apiplėšimu 
[ kiti juos prilygina ep 
Rėš ryžtasi tik per š 
piečiais naudojasi jų 

p žino: Krupavičius; 
žmonių, vienas iš pa 
ėšusių visuomeninin 

J^ias iš energingiausi.
Amerikietis gamtinigj kovai dabar. Tai i 

Alan Devoe parašė la 
kad yra gavęs ir skaitęs 
mas Chase “The Stor; 
Lithuania.” Jis sako: ; 
veikalas yra vertingas I 
lis mano knygynui.” 

Alan Devoe yra išl| 
kelias knygas ir kas m 
rašo zoologijos sri 
straipsnius “The Ame] 
Mercury” skiltyse.

Ravičių pažįsta arei, 
p vyras, stengiąsis nie 
R nelengva. Valia ir 
pus; valia paaukojo

ženki per gyvenimą ne 
pragaišties šešėlis, bet kai] 
žinybės spindulys.

Vy

hreiga—visą save ski 
[fe paaukoja viską: i 
po iki nakties. To pa" 
[ Ir dantis sukanda 
P tam, kuris nenusitf 
[hm reikalui. Krupa\ 
pnas, kietas plieninis 
tyras: arba imasi to 
^Krupavičius, arba
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---------- dirbėjas 
na. Ten apy-’planus, pteį 
jai šv. Mor-lKaras sutroj 
is dienas su- Pasibaigiu 
kai kur net j vairios matei 

žines giesmes reikalingi ® 
šiaip šventa-'pagaminti, 

vo būreliai “įi Klebonas h, 
Lbėti... tisnutaretąb 
iausių Lietu- ti ir 50 m^g 
ą yra netoli molTOP^ 
ii į Joniškį — Mieji| itei? 
miškas. čioms karte 

žiu Kalną yra 
jjimų, bet nuo W! “ 
tik toje vietoje ^oje rę 
žiu buvo stato-H:8“’*'' 

lodugniai ištii-

>ūna kur nors] 
pakalnių ar til- 
nažiukai kryže- 
i paženklinant,

as nors iš kelei- T,Cii 
lo nemoterystėi L , , 
itį palaidotą. ?’“."Ę 
želių, vadinamų1*’?“ 

Žemaitijoje pa- 
davo Dievo kan- “ J 
m kryžmais su-“* 
mas kryželis.^; 
pro tokį kryželį ?“’"“'' 
it ar praeinantf

, i • • lame alte urdavo nelaumn- į

rūpintojėliai bū- • 
keliais.
Timpos apžvalgėlės 
vaizdas apie tai, 
vis visada savo ri- 
iavo nemažai kry- 
r tik jis pasisukda- 
jų rasdavo apsčiai.

rios koplytėlės 
dėlių kokių nebuvo! 
lio šv. Jonas Krikš- 
ila vandenį Kristui 
•s, Jį krikštija. Lau- 
. Izidorius su jau- 
i. Kitoje koplytėlės 
r. Rokas, kuriam šu- 
ieša duonos. Didelio 
■ miestelio vidury šv. 
nas gaisrą gesina, 
tampė kur nors šv. 
nt žirgo žaltį kovoja. 
r. Mykolas “griekus” 
Kitur Dievo Motina 
, medžio išdrožta, bet 
liais ir gražiais rū- 
labinta. Kitur Dovy- 
ilius vietoje arfos lie-

Turtingos viešnios iš 
Pabaltijo

Pabaltijo kraštus vokie
čiai skubiai evakavo. Lage- 

io sandėliai pilnėjo, ypač 
ausėjo visokio apavo ir rū

bo, augo krūvos pūkinių pa- 
ų ir pagalvių, o lentynos 

Ilgėjo audinių rietimais. 
Drauge su turtais į Stuttho- 
ą keliavo ir skurdžiai kail
iai iš Pravieniškių ir kitų 

erių — juk tai 
bis.

Vieną pavakarę 
lidelį transportą

džių, kurios anksčiau gy- 
eno getoje ir dirbo karinėse 
okiečių įmonėse, dažniau- 
liai prie aerodromų. Kadan- 
i laisvų patalpų nebuvo, tai 
os turėjo kelias dienas įš
aukti plikoje smėlėtoje aiks
ėję, nakčiai gaudamos prisi- 
austi dar nebaigtoje staty- 
mūrinėje virtuvėje ir būsi

moje ligoninėje, kuri buvo 
be langų ir be grindų.

Iki šiol jas dar traktavo 
ip pusiau laisvas, o nuo 
bar jos jau virsta koncen- 
cijos lagerio kalinėmis, 

bs turėjo pereiti visą tą ce- 
onialą, koks paprastai 

vo taikomas naujai atve- 
imiems kaliniams. Grupė- 
is po šimtą vedė jas į ent- 
uzungą maudyti. Ten iš jų 
mė maistą, rūbus, pini- 
, žiedus, brangenybes ir 
us kitus daiktus.

Kai taip per “čyščių” per- 
o keletas būrių, kitos su- 
ato, kad jų laukia tas pat.

įminimas buvo neapsa- 
inas, ir gailesys to sunkiai 

ugoto ir visur išnešioto 
utinio turto buvo di de
jos galutinai turėjo išsi- 

irti su tuo, kas buvo 
uopščiai taupoma “juodai 
nai.” Dabar štai atėjo pa- 
juodžiausioji jų gyvenimo 
na, o jos netenka net ma
nsio skudurėlio ašaroms 
sišluostyti.

idelio sielvarto apimtos, 
uos draskė popierinius pi- 

, kitos rijo smulkesnius 
inius daiktus ir brange-

nybes, ar slėpė ten, kur tik 
moteris gali paslėpti. Trečios 
gi kasė savo brangenybes į 
žemę, ar geriau pasakius, į 
palaidą smėlį, kurį daugiau 
negu prieš metus iškasėm iš 
buvusių pajūrio kopų, čia su- 
vežėm ir supylėm šiai aikštei 
išlyginti. Kniubdami po kir
čių smūgiais, pernai visai ne
numanėme, kad mūsų supil
tame smėlyje bus slepiamas 
Lietuvos auksas . . .

Tarpe tų moterų, kurios 
keletą dienų čia vargo beveik 
po grynu dangumi, nuolatos 
sukinėjosi prominentai, mai
nydami duoną ir margariną į 
auksą ir visokius blizgučius.

Entlauzunge iš kalinių 
atimtas brangenybes pa
prastai surašydavo ir sudė
davo į atskirus krepšelius, 
ant kurių užrašydavo savi
ninko pavardę ir jam skirtą 
kalinio numerį, o pinigų kie
kį pažymėdavo atskiruose 
blankuose. Tačiau šito dabar 
visai netaikė: jų brangeny
bes metė į pintines, o pinigus 
— į maišus. Rūbų nė kitų 
daiktų taip pat niekas nere
gistravo.

Taigi, iki entlauzungo atė
jusios su dideliais sunkiais 
nešuliais, kuriuos padėjo 
nešti ir jų vaikai, turtingo
sios Pabaltijo viešnios iš jo 
išėjo tik su dryžomis apiply
šusiomis suknelėmis ir kali
nio numeriu. Išėjo apiplėštos 
ir iščiupinėtos net pačiose in
tymiausiose vietose.

Po kelių dienų garbės ka
linių grupė buvo pakviesta į 
talką jų pinigų skaičiuoti. Iš 
maišų bėrėme krūvomis pi
nigus, ant didžiulių stalų 
juos rūšiavome, skaitėme ir 
rišome į pundelius. Iš dviejų 
tūkstančių moterų atimtų pi
nigų suskaitėme pusketvirto 
milijono vokiškų okupacinių 
markių, neskaitant svetimos 
valiutos: Amerikos ir Kana
dos dolerių, anglų Palestinos 
ir Pietų Afrikos svarų, rusiš
kų rublių, lenkiškų zlotų, vo
kiškų vidaus markių . . . 
Auksinės monetos jau buvo 
išgraibytos prieš tai.

Auksas, vien tik auksas . . .
Vos paskutines moteris iš

vedus iš aikštės į entlauzun- 
gą, tuojau čia pradėjo suki
nėtis vienas kitas SS vyras ir 
gausiose šiukšlėse ėmė ieš
koti pinigų bei aukso.

Tai nežiūrėję, neapsileido 
ir kiti. Goglinėdami po aikš
tę ir mūrų pasieniais, jie laz
delėmis žarstė smėlį. Sulin
kusios jų figūros ir godžiai 
ištiesti kaklai visai nesideri
no su aukšta bajoriška pa
skirtimi, kurią jie turėjo at
likti “Naujoje Europoje.”

Rytojaus dieną aukso li
kučiais susirūpino jau ir pati 
lagerio vadovybė. Parinkę 
kalinių būrį, liepė jiems at
sargiai grėbstyti aikštę ir 
rinkti visa, kas vertinga. Kai 
šitai buvo atlikta, ėjo antras 
etapas — su kastuvais per- 
kasinėjo tą pačią grėbliais 
iššukuotą žemę. Kadangi vi
są aukso ieškojimą sekę SS 
vyrai pastebėjo, kad kaliniai 
ne viską atiduoda, ką jie su
randa, tai kitą dieną visus iš
vilko iš rūbų ir į darbą palei
do tik su trusikais . . .

Dalis žydžių buvo uždary
tos dar nebaigtuose rengti 
barakuose. Tad ir ten paskui 
ėjo nuodugni revizija. Dau
giausiai vertingų daiktų ra
do išmatų duobėse ir net ka
nalizacijos vamzdžiuose. Kad 
veltui niekas neprapultų, bu
vo patikrinti kanalizacijos 
kontroliniai šuliniai ir net 
pačiame jos gale, toli laukuo
se, sako, buvę patiesti audek
lai likučiams žvejoti . . .

Vėlybesni žydų vyrų ir 
moterų transportai iš Lenki
jos ir dar kitų Pabaltijo 
kraštų taip pat atnešė nema
ža turtų. Tačiau pirmas pa
tyrimas išmokė, kaip reikia 
juos suimti, kad mažiau nu
byrėtų. Bet vis dėlto, nežiū
rint visų gudrumo priemo
nių, lageris lobo. Lobo SS 
vyrai, lobo ir kaliniai. Beveik 
visi prominentai apsimaustė 
aukso ir brangiais akmeni
mis puoštais žiedais ir turėjo 
po keletą laikrodžių. Įsitaisė 
gerus rūbus ir puikius batus. 
Ant rūbų kryžius dažė ne 
aliejiniais, bet vandeniniais

Baisi karo šmėkla, išdras- padėtį bei tautos gyvybinius 
kiusi gražią mūsų tėviškę, reikalus ir visa savo energija 
išblaškiusi daugelį mūsų 
žmonių, dalį lietuvių nusvie
dė į tolimą Italiją.

Tarp šių buvo ir nemažas 
būrelis asmenų, kurie lankė 
tėviškėj aukštąsias mokyk
las arba jau ruošėsi šiam 
darbui. Jie buvo dabar palik
ti pusiaukely, nevilty, nes 
nesimatė beveik jokios pro
gos užsieny, ypač tremtiniui, 
siekti užsibrėžto tikslo.

Tačiau atsirado žmonių, 
kurie suprato ir atjautė jų

nei ateina net iš tolimos Sar- 
dinijos bei iš kitų vietų.

Lietuvio studento vardas 
gerai pažįstamas ir gerbia
mas tiek tarp Pizos universi
teto profesorių, tiek tarp pa
čių studentų.

Ir ką tik dabar iš Milano 
universiteto studentų kata
likų organizacijos yra atsiųs-

Tų vyrų, kurie Lietuvai laisvę nešė, jau dauge
lis iškrito iš kovotojų eiles, šimtai rytuos; šim- 

; tai tėvynėje nukankinti; šimtai vakaruos ištrė
mime. O kas yra su dabar likusiais tėvynėje— 
bijom sakyti.
Jiems, gyviesiems ir mirusioms, pagerbti—no
rime prisiminti atskirais bruoželiais bent vieną 
kitą, kurio paveikslas ryškiau iškyla mūsų at- 

I minime . . .
* * *

ėra ribų įvairiems pa- Aute 

mams. Nestebėtina, 
timtaučiai, atvykę iš 
ų Europos ar kitų 
pirmą kartą Lietu- 

io nepaprastai stebė-' 
ir todėl pavadino Lie- 
ryžių Šalim.

etuviškas kryžius 
Elizabethe

nka stebėtis, kad ir 
ą J. Simonaitį, Ame- 

gimusį, kai nuvyko 
on, sužavėjo tas kry- 

~M.ėlių gausumas ir

migas Mykolas Krupavičius—vieniems jis rodės 
atėjęs klierikalas, kitiems tikras bolševikas. Vieni 

bus pavadino apiplėšimu ant viešo kelio vidury- 
enos, kiti juos prilygina epochiniams įvykiams, ku
ls žmonės ryžtasi tik per šimtą metų, o paskui iš- 

šimtmečiais naudojasi jų vaisiais.
i betgi žino: Krupavičius yra vienas iš įdomiausių 
os žmonių, vienas iš pajėgiausių ir plačiausias 
išplėšusių visuomenininkų nepriklausomoj Lie- 

^Įįe, vienas iš energingiausiai vadovaujančių Lietu- 
isvės kovai dabar. Tai žinomiausias lietuvis iš-
e.
Krupavičių pažįsta arčiau, žino, kad tai geleži- 
ios vyras, stengiąsis niekinti visus sentimentus, 

tai ir nelengva. Valia ir tik valia kausto jo šir- 
usmus; valia paaukojo visus malonumus kietai

ji pareiga—visą save skirti Lietuvos gerovei. Si
jai jis paaukoja viską: savo poilsį, savo dienas 

at ryto iki nakties. To pat reikalauja iš savo ben- 
bių. Ir dantis sukanda kiekvienas jo tarnauto- 

argas tam, kuris nenusiteiks tokiu pat pasiauko- 
nešajam reikalui. Krupavičiaus pro dantis iškoš- 
juokimas, kietas plieninis žvilgsnis jį gniuždo. Ir 

o vyras: arba imasi tokio pat rūpestingo dar- 
Bip pats Krupavičius, arba pabėga.

dažais, kad, reikalui esant, 
lengviau išsiplautų.

Neatsiliko nė senesnės la
gerio moterys. Ant jų šiurkš
čių rankų vėl grįžo spindin
tieji žiedai. Dailios suknelės, 
įvairiaspalvės bliuskutės ir 
šilkinės kojinės joms grąži
no prarastą moters pavidalą. 
Pudra ir ružas nuskaistino 
išblyškusius jų veidus. Į visą 
“tuštybę” lagerio vadovybė 
dabar jau žiūrėjo atlaidžiai, 
nes žinios iš frontų nebuvo 
džiuginančios. Tegu jos būtų 
pamėginusios taip pasipuoš
ti prieš metus . . .

Bet laikrodžiai vis dėlto 
akis badė. Kad kaliniai juos 
nešioja, ir dar auksinius — 
to jau perdaug. Visiems bu
vo įsakyta sunešti laikro
džius į turtų kamerą. Kas ne
atiduos, bus baudžiamas į 
užpakalį, o gal ir daugiau, — 
kas žino, kaip ten baus. Vie
nas kitas savo ketvirtą ar 
penktą menkesnį atidavė, o 
kitus užslėpė giliau.

Sandėliuose, SS vyrų pri
žiūrimi, dirbo kaliniai. Iš ten 
jie vilko visokias gėrybes ir 
jas mainė į duoną, rūkalus, 
riebalus ir kitus daiktus. 
Ateinančiai žiemai daugelis 
kalinių apsirūpino kralikų 
kailinukais, kurie buvo pada
ryti kariams dėvėti po mun
duru, pirštinėmis, megztinu
kais, baltiniais ir batais. 
Klumpėmis avėjo tik “bied- 
nieji,” kurie prie niekur ne
prieina ir neturi į ką išmai
nyti.

(Bus daugiau)

Krupavičius nėra švelnus savo tarnautojui, lygiai 
kaip jis ne diplomatas, ir saldūs žodžiai ne jam pri
klauso. Jis kerta iš peties; jis tiesiai bendrakalbį klau
sia: taip ar ne, ieškodamas aiškaus, tiesaus atsaky
mo . . .

Levas Prapuolenis, tas vyras, kuris pravedė sukili
mą Lietuvoje prieš bolševikų okupaciją, Krupavičių vis 
vadina Lietuvos Krupu. Vokietijos Krupas ginklavo 
Vokietiją viską ardančiomis patrankomis, Lietuvos 
Krupas ginklavo Lietuvą kuriančiomis įstaigomis.

Tokių pasitaiko ne kas metai . . .
* * *

Krupavičius—dzūkas. Jo tėvas iš Krokelaukio, mo
tina Balbieriškio. Tėvas—ūkininko sūnus, bet kažko
kiomis geromis aplinkybėmis išėjęs net aukštuosius 
mokslus Belgijoje ir gavęs filosofijos daktaro laipsnį. 
Bet tokiems Lietuvoje tada nebuvo kas veikti. Tad pas 
dvarininkus stojo “mechaniku,” kuris virė alų, varė 
degtinę, mat, technikos mokslų buvo ragavęs užsieny
je. Ponams jis davė gėralą, sau pasilaikė brogą, pirko 
jaučius ir karves, juos broga įpenėdavo ir parduodavo. 
Susidarė kapitalą, nusisamdę 30 hektarų ūkį.

Bet jo nelaimė, kad mėgo žmonėms gera daryti. Sko
lino jiems pinigus ii* neimdavo vekselių . . . Daugumas 
negrąžino. Tada palikęs šeimą, dūmė į Ameriką pasi
pinigauti. “Paprasti bernai ten prasigyvena, o aš ne
prasigyvensiu ...” Prasigyventi nepasisekė. Prie Ame
rikos nepritapo. Tik geras lietuvis patriotas klebonas 
paėmė jį zakristijonu.

Tą patriotą pakeitęs naujas klebonas zakristijoną 
atleido. Krupavičius ėjo į fabriką Chicagoj. Pakliuvo 
į mašinas, jį sulaužė, suluošino. Po kiek laiko dar gat
vėj pagavo jį tramvajus, ir pirmojo pasaulinio karo 
metu nebeliko tarp gyvųjų prasigyventi norėjusio žmo
gaus, šeimą palikusio tėvynėje.

Motina ištesėjo gyvuosiuos iki 1920 m., viena gyven
dama Marijampolėj, laikydama aludę, išleidusi į moks
lus sūnų Mykolą, gimusį 1885 m. spalių 1 d.

Veiverių mokytojų seminariją baigė dar 1905 m. ir 
buvo susipratėlis atkaklus lietuvis. Rusų nekęsti jis 
buvo išmokęs iš lietuviškų knygelių, kurias vaikas bū
damas jau kaišiojo ūkininkams į vežimus ir kurių mo
tina nemanė jam drausti skaityti. Priešingai, pirmiau
sia sūnus ją turėjo aprūpinti spauda.

Baigęs mokytojų seminariją trejus metus buvo liau
dies mokytoju. Tris kartus rusų žandarų buvo areštuo-

atėjo į pagelbą. Visa ši gar
bė tenka anuo metu buvu
siam BALF komitetui bei kai tas pasveikinimas ir 1,000 fy- 
kuriems kunigams lietu
viams, kurie savo iniciatyva 
sudarė sąlygas, kad lietuviai 
studentai pabėgėliai galėtų 
pradėti ar tęsti savo studi
jas.

Kad subūrus visus studen
tus į vieną vietą, buvo įsteig
ta Pizoj lietuvių studentų ko
legija. Tai įvyko prieš me
tus. Pats pirmasis kolegijos 
studentas atsirado rugsėjo 
mėn. 15 d. Po to pradėjo iš 
visų Italijos vietų plaukti ki
ti tokio pat tikslo vedini jau
nuoliai.

Pradžia buvo sunki, nes 
visko trūko. Maistą gamino 
saleziečių įstaiga, kur gyve
name, bet tas maistas dau
giau negu nepakankamas. 
Visu įnirtumu griebėmės mo
kytis italų kalbos, kuri bus 
taip greit reikalinga. Čia 
daug padėjo prie Pizos kole
gijos priskirti lietuviai kuni
gai saleziečiai.

Pagaliau pavyko atsiskirti 
nuo italų saleziečių ekono
minio vieneto, įsisteigti savo 
atskirą virtuvę. Tuoj viskas 
pagerėjo. Jau pavasarį buvo 
tiek toli pažengta į priekį, 
jog dalis studentų išlaikė po 
vieną ar kelis egzaminus, ne
žiūrint kalbos sunkumų.

Po trumpų vasaros atosto
gų vėl visi susirinko į seną 
vietą, kad galėtų pasiruošti 
rudens egzaminų sesijai.

Šalia savo tiesioginio stu
dijų darbo buvo susirasta 
laiko ir kultūriniam bei vi
suomeniniam veikimui.

Jis vyksta keliomis krypti
mis.

Buvo užmegzti ryšiai su 
vietiniais ir kitose Europos 
vietose esančiais lietuviais 
pabėgėliais studentais. Ypač 
buvo stengiamasi palaikyti 
tuos ryšius su italų akade
miniu jaunimu, tiek Pizoj, 
tiek kitur. Čia visur buvo pa
siekta labai gerų vaisių, ir 
šiandien simpatijos pareiški
mai mūsų nuskriaustai tėvy-

rų dovana.
Palaikomi, kiek galima, 

glaudūs ryšiai su mūsų stu
dentais bei jų centrine at
stovybe. Centrinės studentų 
atstovybės išleistas atsišau
kimas buvo išverstas italų 
kalbon ir paskleistas beveik 
po visą Italiją. Jį išspausdi
no daugelis Italijos laikraš
čių, pradedant Palermu ir 
baigiant Šiaurės Italija, ne
skaitant jau vietinių.

Vietinėj italų spaudoj irgi 
nepraleidžiamos progos: tei
kiamos informacijos, įdeda
mi ištisi straipsniai apie Lie
tuvą bei apie jos dabartinę 
padėtį.

Nesvetimi ir mūsų belais
vių reikalai, kuriems sten
giamasi kiek galint padėti. 
Kiekvienas lietuvis, atsilan
kęs į Pizos kolegiją, čia ras

davo malonią ir jaukią nuo
taiką.

Čia nenorima išvardinti vi
sos iki smulkmenų veiklos, 
vien tik norima pabrėžti, jog 
visą laiką Pizos lietuvių ko
legijoj kultūrinis bei visuo
meninis veikimas yra gyvas 
ir nemanoma ir ateity čia at
silikti.

Kiekvienas Pizos kolegijos 
studentas žino, jog antros 
tokios geros progos studi
joms nebus, jei neišnaudos 
šio laiko produktyviam dar
bui, taip pat žino, jog brolių 
amerikiečių prakaitu uždirb
tas ir suaukotas pinigas mū
sų mokslui yra brangus. Mes 
žinom, kad sunkūs tautos už
daviniai laukia mūsų, žinom, 
kad turėsim savo gimtajai 
žemei atiduoti bet kokią au
ką, kurios ji pareikalautų. 
Savo pareigą bet kada ir bet 
kur atliksim ir savo globėjų 
bei mūsų labui dirbančių 
žmonių neapvilsim.

Mes dėkojam broliams 
amerikiečiams, senajam bei 
naujajam BALF komitetams 
Italijoj ir kitiems asmenims, 
kurie mums ar tai šiokiu ar 
tai tokiu būdu padėjo.

Stud.

Kalėdų ir Naujų Metų Proga Pasveikinkite Gimines, Prietelius 
ir Pažįstamus Siųsdami BALF’o išleistus gražius
LIETUVIŠKUS KALĖDINIUS ATVIRUKUS
Astuonių Didelių, Keturiom Spalvom Rinkinys 
(Iliustruoti Atvirukai — Keturių Rūšių Po Du)

Kaštuoja Tik Vienas Doleris ($1.00)
Perkant už Penkius Dolerius ($5.00), Gaunama šeši Rinkiniai 

(48 Atvirukai)
Visas Gautas Pelnas Eis Vargstantiems Lietuviams Tremtiniams 

Šelpti.

UŽSAKYMAS
United Lithuanian Relief Fund 
19 West 44th Street 
New York 18, N. Y.
GERB.:

Prašau atsiųsti man rinkinius Lietuviškų Kalėdinių

Atvirukų, už kuriuos čia įdedu $........ 00
[ ] Pinigais 
[ ] čekiu
[ ] Money Order

tas ir į kalėjimą įkištas. Nelaukdamas, iki po bylos jį 
iš mokytojų atleis, pats pasitraukė ir sugalvojo toliau 
mokytis.

Mėgino įstoti į miškų aukštesniąją mokyklą. Prieš 
pradėdamas mokslą kreipėsi į direktorių:

— Kai baigsiu mokyklą, kur aš gausiu vietą?
— Kokios tamsta tautybės?
— Lietuvis.
— Archangelsko ar Volgos gubernijoje.
— Ai' negalima arčiau?
— O kur tu norėtum?
— Vilniaus, Kauno, Suvalkų gubernijoje.
— Ne, jaunuoli, tai neįmanoma.
— Tai prašau man dokumentus atgal.
— Ar tai tu lietuvis nacionalistas?
— Ne nacionalistas, bet vis dėlto lietuvis ir noriu sa

vo krašte dirbti . . .
Beliko kunigų seminariją dar išmėginti, nes kunigai 

galėjo beveik vieninteliai savam krašte išsilaikyti.
1908 m. priėmė į Seinų kunigų seminariją. Bet jau 

ketvirtame kurse rektorius Blažys, pakurstytas savo 
pavaduotojo Jalbžykovskio, paskiau Vilniaus arkivys
kupo, visada lietuviams nepalankaus, Krupavičiui pa
siūlė iš seminarijos pasitraukti: — Kur tau būti kuni
gu; Lietuvą tu labiau myli negu Dievą.

Mat, Krupavičius, atėjęs pas rektorių, visada pagar
bindavo lietuviškai. Jeigu rektorius būdavo geros nuo
taikos, tai į pasveikinimą atsakęs lietuviškai ir toliau 
su juo lietuviškai kalbėdavo.

— Jeigu jau netinku į kunigus, tai atleiskit, bet aš 
pats nesijaučiu netinkamas ir nesitrauksiu.

Krupavičius ir liko seminarijoje. Iš penkto kurso pa
noro į akademiją. Jalbžykovskis buvo tam priešingas. 
Krupavičius kreipės pas vysk. Karosą. Tas pritarė.

— Tai turėsi išlaikyti egzaminus, — tada pareiškė 
Jalbžykovskis, tikėdamasis, kad klierikas pabūgs egza
minų ir atsisakys nuo savo noro važiuoti į akademiją. 
Krupavičius nenusigando egzaminų nė to, kad netu
rėjo mokslui pinigų. Jis leido atostogas ir laukė, kada 
jam praneš ir pakvies egzaminų. Bet seminarija tylėjo. 
Padėtį išgelbėjo draugai, kurie įspėjo Krupavičių, kad 
kuo skubiausiai atvyktų.

Kai atvyko, Jalbžykovskis pareiškė:
— Tu nevažiuosi.
— Aš jau turiu vyskupo leidimą.
— O vis dėlto nevažiuosi.

Ir nuėjo pas rektorių, o tas pas vyskupą. Pas vys
kupą nuėjo ir iš kitos pusės organizuotoji pagalba— 
prelatas Antanavičius.

Po pasitarimo Krupavičius patyrė:
— Eik egzaminų laikyti.
Petrapilio akademijoje Krupavičius atsidūrė 1913 

m. Jau kitais metais, kada prasidėjo pirmasis pasau
linis karas, Krupavičius atšventė savo primicijas Ma
rijampolėje. O jos vos nebuvo staigiai sukliudytos. Jalb
žykovskis Seinuose mėgo pas klierikus daryti kratas. 
Sykį aptiko vieno klieriko dienoraštį, iš kurio paaiškė
jo slapta klierikų organizacija seminarijoje, o jos pir
mininkas—Krupavičius. Jalbžykovskis parašė akade
mijos inspektoriui Bučiui, kad klieriką Krupavičių grą
žintų į seminariją.

— Kas jį atsiuntė, tas tik gali jį ir atšaukti, — at
rašė Būčys.

Daugiau niekas ir nereikalavo Krupavičiaus. Taip 
jis pradėjo naują kelią—kunigo.

* * *
—Sūnau, apsigalvok, eidamas į kunigus; ar galėsi 

būti geras kunigas, — buvo įspėjusi motina sūnų My
kolą, pasiryžusį į saminariją . . .

Ar pateisino motinos įspėjimą ir motinos norą, kad 
būtų geras kunigas?

Kunigais visaip suprantamas. Vienais laikais jo idea
las—pasitraukti nuo pasaulio ir Dievą garbinti. Kitais 
laikais—kunigas turi imti savo Viešpaties vėliavą, į- 
sibrauti į minios tirštumą ir pro visas uolas ir pagun
das vesti ją Viešpaties keliu. Toks kunigas turi būti 
kovotojas ir sykiu asketas, atsisakyti nuo patogumų, 
tarnauti tiesai ir žmonėms. Krupavičius net dabar ne- 
mėgtsa minkštų baldų, kilimų, užuolaidų, gėlių. Kietas, 
sausas kambarys—jo mėgstamasis. Kieta kova ir ver
žimasis be atodairos realizuoti savo sumanymus—jo 
kelias. Juo beatodairinis sekimas ar kova su juo iki 
beatodairinio noro jį sunaikinti—tai ta nuotaika, ku
rios jis susilaukė iš visuomenės.

1917 m. Martynas Yčas, tuo metu švietimo vicemi- 
nisteris, paprašė prof. Bučį kapeliono savo įsteigtai 
lietuvių gimnazijai Voroneže.

Būčys rekomendavo tik akademiją baigusį kun. Kru
pavičių.

Jau revoliucija įsiliepsnojus, bolševizmas ištisomis 
bangomis apėmė mases. Bet Voroneže naujo kapelio
no ir jo vienminčių pastangomis lietuviai nenuėjo su
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NEPRALEISKITE
PROGOS

Lietuviškos spaudos Phi- 
ladelphijiečių mėgstamiau
sios “Amerikos” su Philadei- 
phijos žiniomis rėmėjai ir 
mylėtojai rengia nepaprastą 
Margymynų Vakarą, kuris 
bus gruodžio 29 d., šv. Kazi
miero parapijos salėje.

Į tą nepaprastą parengimą 
bus galima patekti tik iš 
anksto nusipirkus tikietą, 
nes visos vietos bus rezer
vuotos.

Tikietas kaštuos $2.00.
Bet visas vakaras susidės

iš daugybės siurprizų, kokių 
niekas dar ligšiol Philadel- 
phijoj nematė ir negirdėjo. 
Kas dalyvaus tame vakare, 
niekuomet nepamirš. Daly
viai turės labai gražaus lai
ko ir parems spaudą.

Kur galima bus gauti ti- 
kietų, bus paskelbta vėliau, 
ir klausykite pranešimų per 
lietuvių radijo programą.

Visi žaidėjai rengiasi labai 
rūpestingai, kad nugalėtų ki
tą komandą.

Pamatysime, kaip jiems 
tai pasiseks.

KREPŠININKAI 
GYVUOJA

W T E L |
LIETUVIU RADIO PROGRAMA 

Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m.
Direktorius 

ANTANAS DŽEKAS
3619 East Thompson Street 

į Philadelphia, Pa.
Telefonuokite: Regent 2937
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Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon St., 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo Įstaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi salė.

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną Ir naktj

Lietuvos Vyčių krepšinio 
komandos jau praktikuojasi 
bei lavinasi, kad galėtų tin
kamai pasirengti rungty
nėms, kurios netrukus prasi
dės.

Šiemet veikia dvi koman
dos — vyresnių ir jaunesnių. 
Abiem vadovauja nepailsta
mas veteranas K. Bagočius 
ir jo pagelbininkas J. Urbo
nas.

- i ” ■ -i

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.
r- ■ ■

BALANDIS NEMATO 
ŽVAIGŽDŽIŲ

Philadelphijoje balan
džiams tikra nelaimė. Mat, 
juos krapšto lauk iš visų vie
tų, ir baigia naikint. Bet vie
nas lietuviškas balandis 
“Darbininko” 85 nr. verkšle
na, kodėl lietuviškos gazie- 
tos rašo apie žvaigždes, o ne 
apie apipeštus balandžius. 
Juk jie turėtų laukti daugiau 
užuojautos, nes jų uodegos 
tikrai išpešiotos, ką visi žino 
ir mato, o apie žvaigždžių uo
degas dar vieni mano, o kiti 
abejoja. Todėl p. Breslaus- 
kas, kurs pamatė dvi žvaigž
des, turėtų ir balandžiui duo
ti galimybės aukščiau pakil
ti, kad vargšelis galėtų pa
matyti žvaigždes, o ne mai- 
šytųsi su vištomis ir višti- 
ninkais po šiukšlynus, beieš
kodamas tik miglų ir dūmų.

Balandžiai yra paprastu
mo simboliu, bet Philadelphi- 
jos balandis, atrodo, ar ne
bus puikybės, pavydo ir pik
tumo ženklu visiems, kurie 
tik balandžių ar jo giminės 
neaukština. Rasa.

STAIGA MIRĖ

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

Lapkričio 15 dieną nakčia 
staiga susirgo ir po trumpo 
sirgimo mirė Antanas Valo- 
nis, 310 Federal St. Jis gyve
no pas savo brolį, susirgęs 
buvo nugabentas Šv. Agnieš- 
kos ligoninėn, kur ir mirė. 
Velionis paliko savo brolį Jo
ną ir kitus gimines.

Jis buvo nevedęs.

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 

3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

a

K

SUSITUOKĖ

Vincas Zaleckas susituokė 
su Marijona Varnelyte lap
kričio 9 dieną.

Jų sutuoktuvės buvo šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioj. 
Lapkričio 10 dieną Juozas

KORTŲ BUNCO

ŽAIDIMŲ VAKARAS
ĮVYKS

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJ E
331 Earp Street Philadelphia, Pa.

Sekmadienį, Gruodžio-December 15, 1946
Pradžia 4 vai. po pietų

Bus labai daug ir brangių dovanų visiems žaidėjams. 
Bus išleista loterijos būdu kelios dovanos.

RENGIA PARAPIJOS JAUNOSIOS MOTERYS
Kviečia visus ir visas ir laukia visų.

Rengėjai.

Liepus susituokė su Angeli
na Azzarito, Šv. Ritos bažny
čioje.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:

DIDELIS PROTESTO 
SUSIRINKIMAS

Philadelphijos Karo Vete
ranai ir kitos organizacijos 
kviečia didžiulį protesto su
sirinkimą Convention Hall 
gruodžio 1 dieną, 3 vai. Da
lyvaus daug žymių politikų 
ir gausi katalikiškoji visuo
menė. Protestuos prieš Jugo
slavijos arkivyskupo Stepi- 
naco įkalinimą ir bendrai 
prieš komunistų persekioji
mą Bažnyčiai.

Visi katalikai raginami 
dalyvauti.

Būtų gera, kad kas pana
šaus būtų padaryta, užsto- 
jant lietuvių katalikus, ku
rie panašiai ar dar žiauriau 
kankinami jau keleri metai.

S.

SVARBI PAREIGA

Kaip žinoma, Amerikos 
vyriausybė nutarė pargaben
ti iš Europos savo žuvusių 
karžygių palaikus ir čia iš
kilmingai palaidoti.

Šiuo reikalu rūpintis tarp 
kitų dvasiškių yra paskirtas 
ir lietuvis kunigas Vėžys iš 
Šv. Kazimiero parapijos.

Tai svarbi pareiga, kurią 
kun. Vėžys atliks garbingai.

Ed. Breslauskas.

MIRĖ

Lapkričio 11 d. mirė Jo
nas Uknalis, 66 metų am
žiaus.

Palaidotas šv. Kryžiaus 
kapinėse.

Andriuškienč - Stonaitė, Valerija.
Anužaitė, Marijona, iš Gargždų, 

Kretingos aps .
Arlauskienė - Martinaitytė, Ieva, 

duktė Jono, kil. iš Kreknavos vai., 
Panevėžio aps., gyv. Shenandoah, Pa.

Armonas, Petras, iš Kupiškio par., 
Panevėžio aps.

Batakienė - Tiininskytė, Elzbieta.
Barkauskaitė, Nastazija, iš Gruz

džių, Šiaulių aps. ištek, pavardė neži
noma.

Barkauskas, Vincas, sūnus Juozo, iš 
Kapčiamiesčio, Seinų aps.

Baronas, Marcelinas, gyv. Eliza
beth, N. J.

Barželienė - Vaičiūnaitė, Julė ir vy
ras Stanislovas Barželis, gyv. Bostone.

Bendiškių šeima, gyv. Athol, Mass.
Boreiša, Stasys, iš Raudondvario 

vai., Kauno aps.
Borowski, Joseph, Vitold, gyv. Phi

ladelphijoje.
Borowska - Barkauskaitė, Stefani

ja ir vaikai Boleslav ir Fliorentina ir 
vyras Bronislav, gyv. Clifton.

Budvytytė, Adelė, duktė Domo, iš 
Švėkšnos vai., Tauragės aps.

Bukauskienė - Budreckaitė, Petro
nėlė, kilusi ar turėjusi giminių Ra
seinių aps.

Cekenas, Antanas, Jurgis ir Čeke- 
naitė, Angelė, gyv. New Yorko apyl.

Čepas (Chappes), Kazys, iš Bunčių 
km., Rozalimo vai., gyv. Phila., Pa.

češkevičius, Vladas, iš Punsko vai.
Dilnickienė, Anastazija, kilusi ar 

turėjusi giminių Vilkaviškio aps., 
duktė Aleksandro.

Dirsa, William ir Kašte Dirsienė - 
Videikytė, iš Alytaus aps., gyv. Bos
tone.

Draganauskis, Zofija.
Džiaugys, Kazimieras, Martynas ir 

Džiaugytė, Marijona, ištek, pavardė 
nežinoma, iš Raudonės vai., Raseinių 
aps.

Eitvydas, Antanas ir Juozas, lankė
si Lietuvoje. Tėvai iš Švėkšnos vai., 
Tauragės aps.

Franckevičiūtė, Zofija, rodos Vasi
liauskienė.

Gaidimauskas, Kazys, iš čivonių k., 
Kupiškio vai.

Girdvainienė - Karpinskaitė, Stanis
lava, iš Mickiškių km., Tryškių vai., 
Šiaulių aps.

Girkantas, Zofija.
Gudavičienė, Ona, iš Eržvilko, Tau

ragės aps., gyv. New Yorke.
Indriulis (Andriulis), Leonas, iš 

Blekonių km., Linkuvos vai., Šiaulių 
aps., gyv. Philadelphijoje.

Jakštas, Jonas, iš Pandėlio vai., Ro
kiškio aps., gyv. Chicagoje.

Jakštienė - Draugelienė, Marcelė, 
iš švediškių km.

Januševičius, Leonas ir žmona Va
lerija, gyv. Chicagoje.

Jonikas, Jonas, iš Kubiliškių km., 
Nemakščių vai., Raseinių aps. ir jo 
seserys Rozalija ir Marijona, gyv. 
Paterson.

Jonuškevičienė - Mačiulytė, Marijo
na, gyv. Philadelphijoje.

Juknevičius, Florijonas, iš Veisėjų 
vai., Seinų aps.

Juozapavičius, Petras, iš Krekena
vos vai., Panevėžio aps., gyv. Bing
hamton.

Jurkonis, Florijonas, iš Veisėjų vai., 
Rasejnių aps.

Kabliauskas (Kablowski), Adomas, 
gyv. Shenandoah, Pa.

Kamaitis, Juozas, iš Sintautų vai., 
šakių aps.

Kardokas, Jonas, iš Lazdijų vai.

Karalius, Antanas iš Gudelių vai., 
Marijampolės aps., gyv. Baltimorėje.

Kasper, Olimpija, gyv. Scranton, 
Pa.

Kastenas, Konstantinas.
Kastinauskas, Petras, iš Rokiškio 

aps.
Kazlauskienė - Urbanavičiūtė, Mar- 

cijona, duktė Simono, iš Naujamies
čio vai., Panevėžio aps.

Kazlauskienė - Grinevičiūtė, Mari
ja, gyv. Brooklyne.

Kazlov, Juozas, gyv. Los Angeles, 
Cal.

Kiaulevičius, Antanas ir Kiaulevi- 
čiūtės, Antanina ir Morta, iš Veisėjų 
vai., Seinų aps.

Kinderienė-Gabševičiūtė, Ona, gyv. 
Chicagoje.

Kliauga, Kazimieras, iš Pandėlio J 
vai., Rokiškio aps., gyv. Philadelphia.]

Kliaugaitė, Marijona, iš Pandėlio] 
vai., Rokiškio aps.

Kosinskas, Marijonas, sūnus Donato] 
ir kiti Kosinskai, vaikai Vytauto iri 
Marijonos, gyv. Brooklyne.

Kraftas, Adolfas, gyv. Tampa, Fla.į 
Krencevičius, Matas.
Krikščiukaitis, Jokūbas ir Vladas, iš 

Siesikų vai., Ukmergės aps.
Ieškomieji ar apie juos žinantieji] 

maloniai prašomi atsiliepti:
CONSULATE GEN. OF LITHUANIA
41. W. 82nd St., New York 24, N. Y.
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I-ae 6 vai. vakare
“AMERIKOS” VAJUS I* ■,

_________________ 1 tęsiamas ir toliau,
“Amerikos” vajus gerai eina. Šią savaitę ypač žymiai! einant per žmones 

pirmyn pasivarė Brooklynas, Kearny ir bendrai visos NewHas.
Jersey lietuvių kolonijos. j turėsim svarbių

Brooklyne sėkmingai platinti “Ameriką” gelbsti žino-] rie yra skaudžiai 
mi mūsų veikėjai — D. Averka ir J. Tumasonis, o New Jer4 > Lietuvoje, 
sey lietuviai patys prisiunčia “Amerikai” savo prenumeral^ bus tikrai įdo-
tas ir atlieka savo pareigą.

Mes prašome ir kitų sekti jų pavyzdį — prisiųsti save 
prenumeratą paštu, nelaukiant, kad kas atsilankytų į na
mus.

Nauji prenumeratoriai ir stambūs rėmėjai
Šią savaitę “Amerika” gavo daugiau naujų skaityto] 

jų, negu kada nors anksčiau. Užsakymai ateina net iš toli 
mesnių vietų. Ypač žymus pagyvėjimas susidomėjimį 
“Amerika” tose vietose, kur yra atvykusių mūsų tremtimi 
iš Europos. Ilgai jutę spaudos trūkumą, jie žino, ką reiškij 
geras laikraštis.

Stambesni “Amerikos” rėmėjai šią savaitę yra šie:
Budrys ir A. Pranienė iš New Jersey; J. Simen ir F. Mor 
kus iš Brooklyno; A. Paleckis iš Pittsburgho ir A. Kisielių 
iš Amsterdamo.

Tremtinių spaudos fondui paaukojo S. Shukis iš Brool 
lyno.

lijo koncertas
17 d. čia rengtas 

Įjetuvių Radijo “Rū- 
ir choro koncertas 
. šimtu nuošimčių, 
p salė pilnutėlė bu- 
ra svečių iš visos 
Daug atsilankė iš 

Į.W Yorko, Bronx 
į ir niekas iš atsilan- 
®vylė, nes progra- 
jninga ir plati.
: jau apie gražų 
šokėjų pasirodymą, 
//avimas tokių me- 
iaip muziko prof. J. 
irano — M. čižaus-

Ir Tamsta esi kviečiamas prisidėti prie “Amerikos 3110 ~ J- Bizausko 
skaitytojų šeimos. Už $3.00 “Amerika” lankys Tamstos m '■Baranausko^ Jau 
mus ištisus metus, ir Tamsta būsi patenkintas, kaip ir kit 
turėdamas kas savaitė gerą laikraštį.

jako. Ypač publiką 
ižauskų duetas ir 
noaus akompanavi- 

v. “Amerika,” rimčiausias laikraštis, paduoda svarbiausi: įi^Tsu^švekiiŽ 
žinias iš viso pasaulio ir plačiai aprašo vietos lietuvių gyv sklid0 į§ 

.. . , _ , , . . . pirštų, tiesiog suža-
Amenkai” bendradarbiauja geriausi lietuvių rašytoj pasiilgusį meis- 
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Lapkričio 17 d. mirė Kris
tina Kraucukas, 48 metų am
žiaus.

Jų laidotuvių apeigas ap
rūpino J. Kavaliauskas.

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

suokite:

“AMERIKA”
222 South Dth Street, Brooklyn 11, N.'

koncerto gale kal
ike: “Kol skambės
jina — nesiras jė- 
rtuvių tautą sunai-

gali džiaugtis,
visa mada paskui socialistus. Karių suvažiavimo rinki
mai į Petrapilio seimą, į profesines sąjungas vis davė 
aiškiausius laimėjimus katalikams, ar bent ne socialis
tams. Net rusų tarnaites suorganizavo krikščioniškais 
pagrindais. Tai baisus kontrevoliucinis darbas.

Ir revoliucijos apaštalai jauni karštagalviai 5 ar 6 
klasės gimnazistas Griškelis, stud. J. Mašiotas, Butkų 
Juzė, bene abiturientas, nuteisė savo mokytoją kape
lioną Krupavičių mirti. Tik Mašioto motina atbėgus į- 
spėjo apie sprendimą, ir Krupavičius spėjo laiku iš Vo
ronežo pasišalinti . . . Dabar su kai kuriais tų savo tei
sėjų Krupavičius tremtyje susitinka ir net jiems yra 
padėjęs.

Pasikeitė ir kai kurie teisėjai. Vienas jų buvo bolše
vikų simpatikas, paskui taikstės į vadus nacionalso
cialistiniam jaunimui Lietuvoje, jeigu toks būtų susi
organizavęs, o dabar skundžia amerikiečiams kitus lie
tuvius už tariamą bendradarbiavimą su vokiečiais . . .

Patraukė Krupavičius į Lietuvą.
Kai priėjo vokiečių linijas, buvo suimtas ir penkis 

mėnesius tampomas po kalėjimus ir dabokles. Tik vysk. 
Karoso patikrinimas, kad Krupavičius yra kunigas ir 
kad jis reikalingas pastoracijai, išleido jį į laisvę.

Tada jau buvo 1918 m. Vilniuje pritapo Krupavičius 
prie Tautos Tarybos, su įgaliojimu buvo pasiųstas aukų 
rinkti po Lietuvą. Vytauto Endziulaičio kviečiamas už
suko į Kauną pranešimo apie krikščionių demokratų 
siekimus. Kai Krupavičius aiškiai pasisakė, kad Lie
tuva turi būti respublika ir žemės reforma turi būti į- 
vykdyta, atimant iš dvarininkų ir atiduodant beže
miams ir mažažemiams, kai ką paėmė siaubas.

Senas veikėjas Saliamonas Banaitis dūmė į Vilnių ir 
įspėjo Smetoną, Tautos Tarybos pirmininką. Ir Smeto
na susijaudino. Jis pavedė tarybos sekretoriui P. Kli
mui išreikalauti įgaliojimus atgal ir pranešti vokiečių 
administracijai apie tą atvykusį iš Rusijos revoliucio
nierių bolševiką.

Klimas ir kun. Dogelis įsakymo neįvykdė, ir skan
dalo išvengta.

• * #
Kovose dėl nepriklausomybės Krupavičius nesivaikė 

valdžios kėdžių. Jis vis buvo ten, kur minia: nuolati
niai pranešimai ir kelionės, iki buvo išrinktas steigia
masis seimas, ir prasidėjo parlamentinis darbas. Sei
me Krupavičius pasirodė krikščionių demokratų par
tijos pirmininkas ir frakcijos lyderis, vienas stipriau

sių kalbėtojų, savo valia griežtai valdąs ir drausminąs 
savo frakciją ir visą partiją, kuri buvo laimėjusi rinki
mus ir turėjo ant savo pečių pakelti visą jaunosios val
stybės atstatymo darbą.

Išdirbta buvo konstitucija, kurios didžioji darbo da
lis teko prof. Antanui Tumėnui, nepakėlusiam tremties 
ir palaidotam Austrijos žemėje. Priimtas buvo žemės 
reformos įstatymas, balsuojant prieš jį kairiesiems.

Bet įstatymų neužteko. Reikėjo juos įvykdyti. Kad 
įvykdytų bent pagrindinį tų įstatymų, Krupavičius pa
sidarė žemės ūkio ministeriu. Juo išbuvo nuo 1923 iki 
1926 metų.

žemę paimti iš dvarininkų ir ją perduoti bežemiams 
ir mažažemiams tai buvo epochinis reikalas. Jis pakir
to baigtinai galią lenkų dvarininkų, kurie buvo suor
ganizavę slaptą karinę sąjungą P0W Lietuvai prijung
ti prie Lenkijos. Jis užtvenkė kelią bolševizmui, nes be
žemiai ir mažažemiai labiau norėjo turėti savo sklype
lius nekaip virsti bernais bolševikų kolektyviniuose 
ūkiuose. Jis išlygino santykius tarp perdaug turinčio 
ir nieko nedirbančio, dažniausiai net Lietuvoj negyve
nančio, ir tarp nieko neturinčio, visą savo amželį gim
tajam kraštui atidirbusio.

Dvarininkai ir lenkai kunigai pakėlė triukšmą dėl 
žemės reformos net Vatikane. Girdi, kunigas bolševi
kas laužo Dievo įsakymą—nevok. Bet Vatikanas tylė
jo. Matyt, nieko pikto neįžvelgė, nes iš tikrųjų žemės 
reforma vykdė socialinį teisingumą, kurį buvo paskel
bęs Leonas XIII.

Vietiniai dvarininkai vaizdavosi Krupavičių vos ne 
antikristu. Ir būdavo didelių nusivylimų, kada susidur
davo su juo asmeniškai ir pamatydavo jį kitokį.

Atvyksta sykį pas ministerį kažkokia senstelėjusi 
dvarininkė. O ministeris demokratiškas: visus lengvai 
priima. Įžengus pro duris, dvarininkė staiga sustojo 
prie slenksčio, išplėtė akis ir tyli. Kada ministeris pa
kvietė sėsti, ir tada ji liko stovėti. Nustebo ir ministe
ris.

— Atsiprašau, aš neteisingai buvau painformuota. 
Kas prieš kryžių dirba, to darbai negali būti blogi. At
siprašau, mano reikalai jau baigti . . .

Mat, ministerio kabinete kabojo kryžius, ir tradicin- 
gai tikinčiai dvarininkei jo -akivaizdoje sugriuvo visos 
legendos apie ministerį bolševiką . . .

Kitą sykį dvarininkė nuo Panevėžio prakalbino mi
nisterį lenkiškai.

— Ar tamsta lietuviškai nekalbi?
— Aš lietuviškai tik virtuvėj, su tarnaitėmis . . .
Mostelėjo ministeris pirštu durų link. Suprato, kad 

audiencija baigta. Pasklido apie tai gandas, ir visi dva
rininkai kreipdavosi savo reikalais jau tik lietuviškai.

O ne sykį jų reikalai būdavo teisingi. Kai mišką ker
ta, skiedros aplink laksto. Buvo matininkų, kurie pa
sinaudodami žemės reforma, norėjo sąskaitas suvesti 
su dvarininkais. Buvo politikanų, kurie norėjo žemės 
reformą sukompromituoti ir tyčiomis elgėsi prieš į- 
statymus. Su šitokiais reiškiniais Krupavičius griežtai 
kovojo. Ir savininkų skundus, kurie buvo įstatymo ri
bose, tenkino.

Su humoru ir tyliu pasitenkinimu Krupavičius pri
simena, kad jis apdovanojo žeme ir savo tėvo buvusį 
kumetį . . .

Šalia didžiosios žemės reformos Krupavičiaus laikais 
pradėta reformuoti ir kitos ūkio šakos—pienines steig
ti, įkurta žemės ūkio akademija, žemės bankas, žemės 
ūkio rūmai.

* * *
1926 m. rinkimus laimėjo kairieji. Grėsė bolševiz

mo pavojus iš vidaus. Gruodžio 17 d. buvo sukilimas, 
ir atsistojo Smetonos ir Voldemaro valdžia. Smetona 
mėgino susiartinti su Krupavičium ir ėmė kviestis pa
starąjį pasitarti. Kiekvienu kartu skundėsi Voldemaru:

— Kur išvažiuodamas, aš jau pasiimu ir lagaminėlį. 
Nežinau, ar sugrįšiu namo, ai’ pateksiu į kalėjimą.

Ir dėstė argumentus, kuriais reikėtų Voldemaras su
tramdyti ar pašalinti. Bet Krupavičius į jų ginčą nesi
kišo. 1927 m. visai pasitraukė iš aktyvaus politinio gy
venimo. Išvažiavo į Prancūziją sociologijos ir valsty
bės mokslų pastudijuoti. Krašte, kuris netikėtai imta 
sukti į šalį nuo demokratijos, jam, senam demokratijos 
kovotojui, nebuvo įmanoma dalyvauti politiniame gy
venime.

Grįžęs pradėjo kunigo karjerą nuo abc: buvo 1929 m. 
paskirtas Garliavos vikaru, jau paskiau Vilkaviškio 
kunigų seminarijos profesorium, Veiverių klebonu ir 
nuo 1935 m. klebonu Kalvarijoje.

Savo pareiga laikė ir čia tarnauti Lietuvai ir jos 
žmonėms. Kai suvalkiečiai subruzdo prieš Smetonos 
režimą ir kariuomenės teismas nuteisė kelis žmones 
mirti, Krupavičius laipiojo per aukštus slenksčius ir 
laiškus rašinėjo, kad jo parapijiečiai nebūtų nužudyti. 
Jo intervencija buvo atmesta. Žmonės sušaudyti. Ir tik

jvyko tokį koncertą 
®lrai, J. J. Stukas 
šiamas, bet yra už

paskiau paaiškėjo, kad jie buvo suprovokuoti visai 
savo kaltės.

Kai atėję bolševikai šimtus veikėjų įkišo į kalė 8 ir augęs, niekada 
mą, Krupavičius atsidūrė dideliame pavojuje. Kalv ’ jis vartoja 
rijos komunistai nutarė jį sulikviduoti. Bet vienas iš 
komunistų, Krupavičiaus parapijietis, nakčia jį įspė, 
ir kai čekistai jo suimti atėjo, paukštelis jau buvo : 
skridęs.

Sugrįžo tik vokiečiams atėjus. Bet ir tada šimtą ; dirbti", 
žmonių grėsė pavojus. Krupavičius vėl puolėsi gi 
savo tautiečius, kurie galėjo būti įtarti palankumu b 
ševikams. Bet jo intervencija maža gelbėjo. Tik jis p: 
užsitraukė vokiečių nemalonę.

Kai vokiečiai ėmė Lietuvos turtą plėšti, gyvento; 
žudyti, Lietuvą vokiečiais kolonizuoti, Krupaviči Ilgimas 
drauge su buv. prezidentu Grinium ir buv. ministe: , į - 
J. Aleksa pakėlė protesto balsą. Rezultatas—pašau of skyrius rengia 
visi į gestapą. 1 

lietuvių kalbą, ir ste- 
i iš Lietuvos atva
ro tėvų žemę jis my- 
: už Lietuvoje gyve- 
todėl yra pasiėmęs

Bijūnėlis.

on-Kearny,

Engimas
ir Kearny šalpos

— Tai tu tas kunigas bolševikas ir dar buvęs n 
nisteris? . . . 
vičius ir po tardymo netrukus buvo išvežtas į Til < 
kalėjimą ir iš ten ištremtas į Regensburgą.

Nuo to laiko jam neteko matyti Lietuvos, kuri 
tuo metu jo tautiečiai rungėsi su okupantu. Jis bt 
toje kovoje išrautas ir kankinosi ne tiek dėl savo lig negu^E
kiek dėl savo vienatvės ir bejėgiškumo kuo talk 
bendrai kovai.

Iš naujo jis atsigavo, kai plūstelėjo su antrąja t J*0* . ■* B til 
ševikų invazija tremtinių lietuvių bangos, kai Voki 
joje atsirado ir tos organizacijos, kurios buvo grio ^viskas aprūpinta—jc 
sios vokiečių okupacijos planus Lietuvoje. Ar ga 
tada Krupavičius tylomis sėdėti ir veikalus rašyti? 
vėl atsistojo Lietuvos vadavimo priekyje.

Jį pasiekė žinia, kad paskutiniais metais jo se 
Amerikoje mirė, kad giminės Lietuvoj jau dingę, ___ _________
dingsta ten tūkstančiai. Jis liko vienas. Skausmo š< ^udos- iud*^’ 
liai slankiojo jo veidu, nors jis ir labai stengėsi j ^lus už savo šutau 
nuslopinti savo geležine valia. Ir didžioji kovos dra ___
dalis jau kritę ar siaubingoje Rusijos nežinioje nusl 
dę. Nei giminystės nei bičiulystės ryšiai jo nebesi > iš priežasčių, kodėl 
Jam liko ta viena artimoji, dėl kurios jis paskut taiD Dasit< 
jėgas atiduoda—Lietuva.

Ar ją išvaduos? Ar į ją savo kaulus parneš?] 
skausmingi klausimai abejonėmis ir viltimi varsto 
no kovotojo dvasią . . .

. — tokiu klausimu buvo sutiktas Kruj įgį CalgOS p

Regullarės Armijos

^vyzdžiui, algą. Kuo
lio kaip Eilins, tie $7E 

lė man beveik ne- 
• B tikro—tai tik pra

®dantų gydymas, butas 
*ito lėšos; MCSU pasi 
bosija ir $1500 ekstri 
Ks nuo taksų už meti 
K Mes gauname primo 
^>»ne, mokesni už Diek’ 
** 30 dienų apmokami 

metus. Mes sutaupo

Jes TURIME sutaupi 
*kos parnešimas-namo 

kad'ųick taip pasiter 
jaučiasi ii 

*k daug ir tikrai auki

1 Washington S
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ŠYPSENOS
Optimistas

Kipras Glineskas buvo tik
ras optimistas. Pavasarį upei 
patvinus, jis ramiai sėdėjo 
ant savo namų stogo, rūky
damas savo pypkelę. Upės 
vanduo smarkiai plaukė pro 
jo namą. Vienas iš kaimynų, 
kuris turėjo valtį, pamatęs 
Kiprą, atirklavo arti stogo ir 
prakalbino jį:

— Heilo, Kiprai, — jis ta
rė.

— Sveikas, Fabijonai, — 
atsakė Kipras maloniai.

— Matau, visas tavo viš
tas vanduo nunešė.

— Taip, bet mano antys 
moka plaukti.

— Mačiau, kad obuolių ir 
kriaušių medžius vanduo iš
rovė iš pat šaknų.

— Taip, bet kaimynai sa
kė, kad vaisių derlius šį ru
denį nebūtų buvęs pelningas.

— Matau, kad upės vanduo 
pakilo aukščiau tavo viršuti
nių langų.

— Gerai sakai, — Fabijo
nai. Langų stiklus vistiek bū
tų reikėję numazgoti.

kortų partiją sekmadienį, lap
kričio 24 d., 6 vai. vakare LAPC 
salėj, 134 Schuyler Ave., Kear
ny, N. J.

Įžanga 55 centai.
Bus duodami gražūs prizai ir 

užkandžiai. Pelnas bus Lietuvos 
našlaičių reikalams.

Kviečiam visus atsilankyti ir 
paremti šį gerą darbą. Prašom, 
jei kas gali, paaukoti kenuoto 
maisto vargstantiems lietu
viams.

Pereitą savaitę mūsų skyrius 
išsiuntė 17 megztinkų, kuriuos 
padarė mūsų moterys. Pirmiau 
išsiuntė 22.

ržiaus pašventinimas
čiūtės, Antuin^i U buvo rašyta apie gražų 
vaL, Seinų aps. ° kryžių, pastatytą prie 
”■ - į bažnyčios.

) kryžiaus pašventinimo iš- 
lės įvyks šį sekmadienį, lap- 
io 24 d.
vai. p.p. mišparus laikys ir 
jaus pašventinimo apeigas 

ir kiti KosasaJ? g prel. J. Ambotas, atvykęs N1 Q T*11 ATI A.> •> I p 1artfordo, Conn.
įmoksią pasakys kun.
Ūnas.
pašventinimo parapijos 

bus parengimas.

Chicagoje.

i Veisėjų vai.,

iki), Adomas,

Sintautų vaL,

vaL, Rokiškio ate ' 
KUaugaitė, )įY

vai, Rokiškio sf* 
Kosintis,

Marijonos, gyv
r- 

Kra>«ri&is, Ha 
Krikiflokilti!. fe

Siesikų vaL,

Ieškomieji arę,, 
maloniai prakti

sa

azdijų vai.

Vajus Lietuvai 
ooieuna,. Btuvai Gelbėti Komitetas 
ae pg prisideti prie dabar ei-

10 Lietuvai Gelbėti Vajaus 
am tikslui gruodžio 15 d. 
ja vakarienę 6 vaL vakare([ERIKOS*

.ajus. gerai eina. ir toliau,
Jrooklynas, Kearny ir ■ frizuotai einant per žmones 
ionijos. nkant aukas.
kliringai platinti "Ameri^’r, ikarienėj turėsim svarbių

Penktadienį, gruodžio 6 die
ną, bus rodomi judamieji pa
veikslai “Šv. Jonas Bosco,” LA- 
PC salėje, 134 Schuyler Ave., 
Kearny, N. J., 7:30 vai. vakare.

Įžanga 50 centų.
Pelnas bus mūsų pranciškie- 

čių seselių naudai. Tad visi iš
vien į tą vakarą atsilankykim ir 
parodykim seselėms savo para
mą.

s prisiunčia “Amerikai"
) pareigą.
ir kitų sekti jų pavyzdį

:u, nelaukiant, kad kas atį

Stoju, kurie yra skaudžiai 
rę okupacijas Lietuvoje.
; pranešimai bus tikrai įdo- 
ir vertingi.

Radijo koncertas 
pkričio 17 d. čia rengtas 
Stuko Lietuvių Radijo “Rū- 
klubo ir choro koncertas 

ko visu šimtu nuošimčių.

Berniukų sodalicija, nuo 8 iki 
14 metų amžiaus, ėjo bendrai 
prie komunijos sekmadienį, lap
kričio 17 d., per 9 vai. mišias.

Po mišių buvo pusryčiai, ku
riuos pagamino A. šaukonienė, 
L. Lutkienė ir H. Jankauskienė.

mumeratoriai ir stambūs r®
‘Amerika” gavo daugiau r°TT, “b““-, visu sumų nuošimčių, 
rs anksmau. Užsakymai afc j Laisvės salė pilnutėlė bu- 
iač žymus pagyvėjimais migužėjusi svečių iš visos 
detose, kur yra atvykusiųrs 
jutę spaudos trūkumą, jie e

Newark, N. J

Amerikos” rėmėjai šią sąra 
mienė iš New Jersey; J. Sis 
; A. Paleckis iš Pittsburgh^

jaudos fondui paaukojo^

inkės. Daug atsilankė iš 
klyno, New Yorko, Bronx 
tur, na, ir niekas iš atsilan- 
ųjų nenusivylė, nes progra- 
)uvo turininga ir plati.
(kalbant jau
o ir šokėjų pasirodymą, 
ęrte dalyvavimas tokių me- 
; jėgų, kaip muziko prof. J. 
įčius, soprano — M. Čižaus-

apie gražų

esi kviečiamas prisidėti p ės> baritono — J. čižausko 
iŠ. Už $3.00 “Amerika" Wi^ro ~ v; Baranausko^ jau 
is, ir Tamsta būsi patente 
lavaitė gerą laikraštį.

račiausiąs laikraštis, pate 
šaulio ir plačiai aprašo vieusi

bendradarbiauja geriausi te 
taip ir užjūryje.

metams kainuoja $3.00, te 
Jais kreipdamiesi ar pinigo#

; ką pasako. Ypač publiką 
vėjo čižauskų duetas ir 
, J. Žilevičiaus akompanavi- 

‘ Gražūs dainininkų balsai, 
iai pindamiesi su švelniais 
ino garsais, kurie sklido iš 
iaestro pirštų, tiesiog suža- 
;klausytoją, pasiilgusį meis- 
:ai atliktos lietuviškos dai-

“AMERIKA"
treet, M

e veltui koncerto gale kal
as pasakė: “Kol skambės 
riška daina — nesiras jė- 
kuri lietuvių tautą sunai- 

1.”
J. Stukas gali džiaugtis, 

į'jam pavyko tokį koncertą 
ošti. Bendrai, J. J. Stukas 
visų mėgiamas, bet yra už 
čia męs ir augęs, niekada

u paaiškėjo, kad jie buvo sk
aitės.
atėję bolševikai šimte va£ jv08 nematęs, jis vartoja 

Yupavičius atsidūrė dideliateX lietuvių kalbą, ir ste-
r •. i noiirmli ic T lotinrnc afva.

omunistai nutarė jį sulikw3 
listų, Krupavičiaus parapte' 
čekistai jo suimti atėjo, pate

s.
Tįžo tik vokiečiams atėjus. K- 
ų grėsė pavojus. Kruparite 
autiečius, kurie galėjo būti įte 
ims. Bet jo intervencija mažate 
aukė vokiečių nemalonę.
vokiečiai ėmė Lietuvos turta i'

i, Lietuvą vokiečiais kote; 
e su buv. prezidentu Grinte- 
?ksa pakėlė protesto baisą 
gestapą.
Tai tu tas kunigas bokite 
•is? . . . — tokiu klausimu te 
> ir po tardymo netrukus te 
mą ir iš ten ištremtas į Rte 

o to laiko jam neteko mate 
netu jo tautiečiai rungėsi m r 
<ovoje išrautas ir kankinosi ■te. 
dėl savo vienaitvės ir bejėte

rai kovai.

naujo jis atsigavo, kai 
.ų invazija tremtinių lietuvaite 
atsirado ir tos organizacija'' 
vokiečių okupacijos planus te 
Krupavičius tylomis sėdėti it' 

itsistojo Lietuvos vadavimo r 
pasiekė žinia, kad pastoji 

rikoje mirė, kad giminės Lite; 
sta ten tūkstančiai. Jis 13®^ 
slankiojo jo veidu, nors jis te _.... ,.V1 
įpinti savo geležine valia. Ir jį 
; jau kritę ar siaubingoje Rate 
Nei giminystės nei bifiulj^te

liko ta viena artimoji, dėl ** 
s atiduoda—Lietuva.

r ją išvaduos? Ar į j? 
įsmingi klausimai abejonė 
"’Tojo dvasią... I

daugelį iš Lietuvos atva- 
įsių. Savo tėvų žemę jis my- 
j mažiau už Lietuvoje gyve- 
iius ir todėl yra pasiėmęs 
;kraštui dirbti.

Bijūnėlis.

arrison-Kearny, 
New Jersey

Parengimas
irrison ir Kearny šalpos

do (BALF) skyrius rengia

Lietuviai veteranai
Amerikos Lietuvių Veteranų 

postas priėmė nuosavą insigniją.
Insignija turi istorinį lietuviš

ką foną ir užrašą “Lithuanian 
American Veterans.”

Insignija ir užjūrio kepurės 
bus gatavos pirmiesiems šo
kiams, kurie rengiami 1947 m. 
sausio 11 dieną šv. Jurgio salė
je, 180 New York Ave., Newark, 
N. J.

Šokių komitetas praneša, kad 
New Jersey veteranai šį paren
gimą entuziastiškai remia. Ko
mitetui vadovauja J. Simmons, 
kiti nariai — P. Mitchell, Al. 
Ponelis, J. Rappie, St. Urbinas, 
G. Morris ir G. Lewis.

J. Schicknius buvo išrinktas 
užimti junioi' vicekomandieriaus 
pareigoms. Vieta liko laisva, kai 
M. Bartnikas pasitraukė, žiemai 
išvažiuodamas į Floridą.

Buvo priimtas nutarimas, kad 
postas įsigytų Amerikos ir pa
ties posto vėliavas. Tuo rūpintis 
išrinktas komitetas iš J. Lewis, 
J. Arloff, A. Vaškevičiaus ir Al. 
Ponelio.

Senio!' vicekomandierius A. 
Vaškevičius pranešė, kad netu
rima jokio Amerikos Lietuvių 
Veteranų postų sąrašo.

Paikyti ryšiams ir planuojant 
visoj šaly bendrą Amerikos lie
tuvių veteranų organizaciją toki 
sąrašai labai reikalingi.

Visus lietuvių veteranų pos
tus ir grupes prašome susisiekti 
su: A. V. Washkewich, 61 Napo
leon St., Newark, N. J.

Mūsų kitas susirinkimas šau
kiamas antradienį, lapkričio 26 
d., šv. Jurgio salėje, Newarke. 
Svečias kalbėtojas nušvies vete
ranus liečiančius įstatymus.

K.

Bridgeport, Conn.
Praeitą šeštadienį šv. Jurgio 

bažnyčioje buvo Edvardo Nor- 
kevičiaus sutuoktuvės, šliūbas 
buvo iškilmingas; jį suteikė kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas. Per šliū- 
bą Edvardo sesutė solo pagiedo
jo “Avė Maria” ir F. česikas, 
“Prieš tavo altorių,” vargonais 
grojant A. Stanišauskui.

Pietūs įvyko parapijos svetai
nėje, kur dalyvavo kleb. kun. J. 
V. Kazlauskas, vikaras kun. V. 
Pranckietis ir varg. A. Stani- 
šauskas. Buvo daug svečių — 
Norkevičių brolis ir kiti gimi
nės bei pažįstami.

Edvardas nuo mažens buvo 
altoriaus tarnautojas net iki 21 
metų, kol kariuomenėn pašauk
tas.

Praeitą savaitę A. L. Tarybos 
vietinis skyrius turėjo susirinki
mą. Plačiai aptarė ateinantį va
jų, kuriam visi pasižadėjo pasi
darbuoti dėl Lietuvos laisvės ir 
sukelti tam tikrą sumą. Prakal
bos rengiamos parapijos svetai
nėje gruodžio 15 d. Kalbės tik 
atvykęs iš Europos adv. R. Ski
pitis. Prakalbos bus 4 vai. po 
pietų. Išgirsime paskutines ži
nias iš Lietuvos.

BALF vietinis skyrius turė
jo savo susirinkimą. Atstovai 
davė platų raportą iš praeito 
seimo.

Buvo plačiai aptarti šalpos 
Fondo reikalai.

Prasidėjus vajui, bus pasidar
buota išvietintųjų lietuvių rei
kalais.

Parapijos choras lapkričio 24 
d., sekmadienį, rengia savo me
tinį koncertą ir labai juokingą 
komediją. Bus daug gražių lie
tuviškų dainų, kurias dainuos 
choras. Bus vyrų choras ir so
listų.

Visi atminkite lapkričio 24 d. 
parapijos svetainėje, 7 vai. va
kare.

Po koncerto ir vaidinimo bus 
šokiai.

Choras kviečia visus atsilan
kyti ir pasilinksminti. O.

Teko girdėti, kad Moterų Gil
dą buvo suruošus maskaradų 
vakarėlį, kuriame jaukiai ir 
draugiškai praleistas laikas. 
Taipgi manoma surengti kitų 
vakarų gildos ir parapijos nau
dai.

Mūsų ligoniai sveiksta
Po rimtos operacijos iš ligo

ninės jau parvyko į savo namus 
Joana Dzikienė, kuri saviškių 
globoje sveiksta. Ją globoja jos 
vyras Mykolas ir šeima.

Judita Kazlauskienė po ope
racijos jau tiek pasveiko, kad 
sekmadienį atsilankė į bažnytė
lę.

Visi džiaugės pasimatę su J. 
Kazlauskiene, kuri yra mūsų 
parapijos veikėja.

šv. Onos draugijos šokiai
Šv. Onos draugija, seniausia 

moterų draugija mūsų kolonijoj, 
rengia šokius, kurie įvyks lap
kričio 24 d. parapijos svetainėje, 
339 Greene St.

Visiems bus proga linksmai 
laiką praleisti prie smagios Irv. 
Hintz muzikos.

Šv. Onos draugijos narės 
kviečia visus atsilankyti ir pa
remti šį parengimą. M.

Waterbury, Conn.
Teatras - koncertas

Poetai rašo, kad rudens metu 
gamta liūdi, rauda, žmogaus 
širdis visur ir visuomet trokšta, 
ieško linksmybės . . .

Sekmadienį, lapkričio 24 d., 
kaip tik bus tokia proga pasi
linksminti. Įvyksta šv. Juozapo 
23 metinis rudens teatras - kon
certas komp. A. Aleksio vado
vybėje.

Dainuos parapijos mišrus cho
ras, jaunamečių Studenčių ir 
Moterų Sąjungos chorai.

Bus suvaidinta dvi labai links
mos komedijos — “Pirmieji 
žingsniai” ir “Moters Kerštas.” 
Vaidins Marcelė Andrikytė, Mil
dred Baitrush, Ona Dulskytė,

“Man, tai ‘algos parnešimas-namo’!” New Haven, Conn.

luti žmona Reguliarūs Armijos 
ro tai puiku—daugiau negu iš 
eno atžvilgio!
“Imant, pavyzdžiui, alfa. Kuo- 
et Diek įstojo kaip Eilins, tie $75 

ar mėnesį atrodė man beveik ne- 
llmi. Bet iš tikro—tai tik pra- 
ia!
“Faktinai viskas aprūpinta—JO 
•dikalis ir dantų gydymas, butas, 
abužiai, pašto lėšos; MOŠŲ pasi
utimo pensija ir $1500 ekstra 
liuosavinias nuo taksų už meti- 
S pajamas. Mes gauname primo- 
jimą už mane, mokesnį už Dick’s 
ilstą, iki 30 dienų apmokamų 
•stogų per metus. Mes sutaupo- 
e ant apdraudos, judžių, gelžke- 
[ lėšų. Mes gauname trigubai di
enius nuošimčius už savo sutau- 
inus, negu civiliai.
“Taip, mes TURIME sutaupą, 
an, tai ‘algos parnešimas-namo.’ 
ii tik viena iš priežasčių, kodėl aš 

i, kati pick taip pasiten- 
_ _____ » užsiėmimu, jaučiasi iš

tiestas tiek daug ir tikrai aukš
lį kyląs.”

Choro šokiai
Šv. Kazimiero parapijos cho

ro šokiai, kurie įvyko lapkričio 
10 d., sėkmingai pavyko, nes čia 
daugiau atrodė kaip visos Conn, 
valstijos jaunimo sąskrydis, ne
gu tiktai vietinio choro paren
gimas.

Jaunimas atsilankė iš visų 
šios valstijos miestų ir mieste
lių. Tai sudarė labai malonų ir 
jaukų vaizdą.

Visi maloniai vaišinosi, šoko 
ir draugiškai susipažino. Buvo 
matyti daug iš karo tarnybos 
sugrįžusių jaunuolių, kurie 
džiaugėsi sutikę savo drauges ir 
draugus.

Vienu žodžiu, šie šokiai davė 
progą visos valstijos jaunimui 
bendrai atnaujinti pažintis su 
kariais, kurie grįžo iš tarnybos.

271 Washington Street, Brooklyn, N. Y

Moterų Gildą ir Jaunų Vyrų 
klubas

Moterų Gildą ir jaunų vyrų 
klubas sėkmingai darbuojasi 
mūsų parapijoj bei kolonijoj.

LAIŠKAS ‘THE STORY OF LITHUANIA’ 
AUTORIUI

Kun. Th. Chase-Čižauskas 
šiomis dienomis iš Italijoje 
studijuojančio V. Stankevi
čiaus gavo šį laišką:

“Gavęs Amerikos lietuvių 
laikraščius iš rugpjūčio mėn. 
radau straipsnį, kuriame sa
koma, kad yra išleista “The 
Story of Lithuania.”

Susidomėjau ne vien dėl 
to, kad leidinys yra ne tik 
brangus mums lietuviams, 
bet kad duodama progos pa
tirti svetimtaučiams apie 
mus, kaip tautą ir valstybę.

Aš pats šiuo metu gyvenu 
Italijoje, Bolognos mieste, 
praleisdamas, kaip ir dauge
lis lietuvių, liūdnas tremti
nio dienas. Esu chemijos stu
dentas, studijuoju šio mies
to garsiam universitete, o už 
šias studijas turiu būti dė
kingas Amerikos lietuviams, 
Jcurie per BALF mus remia.

Su mumis gyvena daugelis 
studentų iš įvairių kraštų, 
apie 12 tautybių. Domisi jie 
mūsų kraštu, jojo pasieki
mais, literatūra, istorija, 
ekonominiu gyvenimu ir 1.1. 
Mūsų yra jie informuojami, 
tačiau tai neviskas: trūksta 
propagandinės literatūros ir 
autentiškų mokslo veikalų, 
kuriais galima būtų tvirtai

užakcentuoti, kas žodžiu pa
sakoma.

Kilo mintis parsisiųsdinti 
šį veikalą, kadangi jokio ki
to neturim: skubus bėgimas 
iš Lietuvos neleido pasiimti 
šios srities literatūros, ir an
tra vertus, apie tai net nebu
vo pagalvota.

Prašau maloniai Tamstą, 
jei tai nesudaro sunkumų, 
pasiųsti veikalą. Aiškiai ži
nau, kad veikalas bus ne tik 
mūsų pačių susidomėjimo 
centre, bet ir užsieniečių.

Tikėdamas gauti palankų 
atsakymą, laukiu šio bran
gaus leidinio.”

Aišku, kaip reikalinga 
mums lietuviams tokia kny
ga kaip “The Story of Lith
uania.” Jeigu pasaulis neži
nos mūsų istorijos, tai tikri 
galime būti, kad ir piršto ne
kels padėti Lietuvos nepri
klausomybei atgauti.

Leidėjai į kiekvieną pra
šymą iki šiol galėjo atsiliep
ti palankiai. Vaciui Stanke
vičiui, pav., pasiuntė tris eg- 
zemplorius dovanai. Pereitą 
savaitę šimtą egzemplorių 
pasiuntė United Nations at
stovams. Šimtus ir šimtus

Smarkus Vėjas
Keliauninkas, išlipęs iš 

traukinio Kansas valstijoje, 
greitai turėjo griebtis už gal
vos, kad smarkus vėjas ne
nuneštų kepurės.

Jis tarė šalia stovinčiam 
žmogui:

— Ar vėjas visuomet taip 
smarkiai pučia šioje valsti
joje?

Paklaustas vietinis žmo
gus nusispiovė ir iškilmingai 
tarė:

— Visai ne. Tokis vėjas, 
kaip šiandien, pučia per šešis 
mėnesius, o paskui apsisuka 
ir per kitus šešis mėnesius 
pučia iš kitos pusės.

Pranas Bekampis.

kopijų jau išdalino tarp įvai
rių svarbesnių įstaigų ir as
menų, kad Lietuvos vardas 
ir Lietuvos istorija būtų ži
noma pasaulyje.

Bet darbui tęsti leidėjai 
verčiami yra prašyti Ameri
kos lietuvių pagalbos. Kas 
nori padėti šią svarbią kny
gą pristatyti ten, kur ji rei
kalinga, tegul siunčia auką 
šiuo adresu: kun. C. E. Pau- 
lonis, 207 York St., Brooklyn 
1, N. Y.

Knyga galima įsigyti ir 
laikraščio administracijoje.

Genys.

Povilas Kauneckis, Phyllis Luk- 
minas, Jonas Lusas, Julė Nor
kus, Elena Padaigis, Ona Sabis, 
Elena Vaičius ir Raimundas 
Vaičius. Bus gardžių užkandžių 
ir smagūs šokiai iki vėlumos.

Maloniai kviečiame gausiai 
dalyvauti, pasidžiaugti jaunimo 
talentu bei meno gabumais, ir. 
tikrai lietuviškai pasilinksminti 
paskutinį sekmadienį prieš ad
ventus. Kvietė.

Brooldyno Lietuviai Graboriai

“AMERIKOJE” GALIMA GAUTI
ŠIŲ KNYGŲ

Thomas Chase: The Story of Lithuania. Kaina.......................$3.50
J. Aistis: Be Tėvynės Brangios. Eilės.........................................$ .50
Amerikos Lietuvių Katalikų Darbai. 336 pusi. Kaina.............$2.00
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.......................................... $ .75
Kaip Tapti Amerikos Jungtinių Valstybiij Piliečiu?................ $ .25
Graudūs Verksmai ......................................................................$ .10
Maldos Apaštalavimas ................................................................$ .50
E. J. Harrison: Lithuania’s Fight for Freedom.........................$ .50
Petras Klimas: Gillebert de Lannoy in Medieval Lithuania ....$1.00 
Maldaknygė ir bažnytinhj 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........... $0.50
Meniško darbo Kalėdų ir Naujųjų Metų (lietuviškos ir

angliškos) atvirutės su vokais. Kaina už 10......r..... $ .50
BALF išleistas meniškos atvirutės Kalėdoms 

(8 atvirutės su vokais) ..............................$1.00
Siųsdami užsakymus ir pinigus adersuokite:

“AMERIKA”
222 South 9th Street Brooklyn 11, N. Y.

♦-------------------------------------- ♦

Tel. EVergreen 7 - 4335

♦--------------------------------------

Tel. STagg 2 - 5043

Stephen Aromiskis Matthew P. Ballas
(Armakauskas) (Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia Notary Public

423 Metropolitan Avė., 660 Grand Street
Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770 Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Skalius
(Šalinskas)

Joseph Garszva Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves
Graborius—Balsamuotojas — $150 —

231 Bedford Avenue
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
Brooklyn, N. Y. 84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

----------------------------- -—------- >
Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J . Valau tie j us
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, — Maspeth, N. Y. 
—
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NEW YORKO IR NEW JERSEY 
DRAUGIJŲ KONFERENCIJA

Gruodžio 8 d., sekmadienį, 
šaukiama New Yorko ir New 
Jersey lietuviškų draugijų 
konferencija Manhattan 
Center, 311 W. 34 St., prie 8 
Avė.

Posėdžiai prasidės 1:30 va
landą po pietų.

" Konf erenci j a šaukiama 
nepaprastai svarbiam reika
lui: pagreitinti Lietuvos iš
laisvinimui, prisidedant prie 
Lietuvai gelbėti vajaus.

Šį vajų paskelbė Amerikos 
Lietuvių Taryba, iš Europos 
prašoma Lietuvos išlaisvini
mui vadovaujančių lietuvių.

Amerikos Lietuvių Taryba 
paskelbė 250,000 dolerių va
jų minėtam Lietuvos išlais
vinimo reikalui.

Vajus baigsis 1947 m. va
sario 16 d.

New Yorko ir New Jersey

lietuviai savo įnašą vajui su
teiks konferencijoje gruodžio 
8 dieną ir aptars būdus, kaip 
juo daugiau lietuvių šin Lie
tuvos vadavimo darban į- 
traukus.

New Yorko Lietuvių Tary
ba kviečia visas draugijas 
siųsti savo atstovus su auko
mis į konferenciją gruodžio 
8 d.

Kadangi bus svarbių pra
nešimų, tad ir plačioji visuo
menė kviečiama atvykti kon
ferencijom

Draugijos ir paskiri asme
nys duokit savo aukas šiam 
vajui.

New Yorko ir New Jersey 
lietuviai pasirodykit verti 
Lietuvos laisvės rėmėjai: sa
vo auka ir dalyvavimu gruo
džio 8 d. konferenciją pada
rykit kuo sėkmingesnę.

KATALIKŲ JAUNIMO DRAUGIJOS

THANKSGIVING EVE

Trečiadienį, Lapkričio - November 27, 1946 
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE

No. 5th ir Havemeyer Streets Brooklyn, N. Y.
Griežiant TONY TARANE Orkestrui

Pradžia—8:30 vai. vak. Įžanga—$1.00
Nariams, užsimokant iš anksto—75c.

Svarbios Prakalbos 
Penktadienį

Bendradarbiams

Lapkričio-November 22, 19

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tek EVergreen 8 -9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

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

Tek EVergreen 7 - 0868
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOPIUS

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.

PULK. LELAND F. ADAIR LANKĖSI 
“AMERIKOJE”

Pirmadienį “Amerikos” 
laikraštį aplankė pulkinin
kas Leland F. Adair, ką tik 
grįžęs iš Europos.

Būdamas Vokietijoje, pul
kininkas Leland F. Adair ge
rai pažino ten esančius lietu
vius. Jis juos labai aukštai į- 
vertino ir Hanau stovykloje 
sutiko būti “Dainavos” cho
ro krikštatėviu.

Pulkininko asmenyje lietu
viai tremtiniai rado nuoširdų 
bičiulį, kuris jiems kiek ga
lėdamas padėjo.
Jo pareiškimas apie lietuvius

Prieš išvykdamas iš Vo
kietijos, pulkininkas Leland 
F. Adair taip pareiškė apie 
lietuvius: “Ir palinko mūsų 
širdys šiems žmonėms, my
lintiems savo namus ir besi
ilgintiems į juos grįžti.”

Toliau jis taip kalbėjo: 
“Nelaimių slegiami, jūs vis 
dėlto žengiate iškeltomis gal
vomis, turėdami po kojomis 
tvirtą pagrindą ir vieningai 
dirbdami ateičiai. Tebūnie 
leista man jus pasveikinti. 
Jei nebūčiau gimęs amerikie
čiu, didžiuočiausi būdamas 
vienu iš jūsų . . . Esu įsitiki
nęs, kad Dievas išklausys jū
sų maldas ir jūsų pastangos 
bus atlygintos.

“Jau atėjo laikas man 
grįžti tėvynėn ir padėti uni
formą. Tačiau vieno dalyko

aš neatidėsiu į šalį, — tai sa
vo meilės ir pagarbos lietu
viams. Jie visuomet bus ma
no maldose. Telaimina jus 
Dievas.”

Pasiekęs savo gimtąją ša
lį, pulk. Leland F. Adair pa
reiškė: “Savo laimingiausius 
momentus esu praleidęs su 
lietuviais.”

Būdamas “Amerikos” į- 
staigoj, jis susidomėjo leidi
niais apie Lietuvą anglų kal
ba ir pažymėjo: “Būkite tik
ri, kad juos išstudijuosiu.” 
Jis pasiėmė veikalų apie lie
tuvių kalbą, literatūrą, isto
riją.

Karo laiku pulk. Leland F. 
Adair kovėsi Normandijoj ir 
kitose Prancūzijos vietose, 
Belgijoje, Olandijoje ir su 
savo daliniais prasiveržė per 
Vokietiją.

Kiek pabuvęs rytinėje 
Amerikos dalyje, pulk, 
land F. Adair važiuos į 
Angeles, kur prieš karą 
veno.

FEDERACIJOS 
SUSIRINKIMAS

si
22 d., 7:30 vai. vakare Ap
reiškimo parapijos salėje į- 
vyks Dr. A. Kučo prakalbos.

Visus lietuvius raginame 
kuo gausiau susirinkti į šias 
prakalbas, nes Dr. A. Kučas 
įdomiai papasakos naujų da
lykų, kaip lietuviai nacių bu
vo varginami koncentracijos 
stovyklose, kuriose jis pats 
buvo uždarytas.

Visi į Apreiškimo salę 
penktadienį!

penktadienį, lapkričio

LANKĖSI MARIJA A.
JEVARAUSKAITĖ

Le-
Los

Federacijos New Yorko 
apskrities mėnesinis susirin
kimas šaukiamas penktadie
nį, lapkričio 22 d., 7:30 vai. 
vakare, Apreiškimo parapi
jos salėje.

Susirinkimas įvyks tuojau 
po prakalbų. Valdyba.

“Amerikos” redakciją ap
lankė Marija A. Jevarauskai- 
tė - Jevaraus, kuri ką tik grį
žo iš Europos, kur tarnavo 
kaip slaugė amerikiečių ka
riuomenėje.

Europoje ji važinėjo ligo
nių karių traukiniais, tad tu
rėjo progos gerai pažinti vi
są Vokietiją. Savo tarnybo
je buvo pasiekusi net Balti
jos jūros kraštus.

Būdama Vokietijoje, M. A. 
Jevarauskaitė susitiko su 
daugeliu tremtinių lietuvių 
ir jiems daug pagelbėjo.

Prieš karą ji buvo nuvyku
si Lietuvon ir studijavo Kau
ne meno mokykloje.

Iš senosios tėvynės ji išsi
vežė kuo gražiausius atsimi
nimus.

M. A. Jevarauskaitė tikisi 
toliau studijuoti, bet tuo tar
pu jinai vyksta pasilsėti pas 
gimines Massachusetts val
stijoje.

Ryšium su Padėkonės 
švente, kitą savaitę “Ameri
ka” išeis diena anksčiau.

Todėl visi bendradarbiai 
prašomi raštus susiųsti taip 
pat viena diena anksčiau.

Raštus reikėtų išsiųsti 
taip, kad redakciją pasiektų 
šeštadienį, o vėliausia — pir
madienį, lapkričio 25 
iš ryto.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:

Kriščiūnas, Petras, gyv. Kensing
ton, Pa.

Kunca, Juozas, nuo Veliuonos, Kau
no aps., gyv. New Haven.

Kungys, Jonas, iš Vainuto v., Tau
ragės aps.

Lapinskas, Jurgis, ki.ęs ar turėjęs 
giminių Rokiškio aps.

Laužonis, Motiejus, iš Nečiūnų km., 
Birštono vai., gyv. New Yorke.

gyv.

Ęd-

PARENGIMAS

d., iš
Red.

vaka-Prakalbose ir dainų 
re sekmadienį, lapkričio 24 
d., Amerikos Lietuvių Pilie
čių klubo salėje kalbės kun. 
J. čekavičius.

Parengimo pradžia 3:30 
vai. po pietų. Pelnas skiria
mas lietuviams tremtiniams.

Už tai iš anksto dėkojame!

RINKITE VARTOTUS 
PAŠTO ŽENKLUS

Nuolankiai prašom visų 
lietuvių rinkti vartotus paš
to ženklus ir, nukerpant dai
liai nuo vokų, siųsti marijo
nų misijų klubui adresu, Al
berto Sutkaus vardu: Maria- 
napolis College, Thompson, 
Conn.

Apreiškimo 
Parapija

Angelų Karalienės 
Parapija

Šį šeštadienį mūsų parapi
jos jaunuolių klubas rengia 
šokius.

Įvyks parapijos salėje, 
kampas So. 4th ir Roebling 
gatvių. Prasidės 7:30 vai. va
kare.

Parapijiečiai šį kartą tu
rėtų pasirodyti, atsilankyti į 
šį parengimą. Mes dažnai 
kalbame, kad jaunime mūsų 
ateitis, bet jaunimo parengi
muose nesilankome.

Šį kartą esate visi kviečia
mi ateiti, dalyvauti jaunuo
lių parengime.
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Saimink, Anthony, gyv. 
Falls, N. Y.

Sobietzki, iš Gailiūnų km., Kri 
par., Šiaulių aps., gyv. New Yorke,

Springys, Jokūbas, iš Biržų aps 
Starasta, Augustinas, iš Telšių 
Starewitz, Vladyslav, gyv. Phil 
Syrevicz - Barauskaitė, Anna, 

Californijoj.
Šatas, Jonas, iš Vendžiogalos 

Kauno aps.
šeštokas, Jonas, iš Kurklių vai., 

mergės aps.
Ieškomieji ar apie juos žinan 

maloniai prašomi atsiliepti:
CONSULATE GEN. OF LITHU 
41 W. 82nd St., New York 24, N

Lazdinienė - Gleinžaitė, Frania, iš 
Kupiškio.

Lessing - Balsaitė, Vladislava, gyv. 
Brooklyne.

Liaudanskas, Vladas, gim. Ameri
koje, būdamas Lietuvoj gyv. Panevė
žio aps.

Lizdas, Petras, gyv. Girardville.
Mackevičius, Aleksas ir Konstanti

nas, iš Luokės vai., Telšių aps., 
New Yorke.

Marchertas, Aleksandras, sūn. 
vardo, gyv. Philadelphijoje.

Martinkienė - Puidokaitė, Adelė ir 
Povilas Martinka, iš Kupiškio vai., 
Panevėžio aps.

Maščinskas, Jonas, gyv. New Yorke.
Matuzevičius (Matuzas), Kazimie

ras, ir vaikai Kazimieras ir Antosė; 
buvo vedęs Konstanciją Derenčiūtę, 
iš Bartininkų vai., Vilkaviškio aps.

Medelis, Jonas.
Mikalajūnienė-Urbanavičiūtė, Mag

dalena, duktė Simono, iš Naujamies
čio vai., Panevėžio aps.

Misiūnas, iš Uveinių km., Pandėlio 
vai., Rokiškio aps., gyv. Philadelphia.

Motiejūnas, Juozas, iš Šventežerio 
vai., gyv. Brooklyne.

Noris (Nenortas), Aleksas, Benius 
ir Konstantas, sūnūs Karolio, iš Lei
palingio vai., Seinų aps.

Padolslds, Alfonsas.
Pakštys, Jonas, iš Vendžiogalos vai., 

Kauno aps.
Petraitis, Vincas, iš Krekenavos, 

Panevėžio aps.
Petrauskaitė, Bronislava ir Ancė, 

dukterys Aleksandro, iš Šėtos vai., 
Kėdainių aps.

Pletisienė, Ekselencija, iš Seirijų.
Polikaitis, Antanas, iš Gudžiūnų, 

Kėdainių aps., vienuolis.
Pukaitė, Emilija, gyv. Philadelphia.
Pusvickenė-Grinevičiūtė, Ona, gyv.

Brooklyne.
Radzevičius, Jonas ir šeima, kilęs ar 

turėjęs giminių Seinų aps.
Ralys ir Ralytė, Juzefą, vaikai Mo

tiejaus, iš Kelmės vai., Raseinių aps.
Ramanauskas, Juozas ir Anelė, iš 

Čekiškės vai., Kauno aps.
Rečiūnas, Juozas, iš Panevėžio vai.
Rulytė,

nežinoma,
vai., gyv.

Rumba,
Kėdainių aps.

Rumbutytė, Elena, Amerikon išvy
kusi apie 1920 m. iš Gargždų.

Russell - Klimaitytė, Saliomėja, iš 
Barzdų vai., šakių aps., gyv. Lynn, 
Mass.

Dekoruotojas

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS 

PILNAI APDRAUSTAS 

Vartojama Geriausia M
DARBO APKAINAVIMAS D

GEORGE ANDERSON 
Telefonuokite:

PResident 2-4203
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PARDUODAM
Geri, pigūs, patogūs n

Gerose vietose. Patamavi 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastunas s garbės.

1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

Tel. GLenmore 5-7285
Res. Virginia 7-2940

Amžinojo Rožančiaus 
draugijos bendra komunija 
bus šį sekmadienį, lapkričio 
24 d., 9 vai. mišių metu.

Po mišparų bus procesija 
bažnyčioje, o po procesijos 
bus susirinkimas parapijos 
salėje.

Narės prašomos dalyvauti.

$ norime primii 
:o raštų įkvėpk 
ius, aktualius ki( 
etuviui:
’jau grįžti lain 
ivos salei, klaus 
js šaukiu, kaip 

Clement A. Voke ^s. Mums ar 
____ :es saule.”

Marijona, ištek, pavardė 
iš Taukočių km., Smilgių 
New Yorke.
Tomas, iš Dotnuvos vai.,Jaunų Moterų sodaliečių 

draugija rengia vakarą lap
kričio 25 d., 8 vai. vakare pa
rapijos salėje.

Tą vakarą Hostess Home 
Accessories, Inc., pademon
struos moterims kosmetikos, 
šepečius ir specialų mišinį 
baldams valdyti.

Interesuoti tą vakarą ga
lės nusipirkti minėtų reik
menų.

Parapijos ir Brooklyno 
apylinkės moterys kviečia
mos atsilankyti šiame vaka
re ir susipažinti su naujais 
patogumais minėtoj srity.

Po demonstracijos atsilan- 
kusias sodalietės pavaišins 
namie gamintais pyragai
čiais ir kava.

Įžanga 25 centai.
Sodalietės.

Lietuviu Radijo Vakarines
Nutarimai7:30

iš-

ŠOKIAI

Mardi Gras Nite

Mt

PROGRAMOS

V. UBARAVIČIUS 
Pranešimų Dlr.

CHARLES MARMA 
Programos Dlr.

AD. JEZAVITAS
Muzikos Dlr.

Ruošia
LIETUVOS VYČIŲ 12 KUOPA, N. Y.

J. P. GINKUS, Direktorius
KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWKL 1600 kc.

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

Šv. Jurgio Parapija

Šv. Vardo draugijos balius 
įvyks lapkričio 30 d., šešta
dienio vakare, parapijos sa
lėje. Bus užkandžiai, gėrimai 
ir šokiai.

Visi esate kviečiami atsi
lankyti.

Advokatas

DIDELIS PASIRINKIMAS

Vynu ir Degtinės
Lietuviškame Monopolyje

PARK (i TILFORD WINE & LIQUOR STORE 

322 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

Užsakymus galima duoti telefonu:

EVergreen 7 - 2089

Šią savaitę iš spaudos 
ėjo Lietuvių Katalikų Kon
greso rezoliucijos ir nutari
mai anglų kalba.

Knygelė pavadinta “For A 
Just Peace” ir turi 24 pusi.

Netrukus bus išspausdinti 
to kongreso protokolai atski
ru leidiniu.

Amžino Rožančiaus drau
gija gruodžio 1 d., sekmadie
nio vakare, rengia laimėjimų 
vakarą.

Visi, kurie norite ką nors 
laimėti ar smagiai laiką pra
leisti, ateikite į parapijos sa
lę.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

GERAM VARGONININKUI
yra laisva vieta.

Kreiptis:
Rev. J. J. Matutis, 
396 Church Street 
New Britain, Conn.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

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

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

41-40 — 74th Stree
Jackson Heights, N.

NEwtown 9 - 5972

Kravčenko knyg 
rinkau Laisvę” n 
I Rusijos tvarkc

Lapkričio - November 30, 1946 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALEJE 
Varick ir Broome Streets New York City

Gros PETER LAMBERT Orkestras
ĮŽANGOS DOVANOS! POLKOS KONTESTAS!

NEPRALEISKITE PROGOS, ATSILANKYKITE.
Pradžia 8 vai. vakare Įėjimas — 75 centai

VISUS KVIEČIA 
RENGIMO KOMISIJA

Bazaras pavyko
Parapijos bazaras, kuris 

tęsėsi šešias dienas, sėkmin
gai pavyko, žmonių visais 
vakarais buvo daug, o užbai
goj, pereitą sekmadienį, bu
vo didelis susigrūdimas.

Daug lankėsi inteligenti
jos ir tik iš Lietuvos atvy
kusių svečių. Visi gėrėjosi 
parapijos svetainės moder
niškais įtaisymais.

Gražiai ir pavyzdingai 
darbavosi visi, kuriems buvo 
pavestos kokios nors parei
gos. Stambesnes dovanas lai
mėjo: kalakutą — S. Jakub
čionis; radiją — jaunoji Sau- 
lėnienė; $25 — Ona Zuzevi- 
čiūtė.

Radiją dovanojo ir 1,000 
tikietų išplatino K. Vaitke
vičienė, Kazlauskienė ir ki
tos tretininkės.

Reikia tikėtis, kad liks 
gražaus pelno parapijai nuo 
šio bazaro.

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

8650 85th St, Woodhaven 21, N.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

HAvemeyer 8 - 0259

Čia Galima Gauti Kanados 
“Black Horse” Ale

LIETUVIŠKA

ALUDE

Patogi Vieta Užėjlmu 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS Z EI DAT
411 Grand Street

Brooklyn, N. Y. j
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MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m
Station WEVD — 1330 ML, 5000 Wa

DIRECTOR — JACK J. STUKAS
429 Walnut St., Newark 5, N. J 
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