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Amerikos lietuviai katali
kai gali pasidžiaugti savo 
kongresu. Jis buvo gausus, 
įspūdingas ir - našus savo 
darbais.

Tai parodo, kad katalikai 
lietuviai supranta organizuo
tos veiklos reikšmę ir ją pa
remia.

Tas kongresas nebūtų bu
vęs toks sėkmingas, jeigu 
plačioji katalikų visuomenė 
nebūtų taip stipriai dalyva
vus.

Todėl, vertinant visų pa
stangas šio kongreso pasise
kime, reikia nuoširdų padė
kos žodį reikšti tiems mūsų 
lietuviams katalikams, ku
rie, nors nestovėdami vado
vaujamose pareigose, supra
to šio įvykio svarbą, jį parė
mė ir gausiai jame dalyvavo.

Sykiu reikia pageidauti, 
kad katalikų vadai dažniau 
lietuvius sušauktų į tokius į- 
spūdingus ir našius pasiro
dymus.
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Chicagoj, Pittsburghe, 
Baltimorėj ir dar vienur ki
tur per ateinančius rinkimus 
esama kandidatų lietuvių.

Mes raginam mūsų tautie
čius, kad paremtų savuosius, 
mestų už juos balsą, nežiū
rint, katros partijos jis be
būtų, jeigu tik toks kandida
tas yra ištikimas Lietuvos 
laisvės *ir demokratinių prin
cipų gynėjas.

Būtų pageidautina, kad 
lietuviai daugiau prasimuštų 
į Amerikos politiką.

Tai pakeltų pačių lietuvių 
vardą ir sykiu būtų sėkmin
gesnė parama Lietuvos lais
vės byloje.

New Yorkas. — Lietuvių 
Katalikų Kongresas, susirin
kęs New Yorke, priėmė rezo
liuciją, kurioje kreipiamas į 
Amerikos prezidentą, Val
stybės sekretorių ir į Jungti
nių Valstybių Kongreso na
rius, kad būtų laikomasi At
lanto Čartery, keturiose 
laisvėse, Jungtinių Tautų 
čartery paskelbtų principų 
ir kitų iškilmingų pareiški
mų apie Europos tautų iš
laisvinimą. Katalikų Kongre
sas kreipės į Amerikos pre
zidentą ir Valstybės sekreto
rių, kad jie imtųsi konkrečių 
žygių pagreitint laisvės ir 
nepriklausomybės atstaty
mui Lietuvoje, Latvijoje, Es
tijoje ir kituose Sovietų už
imtuose kraštuose.

Amerikos valdžia prašoma 
reikalauti, kad rusų kariuo
menė, komunistų partijos 
aparatas ir policija būtų ati
traukti iš minėtų kraštų ir 
kad ten būtų pravesti laisvi 
rinkimai.

Lietuviu Kilmes 
Kardinolas

Senovėj Lietuvoj buvo 
garsi didikų Sapiehų giminė.

Tos giminės palikuonis 
yra Krokuvos arkivyskupas 
kardinolas Sapieha.

Kai pavasarį jis grįžo iš 
Romos, pakeliui buvo austrų 
iškilmingai sutiktas.

Ta- proga kardinolas Sa
pieha pasisakė esąs lietuvių 
kilmės.

Tas jo pareiškimas tada 
plačiai nuskambėjo austrų 
spaudoje.

Lietuviai Darbams 
Leningrade

Lenkų šaltinių žiniomis, 
Leningrado apylinkėse namų 
remonto 
portuoti 
zuoti į 
nūs.”

darbams dirba de- 
lietuviai, suorgani- 
“statybos batalijo-
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Upton Sinclair šJomis die
nomis išspausdino naują 
“Džunglių” laidą.

Pirmą kartą ši knyga pa
sirodė prieš keturiasdešimt 
metų ir išgarsino lietuvių 
vardą: vyriausias veikėjas 
joje buvo mūsų tautietis Jur
gis.

Autorius vietomis buvo į- 
dėjęs lietuviškų žodžių ir net 
dainų ištraukų.

Kai kurie tų dainų gaba
lėliai buvo iš kun. A. Viena
žindžio eilių.

Nuo to laiko, kai pasirodė 
pirmas “Džunglių” leidimas, 
Upton Sinclair parašė apie 
70 knygų ir vis teberašo, gy
vendamas Kalifornijoje.

Bet jo Jurgis skaitytojų 
tarpe pasiliko neužmirštas.

“Time’’ laikraštis paduoda 
įdomų epizodą iš taikos kon
ferencijos.

Jugoslavų atstovas buvo 
pašauktas balsuoti vienu 
klausimu.

Jis paskė taip ir pasižiūrė
jo į Molotovą.

Rusijos ministeris pakratė 
galvą.

Tada jugoslavas pasakė 
balsuojąs prieš.

Bet Molotovas vėl pakratė 
galvą. —

Jugoslavijos atstovas, vi
sas paraudęs, ištarė susilai
kąs nuo balsavimo.

Kai jis pažvelgė į savo ro
dyklę, Molotovo veidas buvo 
pasipuošęs patenkintu šyps
niu.

New Yorkas. — Spalių 18- 
19 d. čion įvyko Bendro Ame
rikos Lietuvių Šalpos Fondo 
seimas, kuriam pirmininka
vo A. Kneižys.

Vicepirmininkais seime 
buvo S. Gegužis ir F. Bago
čius; sekretoriavo P. Lapie
nė ir Poškienė.

Seime dalyvavo 150 atsto
vų ir nemaža svečių.

Buvo išklausyta BALF 
pirmininko ir kitų valdybos 
narių pranešimų. Kun. Dr. J. 
Končius pranešė apie savo 
kelionę Europoje ir tremti
nių lietuvių padėtį.

Buvo nustatyta 1947 metų 
programa. Nutarta skelbti 
vajų surinkti 525,000 dole
rių.

Vajus prasidės 1947 m. 
sausio 5 d.

Antras svarbus nutarimas 
— kreiptis į Amerikos prezi-

dentą ir kitas svarbias įstai
gas, ginant tremtinių lietu
vių teises.

Naują BALF. valdybą su
daro: pirm. kun. Dr. J. Kon
čius, vicepirmininkai — Ver. 
Kolyčienė, adv. Ant. Olis, 
kun. N. Pakalnis ir N. Ras- 
tenis, sekret. — N. Gugienė,

fin. sekr. A Žilinskas.
Direktorių tarybos nariai 

yra šie asmenys: K. Vilniš
kis, M. Michelsonienė, adv. 
F. Bagočius, Ant. Kneižys, 
T. Matas, A. Keblaitienė, Elz. 
Samienė, L. Šimutis, J. Smai
lis, Dr. S. Tamošaitis, J. Tui- 
nyla ir M. Zujus.

Seimo proga surengtoje 
vakarienėje, kurioje dalyva
vo 300 svečių, kalbas pasakė 
senatorius Brewster, minis
teris P. žadeikis ir adv. R. 
Skipitis. -

SUSIRINKO JUNGTINES TAUTOS

Diktatoriaus Tito patvar
kymu, arkivyskupas Stepi- 
nacas buvo pasmerktas sun
kiesiems darbams kalėjiman, 
kaip “liaudies priešas,” fa
šistų “rėmėjas.”

Iš tikrųjų faktai 
kita.

Yra žinoma, kad 
arkiv. Stepinacas 
katedroje per pamokslą 
griežčiausiai pasmerkė na
cizmą ir jugoslavų fašizmą.

1943 m. jis pasmerkė itaJų 
fašistus ir vokiečių nacius už 
žmonių žudymą.

New Yorkas. — Trečiadie
nį po pietų šiame mieste pra
dėjo posėdžius Jungtinės 
Tautos.

Atidarymo kalbą pasakė 
pilnaties pirmininkas Spaa- 
kas ir paskui kalbėjo Ameri
kos prezidentas Trųmanas, 
atskridęs iš Washingtono.

Pirmąją- dieną daugiau 
darbų Jungtinių Tautų posė
dyje nebuvo.

Jungtines Tautas dabar 
sudaro 51 kraštas.

Svarbiausias Jungt. Tau
tų organas yra Saugumo Ta
ryba, kurios pastovūs nariai 
yra Amerika, Anglija, Kini
ja, Rusija ir Prancūzija.

Kiti šeši nariai yra perren
kami. Per šiuos pilnaties po
sėdžius bus išrinktos naujos 
šalys Saugumo Tarybon vie
toje Egipto, Meksikos ir 
Olandijos.

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius yra norvegas 
Trygve Lie.

Savo posėdžiuose Jungti
nių Tautų atstovai turės ap
svarstyti nemaža svarbių ir 
opių klausimų. Bet spėjama, 
kad posėdžių dvasia bus tai
kingesnė negu taikos konfe
rencijoje Paryžiuje.

Karo Belaisviai 
Lietuviai

rodo ką

1941 m. 
Zagrebo

Jis lygiai priešinosi ir dik
tatoriui Tito, kuris jau spė
jo išžudyti apie 300,000 jugo
slavų.

Už tai Jugoslavijos krau
gerys arkivyskupą laikė pir
mutiniu savo priešu ir, ne
žiūrint jokio teisingumo, nu
tarė nutildyti galingą Jugo
slavijos katalikų vado balsą.

Daug lietuvių, prievarta 
paimtų į vokiečių kariuome
nę ar kariškus darbo viene
tus ir karui vakaruose bai
giantis paimtų į amerikiečių 
nelaisvę, jau paleista iš sto
vyklų. Tačiau nedideli būre
liai dar vienoje kitoje belais
vių stovykloje yra užsilikę. 
Vyriausioji amerikiečių ka
riškų pajėgų Vokietijoje va
dovybė patvirtino, kad rug
sėjo mėn. 'visi Pabaltijo val
stybių tautų belaisviai būsią 
paleisti, nežiūrint rango.

Nelaisvėje pasiliks ir to
liau pripažinti karo nusikal
tėliais ir politiškai įtartini. 
Jau paleisti karo belaisviai 
pereina per DP statusą nu
statančias komisijas ir pri
imami į DP stovyklas.

— H. Lehman, demokratų 
kandidatas į senatą, pareiš
kė atmetąs bet kokią komu
nistų paramą.

Prieš kiek laiko pradėtas 
amerikiečių zonoje DP pa
tikrinimas dar nepasibaigė. 
Patikrinimą vykdo amerikie
čių karinė valdžia per spe
cialiai tam reikalui skirtas 
komisijas.

Kai kurios tikrinimo ko
misijos savo darbą atlieka 
šališkai ir lengvapėdiškai. 
Vienoje stovykloje, komisi
jos pirmininkas paklaustas 
apie tikrinimo rezultatus, su 
pašaipa atsakė, kad DP sto
vyklos bus tikrinamos tol, 
kol jos pasidarys tuščios.

Tėvams palikus DP statu
są, vaikui jis nepripažįsta
mas. 75 metų senutei DP sta
tusas nepripažįstamas ir ji 
atskiriama nuo dukros glo
bos, kuriai tas statusas pa
liktas. Nepripažįstamas DP 
statusas 3 kunigams, ku
riuos Šv. Sosto delegatas Vo
kietijoje ir Austrijoje pasky
rė dirbti pastoracinį darbą 
lietuvių tremtinių tarpe.

Kai kurie komisijos nariai 
taip suktai klausinėja, kad 
žmogus būtinai susipainiotų.

Vienoje stovykloje atvy-

kusius į patikrinimą žmones 
pradėjo stumdyti kaip gyvu
lius, rėkauti ir kitus nekul
tūringus pokštus išdarinėti. 
Patalpoje tuo metu buvo 
daug inteligentų; šie nieko 
nesakę pradėjo apleisti pa
talpą. Paklausti, kur išeiną, 
pareiškė, kad tai yra protes
tas prieš nekultūringą,elge
sį su žmonėmis.

Patikrinimas prancūzų zo
noje vyksta pagarbos žmo
gui ir jo būklės sunkumo su
pratimo dvasioje. Iki šiol, ro
dos, nėra lietuvio, kuriam 
DP statusas būtų neprižin- 
tas.

— Pranešta, kad Amerika 
lend-lease kitoms šalims yra 
davus už 51 bilijoną dolerių.

— Pradėtos derybos tarp 
Kinijos centro valdžios ir ko
munistų.

— Pertvarkyta Irano vy
riausybė, prašalinant kaires
nius ministerius.

— Katalikų šalpos Fondas 
Amerikoje skelbia 5 milijonų 
dolerių vajų.

Washingtonas.—Grįžęs iš 
taikos konferencijos, Valsty
bės sekretorius per radiją 
pasakė kalbą, kurioje pa
smerkė gandus apie karą.

Toliau jis nagrinėjo santy
kius tarp Jungtinių Valsty
bių ir Rusijos, neslėpdamas, 
kad tie santykiai yra įtemp
ti. Jis pažymėjo, kad Ameri
kos politika Rusijai neturi 
būti nei griežta, nei švelni, 
bet tokia, kokios reikalauja 
šios šalies siekimai.

Jis reiškė įsitikinimą, kad 
įtempti santykiai tarp Rusi
jos ir Amerikos neišaugs į 
konfliktą.

Savo kalboje Byrnes pa
brėžė, kad tarp valstybių 
turėtų būti teisingi santy
kiai, kad didieji neskriaustų 
mažesniųjų.

Liesdamas Rusiją, Valsty
bės sekretorius užsiminė ir 
apie Baltijos šalis, taip pa
žymėdamas: “Per karą Bal
tijos valstybės buvo perim
tos Sovietų Sąjungos. Lenki-

jos ir Suomijos sienos buvo 
pakeistos Rusijos naudai. Jai 
atiteks Karaliaučius, Bes
arabija, Buchovina ir Rute- 
nija. Pacifike jai buvo pa
skirta Port Arturas ir Sacha
linas. Sovietų Rusija tikrai 
nėra nuskriausta šalis.”

Šis Valstybės sekretoriaus 
pareiškimas yra labai dvi
prasmiškas, kiek jis liečia 
Baltijos kraštus.

Jis sakė, kad Rusija per
ėmė Baltijos valstybes, bet 
toliau jis išskaičiavo, ką Ru
sija gavo ar dar gaus iš teri
torinių atlyginimų. Baltijos 
kraštų sugrupavimas su tuo, 
kas pereina Sovietų Sąjun
gai, į labai neaiškią padėtį 
pastato minėtų valstybių 
ateitį, kaip ją supranta Byr
nes.

Lygiu būdu yra blogas 
ženklas, kad senovės lietuvių 
giminės miestą Karaliaučių 
visai aiškiai priskiria ru
sams, kurie į Karaliaučiaus 
sritis neturi jokių teisių.

KOMUNISTAI PRALAIMĖJO BERLYNE

ISTORINIS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
KONGRESAS

Į Amerikos Lįgtuvių Katė čiau tis+--Sėtuvių * troški- 
Ūkų Kongresą^ įvykusį New mus' matytfsenąją tėvynę 

laisvą. Vyskupas Donahue, 
nušvietęs Lietuvos kančias, 
baigė linkėjimu, kad dabar
tinė tamsa išnyktų iš Lietu
vos, kad ten vėl suklestėtų 
laisvė ir šviesa.

Popiežiaus laiminimas
Vyskupas Donahue sykiu 

perskaitė popiežiaus Pijaus 
XII sveikinimą ir laiminimą 
kongresui.

Antrą pamokslą pasakė 
kun. V. Karalevičius, nese
niai atvykęs iš Europos.

Tuoj po mišių įvyko kitas 
iškilmingas aktas — lietu
vių tautos pasiaukojimo Jė
zaus širdžiai atnaujinimas, 
kuriame, tarp kitų žodžių, 
maldaujama, kad būtų su
stabdyti skaudūs smūgiai ir 
būtų neleista “priešui toliau 
viešpatauti mūsų brangioje 
tėvynėje.”

Atnaujinimo aktą perskai
tė kun. P. Juras.

Po šiuo aktu pirmutinis 
pasirašė vysk. Stephen Do
nahue, toliau — Lietuvos mi
nisteris Žadeikis, tarėjas J. 
Rajeckas, kons. Dr. Dauž- 
vardis, prel. J. Ambotas, 
draugijų atstovai ir daug 
pavienių asmenų.

Paskui vysk. Stephen Do
nahue suteikė palaiminimą 
Švč. Sakramentu.

Posėdžiai
Amerikos Lietuvių Katali

kų Kongreso posėdžiai buvo 
pradėti 2 vai. po pietų “Penn- 
sylvanijos” viešbuty.

Erdvi salė buvo pilna pil
nutėlė prisirinkusi žmonių. 
Toks gausus dalyvavimas 
paliudija, kad mūsų tautie
čiai supranta ir įvertina lie
tuviškos ir katalikiškos veik
los organizuotas pastangas.

Rengėjų komisijos vardu 
kongresą atidarė Federaci
jos pirm. J. B. Laųčka, savo 
žodyje pabrėždamas, kad ši
sai yra sukaktuvinis kongre
sas, nes šiemet Federacijai 
suėjo 40 metų nuo įsisteigi
mo.

Yorke spalių 20-21 dienomis 
ir globojamą kardinolo Fr. 
Spellmano, suplaukė gausios 
minios žmonių iš įvairių šio 
krašto vietų: Chicagos, Det
roito, Pittsburgho, Bostono, 
Worcesterio, Waterburi o, 
Philadelphijos, Washingto
no, Elizabeth© ir kitur, ne
minint jau paties New Yor- 
ko su jo apylinke.

Kongresan suvažiavo tiek 
vyresnieji, tiek ir jaunesnio
ji lietuvių karta. Jaunųjų do
mėjimasis lietuvišku katali
kišku veikimu yra džiuginan
tis ir vilčių teikiantis reiški
nys.

Suvažiavo daug kunigų, 
visokio užsiėmimo pasaulie
čių — diplomatų, darbinin
kų, prekybininkų, visuome
nės veikėjų, organizacijų 
darbuotojų.

Toji didelė ir įvairi minia 
draugėn buvo suvesta dide
lio tikslo: padėti Lietuvos 
laisvės kovoje ir sustiprinti 
savo veiklą.

Pamaldos
Lietuvių Katalikų Kongre

so proga sekmadienį buvo 
surengtos pamaldos Aušros 
Vartų bažnyčioje New Yor
ke.

Į pamaldas buvo susirinkę 
tiek lietuvių, kad savo ne
trumpoj istorijoj bažnyčia 
kažin ar kada bebuvo mačiu
si tiek mūsų tautiečių susi
bėgus šin lietuviškon maldos 
naman.

Visų jų buvo viena min
tis: pakelti savo širdis į Die
vą, melstis geresnio, laisvo 
rytojaus savo tėvų žemei.
- Pamaldose kongreso glo
bėją kardinolą Francis Spell- 
maną atstovavo vysk. Ste
phen Donahue.

Iškilmingas mišias laikė 
kun. Ignas Albavičius, asis- 
toje buvo diakonu kun. P. 
Juras ir subdiakonu kun. J. 
Kartavičius.

Mišių metu pamokslą sa
kė vysk. Stephen Donahue. 
Jo žodis buvo gilus, atjau-

Berlynas. — Sekmadienį į- 
vyko rinkimai į Berlyno 
miesto tarybą visose ketu
riose zonose.

Šie rinkimai buvo didelis 
smūgis rusams ir jų globoja
mai socialistų vienybės par
tijai, kurioje vyrauja komu
nistai.. ■ . v z

Ton parti^n- ’Tasai varu 
buvo sugrūdę socialistus su 
komunistais ir pastariesiems 
davė viršų.

Tokia kombinacija rusai 
tikėjosi paimti komunistinėn 
kontrolėn savo zoną ir Ber
lyną, o paskui ir visą Vokie
tiją.

Dalis socialistų nepaklau
sė Maskvos kombinacijų ir 
nesidėjo ton socialistų vieny
bės partijom

Tie nepaklausę socialistai 
rinkimuose laimėjo 48 pro
centus balsų.

Krikščionys demokratai 
laimėjo antrą vietą, ir Mask
vos remiama socialistų vie
nybė atsidūrė trečioje vieto
je.

Tie rinkimai aiškiai paliu
dija, kaip žmonės bėga nuo 
Maskvos ir komunizmo, jei 
tik gali savo valią pareikšti

Sulaikė Čekams 
Paskolą

Washingtonas. — Ameri
kos vyriausybė pranešė, kad 
sulaiko Čekoslovakijai pa
skolą, kurios neišmokėtos 
buvo likę dar 40 milijonų do
lerių.

Sulaikymo priežastis—Če- 
koslovakai užpirktus daiktus 
ėmė pardavinėti rumunams, 
nors patys prašosi paskolos.

SVARBI MINISTERIO BEVINO KALBA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • _ _
Tremtiniams Duos 

Daugiau Galios

(Tęsinys 5 pusi.)

Tenka patirti, kad DP glo
bos tvarka bus keičiama ta 
prasme, kad UNRRA ma
žins visur savo personalą, o 
sąryšy su DP globa reikalin
gą darbą atlikti paves pa
tiems tremtiniams, UNRRA 
pasiliekant tik kontrolės ir 
tarpininkavimo teisę.

Tremtinių tautiniai komi
tetai gaus daugiau galios — 
jiems faktiškai bus pavestas 
visas tremtinių globos vyk
dymas. UNRRA skyriai pra- 
retės (skyrių mažinimas jau 
vyksta), UNRRA valdinin
kai beveik visai pranyks — 
jų vietą užims patys išvie- 
tintieji, vieno ar dviejų UN
RRA pareigūnų vadovauja
mi.

Vyksta jau ir pačių sto
vyklų pertvarkymas — ma
žesnės naikinamos ir suveža- 
mos į didesnes. Tat stovyk
los žmonės koncentruojami į 
didelius būrius.

Visa, kas čia pasakyta, lie
čia amerikiečių zoną, nors 
apie tai jau kalbama ir pran
cūzų zonoje.

šalia šitų numatomų per
tvarkymų, vyksta ir pasiruo
šimai įjungti DP į produkty
vų darbą;

Londonas. — Anglijos už
sienių reikalų ministeris Be- 
vinas ilgoje kalboje nušvie
tė užsieninę savo šalies poli
tiką per debatus parlamente.

Šiai kalbai skiriama dide
lė reikšmė, nes nuo parla
mento pritarimo jai gali ne
maža priklausyti tolesnė Bri
tanijos politika tarptautinė
je plotmėje.

Bevinas pabrėžė, kad turi 
būti vykdomas Potsdamo 
konferencijos planas dėl su
vienytos Vokietijos. Priešin
gu atveju, Potsdamo susita
rimas turėtų būti iš naujo 
persvarstytas ir pakeistas.

Vokietijos pramonė, Bevi- 
no nuomone, turės suvaidin
ti svarbią rolę Europos atsi
statyme. Tik reikės žiūrėti, 
kad toji pramonė kada nors 
nebūtų panaudota karo tiks
lams.

Jis reiškė įsitikinimą, kad 
geri santykiai tarp didžiųjų 
valstybių gali būti išlaikyti, 
bet jei atsitiktų priešingai, 
tai ne dėl Anglijos kaltės.

Bevinas. plačiai paliėtė vi
są Anglijos užsienių politiką 
ir išdėstė savo pažiūras dėl 
Japonijos ateities, dėl prob
lemų Kinijoje, Graikijoje ir 
kituose kraštuose.

— Princetono universite
tas mini 200 metų sukaktį 
nuo įsisteigimo.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

RINKIMAMS ATEINANT
Negalima būtų pasakyti, kad tie vėjai būtų palankūs 

demokratams. Gallup apklausinėjimai rodo, kad tik 32 pro
centai apklaustų balsuotojų pritaria Trumano, kaip prezi
dento, darbui, o prieš metus anas procentas buvo 87.

Šaltesni vėjai pučia ir visai demokratų partijai. Iš ank
sto sunku išpranašauti, ar ji išlaikys savo daugumą Kon
grese, bet lengva pastebėti, kas galės sumažinti jos atsto
vų skaičių.

Daug balsuotojų nepatenkinti, kad vietomis demokra
tai buvo per daug atsirėmę kairiuoju sparnu, net komunis
tais. Keletas jų atstovų Kongrese yra uolūs sovietinės poli
tikos teisintojai, o demokratų senatorius Pepperis pasku
tiniu metu kalba, lyg visą savo įkvėpimą semtųsi iš Mask
vos. Šiuo atžvilgiu reikšminga ir buvusio prekybos sekre
toriaus Wallace politika: kartais kyla įspūdis, kad jam 
Amerikos gyvybiniai reikalai yra menkesnės reikšmės, ne
gu Rusijos siekimai.

Dabartinės demokratų viršūnės bando atsisegti nuo vi
sų tų per aiškių saitų su raudonuoju gaivalu, bet Roose
velto laikais šioji politinė bičiulystė buvo per daug susilie
jusi, kad nuo jos išsyk nusikratytum.

Vienok respublikonai, gerai jausdami nepalankų ame
rikiečių nusistatymą komunistams, iš to daro kapitalą ir 
galvoja, jei laimingi vėjai ligi rinkimų nesiliaus pūtę, ateiti 
sustiprėję į naują Kongresą ir paruošti kelią 1948 metais 
laimėti prezidento kėdę.

Ekonominės sąlygos taip pat kiša lazdą į demokratų 
ratus. Toki dalykai, kaip mėsos krizė, nuolatiniai streikai, 
biržos svyravimai pakenktų kiekvienai valdžiai, nežiūrint 
kokio plauko ji bebūtų. Likimas lėmė demokratams sėdėti 
valdžioje kebliu pereinamuoju pokariniu laiku, ir nepasaky
tum, kad jų vadovybė su reikalingu aiškumu ir tikslumu 
sprendė ekonomines painiavas ir darbo neramumus.

Ligšiol tautinės grupės buvo ištikimos demokratų rė
mėjos. Dabar jie tos paramos, bent didele dalimi, neteks, ir 
tai daug padės respublikonams tokiose strateginėse valsty
bėse kaip New Yorkas ir kitur.

Tautinės mąžugio^usisuka nuo demokratų^iėl to, kad 
Rooseveltas pažeidė jų tėvų šalis.

Paimkime tokius lenkus. Nepaisant, kad Lenkija buvo 
pirmoji šio karo auka ir pirmoji demokratijų talkininkė, 
Jaltos konferencijoje ji buvo padalyta, nežiūrint visų At
lanto Čarterio, keturių laisvių ir kitų pažadų.

Tas pat būtų galima pasakyti ir apie dalį kitų tauti
nių grupių.

Buvo tikėtasi, kad grįžę veteranai stos į demokratų 
eiles ir bus jiems stipri atrama. Iš apklausinėjimų aiškėja, 
kad veteranai yra maždaug pusiau skilę tarp demokratų ir 
respublikonų.

Amerikos lietuviai klausias savęs: už ką balsuoti?
Jie taip klausias, turėdami savo tėvų žemės Lietuvos 

ateitį.
Ryšium su tuo reikia iškelti keletą faktų.
Amerikos vyriausybė, vadovaujama demokratų, tebe

silaiko ir viešai pakartoja savo nusistatymą, kad ji nepri
pažįsta Lietuvos okupacijos. Lietuvos pasiuntinybė veikia 
kaip veikusi Washingtone.

Tokius patikrinimus lietuviai yra dažnais atvejais gir
dėję iš Valstybės Departamento pareigūnų.

Tačiau, faktas lieka faktu, kad demokratų viršūnės — 
prezidentas ir Valstybės sekretorius — patys neranda pro
gos lietuvių delegacijoms priimti ir savo autoritetu anuos 
pažadus sustiprinti.

Pasilieka ir kitas liūdnas faktas: Jungtinių Valstybių 
valdžia ligšiol niekur nekėlė Lietuvos bylos tarptautinėje 
plotmėje ir nedarė žygių Lietuvos priespaudai pašalinti.

Amerika, turėdama savo rankose tokį stiprų ginklą, 
kaip pavergtų Baltijos tautų laisvės grąžinimas, šio klau
simo neiškėlė tarptautinėse progose, tuo tarpu kai rusai 
tiek amerikiečiams, tiek anglams lipa ant kulnų su daug 
menkesnės vertės atvejais.

Pagaliau Valstybės sekretorius Byrnes paskutinėje sa
vo kalboje apie Baltijos valstybes išsitaria taip, lyg jos jau 
tartum būtų padovanotos Rusijai arba, mažiausiai, paliktas 
Maskvos diktatūros ir teroro valiai, kiek tai liečia dabar

tinės valdžios užsienių politiką.
Reikia šį tą prisiminti ir iš respublikonų viršūnių pra

eities.
Kai 1944 m. Dewey kandidatavo į prezidentus, jis ne

rado nei noro nei laiko priimti organizuotos lietuvių visuo
menės atstovų. Tos pat politikos laikėsi ir John Foster 
Dulles, kuris šiandien būtų Valstybės sekretorius, jei Dewey 
būtų laimėjęs. Įsidėmėtina ir tai, kad Dulles savo šiemet 
paskelbtuose straipsniuose apie Rusiją žiūri į Baltijos val
stybes, kaip į Rusijos “išvidinę zoną, pačią Sovietų Sąjun
gą.” , !*!'

Antra vertus, abiejose partijose yra nuoširdžiausių 
Lietuvos laisvės gynėjų. Paimkit demokratų senatorių D. 
I. Walsh, Kongreso narį Flood arba respublikonų sen. Van
denberg ar Kongreso atstovų Claire Booth Luce, jei tik su
minėti pora vardų, — tai dideli Lietuvos laisvės užtarėjai.

Tokių yra ir daugiau abiejose partijose.
Todėl mums atrodo protingiau būtų nepulti aklai į ku

rios partijos glėbį balsavimo metu, o žiūrėti, katras kandi
datas gali daugiau prisidėti prie laisvės ir demokratijos 
grąžinimo toms tautoms, kurios šiandien tebėra diktatorių 
pavergtos.

Tokių tautų tarpe yra ir mūtų tėvų žemė Lietuva. R.
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AMERIKA

Didelis Medis Prie Turgaus Aikštes
Mane čia žmonės pasodino. Kažkada: seniai;
Prie šios dulkėtos turgaus aikštės.
Dabar aš didelis. Ir jų — šitų žmonių namai 
po mano šakomis tokie maži ir baikštūs: 
jie prisidengę pūvančiais pilkais stogais, 
drumstom langų akim nedrįsta į mane pažvelgti.
O aš išaugau lig dangaus. Mane perkūnai skaldo. 
Mano viršūnėn įsikimba vėtros kruvinais nagais 
ir drasko žiedus ir šakas. Ir šaltis 
žiemos naktim man kraują stingdo šakose — 
Bet mano rankos tvirtos: lyg iš akmenio nukaltos: 
audringom naktimis aš paneriu jas į žvaigždynus 
ir aš jaučiu, kaip žvaigždės srūva man per pirštus, 
ir debesys drėgni ir tirštos 
pajuodę ūkanos, iš vandenynų 
ir jūsų milžiniškų miestų dūmų gimę . ..
O! aš jaučiu tada, kaip mūsų žemė 
erdvėj pašėlusiai ir kaip apsvaigus skrieja! 
Aš paneriu rankas — ir mano kraujas dega . . . 
Aš paneriu rankas — mane migla užlieja — 
ir aš nenoriu niekad vėl matyti turgaus aikštės . . .
Ir kai žaibai kaip kraujo srovės srūva dangumi, 
ir kai ateina debesys dusliai dundėdami erdve, 
ir paskandina dulkių sūkuriuos ir žmones ir gatves, 
keliu rankas —-• ir šniokščia jos juodiesiems debesims: 
ateikite! aš nuo padangių žaibo nebijau numirt!

Henrikas Nagys.
1942-IX-19

NAUJIEJI MŪSŲ UŽDAVINIAI
(Paskaita Amerikos Lietuvių Katalikų Kongrese)

Akivaizdoje nūdieninių 
dvasinių ir fizinių sukrėtimų 
į ateitį žiūrime su nerimu. 
Mūsų baimę didina ne tiek 
supermodemiški ginklai, kaip 
atominė energija, mirties 
spinduliai, nuodingosios du
jos bei bakterijos, kiek žmo
gaus dvasios užmušimas, re
liginis persekiojimas, paver
gimas ir nužmoninimas, kas 
dabar jau vykdoma pusėje 
Europos ir kas rimtai gresia 
visam pasauliui. Įvykiai 
klostosi taip šiurpiai, kad 
milijoninės demokratijų au
kos gyvybėmis ir jauno krau
jo upeliais, atrodo, nuėjo nie
kais.

Iš Europos mirties, griu
vėsių ir begalinių kančių kas 
kartą vis drąsiau ir aukščiau 
kelia galvą bedieviškasis ko
munizmas, kurio vadovai ir 
tarnai dirba su demoniška 
energija. Tai yra religinė 
energija sielų, pasiaukujusių 
melagingai bolševizmo pro
pagandai.

Asmuo bolševizme nieko 
bereiškia. Ši sistema sunai
kina kiekvieną dvasinį ir re
liginį idealizmą, kad padary
tų vietos savai religijai. Bol
ševizmas yra satanistinė re
ligija, kuri nori išspręsti pa
grindinius gyvenimo klausi
mus. Kaip gilus bolševizmo 
žinovas filosofas Berdiaje- 
vas teigia, komunizmas per
sekioja visas kitas religijas 
todėl, kad jis pats yra religi
ja. Tai religija, kuri stengia
si įsikūnyti jėga ir prievarta, 
nepaisydama žmogaus dva
sios laisvės. Tai yra šio pa
saulio karalystės religija, 
galutinis antgamtinės tikro
vės ir dvasingumo paneigi
mas. Bolševizmas turi savo 
teologiją, kuri vadinama 
marksizmū - leninizmu, turi 
savo apeigas, savo šventes, 
savo katekizmą, kuris vadi
nasi partijos istorija, ir eks- 
komunikuoja tuos, kurie nu
krypsta nuo Stalino linijos.

Pirmasis žmogus savo va
lią pastatė aukščiau Dievo 
valios ir pirmąja revoliucija 
paskandino žemę ašarose ir 
kraujuje. Kristus tą klaidą 
atitaisė, bet nepakeitė pir
maprade nuodėme pažeistos 
žmogaus prigimties. Žmogus 
visados daugiau ar mažiau 
priešinosi Dievo valiai, bet 
šiais laikais jis dar aiškiau 
nusigręžė nuo Dievo, metėsi 
į ateistinį komunizmą su Liu
ciferio šūkiu “Netarnausiu,” 
atseit, revoliucijos keliu vis
ką griausiu. Tat ir griauna 
žmoniškumą ir krikščioniš
kąją kultūrą.

Mūsų religija yra pats ga
lingiausias komunizmo prie
šas. Šiandieną akis į akį susi
tinka du galingi frontai: Ka-
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talikų Bažnyčia ir sovietinis 
komunizmas. Bažnyčiai per
galė užtikrinta, bet ji nėra 
užtikrinta tai ar kitai tautai, 
ji nėra užtikrinta atskiriems 
kovotojams, mūsų spaudai 
ar mūsų organizacijoms. Ta
tai daug priklauso ne tik nuo 
Dievo planų ir Jo palaimos, 
bet ir nuo mūsų uolumo ir 
sumanumo.

Kovojančios bažnyčios na
riai, lygiai kaip ir karo fron
te kareiviai, turi tiksliai ži
noti savo pareigas. Be atsa
kingų vadų gali suklysti ir 
padaryti žalos. Čia mūsų 
akys nukrypsta į Bažnyčios 
vadovų nurodymus. Ką gi jie 
sako apie komunizmą ir ko
vą su juo?

Popiežius Leonas XIII ko
munizmą vadina “pavojinga 
užkrečiama liga, kuri grau
žia žmonių bendruomenės 
smegenis, ir gali juos visiš
kai sunaikinti.”

Pijus XI pastebi, kad ko
munizmo “klaidingi idealai 
teisingumo, lygumo ir broliš
kumo darbe apgaubia visą jo 
doktriną ir veiklą tam tikru 
misticizmu, kuri apgaulin
gais pažadais suviliotose mi
niose sukelia užkrečiamo en
tuziazmo.” Tas pats popie
žius dar prideda: “Jis vi
siems graso ir viešai puola 
arba slaptai pinkles stato in
divido garbei, šeimos šventu
mui, pilietinės bendruomenės 
tvarkai ir saugumui ir ypač 
religijai, net atvirai ir orga
nizuotai neigdamas ir pulda
mas Dievą ir įsakmiau kata
likų religiją ir Katalikų Baž
nyčią.”

Todėl ypač reikia budėti, 
kad “tikintieji nepasiduotų 
apgaunami! Komunizmas 
yra klaidingas giliausioje sa
vo esmėje, ir nė vienoje srity 
negalima stoti su juo į ben
drą darbą, jei norime išgel
bėti krikščioniškąją kultūrą. 
Jeigu kai kurie, suklaidinti, 
ir prisidėtų prie komunizmo 
pergalės savo krašte, jie 
kristų pirmieji, kaipo savo 
paklydimo aukos. Juo kraš
tai, kuriuose įsigali komu
nizmas, yra senesnės ir di
desnės krikščioniškosios kul
tūros, juo daugiau apsireiš
kia juose naikinanti neapy
kanta žmonių be Dievo.”

Taip moko Pijus XI.
Ne bendradarbiauti su ko

munizmu reikia, o priešingai, 
“yra būtina, kad katalikai 
dėtų visas pastangas pavojui 
pašalinti ir kad, palikdami 
nuošaliai savo interesus, at
sidėję dirbtų religijos ir tė
vynės išgelbėjimui.” (Pijus 
XI.) ,Jei kas nesirūpina sa
vaisiais ir ypač nainiškiais, 
tas išsigynė tikėjimo ir yra 
piktesnis už netikintį. (Ti-

mot. 5, 8). Ypač reikia eiti į 
darbininkų tarpą, aiškinti jų 
teises ir pareigas, nušviesti 
jiems krikščioniškąjį idealą.

Jei kuriame kūne bet kuri 
dalis nustoja tiksliai veikusi, 
tai jau liga, ir toji liga juo 
pavojingesnė, juo didesnis 
yra neveikiąs kūno narys. 
Gana didelė žmonijos dalis 
yra tiesiogiai ar nejučiomis 
užkrečiama komunizmo ba
cilomis. Europa ir Azija yra 
pastatytos į tiesioginį piau- 
tuvo ir plaktuko pavojų. Ar 
atsilaikys š. Amerika ir P. 
Amerika, vien Dievas težino.

Pirmasis tad mūsų naujų
jų uždavinių yra ryžtinga 
kova su komunizmu. Jį vyk
dydami atliksime pareigas 
kaipo katalikai, kaip lietu
viai ir kaip Amerikos pilie
čiai. Vien dvasiškių šioje 
lemtingoje kovoje neužten
ka, todėl į pirmąsias pozici
jas turi išeiti ir pasauliečiai. 
Turi būti kaip realiame fron
te: pasauliečiai turi kautis, 
o dvasiškiai turi rūpintis jų 
dvasios stiprinimu.

Kaip viską atnaujinti 
Kristuje, taip ir kovoti su 
komunizmu šūkiai Bažnyčios 
vadovų yra ypač taikomi Ka
talikiškajai Akcijai. “Už vis 
svarbiausia, kad tokiame ka
pitaliniame reikale, kaip Kat. 
Akcija, katalikų tarpe vieš
patautų nuomonių vienybė, 
valios vienybės, veikimo vie
nybė” (Leonas XIII).

Kad šitoji visuomeninė ak
cija būtų sėkminga, svar
biausia reikalinga, kad pačių 
katalikų tarpe būtų pažiūrų 
vienodumas. Būdami vienin
gi “visi tikintieji, jaunieji 
ypatingai, yra pašaukti veik
liai bendradarbiauti Katali
kiškoje Akcijoje, idant Kris
taus viešpatavimas prasi
plėštų ir sustiprėtų pavie
niuose žmonėse, šeimose, vi
suomenėje” (Pijus XI).,

Paruošti bei išlavinti, Kat. 
Akcijos kovotojai—sako 
jus XI—virs pirmaisiais 
artimiausiais apaštalais 
vo darbo draugų tarpe,
taps vertingais kunigo padė
jėjais, nešdami tiesos šviesą 
ir lengvindami materialinius 
ir dvasinius sunkumus tuose 
sluoksniuose, kurie, ar tai 
dėl įsisenėjusių prietarų 
prieš dvasininkus, ar tai dėl 
apgailėtino religinio abejin
gumo', Dievo tarnų veikimui 
yra neprieinami. Be indivi
dualinio veikimo pasauliečiai 
apaštalai turi žodžiu ir raštu 
plačiuosiuose sluoksniuose 
skelbti tuos pagrindinius 
principus, kurie glūdi popie
žių enciklikose ir bendrai ka
talikų moksle.

Taigi Kat. Akcija yra pa
sauliečių ir dvasiškių jėgų 
sutelkimas krikščioniškajam 
atsakingumui už pasaulį į- 
vykdyti. Reikia, kad ateitų 
tokie apaštalai, kurie būtų 
kilę iš paties moderninio gy
venimo, jame kasdien dirbtų 
ir tuo būdu sugebėtų jam da
ryti kilnios įtakos. Tai štai 
kodėl Bažnyčia oficialiai pa
sauliečius pakvietė į didįjį 
apaštalavimą.

Trumpai apžvelgę mūsų 
laikų didįjį pavojų ir aptarę 
Kat. Akcijos arba pasaulie
čių apaštalavimo bruožus ir 
svarbą, prieiname jau prak
tinių išvadų. Jei kova su ko
munizmu yra pirmaeilis mū
sų uždavinys, tai tajai kovai 
sėkmingai vykdyti reikalin
ga specialus štabas ir specia
lus spaudos organas. Ypatin
gas tikslas reikalingas ir 
ypatingų priemonių.

Jau 1941 m. A.L.R.K. Fe
deracijos XXVIII seime, 
gvildendamas Amerikos lie
tuvių katalikų veiklą, refe
rentas Juozas B. Laučka siū
lė į Federacijos Centrą dau
giau žmonių, išimtinai visuo
menės organizavimo darbui 
atsidavusių. Jo manymu, tu
rėtų būti bent trys asmenys, 
kurie išimtinai atsidėtų dirb
ti lietuvių katalikų visuome
ninį darbą. Pats pasiūlymas 
tada principe' buvo priim
tas, bet pasiliko tik teorijoje.

Pi- 
bei 
sa- 
pa-

Penkeriems metams pra
slinkus esame priversti pri
sipažinti, kad mūsų organi
zacinis gyvenimas ir spauda, 
deja, nesustiprėjo, o atvirkš
čiai. Šiandien daugiau kaip 
kada nors reikalinga, kad 
mūsų veiklą jungianti Fede
racija būtų tikras Katalikų 
Veikimo Centras su ypatin
gai veikliu sekretoriatu.

Į mūsų Federaciją įeina, 
galima sakyti, beveik visa 
Amerikos lietuvių katalikų 
visuomenė. Ji jungia parapi
jas, organizacijas bei drau
gijas į vieną centrą, bet tas 
centras kovoje už tikėjimą ir 
lietuviškumą neužtenkamai 
veiklus ir neužtenkamai va
dovaująs. Mums dar ne per 
vėlu įkurti stipresnį centrą, 
panašų į buvusį Lietuvoje 
KVC arba amerikietišką NC- 
WC. Atitinkamas jo direkto- 
riatas turėtų energingai ir 
tiksliai mūsų katalikiškajam 
veikimui nustatyti gaires ir 
nuolatinėmis direktyvomis 
jam vadovauti.

1. Tokiam realiam pasau
liečių apaštalavimo centrui 
siūlau panaudoti LDS erdvų 
keturių aukštų mūrinį namą, 
tinkamą ofisams ir spaustu
vei. Jame jau dabar yra 
Amerikos Lietuvių Centrali- 
nis Knygynas ir Archyvas. 
Centro palaikymui gal būtų 
tiksliau panaikinti A.L.R.K. 
Federacijos iždą, o jo vietoj 
turėti Kat. Akcijos Fondą. 
Jį sudarytų po vieną dolerį į- 
mokėtos dirbančių lietuvių 
katalikų metinės duoklės.

2. Mūsų Kat. Veikimo 
Centras turėtų leisti jungtinį 
didelį savaitraštį, gal net 24 
puslapių. Moderniškai reda
guojamas ir skoningai at
spausdinamas, su įvairiais 
skyriais, spalvuotas ir dides
nio tiražo tas laikraštis pa
tenkintų lietuviškai skaitan
čią visuomenę ir, bent dali
nai, jaunimą. Jei Centras įsi- 
gys tobulesnę spaustuvę, su
darys trijų ar keturių paty
rusių redaktorių štabą, nau
jasis laikraštis turės religi
jos, grožinės literatūros, ju
moro ir anglų kalba skyrius, 
bus gausiai paveiksluotas ir 
kupinas aktualių žinių; toks 
spaudos organas drąsiau žiū
rės į ateitį, ir priešingų idė
jų laikraštukai jam nebus 
pavojingi konkurentai.

Ar mes, Amerikos lietu
viai katalikai, kurių dar yra 
gal apie pusę milijono, susi
organizavę į 118 parapijų, 
nepajėgtume išlaikyti tokio 
Centro ir tokio savaitraščio? 
Net spaudos draudimo metu 
(1864-1904) Prūsuose buvo 
išleista arti keturių milijonų 
(3,980,780) egzempliorių lie
tuviškų knygų, ir vargingi 
knygnešiai už jas sumokėjo 
per pusantro milijono rublių. 
Jie žinojo, ką darė.

Mes negalime tenkintis 
kad ir keliais, bet panšaus 
turinio, senstelėjusios tech
nikos, nepakankamo tiražo 
lokaliniais savaitinukais. 
Mes turime ir galime savajai 
spaudai skirti daugiau dėme
sio ir paramos. Reikia įtikin
ti mūsų katalikų masę, kad 
tik šiek tiek sumažintos iš
laidos kenksmingiems išgėri
mams, kasdieniniams nebū
tino liuksuso reikmenims, 
sudarys reikalingas sumas 
gyvybinei mūsų kaip katali
kų ir lietuvių akcijai. Čia pri
siminsime šv. Don Bosco žo
džius :

— Jūs manęs klausiate, 
kur rasti vaistų situacijai iš
gelbėti? — Ogi jūsų pinigi
nėse.

Geros spaudos plitimui, 
tos spaudos, kuri gins jūsų 
tikėjimą, jūsų šeimos židi
nius, jūsų tautines gėrybes, 
jei jūs neatidarysite pinigi
nių, tai kiti jums atidarys 
pirma pilvus, o tada ir pini
gines — pranašingai yra pa
sakęs Prancūzijos katalikų 
veikimo vadas generolas 
Castelnau.

Mes įžengiame į naująjį is
torinį periodą, kurį, norim ar 
nenorim, turėsim pergyventi.

Galimas daiktas, dar daug 
kraujo bus pralieta, daug 
turtų paleista vėjais jau ne
tolimoj ateity. Ar tik neatei
na laikas įvykti pranašo re
gėjimui: “Žemės pamatai 
drebės, žemė bus draskyte 
draskoma, trinte trinama, 
kratyte kratoma. Žemė svy- 
ruote svyruos, kaip girtas, ir 
bus atimta, kaip vienos nak
ties padangė” (Izaijas 24).

Bolševizmas, kuris trečiu 
pasauliniu karu graso pa
vergt visą pasaulį, pas mus 
namie jau stengiasi įleisti 
šaknis. Remiantis FBI vy
riausio direktoriaus Edgar 
Hoover pranešimu Amerikos 
legijonieriams, komunizmas 
su visa savo intrygų sistema 
ir fanatizmu sudaro pavojų 
mūsų kraštui. Jis esąs jau į- 
siveržęs į kai kuriuos laik
raščius, žurnalus, knygas, 
radiją ir filmas. Nuo savęs 
galime pastebėti, kad raudo
nasis maras jau skverbiasi į 
šeimas, darbininkų ir jauni
mo organizacijas, netgi ka
talikiškąsias.

Mums didesnis reikalas 
imtis misijų savame krašte, 
kaip svajoti apie tolybes; 
taip pat mūsų švenčiausia 
pareiga visomis išgalėmis 
gelbėti naikinimą katalikiš
kąją Lietuvą ir išblaškytus 
mūsų tautos tremtinius. 
Kiekvienas Lietuvos partiza
nų ir kankinių kraujo lašas 
pralietas nelygioje kovoje su 
bolševizmu yra ne tik auka 
už Lietuvos laisvę, bet taip 
pat auka už visą krikščioniš
kąją kultūrą. Kaip juos, taip 
ir mus šaukia Dievas ir Tė
vynė!

Kun. P. Juras.

Roosevelto Turtas
New Yorkas. — Paskelbta, 

kad velionis prezidentas F. 
D. Rooseveltas turto paliko 
už 1,085,486 dolerius.

Jo pašto ženklų kolekcija 
buvo parduota už 212,847 do
lerius.

Rooseveltas buvo turtin
giausias iš paskutinių Ame
rikos prezidentų: nei Calvin 
Coolidge, nei Hardingas, nei 
Wilsonas, nei Taftas tokio 
turto nebuvo palikę.

Tarp Brazilijos

“RYTAS” KOMUNISTU 
TARNYBOJ

Buvęs “Rytas,” vėliau “Es- 
terla da Manha,” o dabar “Cru
zeiro de Sul” ilgą laiką dangs
tėsi meno ratelio priedanga.

Tačiau yla išlenda kartą iš 
maišo.. Amerikos komunistiš
kuos, lietuvių kalba laikraščiuos 
buvo rašyta pačių rytiečių, tarp 
kitų “darbų,” kad 2,500 cruzei- 
rų paaukojo vietinei komunistų 
partijai.

Be to, ši organizacija priklau
sė ir bendrai slavų sąjungai, ku
ri dėl komunistinio veido buvo 
policijos uždaryta. Ir “Rytas” 
saugumo organų yra laikomas 
komunistine organizacija. Kaip 
visur, taip ir Brazilijoj lietuviai 
komunistai be tarnybos Mask
vai ir tuščių šūkavimų nieko ne
nuveikė.

RUOŠIA KONCERTĄ
San Paulo lietuvių kolonijoj 

spalių mėn. gale manoma su
ruošti Bendruomenės ir “Vy
čio” chorų bendras lietuviškos 
dainos koncertas su rimta ir į- 
domia programa.

KOMUNISTAI NERVUOJASI
Vokietijoj esančių lietuvių gi

minės gauna daug laiškų.
Komunistėliai nesupranta, ko

dėl jie nenori dabar grįžti Lietu
von. O apšaukti fašistais savo 
gimines ir artimuosius kažkaip 
nepatogu. Todėl jie dabar jau
čiasi, 
pilti, 
akys.

kaip šaltu vandeniu api- 
Nevienam jau atsidarė

STATYS NAMUS
Seserys pranciškietės ruošia

si statyti gyvenamąjį namą. Li
gi šiol gyvena nuomotose patal
pose.

Šiais metais savo mokyklose 
jos turi apie 900 mokinių.
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LIETUVIŲ TAUTOS PASIAUKOJIMAS 
JĖZAUS ŠIRDŽIAI

APAŠTALIŠKO DELEGATO KUNIGO F. 
KAPOČIAUS ŽODIS KAT. KONGRESU

(Tęsinys)

Sveikatą ir jėgas atgavę, 
atkuto literatai, kurie prof. 
Sruogos asmenyje turėjo tin
kamą globėją. Jie buvo suda
rę net “Aitvarų” grupę, kuri 
apsiribojo septyniais nariais. 
Nežinia, kodėl į tą skaičių ne
pateko Mackonis, beveik “liu
ciferis,” kuris savo plunksną 
jau buvo išmiklinęs Vilniuje 
poros desėtkų metų tautinė
je kovoje. Jis turėjo tiesiog 
menišką sugebėjimą sukelti 
ginčus, iš kurių dažnai pats 
pasitraukdavo ir iš šalies ste
bėdavo, kaip ginčijasi liku
sieji ...

Pats “Aitvarų” vadas prof. 
Sruoga rašė dramas (“Pava
sarinė giesmė,” “Dobilėlis 
penkialapis,” “Uošvė”), mo
kyt. Puskunigis rašė apysa
kas (“Senis po pušim,” “Vilk- 
staugė,” “Viengungio juos
tos”), prof. Yla rašė poeziją, 
paskui perėjo prie beletristi
kos (“Keliaujantis ežeras,” 
“Pamišusi meilė”), Rima- 
šauskas ir Stanevičius kūrė 
poeziją.

Iš neaitvarų, Mackonis pa
rašė didelį romaną “Keistuo
lis,” o Noreika buvo gražiai 
pradėjęs spręsti miesto ir 
kaimo problemą savo “Tamo
šiūne,” bet vėliau plunksną 
padėjo į šalį, visomis jėgomis 
atsiduodamas svetimų kalbų 
mokslui.

Medicinos studentas Kant- 
vilas mokėjo gražiai piešti ir 
gerai sugebėjo vaizduoti hu
moristinius dalykus. Kapit. 
Buragas, visų vadinamas Tė
vu, muzikos mokslus ėjęs 
Klaipėdos konservatorijoje, 
stipriai traukdavo arijas, o 
adv. Kriaučiūnas turėjo ne
abejotinų vaidilos gabumų.

Buvo dainininkų ir jų cho
ro vedėjas Puskunigis, kuris 
komponavo mūsų poetų pa
rašytus kūrinius. Buvo politi
kų, buvo kritikų (visi), buvo 
šachmatininkų ir kitokių me
nų korifėjų. Kai kas mokėjo 
pašokti “bitulę,” kai kas prie 
blankios šviesos griebėsi suk
ti lėkštelę ir, iš ano pasaulio 
iškvietę dvaselę, baugiai jos 
klausdavo paslaptingo liki
mo.

Garsiakalbis ir žinios
Nežinia kurios aukštos vy

resnybės patvarkymu, mūsų 
bloke buvo įvestas radijo gar
siakalbis. Jis buvo prijungtas 
prie aparato, kuris stovėjo 
budinčio SS vyro būdelėje 
prie vartų.

Kada tik budintieji SS vy
rai klausydavo radijo, visada 
būdavo galima įsijungti. Tai 
buvo labai geras dalykas. Iš
klausydavome muzikos ir ži
nių iš fronto. Atmetus propa
gandą, kurios netrūko, vokie
čiams tenka pripažinti gan 
didelį tikslumą pranešimuose 
iš karo lauko, čia jie nei savo 
piliečių, nei karių neapgaudi- 
nėdavo, tik pralaimėjimus 
pranešdavo gal kokia diena 
vėliau.

Kartais, kai SS vyras, be
klausydamas muzikos už
snūsdavo, ar su kokia mer
giščia užsiplepėdavo, pasi
girsdavo žinios iš kurios nors 
alijantų ar neutralios stoties. 
Mes jų išklausydavom go
džiai ir tokiu būdu gaudavom 
pilnesnį pasaulio įvykių vaiz
dą. Bet tokių “švenčių” būda
vo nedaug, žinoma, tokių ži
nių kitiems perduoti mes ne
galėdavome, nes jos baisiai 
greitai sklisdavo, o mes neno
rėjome sužadinti SS vyrų 
budrumo, kad būtų progos 
daugiau tokių dalykų išgirsti.

Tačiau šitas atsargumas 
mažai mums padėdavo, nes 
kaliniai, ypač lenkai, dažnai 
išsigalvodavo fantastiškiau
sių gandų, arba iškraipydavo 
savo pageidaujama linkme

faktus ir skleisdavo kaip tik
rą žinią. Vienas kitas, norė
damas labiau pabrėžti žinios 
tikrumą, pasakydavo, kad tai 
žinios iš vienuolikto bloko . į.

Tuoj ateina paslas po paslo 
patikrinti, ar tikrai taip pra
nešė. Įtikink tu juos tada, 
kad vienuoliktas blokas tokių 
dalykų negirdėjo. Girdėjo— 
negirdėjo, o garsiakalbį 
mums nukabinti gali . . .

15. LAIKO RATAI SUKASI

Kada verkia širdis
Laiko ratai tikrai sukosi. 

Atėjo ruduo, — drėgnas, šal
tas, lietingas ir vėjuotas. Miš
ko medžiai graudžiai suokė 
su vasara atsisveikinimo 
giesmę. Laukinę savo dainą 
spygliuotose vielose švilpė 
vėjas ir jūra piktu ošimu kaž
kam kažkuo grasino.

Prislėgta kalinio širdis dar 
labiau spaudėsi, nes negailes
tingas laikas kažkur nusine
šė vasarą, iš jos atimtą ir iš
plėštą vasarą. Negirdėjęs 
laisvojo paukščio dainos, ne
matęs pievų gėles, nė nepa
klausęs čiurlenančio upelio 
pasakos, žmogus jau pajuto 
šaltą rudenį. Rudenį gamtoje 
ir širdyje.

Vargšas žmogus, kaip tas 
vėjo plėšiamas lapas, pasku
tinėmis jėgomis dar laikosi 
savo šakos—išganymą nešan
čios vilties. Bet ar ilgam? O 
taip norėtų, kad tas pakilęs 
vėjas jį išrautų iš tų spyg
liuotų užtvarų ir nuneštų į 
tarpą laisvų žmonių, jei toki 
dar gyvena pasauly.

Ne, ne, kvatojantis vėjas 
ne laisvę jam neša, bet kar
čius juodus dūmus iš krema
toriumo kamino .. .

Kūčių stalas
Šaltis suspaudė palaidą 

smėlį, o sniegas jį pridengė 
balta skraiste. Viduryje la
gerio, prie didžiojo kelio, ka
liniai iškasė gilią duobę ir jon 
įstatė didelę, iš miško parneš
tą eglę. Jos šakas apsagstė 
elektros lempomis — ir štai, 
lageris jau turi Kalėdų eglu
tę.

Šiemet toji eglė atrodė mie
lesnė, nes niekas netikėjo, 
kad ją dar teks matyti per 
sekančias Kalėdas. Laisvė vi
siems rodėsi arti. Bet ji tikrai 
buvo malonesnė už pernykš
čių, nes šiai žiemai kiekvie
nas kalinys buvo šilčiau ap
rengtas: gavo paltą, megzti
nuką, pirštines, kojines ar 
autus. Tuo tarpu praėju
sios žiemos pūgas ir speigus 
jam teko praleisti po vasari
niu apdaru.

Kiekvienas blokas savo Ta- 
gesraume statėsi mažesnę eg
lutę ir ją sau puošė popieri
niais pagražinimais. Vienas 
kitas kalinys gavo iš namų 
papuošalų, kuriais padidino 
tų amžinai žaliuojančių me
delių žėrėjimą. Vatos ar lig
nino dribsniai vaizdavo snie
gą .. .

Puošėme savo bloke ir mes 
eglutę. Tačiau puošėme ją ne
noromis, nes buvo vėl paskli
dę “tikrų” žinių, kad Kalėdas 
jau švęsime tarp savųjų. Tos 
žinios mums buvo kaip gir
tuokliui svaigalai. Bet vis tik 
mūsų eglutė pamažu apsi- 
sagstė pačių pasigamintais 
pagražinimais ir popierinė
mis girliandomis. Viršuj spin
dėjo žvaigždė, o apačioje — 
daili Kantvilo pagaminta pra- 
kartėlė.

Virtuvėje, kurią buvome į- 
sitaisę prausykloje, ištisas 
tris dienas triūsė darbščios 
mūsų “šeimininkės”: Bura
gas, Kriaučiūnas ir Malinaus
kas—ruošė Kūčias. O ruošti 
buvo iš ko, nes rūpestingi 
mūsų namiškiai ir artimieji 
siuntiniuose atsiuntė visokių 
Kūčioms reikalingų dalykų.

Kai kas pavyko susiorgani
zuoti vietoje.

Ant baltai paklodėmis už
tiestų stalų susirikiavo visi 
tradiciniai mūsų Kūčių val
giai, neišskiriant garsiųjų 
kleckelių nė kisieliaus. Skai
tant su duona ir lėkštėmis, jų 
buvo dvylika. Po staltiesėmis 
buvo pasklaidyta žiupsneliai 
šieno, atsiųsti iš tėviškės pie
vų. i

Šalia lėkštės kiekvienam 
buvo padėta iš tėvynės gauta 
plotkelė ir specialūs linkėji
mai su gražiomis iliustracijo
mis, kurių galima bus pažiū
rėti tik po plotkelės laužymo.

Po trumpos maldos ir val
gių palaiminimo, buvo laužo
ma plotkelė ir pasikeičiama 
linkėjimais ne tik su čia esan
čiais bendro likimo draugais, 
bet ir su artimaisiais, kurie 
ten toli, toli tėvynėje, taip 
pat sėdi prie Kūčių stalo. Po 
graudaus, ašaromis suvilgyto 
momento, buvo paskelbta, 
kad galima skaityti linkėji
mus.

Kiekvienas greta linkėjimų 
rado jam skirtą piešinį, ko
miškai pavaizduojantį kokią 
nors jo ypatybę. Tie Kantvilo 
piešiniai buvo toki gražūs ir 
pilni sąmojaus, kad visų nuo
taika tuojau pasikeitė. Lydi
mi juoko ir pastabų, piešiniai 
ėjo iš rankų į rankas.

Kūčių metu prof. Jurgutis 
pasakė gražią kalbą, vaizduo
jančią motinos žemės meilę. 
Dr. Kučinskas papasakojo 
apie lietuviškus Kūčių papro
čius, o Noreika, Rimašauskas 
ir Stanevičius paskaitė savo 
kūrybos. Paskui buvo gieda
mos kalėdinės giesmės, lietu
viškos dainos ir dainų komiš
kas parafrazavimas, imtas iš 
mūsų gyvenimo. Buvo dar 
skaitomi feljetonai ir priežo
džiai, kurie juoko forma vaiz
davo neigiamas mūsų gyve
nimo smulkmenas.

Kalėdų rytą pamaldose il
gesingai skambėjo “Gul šian
dieną jau ant šieno” . . . gar
sai ir kilo tylūs mūsų atodū
siai ir širdingos maldos žo
džiai.

Švenčių proga kiekvienas 
mūsiškių dėjo į bendrą fondą 
iš savo siuntinių gautų pro
duktų, iš kurių buvo sudaryti 
pakietėliai. Jais buvo apdo
vanoti visi mūsų tautiečiai, 
kurių mes, deja, pasikviesti 
negalėjome.

(Bus daugiau)

Kaip Rusai Lindo 
Pabaltijin

Paryžius. — Buvęs Pran
cūzijos premjeras Daladier, 
kalbėdamas parlamente, tarp 
kitko pastebėjo, kad rusai 
jau seniai siekė okupuoti Pa
baltijį.

Jie jau 1939 m. birželio 2 
d. pareikalavo, kad Anglija 
ir Prancūzija leistų Rusijai 
karinėmis garantijomis “ap
saugoti” Pabaltijo valstybes 
nuo intervencijos, o 1939 m. 
liepos 4 d. Rusija pareikala
vo, kad Anglija ir Prancūzi
ja nesipriešintų raudonosios 
armijos įžengimui į Pabalti
jį-

Kaip žinome, netrukus pa
našią sutartį Molotovas pa
sirašė su vokiečiais, žodžiu, 
Molotovui nesvarbu buvo, 
kam, kaip ir kiek mokėti, 
svarbu buvo paimti.

Rusų “Bičiulystes” 
Paminklai

New Yorkas. — IP agen
tūros pranešimu, raudonajai 
armijai ir lenkų-sovietų “bi
čiulystei” pagerbti pastaty
ti paminklai yra saugojami 
ginkluotų kareivių.

— Amerikos Darbo Fede
racija (AFL) narių turi 7,- 
151,808.

Viešpatie Jėzau, Pasaulių Valdove,
Lietuvių tauta, Dievo Apvaizdos išgelbėta iš šimtme

čius ją slėgusios vergijos pančių, tūkstantis devyni šimtai 
trisdešimts ketvirtais šventaisiais metais, liepos mėn. 1 d. 
iš visos Lietuvos dešimtimis tūkstančių susirinkusi Kaune 
į pirmąjį Tautinį Eucharistinį Kongresą, su savo Nepri
klausomos Valstybės aukščiausia pasauline ir dvasine vy
riausybe, kariuomene ir dalyvaujant iš užsienio atvyku
sioms savo vaikams, suklaupusi prieš išstatytą viešoje ado
racijoje Švč. Sakramentą, pasiaukojo Tavo Dieviškai Šir
džiai, prašydama globoti nepriklausomybę ir viešpatauti 
visų lietuvių širdyse.

Deja, Tavo ir mūsų tautos priešai, pasinaudoję visuo
tinės suirutės proga, vėl uždėjo Lietuvai vergijos pančius. 
Dešimtys tūkstančių Tau pasiaukojusių vyrų, moterų ir ne
kaltų vaikučių, išvežti iš savo tėviškių, vaitoja ištrėmime, 
merdi kankinami kalėjimuose, tūkstančiai paguldė savo 
galvas už laisvę ir tikėjimą, o gyvi likusieji nebemato nė 
mažiausios šviesesnio rytojaus vilties kibirkštėlės.

Šioje sunkiausioje mūsų tautos valandoje, mes, Ameri
kos Jungtinių Valstybių laisvėje gyvenantieji lietuviai ka
talikai, savo kongrese New Yorke šiais 1946 m. spalių 20 d., 
dalyvaujant iš ištrėmimo pas mus atvykusioms broliams ir 
sesėms kankiniams, visos tikinčiosios tautos vardu, atnau
jiname anuomet, laisvėje Tavo Dieviškai Širdžiai padarytą
jį viešą pasiaukojimo aktą.

Viso dangaus ir žemės tautų akivaizdoje mes pareiš
kiame, kad pripažįstame ir visuomet pripažinsime Tavo 
Dieviškąją širdį mūsų tautos tikruoju valdovu. Tiek laimė
je, tiek varge mes būsime amžinai ištikimi Tavo valdiniai, 
o Tu būk mūsų Karalius, Guodėjas, Gelbėtojas ir Gynėjas.

Gailestingoji Širdie, atleisk mūsų tautos nuodėmes bei 
klaidas, nes juk Tavo meilė yra be galo atlaidi!

Geriausioji Širdie, kuri verkei žiūrėdama į savo tau
tos nelaimes, priimk ilgus ir sunkius mūsų tautos iškentė
tus vargus, sustabdyk skaudžius smūgius ir nebeleisk prie
šui toliau viešpatauti mūsų brangioje tėvynėje.

Mus be galo mylinčioji Širdie, nors paniekinta ir at
mesta, Tu kantriai nešei baisų kryžių ir, prie jo laisva va
lia pasiaukojusi iki paskutinio kraujo lašo, atidarei žmo
nijai amžinosios laimės vartus, padėk ir mūsų tautai dabar 
su tokia pat kantrybe, meile ir pasiaukojimu nešti savo- 
kryžių, kad jis atkeltų vartus į pilnutinę tautinio gyveni
mo, tikėjimo ir Tavo meilės laisvę.

Švenčiausioji Jėzaus širdie, mes Tave mylime!
Švenčiausioji Jėzaus Širdie, mes Tavimi pasitikime!
Švenčiausioji Jėzaus Širdie, mes Tau visiškai atsiduo

dame!
Švenčiausioji Jėzaus Širdie, pasigailėk mūsų!

KUN. M. KRUPAVIČIAUS ŽODIS 
KATALIKŲ KONGRESUI

Ne iš mielos Lietuvėlės, 
bet iš svetimos ir mums nuo 
amžių priešingos ir kenks
mingos germanų žemės ten
ka šiuo metu rašyti jums, 
brangieji Broliai ir Sesers.

Ne iš ten “kur broliai arto
jai lietuviškai šneka, kur 
skamba po kaimus Birutės 
daina,” bet iš ten, kur užgui
to ir paniekinto lietuvio šir
dį nerimas, skausmai ir rū
pesčiai skaudžiai varsto, nes 
jis nežino, ką jam atneš ry
tojaus diena ir kas laukia jo 
tėvynę ir jo artimuosius, pa
silikusius ten, “kur plaukia 
Šešupė, kur Nemunas teka,” 
o šiandien kruvinas burlio
kas viešpatauja, negailestin
gai naikindamas visa, kas 
lietuviška ir kas mums bran
gu ir miela, — nes jis nusto
jęs ne tik savo tėvynės, savo 
pastogės, savo kruopštaus 
darbo dėka sukrauto turte
lio ir savo artimiausių žmo
nių, bet ir žmogaus vardo ir 
žmogaus pagrindinių teisių, 
— nes jis, kaip šunelis bena
mis, netekęs savo gūžtos, tik
rojo pragyvenimo šaltinio ir 
mylinčios rankos bei broliš
kos užuojautos nelaimėje, 
mato visur tik jį lydinčią ir 
vokiečio ir naujo valdovo 
piktą akį, rūstų žodį ir kietą 
veiksmą, tarsi lietuvis savo 
noru būtų čia atsikėlęs, tarsi 
jis būtų šio karo ir jo nelai
mių kaltininkas, tarsi jis bū
tų palaikęs diktatūros ir ne
demokratines santvarkas, 
tarsi jis būtų pasaulį krauju 
patvindęs ir milijonų gyvy
bių sunaikinęs; iš ten, kur 
didžiųjų vargų ir skaudžių 
nelaimių slegiamas lietuvis 
paskutinėmis jėgomis spiria
si, nepasiduoda palaužiamas 
ir parbloškiamas, aukoda
mas save ir visa, kas dar pa
siliko jo skylėtoj kišenėj ir 
skurdžiam maiše tėvynės 
laisvinimo reikalui ir rikiuo
damas savo jėgas išlaisvin
tos tėvynės atstatymui bei 
jungdamas savo sielą, širdį,

veiksmus bei viltis su viso 
pasaulio lietuviais, o ypač su 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių tautiečiais, kurie parodė 
ir teberodo didelio susirūpi
nimo ir tėvynės likimu, ir 
vargstančiais tėvynėje pasi
likusiais ir išblaškytais po 
visą pasaulį lietuviais, tam 
tikslui nesigailėdami nei sa
vo piniginių išteklių, nei sa
vo energijos ir darbų, — va
dinasi, iš tikrosios lietuvių 
nelaimių ir ašarų pakalnės 
sveikinu Jus, brangūs tautie
čiai ir tautietės, susirinku
sius į savo Katalikų Kongre
są.

Jame spręsite savo eilinius 
katalikiškus ir lietuviškus 
vietos reikalus, bet jis yra 
kartu neeilinis, nes eis Lietu
vos laisvinimo ženkle su šū
kiu — “kad tu, gude, nesu
lauktum, nebus kaip tu no
ri,” tai yra, spręsite ne eili
nius, bet nepaprastus klausi
mus : savo tėvynės ir savo 
tautiečių likimo ir gyvybės 
klausimus.

Aš tai tvirtinu nė kiek ne
abejodamas, nes žinau, kad 
jūs, Sesės ir Broliai ameri
kiečiai, degate karšta tėvy
nės meile, kurią reiškiate ne 
tik gražiais žodžiais, bet dar
niais ir tikslingais darbais, 
kad kiekviena jos ir jos vai
kų nelaimė yra jūsų skaudi 
nelaimė, kiekvienas jūs bro
lių vardas aidais aidužiais 
atsiliepia jūsų kilniose širdy
se ir iš paskutiniųjų dalina
tės su savo vargstančiais 
tautiečiais, kad mūsų didie
ji šių dienų sielvartai yra jū
sų sielvartai, kad, kai po var
ganos ir dažnai apyalkės die
nelės tamsiosios nakties ra
mųjį miegą blaško nuo blaks
tienų baugiosios mintys dėl 
tėvynės likimo, jūs nemiegat 
kartu su mumis ta pačia lie
tuviškos širdies liga sirgda
mi, kad savo jėgas ir skati
kus noriai kraujat ant savo 
vargšės tėvynės aukuro, kad 
greičiau ją išlaisvintumėt iš

Mielosios Užjūrio Sesės ir 
Mielieji Broliai,

1934 metais liepos mėne
sio 1 dieną mūsų Tėvų žemė
je Kaune, Petro Vileišio aikš
tėje, jūsų atstovai klūpojo 
prieš Švenčiausiąjį Sakra
mentą ir kartu su visa Tau
ta pasirašė šventą priesaiką, 
paaukodami Dieviškajai Jė
zaus Širdžiai mūsų šalį, mū
sų valstybę ir josios ateitį. 
Jie meldė sujungti vienybėn 
visus mūsų Tautos vaikus, 
atleisti Tautos nuodėmes ir 
uždegti tautiečių širdis ne
užgesinama dieviškosios 
meilės liepsna.

Po trejų metų, nuvykęs 
pas jus, radau karštą jūsų 
sielose šios Tautos pasiauko
jimo atgarsį, pradedant Ku
nigų Vienybe ir baigiant at
skiromis parapijomis. Savo 
širdžių troškimu jūs paver
tėte pasižadėjimus, įrašytus 
į Šventąsias mūsų Tautos 
knygas. Tai ypač ugningai 
pabrėžė jūsų jaunimas. Či
kagos vyčiai pareiškė, kad 
greičiau išdžius Atlanto van
denynas, negu nutruks mū
sų karščiausios meilės ryšiai 
su Tavimi, mūsų Tėvyne Lie
tuva! Šventojo Kazimiero 
Seserų akademikės savo 
priesaiką įrašė psalmės žo
džiais : “Tenudžiūsta mano 
dešinė ir teprilimpa mano 
liežuvis prie gomurio, jeigu 
kada nors pamirščiau Tave, 
mano Tėvų žeme!”

Bet kiekvienas pasiaukoji
mas turi būti išperkamas 
kruvina auka. Ir juo pasiau
kojimas yra kilnesnis, juo ši
ta auka yra sunkesnė ir kan
čia platesnė. Mūsų Tauta, pa
siaukojusi ietimi perverta j ai 
širdžiai, negalėjo išvengti 
taurės, kuri ir Amžinosios 
Meilės Ugnyną lydėjo nuo 
Alyvų sędo ligi Kalvarijos 
kalno.

Ir štai, šiandien mūsų Tau
ta žygiuoja kruvinais kan
čios ir bandymų keliais, ku
rie neužmatomai tęsiasi nuo 
Paryžiaus ligi Vladivostoko 
ir nuo Baltijos jūros ligi Ka- 
zakstano dykumų.

Šį skausmingą Apvaizdos 
mums siųstą bandymą esa
me pasiryžę pakelti su visa 
mūsų tikėjimo, vilties ir mei
lės jėga, kad iš jo išeitume 
išgryninti, kaip ugnyje iš
mėgintas auksas, ir tuo būdu 
paties Galybių Dievo būtume 
paruošti įeiti į laisvą ir šven
tą mūsų Tėvų žemę.

Džiaugiuos, galėdamas šią 
sunkią mūsų Tėvynės valan
dą pasveikinti savo ir savo 
tautiečių tremtinių vardu 
jus, susirinkusius kongreso, 
siųsdamas jums šiuos lietu
viškų broliškų širdžių giliau
sius jausmus:

priešo baisaus pančių ir nu- 
tiestumėt jai kelius į šviesią 
ir palaimingą ateitį. Tad kai 
žinau visa tai, man visai 
aišku ir nekelia jokių abejo
nių, kad Lietuvos reikalas 
jūsų Kongrese stos pagrindi
niu klausimu.

Sveikindamas tad šį jūsų 
kongresą, linkiu Dievo palai
mos visiems jūsų darbams; 
kad Aukščiausiasis padėtų 
jums laimingai ir sėkmingai 
sutvarkius savo katalikiš
kuosius ir tautinius reikalus, 
stipriai patiems susiorgani
zavus, surasti trumpiausius 
ir sėkmingiausius kelius tė
vynei išlaisvinti.

Šią progą išnaudodamas, 
širdingiausiai dėkoju visiems 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių lietuviams už nuoširdžią, 
gausią ir rūpestingą ligi šiol 
teikiamą pagalbą lietuviams 
tremtiniams ir energingą 
priešo pavergtos tėvynės rei
kalų gynimą, kartu reikšda
mas vilties, kad šie jūsų 
veiksmai ligi galutino laimė
jimo ne silpnės, bet, atvirkš
čiai, stiprės, kaip stiprėja 
jūsų tėvynės meilė ir susirū
pinimas Lietuvos reikalais.

1. Priimkite benamių, iš
tremtųjų jūsų brolių nuošir
džiausios padėkos žodžius už 
meilę, kurią jūs, Amerikos 
lietuviai katalikai, rodėte ir 
ligšiol teberodote savai Tė
vynei ir Tautai, šimtai tonų 
jūsų suaukotų drabužių ir ki
tokių vertybių, kurias savo 
akimis man teko matyti, yra 
gyvi liudytojai jūsų negęs
tančios broliškos meilės. Prie 
jūsų aukų prisegti užrašai 
jaudina iki ašarų mūsų trem
tinius, nes iš jų, kartu su me
džiagine auka, prabyla už
jaučiantis jūsų širdies balsas 
ir tyriausia artimo meilė.

2. Junkitės ir toliau su 
mumis ta nesuardoma meile, 
kantrybe ir pasiaukojimu, 
nešdami kartu su visa ken
čiančia Tauta šį sunkų Ap
vaizdos skirtą kryžių, kad 
jis virstų tikruoju mūsų Tau
tos Išganymo ir Prisikėlimo 
ženklu. Bendra malda, ben
dra auka, bendras lietuviškų 
širdžių troškimas tepramu- 
ša mus slegiančios dabarties 
tamsos debesis ir tepasiekia 
Aukščiausiojo Sostą.

3. Stokime šiandien visi 
iki vieno į Tautos gelbėjimo 
darbą, skirdami visas savo 
jėgas lemtingąją! Tautos pri
kėlimo kovai. Kai visa Tėvy
nė skęsta kraujuose ir aša
rose, tenutolsta nuo mūsų 
bet kokie nesutarimai ir ne
susipratimai! Negęstanti Tė
vynės meilės ugnis, šimtme
čius rusenusi mūsų Tėvų šir
dyse, tegaivina ir šiandien 
kiekvieną lietuvį. Jos stipri
nami mes ruoškimės ir lauki
me tos džiaugsmo valandos, 
kada, susirinkę atgimusioje 
Tėvynėje, kartu su jūsų at
stovais galėsime vėl giedoti 
Tautos šventovėje Dieviška
jai širdžiai didįjį Jos Perga
lės ir nąisų Tautos Prisikė
limo himną.

Kan. Feliksas Kapočius, 
Jus mylinčiųjų ir į jus be

sišaukiančiųjų jūsų brolių 
lietuvių tremtinių, gyvenan
čiųjų Vokietijoje ir Austrijo
je, Apaštališkojo Sosto Tau
tinis Delegatas.

Prieš Komunistus
New Yorkas. —Trisdešimt 

keturi įtakingi CIO unijos 
nariai sudarė grupę kovoti 
prieš komunistų įsigalėjimą 
šioje unijoje.

Kai kuriose CIO šakose 
komunistai turi vadovauja
mą įtaką, pav., elektros ir 
radijo unijoje, uostų darbi
ninkų unijoj, susisiekimo są
jungoj, kailių ir odų darbi
ninkų unijoj, baldų darbinin
kų sąjungoj, pakuotojų są
jungoj, transporto darbinin
kų organizacijoj ir dar kito
se.

Visos jos priklauso prie 
CIO, kurios galva Philip 
Murray stengias išsaugoti 
savo uniją nuo skilimo.

Neatrodo, kad būtų imtasi 
smarkesnių žygių nusikraty
ti komunistais CIO darbinin
kuose, kol praeis rinkimai į 
Kongresą ir Senatą.

Kam Rengiasi
New Yorkas. — “Time and 

Tide” rašo: “Kas skaito Ru
sijos, Jugoslavijos ir Lenki
jos spaudą, aiškiai jaučia, 
kad Rusija su negirdėtu sku
botumu ruošiasi lemiamiems 
sprendimams. Rusija niekad 
nesutiks su dabartine stabi
lizacija, o kurstys neramu
mų židinius ir stengsis visą 
atsakomybę prikišti vakarų 
demokratijoms.”

Šia proga įdomu prisimin
ti Naujosios Zelandijos par
lamento atstovo Doidge pa
reiškimą: “Anksčiau ar vė
liau, — pareiškė jis, — tau
tos turės išeiti į kovą prieš 
komunizmą. Priešingu atve
ju nėra jokių vilčių visuoti
nei taikai.”
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Rašo kun. St Raila

valanda bus pati didžiausia. Vy
čiai ir sodalės organizuoja visą 
jaunimą.

(Tąsa)
Su Pirmąją Vyčių Vėliava. 

Darbas Eina.
Šis vyčių seimas galima pa

vadinti atžymėtinu seimu jau ir 
tuo, kad jin buvo atvežta pirmo
ji vyčių vėliava. Ji buvo planuo
ta ir svarstyta per keliolika me
tų, bet tik dabar ritualo komi
sija ją padarė ir kaip pirmąją 
centro valdybos vėliavą atvežė 
į seimą.

Tai pritaikyta ir reikšminga 
vėliava. Balta, su ovale raudonu 
vyčiu. Pakraščiai papuošti rūte
lių šakelėmis. Abi pusės vieno
dos. Vėliava turi įrašą “Ei, vy
čiai, gyvenam Tautai ir Bažny
čiai.” Ji yra rankų darbo ir su
daro gražų įspūdį. Vėliavos ko
tas padarytas su lietuvišku kry
želiu bei ornamentika.

Pirmoji vėliava buvo įnešta 
seiman dviejų vyčių veikėjų — 
Antano Mažeikos iš Pittsburgho 
ir Šiaučiūnaitės iš Chicagos. Jie
du ir buvo pirmosios vėliavos 
kūmai.

Prie salės scenos, visiems gi
liai susitelkus, vėliava buvo pa
šventinta kun. K. Vasio.

Taip pirmą sykį plevėsavo vi
sos trys vėliavos giedant tris 
himnus. Tai bus reikšmingas į- 
vykis vyčių gyvenime. Vėliava 
priimta ir bus stengiamasi įsi
gyti kiekvienai kuopai. Tuomet 
mūsų seimai galės surengti ir į- 
spūdingas eitynes, paradus, kur 
vėliavų margumas suteiks dide
lio iškilmingumo. Tiesa, dabar 
vėliavos kaina numatyta gana 
aukšta, ar ne $300.00. Bet tu
rima vilties, kad bus susitarta 
su seselėmis vienuolėmis, kurios 
pagamins tas vėliavas pigiau, ir 
kuopos galės turėti kiek mažes
nes, kad ir pigiau kaštuotų.

Vienaip ar kitaip, vyčiai su 
savo vėliavos priėmitnu seime 
išėjo į didelių draugijų eiles ir 
pralenkė kitas lietuviškas drau
gijas, kurios dar neturi savo vė
liavų.

Vėliavos pagaminimu labai 
rūpinos dabartinis vyčių pirmi
ninkas J. Bolevičius. Jis surado 
jos padirbėjus ir su kitais komi
sijos dalyviais daug dirbo, kol 
pagamino tą vyčių ženklą.

Vyčių vėliava padės daugiau 
jaunimo suburti po tąja vėliava.

Tikrasis vyčių seimo darbas 
pradėtas malda, kurią sukalbė
jo seimo vietos šeimininkas, 
Aušros vartų parapijos klebo
nas kun. K. Vasys.

Savo atidarymo kalboj jis ma
loniai sveikino visus dalyvius ir 
kvietė visus jaustis kaip namie. 
Toks nuoširdus žodelis visus nu
teikė labai jaukiai. Juk kai ku
rie atstovai tikrai buvo pasiilgę 
namų. Mat, kai kas buvo išvy
kęs iš savo namų toliau ir il
gesniam laikui tik pirmą sykį.

Kad taip buvo su mūsų Phila
delphijos vytėmis, tai tikrai ga
liu pasakyti. Mūsų iždininkė Jo
ana Balčaitytė atrodė tikrai 
pergyvenanti namų ilgesį. Ją 
rečiau pastebėjai besišypsančią 
ir iš to galėjai spėti, kad mergy
tė skrido savo mintimis į Phi- 
ladelphiją.

Antroji mūsų delegatė, Elena 
Šaulytė, atrodė, kad nuo pra
džios pasijuto kaip namie. Ji 
pripratusi šeimininkauti namie 
ir parapijos parengimuose, ji ir 
čia tuoj gavo pakvietimą ir pir
miausiai susidraugavo su Wor- 
cesterio šeimininkėmis. Ji ne
praleido pro savo gaspadinišką 
akį nė vieno jaunųjų vyčių šei
mininkių judesio. Ji ne tik ska- 
nėjosi jų pagamintais valgiais, 
bet ir paslapčiomis tyrinėjo, 
kaip jos viską tai padarė,.kad ir 
ji galėtų kitais metais vyčius 
taip pat skaniai pavaišinti.

Nereikia daug sakyti, kad ir 
visi kiti seimo dalyviai pradėjo 
užmiršti visus svetimos apylin
kės sunkumus. Visi pasijuto tik
rai savo šeimoj gyveną. Jie jau
tė, kad čia viena graži vyčių šei
mynėlė, su dvasios vadais, jau
nimu ir senesniais, visi bendrai 
dirbantieji ir drauge begyveną 
savo draugijai, savo kraštui bei 
tėvų žemei ir Bažnyčiai bedirbą.

(Bus daugiau)

40 VALANDŲ ATLAIDAI

šv. Jurgio parapijoj prasidė
jo 40 valandų atlaidai spalių 13 
dieną. Atlaidų metu pamokslus 
sakė jėzuitas kun. P. Aukštikal
nis. žmonių atlaiduose dalyvavo 
gausiai, nes kiekvieną rytą bu
vo atnašaujama 10 mišių kas 
pusvalandį. Visi galėjo atėję pa
simelsti ir išklausyti mišių.

Kaimynai kunigai tarnavo iš
kilmių metu. Pabaigos procesi
ja buvo labai iškilminga ir mar
ga. Pamaldumas ir iškilmingu
mas apvainikavo atlaidų grožį.

IŠKILMES KRISTAUS KARA
LIAUS ŠVENTĖJ

SEKASI LIETUVIUKUI

Jaunam Tadui Kuligauskui, 
527 Tyson Avė., tikrai sekasi. 
Baigdamas parapinę mokyklą, 
jis gavo stipendiją eiti La Salle 
aukštesnę mokyklą.

Dabar jam ten mokslas gra
žiai vyksta. Geras - mokytojas 
vadovauja jo smuiko pamo
koms. Jaunuolis, būdamas 13 
metų, pagal savo amžių atsiekė 
labai daug.

Spalių 9 dieną jam karo vete
ranai įteikė atsižymėjimo doku
mentą ir medalį. Dabartiniu me
tu jis pereina dirbti prie rimtų 
žurnalų, kur jis tarnauja kaip 
atvaizdas jų dedamiems paveiks
lams.

Jaunuolis gražiai pasitarnavo, 
karo bonus pardavinėdamas vi
so karo metu.

Kitos Naujienos Iš 
Philadelphi j os

Rašo Edvardas Breslauskas

W T E L 
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 

Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m. 
Direktoriui

ANTANAS IXZIKA8 
3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa. 
Telefonuoklte: Regent 2937

Šv. Kazimiero parapija šie
met minės Kristaus Karaliaus 
šventę tikrai iškilmingai.

Mat, šiemet tą sekmadienį 
bus 40 valandų atlaidai. Tos dvi 
iškilmės bus sujungtos.

Parapijos draugijos planuoja 
turėti savo šventas- valandas, 
kad taip tinkamai paminėtų tas 
dvi dideli šventi.

Kiek teko sužinoti, jaunimo

GERAS DARBAS
Seniesiems lietuviams kuni

gams, lyg tam “nežinomam ka
riui,” mes turėtume pastatyti 
neužmirštamą paminklą, kaip 
lietuviškos dvasios kėlimo pio
nieriams. Jei ne akmens pa
minklą, tai nors savo širdyse. 
Juk tik jų pastangomis ir ener
gija buvo sukurtos parapijos ir 
suburti lietuviai į krūvą.

Laikas eina — auga naujoji 
karta. Mūsų horizonte pasirodė 
dvi naujos žvaigždės. Tai kuni
gai Stanislovas Raila ir Peciu- 
kevičius. Jų pasišventimu ir 
energija daug pasiekta. Kas 
svarbiausia, sudarytos sąlygos 
lietuviškam jaunimui auklėtis 
krikščioniškoje dvasioje ir ap
linkybėse. Kiek daug prakaito 
ir darbo įdėta į susirinkimo sa
lių atjaunimą. Netikėjau, kad 
kunigas, nusivilkęs švarką, ga
lėtų atlikti žinovų darbus. Užtai 
dabar tik, tose meniškumo ir 
grožio parengtose salėse, vyksta 
gyvas ir aktyvus veikimas.

Lietuviškas jaunimas ir se
nesnieji lietuviai seka tų jaunų 
entuziastų kunigų pradėtą dar
bą su ypatinga atida.

Vienas, kun. Raila, gimęs Lie
tuvoje, antras, kun. Peciukevi- 
čius, gimęs čia, atrado vieną 
tikslą ir idėją — nuveikti gerus 
darbus geros valios lietuviams.

Garbė jiems. Jie, kaip ir anie 
senos kartos kunigai — lietu
viai, ištesės savo pradėtąją misi
ją.

LIETUVIŠKI NAMAI

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) . 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 ML Vernon St., 

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

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną Ir naktį

Tel. DEW. 5186

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna ir New Jeney 
valitljote

Nuliūdimo valandoje prašau 
šaukti* prie mane*

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

Ką tik grįžęs iš karo fronto 
Julius Danta kartu su žmona 
Ona nusipirko gražų namą.

Julius Danta - buvo sužeistas 
Vokietijoje ir neseniai grįžo na
mo.

Teko girdėti, kad Ona kels į- 
kurtuves ir paprašys daug drau
gų. Išeitų, kad Kodienė bus šei
mininkė ir priims svečius. Pa
lauksim — pamatysim.

Ne pro šalį pastebėti, kad Ju
lius ir Ona Dantai ką tik atsi
kvietė iš Vokietijos du brolius 
su šeimomis.

Pasaulio karo bildesys nu
tilo jau metai laiko. Pasto
vios taikos visame pasaulyje 
dar nėra. Tautos tariasi apie 
ateitį, šaukia taikos konfe
rencijas, bet prie tikros ir 
teisingos taikos negali priei
ti.

Dėl ko teisingos taikos ne
gali sudaryti? Dėl to, kad 
vieno Valdovo, vieno Kara
liaus nešaukia į taikos kon
ferencijas: tai Kristus Kara
lius.

Kristus yra taikos, ramy
bės ir meilės Karalius, valdo
vų valdovas, nuo kurio pri
klauso dangaus ir žemės ga
lybės.

Be to Karaliaus nebus tik
ros ir teisingos taikos visam 
pasauly.

Žmonių giminei be galo 
reikia Valdovo, Karaliaus, 
kuris juos išvestų iš skurdo 
ir netvarkos, reikia tikrojo 
Karaliaus, kurio karališka
sis vainikas amžinai nevys
ta, kurio sostas niekuomet 
nedreba, kuris gali būti tik
ra prieglauda ir stiprybė gy
venimo varguose.

Todėl šv. Tėvas ir įsteigė 
Kristaus Karaliaus šventę 
1925 metais, ragindamas ti
kinčiuosius kasmet paskuti
nį spalių sekmadienį viešai 
ir iškilmingai pasiaukoti 
Kristui Karaliui ir karštai 
melstis, kad visas pasaulis 
leistų Kristui karaliauti žmo
nių tarpe ir širdyse.

Šių dienų žmogus panoro 
gyvenimą tvarkyti be Kris
taus.

Daugelis viešai ar slaptai 
atsisakė nuo Kristaus. Nau
jasis žmogus vietoj Kristaus 
pasistato savo tautą, savo 
rasę, savo tautinį kraują, ar
ba atskirą grupę. Jis rėkia, 
šaukia, kad tik jo tauta turi 
gerai gyventi, kad jo tautai 
maža erdvės, maža vietos, 
maža duonos, maža turtų, — 
maža ir vis maža.

Kai žmogus gyvenimą ima 
tvarkyti be Kristaus, gyve
nimas ima lūžti ir griūti. Bet 
griūdamas gyvenimas kartu 
užgriūva, palaidoja ir patį 
žmogų, kurs šį gyvenimą sta
tė be Kristaus. Tačiau Kris
tus Valdovas turi būti vėl 
paprašytas į žmogaus gyve
nimą, į žmogaus širdį. Žmo
gaus širdis yra pats didysis 
altorius.

Kai Kristus nebemylimas 
ir nebegarbinamas gyveni
me, šį gyvenimą tada atku
ria nešvari laiko dvasia ir at
sisėda visuomenės centre, vi
suomenės širdyje.

Nešvari dvasia ir jos ber
nai visada budrūs, visada 
dirba prieš Kristų ir prieš 
krikščionis. Gi katalikai, Jė
zaus Kristaus krauju atpirk
ti, dažnai saldžiai sau miega, 
patogiai ilsėdamies kataliky
bės prieglobstyje. Jie nebudi, 
nekovoja ir nevargsta dėl 
Kristaus ir Katalikų Bažny
čios reikalų bei idėjų.

Juo mažiau gyvenime bus 
Kristus, juo daugiau bus čia 
nešvarios dvasios ir jos dar
bų.

Kristaus Karaliaus šventė 
ir yra proga visiems Kristų 
atgal grąžinti į gyvenimą, į 
savo namus, į savo širdį.

Tai proga iš gyvenimo iš
guiti nešvarią dvasią ir visus 
jos planus susprogdinti.

Bet čia reikia darbo, rei
kia kovos, reikia pasiaukoji
mo ir meilės Kristui, dėl 
Kristaus ir už Kristų.

Išvarytasis Kristus ieško 
kelio atgal į visuomenę, kad 
ją ištrauktų iš jos pačios su
ruoštų vargų, ieško kelio į 
žmonių gyvenimą, į žmogaus 
sielą, į širdį, į protą.

M. M.

LietuviŲL Ansamblio 
Sukaktis

Wiesbadeno Lietuvių Tau
tinis Ansamblis, vadovauja
mas muziko S. Sodeikos, su
laukė vienerių metų sukak
ties ir gali pasididžiuoti da
vęs 150 koncertų.

Savo repertuare turi 160 
dainų bei giesmių, yra pasta
tęs net keletą operetinio po
būdžio veikalų, kaip “Nemu
nas žydi,” “Joninės,” “Lietu
viškos vestuvės,” “Šienapiū- 
tė,” “Atsisveikinimas” ir t.t.

Tai savotiškos lietuviškos 
operetės, persunktos tautiš
komis melodijomis ir lietu
viškais liaudies ritmais.

Ansamblio užuomazga pra
sidėjo dar Vilniuje. Ansamb
lyje režisierium dirba G. Ve
lička, šokiams vadovauja E. 
Lickūnaitė, o instrumentali- 
nei muzikai—Pakštas.

Ansamblio pasirodymu gė
rėjosi Rooseveltienė, Vatika
no pasiuntinys Ciarlio, buvęs 
UNRROS direktorius Euro
poje Morgan ir tūkstančiai 
amerikiečių karių. LAIC.

Perkėlė Tremtinius

(Nuo š. m. kovo 15 d. iki A. 
L. T. metinio suvažiavimo 
Washingtone š. m. rugsėjo 

21-22 d.d.)
Boston, Mass. — Comm, 

for Lith. Independence—$1,- 
289.73 (dvi aukos, $703.18 ir 
$586.55); Waterbury, Conn. 
— ALT skyr.—$1,000 (trys 
aukos, $500, $200 ir $300); 
Brockton, Mass. — Bendras 
Komitetas—$889.05 (dvi au
kos $755 ir $134.05); Keno
sha, Wise. — ALT skyr.— 
$450; Lake County, Ind. — 
ALT skyrius — $300; Pitts
burgh, Pa. — ALT skyr.— 
$300; Pittston, Pa. — lietu
viai — $177.88; Baltimore, 
Md. — Liet. Dr-jų Taryba— 
$137.26; Chicago, Ill. — AL- 
RK Federacijos 19 skyr.— 
$120; LRKSA seimo delega
tų aukos, Cleveland, Ohio— 
$115; Toronto, Ont. — Liet. 
Taryba—$108.32.

Akron, Ohio — ALT skyr. 
—$100; Binghamton, N. Y.— 
ALT skyrius — $100; New 
Haven, Conn. — ALT skyr. 
—$100; So. Range, Mich. — 
Andrius Mickus—$100; New 
York — J. Savaičio prakal
bos—$77.65; Cicero, III. — 
Savaičio-Piežos prakalbos— 
$76; Norwood, Mass. — AL- 
RK Fed. 10 skyr.—$72.47; 
Chester, Pa.—kun. E. Paukš
tis — $70; Grand Rapids, 
Mich. — ALT skyr.—$59; 
Chicago, Ill. — Roselando 9 
Wardo Liet. Dem. Klubas— 
$57.82; Bayonne, N. J. — J. 
Savaičio prakalbos—$50.

Brockton, Mass. — lietu
viai per K. Čirbulėną—$50; 
Lawrence, Mass. — Lietuvių 
Ūkėsų Klubas — $50; Nor
wood, Mass. — Am. Liet. Pi
liečių B-vė—$43.85; Bridge
port, Conn. — ALT skyr.— 
$40; Chester, Pa. — Holy 
Name Society—$35; Chica

go, Hl. — Liet. Taut. Kapinės 
—$25; Chicago, Ill. — Žemai
čių Kultūros Klubas — $25; 
Pittston, Pa.—Lith. Citizens’ 
Club—$25; Montreal, Que.— 
Liet. Taryba — $23.60; Mil
waukee, Wise. — šv. Gabrie
liaus par.—$21; Chicago, Ill. 
—Klovainiečių Klubas—$20; 
Los Angeles, Cal. — ALT 
skyr.—$18.50; J. B. Aglys, 
Chicago, Ill.—$10; N. N.— 
$10.

Chicago, Ill. — Anton Ra
žaitis—$5; Chicago, Ill. — J. 
M. Šaltenis—$5; Cleveland, 
Ohio — Labdarių Dr-ja—$5; 
Edwardsburgh, Mich. — Bes
sie Masiliūnas—$5; Pittston, 
Pa. — SLA 7 kp.—$5; Pitts
ton, Pa. — LRKSA 7 kp.— 
$5; Superior, Wise. — John 
Žilis—$5; Rockford — ALT 
skyr.—$4.50; Port Griffith, 
Pa. — LRKSA 233 kp.—$4; 
So. Range, Mich. — J. Čar- 
nauskas—$1.

Viso — $6,191.63.
Visiems aukotojams, sky

rių valdyboms ir veikėjams, 
kurie prakalbas bei minėji
mus rengė ir aukas rinko, ta
riame širdingai ačiū.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Vykdomasis Komitetas.
1946 m. rugsėjo 23 d.

Stiprins Bazes 
Pacifike

Washingtonas.—Amerikos 
laivyno Pacifike viršininkas 
admirolas Towers pareiškė, 
kad šios šalies bazės Aleutų 
salose bus žymiai sustiprin
tos.

Po kelerių metų Amerikos 
baze Guamo saloje prilygs 
Pearl Harbor rolei.

Jungtinių Valstybių val
džia taip pat tariasi dėl ba
zių Filipinų salose.

GERI LIETUVIAI
NAUJAS PASISUKIMAS

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1 1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 28, PA.
.L,,,.. ■■■   ■  1 g===a= . . . l |Į

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

- WHOLESALE GROCERS
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME CIA — REMIAME SAVUS 
8304-16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

Gal būt, bus jau apie 9 metai, 
kai atvažiavau Amerikon.

Nuo to laiko teko susitikti ir 
susipažinti su daug tautiečių.

Tada man teko sueiti į pažin
tį su Juodyte - Sugintiene. Ji ką 
tik buvo susilaukus dukrelės 
Bronislavos.

Juokinga ir prisiminti, kai tuo 
laiku Sugintienė sakę: “Mano 
duktė neturės galimybės išmok
ti lietuviškai.”

šiandieną jos duktė jau ne 
tik kalba lietuviškai, bet lanko 
lietuvišką - katalikišką mokyk
lą ir gieda lietuviškas giesmes.

Tai gražus pavyzdys.
Jeigu šiuo pavyzdžiu sektų 

kiekviena jauna šeima, tai čia 
gimę mūsų valkai būtų geri 
Amerikos patrijotai ir susipra
tę lietuviai.

Aną dieną susitikau Kodienę. 
Ji buvo pilna rūpesčių, bet ūpas 
buvo geras.

Ji ir jos vyras Juozas neseniai 
nusipirko pusę bloko namų ir 
ten žada įtaisyti pelningą biznį,

Jie abu yra geri lietuviai ir 
dalyvauja jų tarpe.

Jų duktė Barbora baigia vidu
rinį mokslą ir žada įstoti uni
versitetan. •

CHESTERIO BAŽNYČIOJ

Gausi ir tvarkinga Regens- 
burgo lietuvių tremtinių ko
lonija iškelta į kitą vietą — 
Scheinfeldą (tarp Wurzburgo 
ir Nuembergo) — į vieną pi
lį, kurioje pirmiau stovėjo 
vienas amerikiečių dalinys.

Neseniai to dalinio vadas 
buvo atvykęs į pilį naujų gy
ventojų aplankyti. Apžiūrė
jęs visus pastatus ir rajoną, 
jis pareiškė pasigėrėjimą sto
vyklos tvarka. Jam labai pa
tiko tvarkingumas, švara, 
medelių ir gėlynų priežiūra.

Prieš išvykdamas per UN- 
RRA vadovybę pareiškė vi
siems stovyklos gyventojams 
savo pasitenkinimą.

Taip Atrodo Sibiro 
Tremtiniai

Lenkijos vyriausybė pada
rė sutartį su sovietų vyriau
sybe dėl grąžinimo į Lenkiją 
lenkų, 1939-40 m. išvežtų į Si
birą, Kazachstaną ir kitas to
limas Rusijos dalis.

Dalis tų lenkų jau yra grį
žę. Vieno Paryžiaus laikraš
čio korespondento, kuris tuos 
grįžusius matė, pasakojimu, 
tie žmonės atrodo labai išse
kę, apsidengę skarmalais, ba
si arba kojos apvyniotos sku
durais.

Be abejojimo, ne kitaip yra 
ir su mūsų tautiečiais, kurie 
yra ištremti į tolimus Sovie
tų Rusijos kampus.

Pedagoginis Lietu
viu Žurnalas

Lietuviai tremtiniai Vokie
tijoje išleido pedagoginį žur
nalą “Tremtinių mokykla.” 
Žurnale daug medžiagos pe
dagogikos klausimais, o taip 
pat ir literatūros. Tiek iš tu
rinio, tiek iš išvaizdos žurna
las daro labai gerą įspūdį.

Chesterio lietuvių parapija sa
vo atlaidus turėjo spalių 20, 21 
ir 22 dienomis.

Klebonas kun. E. Paukštys 
visuomet parengia savo parapi
jėlės pamaldas nuoširdžiai ir 
kruopščiai.

— Prezidentas Trumanas 
vėl pasiūlė, kad į Palestiną 
įleistų 100,000 žydų. Jis ža
dėjo stengtis, kad būtų pra
plėstas įvažiavimas žmonėms 
ir į"Ameriką.

“AMERIKOS” VAJUS
Lenktyniavimas eina pilnu tempu

Katalikų Spaudos Rėmėjų sumanytas vajus, surinkti 
“Amerikai” naujų skaitytojų gyvai eina. Daug kas noriai 
jungiasi į tą spaudos platinimo darbą ir kreipiasi į laikraš
čio administraciją dėl informacijų.

Išvengti nereikalingam susirašinėjimui, visiems pra
nešame, kad —

Vajaus tvarka yra tokia
1. Lenktyniavime gali dalyvauti visos lietuvių koloni

jos.
2. Kiekvienas “Amerikos” skaitytojas pirmiausiai pa

sistengia užsimokėti užsilikusią skolą ir atnaujina prenume
ratą sekantiems metams.

3. Kiekvienas senas skaitytojas pasistengia surasti 
“Amerikai” naujų prenumeratorių arba pats užrašo “Ame
riką” savo pažįstamiems Amerikoje arba tremtiniams už
jūryje.

Dovanos
Kiekvienas, suradęs naujų skaitytojų, gaus dovanų:
1. Kas užrašys 1 naują prenumeratorių, ir prisius $3.00, 

gaus J. Aisčio eilių knygą “Be Tėvynės Brangios.”
2. Kas gaus “Amerikai” 2 prenumeratorius ir prisius 

$6.00, gaus knygą “Amerikos Lietuvių Katalikų Darbai”.
3. Kas suras “Amerikai” 5 naujus prenumeratorius ir 

prisius $15.00, gaus dovanų T. Chase “The Story of Lithua
nia.” Ta knyga yra išleista anglų kalba, todėl labai naudin
ga čia gimusiems, kurie neturėjo progos mokytis Lietuvos 
istorijos.

4. “Amerikos” platinime pasidarbavusių asmenų var
dai skelbiami laikraštyje.

Šios savaitės pasižymėjusių asmenų sąrašas: 
Amsterdam, N. Y. — St. Rimkūnas.
Brooklyn, N. Y. — Tadas Gudeika, A. Milinavičius, J. 

Jaskevičius, J. Andruškevičienė ir A. Vinskus.
Elizabeth, N. J. — V. Mickus, A. Pavydįs, J. Robinskas, 

A. Karvojus, P. Milukas ir D. Avilionis.
Hoboken, N. J. — M. Barkus.
Maspeth, N. Y. — A. Ciplis.
Scranton, Pa. — St. Žemaitis.
Bridgeport, Conn. — A. J. Klimaitis.
Detroit, Mich. — Anna Kratage.
Jersey City, N. J. — J. Stonienė.
Tamsta irgi esi kviečiama(s) prisidėti prie “Amerikos” 

platintojų skaičiaus.

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

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

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

suokite:

“AMERIKA”
222 South 9th Street, Brooklyn 11, N. Y.
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ISTORINIS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
KONGRESAS

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI |

(Pradžia 1 pusi.)
Kongreso pirmininku buvo 

išrinktas kompozitorius A. 
Aleksis, vicepirm. EI. Paura- 
zienė ir J. Boley.

Sekretoriatan įėjo Elz. Sa- 
mienė ir M. Andrikytė.

Be to dar, buvo išrinktos 
atitinkamos komisijos — fi
nansų, mandatų, statutų ir 
rezoliucijų.

Prieš pradedant darbus, 
buvo sustojus išklausytas 
kongresui popiežiaus apaš
tališkasis palaiminimas, at
siųstas per apaštališkąjį de
legatą arkivyskupą A. G. Ci- 
cognani.

Šv. Tėvas laimindamas lin
kėjo, kad kongresas pasiek
tų daug darbų, našių “tiek 
Amerikos lietuviams katali
kams, tiek tiems, kurie yra 
tėvynėje šiais išbandymo lai
kais.”

Perduodamas popiežiaus 
žodžius, arkiv. A. G. Cicog- 
nani atsiuntė ir savo linkėji
mus darbams.

Iš Europos buvo gautas į- 
spūdingas sveikinimas iš 
kun. M. Krupavičiaus. Jo žo
dis, lygiai kaip ir popiežiaus 
delegato kun. F. Kapočiaus 
sveikinimas, atėjęs antrą 
kongreso dieną, atskirai 
spausdinami.

Rezoliucijų komisijos var
du adv. K. Jurgėla perskaitė 
kongreso sveikinimus prezi
dentui Trumanui, Šv. Tėvui, 
Valstybės sekretoriui Byrnes 
ir Baltijos valstybių atsto
vams Washingtone.

Po to svarbias .kalbas pa
sakė ministeris P. Žadeikis, 
BALF pirm. kun. Dr. J. Kon
čius, iš Europos atvykęs B. 
Budginas, Amerikos Lietu
vių Tarybos pirm. L. Šimu
tis, kun. V. Karalevičius ir 
skaitė paskaitą Kunigų Vie
nybės pirm. kun. P. Juras.

Ministeris P. Žadeikis sa
vo kalboje pabrėžė: “Mūsų 
uždavinys yra budėti . . . 
Reikia susitvarkyti kovai dėl 
tautų laisvės ir garbės, dėl 
valstybių laisvės atstatymo. 
Lietuva niekados neatsisa
kys nepriklausomybės.”

Kongreso dalyviai su ypa
tingu susitelkimu išklausė 
Lietuvos požemio kovotojo 
B. Budgino kalbos — karštų, 
uždegančių, skaudžią lietu
vių tautos tikrovę atiden
giančių žodžių.

Jo kalba juo labiau buvo 
visiems įdomi ir nušviečian
ti, kad pats B. Budginas, 
kaip požemio kovotojas, bu
vo nacių suimtas, perėjo de
šimt kalėjimų ir matė kon
centracijos stovyklas.

Po kalbų buvo išklausyta 
sveikinimų — Anglijos Lie
tuvių Tarybos, NCWC atsto
vo, eilės organizacijų ir at
skirų asmenų.

Ta proga buvo pranešta, 
kad aukų kongresui pirmą 
dieną buvo gauta 1,498 dole
riai.

Antrą dieną aukos pašokė
jo ligi arti 1,900 dolerių.

Aukotojų sąrašas bus vė
liau paduotas.

Taip pat buvo perskaity
tos ir priimtos svarbios rezo
liucijos. Viena jų buvo nu
siųsta Amerikos vyriausybei 
reikalaujant daryti žygių, 
kad rusų kariuomenė būtų 
atitraukta iš Lietuvos ir su
grąžinta tai šaliai nepriklau
somybė. Antroji rezoliucija 
lietė tremtinių padėtį, trečio
ji — katalikų akciją.

Koncertas
Sekmadienį 8 vai. vakare 

tame pat “Pennsylvanijos” 
viešbuty įvyko muzikos ir li
teratūros vakaras.

Žmonių prisirinko tiek, 
kad kitiems teko stovėti.

Daug kas ypač domėjosi 
šio koncerto naujumu, nes 
jame pasirodė ne . tik daini
ninkai ir muzikai, bet ir ra
šytojai skaitė savo kūrinių.

Koncertą atidarė J. B.

Laučka ir pakvietė kun. J. 
Borevičių, S.J., tarti keletą 
žodžių apie meno reikšmę lie
tuvių tautoje.

Programoje pirmutinis pa
sirodė Angelų Karalienės pa
rapijos choras, vadovauja
mas Pr. Dulkės. Žmonės at
sidėję klausėsi lietuviškos 
dainos garsų.

Šis choras dainavo dviem 
atvejais. Jam akomponavo 
Jurgis Diriginčius.

Žymusis lietuvių poetas J. 
Aistis - Aleksandravičius pa
skaitė savo poezijos — gilios 
ir žavinčios.

Su ypatingu susidomėjimu 
buvo sutikta B. Nasvytytė - 
Smetonienė, skambinusi 
Schumanno, Nabažo ir Lisz- 
to kūrinių. Jos aukšta tech
nika, nuoširdus ir grakštus 
veikalų atlikimas visiems da
rė stiprų įspūdį.

Savo raštų išėjo skaityti 
Kanados lietuvių rašytoja 
Marija Aukštaitė, daugeliui 
pažįstama iš jos kūrybos mū
sų spaudoje. Savo poezijos 
taip pat skaitė A. Vaičiulai
tis.

Polyna Stoska dar kartą 
priminė, kad ji yra didelė 
daininkė. “Man per naktį bu
vo liūdna,” “Vien tik menui,” 
“Kur bakūžė samanota” 
skambėjo taip gražiai, kad 
tikras džiaugsmas buvo 
klausytis jos balso.

Daina ir toliau skambėjo: 
Apreiškimo parapijos cho
ras, vadovaujamas K. Strum- 
skio, išėjo baigti programos 
su “Kur bėga Šešupė” ir ki
tomis dainomis. Su choru 
solo pasirodė G. Vitaitytė, o 
prie piano buvo Židanavičie- 
nė.

Apreiškimo chorui ir vi
siems koncerto dalyviams su
giedojus Lietuvos himną, 
programa buvo baigta.

Taip praėjo įvairus ir 
aukštai kultūringas savo 
programa muzikos ir litera
tūros vakaras, didelė naujie
na Amerikos lietuvių istori
joje.

Daug žmonių reiškė pagei
davimą, kad tokių koncertų 
būtų daugiau rengiama.

Amerikos lietuviai, savo 
gausiu dalyvavimu, parodė, 
kad jie domisi ir įvertina to
kius koncertus.

Antroji diena
Pirmadienis, antroji kon

greso diena, buvo paskirta 
organizaciniams Federacijos 
reikalams.

Įdomią paskaitą skaitė K. 
Čibiras, nemaža apie Lietu
vą parašęs ispanų kalba.

Išklausyta pranešimų ir 
apyskaitų. Daug minčių su
kėlė tolesnis kun. P. Juro pa
skaitos svarstymas ir joje 
iškelti siūlymai.

Buvo dar išklausyta eilės 
sveikinimų ir gauta nemaža 
aukų.

Patyrus, kad tebėra gyvų 
Federacijos steigėjų, jie bu
vo pakelti garbės nariais — 
tai kun. Dr. K. Urbonavičius 
ir Jurgis Tumasonis. Anks
čiau garbės nariu buvo pa
keltas K. Krušinskas.

Nauja valdyba
Į naują Federacijos valdy

bą išrinkti: kun. J. Balkūnas,
J. B. Laučka, L. Šimutis, kun. 
P. Juras, A. Aleksis, A. Knei- 
žys, kun. I. Albavičius, M. 
Zujus ir A. Vaičiulaitis.

Kandidatais liko J. Boley,
K. Vilniškis ir K. Krušins
kas.

Valdyba pareigomis taip 
pasiskirstė — pirm. A. Knei- 
žys, vicepirm. A. Aleksis ir 
M. Zujus, sekr. L. šimutis, 
iždin. kun. J. Balkūnas, na
riai — J. B. Laučka, kun. P. 
Juras ir A. Vaičiulaitis.

Dvasios vadu bus prašo
mas patvirtinti kun. I. Alba
vičius.

Antradienį kongreso daly-

Rugsėjo Mėn. Dovanos Nukentėjusiems 
Lietuviams

Prie kasdieninių, vis daugėjančių darbų, BALF žmonės kas
dien planuoja ir ateičiai. Bet nežiūrint kaip planuojama, vistiek 
būtiniausiai reikalinga: maisto, drabužių, apsiavimo, knygų, po- 
pieros, mokykloms įrankių, muilo, siūlų ir adatų.

Pats brangiausias Europoje daiktas šiandien yra cigaretė, 
kuri ten vertesnė daugiau 100 kartų. Antroj vietoj — kava, tre
čioj — riebalai. Toliau eina kitas maistas ir drabužiai. Tų daugiau
siai reikia, be tų gyventi neįmanoma.

žinodami tą, duosnūs amerikiečiai tebesiunčia gausias dova

Vajus tebevyksta. Sandėlys apytuštis, pasiųsta viskas kas 
gauta. O dar daug visko reikia. Dėl to malonėkite tuoj siųsti dau
giau dovanų į:
UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF AMERICA, Inc.

WAREHOUSE
101 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-6203

nas nuo karo nukentėjusiems. Jiems visiems dėkų.
Per rugsėjo mėn. gauta dovanų iš sekančių asmenų, įstaigų 

ir tuoj pasiųsta į Europą: '
Boston, Mass. — M. C. Cooper...........................................  125 sv.
Cambridge, Mass. — BALF 60 skyrius.............................. 200 sv.
Chester, Pa. — J. Tamošaitienė......................................... 9 sv.
Chicago, Ill. — Faulkner’s Educat’l Book Exch. (knygų) 180 sv.
Cleveland, Ohio — “Dirva”................................................. 30 sv.
Dover-Foxcroft, Maine — M. Klimavicz ....................... 37 sv.
Gardner, Mass. — A. Šimkienė ......................................... 12 sv.
Glen Ellyn, Ill. — Mrs. Haberle......................................... 10 sv.
Greene, Maine — šv. Pranciškaus Vienuolynas (knygų) 133 sv.
Harrison, N. J. — Sopulingos Dievo Motinos par............. 554 sv.
Haverhill, Mass. — BALF 59 skyrius .............................. 192 sv.
Laurence, Mass. — Kun. J. Juras (knygų) ...................... 64 sv.
Lynbrook, N. Y. — J. Raudonaitis .................................... 264 sv.
Naugatuck, Conn. Mrs. L. Kane ....................................... 15 sv.
Newark, N. J. — P. Deksnys ............................................. 40 sv.
New Britain, Conn. — K. Demeikis .................................. 5 sv.
Newtown, Pa. — Joseph Marie Villa ................................ 7 sv.

(mokyklos reikmenų) ......................................... 23 sv.
Rockford, UI. — BALF 85 skyrius .................................... 231 sv.
Queens Village, N. Y. — Eva Ruopoli .............................. 23 sv.
Tacoma, Wash. — A. Willis ............................................... 17 sv.
Waterbury, Conn. — Elenora Giedra .............................. 11 sv.

A. žanavičienė ....................................................... 34 sv.
Valencis ................................................................. 31 sv.

Brooklyn, N. Y. — šiugžda................................................. 9 sv.
per Brazinski ....................................................... 37 sv.
S. Tumšienė ........................................................... • 4 sv.
A. Arkunas ...........................................  ..,..... ._ 3 sv.
W. Gailiauskas ............................................   23 sv.
V. Kaminskas ....................................................... 27 sv.
K. Leiga (knygų) ................................................. 4 sv.
Nell Luvanus ......................................................... 8 sv.
T. Stučienė ........................................................... 9 sv.
J. Phillips ............................................................... 85 sv.
J. Adams ............................................................... 74 sv.

(knygų) ................................................. 23 sv.
A. Rutkūnas ......................................................... 4 sv.
K. Ražauskienė ..................................................... 7 sv.
J. Miliauskas ......................................................... 11 sv.
E. Usevich ............................................................. 9 sv.
Varnas .................................................................. 3 sv.
U. Kijauskienė ....................................................... 20 sv.
E. Jermala ............................................................. 10 sv.
Nursing Sisters of Sick and poor........................ 128 sv.
B. Fedorick (maisto) ........................................... 40 sv.
M. Kocienė ............................................................. 104 sv.
M. Razanauskas ................................................... 12 sv.
P. Narvydas ......................................................... 20 sv.
Butkienė ................................................................. 10 sv.
I. Ambrozevičienė ................................................. 13 sv.
J. Cherka ............................................................... 30 sv.
Kalvelis ................................................................. 19 sv.
P. Grisaitis ........................................................... 83 sv.

Maspeth, N. Y. — Viešpaties Atsimainymo par.
(per kun. Balkūną) ............................................. 63 sv.

C. A. R. E. SIUNTINIAI TIK 
PO $10.00

Iki šiol grupės šalpos organi
zacijų įsteigtas kooperatyvas 
C.A.R.E. į Europą pristatydavo 
30 svarų koncentruoto maisto 
produktų siuntinius po $15 už 
siuntinį, bet nuo spalių 1 d. tie 
siuntiniai bus pristatyti skai
tant tik po $10 už siuntinį.

C.A.R.E. siuntiniai yra labai 
geri, juose maisto vienam žmo
gui pakanka ilgam laikui. Juose 
yra šviesto, lašinių, mėsos, rie
balų, cukraus, sūrio, kakao, ka
vos, saldainių, pieno ir kitų pro
duktų, net 10 pakelių cigarečių. 
Siuntinius galima siųsti atski
riems asmenims visose zonose

vių būrys buvo susirinkęs 
prie Motinos Cabrini grabo, 
kur koplyčioje buvo atlaiky
tos pamaldos.

Šin Amerikos Lietuvių 
Kongresan savo atstovus tu
rėjo atsiuntę ir kai kurie di
dieji amerikiečių laikraščiai, 
kaip “The New York Times.” 

Vokietijoje, Italijoje, Prancūzi
joje, Belgijoje.

Siuntinius galima užsakyti 
rašant tiesiog C.A.R.E., 50 
Broad St., New York 4, N. Y.

ĮVERTINA DOSNIĄ UŽJŪRIO 
BROLIŲ PAGALBOS RANKĄ

Prieš kurį laiką BALF centre 
gautas iš Europos kitas padėkos 
laiškas, kuriame tarp kitko ra
šoma: ____

“Mes, tremtiniai, jau nekartą 
esame patyrę dosnią mūsų už
jūrio brolių pagalbos ranką ir 
parodytą gilų nuoširdumą, re
miant mus moraliai ir materia
liai. Kiekvienas jūsų parėmimas, 
nors jis ir mažiausias būtų, mu
myse sukelia didelį džiaugsmą 
ir padėką tiems, kurie mūsų ne
užmiršta, nes tada mes jaučia
mės ne vieni, bet kartu su šim
tais tūkstančių mūsų kraujo 
brolių. Tas mums priduoda vil
ties ir dvasinės jėgos nenusi
minti ir likimo uždėtą sunkią 
naštą tempti iki galo, nepalūž- 
tant moraliai, kol tikrosios lais
vės varpas suskambės visame 
pasaulyje.”

NEWARKO LIETU
VIŲ BAŽNYČIA

Spalių 27 d. minima 
šios lietuvių parapi
jos auksinė sukaktis, 
dalyvaujant arkiv. T. 

J. Walsh.
Klebonas kun. Ign. 
Kelmelis šion bažny
čion naujų dalykų ir 
pataisymų įdėjo už 

80,000 dolerių.

— Amerikos armijos inži
nieriai pasiekė naują greičio 
rekordą su vokiečių V-2 ra- 
kieta — padaryta 3,600 my
lių per valandą.

— Mirė filmų artisto Jack 
Benny tėvas, gimęs Lietuvoj.

Lewistone, Maine
Atgaivinta L. Vyčių 2 kuopa
Jau nuo seno esant nemažai 

lietuvių kolonijai Maine valsty
bėje, čia gana anksti ėmė organi
zuotis lietuviškasis jaunimas. S. 
Bugnaitis, kartu su M. A. Nor
kūnu sudarę pirmąjį Lietuvos 
Vyčių konstitucijos projektą, 
1912 m. Lewiston, Me. įkūrė pir
mąją Lietuvos Vyčių kuopą, ku
riai, aplinkybėms susidėjus, vė
liau teko L. Vyčių 2-sios kuo
pos vardas. Prie šios pirmosios 
vyčių kuopos prisirašė 31 lewis- 
tonietis.

Vadovaujant S. Bugnaičiui ir 
Valerijai Čiužienei - Vaičiulaitei, 
L. Vyčių kuopa Lewiston, Me. 
ilgus metus buvo labai aktyvi, 
bet metų bėgyje sumažėjus lie
tuvių skaičiui Lewistone, kuopos 
veikimas nusilpo ir galiausiai vi
sai apmirė.

Lietuvos pranciškonai, besirū
pindami Maine valstybės lietuvių 
religine, tautine ir kultūrine ge
rove, atkreipė savo akis ir į 
Maine lietuviškąjį jaunimą. Grį
žus iš kariuomenės į Lewiston 
apie 90 jaunuolių, iškilo jauni
mo organizacijos klausimas. Ka
dangi Lewistone jau 1912 m. bu
vo įkurta vyčių kuopą, tat nu
tarta ją ir atgaivinti.

Rugsėjo 8 d. Lietuvos pran
ciškonų vienuolyne Mt. St. Fran
cis, Greene, buvo sušauktas Le- 
wistono lietuviškojo jaunimo su
sirinkimas atgaivinti L. Vyčių 
kuopos. Gausų jaunimo susirin
kimą atidarė malda ir trumpa 
kalba Liet, pranciškonų Ameri
koje provincijolas kun. Justinas 
Vaškys, O.F.M. Susirinkimą svei
kino ir apie vyčius suteikė dau
giau informacijų iš L. Vyčių 
Centro So. Boston, Mass, atvykę 
trys atstovai: L. Vyčių centro 
finansų raštininkė Felicija Gren- 
delytė, “Vyties” redaktorius Jo
nas Kumpa ir Petras Kupraitis.

Po kalbų, kun. Modestas Ste- 
paitis, O.F.M., perskaitė prie at
naujintos L. Vyčių kuopos prisi- 
rašusių pavardes. Viso prie L. 
Vyčių antrosios kuopos prisirašė 
50 jaunuolių, kurie kuopos dva
sios vado kun. Just. Vaškio buvo 
prisiekdinti. Įdomu pažymėti, 
kad prie šios Lewistono vyčių 
kuopos priklauso taip pat keturi 
kunigai pranciškonai.

Naujon kuopos valdybon iš
rinkti šie vyčiai: pirm.—H. Reid- 
manas; vicepirm.—M. šabanaitė; 
fin. rašt.—Julė Sabaliauskaitė; 
prot. rašt.—Elžbieta Marquis - 
Stasiulytė; ižd.—Kazys Vitonis; 
iždo globėjais—Jennie Baltrus ir 
Francis Sabaliauskas; maršalka 
—Antanas Rudokas; koresp.— 
Stella Paulauskaitė.

Ansonia, Conn.
Ansonijos lietuviai gražiai pa

sirodė miesto parade, kuris bu
vo surengtas rugsėjo 14 d. ka
reiviams pagerbti.

Lietuviai turėjo savo atskirą 
grupę.

Buvo paruošti šūkiai, kurių 
viename buvo įrašyta: “Paverg
ta Lietuva reikalinga laisvės.”

Karių Motinų klubo narės bu
vo pasipuošusios gėlėmis, per
rištomis Lietuvos vėliavos spal
vomis.

Šiam gražiam pasirodymui 
lietuviai pašventė daug laiko.

Daugiausia pasidarbavo M. 
Balkuvienė, V. Višniauskas ir O. 
Čeplinskienė.

O. čeplinskienė.

Newark, N. J.
BALF 35 skyriaus susirinki

mas įvyko spalių 4 d., dalyvau
jant nemažam skaičiui narių ir 
svečiui inž. B. Budginui, kuris 
tik prieš kelias dienas buvo at
vykęs iš Vokietijos.

Susirinkusieji turėjo progos 
išgirsti jo įdomią kalbą. Jam te
ko pergyventi Lietuvoje dviejų 
žiaurių priešų okupaciją ir veik
ti pogrindžio organizacijoje. Vė
liau buvo suimtas ir kalinamas 
Vokietijos kalėjimuose.

Be dienotvarkės, toliau buvo 
kalbama apie rengiamą kortavi- 
mo vakarą, kuris jau anksčiau 
buvo nutartas surengti ir įvyks 
lapkričio mėn. 8 d. vakare, Šv. 
Jurgio salėje, Newarke. Sykiu 
ir maža loterija, kuriai nariai 
vienbalsiai pažadėjo aukoti 
daiktus. Be to, visi vakaro da
lyviai bus vaišinami vakaro ren
gėjų pagamintais skanumynais.

Visos to vakaro pajamos ski
riamos iš Europos atvykstan
tiems lietuviams sušelpti. Bilie
tai jau platinami.

Tikimės, kad visi mūsų nariai 
atsilankys kaip vienas, o be to, 
bus ir svečių.

Rengimo komisija prašo visus 
narius, taipogi ir svečius, gau
siai dalyvauti ir paremti mūsų 
taip svarbų darbą, kuris atvyk
stantiems * tremtiniams suteiks 
nemaža džiaugsmo.

Kitas svarbus susirinkimas į- 
vyks lapkričio 1 d. 8 vai. vak., 
Šv. Jurgio salėje, 180 New York 
Ave., Newarke.

Skyriaus valdyba prašo visus 
narius gausiai dalyvauti. Kurie 
dar nėra užsimokėję nario mo
kestį už 1946 m., prašomi užsi
mokėti.

Aukojamus daiktus prašome 
atnešti į susirinkimą, arba pas 
A. S. Trečioką.

Rengimo komisijos vardu, lin
kiu visiems malonaus pasimaty
mo parengime, lapkričio 8 d., 8 
vai. vakare.

T. M. Grybaitė.

Paterson, N. J.
Spalių 20 d. buvo paminėta 

35 metų parapijos sukaktis.
Ta intencija iš ryto buvo at

laikytos mišios, o vakare su
ruoštas bankietas.

Svečių ir viešnių atsilankė 
pilna salė.

Mergaičių grupė parengė val
gius ir vaišino svečius. x

Kalbėjo kun. J. Stašaitis, at
vykęs iš New Yorko, ir kiti.

Po to buvo šokiai. Svečiai 
linksminos ir dainavo lietuviš
kas dainas.

Brooklyno Lietuviai Graboriai
◄ ------------ ►

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamnotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(šalinskas) 

Laisnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM

NEMOKAMAI 
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
4-—.— ----------------------------------♦

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Reikia priminti, kad jau baig
ta dažyti bažnyčia ir klebonija. 
Pagražinti ir atnaujinti altoriai.

Klebonas kun. J. Kinta vi
siems dėkoja už paramą.

J. Marshall.

Baltimore, Md.
Lietuvis kandidatas

Nuo šeštos rinkimų apygar
dos kandidatu į atstovų rūmus 
yra išstatytas lietuvis Antanas 
J. Miceika.

Tikimės, kad lietuviai parems 
savo tautietį.

Rinkimų diena — lapkričio 5 
d.

A. Miceika yra respublikonų 
partijos kandidatas.

Jis yra Baltimorės Lietuvių 
Draugijų Tarybos pirmininkas.

Lietuviams didelė garbė būtų 
išsirinkti savo tautietį aukštoms 
pareigoms. K.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Visi atsiminkit balsuoti lap
kričio 5 d., nes tai yra jūsų prie
dermė, kaipo Amerikos piliečių.

Mes visi, kaipo lietuviai, at- 
jauskim ir balsuokim už Ber
nard Jenuss iš Kearny, N. J., 
kuris neseniai grįžo iš karo ir 
yra pasiruošęs darbuotis visuo
menės gerui, ypač mūsų lietu
viams, kurių daug gyvena Kear
ny.

Spalių 20 d. per 80 moterų 
grupė važiavo dviem autobusais 
į Motinos Cabrini koplyčią New 
Yorke.

Jau suorganizuota mūsų pa
rapijos CYO krepšinio (basket
ball) komanda.

Seselės ir berniukų sodalicija 
dėkoja už didelę finansinę pa- 
gelbą, kurią suteikė Šv. Vardo 
draugija. Jie aukojo $200 sese
lėms pagelbėti jų darbe, kurį 
jos pasiėmė su parapijos jauni
mu.

Spalių 12 d. Amelia Juozapai- 
čiūtė iš Kearny, N. J. susituokė 
su I. Reiff iš Clarendon, Pa.

A. E. S.

RENGIAS ATGAIVINTI 
LAIKRAŠTĮ

Rūpinamasi atgaivinta sava 
spauda, kuri, karui prasidėjus, 
buvo uždaryta. Ligi šiol teišeina 
laikraščiai anglų, prancūzų ir 
ispanų kalbomis. Laikraščio rei
kalingumas bus neišvengiamas, 
turint dėmesy apgyvendinimą 
Brazilijoj išvietintų lietuvių.
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LIETUVIŲ GIESMĖ PRIE AMERIKOS 
ŠVENTOSIOS GRABO

Mūsų Apylinkėje MIRĖ KNYGNEŠYS J. ŠERTVYTIS Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Antradienį, spalių 22 d., 
10:30 vai. ryte, buvusio Ame
rikos Lietuvių Katalikų Kon
greso dalyviai nuvyko ap
lankyti Amerikos naujos 
šventosios Motinos Cabrini 
kapo New Yorke. Prisipildė 
pilnutė koplyčia.

Šv. Mišias atnašavo kun. 
J. Valantiejus, Waterburio 
lietuvių parapijos klebonas. 
Jam patarnavo kun. J. Gu- 
rinskas.

Dalyvavo dar šie kunigai: 
prel. Ambotas, Balkūnas, Le- 
kešis, A. Pažereckas, Borevi- 
čius, S.J.

Mišių metu, vadovaujant 
varg. Aleksiui iš Waterburio, 
Conn., sugiedota: “Pulkim 
ant kelių,” “Marija Marija,” 
“Šventas Dieve” ir kitos 
giesmės.

Po mišių graudų ir jaudi
nantį pamokslą pasakė kun. 
J. Borevičius, S.J., neseniai 
atvykęs iš Europos.

Buvo suteiktas Švč. Sakra
mentu palaiminimas, atkal
bėtos maldos ir pranešta 
apie staigią mirti a.a. Jokū
bo ir Mortos Šertvyčių.

Pamaldoms pasibaigus 
prel. Ambotas laimino visus 
šventosios Motinos Cabrini 
relikvijomis.

Po to visi sustoję sugiedo
jo “Lietuva tėvynė mūsų,” ir 
tuo iškilmės pasibaigė.

Taip tai trečioji kongerso 
diena baigėsi ir dalyviai at
sisveikinę išvyko į savo ko
lonijas namon. Dalyvis.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

New Yorko Federacijos 
apskrities mėnesinis susirin
kimas įvyks šį penktadienį, 
spalių 25 d., Apreiškimo par. 
žemutinėje salėje.

Draugijų atstovai ir sve
čiai prašomi ateiti 8 vai. vak.

Valdyba.

RAŠYTOJOS MARIJOS 
AUKŠTAITĖS AUKA 

TREMTINIŲ FONDUI

Amerkos Lietuvių Katali
kų Kongreso proga New 
Yorkan buvo atvykusi Kana
dos lietuvių rašytoja Marija 
Aukštaitė.

Ji aplankė “Amerikos” 
laikraščio įstaigą ir Tremti
nių Fondui, iš kurio siunčia
ma “Amerika” lietuviams 
tremtiniams Europoje, pa
aukojo 20 dolerių.

“Amerika” už šią didelę 
auką nuoširdžiai dėkoja ra
šytojai Marijai Aukštaitei, 
uoliai šio 
darbei.

Marija 
virtadienį 
vyko į Pennsylvaniją aplan
kyti savo giminių ir pažįsta
mų.

laikraščio bendra-

Aukštaitė šį ket- 
iš New Yorko iš-

ATPLAUKĘ LIETUVIAI

Pirmadienį, spalių 21 d., 
New Yorko uostą pasiekė iš 
Europos atvykę šie lietuviai:

Irena Jacinavičienė su sū
num Alfredu, D. Kailiūnas 
su žmona Veronika, VI. Man- 
trimas su žmona Barbora, 
dukterim Brone ir sūnum 
Vladu, Vitas Stravinskas, K. 
Jakimaitis, Alb. Zimavičius, 
seserys Dorotėja ir 
žiugždaitės, ir Edv. 
brauskas.

Visi atplaukusieji 
Amerikos piliečiai.

Adele 
Dam-

yra

PRAKALBOS

BALEVIČIŲ PADĖKA

Iš širdies dėkojame vi
siems giminėms ir drau
gams, atsilankusiems mūsų 
auksinėse vestuvėse rugsėjo 
29 d.

Ypač esame dėkingi Mas- 
petho klebonui kun. Jonui 
Balkūnui už taip gražų ap
tarnavimą per šliūbą, už pui
kų pamokslą ir sklandų pro
gramos vedimą per pietus. 
Taipgi dėkojame ir klebonui 
pagelbėjusiems svečiams ku
nigams.

O piršliams, Veronikai Ta
mošiūnienei (hartfordietei) 
ir Simonui Cerebiejui, neran
dame žodžių, kaip padėkoti 
už tokį gražų jų pasirodymą 
ir pasitarnavimą.

Džiaugiamės ir didžiuoja
mės, kad, išgyvenę 55 metus 
Amerikoje ir sulaukę tokio 
amžiaus, turime tiek daug 
gerų ir garbingų prietelių, 
kurie savo dalyvavimu ir 
gražiais linkėjimais tikrai 
sustiprino mus dvasioje ir 
sveikatoje.

Linkim jiems visiems su
laukti ilgų metų.

Juozas ir Teofilė
Balevičiai.

DĖKOJA UŽ KNYGAS

Vėli
Raš 
l. d 
Šmd
“Ba

• Z. Griškaite lapkričio 3 
d. dainuoja Bostone. -

• Vyt Bacevičius lapkri
čio 1 d. turi piano koncertą 
New Yorke.

• L. Šimutis, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirminin
kas, antradienį išvažiavo į 
Chicagą.

• A. Daugirdas trečiadienį 
spaudos platinimo reikalais 
išvyko į Binghamtoną, N. Y. 
ir kitus rytinius miestus.

• E. Samienė ir V. Tube- 
lienė, suvažiavimams atvy
kusios New Yorkan, aplankė 
“Amerikos” įstaigą ir trečia
dienį grįžo Chicagon.

• J. Olšauskas, po seimų ir 
kongresų New Yorke, grįžo 
Amsterdaman, N. Y. aplan
kęs “Ameriką.”

• J. Aistis - Aleksandravi
čius, dalyvavęs Katalikų 
Kongreso proga surengtoje 
vakaro programoje, antra
dienį su žmona išvyko Ma- 
rianapolin.

• B. Nasvytytė - Smeto
nienė, dalyvavus koncerto 
programoj, pirmadienį išva
žiavo į Euclid, Ohio, kur gy
vena.

• A. Kneižys, naujas Fe
deracijos pirmininkas, “Dar
bininko” redaktorius ir BA
LF seimo posėdžių pirminin
kas, išvyko į Norwoodą, 
Mass.

• Konsulas Dr. P. Dauž- 
vardis, dalyvavęs BALF sei
me ir Katalikų Kongrese, 
grįžo Chicagon.

• M. Zujus, “Garso” re
daktorius, iš New Yorko iš
vyko į Wilkes Barre, Pa.

• Kun. Ign. Albavičius 
ketvirtadienį grįžo į Cicero, 
ui.

• Kun. J. Švagždys, ligšio
linis Federacijos dvasios va
das, Katalikų Kongreso pro
ga buvo sustojęs Elizabethe, 
N. J .

• Prelatas J. Ambotas iš 
Hartfordo, Conn, buvo atvy
kęs dalyvauti Katalikų Kon
grese.

• Kun. Dr. J. Vaškas, at
stovavęs T. Marijonus BALF 
seime ir Katalikų Kongrese, 
grįžo MarianapoUn, kur jis 
yra kolegijos rektorius.

• Kun. P. Juras, Kun. Vie
nybės pirmininkas, aktyviai 
dalyvavęs BALF seime ir 
Katalikų Kongrese, išvažia
vo į Lawrence, Mass.

• B. Budginas netrukus 
vyksta Chicagon. Jis nese
niai atplaukė iš Europos ir 
kalbėjo Katalikų Kongrese.

Pirmadienį, spalių 21 d., 
mirė Jokūbas Šertvytis, se
nas Brooklyn© gyventojas.

Jisai buvo vienas iš tų lie
tuvių, kurių maža savo tarpe 
turim ligi paskutinių dienų: 
tai knygnešys.

Rusų carų priespaudos lai
kais jisai nešė ir platino 
draudžiamas lietuvių kny
gas.

J. šertvytis buvo uolus ka
talikų organizacijų narys.

Šertvyčių šeimą mirtis tą 
pat dieną aplankė du kartus.

Velionies žmona Morta, 
uždegus grabnyčių žvakę, 
palydėjus savo vyro sielą į 
amžinybę, pati neatlaikė 
brangaus žmogaus mirties 
ir po valandos, vyrui mirus, 
ji pati apleido šį pasaulį.

Morta Šertvytienė iš namų 
buvo Pauliukaitė, dominin
kono kun. Pauliuko sesuo.

Kaip jos vyras, taip ir ji 
dirbo įvairiose organizacijo-

se ir buvo ištikima “Ameri
kos” skaitytoja ir rėmėja.

Abudu laidojami iš Ap
reiškimo parapijos bažnyčios 
penktadienį, 10 vai. ryto.

Abu pašarvoti Šalinsko 
laidotuvių įstaigoje.

Šv. Jurgio Parapija

Jau buvo pranešta, kad 
mūsų parapijos bazaras į- 
vyks per dvi savaites penk
tadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais, lapkričio 8, 
9, 10 ir 15, 16, 17 dienomis.

Šiokiomis dienomis bazaro 
pradžia bus 7 vai. vakare, 
sekmadieniais 5 vai. vakare.

PALIKTAS LIETSARGIS

Spalių 20 d. Katalikų Fe
deracijos Kongreso koncerto 
salėje, Pennsylvanijos vieš
butyje. Radęs jį prašomas 
pranešti “Amerikos” redak
cijai.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL 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

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS:
9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

•*

Tel. EVergreen 4 - 7142 v
SALDAINIŲ PALOCIUS į

GERIAUSIOS RŪŠIES S
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate W

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

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

ŠYPSENOS NAMAI PARDAVIMUI

Angelų Karalienes 
Parapija

nį, Transfiguration salėje, 
Hooper ir Mardy gatvių kam
pe, Brooklyne. Parapijiečiai 
prašomi rengtis.

Nepamiršta Savo Profesijos
Teisėjas (dantisto kėdėje): 

— Ar prižadi, kad ištrauksi 
dantį, visą dantį ir tik skau
damą dantį?

sekmadienį Amžinojoši
Rožančiaus dr-ja eis bendrai 
prie Šv. Komunijos 9 vai. mi
šių metu.

Narės nuoširdžiai prašo
mos atvykti laiku į bažnyčią, 
kur yra kalbamas rožančius.

Popiet 4 vai. bažnyčioje 
bus kalbamas rožančius ir 
procesija.

Po pamaldų parapijos sa
lėje bus metinis susirinki
mas.

Bus renkama valdyba ir 
svarstoma kiti reikalai.

Narės prašomos dalyvauti.

Parapijos rudens parengi
mas — koncertas ir šokiai į- 
vyks lapkričio 9 d., šeštadie-

Šv. Vardo draugijos ru
dens balius įvyks 
30 d., šeštadienį, 
salėje.

Bus užkandžiai,
gėrimo. Bilietas — 50 c.

lapkričio 
parapijos

šokiai ir

Šį sekmadienį, spalių 27 d. 
yra Kristaus Karaliaus šven
tė.

Kiekvienas vyras, ypač šv. 
Vardo draugijos nariai, turė
tų Kristų Karalių pagerbti, 
Šv. Komuniją priimdami tą 
dieną.

Ir supratau skausme ir elgesy, 
Kaip, žemės prote, aklas tu esi.

Jurgis Baltrušaitis

Nesėkmingas Bandymas
Kaimo jaunamartė, norė

dama savo vyrui patikti, vie
ną gražią dieną sumanė iš
kepti pyragėlį—tai buvo pir
mutinis jos bandymas.

Pasekmės nebuvo pagirti
nos; pyragas išėjo labai blo
gas ir kietas kaip akmuo.

Nusiminus išmetė jį lauk 
žąsims.

Prieš saulei nusileidžiant, 
du jaunu berniuku pabarški
no į duris.

— Ponia, — jie vienu balsu 
sušuko: — Tavo žąsys nu
skendo.

Nesuprato Paaiškinimo
Ūkininkas: — Juozai, ar šį 

rytą įpylei vandenio į pieną?
Samdininkas: — Taip.
Ūkininkas: — Ar žinai, kad 

taip daryti bloga?
Samdininkas:

ta man liepei sumaišyti van
denį su pienu.

Ūkininkas: — Taip, bet ūš 
tau liepiau pirmiausiai įpilti 
vandenį, paskui pieną. Dary
dami panašiai, galėsime žmo
nėms pasakyti tiesą, kad mes 
niekad vandenio nepilame į 
pieną.

Nuoskaudos
— Žiūrėkis, — tarė ūkinin

kas, — tas mūsų naujas ber
nas vakar nulaužė du grėb
liakočius.

Moteris: — Neduok jam 
taip sunkiai dirbti.

Ūkininkas:—Nereikės jam 
per sunkiai dirbti. . . Jis per
daug remiasi ant grėbliako
čių.

Cypress Hills
2 šeimų mūrinis su 11 kamba

rių, aliejum šildomas, garadžiu.
3 šeimų, mūrinis, kampinis, 

su 17 kambarių, šiluma, gara
džiu.

4 šeimų, mūrinis, po 4 kam
barius, šiluma, garadžiu.

Minėti namai gani apšildomi 
ir boksiniai kambariai.

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

REpublic 9-1506
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SVEIKINAME
Ponus Eleną ir Matą Miliukus

Laimingai Susilaukus dukterį
JULĖ ir EDVARDAS BRESLAUSKAI 

su kompanija.
Philadelphia, Pa.

Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS 

PILNAI APDRAUSTAS 
Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVIMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON 
Telefonuokite: 

PResident 2-4203
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PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

Real Estate Insurance
Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-1670
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Clement A. Voket 
(VOKETAITIS) 

AdvokatasLietuviu Radijo VakarinėsPabaltijo univ-to Hambur
ge studentas R. Žagarys at
siuntė Brooklyne gyvenan
čiai V. Vaičiūnienei padėkos 
laišką už jos dovanotą ang- 
lišką-lietuvišką žodyną, ku
ris ten labai naudingas.

Ta proga jis rašo: “Pra
šau perduoti Hamburgo lie
tuvių studentų nuoširdžiau
sius linkėjimus Amerikos lie
tuviams.”

41-40 — 74th Street7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

7:30 Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972PAIEŠKOMId.Sekmadienį, spalių 
Brooklyno BALF 39 skyrius 

Šalinsko 
Jamaica

27

rengia prakalbas 
svetainėje, 84-02 
Ave.

Kalbės neseniai 
atvykęs kun. čekavičius, ku
ris ne tik matė, bet ir pergy
veno Lietuvos okupantų (na
cių ir komunistų) žiauru
mus.

BALF 39 skyriaus komite
tas kviečia visus gausiai 
silankyti ir pasiklausyti 
įdomių prakalbų.

Įėjimas nemokamas.

iš užjūrio

at-
tų

PAIEŠKOMI ASMENYS
Leokadija Aleksejūnaitė, gi

musi Kanapelkos vienk., Malė- 
tų valse., Utenos apsk. Ištekėju
si 1934-5 metais.

Žviniai, kilę iš Kėmetiškio k., 
Malėtų valse., Utenos aps.

Putnai, kilę iš šeštokiškių k., 
Malėtų vaisė., Utenos aps.

R. Milius, kilęs iš Seirijų vals., 
Alytaus aps.

Prašoma kreiptis tuo reikalu 
šiuo adresu:

Kur. Dr. J. Starkus, 
211 Ripley Pl., Elizabeth 1, N. J.

Bendoravičiai (nuo Suv. Kal
varijos) ieško savo dėdžių, Jono 
Kupsto ir Vinco Kupsto, gyve
nančių Amerikoje. Kreiptis į:

Mrs. M. Kanapinskiene, 
242 Irving Ave., (Ridgewood), 

Brooklyn 27, N. Y.

LAIŠKAI KARIAMS 
UŽJŪRY

Nuo šiolei amerikiečiams 
kariams, esantiems užjūry, 
oro paštu laiškai priimami 
ligi 8 uncijų svorio.

Ligi dabar tebegalima bu
vo siųsti ne .daugiau kaip 
uncijas oro paštu.
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PAIEŠKOJIMAI

tetos Agotos Bie-
Pirmiau gyveno 

Kilus iš Lietuvos, 
kaimo, Jezno vals-

Paieškau 
liauskaitčs. 
Brooklyne. 
Kiškeliškių 
čiaus.

Taipgi paieškau pusbrolio Ka
zio Stelmoko. Prašau atsišaukti 
šiuo adresu:

Uršulė Bieliauskaitė-
Yoneliūnienė,

3082 St. Emile St.
Montreal, P. O. 5, Que., Canada

Juozas ir Antanas Murauskai, 
spėjama, seniau gyvenę Balti
more, Md.

Ieško jų brolio Vinco vaikai.
Praneškite:

Mrs. T. Kubilius,
113 Chestnut St., 
Brooklyn, N. Y.

Juozas Vainauskas (apie 68 
metų amž.), Monika Vainaus
kienė (apie 65 metų amž.), arba 
vienas iš jų vaikų (vienas sūnus 
ir penkios dukterys).

Į Ameriką atvyko, berods, 
1925 m. Turėtų gyventi New 
Yorke.

Pranešti:
Danutė I. Staknis, 

199 Kingsland Avenue, 
Lyndhurst, N .J.

SKAITYTOJO NUOMONĖ

Nusikratyldme komunizmu
Per pastaruosius kelerius me

tus mūsų kraštą apspito Krem
liaus visokio dydžio ir šlykštu
mo komunistai. Jie veikia per 
organizacijas, masinius susirin
kimus, spaudą ir radiją. Verčia 
laisvos Amerikos pamatus. Jų 
tikslas: čia įgyvendinti sovietiz
mą su visu skurdu ir diktatūra.

Respublikonų partija savo 
tarpan komunistų neįsileidžia, 
todėl komunistai plūsta respub
likonų partijos vadus.

Lietuviai, Amerikos piliečiai, 
matydami tokią didelę žalą, da
romą mūsų antrajai tėvynei 
Amerikai, neturime tylėti, bet 
dabartine proga padėkime nusi
kratyti žiauriuoju komunizmu. 
Per šiuos rinkimus balsuokime 
vien už respublikonų partijos 
kandidatus, lietuviams draugiš
kus asmenis. F. P.

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

Pranas Bekampis. i

AD. JEZAVITAS
Muzikos Dir.

V. UBARAVICIUS 
Pranešimų Dlr.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

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

298 MAUJER ST„ 
BROOKLYN 6, N. Y.

LIETUVIŠKA

ALUDE
Čia Galima Gauti Kanados 

“Black Horse” Ale

44AMERIKOJE” GALIMA GAUTI 
ŠIŲ KNYGŲ

.$3.50

.$1.50

.$ .50

.$2.00

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

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

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

fortepionui pritariant. Muzika J. P. žemaičio .............$0.50
Siųsdami užsakymus ir pinigus adersuokite:

“AMERIKA”
222 South 9th Street

.75

.25

.10

.50

.50

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE * INSURANCE 

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

TeL Virginia 7 -1896

Patogi Vieta Užėjimul 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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"X ■ . ,-7-; :

"MEMORIES of LITHUANIA" 
RADIO HOUR 

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. 
Station WEVD — 1330 kil., 5000 Watts 

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

TeL MArket 2-5360

r

t

Paryžiuj 
de Chamt 
Tragedie c 
ques” (Bal 
dija”), tur 
ir aprašani 
jos ir Ėst 
skutiniais

Autorius 
gerai pažįs

_____ ______ ________


	1946-10-25-AMERIKA-i5-6



