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, antroji — 25 dot 
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rardo dr-ja lapkričio 
3 prie bendros komu- 
ruošia pusryčius.

rčiuose gali dalyvau- 
ečiai, užsimokant po

kad vieno 
neužteks, 

kaimų ir

žiūri daugiau savęs ir 
naudos, kaip jiems už- 

pareigų. Pasikartoja 
metų vaizdai. Nacių

izaras būtų sėkmin- Muj. į 
inami prisidėti visi 
jčiai.

Susirinkimas 
ą sekmadienį, lapkri- 
įvyko Rožančiaus dr- 
irų susirinkimas, kū
jo gražioj nuotaikoj, 
nkimo dalyvės priža- 
sidėti prie parapijos 
rengimo.
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Informacijos Įstaiga 
, kad naciai Lietuvoje 

i išnaikino Miliūnų 
, Spėjama, šis kaimas 
kiškio apskrityje.

lai Miliūnų vyrus su- 
L o moteris ir vaikus iš-

. Tai padaryta kerš- 
paramą patrijotiniam 
ui.
i turi Lidičę, lietuviai 
iliūnus, kurie per am- 
udys apie lietuvių tau- 
parumą visiems savo 
priešams.

■ai žinome, 
ų kaimo 
Lietuvos 
bus išnaikinta, daug 
čių lietuvių padės sa

vas ant laisvės aukuro, 
ikėkime, tiesa ir tais
ės.
ityje neišnaikino lietu- 
utos nei vokiečiai, nei 
Neišnaikins jos ir da- 
es lietuvių tautoje yra 
mžiamas noras gyven- 
Lietuvą Dievas apveiz- 

a.

e numeryje dedame il- 
f. K. Pakšto straips- 

antraštė baugi — „Lie- 
irties ženkle”. Jo turi- 

■ šiurpiai pesimistiškas, 
ados — darban skati- 

kvietimas ir ragini-

r laikas stipriau pa- 
ietuvių tautos tragedi- 
kvos konferencija lie- 

tautai nesuteikė vilties 
i nelaisvės ir mirties, 

ikos lietuviai niekada 
. atsisakyti teisės, 

K-zJegijos ir pareigos ginti 
ių tautos bylą.

išros Vartų parapijos 
nenėje jau yra 110 vy-

RBI KALBA PEB 
RADIJU

inkaus vadovaujama 
iadijo Dr-jos proga-L^K

bes sekretorius Cor 
uH dviejuose pareiški- 
spaudai netiesioginiai 

m®ni ė ir Lietuvą. Paklaus- 
= aip bus elgiamasi Lie- 

pinw|[ ,-Latvijos ir Estijos at- 
I.11WI.. g, jjUll nurodė, kad, jo 

inimu, tiems kraštams 
'• T4-«-»11-i vnilrnlnKoma Italijos reikalu 
•ta deklaracija.

j deklaracijoje” 
ų Amerikos Valsty-

tvirtadienį, lapkričio . . ....
7 vai. vak. iš stoties Jr*' Rį./—; o

L bus įdomi ir mH ir Sovietu Są-J UUB /UUim U OTWIW' . .. įg 
j J. Steponaitis apie ' 
National War Fund

)s užsienio reikalų mi
lai pareiškė, kad pa-

TZ n J 1 To™ T lf( autai bus teisė ir laisvė 3s Karo Fondą). e| Q baisavįmu pasirinkti
ir lietuviai yra nariai.

Steponaičio kalbos, bus Ral $ 
erduodamos žinios ir 
muzika.
lis lietuvius kviečiam 
ausyti mūsų radijo pro 
is ir ypač susipažinti 
n. National War Fund 
is ir veikla.

Anaunseris,

mosi formą, ir savo va-

AMŲ SAVININKU
DĖMESIUI

NEW YORKO LIETUVIŲ TELEGRAMA
LIETUVOS ŠELPIMO REIKALU

Ryšium su Atlantic City vykstančia Jungtinių Tautų 
Karo šalpos ir Atstatymo Administracijos konferencija, 
New Yorko Lietuvių Taryba konferencijai nusiuntė tokio 
turinio telegramą:

IN BEHALF OF SEVENTY THOUSAND NEWYORK- 
ERS UNITED IN THE LITHUANIAN AMERICAN 
COUNCIL AND IN BEHALF OF LITHUANIAN LAN
GUAGE NEWSPAPERS AMERIKA TĖVYNĖ AND VIE
NYBE WE EXTEND GREETINGS AND WISHES FOR 
THE BEST OF SUCCESS. WE ALSO CALL YOUR AT
TENTION TO THE GREAT NEED OF RELIEF FOR THE 
PEOPLE OF LITHUANIA. TODAY THE NEW YORK 
TIMES REPORTS OFFICIAL FIGURES CABLED FROM 
LONDON SHOWING THAT THREE HUNDRED THIRTY
SEVEN THOUSAND TWO HUNDRED LITHUANIANS 
AND THEIR BALTIC NEIGHBORS ARE DISPLACED 
AND MADE HOMELESS IN GERMAN OCCUPIED COUN
TRIES AND IN RUSSIAN EXILE, BESIDES MILLIONS 
LEFT SUFFERING IN HOME COUNTRIES IN CONSE
QUENCE OF TWO INVASIONS AND OCCUPATIONS. 
WE FEEL THAT OMISSION OF LITHUANIAN REPRE
SENTATION AT THE CONFERENCE SHOULD BE COR
RECTED BY INVITING THE MINISTER OF THE SOVE
REIGN REPUBLIC OF LITHUANIA RESIDENT IN WA
SHINGTON INASMUCH AS NO PLANS FOR RELIEF 
AND REHABILITATION WILL BE COMPLETE UNLESS 
ALL COUNTRIES SUFFERING INVASION AND OCCU
PATION ARE REPRESENTED IN PLANING POSTWAR 
RELIEF.

REV. NORBERT PAKALNIS, CHAIRMAN

Londonas. — Sovietų armi
ja Ukrainoje pasiekė naujų 
laimėjimų. Užėmusi Žitom- 
rą, generolo Vatutino armija 
be jokios atvangos spaudė ir 
stūmė vokiečius. Lapkričio 
17 d. Sovietų kariuomenė bu
vo tik septynios mylios nuo 
Korosteno, svarbaus geležin
kelių ir kelių mazgo. Koros- 
tenas yra 45 mylios į šiaurę 
nuo Žitomiro.

Į pietryčius nuo Koroste- 
no-Žitomiro fronto vokiečiai 
mėgino kelis desperatiškus 
priešpuolimus, stengdamiesi 
sulaikyti rusų antplūdį, kurs 
grasino visiškai apsupti vo-

konferencijos pareiškimuose 
minimos visos Europoj pa
vergtos tautos, bet tik ne 
Lietuva, ne Latvija, ir ne Es-

I

Lietuvos Laisvės Klausimas Atviras ------ ----------------- * ___
Washington. — Valstybės Hull pažymėjo, kad išlaisvin 

sekretorius Cordell Hull lap- tose srityse bus plebiscitai, 
kričio 15 d. turėjo pareiški
mą spaudai. Jis kalbėjo apie 
Maskvos konferenciją, iš ku
rios jis grįžo sveikas ir pil
nas vilčių.

Plačiai pakalbėjęs apie 
Maskvos konferenciją, Hull 
pažymėjo keletą pagrindinių 
dalykų, kuriuos čia suminė
sime:

1. Maskvoje nepadaryta 
jokių slaptų susitarimų.

2. Atlanto Čarterio dėsnių 
neatsižadėta.

3. Maskvoj veikęs „Lais
vos Vokietijos Komitetas” 
nebeturės įtakos.

4. Pokariniame pasaulyje 
bus stengiamasi palaikyti 
laisvą prekybą.

5. Vokietijos atžvilgiu, po 
karo, laikyseną spręs dau
giau tautų, nei kad buvo Mas
kvos konferencijoje.

Hull pažymėjo, kad ketu
rių valstybių deklaracijoje 
Amerika, Anglija, Kinija ir 
Sovietų Sąjunga aiškiai pasi
sakė už tarptautinį bendra
darbiavimą.

Paklaustas, ar konferenci
joje buvo svarstoma Balkanų 
ir Baltijos Valstybių politi
nė ateitis, Hull pareiškė, kad 
nebuvo bendro pobūdžio dis
kusijų kitokių, kaip dėsniais, 
kurie išreikšti Italijos reika
lu deklaracijoje, pagal kurią 
kiekvienai šaliai užtikrinama 
teisė pasirinkti valdymosi 
formą ir savo vadus.

Vienas reporteris paklau
sė, ar Rusija sutinka Itali
jos deklaracijos dėsnius pri
taikinti visai Europai. Į tai 
Hull, atsakė, kad, jo suprati
mu, visos trys valstybės taip 
elgėsi pasitarimuose.

Lapkričio 16 d. Hull vėl 
kalbėjosi su spaudos atsto
vais ir nurodė, kad valstybių 
sienų nustatymas bus palik
tas po karo ar taikos konfe
rencijoje.

Amerikos karo lakūnai šią 
savaitę siekė daugelį frontų. 
Jie bombardavo bulgarų sos
tinę Sofiją, vokiečių bazes 
Graikijoje ir pietinėje Norve
gijoje.

. Tuo pat metu anglų lėktu
vai puolė Vokietijos įvairius 
miestus.

Amerikiečių bombarduo
tos Norvegijoje vietovės bu
vo labai svarbios vokiečiams 
— jose gaminta vokiečių ka
ro mašinai labai reikalingosNorvegijoje Amerikos bom

bonešiai bombirdavo Kna-'medžiagos, svarbūs chemika- 
beno kasyklas . ir R j ūkano lai.
elektros jėgos dirbtuves. Te-' Bulgarijos sostinėje (Sofi
ko padaryti 1,300 mylių ke- joje) amerikiečiai lakūnai 
lionę be lėktuvų gynėjų, še- taikė tik į svarbius strategi- 
ši nacių lėktuvai nušauti. A- nius punktus. Graikijoje a- 
merikiečiai neteko dviejų merikiečiams talkininkavo ir 
bombonešių. | 'Jugoslavijos lakūnai.

Anglijos Lietuviai 
Seka A. L. Veiklą
Londono lietuviai, gavę A- 

merikos lietuvių laikraščius, 
kuriuose aprašoma Pittsbur
gh© konferencija, su dideliu 
susijaudinimu skaitė tuos 
aprašymus ir džiaugėsi gra
žiu vieningu darbu dėl Lie
tuvos.

Londono lietuvių parapiją 
aplankė lt. Jonas Stanevičius 
iš Detroito, Mich. Jis pasie
kė Londoną prieš keletą mė
nesių. Yra sveikas ir savo 
padėtimi patenkintas.

Londoną jau pasiekė kny
gelės „Fifteen Liquidated 
Priests in Lithuania”. Jos e- 
sančios mielai skaitomos.

kiečius Dniepro kilpoj. Lap
kričio 16 d., kaip praneša 
Maskva, rusų fronte užmuš
ta 6,100 vokiečių, kurių 3,000 
žuvo Pripečio pelkėse.

Gomelio miesto, esančio 
šiaurėje nuo Kievo, likimas 
esąs jau aiškus — jo kriti
mas tik trumpo laikotarpio 
klausimas. Prie Gomelio vo
kiečiai esą sutraukę daugiau 
papildomų dalinių. Gomelio 
kritimas atidarytų rusams 
vartus į Baltgudiją ir Pabal- 
čio valstybes.

Vokiečiai skelbia, kad 500,
000 Rusijos karių, sudaran- penki slapti laikraščiai: 1. 
čių apie 33 divizijas, puola „Nepriklausoma 
vokiečius 450 mylių fronte slaptosios Vyr. Lietuvių Ta- 
nuo Krivoi Rog iki kelio, jun- rybos organas, 2. „Į Laisvę” 
giančio su Smolensku ir Or- — savaitinis laikraštis, pra

dėtas leisti 1943 m. sausio 1

Naciai - Dideli 
Kyšininkai

Lietuvoje nacių valdinin
kai 
savo 
dėtų 
1918
valdininkus galima papirkti. 
Daugelyje vietų Lietuvos ū- 
kininkai, kad „išsipirktų” 
nuo nustatyto kiekio okupan
tų valdžiai atiduotinų pro
duktų, veža nacių valdinin
kams audeklus, taukus, bran
genybes.

Ūkininkai džiaugiasi iš
vengę pyliavų, o nacių val
dininkai tukina save ir savo 
šeimas.

LIETUVOS SLAPTOJI SPAUDA
Lietuvoje slapta leidžiamų d., kai naciai uždarė to pa- 

laikraščių išeina apie 50,000 ties vardo lietuvių laikraštį, 
egzempliorių. Dabar yra net ~ ~ ' ' _ ’ _

tačiau galės būti atsitikimų, 
kai reikės pirma nustatyti iš
laisvintų sričių teritorines 
ribas.

Po paskutinio Hull pareiš
kimo Associated Press savo 
pranešime paskelbė, kad Val
stybės Sekretoriaus pastabos 
paliko neatsakytą, atvirą 
klausimą, kokia Rusijos at
žvilgiu yra Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos, taip pat ir Suo
mijos, padėtis.

„The New York Times” 
lapkr. 16 d. numeryje nuro
doma, kad p. Hull neišmainė 
savo įsitikinimo apie Baltijos 
valstybių ir Lenkijos teisę 
laisvai apsispręsti. Daugelio 
spaudos komentatorių nuo
mone, Maskvos konferencijo
je Lietuvos ir jos kaimynių 
Latvijos ir Estijos laisvės 
klausimas paliktas atviru.

Kaune Minos!
Lenkų slaptoji radijo sto

tis SWIT praneša, kad bėg
dami vokiečiai yra pasiruošę 
sunaikinti visus didžiuosius 
miestus, palikdami iš jų tik 
griuvėsius.

Tarp tokių miestų, kur vo
kiečiai atlieka paruošiamuo
sius darbus sugriovimui, jei 
tektų pasitraukti, slaptoji 
radijo stotis mini Lvovą ir 
Kauną.

■

.11

i

Slapta Sutartis?
Londone kalbanla, kaiS^nP 

su - čekų sutartyje esama ir 
slaptų punktų, kuriais čekai 
sutinką, tam tikrais atsitiki
mais, paremti Rusiją siekiant 
jai savų tikslų Baltijos val
stybėse ir Lenkijoje, o Rusi
ja žadanti savo paramą če
kams siekiant uosto prie Bal
tijos jūrų ir atgauti kai ku
rias anksčiau Lenkijos val
dytas dalis.

Dabar slapta tęsiama ta pa
ti kova, ta pati linija. Tai yra 
pats didžiausias iš slaptųjų 
laikraščių, — jo spausdina
ma net iki 30.000 egz. 3. „Lie
tuva”, berods, tai bus arti
mas anksčiau tuo pačiu var
du Lietuvoje leistam laikraš
čiui. 4. „Atžalynas” — pa
triotinis Lietuvos jaunimo 
laikraštis, siekiąs vieningo 
Lietuvos jaunimo veikimo. 5. 
„Laisvės Kovotojas”, užėmęs 
radikalinę kryptį prieš nacių 
okupaciją.

Visi tie laikraščiai sutaria 
dėl Nepriklausomos Lietuvos 
atstatymo, nors kai kuriais 
vidaus klausimais jie turi ir 
skirtingų nusistatymų. Visi 
jie yra spausdinti, žmonėse 
jie turi didelės įtakos.

Jų vieningas propagandos 
dėka nieko vokiečiams neiš
ėjo su organizuojamu lietu
vių legijonu. Komunistų pla
tinamą literatūrą Lietuvos 
'žmonės lengvai atskiria, ir ji 
jokios didesnės reikšmės ne- 

_ Vokiečių gen. komisarui turi _ lietuviai per daug ge- 
------„.„i Dr. von ^Renteln raį atsimena kruvinus bolše- 
švenčiant 55 m. amžiaus su- vikų okupacijos laikus ir te- 

ninkams isakvta pristatvti ka^’ dra,ug,ai v?kieciaiJi bėra gyvos žaizdos šeimose 
mnKams įsaKyta pristatyti apdovanojo lietuviškais pie- i5trPTntiiiii i kibirą šiniais, išvogtais iš čiurlio- i Si ą.

nio galerijos. Nukentėjo ir

Lietuva

sa.

VOKIEČIAI KRAUSTOSI PER LIETUVĄPAVERGTOJE LIETUVOJE
Amerikos katalikų spauda 

gina visų tautų laisvę. Lietu
vos ir kitų mažų tautų drau
gų neturime niekada neuž
miršti !

Nacių valdininkai norėtų 
užgniaužti kolonistų tarpe 
kylančią paniką. Kaip prane
ša viena slapta Europos sto
tis, spalių mėnesyje įvykęs 
Lietuvoje vokiečių kolonistų 
susirinkimas. Komisaras von 
Renteln raginęs kolonistus 
pasilikti Lietuvoje; pasakęs, 
jog negalima pasekti Ukrai
nos vokiečių kolonistų pavyz
džiu. Jie buvę iš ten išvežti, 
o Lietuvoje jie privalą pasi
likti. Išvykusieji savo valia 
būsią skaitomi dezertyrais 
ir atitinkamai su jais būsią 
pasielgta Vokietijoje.

Per Londoną iš Stokholmo 
gauta žinių, kad jau nuo rug
sėjo 20 d. vokiečiai pradėjo 
kraustytis iš Baltijos vals
tybių.

Pro Kauną kasdien praei
ną 300 vagonų, prikrautų ka
ro reikmenų. Ir vokiečių ko
lonistai taipgi kraustosi į Vo
kietiją.

Iš rytų Lietuvos gyvento
jai siunčiami į Žemaitiją ir 
Suvalkiją. Iš Leningrado 
fronto vokiečiai ištraukę di
džiules patrankas. Ruošiasi 
pasiekti Estiją.

Mobilizuoja moteris vičiūtė — Prielgauskienė, už- 
Nacių kontroliuojamo j Lie- sienių reikalų ministerijos il- 

tuvos spaudoj paskelbta, kad gamečio valdininko K._ Priei
nu© rugp. 15 d., neatsižvel- gausko žmona. Velione buvo 
giant į jokį reikalingumą vie- mokytoja gimnazijoje, 
tos darbams, ne tik vyrai, r . ....
bet ir netekėjusios moterys,' Kultūriniai nuotoliai 
gimusios 1919-1924 metais, i Nuo pirmųjų okupacijos

liausimą, ar šią teisę vi- 
1 rys valstybės užtikrins 

ims, Hull atsakė, kad tai 
ausys nuo to, kokia mi
nė organizacija įžengs į 
4- 
i paskutinis atsakymas 
daug pasako. Jei Lietu- 
žengtų Amerikos ir An- 

Zjįi 8kariuomenės, neturėtu-
pkios abejonės, kad Lie- 
8 žmonėms bus užtikrin- 
Iniausia laisvė laisvai at- atvyktų

Sail
I l

. J

jvarbus susirinkimas 
ižioje New Yorko lietu- 
įamų savininkų organi- 
os labai svarbus susinu- 
,s įvyks penktadienį, lap- 
o 19 d., 8 vai. vakare. 
. šalinsko įstaigoj, 84 
imaica Ave., Woodhaven,

AMU IEŠKAN

ime pardavimui gerų M1 
ir puikiose apylinkėse, 
greičiau atsilieps į šį 

nešimą, tas laimės gėrės- 
bargenų: vienos, dviejų 

[lynų ir didesnių namų.

[. P. MACHULIS
EAL ESTATE $ 
CNERAL INSURANCE 
8656 — 85th Street
Woodhaven, N. Y- 

ie Forest Parkway Sta*

Virginia 7-1896

Maskvos konferencija pa
sisakė už Austrijos atsteigi- 
mą, pažymėdama, kad Aus
trija buvo pirmoji nacių au
ka.

Austrija krito 1938 m. ko
vo mėnesį tokiu keliu:

Hitleris pareikalavo, kad 
i austrų kancleris

yra mobilizuojamos
tarnybai Vokietijoje.

Iškirto miškus.
Įsistiprinimų statymui

kitiems karo reikalams

darbo

. ir
___ __ ...K. VO- 

savo nepriklausomybę. Schuschnigg. Kancleris atvy- kiečiai labal kerta Lietuvos 
, ko Tada Hitleris pareikalavo miškus. Apskaičiuojama, kad 

imis dienomis Amerikos sudaryti Austrijoj nacišką________________ Iškhouc
doje vėl dažniau ir stip- vyriausybę. Kancleris grįžo, ketvirtadalis"^Lietuvos

dienų vokiečiai ėmėsi „valy
ti” Lietuvos knygynus. Dr. V. 
Kudirkos vardo biblioteka 
Kaune neteko 10,000 veika
lų, Kauno universiteto bib
lioteka — 23,000 knygų, Cen
trinė Kauno biblioteka 17,000 
knygų, Mokslo Akademija 

per pora metų iškirsta apie Vilniuje — 40,000 knygų.
:-L_ T ------------- ,

F minimas Lietuvos var- 
Šalia jo, minimi Latvi- 

z 'Estijos vardai. Jie kas- 
* randami didžiųjų lai- 
ĮjČ Čių puslapiuose, nes A- 

i| kos visuomenės sąžinė 
į[ jautri. Amerikos žmonių 
/ >ji nuomonė, nežiūrint 

lines propagandos, yra 
1 ta ir mažosioms tautoms 

iki.
a turime vertingai pami- 

erikos Katalikų arki- 
pų ir vyskupų konfe- 

ją, kuri pasisakė ir Mas- 
onferencijos klausimu, 
kupai labai rimtai paš

ei, kad Maskvos konfe- 
ija neišsklaidė visų abe- 
, jog Atlanto Čarterio 
ų atžvilgiu padaryta 
romisų. Atlanto čarte- 
ėjo ir užtikrino visoms 
oms tautoms, dide- 

ir mažoms, laisvę ir ne- 
usomybę. Maskvos gi

Austrijoj susidarė nacių val
džia. Vokiečių armija įžygia
vo. Įvyko „plebiscitas”. Aus
trai 90 nuoš. „nubalsavo” 
prisijungti prie Vokietijos...

Palyginkim Lietuvos padė
tį:

1940 m. birželio m. Stali
nas pareikalavo, kad Lietu-

kų.
Naciai plėšia Lietuvą ir ki

tais būdais. Šiais metais ūki-

kiek 1942 m., o bulvių reika
laujama i
kaip pernai. Neišpildžiusieji

vos premjeras Merkys atvyk- ^ų normų Lietuvos ūkininkai 
tų Maskvon. Merkys nuvyko. 
Tada Maskvoje pareikalau
ta sudarvti Lietuvoje naują 
vyriausybę, kuri būtų „pri
imtina” Sovietams. Merkys 
grįžo. Kaunan atlėkė Deka
nozovas. Lietuvon įsiveržė 
rusų armija. _A4—:—13-

skelbiami sabotažninkais, pa
reiškiama, kad jie netinkami 
ir toliau nebegali vadovauti 
tam ūkiui.

Atiduodami tiek pašaro, 
ūkininkai mažina galvijus, ir 

, todėl krašte pienas ir mėsa 
rusų armija. Atsirado Pa- jar labiau mažėja. Apskai- 
leckio „valdžia”. Įvyko „bal- čiuojama, kad apie 10,000 
savimas”, po kurio Maskva lietuvių esą įšsiųsta į Balt- 
paskelbė, kad Lietuvos žmo- gUdiją jr Ukrainą

Lietuvai Dr. von

, ne
norėdami eiti į nacių dali-

muziejai Šiauliuose, Rokišky-
•nt u Zarasuose, Kelmėje, Ute-

noje, Telšiuose, Mažeikiuose, ^miškus pas
Alytuje.

Tik vokiečiams
Vokiečių Raudonasis Kry- fektyvų, daromos kliūtys lai

žius Kaune paskelbė, kad a- 
teityje jo ambulansai patar-

partizanus. Net ir vyresnio 
amžiaus kunigams, kurie ne
norį taikytis prie nacių di-

LIETUVAI SIŪLO AMERIKOS GLOB|

nacių yra 
tarnybai.

Mirė Prielgauskienė
Šiauliuose mirė Vytauto 

Ar Didžiojo universiteto biologi- 
I jos mokslų daktarė A. Gleba-

nes 90 nuoš. „pasisakė” už 
prisijungimą prie Sovietų 
Sąjungos.

Visiškas panašumas.
ne?

kyti pamaldas.
„Aftonbladet” vienoj infor- 

naus perveždami tik vokiečių macijoj pabrėžia, kad Lietu- 
piliečius. I vos katalikų dvasiškija pa-
„ . _ . triotinė ir, kaip gali, prieši-
Pas partizanus pabėgę kimi- naši naciams.

Anglų laikraštis „Catholic
Times” skelbia per Švediją 
gautas žinias, kad visi jau
nesnieji Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos kunigai 
pašaukti karinei

Mirtis šiauliškiams
Švedų spauda praneša, kad 

už nelegalų ginklų laikymą 
Šiauliuose buvę pasmerkti 
keturi žmonės.

Didžiausias Škotijos dien
raštis „The Scotsman” spa
lių 2 d. įsidėjo John F. Stew
wart straipsnį, kuriame au
torius prisimena, kad Balti
jos valstybės buvo jėga prie 
Rusijos prijungtos, kad tos 
pažangios krikščioniškos ša
lys nieko bendro su Rusija 
neturinčios, kad sukilo prieš 
bolševikus ne vokiečiams tal- 
kindamos, o sau laisvės ieš
kodamos ir kad jų laisvai su
darytas vyriausybes vokie
čiai greit suardė. Jei dabar 
Baltijos tautos, beveik be
ginklės kovoja prieš vokie
čius, tai ne dėlto, kad jos 
lauktų rusų, bet kad siekia 
nepriklausomybės.

Autorius siūlo Baltijos val
stybes pavesti ne kurios ki- 

I tos šalies, o Amerikos globai,

kol bus sudarytos galutinės 
taikos sutartys.

Kaip bus išspręstas Balti
jos tautų likimas, domisi vi
sos rusų kaimyninės tautos, 
nes tai bus ženklas, koksai 
likimas ir jų ilgainiui laukia.

Nušautas inspektorius

Lenkų laikraščiai paskelbė, 
kad Vilniuje lenkų patrijotai 
nušovė M. Padarą, vyriausį 
Vilniaus policijos inspekto
rių, kurs, esą, buvęs lietuvių 
kilmės. Keršydami už tai vo
kiečiai surinkę 100 apylinkės 
lenkų ir kas dešimtą sušau
dę.

Vokiečiai grąso sušaudyti 
ir likusius, jei pasikėsinimo 
kaltininkai nebūsią išduoti.
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LATVIŲ TAUTOS ŠVENTE
Lietuvos kaimynė Latvija 

lapkričio 18 d. mini 25 metų 
sukaktį nuo nepriklausomy
bės paskelbimo.

Tas istoriškas aktas įvyko 
1918 m. lapkričio 18 dieną. 
Ta diena latviams yra tas 
pats, kas lietuviams vasario 
16 d.

Latvijos pirmuoju ministe- 
riu pirmininku buvo Karlis 
Ulmanis. Jisai yra baigęs 
Lincolno State University, 
Nebraska. Nuo 1936 m. Ul
manis buvo Latvijos prezi
dentu.

Nepriklausomybę paskel
bus dar tęsėsi ilgos kovos už 
laisvę. Latviją buvo okupa
vę vokiečiai, vėliau bolševi
kai, okupuodami net Latvijos 
sostinę Rygą. Tik 1920 m. 
latvių patrijotų daliniams, 
drauge su kitų atbundančių 
valstybių vyrais, pavyko ap
sivalyti ir nuo vokiečių, ir 
nuo raudonųjų okupantų. 
1920 m. rugp. 11 d. Latvija 
pasirašė sutartį su Sovietų 
Rusija. Sutartyje Sovietai 
visiems laikams atsižadėjo 
bet kurių teisių į Latviją, 
garantuodami jos nepriklau
somybę visiems laikams.

Latviai energingai kūrė 
naują savo kultūrinį, ūkinį, 
valstybinį gyvenimą.
' Latvijos teritorija užima 
25,402 kvadr. mylias ir turė
jo gyventojų prieš šį karą 
apie du milijonu. Taigi, Lat
vija vienoje kvadratinėje my
lioje turi 30 gyventojų, kai 
tuo tarpu Lietuva-apgyventa 
žymiai tirščiau: vienoj kva
dratinėj mylioj 45 gyvento
jai. Didžioji pusė gyventojų 
(55 proc.) yra protestantai, 
katalikų yra apie 25 procen
tus. Įdomu, kad per ilgus me
tus Latvijos švietimo vicemi- 
nisteriu buvo katalikų kuni
gas.

Kultūrinę pažangą Latvi
ja darė žymią: 1938 metais 
kas septintas gyventojas lan
kė kokią nors mokyklą; iš 
viso lankančių mokyklas bu
vo 271,197 asmenys. Mokyto
jų buvo 13,106; pradžios mo
kyklų — 1,987, aukštesniųjų 
— 122, viešų knygynų-skai- 

tyklų žmonėms — 912.
Ypač aukštai stovėjo Lat

vijos laikraščiai: Latvijoj 
buvo 15 dienraščių ir apie 200 
įvairių žurnalų. Iš dienraš
čių buvo tokių, kurie spaus
dino netoli dviejų šimtų tūk
stančių egzempliorių. Apie 
66 proc. Latvijos gyventojų 
užsiėmė žemės ūkiu. Latvija 
irgi buvo padariusi pas save 
žemės reformą.

Latvijos ir Lietuvos sugy
venimas buvo draugiškas. 
Dažnai vyko bendri suvažia
vimai, žurnalistų ir studen
tų ekskursijos, pasikeitimas 
meninėmis jėgomis radi j©fo
nuose, pasikeitimas profeso
riais. (Prof. Pakštas kurį lai
ką dėstė Rygos universitete).

Latvijos kultūrinį ir ūki
nį gyvenimą gerokai sugrio
vė bolševikų okupacija, pra
sidėjusi 1940 metais. Dešim
tys tūkstančių jų patrijotų 
buvo išvežta į Sibirą, ūkis 
stipriai apnaikintas. Ko bol
ševikai nesunaikino, tą dabar 
naikina naciai. Latvijos lai
vynas perėjo Jungtinių Tautų 
tarnybon, bet jau daugiau 
kaip 75 proc. laivų sutorpe- 
duota.

Pačios Latvijos žmonės ir 
jų išeiviai darbuojasi dėl 
Latvijos nepriklausomybės 
atstatymo, ypač daug energi
jos rodo jų ministeris Dr. A. 
Bilmanis. Mes sveikiname 
latvius svarbiose sukaktuvė-x 
se, reikšdami savo karštus 
linkėjimus ir kartodami Lat
vijos himno žodžius:

— Dievs, sveti Latviju

AUŠROS VARTŲ NOVENOS MALDA
(Įžanginė malda, kalbėta 

Šv. Jurgio bažnyčioje, Brook- 
lyne, Novenoje prie Pan. šv. 
Aušros Vartų, kurią vedė 
kun. J. Kidykas, S. J., lapkri
čio 8-16 d. d.).

Mūsų tėvų žemės Motina, 
Švenč. Panele Marija: Nors 
mes toli, toli nuo Lietuvos 
krašto, tačiau atsimename, 
jog per šimtus metų Tu bu
vai mūsų tautai Gailestingu
mo Motina. Atsimename, 
kaip mūsų tėvai procesijo- 
rfiis ėjo į Vilnių pasveikinti 
Tave Aušros Vartuose, kaip 
jie gatvės dulkėse suklaupę 
maldavo Tavo globos ir ten 
rado sau paguodos nuliūdi
muose, pagelbos varguose, 
apsaugos nuo priešų ir, galų 
gale, laisvę.

Štai dabar, kai mūsų Tė
vų žemė trempiama ne tik 
mūsų tautos, bet ir Tavo bei 
Tavo Sūnaus Jėzaus priešų, 
mes šioje laisvoje šalyje atei
name pas Tave, Aušros Var
tų Motina, kaip ėjo mūsų Tė
vai. Ateiname sveikinti Ta
ve, ateiname pasidžiaugti Ta
vo, mūsų bažnyčioje esančiu, 
paveikslu, ir parodyti, kad 
mes tavęs nepamiršome. A- 
teiname atverti savo sielos 
ir kūno žaizdas ir prašyti, 
kad Tu jas išgydytumei. A- 
teiname papasakoti Tau mū
sų vargus ir nelaimes ir pra

šyti Tavo pagalbos mūsų rei
kaluose.

Meldžiame pasauliui tikro 
tikėjimo ir teisingos taikos, 
Lietuvai laisvės, mūsų ka
riams ir patys sau ir mūsų 
mylimiesiems asmenims (čia 
kiekvienas mini savo atski
ras intencijas).

Atmink, o gailestingiau
sioj! Pana Marija, jog nuo 
amžių nėra girdėta, kad Tu 
būtumei apleidus tuos, kurie 
kreipiasi į Tave su tikru pa
sitikėjimu. štai mes su di
džiausiu pasitikėjimu sude
dame savo maldas prie Tavo 
kojų, ir su karšta širdimi gie
dame Tavo garbei Litaniją.

Visa mūsų tauta šiuo metu 
kenčia sunkų vargą. Vieni iš
vežti į Sibirą, kiti sukimšti 
į kalėjimus, o ir namie pasi
likusieji yra žiauriai perse
kiojami mūsų priešų. Jei Tu, 
Gailestingiausioj! Motina, 
mūsų Tautos nepasigailėsi, 
turėsime žūti. Visa širdimi 
maldaujame, neapleisk savo 
žemės, mūsų protėvių krašto 
ir išmelsk jam ramybę ir lais
vę.

Nuliūdusiųjų linksmintoja, 
pažvelk meiliomis akims į 
tuos milijonus kenčiančių ka
rių, jų tėvų, motinų, žmonų 
ir vaikų. Pažvelk į jų ašaras 
ir kraują ir pasigailėjusi iš
gauk jiems paguodos varguo
se.

Prof. K. Pakštas

LIETUVA MIRTIES ŽENKLE
Nepaprastai keistas šis karas

Dabartinį karą vokiečiai 
pradėjo įsiveržimu į Austri
ją 1938 m. kovo mėn. 1938 
m. rudenį jie užėmė Sudetų 
kraštą, kurs priklausė če
kams. 1939 m. kovo mėn. jie 
įsiveržė į kitas Čeko-Slovaki- 
jos dalis ir po savaitės sekė 
agresija prieš Lietuvą, kuri 
kovo 22 d. nustojo Klaipėdos 
krašto.

Po pusmečio prasidėjo pa
saulinis karas Lenkijoj, nes 
Lenkija buvo pirmoji, kuriai 
demokratijos sutiko pagelbė
ti ir ji nusprendė geruoju ne
pasiduoti. Iš rytų šono Len
kiją užpuolė Rusija ir su ne
dideliais karo nuostoliais už
ėmė pusę Lenkijos. Apetitas 
auga bevalgant — sako pran
cūzai... Greit Stalinas pasiun
tė milžiniškas armijas į Suo
miją, Lietuvą, Latviją, Esti
ją, ir Rumuniją. Visur jam 
puikiai sekėsi, nes jis tuomet 
turėjo Vokietijos pritarimą, 
gautą už žibalą, kviečius ir 
už palankų neutralumą Hit
lerio karuose prieš demokra
tijas. Vos įėję Lenkijon 
(1939 m. rugs, mėn.) ir Lie
tuvon (1940 m. birželio 15 
d.) , tuoj pradėjo kasti apka
sus, statyti tvirtoves ir aero
dromus. Tai sukėlė nepasiti
kėjimą „krauju sucementuo
toje” dviejų galingų diktatū
rų draugystėje. Rusų-vokie
čių karas suteikė daug entu
ziazmo demokratijoms ir šiek 
tiek vilčių Baltijos tautoms: 
jos manė, kad, vokiečiams ir 
rusams pavargus ir demokra
tijoms užtariant, jos vėl ga
lės atstatyti sugriautą nepri
klausomybę ir laisvę, išsilais
vinti iš abiejų nekenčiamų 
tiranijų. Tačiau gali ir kitaip 
išeiti.

Tikrąja bausme tautai lai
kome žemės ir nepriklauso
mybės nustojimą. Kitos 
bausmės yra tik mėnkniekiai. I 
Dabar dar per anksti tvir
tinti, kurių žemių Vokietija 
neteks. Gal būt, tik Rytų 
Prūsijos, kuri sudaro tik tris af7J77 
procentus Vokietijos gyven
tojų 1937 m. ribose. Nepri
klausomybė jai bus palikta. 
Nuginklavimas ir tarptauti
nė priežiūra bus tik laikinas 
pažeminimas militaristams, 
plačioms masėms visai ne
kenksmingas, gal net išga
ningas.

Taigi, Vokietija gali išlik
ti beveik nenubausta. Ji tik 
nustos pagrobto svetimo tur
to ir kelių tūkstančių didžiau
sių kriminalistų, kuriems ne
pavyks pasislėpti saugiose 
vietose ir rasti minkštašir
džių užtarėjų. Tai būtų ne 
bausmė, bet lyg ir savotiškas 
pagyrimas už „drąsias ko
vas” visuose Europos kam
puose...

O kas gi laukia lietuvius, 
estus, latvius ir lenkus, kurie 
per šimtus metų kovojo prieš 
vokišką „Drang nach Osten”, 
kai kada net labai sėkmin
gai? Mūšis ties Gruenwaldu 
(1410), dviejų lietuvių mo
narchų (Vytauto ir Jogai
los), Lietuvos ir Lenkijos ka
riuomenių, laimėtas, sulaikė 
vokiečius per 350 metų: Mas- 
kolija buvo apsaugota nuo 
teutonų įsiveržimo. Tai maž- 
gi galantiškos demokratijos 
bent kiek atsižvelgs į senas 
ir j dabartines begaliniai di
deles šitų tautų aukas ir ko
vas vokiškam slibinui sulai
kyti? Deja, paskutinė konfe
rencija Maskvoj nutarė išlai
svinti tik vokišką Austriją, 
kurios dideli demokratiniai 
sluoksniai visuomet norėda
vo susijungti su demokratine 
ar pusiau-demokratine Vo
kietija.

Matote, apsimoka vokiškai 
kalbėti ir vokiškai kultūrai 
priklausyti: už tai galima su
silaukti ne tik laisvės, bet ir 
nepriklausomybės. Bet apie

N E W YORK
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kio laisvę drąsinančio žode
lio pratarti. Begalinės aukos, 
tragiška desperacija šitų kul
tūringų ir galantiškų tautų 
nerado jokios užuojautos, jo
kio suraminimo kraujo kla
nuose mirkstančioms šalims. 
Kodėl? Greičiausiai todėl, 
kad jos yra gana arti Rusi
jos ir todėl yra patogioje pa
dėty pasotinti begalinį ciniš
ko imperializmo apetitą.

Apie viešąją nutarimų da
lį jau žinome: joje nieko ne
žadama nepriklausomybės 
trokštančioms Baltijos tau
toms. Jei slaptieji nutarimai 
ar žodiniai pažadai būtų ge
ri ir padorūs, "tai nebūtų rei
kalo juos slėpti: gerais dar
bais juk ir demokratijos ne
vengia pasigirti, pasidžiaug
ti. Tik tamsūs darbai mėgs
ta juodą naktį. Pasiskaičius 
korespondentų pranešimus iš sų pavergta Lietuva turėjo a- 
Washingtono ir paskutinę 
Stalino kalbą apie artimą 
Baltijos Respublikų „laisvi
nimą,” man geros mintys nie
kaip nelenda į galvą. Daug 
neviltingumo pasėjo Mask
vos konferencija plačioje 
Centro Europoje tarp kokių 
70 milijonų gyventojų, kurių 
žemes ir laisvę Rusija savi
nas! ir ketina jas dalinai ar 
visiškai likviduoti...

Tai kasgi bus nubaustas už 
šį karą?

Stovime naujo Miuncheno 
šešėly. Rusija pasiėmė Vo
kietijos rolę. Ji šiandien nori 
tik Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos, na gal dar puselės Len
kijos. Ir daugiau nieko; bū
kit tikri — daugiau nieko! 
Bet paskiau jai bus reikalin
gi nedideli plotai apie Vibor- 
gą, kur yra kuklus ir vienin
telis Suomijos rugių ir avižų 
aruodas, o gyventojuose nė
ra nei vieno procento rusų ar 
komunistų. Toliau, žinoma,

b

Tautinio Karo Fondo vajaus metu veikia Lietu
vių Komitetas, kuriam vadovauja kun. J. Balkūnas. 
Vajus bus iki gruodžio 8 d. New Yorko ir apylinkės 
lietuviai prašomi gausiai aukoti Tautiniam Karo Fon
dui. Aukas prašome siųsti Komiteto iždininkui: Mr. 
J. Ambraziejus, 168 Grand Str., Brooklyn, N. Y.

skaičiai, žinant, kad rusai 
Baltijos Respublikas valdė 
tik 12 mėnesių, o Rytų Len
kiją apie 20 mėn.

Daugiausia šitų kankinių 
pateko į koncentracijos sto
vyklas 1941 m. kovo-birželio 
mėn., taigi, taikos metu. Ru-

pie 3 milijonus gyventojų. Pa
gal rusų planą, pusantro mi
lijono lietuvių turėjo būt iš
barstyti po Sibiro sniegus lė
tai likvidacijai kankinių mir
timi. Toks pat skačius rusų 
ir kitų rytiečių turėjo būti 
atgabenta į Lietuvą, šis me
todas per vieną piatiletką 
(penkmetį) būtų sulikvida- 
vęs Lietuvą. Nenusimanan
tiems amerikiečiams bolševi
kų agentai aiškina, kad tie 
žmonės buvo išgabenti į „sau
gesnes vietas”, kaip tai da
riusi ir caro valdžia 1915 m. 
Taip, caro valdžia karo metu 
(ne taikos metu!) buvo iš
variusi gal arti 200,000 Lie
tuvos žmonių, bet ji neuždarė 
jų į koncentracijos stovyk
las, leido gana laisvai bet kur 
gyventi, susirašinėti su Ame
rikos lietuviais, organizuoti 
savą lietuvišką pašalpą, sa
vas mokyklas. Leido jiems 
siuntinėti savo delegacijas į 
Ameriką, į Vakarų Europą, 
leido Amerikos lietuvių dele
gatams juos laisvai lankyti 
ir šelpti.

O ką gi dabar matome? 
Dešimtys tūkstančių lietu
vių, senų ir jaunų, vyrų ir 
moterų, labai mokytų ir ma
žamokslių, pasiturinčių ir la- 

bent 99%. foaį biednų, gyvena „incomu-

1941 m. biržely. Jie ga 
pirmiausia likviduoti 
skaičius j

.jį SKERDYNĖMS
Žmonė:
— Jūs

- tų prabėgai! siekti ar Ųf v.
000 žmonių. Stengsis p > 8e^£arcn» „

... -Sįiij smiltyse, o lete bazn;
i— IrTHi’irini nmynilrnlninteligentija ir jaui 

Bėgs ir tie buvusieji so' 
ko seimo nariai su sai 
momis, nes jie atideng ^ibaisėjimu bus 
vietų apgaulę, ir sul 
per 1940 m liepos mėn 
„rinkimus”, i 
patriotų, nes jie žino 
draugų likimą Sibire.

Prie patogių rusams 
kybių, jų okupacinės 
gali nusitęsti iki pat 
no. Tad saugioji B 
tautoms zona prasidės 
vakaruose nuo Berlyn 
viską tvarkys žmoni 
kultūringi anglo-am 
čiai.

i,ty _ kruvini
jįj tebėra gyvi

fįartų kartoms, 
j istorijos lapus 

Bėgs da žmonių kan-

; baisūs ženklai
, neteisinga buvo 

je religines lais
to, Darėsi, rodos, 
.jjlykai. Kaune — 
j bažnyčią iš var- 

jį rublius ir sugrio 
šiai, susiruošę vi- 

bažnyčios sta- 
Sakysim, kad Baltijcj^ antra tiek pi- 

 

stybių likimas nėra dai|įj papirkimams, 
tinai išspręstas ir kad njįą pradėti dar
bus leista tik laikinai silpninti žmo- 
kupuoti. Tačiau po por

tų tokios okupacijos ĮJ JWVoslavijaf ir 
lietuvių Lietuvoj nedali.; aūįra _ norš-

paveikslu 
kymus...

Guben 
liepė zm 
išeiti ger 
čioje visi 
liau išsii 
darni, k; 
nenuken 
paklausj

jisijos okupacija mį j§gj0

kiečiams, nei lietuviams ar 
kitiems galva juk neskauda: 
tai rusų naminis reikalas. 
Bet dabar jau labai artėja 
rusų armija prie Lietuvos ir 
mes žinome, kad rusai nori 
Lietuvon grįžti su savąja 
tvarka, kurioje gyvam ir lais
vam lietuviui nėra vietos. 
Mūsų tautai rusai padarys __
tai, ką turkai padarė arme- liks ir jų vietas užims (Tįp galima dau- 
nams pirmojo Pasaulinio Ka- tiško režimo pagaminti!.^Įiamiems ko- 
ro metu, ką Sovietai padarė rių tautų žmonės. Tokiu^^ okupantai 
Rytų Karelijai. Mes esame 
krikščionys, liberalai, sočia- bijotų ir plebiscito leis 
listai ir kitokie, bet visi mes ' 
esame Vakarų kultūros ir 
laisvės šalininkai, žymiai 
aukštesnio materialinio ir 
dvasinio lygio. Tad negalime 
tapti vergais, kaip tai priver
sti buvo padaryti kaukazie
čiai ir kitos Rytų kultūros 
tautos. Šie skirtumai augo 
per 500-700 metų. Mes nega
lime su rusais susilieti, jų 
maistu ir laisve pragyventi. 
Mes puikiai galime prisitai
kinti prie Amerikos, Anglijos 
ar Švedijos gyvenimo normų; 
nors jos kiek skirtingos, bet 
jos mūsų nepažemina, neuž
gauna mūsų individualizmo 
ir žmogiškos vertės. Ameri
kos sociologai ir spauda, ro
dos, neatkreipia pakankamo kad rusai jau pasikeitė- , .
dėmesio į tą nuostabų ir pir- monėjo. Mes labiausia č ^visąsavo tur- 
mą modernioj istorijoj reis-' gtumes, jeigu taip butų 
kinį, kad 1940 m.
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kataliki> 
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darni tikri kad jų naujį^ rasų vai. 
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Dabar dar nežinome, 
lietuvių skaičius sugeba:”^ į"893 m 
bėgti Vakarų EuroponĮ^ susodino 
winliT/win, «-» -v* 4-i ly Irnlr/i X* * *

Laediktines į vezi- 
■sergančias, ir prie
kį Kauną. Po žmo- 

žinia, kad rusai 
į gal net sugriau
siu dar 1757 
bažnyčią, kuri bu- 

I laikoma kaip pa-

; vienuolynus. 1891

uždaryti vie- 
?ora metų buvo nu-

milijonai ar tik koks š 
tūkstančių. Bet vis vief 
dabar reikia ruoštis su 
jiems pagelbą rūbais, 
tu ir vaistais. Šita tr 
ja bus gigantiško ma 
menki mūsų fondai n 
tų gyvybių išgelbėti. Ta 
kia tinkamai atkreipti 
Raud. Kryžiaus ir tarpt®!018, 
nių fondų dėmesį.

Amerikiečiai padėties 
nesupras

Daugelis jų dabar i

jas, apt 
torių, g 
partren 
džiojo ' 
.nyčioje.

Užvii 
i dint žr 
jmą ir ir 
į vintas 
i sipylė i 
| ir kuol; 
toriui, 

1 džiama 
j užlipo 

: i dėtoji .11 J 
kė:

keletas kitų kraštų Balka
nuose, jeigu pasitaikys gera 
proga sukelti vidaus ginčus 
ir lengvai įžengti su didele 

Tuomet tų kraštų 
(„apsisprendimas” už Rusiją 
bus užtikrintas T
Šitą praktiką mes jau gerai nicado”, tobuliausioje izolia

cijoj ; dauguma jų šiauriau
siose koncentracijos stovyk
lose kankinasi ir lėtai miršta 
tikrų vergų darbą dirbdami, 
jie negali ten gauti ar siųsti 
laiškų, jokios šalies Raudo
nasai Kryžius prie jų nepri- 
leidžiamas. Kaipgi prileis: 
jeigu Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus atstovai dabar pa
matytų Lietuvos ar kitų mū
sų kaimynų buvusius minis- 
terius, rašytojus, mokytojus, 
darbininkus, ūkininkus, kuni
gus ir valdininkus skarma
luose, šalty, skurdžiuose ba
rakuose ir kiaulių ėdalu mai
tinamus, tai tikrai kiltų ne
girdėtas skandalas dėl tokio 
„galantiško” elgesio su nie
ku nekaltais žmonėmis, kurių 
vienintelė nuodėmė Sovie
tams yra, kad jie ne rusai ir 
ne bolševikai.

Sulikviduota visa lietuvių 
spauda ir visos organizaci
jos, sustabdytas net enciklo
pedijos spausdinimas rodo 
gerai, kokią kultūrinę auto
nomija Maskva Lietuvai ne
šė. Amerikiečiams, žinoma, 
neaiškinsi, kodėl rusai taip 
nekenčia vakarinių savo kai
mynų ir kodėl vakariniai kai
mynai taip griežtai ir vie
ningai kratosi rusiškos tvar
kos. Jie tai suprastų tik tuo
met, kai kiekvienas amerikie
tis turėtų Sovietų koncen
tracijos lagery kokį gerą sa
vo draugą ar artimą giminę.

Dabar kai kurie amerikie
čiai net mano, kad Rusija 
net pasikeitusi ir nebesanti 
tokia žiauri diktatūra, kaip 
seniau. Apie tai ką gi čia šne
kėti: juk Rusija gana man
dagiai apsieina su Amerikos 
turistais ir kitokiais svečiais,

Klin 
Su 1 
Jau 
Šver 

(gubernatoriaus pa- Į šiite 
mosimai j ^t] 
.•jtane už caro pini- g
* tet.ir^ė, [varpai 

Jiitovi, ir sienos Sud‘ur 

,JUJ „_____ , rts^Datoįvo1 be
kinį, kad 1940 m. pavasarį,' mums, Baltijos tautoms D'6™’ ® ne: bet j r 
kai Suomija pralaimėjo karą taikintų žmoniškumo d-favo žmones. į Kai 
ir Rusija žiauriai ir neteisin- mes juk nematome. Pir apjepavojų jų pa- raiti į 

i.,.. femaigiai natori 
visas puses, net pas 
per svetimų valsty- 
ns kreiptis, prašys

žinome iš 1940 m.
O ką į tai didžiosios demo

kratijos pasakys? Jos gal 
bandys Stalinui priminti de
šimtį Dievo įsakymų, kurių 
tarpe yra „Nevok”. Stalinas 
joms pasakys seną naujieną, 
kad Rusijoj nuo 1917 m. Die
vas jau nebegauna komisarų 
leidimo apsigyventi, todėl ir 
jo prisakymų nebėra. Tad 
vogti galima ir net reikia, 
nes Kaukaze nuo senų laikų 
avis vagia. Tai kodėlgi išim
tis mažoms valstybėms: ar 
jos daug geresnės už avis? 
Galop, juk ne gerumas, bet 
galingumas yra tikroji mo
dernių valstybių apsauga. 
Palyginti su rusais — anglo
saksai neiškalbingi. Jie 
nuspręs nebesiginčyti ir pa- 
likti tolimų kraštų reikalus 
Stalinui tvarkyti.

O kokia gi bus Stalino tvar
ka?

Į šitą klausimą Baltijos 
tautos jau turi atsakymą, gy
venimo praktikos patvirtintą. 
Mes nežinome tikslaus skai
čiaus Sibiran ištremtų ar ki
taip likviduotų lietuvių: pa
gal įvairius pranešimus šis 
skaičius svyruoja tarp 50,000 
ir 200,000. Paskutinis skai
čius gal būtų apytikris, jei
gu priskaitytume ir išgaben
tus rusų „svečius”: čekistus, 
visokius valdininkus ir šni
pus, kurių Lietuvon buvo 
prigarmėję pirmais okupaci
jos metais: 1940-41 m. Pas
taruoju laiku keletas Ameri
kos rimtų žurnalų paskelbė 
kartogramą, rodančią Hitle
rio ir Stalino užgaidos mėto
mų žmonių skaičius; pagal 
tuos, matomai, rimtus davi
nius bolševikai „kidnapino”

gai atplėšė nuo jos Vakari- ju žmoniškumo ženklu 
nę Kareliją su beveik puse paleidimas iš kalėjimo | 
milijono gyventojų, tai dau- prezidento A. Stulgiu 
giau nei 90% visų to krašto 
gyventojų nesutiko gyventi 
„autonominėje” Sovietų Ka
relijoj ir skubiai išsikėlė Suo
mijos gilumon, nors tai dary
dami jie turėjo staigiai pra
rasti visą savo turtą: namus, 
ūkius, baldus. Jie geriau su
tiko elgetomis likti, negu 
prievartą ir vergiją kęsti.

Suomių elgesys yra atsa
kymas, ką norėtų daryti vi
sų kitų Baltijos tautų gyven
tojai, jeigu Sovietai sugrįžtų. 
Jie norėtų visi septyni mili
jonai kur nors pabėgti. Bet 
kur? Rusija neketina palikti 
bent dalies laisvos jiems te
ritorijos naujam, kad ir var- 
gingesniam gyvenimui pra
dėti. Be to, Rusija mėgins 
kuo skubiau užkirsti kelią 
pabėgimui, kad galėtų dau-

ministerio pirm. Merki 
zausko, Starkaus,
mosaičio, Tonkūno, Prof praslinko 
vydaiem, Dr. Skrupskel w 
bent keliolikos tukstanci
tų žymių ar paprastų zm Unkfe
kurie visai nekaltai ten (į,Jai’ Yr naktį 
kmami. Toliau, laisves • .. XT , . j n - Wia. Nuolat dėklu butų teise mums per . J, , ... .Raud. Kryžių organiz,meMesl ,~ 
gelbėti dar išlikusias liet 1/18 kas1' 
gyvybes Sibire ir šiaurės , .
sijoj ir leidimas jiems : 
žiuoti užsienin. Apie pei 
Ika mūsų kunigų sėdi ; 
jos kalėjimuose. Relii 
laisve mes vadintume, jėl,

pajutę dar dides

ne vienas pritrū-

besišalino. Ilgainiui 
bestingu vietinių 
i kurie tokius mai- 

_____  ^tęsėsi apie porą 
tie kunigai būtų paleisi;®1 įr 7ena7 ir 
galėtų savo tautiečiamsf” bažnyčią užda- 
kyti pamaldas. Randuoti, bet dėl

Kad Rusijoj leista sudl?^ “ ^eįstcn- 
ti pravoslavų sinodas, tar7081?
tų tikybų žmonėms juk 7™ ^mgen' 

- ■ -- -■ - , ėdamas iš Kau-

biro taigoms eksplotuoti. 
Tad, susimildami, prašau 
vaizduotis begalinę tragedi
ją, negirdėtą kalvariją mili
jonų žmonių, kurie, gal būt, 
greit bandys iš savo seniau
sios tėvynės bėgti, bet netu
rės nei kur, nei kaip. Nes Vo
kietija nėra jokia prieglauda: 
vokiečiai irgi žmones medžio
jo ir pabėgėliams pašalpos 
neorganizuos. Sunkiausia bus 
pabėgti estams, nes rusai ga
li ten prasiveržti iš pietų šo
no ir pastoti kelią į pietus ir 
vakarus. Dalis Latvijos ir 
Lietuva yra kiek geresnėje 
padėty, tačiau katastrofa ga
li užgriūti staigiai ir iš neti
kėto šono ir tuomet nebebū
tų išsigelbėjimo. Tuomet jie 
būtų medžiojami pagal ko- 
komisaro Sierovo išleistas 
Baltijos tautoms likviduoti 
taisykles.

Kas bėgs ir dėlko?
Pabėgimas labiausia rūpės siauginti naują, bet mūsųj

, lino su Hitleriu, kurs į Kražiuose^ 7 vai- 
daugiau suteikė prove 1 lr urėdninkų 
vams laisvių užimtose jO kai bevažjuo- 
tyse. Tai yra dviejų dikt ka^ bažny-
rių konkurencija dėl žm< brinkę apie 400 
sielų ar simpatijų. Mūsų,l1^bernatorius da- 
kariečių, tai visai nelieR I Varnius, kad 
Mes tebekenčiame religW'us 8 vai. ryto 
priespaudą nuo abiejų dilPkazokų. 
torių: Stalino žaidimas® 
Hitleriu mums neneša jok 
paguodos. Mes norime visa 
tikyboms lygybės ir pilį 
laisvės ne vien melstis, į 
leisti laikraščius, knygasd 
rėti savas mokyklas ir oiį 
nizacijas. *

Mes artimai pažįstame d 
tatorių prigimtį, troškint 
ir koncentracijos stovy] 
tvarką. Tad komedijos j 
metropolitu Sergijum m] 
neapgaus. Rusus ir vokietį 
mes neblogiau pažįstame 
jų pačių gerus žinovus. G 
jie nusilupti seną odą ir |
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korius su savo pa- 
pdurnaktį nuėjo į 
f žmonės pajuto... 
pievas, Mūsų prie- 
Rrybė”, suplijca- 
Ris gubernatorių 
ptios durų stojo 
F - vienas balta 
Męs su kryžiu
je o du caro ir 
|Wais. 
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r drąsiai pasakė 
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pastovius ir tvirtus vokiškos Estijoj 61,000, Latvijoj 60,- ji nieko labai blogo ir nepa- tiems, kurie ir kurių giminės kraj neapgaus. Tad apie p 
ekspansijos priešus Maskvos 000, Lietuvoje 66,000 ir Len- darė Amerikai. Kod jos kito- dalyvavo sėkmingoj tautinė- mainas Jie Sali triubyti '

|je revoliucijoj prieš Sovietus | (Užbaiga 3 pslp. ) įkonferencija nerado laiko jo-Iki jo j 1,500,000. Tai baisūs kia tvarka — tai nei ameri
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< Imdami kartų kartoms, 

patriotu .Į [rautu į istorijos lapus 
draffllV ' " "
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tos nekaltų žmonių kan- 
amžiais nepamirštamos.
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Rusijos okupacija 
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avo leidimą pradėti dar- 
Norėdami silpninti žmo- 
ikėjimą ir tuo būdu pa- 
i kelią provoslavijai ir 
lininiui, antra — norė- 
rasti gaip galima dau- 

žemių atkeliamiems ko- 
ams rusams, okupantai 
ėjo uždarinėti katalikų 
rčias, vienuolynus. 1891 
Kražius atėjo rusų val- 
įsakymas uždaryti vie- 

mą. Pora metų buvo nu- 
, bet pagaliau 1893 m. 
ndžio mėnesyje susodino 
ris benediktines į veži- 

dabar reikiarį let ir sergančias, ir prie- 
jiems pagelhį a išvežė į Kauną. Po žmo- 
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istorijoj reiš- gtranės, jeigu tiii
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” Sovietu Ka
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nors tai dary- 
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Dabar dar į 
lietuvių skalsu 
bėgti Vakaiąb 
milijonai ar fiį 
tūkstančių, fe?

menki mūšy feį benediktinių dar 1757 
tųgyvybiąiš^ atytą bažnyčią, kuri bu- 
kia tinkamai ų monių laikoma kaip pa- 
Raud. Kryi®! jos bažnyčia.
nių fondų fa
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'astatyta ne už caro pini- 
ne iš iždo, bet ir žemė, 
kurios stovi, ir sienos

ur iš šventų aukų. Dėl to 
priklauso Dievui, o ne 

— dūsavo žmonės.
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mėm, pajutę dar dides- 
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Raud. KryžM °j° tikintieji, vis pasi- 
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žinoti užsieriil'Įrado gailestingų vietinių 
Ika mūsą kc-? ent°jy, kurie tokius mai- 
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inčių žmonių — neįsten- 
Tada ryžosi atvykti pat- 
gubernatorius Klingen- 

ps. Išvykdamas iš Kau- 
gubern. įsakė lapkričio 

d. būti Kražiuose 7 val-

žandarų. O kai bevažiuo-

, e yra susirinkę apie 400 
įj itiečiu, gubernatorius da- 

telegramą į Varnius, kad 
:en į Kražius 8 vai. ryto 
irktų 300 kazokų.

įsai atakuoja beginklius 
bažnyčioje

lubernatorius su savo pa- 
Mguod®Htf^ Dvais vidurnakti nuė.l° i 
r ° .^Jnyčią. žmones pajuto... 

gydo „Dievas, Mūsų priė
tikyboms
laisvės dc r- _ -
leisti laitai lda ir .stjp.rybė”’ suPjika’ 

rėti savas 
nizacijas.' .

lai ir is neu-
įmet nebebū- ^toriy
-. Tuomet jie k ^odc^j ės paveikslais.
“ p^XS*VMesjūsįba: 

likviduoti neapgaus.

ir koncentraci.’

s, o priešais gubernatorių 
) bažnyčios durų stojo 

vyrai — vienas balta 
ižą apsivilkęs su kryžiu- 
rankose, o du caro ir ca-

>vo 
s

r dčlko?
nausia rūpės
urių giminės Kral
igoj tautinė- malDas J ’
ries Sovietus! (Užbaiga -1

Mes jūs į bažnyčią 
m ir užantspauduoti 
sim, — drąsiai pasakė 
įas iš šalimais stovinčių 
(inkų. Kiti tai pakartojo.

ne- 
ne-

mes neblogiau /
jų pačių
jie misuup . ematorius liepė jėga a- 
siauginti naujiI * canj Paveikslus- Polici-
krai neapg#^.., etraukdama net perplėšė 

liksią.

Žmonės dejavo:
— Jūs su ginklais užpuo- 

lėte bažnyčią, perplėšėte caro 
paveikslą, laužote Dievo įsa
kymus...

Gubernatorius susilaikė ir 
liepė žmonėms iš bažnyčios 
išeiti geruoju. Jei ne - bažny
čioje visus užrakinsiąs, o vė
liau išsiusiąs į Sibirą. Bijo
dami, kad žmonės perdaug 
nenukentėtų, kunigai patarė 
paklausyti. Daugelis verkda
mi išėjo iš bažnyčios; gi ke
letas desėtkų moterų pasili
ko prie bažnyčios didžiojo al
toriaus, balsu melsdamos ge
riau numirti, negu matyti iš
griautą bažnyčią. Gubernato
rius pasiuntė policiją, kad su 
nagaikomis jas išgintų lauk. 
Uriadninkai, plakdami nagai
komis, už rankų, už kojų pra
dėjo traukti moteris laukan. 
Iš jų skaudžiais kirčiais su
kapotų, pradėjo bėgti krau
jas, aptaškydamas didįjį al
torių, grindis. Kitas moteris 
partrenkė ant žemės, min
džiojo kojomis čia pat baž
nyčioje.

Užvirė žemaičių širdys gir
dint žmonų, dukterų klyks
mą ir matant, kaip jas sukru
vintas žandarai tampo. Pa
sipylė iš užu tvoros akmenys 
ir kuolai. Pataikė ir guberna
toriui, ir tasai, žmonių spau
džiamas, įbėgo į bažnyčią, 
užlipo ant viškų. Vėliau su
dėtoji giesmė teisingai nusa
kė:

—Nakties vergas 
Klingenbergas
Su budeliais dūksta:
Jau aplietos
Šventos vietos
Šiltais kraujais rūksta.

Atlekia kazokų būrys
Sugaudė žemaičių supami 

varpai, skelbdami pavojų. 
Sudundėjo jų mušami būb- 
nai. Subėgo vyrai ir jau bu
vo beišsklaidą uriadninkus, 
bet į rytą atjojo 300 kazokų...

Kai kurie iš jų per žmones 
raiti įjojo į bažnyčią. Guber
natoriaus paraginti, kazokai 
ėmė kapoti nagaikomis ir 
kardais, mindžioti ramius 
kaimiečius arklių kanapomis. 
Telkšojo klanai kraujo, ku
rio neįstengė sugerti įšalusi 
žemė. Dalis žmonių metėsi 
per Kražantės upę, bet ledas 
dar buvo plonytis, ir jie įlū- 
žę pradėjo skęsti. Niekas jų 
negalėjo gelbėti. Kiti, užti
kę seklesnę vietą, išlipo, o 
buvo, kad ir prigėrė. Kazokai 
raiti, su nagaikomis, kardais 
ir durtuvais vaikėsi žmones, 
ženklino visus, dūrė, kirto ir 
badė. Kazokų šauksmas su
mišo su vyrų, moterų klyki
mu, vaikų verksmu ir sužeis
tųjų vaitojimu. Tos skerdy
nės tęsėsi iki ryto dešimtos 
valandos, šventovėje suolai 
buvo sulaužyti, vėliavos iš
mėtytos. Tai šen, tai ten baž
nyčioje ir gatvėse gulėjo su
kruvinti vyrai ir moterys.

Kazokai siaučia po namus.
Kai beginkliai žmonės bu

vo išblaškyti, gubernatorius 
davė įsakymą veržtis į ] 
mus, suimti tuos, kurie „da
lyvavo maište” — kurie buvo 
paženklinti nagaikomis ir 
kardais.

— Patys galite pauliavoti.. 
— davė suprasti gubernato
rius.

Ir pasipylė rusai po lietu
viškas pirkias. Grobė, ką ga
lėjo. Kiek nuo jų iškentė lie
tuvės moterys, net 12-13 me
tų mergaitės.. Kazokų išnie
kinta 60 m. senutė E. Luko
šienė po keletos dienų net mi
rė. Kai kurias baisiai sužeis
tas ir paniekintas moteris 
kazokai pakišo Kražantėn po 
ledu. Tarp jų suminėtos Ur
šulė Gaičienė ir Veronika Me- 
čerskienė. Miestelyje ir apy
linkėse tą kruvinąją naktį 
nedegė nė žiburėlis. Dauge
lis žmonių nakvojo tvartuo
se, klonuose, rūsiuose... Tai 
šen, tai ten girdėjosi nelai-

išreikšta šiais giesmės 
džiais:

— Tie nušauti, 
Tie sugauti, 

Kiti subadyti
Ir nekalti 
Jau apkalti, 
Kraujais sumirkyti.

Kruvinas plakimas
Sugautuosius suvarė į val

diškų namų kiemą. Kazokai 
griebė vyrą iš pulko, patiesė 
ant suolo ir iš abiejų pusių 
ėmė nagaikomis, kaip spra
gilais kapoti. Po pirmo kir
čio ištryško kraujo srovė, 
paskui pradėjo kristi mėsos 
nuo kūno, o kazokai vis plie
kė ir pliekė. Gubernatorius 
skaitė kirčius. Vyras iš kar
to rėkė nesavu balsu, klykė 
ir šaukėsi prie Dievo, bet po 
25 kirčių apalpo ir aptyko. 
Rusų pakviestas daktaras 
pažiūrėjo ir išnešė sprendi
mą: „Galite dar 15 dadėti”. 
Dadėjo... Ir tada vyrą be jau
smo, visai nualpusį įmetė į 
tvartą, kad atsigaivelėtų...

Moterys turėjo žiūrėti ir 
laukti eilės, o vyrus plakė 
po 30, 40, 50 nagaikų... De
javimais ir kraujo garais o- 
ras prisipildė, žmonės puolė 
ant kelių ir į dangų žiūrėda
mi šaukėsi prie Dievo, išgąs
dintais balsais. Būtų gal dar 
plakę, bet iš Kauno atvažia
vo prokuroras, susibarė su 
gubernatoriumi už tokius 
žiaurumus, ir gubernatorius 
egzekucijas nutraukė, nupla
kęs šešiolika vyrų.

Nužudytieji ir sumuštieji
Per Kražių skerdynes, be 

jau numinėtų nuskandintų 
moterų, buvo dar nužudyta: 
J. Jarulienė — sumušta baž
nyčioj už grotelių, mirė; už
muštos prie bažnyčios — Ja
nušauskienė ir šarnauskienė. 
Gal buvo ir daugiau. Kazo
kams besiaučiant, žmonės 
bijojo pasirodyti gatvėse. 
Policija be jokių tyrinėjimų, 
be varpų ir be švęsto van
dens, be kunigo nelaimingą
sias aukas suvertė į duobes 
ir užkasė...

Sužeistųjų: M. Marsiukiū- 
tei su nagaika pramušta gal
va, L. Garbauskaitei — dak
taras galvą turėjo su
siūti, A. Balutavičiūtei pra
mušta galva ir veidas, K. Žu
kauskas baisiai sumuštas, J. 
Kaučiūtei peršauta revolve
riu koja, A. Abromavičiūtei 
bažnyčioje nulaužta ranka, 
J. Levickui nukirsta ausis, A. 
Paulauskui nukirstas deši
nės rankos nykštys, P. Gai- 
dimauskienei baisiai pramuš
ta galva ir išlaužti du šon
kauliu, — vėliau ji išėjo iš 
proto. Sužeistų buvo labai 
daug, bet jie slapstėsi, bijo
jo. Vienas daktaras net 18 
vyrų išėmęs kulkas iš žaiz
dų, o Žemaičiuose daktarų 
nemažai... Kai kurie bijojo 
eiti pas daktarus, kad nesu
žinotų rusai; žaizdos užsiter- 
šė, ir daugelis mirė. J. Videi- 
kis buvo du kartu nuplaktas. 
J. Bumbulas tuoj po nupla
kimo mirė. Šios skerdynės į- 
.vyko 1893 m. laupkr. 10 d. 
ir sekančiomis dienomis, liet“

zo- LIETUVA MIRTIES ŽENKLE(Pradžia 2 pslp.)
turtingiems buržujams, kurie 
diktatorių malonės dar nema
tė, koncentracijos lageriuose 
dar nebuvo.

Koks likimas laukia Baltijos 
Tautas ir Lenkiją?

Leistina spėti, kad Mask
vos konferencijoj šitų ketu
rių tautų likimas buvo svar
stomas, bet rusų užsispyri
mas jas praryti neleido pada
ryti jokio padoraus sprendi
mo. Jų klausimas galėjo būti 
atidėtas kitoms konferenci
joms.

O kas gi laimi iš to atidė
liojimo? Greičiausia laimi So
vietai. Dabar visos Baltijos 
Respublikų žemės ir visa Len
kija dar tebėra vokiečių ran
kose. Tad derėtis dėl šitų 
kraštų laisvės yra lengviau. 
Bet jau po mėnesio ar kito 
ten įžengtų Rusijos kariuo
menė ir pabaigtų intelektua
lų ir pažangesnių kaimiečių 
ir darbininkų medžioklę, tai 
būsimos derybos pasvirtų 
Rusijos imperializmo naudai, 
nes, pavyzdžiui, kas eis ten 
mirti dėl brangios senosios 
Lietuvos ar Latvijos? Jeigu 
Sovietai tuos kraštus fakti- 
nai jau valdys, tai demokra
tijų pripažinimas tam valdy
mui, pagal sovietišką etiką, 
juk nebebus ir reikalingas. 
Demokratijos galės net kele
tą metų dar paniumėti, kad 

‘ Atlanto Čarteris sulaužytas, 
bet tai padėties neatmainys.

Jeigu rusai pasiliks Lietu
voje, tai rytinė pusė Lenki
jos turės irgi Rusijai tekti. 
Pasižiūrėkite į geležinkelių 
žemėlapį ir pamatysite, kad 
iš Kievo į Kauną tinkamiau
sias kelias eina per Sarny, 
Luniniec, Baranowicze (visi 
,trys tie miestai yra Rytų 
Lenkijoj), Lydą ir Vilnių. 
Tiesiausias geležinkelis iš 
Maskvos, Smolensko ir Mins
ko ir beveik Visos Gudijos 
eina per Molodečną ir Vilnių 
į Kauną ir pajūrį. Iš Sovietų 
Volynijos (Berdičev, Prosku- 
rov ir Kamenec Podolsk) į 
Kauną ir Baltijos pajūrį ei-

Teismo salėje kraujas iš džio
vininko burnos

Areštuotiesiems buvo teis
mas. Garsas apie tuos žiau
rumus pasiekė plačiai, ir iš 
Petrapilio, Varšuvos atvyko 
advokatai be užmokesčio 
ginti kaimiečių, kentėjusių 
už tikėjimo laisvę. Apkaltin
tų buvo 71, bet vienas iš jų 
mirė kalėjime. Kitas, džio
vos kankinamas lietuvis, at
vestas į teismo salę, nė kal
bėti negalėjo — nuolat alpo. 
Per klausinėjimus, visiems 
matant, iš jo burnos prasi
veržė kraujas. Jį išvedė, ir 
po kelių dienų jis mirė. Teis
mas jį pripažino nekaltu. 
Teismo sprendimu, 4 buvo 
nuskirti i katorgą 10 metų, 
6 ištrėmimui į įvairias gu
bernijas, kiti — į kalėjimą 
įvairiam laikui, 32 — ištei
sinti. Kilo balsai prieš tuosA A VA V | O A 11V1U.A XX. 11U Udloctl pilco LUUO

mingų moterų klyksmai. Tik žiaurumus visame pasaulyje, 
trečia dieną kazokai grįžo į ir caras, to paveiktas, baus- 

i Varnius. Vėliau tas baisybes ^mę dovanojo, tik keturiems

palikdamas kalėti po viene
rius metus.

Prisimename mes baisias 
Kražių skerdynes, pagerbia
me anuos didvyrius, drauge 
prisimename, kad ir dabar 
naciai žudo būrius nekaltų 
beginklių, prisimename, kad 
raudonieji Praveniškio sto
vykloje išžudė daugiau 400 
Lietuvos valstiečių, nebe na
gaikomis kapodami, kaip ka
zokai, o kulkosvaidžiais ir 
granatomis draskydami. Ca
ras buvo kaip žiaurus, bet 
visgi lietuviams leido teisme 
teisintis, leido būti advokatų 
ginamiems, o „raudonosios 
saulės” ranka be kaltės ir be 
teismo, taip, kaip ir rudmar- 
škiniai, išvežė dešimtis tūks
tančių lietuvių.

Kovoj dėl Lietuvos prisikėli
mo

Atlikęs savo kruviną dar
bą, Klingenbergis gavo me
dalį. Ir dabar nevienas patai
kūnas už patalkinimą vergi
joje laikyti lietuvius, gaus 
šiltą vietą ar ir medalį nuo 
raudonojų, ar nuo nacių, bet 
jų vardai lietuvių tautos isto
rijoje bus įrašyti šalia Klin- 
genbergio, Muravjovo ir kitų 
korikų. Tačiau didžioji lie
tuvių tautos dalis pasiliks iš
tikima ir drauge su vienu 
Kražių laikų vyru, aprašiu
siu tuos baisius žudymus, 
kartos:

— Dirbkime protu ir ap
švietimu dėl išvadavimo lie
tuvių, nes apšvietimas yra 
geriausias ginklas, aštresnis 
už plieną, sunkesnis už švi
ną... O jeigu daugumai iš mū
sų tektų, kaip kražiečiams, 
pražūti toj kovoj už tėvynės 
ir tikėjimo laisvę, tai nieko... 
Po savęs paliksime didesnį 
užsidegimą ir pasipriešinimą 
pavergėjams.

K. J. Prunskis

_

na beveik per vidurį Lenkijos 
per Rowne, Kowel, Brest Li- 
tovsk, Balstogę ir Gardiną.

Nėra tokių naivių strate
gų, kurie manytų, kad pagro
busi Lietuvą Rusija paliks 
tarp savo gudiškų ir ukrai- 
niškų provincijų ir Lietuvos 
smailą, siaurą Lenkijos kylį 
ir koridorių, kad trukdytų 
tiesų susisiekimą. Tik viena 
Galicija netrukdo tokiam su
sisiekimui. Bet visa Volyni- 
ja ir visos gudiškos žemės 
iki pat Balstogės turės tekti 
Rusijai, jei ši pasisavins Lie
tuvą. Yra žinių, kad jau da
bar britai stipriai pataria 
lenkams atsisakyti šitų že
mių, kad Rusija lengviau ga
lėtų prieiti prie Lietuvos. Pa-
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ją, artėjant rusų kariuome
nei prie Lietuvos sienų.

Maskvos akiniais žiūrint, 
vis dėlto dar nevisa Lietuva 
„priklauso” Rusijai: nes Lie
tuvai tebepriklauso dar ru-

gal Rusijos planą, „stiprioji , sų nepasisavinta Klaipėda ir 
Lenkija” turės tik arti pusės Ios krastas, kurio plotas tru- 
1939 m. turėtų žemių ir 40% pu^ didesnis uz Luxembur- 
mažiau gyventojų, štai ko- °0- Visos Jungtinės Tautos 
dėl visi lenkai teisėtai ir lo- tebepripazįsta Luxemburgui 
giškai yra susirūpinę Lietu- ne ^k teoretinę nepriklauso- 
vos likimu. Lietuvos žuvimas teisę turėti sve-
gresia Lenkijai visišku su- ^ur savo valdžią Government 
menkėjimu, o vėliau — gal *n Exile.- Tai kodėlgi Lietu- 
ir pražūtimi, štai kodėl Lie- vaa. daroma tokia keista_ iš- 
tuva ir Lenkija šiuo metu tu- imtis? Kurgi čia lygybė, ir 
ri gyvybiniai svarbių bendrų demokratija? Juk ir pačiai 
interesų: apginti abiejų kraš- Maskvai nekenktų, jeigu da
tų nepriklausomybę ir išeiti demokratijos pasisakytų 
su kuo mažiausiais teritori- nz kokį nors Lithuanian (Joni
niais nuostoliais, jeigu jie m*ttee of Liberation , tuojau 
neišvengiami pripažįstant tam komitetui

1939 m. Sovietų pagrobto
je Rytų Lenkijoj yra apie ke
turiolika milijonų gyventojų. 
Lenkijos statistika mano,

kol kas nors vieną Klaipėdos 
kraštą, kitų Lietuvos provin
cijų likimą paliekant tolimes
nėms konferencijoms. Kad ir 
toks nutarimas vis dėlto bu

kad jų tarpe yra apie penki tų sutiktas Lietuvoje su di- 
milijonai lenkų, kiti gi uk- džiausiu entuziazmu, šukei - 
rainiečiai, gudai, žydai ir lie’- tų gerų vilčių ir dar didesnį 
tuviai. Rusų ten bus vos apie pasipriešinimą vokiečiams. 
140,000. šios tautines mažu- jeigu nei tokio nutarimo de
mos svajoja apie savas ne- mokratijos nedaro — tai ar- 
priklausomas valstybes, ne- gi ne keistas šitas karas, ar- 
mėgsta lenkų, bet dar labiau gį nesityčiojama iš mažų ir 
bijo rusų. Gudai turi didelių visai nekaltų tautų? Šneka-
simpatijų Lietuvai.

Nustojusi rytinės pusės ir 
gavusi Rytų Prūsiją ar net 
dalį Silezijos, Lenkija vis dar 
bus gana stambi valstybė, a- 
pie 18 ar 20 milijonų gyven
tojų. Vokiečius išgabenus, ga
lės į vakarus persikelti visa 
lenkiškoji mažuma iš Vii- 
niaus, Lwowo ir kitų miestų bįr0 snieguose, 
bei ūkių. Tai turės kur pa- Sakysite, ko aš karščiuo-

rna apie jų išvadavimą, bet 
kai prieinama prie Lietuvos 
vardo, tai ir pritrūksta jėgų 
didelei išminčiai per mažas 
lūpas išstumti. Taigi, nepa
prastai keistas šis karas, kai 
agresoriams žadama laisvė ir 
nepriklausomybė, o agresi
jos aukoms — likvidacija Si-

bėgti nuo mirties „demokra
tiškiausioje pasaulio valsty
bėje”. O nuo mirties pabėgti 
visgi pats svarbiausias reika
las kiekvienam žmogui pagal 
normalų kasdieninį galvoji
mą. Ir šita proga lenkams po 
karo bus suteikta. Tai jau nag Stalinas rojų mums žada, 

bet praktikos pamokyti mes 
to rojaus bijome kaip mirties, 
kurios ženklu mums yra 
piautuvas ir plaktukas. Piau- 
tuvas perplaus gerklę, o plak
tukas sutriuškins smegenis. 
Ir šiuos žodžius mes privalo
me pasauliui pasakyti dauge
lio tūkstančių kankinių var
du, prašomi pogrindžio hero
jų, kurie šiuo metu sunkiau
siose ir pavojingiausiose są
lygose Lietuvos retose girio
se narsiai kovoja prieš visa, 
kas vokiška.^

Kas dar reiktų padaryti?
Dabar Sovietų armija užė

mė Nevelį, taigi ji yra 70 my
lių nuo Latvijos ir 100 mylių 
nuo Lietuvos ribų. Neužilgo 
ji gali įžengti į Baltijos Val
stybes ir tęsti tą patį likvi
dacijos darbą, kurį pradėjo 
1940 ir 1941 m. žmonės ten 
jau buvo gausiai naikinami 
bado ir Gestapo agentų.

Visus išminčius ir gero tak
to žinovus prašau prisiminti 
palyginimą: apie trisdešimt 
didelių ir mažų tautų susijun
gę kariauja prieš vokišką sli
biną puikiai žinodamos, kad 
jos laimės ir naudosis savo 
laisve bei nepriklausomybe, 
jos žino už ką kenčia ir mirš
ta. Bet vaizduokitės padėtį 
trijų kultūringų mažų tautų, 
kurios dar didesnę proporci
ją savo gyvybių aukoja ir 
nepalyginti daugiau kenčia, 
net nežinodamos, ar jų pra
lieto kraujo upes bus paskai
tytos pakankamu išpirkimu 
prarastos nepriklausomybės. 
Šitokį reiškinį visi padorūs

labai daug...
Bet kaipgi su Baltijos ma

žų respublikų gyventojais? 
Kur jie pabėgs ir kas juos 
beužtars? Nuo paliaubų die
nos gali ten prasidėti patys 
didžiausi žiaurumai, kokių 
dar nematyta visame šitame 
kare.

Stalino grupė reikalauja 
sau visos Estijos, visos Lat
vijos ir visos Didžiosios Lie
tuvos, tai yra tų kraštų, ku
riuos jis per žiauriausią prie
vartą aneksavo 1940 m. va
sarą. Bet nieko neteko girdė
ti apie Mažąją Lietuvą, ku
rioje yra Klaipėda, Tilžė, Is 
rutis (Insterburg) ir net Ka
raliaučius. Nežinome, ar Sta
lino valdžia jau padarė kokį 
oficialų pareiškimą apie šių 
etnografinės Lietuvos plotų 
likimą, ar jis jų reikalauja 
ar tik šiaip sau pageidauja”. 
Jeigu Lietuvai būtų taiko
mas Lenkijos mastas (Mas
kvoj pagamintas), tai ir lie
tuviams, kaip Amerikos bi
zonams, būtų įkurtas koksai 
rezervatas Mažojoje Lietuvo
je ir Suvalkijoj. Ten galėti} 
pabėgti nuo likvidacijos bent 
pusė lietuvių tautos. Kad ir 
vargingose aplinkybėse, siau
rose žemėse, bet vis dėlto ga
lima būtų dar išsilaikyti, nors 
gyvais išlikti. Tačiau nei Sta
linas, nei demokratijos lig- 
šiol nepasako, ar mums bus 
paliktas nors mažutis rezer
vatas iš vokiečių sugrąžinto
se mūsų žemėse apie Tilžę 
ir Karaliaučių. Todėl ir atei
na iš Lietuvos žinių apie bai
siausią gyventojų desperaci-

juos, nes geri dėdės galų ga
le negali gi tarto žodžio neiš
laikyti... Susimildamas, pa
tylėk, palauk... Bet juk trejis 
metus laukiame ir niekur au
kšti vyrai Lietuvos vardo pa
lankiai nebeištaria. Tik vie-

žmonės laiko superheroizmu, 
tik cinikai ir niekšai šitos au
kos nenori matyti, nes tai 
dar labiau pabrėžia jų dvasi
nę menkystę, bailumą...

Jei vieniems rusams bus 
pavesta administruoti (kad ir 
tik laikinai) Baltijos kraštus 
tai Lietuva, Latvija ir Esti
ja įžengs mirties ženklan: 
daugybė dar išlikusių geriau
sių žmonių turės mirti išgar
sėjusių masinės likvidacijos 
būdu. Jei netikite — pasis
kaitykite komisaro Sierovo 
instrukciją ir prisiminkite 
gyvulių vagonus, prigrūstus 
žmonių pakeliui į šalčio ka
ralystę, į didžiausią pasaulio 
šaldytuvą, kur vidutinis me
tinis mirtingumas konclage- 
riuose siekia apie 20%. Tur 
būt gana pasakyta.

Tad reikia, kad
1) su rusų kariuomene į 

žengtų ten specialiai parink
ta iš Amerikos lietuviškai 
mokančių piliečių plati ad
ministracija — bent iš kelių 
šimtų žmonių.

2) Turėtų vykti ir Ameri
kos Raudonasis Kryžius su 
gydytojais ir medikamentais, 
nes ten vaistinės beveik vi
sai tuščios.

3) Turėtų vykti šioks toks 
maisto ir rūbų transportas.

Nežinantiems noriu pri
minti, kas yra karas šiaurės 
Europoje. 1914-20 m. iš pus
trečio milijono lietuvių karo 
lauke buvo užmuštų apie 60, 
000 vyrų, bet nuo bado, ligų 
ir baisaus šalčio mirė dau
giau 400,000 žmonių. Taigi, 
lietuviai tuomet prarado apie 
20% savo gyventojų, šitą 
baisenybę amerikietis tikro
vėje savo krašte pamatytų 
tik tuo netikėtinu atveju, kai 
šioj šaly žūtų per kelis me
tus apie 27 milijonai gyven-, 
tojų. O dabar ten karas daug 
žiauresnis, nes prisidėjo dar
bo vergų masinė deportacija 
į Sibirą ir Vokietiją.

Ginčas su Maskva dėl Lie
tuvos nepriklausomybės ats
tatymo gali ir labai ilgai-už
sitęsti. Rusijos kariuomenė, 
gal būt, gana greit Lietuvon 
įžengs. Ir jeigu ji viena ten 
šeimininkaus be liudininkų, 
be padorių partnerių, tai mes 
juk jau žinoirte kas ten bus: 
iš lietuvių tautos liks tik a- 
šarų ir kraujo klanas. Tad 
Amerikos lietuviai vis dėlto 
turi teisę žinoti, kas jų bro
liams Lietuvoje ruošiama. 
Spaudoje mes skaitom, būk 
Amerikoje ruošiama Europos 
okupacijai tūkstančiai valdi
ninkų. Daugeliui kraštų su
darytos specialinės grupės, 
jos mokosi atitinkamų kraš
tų kalbų, istorijos, geografi
jos ir socialinės struktūros. 
Lietuvai jų reiktų gal arti 
tūkstančio. Bet kur jie dabar 
yra? Lietuviškai po truputį 
mokančių Amerikoje labai 
daug, bet sakytam darbui 
ruošiamų žmonių reikia su 
su mikroskopu ieškoti. Tai 
klausimas, kurs privalo rū
pėti visiems šviesiems ir or
ganizuotiems lietuviams, ku
rie gausiai ir ištikimai dirba 
ir kariauja ir aukoja šaunio
sios Amerikos pergalei.

Ypač reikia skubiai didin
ti Amerikos Lietuvių Tary
bos lėšas. Iš svetur atvykusių 
kalbėtojų maža turime ir pra
kalbas publika mažai 4anko. 
Reikia gerai išplėsti aukų 
rinkimą panaudojant vieti
nes kolonijų jėgas ir organi
zacijas, reikia sekti puikiu 
Rochesterio lietuvių dosnu
mo pavyzdžiu.

Žodžiu, reikia paskubinti 
lietuvių ruošą katastrofoms 
ir lemiantiems įvykiams su
tikti. Ir tai ne vieno ir ne ke
lių darbas. Turi išsijudinti 
visos kolonijos, visos parapi
jos ir organizacijos. Jei Mas
kvos konferencija nepablogi
no Lietuvos juridinės padė
ties, tai ir mes nebloginkim 
jos savo apsileidimu ir ne
veiklumu. Atsakomybė už 
Lietuvos likimą guli ant vi
sų mūsų pečių ir sąžinių. Tad 
laikas realizuoti Pittsburgh© 
puikios konferencijos gražius 
pasiryžimus ir nutarimus.
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pašalinamos pleiskanos

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Jonas, 5 metų, 
as Simonas, vedęs,

Seimas, 4 metų, 
s Edmundas, 9

Sodalietėms ir lietuvėms 
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aė Teofilė, 40 m. 
Jonas, jaunikaitis,

ir rei- 
galėtų 
ir ser-

RESPUBLIKONAS BUR
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Lapkr. 11 d. mirė Juozas 
Malauskas, 57 metų, gyv. 
Pottsville, Pa.
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Philadelphijos Žinios
KONCERTAS IR REZOLIU

CIJOS

Lapkričio 14 d. čia įvyko 
didžiulis lietuviškas koncer
tas, kurio programą pildė 
Susan Griškaitė, Phila. Op. 
Co. artistė ir garsi smuiki
ninkė Margareta Digrytė iš 
Great Neck, N. Y., muzikos 
mokytoja, orkestrų vedėja, 
tikra smuiko valdovė. Digry
tė sužavėjo visus savo gražiu 
smuikavimu. Ji ir patrijotė, 
nes savo darbą ir pasišventi
mą paaukojo Lietuvos Gel
bėjimo Fondui, dėl kurio ir 
šis koncertas buvo rengtas.

Dainininkė ir smuikininkė 
išpildė savo programą dide
liu pasirengimu ir įtempimu. 
Jos norėjo visus dvasiniai at
gaivinti ir palinksminti. 
Joms tai pasisekė, nors phi- 
ladelphijiečiai retai turi pro
gų tokių koncertų klausytis, 
bet jie suprato ir įvertino. 
Į koncertą atsilankė keli šim
tai dalyvių, nors buvo gali
ma laukti ir tikėtis daug dau
giau, bent dvigubai. Bet juk 
tik pradžia tokiems koncer
tams.

Tarp koncertų pasirodė ir 
vietiniai: jaunas pijanistas 
Jonas Valavičius skoningai 
paskambino Chopen’o valsus, 
o Loreta Kavaliauskaitė ir 
Justina ir Eugenijus Tunai
čiai padainavo ir šoko. Lo
retai akompanavo jos sesuo 
Irena.

Koncerto metu buvo priim
ta rezoliucija prezidentui 
Rooseveltui, UNRRA’S dire
ktoriui ir konvencijos Atlan
tic City Pirmininkui, kad ir 
Lietuva būtų pakviesta į tą 
konvenciją.-

Prakalbą Lietuvos gelbėji
mo reikalu pasakė ir koncer
to programą vedė „Ameri
kos” redaktorius p. Juozas 
Laučka.

Po koncerto aukų Lietu
vai surinkta $81.00.

Po $5.00 aukojo: šalums- 
kienė, P. Gokas, Valintas, 
Norkūnienė, Visius, J. Mar
shall, Stangailienė, Kasalaus- 
kienė, Staniskūnienė, Ginke- 
vičius, Tunaitis: po $1.00 — 
20 aukotojų. Anksčiau ir ki
tur buvo paaukota: $25.00 — 
kun. St. R., $7.00 Vaizgilie- 
nė, po $5.00 — K. P. Vasi
liauskas, Vincas Zupkauskas, 
A. Balčaitis, L. K. Moterų S- 
gos 10 kp., Gyv. Rožančiaus 
dr., Kaniušis, Kuodis, J. Ka
valiauskas, J. Vilkienė, R. 
Tvašauskienė, S. Morowski, 
P. Matukas; $4.00 — Bra- 
sienė, $3.00 A. Dzikas; $2.00

Taip šauniai atrodo Navy 
tarnaujanti šv. Kazimiero 
parapijos gailestingoji sesuo 
Elzbieta Jurgaitytė. Ji seniai 
troško pašvęsti savo jėgas 
ligonių ir prispaustųjų gel
bėjimui, bet šiais metais vi
siškai pasiaukojo, įstodama 
į U. S. Navy, kur sėkmingai 
eina gailestingumo ir gydy
mo pareigas. Prieš išeidama 
ilgą laiką rūpestingai gydė ir 
slaugė sergantį tėvelį. Kai jis 
šiek tiek pasveiko, tai ji iš
ėjo tarnauti broliams ka
riams. Čia ligoninėse eina 
darbas dieną ir naktį 
kia daug dirbti, kad 
pagelbėti sužeistiems 
gautiems ligonims.

the cause of suffering Lithu
ania,

BE IT THEREFORE RE
SOLVED, That we, citizens 
of the United States, urge 
and entreat the President of 
the United States, the UNR- 
RA’S Director — General and 
the Chairman of the UNRRA 
Council to use every effort 
for the immediate inclusion 
of Lithuania in the United 
Nations Relief and Rehabili
tation Administration; and

BE IT FUTHER RE
SOLVED That copies of this 
resolution be sent to the Pre
sident of the United States; 
to the Director-General of the 
United Relief and Rehabili
tation Administration; and 
to the Chairman of the Uni
ted Nations Relief and Re
habilitation Administration 
Council.

MERGAITĖ LEITENANTE morally obligated to plead
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Taip narsiai atrodo lietu
vis karys — Stanislovas Pe- 
cikonis. Kaip matyti iš pa
veikslo, tai kareivėlis narsiai 
pasirengęs ginti savo šalį ir 
pasaulio taiką.

Danielius Balilionis ir Ag
nietė Janulaitytė priėmė Mo
terystės sakramentą lapkri
čio mėn. 13 dieną. Jaunieji 
pasimeldė ir gavo savo su
tarties palaiminimą iš Kata
likų bažnyčios šv. Kazimiero 
parapijoj.

'

Antanas Vaičiulaitis

Lapkricio-November 19,
ember 19,1943

PONDENTĮJ P

F. Pūkas ir keletas smulkes
nių aukotojų.

Visiems aukotojams ir rė
mėjams rengimo komitetas 
dėkoja. Manoma, kad bus 
gauta pajamų keli šimtai. 
Pelnas tuoj bus nusiųstas 
Lietuvos Gelbėjimo Fondui

Lapkričio 14 dieną Phila- 
delphijos lietuviai katalikai 
pagerbė jaunavedžius p.p. 
Juozą ir Izabelę Laučkus. Jie
du dalyvavo Lietuvai gelbėti 
koncerte.

Jų vedyboms atžymėti pa
daryta maža staigmena — 
buvo suruošta pagerbtuvių 
vakarienė.

J. B. Laučka yra L. K. Fe
deracijos Pirmininkas, Lietu
vių Tarybos narys, „Ameri
kos” redaktorius, nuoširdus 
visų lietuvių ir katalikų rei
kalų gynėjas, nepailstamas 
darbininkas. Jo jauna žmona tų, gyv. 1218 No. 30 Str., mi- 
taip pat atsižymėjusi lietu- rg lapkričioj.4 d.

Martinas Gaižauskas, 65 
m., gyv. Camden, N. J., mirė 
lapkr. 10 d.

Lapkr. 8 d. St. Agnes ligo
ninėje mirė Paul Salvatore, 
39 metų (Onos Bilčiauskai- 
tės vyras), gyv. 1132 So. 
Marshall.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Kavaliauskas.

Lapkričio mėn. 13 
staiga susirgo Juozas Blaže
vičius. Jis buvo nuvežtas į 
ligoninę, kur ir mirė. Ligo
ninės kunigas kapelionas su
teikė paskutinius Sakramen
tus. Palaidotas lapkričio 
dieną. Laidotuves tvarkė 
J. Kavaliauskas.

. vių katalikų veikime. Todėl I 
• juos ir pagerbta ir palinkėta ' 

ir toliau arti lietuvių stovėti, 
su jais dirbti bendram visų 
laimėjimui ir gerovei.

tori Pagerbtuvių vakarienė bu
vo šv. Jurgio parapijos kle
bonijoj. Susirinko būrelis 
Philadelphijos kunigų ir vi
suomenės veikėjų. Pasakyta 
Įkalbų ir linkėta didžiausios 
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ir koncerto programos pildy- 
tojos, panelė Suzana Griškai
tė ir p. Margareta Digrytė. 
Jaukioj nuotaikoj praleistos 
valandos ir taip pagerbtas 
nusipelnęs lietuvis veikėjas 
ir jo jaunoji gyvenimo ir ben
dro darbo pagelbininkė ponia 
Izabelė Laučkienė.

At the Grand Concert
Lithuanian War Relief held 
in Philadelphia, Penna., on 
November 14, 1943, the fol
lowing resolutions were un
animously adopted:

WHEREAS, The Lithua- sėkmės. Parengime dalyvavo 
nian Nation has not been ad
mitted to the United Nations 
Relief and Rehabilitation Ad
ministration and its Conven
tion held in Atlantic City, N. 
J..; and

WHEREAS, Today Lithu
ania is one of the most afl- 
licted nations of this global 
war; and

WHEREAS, We, Ameri
cans of Lithuanian descent, 
gathered at this Grand Con
cert for Lithuanian War Re
lief, feel and believe to be

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

TeL REgent 8484.

RICHMOND GROCERY CO 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius savo susirinki
me, įvykusiame lapkričio 9 
dieną, tarp kitų klausimų 
vieningai priėmė nutarimus 
tuoj kreiptis į A. L. T. Cen
tro Valdybą, kad darytų žy-

Lapkričio 2 dieną Philadel- 
phijiečiai išrinko burmistru 
Bernard Samuel. Jis jau ėjo 
tas pareigas ir pirmiau. Sa
muel surinko 66,000 balsų 
daugiau, kaip jo oponentas 
demokratas. B. Samuel yra 
prielankus lietuviams. Lie
tuviai republikonai turėjo 
savo susirinkimą prieš tuos 
rinkimus.

šokiai. Atsitinka čia ir 
kių pramogų. Antai pri 
lerius metus „Cavaleri 
tieana” autorius Ma 
vienoje iš tų menių di 
koncertui, kurio klaus 
tik tų slaptų urvų, t 
skliautų baukštūs g 
jai, visokie pasakų n 
kai su ilgomis barzdom] 
ir patsai Italijos karali

Kiekviena salė, kiek 
įdomesnė grupė turi sa 
vadinimus. Tie platūs s 
tai vadinasi Didžiuoju 
tu, kitur vėl matai Grab 
nę, kitur ištisą virtinę 
tabių grotų, kurios sav 
manumu, savo formų i 
talių įvairumu praneša 
architektų ir skulptori 
taziją. Vietomis matai 
lias, tokias ramias rombais metais mirė 
ko stiliaus kolonas, ta 
tiesiog primenančias 
rūsį Pizos bokštą, kit 
į aukštį stiebiasi gotiški 
pai, kitur išauga toki 
dalai, susipina toki skli 
ir toki stulpai, kokių

B
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kaip tik vėl tose pačiose vie
tose, dar nespėjus anų kau
lams pabalti, vėl pritvinktų 
nauji pagiežos, neteisybės ir 
kraujo debesys, vėl būtų rau
siamos naujos kapų duobės, 
vėl būtų plėšomi sąnariai, 
luošinami jėgos pilni vyrai 
ir nutrypiamas laukų derlius.

Pasiekus Postumiją, buvo 
jau pusiaudienis, o grotos 
bus atidarytos tik apie ket
virtą valandą. Sėdžiu kavi
nėje ir žiūriu, kaip iš žemų 
debesų pliaupia lietus. Ap
linkui visur daug kareivių. 
Tai į vieną, tai į antrą pusę 
praburzgia kariniai automo
biliai. O mintys lekia toli į 
savo kraštą, į savo žmones, 
— tos ilgesingos apniauktų, 
padūmavusių rudens dienų 
mintys... Lietus pila be per
stogės, ir aikštė, visi namai 
atrodo toki švarūs, išprausti, statytojas nėra išgalįs Agota, našlė 70

Prailgo laukti ir į žmones i-™
žiūrėti. Tuo tarpu gi patar
nautojas, : 
gėrimo vietoje kavos, paša- įa“s žaismas medžiaga 
kojasi mokąs, be italų kalbos, 
dar vokiškai, o ir jugoslaviš
kai pašnekąs. Tai austrų ga
dynės liekanos, tai serbų, 
kroatų kaimynystės žymės, 
žmonių ir tautų maišymosi, 
bendravimo ženklas. Vėliau 
stotyje girdėjau moteris, — 
matyt, kaimiečių būta, — 
vien tik slavų kalba bešne
kant, o su jomis — ir pora 
kunigų.

Apie ketvirtą valandą au
tobusas nuveža už miestelio, 
prie grotų, žvarbus vėjas pu
čia, ir kokia pora šimtų smal
suolių trepsi, lenda už ker
čios, ieškodami šiltesnio už
kampio. Kiti susmuko į res
toraną ir ten erza, susėdę 
prie arbatos.

Debesys draikosi ties kal
nais, slepia juos nuo kelei
vio akių. Dėl tų užstotų ho
rizontų pasipunti lyg atitrū
kęs nuo pasaulio, lyg užda
rytas tarp šių pašlaičių ir 
nuskarusių debesų. Jei būtų 
saulėta, gal išvystum ten 
naujos žemės kalnus ir vir
šūnes, iš kurių kadaise ir tu 
esi pažįstamų turėjęs, nerū
pestingais laikais į kalnų 
kaskadas drauge kopęs...

Bet štai dabar jau keliau
sim į požemių kraštą, į kan
trų gamtos tūkstančio metų 
palikimą, kuris čia susikro
vė per amžių eilę lašeliui 
capsint po lašelio ir išstatė 
nuostabias, fantastiškas pi
lis, bokštus, žmonių ir gy
vulių bruožus, praskleidė 
keistus žiedus. Į tą pasakų 
karalystę ilga virtinė žmo
nių, susėdus elektrinių trau
kiniu, štai tuojau leisis, apie 
pora valandų sukiosis po sa
les, išpuoštas nepaprastomis 
kolonomis, po tuos urvus ir 
slėpynes, kurios toli gražu ne 
visos dar yra ištirtos ir pra
eivio akiai rodomos, šiandien 
visi mes toki ramūs, lyg nu
gąsdinti šių gamtos pavojų, 
— visi toki rūpestingi, susi
telkę, ir pro tą aprimimą dar 
aiškiau girdėti rūstus, sku
bąs Piucos sukūriuojančių

^is buvo imamas 
■enzas. Tą darbą 
S. Stonis, aplan

kus parapijiečius.
metu buvo ren- 

jpijai aukos, vie- 
įj parapijos vaka
rės parapijos rei- 
,ji parėmė. Viso 
$ dol. Garbė už 

Kearny parapi-

Italų žemeje, prie pat Ju- i 
goslavijos sienos, yra nedi- ■ 
delis kalnų miestelis, Postū
mi j a vardu. Kas važiuoja iš 1 
Romos į Vengriją, ar į Bei- ’ 
gradą, čia randa paskutinę 
Italijos stotį. Kasmet tūks
tančiai žmonių iš visų pa
saulio kraštų suplūsta į šį 
miestelį pamatyti vieno iš 
įstabiausių gamtos stebuk
lų: čia yra garsios požemi
nės grotos — Postumijos, 
arba Adelsbergo, grotos, ku
rioms lygių visoje Europoje 
nėra.

Vieną rudens naktį išsi
kėliau iš Romos tų grotų ap
lankyti. Traukiny spinkso 
pritemdytos lempos, pake
liui liekasi neapšviestos sto
tys, — visa Italijos žemė, 
paskendus tamsoje, belau
kianti, kada sustaugs sire
nos, kada pasigirs aukštai 
padangėje priešo lėktuvai. 
Už mūsų toli pasiliko Floren
cija su savo neišpasakytais 
meno turtais, pasiliko Bolo
nija su pasvirusiais bokštais, 
gi auštant pasirodė Paduvos 
namai, tarp kurių dunkso šv. 
Antano bazilika, — to paties 
šventojo, už kurį didesnio, 
mielesnio, paslaugesnio, gai- 
lestingesnio italas negali ras
ti ir į kurį su visais reikalais 
bėga: dėl pamesto daikto, 
dėl užtarimo danguje, dėl 
sveikatos, dėl meilės. Prieš 
kelerius metus toje baziliko
je mačiau, kaip mergaitės, 
pridėjusios rankas prie ii 
santo (šventojo) grabo, vi
sos tokios nukaitusios, lyg 
susidrovėjusios ir bedžiūgau- 
jančios, kažko maldaujan
čios, vos bepajėgė susiturėti 
nesuklikusios iš nuslėpto 
džiaugsmo ir būsimų vilčių: 
tuo rankos prispaudimu jos 
buvo tikros susilauksiančios 
iš šv. Antano geros paramos 
širdies reikaluose...

Pasilieka ir Venecija, su 
savo gondolomis, su palociais 
ir kanalais, su šv. Morkaus 
bazilika, kuri dabar apkrau
ta smėlio maišais, kad spro
gusi bomba nesudaužytų 
brangių mozaikų, didelių me
no turtų. Po penkiolikos va
landų kelionės, traukinys jau 
vis artyn suka prie Jugosla
vijos sienos, žmonių mažėja: 
vieni išlipo Trieste, kiti nu
krypo į Fiumės pusę. Kas gi 
pasiliko, tai daugiausia ka
reiviai. Pasižiūrėjęs pro lan
gą, matai miškuotų vietų, 
kalvų, griovių, — ir visur ap
link tylu, ramu, rudeniška, 
šalta, žemi lytingi debesys 
velkasi pažeme, už šakų ka
binasi, lyg norėdami uždeng
ti nuo keleivio akių tas vie
tas, kur prieš dvidešimt pen
kerius metus tiek kraujo plū
do, tiek jaunų vyrų galvas 
padėjo, tiek austrų ir italų 
paskutinį kartą žemės švie
są regėjo. Tarp tų griovių 
per Didįjį karą austrai buvo 
įrengę stipriausius apkasus, 
skersai ir išilgai jais išraižę 
tas kalvas ir pakriaušes, tuos 
visus revus, kurie jau pačios vandenų ošimas. Tai ši upė 
gamtos skirti įsistiprini- ----- 1—----- -- ------- --
mams. Būta čia vietų, kur 
dėl kiekvienos 
kraujas tekėjo, 
vieno sklypelio 
nirtimu kautis, 
plyšių, grotų, įdubimų, pože
minių urvų, sutrūkinėjusių 
uolų nuo Gorizios iki Mon- 
falconės siautė pats šiurpiau
sias karo pragaras, ėjo gar
sieji Carso mūšiai, kuriuose 
dėl kiekvieno nukariauto me
tro šimtai vyrų žuvo. Ir šian
dien apie tai dar liudija di
džiuliai kapinynai: plačiau-

' sias jų gal yra Redipuglios 
kapinynas, kuriame guli tris
dešimt tūkstančių italų, pa
lydėjusių savo jaunas dienas 

. tik tam, kad po dvidešimt

Nev

is Mykolas, ve- 
,metų.
■ Marijona, našlė,

Ma 
metų 1 
9 d. J 
ninėj. 
nas.

Gim 
nūs ši; 
tų. Vi 
vyzdir 
ną. N< 
Ona M 
rijona

dve...
Bet žiūrėk: kol tu 

stalagmitą, aukščio sul 
vimi, iš viršaus takšteli 
dens lašelis ir palieka 
trupučiuką kalkių nuo 
Kantriai rūpestingai v 
dais protarpiais valan 
valandos, diena po d 
šimtmečiai po šimtmeči 
vės čionai lašas pasku 
ir iš savo nuosėdų statyk metų, 

 

dins tą stalagmitą. Prį^ ištekėjusi, 54 
tūkstančiams metų, ji 
gal bus dvigubai did^. 
gal jau bus susijungęs s 
varvekliu, iš viršaus k 
čiu, sudarys vieną liekn 
bą šioje požemio kolonų 
j e. Tada vandens lašas 
trauks į šalį ir vėl p 
kantriai, per tūkstančiu 
tų nepailsdamas, rinktipme^ 
kių dulkelytes, nauja 
lagmitui. Tuo būdu i 
sapnų, fantazijos, g

Chelse
Jonas

los Dievo Moti- 
burtų viešpatystėje ein^Jlapkričio 14 d. 
venimas savo atžymėta 
ir „menininko atsid 
naujas formas kuria”.

Kas gi ten apsakys 
anas Postumijos grotų 
visus tuos Eliziejaus la 
Pragarą ir Rojų — ir 
kitokių skardžiabalsių 
dinimų! Pro jas traukd 
matai vienur lyg žmo 
sikūprinusį, kitur lyg 
džionėlė sėdėtų, o tena 
kokio grobuonies žvėrie

(Užbaiga 5 pslp.)

mitingą, kuria- 
i .Amerikos” ma

ni paaukoti 
b darbas remti 
3 spaudą. Tiki- 
j kitos draugijos 
pavyzdžiu ir dos- 

savo apylinkės 
j laikraštį „Ame
boj minės savo
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L. Voisie- 
elbė bažnyčioje, 
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Motiejus ir Julijona Kimu- 
čiai, 209 Fernon St. Jiedu su
situokė prieš 50 metų, ką tik 
įsikūrus lietuvių parapijai, 
1893 m. lapkričio 13 d. Tuo
met Motiejus buvo 27 metų, 
o jo sužadėtinė 21 metų. Jis 
žemaitis, iš Raseinių, o ji še- 
duvietė. Gyvendami susilau
kė penkių vaikų šeimynėlės. 
2 mirė, o trys dar gyvena. 
Dvi dukterys ištekėjusios, o 
viena, Ona, yra sesuo kazi- 
mierietė Lucija. Savo sukak
tuves mini lapkričio 13. At
važiavo vienuolė pasveikinti 
savo tėvelių.

Abu jubilijantai gyvena 
namelyje, kurs taip pamal
džiai įrengtas, kad daugiau 
panašus į bažnytėlę, kaip į 
namelį. Sveikiname jubilija- 
tus ir linkime stiprybės ir 
gausių Dievo malonių.

50 METŲ VEDYBŲ
Su parapijos jubiliejum, 

šiais metais 50 metų jubilie
jų vedybinio gyvenimo mini

gių, kad Lietuva būtų įtrauk
ta prie 44 tautų skaičiaus, 
kur svarstoma, kaip atstaty
ti nukentėjusias tautas.

Lietuva daugiausiai nu
kentėjusi ir jai reikia daug 
pagelbos. Taryba iš savo pu
sės tuoj imsis žygių, kad vis
kas būtų padaryta ir tinka
mai atsikreipta į vyriausy
bes ir į susirinkimą Atlantic 
City.

Jaunasis lietuviukas Tadas 
Kuligauskas gavo sveikini
mą nuo Prezidento ir ponios 
Roosevelt. Jiedu sveikino Ta
duką gimtadienio ir vardi
niu proga lapkričio 9 d.

Camden vyskupas atsiun
tė jaunajam Tadui savo pa
laiminimą. Gavo sveikinimų 
ir nuo Philadelphijos ir New 
Yorko burmistrų.

Savo vardinėse dalyvavo ir 
Uncle Wip radijo programoj.

Tikrai laimingas jaunuolis, 
taip atsižymėdamas.

prasimušusi čia po žeme, sa
vo srovėmis išgraužė tuos 
milžiniškus skliautus, ku
riems neprilygsta savo didu
mu jokie žmogaus rankų su
remti skliautai, išrausė tas 
pasakų karalystės menes ir 
bedugnes... Taip, tylūs buvo
me šiandien, tik vadovo bal
sas, tik Piucos šniokštimas 
skardėjo tarp urvų ir nere
gėtais pilioriais išpuoštų sa
lių. Bet esti čia ir triukšmin
gų dienų, kada nuskamba 
jaunystės džiugesio balsai, 
kada iš menės į menę aidi 
juokas, krykštavimas. Ge
rais, taikingais laikais per 
Sekmines ir pirmąjį rugsėjo 
sekmadienį čia priguža pul
kai vaikinų ir mergaičių — 

penkerių metu kiltų dar di- subėga jie pasiausti ir pasi- 
desnis pasaulio pamišimas, (linksminti: tomis dienomis 
dar didesnės žudynės ir kad i Postumijos grotų salėje esti

—minėjimas 
- - - - - - - - parapijos 30 me- 
- - - - - — s lapkričio 14 d 
L paminėta. Ryte

lietuvių radio pROGRAi «8, o vakare — 
i Trečiadieni 7:00 p.m. ŠešL 8:00 I ’itlrienė, kurion

gyviai perpildėDirektorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street!, ,
Philadelphia, Pa. Į Metas fain. 

Telefonuokite: Regent 2987 Wire Vieną VI- 
s netikė-

- pranešė, kad 
paskutinė para
kta. čia pat ir 

jobs raštas. Tai- 
■Jy lietuvių para
itotos!
Įžemins nuo
giems vaka- 

visiems 
visiems sve- 

, iusiems kuni- 
^®kui, J. Simo- 
^meliui, Dr. J. 
Kemėžiui, ypač 
S gražiai vedu- 

programą.

Tėvų 
dyba 
teres 
rų ir 
tinin 
tis, 8 
reivi
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lizdai Respondents pranešimai
kaip tik vėl tose pačiose vie- ^ion-Kearny, 

dar nespėjus anų kau- dL TPrSpv 
pabalti, vėl pritvinktų ^.| '

tose, < 
ams ? 
įauji pagiežos, neteisybės ir iį|' 
craujo debesys, vėl būtų rau- fy-F 

damos naujos kapų duobės, 
rėl būtų plėšomi sąnariai, HjdL 
uošinami jėgos pilni vyrai jdo^ 
r nutrypiamas laukų derlius.

Pasiekus Postumiją, buvo 
au pusiaudienis, o grotos 
us auuai y tua im apie kv ’’I 
irtą valandą. Sėdžiu kavi- 
ėję ir žiūriu, kaip iš žemų 
ebesų pliaupia lietus. Ap-lSW 

nkui visur daug kareivių. 
ai į vieną, tai į antrą pusę J-. 
raburzgia kariniai automo- į0 
iliai. O mintys lekia toli į ^1 

ivo kraštą, į savo žmones, j 
- tos ilgesingos apniauktų, 
įdūmavusių rudens dienų L 71 
intys... Lietus pila be per- į ;l 
ogės, ir aikštė, visi namai £įj 
rodo toki švarūs, išprausti. statr'| 
Prailgo laukti ir į žmones irėti. Tuo tarpu & patar- *Įene Agota' nasle 70 

utojas, atnešęs kažkokio f . .
rimo vietoje kavos, paša- vienSun§'ls, 63

jasi mokąs, be italų kalbos, 
r vokiškai, o ir jugoslaviš- 
i pašnekąs. Tai austrų ga-! . - 
nės J' ’
Datų kaimynystės žymės, T1 R 
onių ir tautų maišymosi, eDSS 

įdravimo ženklas. Vėliau 
tyje girdėjau moteris, - “M 

tyt, kaimiečių būta, - , R 
n tik slavų kalba bešne- | 

it, o su jomis — ir pora 
ligų-

Ui t*-Pasiekus Postumiją, buvo 5 
““ -- ----- „ j . J
us atidarytos tik apie ket-N

ivo kraštą, į savo žmones,

Bayonne, N. J

:ais buvo imamas 
jenzas. Tą darbą 
S. Stonis, aplan- 

sus parapijiečius, 
io metu buvo ren- 

rapijai aukos, vie- 
Įės parapijos vaka
ronės parapijos rėž
iniai parėmė. Viso 
899 dol. Garbė už 
jon-Kearny parapi-

favus apie parapi- 
irias statistikas, pa
id Harrison Kearny 
B šiais metais mirė

nkas Antanas, vedęs, 
[etų.
Įus Jonas, 5 metų, 
bus Simonas, vedęs, 
etų.

laitis Mykolas, ve- 
- --- I Bftį>2 metų.

liekanos" Marijona, našle,
- * Įnetų.

Inienė Teofilė, 40 m. 
is Jonas, jaunikaitis, 
metų.
| Vilhelmas, 4 metų, 
pas Edmundas, 9 

rričius Juozas, neve- 
38 metų.

\ Marė, ištekėjusi, 54

— Lapkričio 21 d. 6 vai. 
vak. parapijos salėje bus me
tinė vakarienė. Bus dainų, 
juokų ir kitokių prašmatnu
mų. Vakarienė bus įdomi, 
kaip ir visos kitos Bayonnės 
parapijos pramogos. Bilietai 
po 1 dol. 75 c.

— Kun. Dr. A. Bružas, la- 
salietis, lapkričio 30 — gruo
džio 8 d. ves Nekalto Prasi
dėjimo noveną. 7:30 vai. va
karais bus lietuviškai, o 8:15 
angliškai.

New Britain, Conn.

Gen. ligo- 
kelias die-

ir išgyve-

Marijona českuvienė, 68 
metų amžiaus, mirė lapkričio 
9 d. New Britain 
ninėj. Ji sirgo tik 
nas.

Gimus Lietuvoj
nūs šiame mieste virš 35 me
tų. Visi ją pažino kaipo pa
vyzdingą ir pamaldžią moti
ną. Neseniai mirė jos duktė, 
Ona Makoski; liko duktė Ma
rijona, kuri yra laivyno WA
VE, Chelsea Naval Hosp., 
Chelsea, Mass., ir du sūnūs— 
Jonas ir Juozas.

AMERIKA

Korp. Jonas E. Mateskis,
Bayonnės lietuvis, karo policijos narys, esąs Peeks
kill, N. Y., kur stovi 716-tas karinės policijos bata- 
lijonas. Šis batalijonas turi savo laikraštį ,,M. P. 
Blotter,” kurio spalių numerio viršelį puošė korp. 
Mateskio paveikslas. Laikraščio redakcija pažymė
jo, kad korp. Mateskis buvo išrinktas kaip tipiškas 
M. P., nes jis yra vienas populiariausių ir aukščiau
siai vertinamų karių; be to, jis yra labai draugiškas 
ir visų mėgiamas. Kario Mateskio brolis karys yra 
kur nors Anglijoje.

AM. RAUDONOJO KRYŽIAUS VEIKLA

Planai Kalėdoms

Kalėdų sezonas Amerikos
Raudonajam Kryžiui šiais 
metais prasidėjo anksti. Tė
vai ir motinos gali būti ra
mūs, nes turi žinoti, kad jų 
sūnūs, kur jie bebūtų, šven
tes praleis linksmai, nežiū
rint karo.

Nei vienas nebus pamirš
tas; nei kariai ligoninėse, nei 
vyrai stovyklose. Visi, kurie 
galės atsilankyti į Raudono-
jo Kryžiaus klubus ir pasi
linksminimo vietas arba cen
trus, dalyvaus Kalėdų pra
mogose, kurios apims visą 
pasaulį.

Raudonojo Kryžiaus klu
bai ir pasilinksminimo cen
trai bus didelės veiklos vie
tos. Kalakutas su bruknėmis 
ir visais priedais bus paga
mintas visuose Raudonojo 
Kryžiaus restoranuose. Viso
kį Kalėdų papuošalai, kurie 
tiek daug prisideda prie Ka
lėdų nuotaikos, yra siunčia
mi klubų direktoriams užsie
nyje. Kalėdų ir Naujų Metų
pramogos, koncertai, šokiai 
ir įvykiai planuojami. Dova-

Nusišypsok ir —

sis Kryžius pristatys Kalėdų 
papuošalų.

Jaunieji amerikiečiai kitų
Jung. Tautų neužmiršta. A- 
merican Junior Red Cross
supakavo net 100,000 dovanų 
pakelių, kurie jau išsiųsti. 
Vaikai pabėgėliai iš okupuo
tų šalių, kurie dabar gyvena 
Anglijoj ir Airijoj, drauge su 
Anglijos ir Airijos vaikais 
gaus dovanų. Panašūs pake
liai siunčiami j Airiją, Rusiją, 
Centralės Amerikos ir Pietų
Amerikos šalis, kitas pasau
lio šalis. Kiekvienas pakelis 
turi dvylika daiktų, kurie vi
si nauji ir kiekvienas pakelis 
turi aprūpinti dvylika vaikų.

A. R. K.

LIETUVOS PRANCIŠKO
NAI

Gaunamomis žiniomis, kaip 
kitų vienuolynų, taip ir tėvų 
pranciškonų padėtis Lietuvo
je yra sunki. Pajūrio vienuo
lyno naciai negrąžino. Jame 
buvo pranciškonų novicia
tas.

Pamiršk Karą!

Burtininkas
Mokytojas: Kaziuk, pasa

kyk man, kas aš būčiau, jei 
iš tavo tėvo kišeniaus pavog
čiau dešimt dolerių?

Kaziukas: Burtininkas, po
nas mokytojau.

Mokytojas: Kodėl?
Kaziukas: Todėl, kad ma

no tėvukas neturi penkių do
lerių.

Gerai atsimena
Ji: Ar atsimeni, kad tu va

dindavai mane savo karalie
ne?

Jis: Taip, bet kai karalie
nė naudoja mano tabokinę 
taukams susipilti ir drožia 
medį su mano skustuvu, aš 
noriu atiduoti respublikai 
pirmenybę.

Klausinėjimo programa
Programos vedėjas: Už šį 

klausimą duosiu $65.00. Kas 
gali man pasakyti, kas tai 
yra garas?

Kretingos vienuolynas ko- žmogelis: Kodėl ne?... Ga- 
munistų sudegintas, taippat ras yra vanduo, sudurnavo-

vės fe I 
irišsr:

Lpie ketvirtą valandą au- fa d 
ūsas nuveža už miestelio, tūtetrid 
} grotų, žvarbus vėjas pu- gal te J 
ir kokia pora šimtų smal- gal jai : I 

lių trepsi, lenda už ker- vantai 
i, ieškodami šiltesnio už-[fe sr I 
įpio. Kiti susmuko į res- tąsioje: j 
mą ir ten erza, susėdę je.TO 
arbatos. tufe ji

ebesys draikosi ties kai- [kante J 
, slepia juos nuo kelei-1? nep-1 
akių. Dėl tų užstotų ho- 
itų pasipunti lyg aUtrū- lagmiK' 
nuo pasaulio, lyg uždą- sapnu. t 
s tarp šių pašlaičių ir burtą ra: 
:arusių debesų. Jei būtų ventesl 
ita, gal išvystum ten k 
os žemės kalnus ir vir- 'Mujas.ra 
s, iš kurių kadaise ir tu Kasi 
•ažįstamų turėjęs, nerū- anasfd 
ngais laikais į kalnų visus EM 
adas drauge kopęs... Pragird 
t štai dabar jau kėliau- kitokio £| 
požemių kraštą, į kan- dmim:': | 

amtos tūkstančio metų matai '■>1 
mą, kuris čia susikro- sikūprL K 
r amžių eilę lašeliui -džionS.< 
it po lašelio ir išstatė kokioj 
abias, fantastiškas pi- 
okštus, žmonių ir gy-l 

bruožus, praskleidė 
s žiedus. Į tą pasakų 
rstę ilga virtinė žmo- 
įsėdus elektriniu trau- 
štai tuojau leisis, apie 
alandų sukiosis po sa- 
juoštas nepaprastomis į 
mis, po tuos urvus ir | 
bs, kurios toli gražu ne | 
lar yra ištirtos ir pra- j 
<iai rodomos, šiandien | 
‘.s toki ramūs, lyg nu- ,! $.! 
i šių gamtos pavojų, J 
toki rūpestingi, susi- j 

r pro tą aprimimą dar 7^ 
girdėti rūstus, sku-__ y

ucos sukūriuojančių _ 
į ošimas. Tai ši upė,; 
išusi čia po žeme, sa- ; 
'ėmis išgraužė tuos linkę dalyviai perpildė 
kus skliautus, ku- Tf****, |

Kazimieras, vedęs, 58
M-
5 Jonas, vedęs, 57 me

, Feliksas, vedęs, 48 
tų.
lis Aleksandras, 
i, 68 metų, 
ną atilsį!

ve-

flingosios Dievo Moti- 
kugija lapkričio 14 d. 
Į savo mitingą, kuria- 
[tarė „Amerikos” ma- 
įšmokėjimui paaukoti 
Gražus darbas remti 
tiškąją spaudą. Tiki- 
tad ir kitos draugijos 
i tuo pavyzdžiu ir dos- 
larems savo apylinkės 
tiškąjį laikraštį „Ame- 
ikuri tuoj minės savo 
įnetį.

m of

. klebonas L. Voisie- 
as paskelbė bažnyčioje, 
no lapkričio 21 d. Mi- 
ekmadieniais bus 6:00 
9:00 ir 11:30. Papras- 
dienomis 7:30 ir 8:00

kričio 14 d. vietos baž- 
je apkrikštyta Judita— 
duktė William Scott ir 

id®*1 lėtos Pinkus. Krikštatė- 
buvo Walter Jalik ir Ve- 
a Pinkus.

HEP-

' Sukakties minėjimas
Onos parapijos 30 me- 

^mkaktis lapkričio 14 d 
Gausiai paminėta. Ryte 

r|pamaldos, o vakare — 
pinga vakarienė, kurion

Lapkr. 14 d. parapijos vai
kučiai užprašė giedotas mi
šias už visus parapijos ka
reivius ir tarnaujančius Dė
dei Šamui. Patys vaikučiai 
susidėjo auką ir visi dalyva
vo mišių metu. Malonu ma
tyti ir jausti nekaltų širde
lių maldas ir gerai žinome, 
kad tokių malda tikrai iš
klausyta.

Parapijos tretininkės turė
jo savo mėnesinį susirinkimą 
lapkr. 14 d. Pirm. B. Mičiū- 
nienė nuoširdžiai padėkojo 
visoms už jai išreikštą užuo
jautą ir užprašytas mišias 
jos sūneliui žuvus.

Iždui padidinti nutarta pa
daryti laimėjimas. Visos na
rės sutiko išplatinti nors ke
letą bilietukų. Jeigu visos 
tai padarys, numatyta gra
žus pelnas. Tartasi, kaip mi
nėti Nekalto Prasidėjimo 
šventę. Visu nariu intencija 
užprašytos Šv. Mišios tą die
ną. Susirinkimas baigėsi mal
da a. a. M. Češkuvienės inten
cija, kuri buvo uoli ir pa
maldi tretininkė.

Bažnytinėj salėj lapkr. 14 
d. įvyko S.L.R.K.A. kortų ba
lius ir pasilinksminimas.

Parapijoj svečiavosi J. Šar- 
kus, Algirdas Gramaila, W. 
Pavasaris, Kazimieras Shar- 
pitas, Pvt. Ed. Pinkas. Miko
las Young, E. Pinkevičius, 
Pranas Tarutis. Juozas Pran
okus ir J. Matulevičius.

Waterbury, Conn.

nes ruošiame mūsų jauniems 
karžygiams nusiųsti Šv. Ka
lėdų atitinkamus linkėjimus. 
Tad malonėkite paskubėti.

A. J.

Montreal, Canada

Per klaidą žuvusio kario 
pavardė buvo parašyta Šim
kus, o turėjo būti Stankus. 
Pamaldų metu bažnyčion a- 
tėjo gausus lietuvių būrys, 
kurs pagerbė žuvusį.

Montrealiečiai džiaugiasi 
„Amerikos” redaktoriaus ir 
p. Iz. Mociejūnaitės vedybo
mis ir visi linki naujai mūsų 
porai ko geriausios kloties. 
Tikimasi susilaukti abiejų 
atsilankant ir Montreale.

Pas Zinaičius atvyko bro
lis Vincas, kuris sykį per me
tus atvažiuoja iš tolimos 
šiaurės, kur dirba giriose. Ta 
proga buvo suruošta šeimy
ninis vakarėlis, kuriame da
lyvavo ir Kanados laivyne 
tarnaująs Dr. Andrukaitis.

Rašytoja Aukštaitė susirū
pinusi pertaisymu ir pageri
nimu savo namuko ant kal
nelio. Neužilgo tikisi baigti 
ir imtis platesnio plunksnos 
darbo.

Vietos „The Gazette” įdėjo 
Grossmano ilgoką straipsnį, 
apgynusį Lietuvos nepriklau
somybės reikalą prieš rusų 
siekimus.

ITALIJOS VAIZDAI

(Pradžia 4 pslp.)
koma. Retkarčiais pro stul
pus pastebi tartum žmonių 
kūnus, tokius išsukiotus, lyg 
kančios ar kokios ekstazės 
sutraukytus, arba akla, ne
sulaikoma aistra vienus prie 
kitų, puolančius, — užmirš
ties, išsigelbėjimo, sielvarto, 
meilės, pražūties genamus. 
Antai pažvelki, — su kokia 
kančios begalybe, su kokia 
desperacija, su kokiu troš
kimu iškeltos į niūrius skliau 
tus tos plikos, gailestingumo, 
išganymo, išsivadavimo, švie
sos spindulio šaukiančios 
rankos, lyg jos būtų amžinai 
pasmerktųjų rankos. O gal 
jos taip siehpss’tingai mal
dauja* pasauliui ramybės, ke
lia balsą už tuos kūdikius, 
kurie žūva nuo bombų, už tas 
moteris, kurios paliko be vy
rų ir mylimųjų?... Gal prašo, 
kad patrankos neimtų griau
dėti kalnuose aplink šias gro
tas, kad neįsisiurbtų ligi tų 
požeminių grotų kraujas, ku
ris kas valanda gali čia pas
rūti?..

Štai vėl pasigirsta šniokš
tuojanti ir beskubanti Piucos 
srovė giliai apačioje.

Pasiekėme angą. Priešais 
vėl žvarbus vėjas, smarkus 
lietus — ir juoda, pagiežos ir 
kraujo-pritvinkusi žemė: jo
sios šiurpūs ir grasiną aidai 
užgožia ir užmarštin laido
ja burtų ir pasakų požeminę 
karalystę.

nos siunčiamos į ligonines ir 
tiems, kurie negali atsitrauk
ti nuo tarnybos. 750,000 pa
kelių, gražiai papuoštų ir su 
Raudonojo Kryžiaus sveiki
nimais, jau išsiųsti. Pake
liuos yra saldainių, kavos, 
cigarečių, prezervuotų vaisių, 
rašymui knygelė su kalendo
rium ir paišeliu. Kortos ir į- 
vairūs žaislai bus išdalinti 
ligoninėse.

Ligoninėse šioj šaly Raud. 
Kryžiaus pagelbininkai iš
puoš eglaites ir kambarius. 
Skambės giesmės, Raud. Kry
žiaus pilkosios moterys lan
kys ligonines per Kalėdas su 
dovanomis, „ice cream” ir py
ragaičiais. Raudonojo Kry
žiaus pramogos ir šokiai pla- 

jnuojami kiekvienos ligoninės 
pasilinksminimo kambariui.

Kalėdų nuotaikai sudaryti, 
stovyklose ir kituose cen
truose daugiau negu 1,000 
pakelių, kurių kiekvienas tu
ri užtektinai medžiagos pa
rūpinti papuošalų pramo
goms iš 500 vyrų, jau Raud. 
Kryžiaus direktorių išsiųsti 
į visas pasaulio dalis. Be vi
sokių papuošalų pramogoms, 
pakeliai turi muzikos plokš
telių knygelę, Kalėdų gies
mių su muzika ir 200 ats
pausdintu kopijų populiariš- 
kiausių Kalėdų giesmių.

Specialūs planai daromi 
dėl tarnybos vyrų jūrose. 
Drauge su pareigūnais Rau
donojo Kryžiaus darbininkai 
suorganizuos Kalėdų pramo
gas ir įvairių rūšių pasilinks
minimus. Ir šiems Raudona-

ir Kolegija, ir šv. Antano 
namai. Tėvai ir broliai gyve
na mažame namelyje Kretin
goje ir, kiek aplinkybės lei
džia, dirba parapijos darbą.

Šiuo metu penki Lietuvos 
Pranciškonų provincijos ku
nigai mokosi šv. Antano uni
versitete Romoje. Jie ruošiasi 
profesūrai.

Lietuvai atgavus laisvę 
tėvai pranciškonai numato 
atidaryti savo seminariją 
Lietuvoje. Visi tie penki lie
tuviai pranciškonai šiemet 
iau turėjo gauti doktoratus 
iš savo specialybių.

Kiti penki lietuviai pranciš
konai kunigai mokosi Floren
cijoj ir Milane. Keturiolika 
lietuvių pranciškonų klierikų 
ir du kunigai mokosi Miun
chene.

jęs nuo baisaus karščio.

Senių filosofija
Seniai kaimo krautuvėje 

susėdę prie šilto pečiaus kal
basi tarp savęs:

Karalius turi aukščiausią 
galią. Bet vis dėlto yra dar 
kas, kuris turį ant visų au
kščiausią galią. Kas būtų?

Vienas senis: Tūzas.

Apsisaugojo
Algirdas: Kodėl tu, Kęs

tuti, nenueini nuo krašto to
liau, kada maudaisi?

Kęstutis: Matai, aš paži
nau pirmą kartą savo žmoną, 
kai ji mane išgelbėjo skęstan
tį, bet aš dabar nežinau, ar 
ji mane antrą kartą gelbėtų.

PfatfasT?er<ampiš

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balšamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

^prilygsta savo didu-I 
“ žmogaus rankų su- 
diautai, išrausė tas, 
karalystės menes iri 
j... Taip, tylūs buvo-. 
lien, tik vadovo bal-' 
Piucos šniokštimas 
tarp urvų ir nere- 

lioriais išpuoštų sa- 
>šti čia ir triukšmin- 
, kada nuskamba 
i džiugesio balsai, 
menės į menę aidi 
krykštavimas. Ge- 
ingais laikais per 
ir pirmąjį rugsėjo 

lį čia priguža pūl
ių ir mergaičių — 
* pasiausti ir pasi- 
: tomis dienomis 
s grotų salėje esti

įS<|karienėje klebonas kun.

CliarlN

ui?
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fernius padarė vieną vi
le parapijiečiams netikė- 
laigmeną — pranešė, kad 
Išmokėta paskutine para- 
b skolos nota, čia pat ir 
Kintas skolos raštas. Tai- 
įėrsey City lietuvių para- 
Inebeturi skolos!
Įeb. kun. J. šernius nuo
giai dėkoja visiems vaka- 
Bs dalyviams visiems 
liniukams, visiems sve- 
Įs, atsilankiusiems kuni- 
is J. šeštokui, J. Simo
nui, Ig. Kelmeliui, Dr. J. 
[kui, M. Kemėžiui, ypač 
į J. Kintai, gražiai vedu- 
1 vakarienės programą.

Teatras — Koncertas
Lapkričio 21 d. Šv. Juoza

po parapijos Vyčių choras, 
vad. A. J. Aleksiui, rengia 20 
metini Koncertą — Teatrą, 
mokyklos auditorijoje. Pra
džia 7 vai. vakare.

Kadangi šiais metais yra 
a. a. Juozo Kovo 20 metu mir
ties sukaktis, tai programos 
dalis yra skiriama velionies 
darbuotės minėjimui.

Programoje dalyvauja Mo
terų Sąjungos choras, gabūs 
scenos vaidintojai ir Studen
tu choras. Scenoje statoma 
..Amerikos Kaimo Mokvkla” 
(Kun. Miliausko) ir dvi Ko
vo komediios. Apie a. a. Ko
vo darbuotės nuonelnus Wa- 
terburvie kalbės kun. J. J. 
Valantiems.

Po programos bus šokiai.
Paduokite adresus

Federacijos skyriaus bei 
Tėvų ir Savųjų draugijos val
dyba nuoširdžiai prašo užin- 
teresuotų (tėvų, brolių, sese
rų ir t. p.) asmenų duoti raš
tininkei (Mrs. Nellie Jenušai- 
tis, 872 Bank St.) lietuvių ka
reivių naujausius adresus,

Sakoma, McGill universite
te, tarp keleto tūkstančio stu
dentų, esama kelių lietuvių. 
Būtų gražu, jei sueitų į kokį 
lietuvišką ratelį.

Norį lietuviškų knygų pa
siskaityti, teįsirašo į Kana
dos Lietuvių Sąjungą, kuri 
palaiko vienintelį knygyną 
mūsų kolonijoj.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1943 M.

Pittsburgh, Pa. — Šv. Vin
cento par., misijos lapkričio 
28 d. - gruodžio 5 d. — Tėvas 
Vaškys.

Chicago, HI. — Švenč P. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par., Švenč. P. Marijos Nek. 
Prasidėjimo novena ir misi
jos, lapkričio 29 — gruodžio 
8 d. — tėvas Juvenelis Liau- 
ba.

Providence, R. I. — Šv. Ka
zimiero par., 40 vai. atlaidai, 
gruodžio 12-14 d. — Tėvas 
Justinas Vaškys.

Luzerne, Pa. — Šv. Onos 
par., misijos, lapkričio 15-21 
d. — Tėvas Juvenalis Liauba 
O. F. M.

GALINGIAUSIAS KARO GINKLAS
Mūsų maistas gali palen-1 3.Dalinkis maistu. Statyk 

gvinti mūsų kariams užduo- pirmoje vietoje karo valgio 
tį: pagelbėti sušelpti išlais- pareikalavimus. Mielai da- 
vintųjų šalių žmones; laimė- linkis maisto ištekliais su 
ti kraštus, nepaleidus nei vie- mūsų ginkluotomis pajėgo

mis, sąjungininkais, savo kai
mynais.

4.Būk sąžiningas su mais
tu. Nepriimk racionuoto 
maisto, neatiduodamas racio- 
navimo ženklų. Nemokėk 
daugiau, nei teisėtai nusta
tytų aukščiausių kainų.

no šūvio; sutrumpinti karą 
ir parašyti taiką.

Tai reiškia mažiau maisto 
jums čia, namuose. Bet tai 
nereiškia, kad jūs nebūsite 
gerai maitinami. Jūsų vy
riausybė jums iškilmingai 
prižada, kad būsite, kad jūs 
turėsite tinkamo maistingu
mo maisto, tinkamo sveika
tai ir stiprunųii. Bet jūs ne
galėsite nereikalingai eikvoti 
maisto. Ir jūs esate prašomi 
padėti, pildydami šiuos ketu
ris punktus:

1. Gamink maistą. Pilnai 
išnaudok savo daržo derlių. 
Jei gali, padėk ūkyje ar mais
to gaminimo dirbtuvėje.

2. Taupyk maistą. Taupyk 
maistą ir pasigamink jo skar
dinėse. Sumažink eikvojimą. 
Padidink maisto išteklius, 
valgydamas maištingiausią 
valgį. Sunkiai gaunamą mais
tą pakeisk esančiu pertek-

LENKAI APIE VILNIŲ

Londone išeinąs „Dzien- 
nik Polski” Nr. 993 išspaus
dino WAD straipsnį „Oro 
laisvė”. Jame yra toks bū
dingas lenkų samprotavimas:

„Oro laisvė sudarys tai, 
kad, pav., Lietuvos valdžia 
negalės uždrausti lenkų lėk
tuvams, pakylantiems iš Vil
niaus, lėkti per Lietuvą į Šve
diją. Iš kitos gi pusės lietu
vių lakūnija galės sudaryti 
susisiekimą Kaunas — Mas
kva, perlekiant per Vilniją”.

Oro laisvei aiškinti pasi
rinktas pavyzdys vis dėlto

Joseph Garszva
Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Baisamuotojas

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC
337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

rodo, kad lenkai dar nesiren
gia atitaisyti Lietuvai pada
rytą skriaudą, o kai iš vokie
čių ir rusų patys tai reikalau
ja teisingumo...

TINKAMI ATVIRUKAI

Brooklyno pašto vadovybė 
prašo Kalėdų sveikinimams 
vartoti įprasto, normalaus 
didumo atvirukus ir laiškus. 
Mažesni nei 2%—4 colių at
virukai ar laiškai labai ap
sunkina pašto darbą.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Sli alins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI 
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.



AMERIKA Lapkričio-November 19,

“AMERIKOS” DEŠIMTMEČIUI PAMINĖTI
Angelų Karalienės 

Parapija

Karių motinoms linkime 
kantrybės, o kariams — ge
riausio pasisekimo tarnybo
je.

ŠTAI KAIP
Brooklyno Lietuviai Gydytojai

VAKARI! E
Buvo sunkiai susirgusi P. 

Šimkienė. Pakviesta greitoji 
pagalba. Dabar jau sveiksta. 
Serga K. Sinkevičienė.

SEKMADIENĮ

Gruodžio-Dec. 5, ‘43
APREIŠKIMO PARAPIJOS AUDITORIUME

No. 5th ir Havemeyer Sts., ___ Brooklyn, N. Y.

PRADŽIA 6 VAL. VAK. BILIETAS $2.00

VISI „AMERIKOS” BIČIULIAI PRAŠOMI ĮSIGYTI BILIETUS IŠ ANKSTO.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Ver. Vyšniauskienė, Mas
petho par. draugijų veikėja, 
artima „Amerikos” bičiulė, 
išleido kariuomenėn jau tre
čią sūnų.

• Lenkijos nepriklausomy
bės šventės minėjimas bus 
sekmadienį, lapkričio 21 d., 
3 vai. popiet, Manhattan Cen
ter salėje.

• Adv. K. R. Jurgėla lap
kričio 18 d. J. Ginkaus radi
jo programoje kalbėjo apie 
Tautinio Karo Fondo vajų. 
Št. K.

• Edv. Lesmanavičius, ne
seniai lankęs Columbia uni
versitetą, dabar yra laivyne. 
Šiuo metu būna Sampson, 
N. Y.

• 40 valandų atlaidai Mas
petho par. bažnyčioje bus 
lapkričio 28-30 d. d.

PAŠALPOS REIKALU 
GYVAI DOMIMASI

• Kun. N. Pakalnis lapkri
čio 19 d. vyksta į Chicagą, 
kur turės pasikalbėjimus su 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba.

• Kun. J. Balkūnas šios sa
vaitės gale bus Chicagoje, 
kur dalyvaus Lietuvos šalpos 
reikalu pasitarimuose ir pa
sakys kalbą Kražių skerdy
nių sukakties minėjime.

• Ona Pocienė, New Jer
sey lietuvių radijo programos 
vedėja, lankėsi „Amerikos” 
redakcijoje. Ji nuoširdžiai re
mia „Ameriką”. Pasiėmė 
pluoštą „Amerikos” sukak
ties vakarienės bilietų.

• Kun. Dr. J. Bogušas lap
kričio 16 d. turėjo paskaitą 
Brooklyno vyskupijos kuni
gų socialinio komiteto susi- 
riakii?ie-.- Kąlbėjo-apie socia
linę būklę Lietuvoj.

• Barbara Darlys lapkr. 20
d. 4:30 vai. popiet kalbės O. Šiomis dienomis kelios drau- 
Pocienės radijo programoje.
(WBNX stoty).

• Marijona Rusienė, 
ma „Amerikos” rėmėja, jau 
įsigijo „Amerikos” vakarie
nės bilietų. Tikimasi, kad iš 
Port Washingtono ir Great 
Necko dalyvaus gražus būrys 
lietuvių.

• Latvijos nepriklausomy
bės paskelbimo 25 metų su
kakties minėjimas bus šį sek
madienį, lapkričio 21 d., 5 
vai. vak. McAlpin viešbučio 
didžiojoj salėje. Bus prakal
bos ir koncertas.

• Juozo Petrėno, kario, 
mirties vienerių metų sukak
tis paminėta Newarko lietu
vių bažnyčioje. Jis žuvo Af
rikos kautynėse.
Apreišk.

DRAUGIJŲ PARAMA

„Amerikos” dešimties me
tų sukakties išvakarėse rodo
ma didelio domėjimosi savo 
laikraščio stiprinimo reikalu.

gijos savo susirinkimuose 
nutarė pasveikinti „Ameri- 

arti- ką” ir apčiuopiamiau — jos 
paskyrė savo dovanų.

Brooklyno Apreiškimo pa
rap. šv. Vardo vyrų draugi
ja paaukojo 20 dol., Maspe
tho Altoriaus draugija — 5 
dol., Sopulingos Dievo Moti
nos draugija iš Harrisono 
atsiuntė 5 dol.

Savo sveikinimus reiškia 
ir atsikiri asmens. Taip, Mo
tiejus ir Magdalena Mikolai- 
čiai paaukojo 5 dol. Aukotojų 
sąrašo dalis skelbiama atski
rai.

Karo fronte mūsų vyrams 
daug padeda Raudonasis 
Kryžius. Padėkime jiems au
komis Raudonajam Kryžiui.

Radio Voice of the Lithuanians 
i p. 

MONDAY • WEDNESDAY
JONAS VALAITIS 

179 SOUTH 2nd STREET 
Brooklyn 11, N. Y. 
EVergreen 8-7871

M.
• FRIDAY • SATURDAY

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

WWWWVWWWWWWWWWWWVWMWWWW

I

REIKALINGA

Vyrų, Moterų, Merginų

MAŠINŲ DIRBTUVĖJE

Paprastas darbas. Daug viršlaikio. 
Dirbantieji apsaugos (defense) dar 

buose turi pristatyti leidimą

AURORA ELECTRIC CO
323 Berry Str., Brooklyn, N

New Yorko Lietuvių Tary
bos valdyba lapkričio 15 d. 
turėjo sušaukusi vietos drau
gijų valdybų nepaprastą su
sirinkimą. Jame išsamiai pra
nešta apie Atlantic City vy
kstančią Jungtinių Tautų Ka
ro Pašalpos ir Atstatymo Ad- 
minstracijos konferenciją.

Tarybos įgaliotas, pirm, 
kun. N. Pakalnis nusiuntė 
telegramą, kurioje, šalia svei
kinimo, priminė didelį reika
lą susirūpinti ir Lietuvos 
žmonių šelpimu ir pareiškė 
tvirtą pageidavimą, kad ir 
Lietuvos atstovas būtų pa
kviestas į konferenciją.

Susirinkimo dalyviai nuta
rė ir pasižadėjo uoliai budėti 
Lietuvos žmonių šelpimo sar
gyboje. Vieningai pritarta 
jau labai pribrendusiam rei
kalui tuojau turėti New Yor- bendrai prie šv. Komunijos 
ke pastovią lietuvių ameri- 9 val. mišiiDfcetu. Parapijos 
kiečių įstaigą, kuri derintų 
veiklą Lietuvos bylos gyni
me. Kun. N. Pakalnis įgalio
tas vykti į Chicagą ir tartis 
su Amerikos Lietuvių Tary
bos vykdomuoju komitetu.

Koncertas pavyko
Lapkr. 14 d. parapijos me

tinis koncertas - balius ne
paprastai gražiai pasisekė.

Vakaras pradėtas punktua
liai — 5 vai. Choras ir pub
lika, kurios buvo pilna salė, 
sugiedojo Amerikos himną.

Sekė lietuviškos dainos, 
pildė choras, vadovaujamas 
muz. Pr. Dulkės. Sudainavo 
kelias dainas. Sekė monolo
gas „Pasaulinė Paroda” — 
O. Zajankauskaitė. „Laimėji
mo Bilietą” vaidino — O. Si
jevičienė ir Ig. Bujokas. Bu
vo duetų ir kvartetų. „Kny
gų Agentą” suvaidino Pr. 
Dulkė, K. Lesevičius, M. Mal- 
daitis ir E. Rapulskis. Dekla
mavo Vizbarienė. Buvo dar 
vaidinimėlis.

Koncertas baigtas klebo
no kun. J. Aleksiūno padėka, 
choro dainomis ir Lietuvos 
himnu. Po to buvo šokiai.

Žmonių koncerte dalyvavo rūpįnasį grupė darbuotojų, 
nepaprastai daug — pilna sa
lė. Visi programos metu la
bai ramiai klausėsi, nes iš 
tikrųjų buvo ko pasiklausyti.

Didelė padėka priklauso 
vargon. Dulkei, kurs dau
giausia darbavosi.

Klebonas dėkingas visiems 
— dalyviams, chorams, jo va
dui ir visiems darbininkams.

Šv. Vardo dr-jos kortų ir 
kauliukų žaidimo vakaras 
bus šeštadienį, lapkričio 27d.

Rožančiaus dr-ja Tauti
niam Karo Fondui paskyrė 10 
dol.

Lapkričio 25 d. 4 vai. po
piet susituoks Charles J. Nai- 
kūnas su Catherine Zichala.

Lapkričio 20-24 d. d. para
pijoje darbuosis kun. J. Ki
dykas.

O. P

BILIETŲ PLATINIMAS 
STIPRIAI VYKDOMAS

„Amerikos” dešimtmečio 
vakarienės pasisekimu uoliai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

^ikalauti.
planai.

^os laisvę.
.netyli.

KARO FONDO PRAKAL
BOS

Lapkričio 28 d., sekmadie
nį, Apreiškimo parapijos sa
lėje, įvyks Tautinio Karo 
Fondo Lietuvių Komiteto 
ruošiamos svarbios prakal

bos. Jos bus paįvairintos į- 
domiais judomais paveiks
lais.

Kalbėtojais yra pakviesti 
kun. N. Pakalnis, Stepas 
Strazdas ir J. Tysliava. Pro
gramos vedėju bus kun. J. 
Balkūnas. Bus ir koncertinė 
programa.

Lietuviai turėtų gausiai 
dalyvauti šiose prakalbose. 
Tautinio Karo Fondo vajus 
yra nepaprastai svarbios rei
kšmės, todėl visi turime juo 
gyvai domėtis ir jį remti 
somis jėgomis.

PILIEČIŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

vi-

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo biznio skyriaus trečio 
kvartalo susirinkimas bus 
penktadienį, lapkričio (Nov) 
26 d., 8 vai. vakare, Klubo 
name 280 Union Ave. Brook
lyn, N. Y.

Visi nariai privalo daly
vauti, nes yra labai svarbių 
dalykų apsvarstyti ir turi bū
ti nutarta. Be daugumos na
rių tas neįmanoma.

Kviečia direktorių valdy
ba.

Šv. Jurgio Parapija
Gyvojo ir Amžinojo Ro

žančiaus draugijos sekma
dienį, lapkričio 28 d., parap. 
salėje, turės didelį, gyvą, 
linksmą laimėjimų žaidimo 
vakarą. Pradžia 5 vai. vak.,

3^i° bilietai po 45c.

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

jj šią savaitę lieps
nose, griuvėsiuose 

Tai galingo anglų 
nibardavimo vai
tai vaisius sėklos, 

= jai prieš keleris me-

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias pasirlnkimJfnO gyventojai Var-
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš gi 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

tinka lietuviškas 
■ką sėsi, tą ir piau-

npagandos apmui-

įautė, ką išgyveno 
;Rotterdamo, Briu- 
jįvos, Londono žmo- 
į namus ir juos pa- 

----------------------------------- • — - ;0 vokiegįų lakūnai.

Visas reikalingas informa- mes galime iš kalno ūžti We . supra
šą būti puolamam, 
išyra vokiečių ner- 

kermošium pasin ft Puokmo rei_

Šv. Vardo draugijos susi
rinkime lapkr. 14 d. gauta 3 
nauji nariai. Yra vilties, kad 
kitą mėnesį daugiau narių 
prisidės prie mūsų draugijos.

Buvo skaitytas Amerikos 
Karo Fondo lietuvių komite
to atsišaukimas. Draugija 
nutarė paaukoti iš iždo 25 
dol. Svarstyta ir kiti reika
lai.

Šį sekmadienį, lapkr. 21 d. 
mūsų parapijos sodalietės eis

mergaitės prašomos kartu 
su draugijos narėms dalyvau
ti.

Apreiškimo 
Parapija

Pas sąjungietes
Moterų S-gos 29 kuopa 

vo metinę šventę minėjo mi- 
šiomis, bendra komunija ir 
pusryčiais. šeimininkėmis 
buvo Terebeizienė, Damašie- 
nė, M. Stučienė, A. Stučienė, 
Bendžiuvienė. Kuopoje graži 
nuotaika.

Lapkr. 6 d. kuopa turėjo 
kauliukų žaidimo vakarą pas 
Kivytus. M. Kivytienė visus 
dalyvius skaniai pavaišino. 
Kuopa labai dėkinga Kivy- 
tams už malonų priėmimą.

S. S.

sa-

Maspetho Žinios
Altoriaus dr-ja savo susi

rinkime, dvasios vadui kun. 
P. Lekešiui pritariant, nuo
širdžiai pasisakė už „Ameri
kos” dešimtmečio minėjimo 
sukakties vakarienę. Pasky
rė „Amerikos” fondui 5 dol. 
ir parėmė Tautinį Karo Fon
dą 5 dol. dovana.

kurie platina vakarienės bi
lietus.

Iki šiol bilietus sėkmingai 
platina M. Tamošauskienė, J. 
Staškienė, K. Baltrušaitis, 
St. Subatienė, Pr. Ražickie- 
nė, Ona Pocienė, Ona Zajan- 
kauskaitė, O. Sijevičienė, M. 
Brangaitienė, Stella Žostau
taitė, J. Butkus, V. Kivytie
nė, M. Varneckas ir kiti.

Bilietų galima gauti ar už
sisakyti „Amerikos” įstaigo
je ir klebonijose. Vakarienė 
bus gruodžio 5 d. Apreiškimo 
par. salėje.

NAUJOS MOTUZO IR
LAIČIO FILMOS

VA-

ci j as ir kai kurias blankas ti, kad antilietuviai konr 
bus galima gauti minėtam tai neišdrįs su savo šai 

mu 1
minėtose organizacijose.

Visi mūsų žmonės, kie 
gali, turi kuo gausiau 
kytis į ateinančius liet 
organizacijų

susirinkime, kurin yra kvie
čiami atsilankyti visi lietu
viai namų savininkai, organi
zacijos nariai ir ne nariai.

J. P. Mačiulis, pirm.

ŽINGSNIS PIRMYN, BET 
DAR NEVISKAS...

Prieš kelias savaites mes 
„Amerikos” skaitytojams nu
rodėme, kaip svarbu lankyti 
mūsų organizacijų susirinki
mus, atidžiai sekti, kas ten 
darosi. Nurodėme, kad ko
munistai ruošiasi į savo par
tijos kermošių gruodžio pa
baigoje ir stengsis kai ku
rias mūsų organizacijas pri
traukti prie savo politinio 
jomarko. Raginome demo
kratinius lietuvius budėti, 
saugoti organizacijas, kad 
jos neduotų savo atstovų į 
tąjį šaukiamą komunistų 
kermošių.

Mūsų žmonės budėjo neblo

Motuzo ir Valaičio spalvuo
tosios filmos apie Lietuvą ir 
Amerikos gyvenimą rodo-1 
mos:

New York City lietuvių _ga.LS^y^ų 2
Aušros 
Broome 
kričio 20 d., 8 vai. vakare.

Brooklyn, N. Y., Angelų 
Karalienės parapijos salėje, 
lapkričio 21 d., sekmd., 4:30 
vai. popiet ir 7:30 vai. vaka
re.

Jersey City, N. J., šv. Onos 
liet, parapijos salėje, sekmd., 
lapkričio 28 d., 7:30 vai. va
kare.

Kearny, N. J., Lietuvių Po
litinio kliubo salėj, 134 
Schuyler Ave., sekmadienį, 
gruodžio 5 d., 3:30 vai. po
piet ir 7:30 vai. vakare.

Vartų salėje, 
St., šeštadienį, lap-

NAMŲ SAVININKŲ
DĖMESIUI

Svarbus susirinkimas
Didžioje New Yorko lietu

vių namų savininkų organi
zacijos labai svarbus susirin
kimas įvyks penktadienį, lap
kričio 19 d., 8 vai. vakare, 
grab. Šalinsko įstaigoj, 84- 
02 Jamaica Ave., Woodhaven,

Jįro pergalė. Ar su- 
’ jčiai, kad galas la-

-4—
lapkričio 27 d. New

susirinki ^guririnkusi Ame- 

Ch. Ku J’jvių Tautinė Tary- 
i sudarė katalikiškos 

___________________ ajos. Ji tada svars- 
Tel. GRamarcy 7-7 ®gyvybinius klaU- 

• įtarė prašyti prezi- 
“ Isono pripažinti Lie- 
’’ jiklausomybę, įleis- 

is atstovus į taikos 
Piėmimo valandos 10—7:30 P priimti Lietuvą 
Sekmadieniais____11—1:30 P

Vyrų ir moterų chroniš 
ligos, odos ir kraujo ligos, kr 
jo tyrimo liudijimai vedyborr

Dr. S. CHERNOFF, M.
223 Second Avenue. 

New York, N. Y.

Tautų Sąjungą.
metų Amerikos lie- 
?ėl tie patys uždavi
au jėgomis ginti 
nepriklausomybės 

ą tautos gyvybės 
prašy-

Moterų S-gos kuopa sek
madienį, lapkr. 21 d., tuoj po 
mišparų, turės kauliukų ir 
kortų vakarą. Tikslas — pa
remti parapiją, savo mėgia
mą laikraštį „Ameriką” ir 
kitus svarbius reikalus. Kuo
pos pirm. Kivytienė ir komi
sija prašo visus atsilankyti.

Į laivyną išvyko Mikas 
Černiauskas, trečias šeimos 
narys; Jurgis yra aviacijos 
leitenantas (kur nors užjū
ryje), o Aleksandras, trečias 
brolis, inžinierius — irgi kur 
nors užjūryje.

Išvyko kariuomenėn ir Pra
nas Tauras, trečias mūsų vei
kėjos V. Vyšniauskienės sū
nus.

Prieš randų užšaldymą pro
testui laikas yra duotas iki 
šių metų gruodžio 7 d. Pro
testai turi būti siunčiami į 
Washington, D. C. — OPA 
sekretoriui. Kaip visuomet, 
protestuotojų skaičius turi 
sveriamos reikšmės. Užtai 
svarbu, kad minėtas susirin
kimas būtų gausus.

Jau pereitą savaitę rašė
me, kad po šių metų kovo 
mėnesio 1 d. pakeltas rendas 
dabar (nuo lapkr. 1 d.) ne
valia imti be OPA leidimo ir 
kad iki šio mėnesio 30 d. vi
si namų savininkai, kurie 
nuomoja kambarį, kamba
rius ar apartmentus, turės 
užregistruoti OPA raštinėje 
savo nuomininkus ir kovo 1 
d. nuomas. Kai kurie namų 
savininkai mano, kad rendų 
užšaldymo reikalavimai yra 
menkos reikšmės dalykai, ku
rių galima nepaisyti. Tačiau 
tokių „menkos reikšmės” da
lykų nepaisytojams yra pas
kirta bausmė iki vienų metų 
kalėjimo ir $5,000.00 pinigi
nės pabaudos.

568 vyko sPaliu pabaigoje. Ten \ 
komunistai neatlindo. Įvyko ' 
Šv. Jurgio draugijos susirin- ‘ 
kimas. Ten komunistai su sa
vo antilietuviška palitika ne 
pasirodė. Įvyko Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo susi
rinkimas. Raudonieji kava- 1 
lieriai irgi nepasirodė. Tai 3 
dar nereiškia, kad antilietu
viškas pavojus trijose lietu- I 
vių organizacijose praėjo. : 
Anaiptol ne. Jie gali ateiti 
į metinius tų organizacijų su
sirinkimus ir reikalauti iš
rinkti atstovų į jų šaukiamą 
kermošių, kuris turi vyriau
sią tikslą užgirti Lietuvos į- 
jungimą į Sovietų Rusiją. Iš
tikimi lietuviai savo tėvynėj 
Lietuvai niekuomet to to ne
pakęs.

Pereituose tų organizacijų 
susirinkimuose mūsų priete- 
lių, mūsų žmonių buvo aps
čiai. Jie visi budėjo ir sekė : 
valdybas, o ypatingai laiškų' 
skaitymą, ar nepasirodys 
komunistai su savo kermo
šiaus reikalu. Jie nepasirodė. 
Veikiausiai nujautė, kad tu
rės stiprią opoziciją iš demo
kratiškai nusiteikusių žmo
nių, gerų lietuvių, kuriems 
Lietuva ir tėvų žemė yra 
prie širdies. Jeigu ir seka
muose tų organizacijų susi
rinkimuose toks gražus bū
rys mūsų žmonių lankysis,

sTagg 2-1454 reikalauti.
F. GRAŽYS ir SŪNlį reikalauti! Taip, 

KONTRAKTORIAI
Atlieka mūrinių namų sienų 
lyginimą, plasteriavimą, šaUg
vių cementavimų ir Irt. darbi

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

PARDUOD

vsavo šalies pilie
te teisės reikalau

ji} vyriausybė ne- 
Į. aukštųjų Ameri- 

idealų, kurie] 
&o mažųjų tautų 
mantija, r 
p- 

arijos gauta žinių, 
šiai svarstą paskel- 
! ir Latviją nepri
eis valstybėmis, 
atžvilgiu vokiečiai

Geri, pigūs, patogūs 
mai. Gerose vietose. Ps 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, katalitinės el- 
ko prašo. Apdraudžiu (h Lietuvos žmonės

is kovoją prieš o-rinu) ir žmones.
Kreipkitės:

Joseph Vastuna
Real Estate Insurance

496 Grand St., Brooklyn, Npjie skelbia, kad

Tel. EVergreen 7-1670

t tik dar kartą pa
ršuktus ir apgau- 
vokiečiai. Estams

giau bendradar- 
okupantais, o lie- 

seka, kad latviai ir 
airadarbiaują su

Teikiamas geriausias s 
patikrinimas, prižiūrėjiir 
AKINIAI ] ‘ ‘ ‘ ‘
kainomis pagal jų rūšis.

Ši ištaiga įsteigta prieš 40 me

J) vokiečių žodis 
gerai žinomas. Jis 

s S ano karo. Jis

prieinamiausioi ^kai naciai nu_
• pų laikiną vyriau- 

įe viską paglemžė 
kiškas rankas.

5 City tebevyksta 
htį Karo Pašal- 

394-398 Broadway, Brooklyn, N.liatymO Adminis- 
ytstovų susirinki- 

44 tautų 
daug susitarimų

Stenger & Stengi
OPTOMETRISTAS — OPTIKAI

KARVELIAI PARDAVIMUI

Naminiai ir lenktynių kar
veliai, laimėję diplomus už 
lenktynes.

Savininką galima matyti 
bet kada. Kainos prieinamos.

9802 97th Avė.
Ozone Park, N. Y.

REIKIA DARBUI

Lietuviška
ALUDE 

karšti užkandžiai] 
KASDIEN

Patogi vieta užėjhnui 1 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alui
— Didelis pasirinkimas visokį' 

gfirimų

Juozas Zeidat j
411 GRAND STREET ’

BROOKLYN, N. Y.

« pastebėti, kad 
Huvo labai stip- 

neįsileisti spau- 
^Stambus siūlyto- 
fhd visi pasitari- 
f uždarų durų, o

^bip susirinkimo 
ptų. Bet tas siū- 
po atmestas, ir 
Ma laisvai apra- 
f taip svarbius pa-

Šešių vyrų 
medžio darbų. 70 centųprie 

už darbo valandą, be to — 
viršlaikis. Pastovus darbas.

John F. McKenna Inc. 
Foot Court St. 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUG®

FOTOGRAFASj
65 - 23 GRAND AVENUE

Maspeth, N. Y.

Mos atstovų įsi
dėjo niekas kitas, 
Metų Sąjungos 

0 tiek daug 
, apie sovietinę 

hisvę...

Musijos kariuo- 

pusi prie Lenki- 
M šaltiniai pas- 
pfyškų pasisaky-
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