
(LKFSB) Lietuvoje 
slapta leidžiamų laikraš
čių cirkuliacija siekia a- 
pie 50.000 egzempliorių. 
Dabar yra net penki pa- 
trijotiniai laikraščiai: 1. 
“Nepriklausomoji Lietu
va’’ — organas slaptosios 
Vyr. Lietuvių Tarybos, 2. 
“Į Laisvę” — dvi-savaiti- 
nis laikraštis, pradėtas 
leisti 1943 m. sausio 1 d., 
kai naciai uždarė to pa
ties vardo lietuvių laik
raštį. Dabar slapta tęsia
ma ta pati 
linija. Tai 
džiausiąs iš 
raščių, jo

kova, ta pati 
yra pats di- 
slaptųjų laik- 
spausdinama 

net iki 30.000 egz., 3. ‘Lie
tuva’, berods, tai bus arti
mas anksčiau tuo pačiu 
vardu Lietuvoje leistam 
laikraščiui. 4. ‘Atžalynas’ 
— patrijotinis Lietuvos 
jaunimo laikraštis, sie
kiąs vieningo Lietuvos 
jaunimo veikimo. 5. ‘Lais
vės Kovotojas’, užėmęs 
radikalinę kryptį prieš 
nacių okupaciją.

Visi tie laikraščiai suta
ria dėl Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo, nors 
kaikuriais vidaus klausi
mais jie turi ir skirtingų 
nusistatymų. Visi jie yra 
spausdinti, žmonėse jie 
turi didelės įtakos. Dėka
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Jung. Valstybės Sumokės Nuo Vieno 
Ligi Pusantro Bili jono Dolerių. - 
Didžioji Britanija $625,000,000

Lietuviškosios Visuomenės Vadų

Stockhoim, Švedija — tuvius nuo 
Vokietijos nacių kontro- veikimo prieš 
liuojamos radio stotys pa
skelbė, kad okupacinė vo- ’ klysta 
kiečių valdžia 
kelis Lietuvos

Atlantic City, N. J., lap- numatyta, kad po karo 
kričio 15 — Kaip žinoma,'šalpai ir atstatymui rei- 
čia yra suvažiavę įvairių 
44 tautų atstovai pasitari
mui ir sudarymui planų 
šelpti ir atstatyti nuo ka
ro nukentėjusius kraštus 
pasaulyj.

Yra sudaryta Suvieny
tų Tautų Šalpos ir Atsta- 
tvmo Administracija (U. 
N R R A > Šia orjrani- ,in. K. K. A.), bią orgam 000 Rusijai kuri buvo už_ 
zacją sudarė «. valstybių Ra ir priešas buvo įsi-
atstovai lapkričio 9 d■ ir wrži nereikėsią nieko 
pasirase sutartf, prnmda- mokai da šel im0 kit 
mi statutą. Dabar tų yals- kraštu atstat bet ti.
lybiu atstovai posedziau- kimasi, kad Rus,Ja sum0. 
Ja antlc lty* .. kės už tuos šelpimo daik-Tos organizacijos pir- kuriuos j; dėl
mininku išrinktas Dean savęs 
Acheson, Jung. Valstybių, 
valstybės sekretoriaus pa- ’ 
gelbininkas; vice-pirmi- 
ninkais išrinkti: Sir Owen 
Dixon, Australijos atsto
vas; P. A. Kerstens. Olan
dijos, ir Rafael de Colina, 

■ Meksikos. Generaliniu di
rektorium išrinktas H. 
Lehman, buvęs New Yor
ko valstybės gubernato-

Premiero Badoglio rius. i
lapkr. 15 United Nations Relief

— Italijos premieras gen. and Rehabilitation Admi- 
Badoglio pareiškė, kad nistration tarybos suva- 
kai tik Roma bus išlais- žiavime dabar paruošia- 
vinta, tai jis visiškai pasi-, mas ir svarstomas šalpos 

i ir atstatymo planas. Yra

šalpai ir atstatymui
kės sukelti mažiausia
S2,500,000,000. Jau esą 
numatyta kvotos toms 
šalims, kurios išliko nuo 
įsiveržimo, būtent, Jung. 
Valstybėms kvota numa
tyta tarp S1,000,000,000 ir 
§1,500.000,000 ir Didžiajai 

C; Britanijai apie S625.000,-

“nelegalaus (LKFSB) Iš rytinių vai-1 juslus lietuvius. Pamoks- 
vokiečius”. stybių į Chicagą atvyksta i lą pasakyti kviestas kun. 
naciai labai Liet. Taut. Tarybos pir- J. Balkūnas. Vakare — sa- 
manvdami, mininkas pulk. K. Grinius Įėję — minėjimo progra

ma, į kurią pakviestas 
min. Žadeikis. šalia turi- I ningos kitos programos, 
bus visa eilė žymių kalbė
tojų.

Vokietijos 
taip 

sudegino'kad kaimų deginimu už- ir Kunigų Vienybės sekre- 
kaimus.! slopins lietuvių

Sakoma, kad toji bausmė'šinimą žiauriems okupan-, 
uždėta lietuviams už tai.

Lietuvos nepriklauso
mybės priešai ir Lietuvos 
tikrieji duobkasiai kvis- 
lingiuKai džiūgauja, kad 
Lietuva neįeina į tą orga
nizaciją. Jie savo spaudo
je jau palaidojo Lietuvos 
nepriklausomybę ir Lietu
vą priskyrė Rusijai.

! Tačiau taip blogai dar 
nėra. Yra ir daugiau val
stybių, kurios kol kas ne
įeina į United Nations Re
lief and Rehabilitation 
Administration, kaip pa
vyzdžiui: Šveicarija, Šve
dija, Turkija, Airija, Da
nija ir kitos valstybės, jau 
nekalbant apie Latviją ir 
Estiją. Laikas viską išdil
dys, ir iki šiol nedalyvau
jančios valstybės bus pa
kviestos prisidėti prie šio 
milžiniško ir svarbaus 
darbo, kur vadovaujama

pasiprie- torius kun. J. Balkūnas.
Lapkričio mėn. 20 ir 21 

gyvento- dienomis numatomi svar-i
~------- £—-- ----- ------- - j uždėta lietuviams uz tai, tams. L<ieiuvus gyvento- dienomis numatomi svar-
jų vieningai propagandai kaj jje pastaruoju laiku jai priešinosi pirmiesiems būs pasitarimai Chicago-
nieko vokiečiams neišėjo; 
su organizuojamu lietu-! 
vių legijonu. Komunistų į 
platinamą liteteratūrą; 
Lietuvos žmonės lengvai j 
atskiria ir ji jokios didės-! 
nės reikšmės neturi — 
Lietuviai perdaug gerai; 
atsimena kruvinas bolše-i 
vikų okupacijos laikus ir 
tebėra gyvos žaizdos šei-| 
mose dėl ištremtųjų arti-i 
mųjų į Sibirą.

pradėjo aktyviai veikti 
prieš vokiečius.

Iš sudegintų kaimų bu-

tams. Lietuvos
— — - —

i okupantams Sovietams, o je, kuriuose dalyvaus at-
■ dabar priešinasi naciams, vykę iš rytinių valstybių

-------- --------------- , __ '.nes jie, pagyvenę laisvai ir svečiai, Am. Liet. Tarybos 
į vo nugirstas Miliūnų kai-į nepriklausomai, nenori vadovybė, arčiv 
m o vardas.

Vokiečiai perskaitę spau
dos straipsnį, kuriame 
reiškiama vilties, jog ši 
bausmė sulaikysianti lie-

nenori
vergauti svetimiems.

Badoglio Rezignuosiąs 
Romą Atgavus

Chicagoje ir New Yorke 
įvyko lietuvių bendri susi
rinkimai sudarymui vie
no bendro Lietuvos Karo 
Nukentėjusių Šelpimo 
Fondo. Tautininkai - sme- 
tonininkai sako, kad jie 
savo fondą “sutiko paves
ti visoms mūsų Lietuviš
kai nusiteikusioms sro
vėms, nes kito Amerikoje 
nėra ir valdžia neleidžia 
daugiau naujų fondų 
steigti”. Tuščias pasigyri
mas.

ALRK Federacija turi kos - Sovietų Draugingu- 
Lietuvai Gelbėti Fondą,; 
kuris yra skyrius Ameri
kos Vyskupų Šalpos Fon
do, įregistruoto Washing-į 
tone. Taipgi Lietuvių Ku
nigų Vienybė turi šalpos' 
fondą. Tiedu lietuvių ka
talikų fondai yra sušelpę 
daugiau Lietuvos karo 
nukentėjusių lietuvių, j 
kaip visi kiti tautininkų 
fondai. Tačiau lietuviaiį 
katalikai tuo nesigiria, i 
bet visuomet sako, kad 
permažai yra sudėję au-
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Re- čiai yra pasiruošę 
su-

sro-

Didesni Kauno Pastatai 
Užminuojami

vadovybe, arčir.’ gyve
nantieji Liet. Taut. Tary
bos nariai ir visa eilė kitų Centro, Italija, 
įtakingų patriotines lietu
vių visuomenės vadovau
jančių asmenų.

Iš

tat t

SAVE IT! 
TURN ITIN!

(LKFSB) Lenkų slapto-j 
ji radijo stotis SWIT pra-į 
neša, kad bėgdami vokie-!

su n ai- ■ 
kinti visus didžiuosius! 
miestus, palikdami iš jut 
tik griuvėsius. Tarp tokių! 
miestų, 
lieka 
darbus 
tektų pasitraukti, slapto- į nuo Kražių skerdynių. Iš

Min. Žadeikis Kviečiamas Į trauksiąs iš politikos. 
Kražių Skerdynių Sukakties \

Minėjimą

(LKFSB) Chicagoje, šv.
Pozicijas Naujoj Gvinėjoj

kur vokiečiai at-'Jurgio parapijos salėje, 
paruošiamuosius'lapkr. 21 d. įvyksta minė- 

sugriovimui, jeijjimas 50 metų sukakties

kų Lietuvos karo nuken
tėjusių šelpimui.

United Lithuanian 
lief Fund of America 
įdarytas visų lietuvių 
•vių sutikimu ir pritarimu.
Jo tikslas įeiti į National 
War Fund, kurio nariais 
yra ir kitų tautų šalpos 
rondai, kad bendrai daly
vauti to fondo aukų rinki- ji radijo stotis mini Lvo-'ryto pamaldos prisime- 
mų vajuose ir išgauti rei- vą, Kauną. ■ nant Kražiuose nukentė-

Lietuvos --------------------------------- ------------------------- -------

Per Kauną Į Vokietiją Kasdien 
stybėse' susidarė Ameri- Po 300 Vagonų Amunicijos

kalingą sumą 
karo nukentėjusių 
mui.

mo organizacija. Toji or
ganizacija, komunistų 
spaudos pranešimu, lap
kričio 6-7 dd., š. m., New 
Yorke, turėjo suvažiavi
mą, kur buvęs iškeltas 
klausimas dėl Pabaltijo 
valstybių atstovų Ameri
koje. Sakoma, kad suva
žiavimas reikalavęs Ame
rikos vyriausybės uždary
ti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos atstovybes.

Jeigu tiesa, tai toji A- 
i merikos - Sovietų Drau
gingumo organizacija pir
mame suvažiavime paro
dė ragus. Ji kišasi į Ame- 

i rikos vyriausybės reika- 
1 lūs ir jos politiką. Taigi 
■ ne Pabaltijo valstybių ats- na slapta Europos stotis, reivių prašliaužė pro Vo- 
tovybės, bet toji organi
zacija turi būti uždaryta, 
nes ji eina prieš šios ša
lies santvarką ir demo
kratijos principus, jeigu 
tokius klausimus leidžia 
kelti savo suvažiavimuo
se.

I

I

Iš Alijantų Centro, Piet- nados pasiuntinybė 
vakariniame Pacifike, lap- shingtone
kričio 15 — Alijantų bom
bonešiai puolė pajonų po
zicijas Madang apylinkė
je, Naujoj Gvinėjoj.

Alijantų lakūnai bom
bomis sukėlė gaisrus. Pa
degė kuro ir reikmenų 
sandelius Alexišafene, su
naikino 4 japonų lėktuvus 
aerodrome ir “visa taiki
nio apylinkė buvo uždeng
ta tirštais dūmais”, sako 
gen. MacArthur komuni
katas.

ir Jung.
tybių pasiuntinybė
wa,

Wa-
Vals-
Otta-

Kanada, pakeltos į
ambasadas, o jų ministrai rolę vaidina Jung. Valsty- 
pakelti ambasadoriais. bės.

(LKFSB) Per Londoną džiu. Jie buvę iš ten iš- 
iš Stockholmo gavome ži-‘vežti> 0 Lietuvoje jie pri- 
nhj, kad jau nuo rugsėjo pasilikti. Kvykusieji
20 d vokiečiai pradėjo ’^alia bQsi /kait01< 
kraustytis is Baltijos vai- de2ert is ir atatinka. 
stybiu. Pro Kauną Kas- J .... . . .mai su jais busią pasielg- dien praeiną 300 vagonų, . . .<.. . r ®F , Ų ., ta Vokietijoje,prikrautų karo reikmenų. __ J J
Ir vokiečių kolonistai: 
taipgi kraustosi į Vokieti
ją. Iš rytų Lietuvos gy
ventojai siunčiami į Že
maitiją ir Suvalkiją. Iš 
Leningrado fronto vokie
čiai ištraukę didžiules 
patrankas. Ruošėsi apleis
ti Estiją. Nacių valdi
ninkai norėtų užgniaužti 
kolonistų tarpe kylančią — 
paniką. Kaip praneša vie- kad apie 500,000 rusų ka- smarkiai kerta, kad tą ge

ležinkelio liniją atkirsti.
Rusų armijai vadovauja 

gen. Nikolai F. Vatutin. 
Sakoma, kad gen. Vatutin 
vadovaujamos karo jėgos 
tik apie 60 mylių iki Len-

Alg iers, lapkričio 15 — 
Anglai ir Amerikiečiai I- 
talijoj užima vieną mies
telį po kitam ir varosi pir- 

Įmyn. Šiomis dienomis 
VVashington, D. C. lapk.'Anglai užėmė miestelį A- 

15 — Šiomis dienomis Ka- tessą, 0 Amerikiečių karo

Pakėlė Ambasadoriais

Rusai Pralaužė Nacių Liniją

Atsiėmė 50 Kaimelių
Londonas, lapkričio 15 frontus šiaurėje ir pietuo- 

Iš Berlyno praneša, se. Rusai dvejose vietose

giniai surišti su pasiruo
šimu dideliam vokiečių 
veiksmui prieš Angliją”.

Tai paprasta nacių pro
paganda. Prieš galą naciai 
dar gali pasispardyti, bet 
jie žino karą pralaimėję.

I

I

jėgos, vadovaujamos gen.Į 
Clark, sulaikė smarkų na
cių kontra-puolimą į šiau
rės vakarus nuo Monta- 
quilo.

Taipgi įvyko smarkūs 
susikirtimai ore centrali- 
niame ir vakariniame ko< ka(j Vokietijos kari- 
fronte. Alijantai nušovė njnkaj priešinasi nacių va- 
devynius vokiečių lėktu
vus.

Naciai Sušaudė 16 Savo 
Karininkų Norvegijoj

Stockhoim, Švedija, lap
kričio 15 — Iš neitralių 
šaltinių gautos žinios sa- 

, kad Vokietijos kari-

spalių mėnesyje įvykęs kietijos nacių apsigynimo 
Lietuvoje vokiečių kolo- liniją Dniepro upės įlen- 
nistų susirinkimas. Komi- kime. Dabar smarkiau- 
saras von Renteln raginęs sios kautynės eina Ukrai- 
kolonistus pasilikti Lietu- noje, Žitomiro apylinkėje.

Kaip žinoma, per Žito- kijos sienos.
mirą eina geležinkelio Ii- Žitomiro apylinkėje ru- 
nija, kuri jungia vokiečių sai atsiėmė 50 kaimelių, ant Londono

voje; pasakęs, jog negali
ma pasekti Ukrainos vo- 

i kiečių kolonistų pavyz-

Naciai Pasiruošę "Dideliam 
Veiksmui" Prieš Angliją

Madridas, Ispanija, lap
kričio 15 — Vokietijos mi- 
litarinio štabo narys pa
reiškė Ispanijos spaudai, 
kad nacių oriniai puolimai 

“yra tiesio-

dovybei ir nebenori vykti 
į karo frontus.

Italijoj šimtai vokiečių 
be pasipriešinimo pasi
duoda Alijantams.

Šiomis dienomis nacių 
vadovybės įsakymu su
šaudė 16 vokiečių karinin
kų, kurie iš Norvegijos 
bandė pabėgti į Švediją.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas



I įvairios žiniosc

Antradienis. Lapkr. 16, 1943

LIETUVOS BALSASGinčas Dėl Lenkijos-Rusijos 
Sienos

VVashington. D. C., lapk. 
15 — Besiartinant Sovie
tų raudonajai armijai prie 
Lenkijos sienos, iššaukė 
Sovietų atstovą Meksikai. 
Konstantiną Oumansky 
padaryti pareiškimą tuc 
klausimu.

Konstantin Oumansky 
pareiškė, kad Rusija yra 
apsisprendus laikytis Len
kijos - Rusijos sienos, ku
ri buvo nustatyta, kada 
Vokietija ir Rusija užėmė 
Lenkiją, po pasirašymo 
sutarties.

\Vashingtone kilo įvai
rių komentarų. Tačiau o- 
ficialiai yra visiška tyla. 
J. V. Valstybės Depart- 
mento atstovas atsisakė 
ką nors tuo klausimu kal
bėti. o tik patarė pasi
klausti Valstybės sekre
toriaus Cordell Hull kito
je spaudos konferencijoje, 
kuri neužilgo nyks.

Iš Lenkijos delegacijos 
patirta, kad ji laikosi Len
kijos - Rusijos sienos, ku
ri buvo prieš karą, būtent 
prieš Lenkijos užpuolimą 
ir padalinimą, o ne Molo
tovo - Ribbenthropo sie
nos.

"Amerikiečių spauda 
teisingai sako“, pareiškė 
viena lenkų įstaiga, “kada 
ji rašo, jog Sovietų armi
ja tik 60 mylių iki Lenki
jos sienų”.

Patikėtinų šaltinių žiniomis dabar Lietuvoje slap
iai ir nepaisant nacių GESTAPO žiaurumo eina šie 
šeši laikraščiai —

“Nepriklausoma Lietuva” 
"Laisvės Kovotojas” 
“Į Laisvę”
“Vieninga Kova”
“Lietuva” 
“Atžalynas”

Tbje spaudoje atsispindi Lietuvos žmonių nepri
klausomybės pasiilgimas ir pasiryžimas tęsti kovą dėl 
.aisvės siekiant draugingų santykių su kaimynais.

To reikšmingo patrijotinio sąjūdžio vadovybė — 
Maskvos Konferencijos proga — kaip girdėti yra pa
reiškusi vyriausybėms Londone ir \Vashingtone Lie
tuvos žmonių nusistatymą atsteigti nepriklausomybę 
Atlanto Charterio principų prasme ir yra protestavu
si prieš vokiečių ir rusų pretenzijas pasiglemžti sau 
visą Lietuvą.

Yra tai kovojančios Lietuvos visuomenės balsas.
Tas balsas neliks girioj šaukiančiu balsu. Visi Lietu
vos rėmėjai ir mažųjų tautų draugai jį prideramai at
jaus. Reikia tikėtis, kad ir toji Lietuvos slaptoji spau
da susilauks iš visų jai labai reikiamos paramos. — 
L943 m. lapkrižio 10 d.
vVashington, D. C.,

:uvų eskadrile pavadinta j 
‘Tarybų Lietuva".
— Lietuvių daliniai Rau-į 

donojoje Armijoje sunai-' 
kinę 13.000 vokiečių, per; 
vieną mėnesį jie nužengę 
120 km. (anglų mylia vra 
apie pusantro kilometro). 
Vienam žygyje Raud. ar-

Kardinolas Numatytas 
Vokietijos Vadu

Stockholm, Švedija. — 
'Lapkr. 15 — Čia gautos 
žinios paduoda, kad nu- 
—" Hitlerio rėžimą 
Vokietijoje, yra numaty-

2

Prof. Pakštas Sėkmingai 
Dirba Universitete

Tėvynė, mano mylimoji! < u amžina dama širdies...
Auksinės varpos pakelėse, sidabras upių tarp laukų...

Piliakalnių kryžiais mane vilioji ir malda širdi ramini...

Sukilimai
Lebanone

Londonas, lapkr. 15 — 
Lebanon šalis yra į šiaurę 
nuo Palestinos. Toji šalis 
po pereito pasaulinio ka- 

Trijų valstybių užsienių reikalų ministerių kon- ro buvo pavesta globoti
ferencija Maskvoje yra istorinės reikšmės įvykis ir Prancūzijai, Tautų Są- 
žada padaryti gilios įtakos taip dabartinio karo eigai, jungos priežiūroj. Kada 
taip pokariniam pasaulio susitvarkymui. Vokietijos naciai okupavo

Prancūziją, tai buvo pavo- 
Svarbiausias konferencijos darbų vaisius yra tas, jUs, kad toje šalyje neįsi- 

kad Jungtinės Valstybės, Britanija, Sovietų Sąjunga galėtų naciai. Todėl Ang- 
ir Kinija susitarė veikti bendrai, ne tiktai tęsiant ko- lijos karo jėgos įsiveržė į 
vą prieš agresorius iki jų besąlyginio pasidavimo, bet Lebanoną ir Siriją. Vėliau 
ir po karo, organizuojant tarptautinę taiką ir saugu- anglai pavedė tas šalis 
mą.

50 Mėty Nuo Mirties "Avė 
Maria" Kompozitoriaus

(LKFSB) šiemet suėjo 
50 metų nuo mirties Ka
rolio F. Gounod. kurs yra 
sukūręs muziką operų 
“išaustas”. "Roniv-o ir Ju- 
liet”. Gounod buvo ir dide
lis religinės muzikos kū
rėjas. Jo keletas sukurtų 
mišių, o ypač jo sukurtoji 
“Avė Maria” labai plačiai 
žinoma. Jis buvo nuošir
dus katalikas ir vienu me
tu net buvo pradėjęs mo
kytis teologijos, norėda
mas būti kunigu, bet vė
liau pajuto, kad jo pašau- 
kimas — kompozitorius.

■

v iciiaiii z-v v 1^ avulaca. dA , .v

mijos lietuviškieji daliniai.tas £nlet.1.*!os ,ta '2”’' 
paėmę keturis amunicijos Ka^inolas,
sandėlius su ;------------
artilerijos šoviniais. Dau
giau kaip 2.000 lietuvių 
kilmės karių esą apdova
noti atsižymėjimo ženk
lais, — šitokias žinias pa
duoda SSSR ambasada 
Vašingtone.

— Raud. armijos 
vių pulkai be kitų 
vių, išviję vokiečius 
kaimo “Litva”.

(LKFSB) Carletono ko
legijoje (Northfield, Min- 
nesota), kur dabar dėsto 
prof. K. Pakštas, susidarė 
daug darbo ryšium su 
skubiu kariškių apmoky
mu. Visoje kariškoje pro
gramoje ten dabar daly
vauja keliasdešimts pro
fesorių: daugiausia kalbi
ninkų, bet taip gi geogra
fų, istorikų, ekonomistų, 
sociologų. Prof. Pakštas 
turėjo paimti net 6 pride
damąsias savaitines pas
kaitas. Kiek sąlygos lei
džia, profesorius stengiasi 
rasti laiko rašymui: pra
dėjo rašyti suglaustą Lie
tuvos geografiją, baigia 
tvarkyti anksčiau parašy
tąją istorinę Lietuvos ge
ografiją. Šalia to, progai 
pasitaikius, vietiniams 
klubams laiko paskaitas 
apie Lietuvą. Taipgi jau 
yra paruošęs labai svar
bią knygą apie Lietuvos 
ribas (veikalas apie 100 
puslapių).

Pastaruoju laiku pradė
jo nesmagiai jaustis su 
sveikata. Gydytojas rado 
peraukštą kraujo spaudi
mą, įsakė mažiau dirbti, 
nustatė dietą. Profesorius 
jaučia šiokį tokį sveikatos 
pagerėjimą.valdyti Prancūzų Išlais

vinimo vadovybei.
Antras labai reikšmingas dalykas yra tas. kad Prancūzų vadovybė su 

keturios aukščiau paminėtosios valstybės pripažino gen. De Gaulle priešaky; 
reikalą steigti “bendrą tarptautinę organizaciją” — prižadėjo toms šalims, 
pasaulio taikai ir saugumui palaikyti, paremiant šią būtent, Lebanonui ir Siri- 
orgariizaciją demokratiniu visų taiką mylinčių vals- jai nepriklausomybes, kai 
tybių lygybės principu. i pasibaigs karas. Bet tų

šalių gyventojai, kurių 
dauguma sudaro arabai.

Meška Pavogė Aly

Great Falls, Mont., lapk. 
11 — Čia buvo iškeltas 
skundas prieš medžiok
lės sargą, kad meška įsi
laužė į požeminį urvą, kur 
buvo sukrautas alus ir jį 
pavogė. Jis pasiaiškinda
mas pasakė, kad jis sura
dęs besilinksminančią 
mešką medyje.

Prie medžio buvo kele
tas tuzinų sudaužytų bon- 
kų, kurios yra geriausias 
įrodymas, kad meška pa
vogė alų, jį išgėdė ir bon- 
kas sudaužė. Žvėris, sako 
medžioklės 
aiškiausiai buvęs girtas. 
Neal nušovė mešką.

v •• - • mus Katalikų Kardinolas, 
54^000 000 Ro1 bus ivesta demokrati

nė tvarka toje šalyje.
i Sakoma, kad Alijantai 
nesutiks pavesti Vokieti
jos valdymą vokiečių mi- 
litaristams nei marksis
tams.

Yra žinoma, kad Vokie
tijos visuomenė pilnai pa
sitikės Katalikų Kardino
lui. kaipo Vokietijos kanc
leriui dėl to fakto, kad 
dabartiniu apskaitliavi- 
mu 50 nuošimtį visų vo
kiečių sudaro katalikai. 
Prieš karą tik trečia dalis 
Vokietijos gyventojų bu
vę katalikai.

Sveikintinas yra taip pat paminėtųjų valstybių
susitarimas, karui sustojus, nevartoti ginkluotų savo neiaukdami karo pabai

gos, sukilo, sudarė savo 
valdžią. Prancūzai puolė 
ginklu, areštavo Lebano- 
no prezidentą Bešarą El- 
Khoury, paleido seimą ir 
visoj šalyj paskelbė karo 
stovį.

Prancūzų elgesiu nepa
tenkinta ir Anglija, kurios 
valdžia įteikė protestą. 
Lebanoniečiai dar labiau 
pradėjo triukšmauti prieš 
prancūzus. Jaunieji riau
šininkai puolė Prancūzų 
atstovybę ir išdaužė jos 
langus. Sakoma, Egiptie
čių premieras ruošiasi 
kreiptis į Suvienytas Tau
tas, prašydamas pagalbos, 
kad priverstų prancūzus 
išlaisvinti kalinius Leba
none.

■ jėgų svetimų tautų teritorijose, išimant atsitikimus, 
i kur tie reikalautų taikos vykdymo ir tvarkos palaiky- 
į mo tikslai, ir tik pasitarus joms tarp savęs bei su ki- 
I tais Jungtinių Tautų nariais.

Šitie Maskvos konferencijos susitarimai, o taip 
pat ir jos nutarimas tuojau įsteigti Londone Pataria
mąją Komisiją Europai, kad būtų užtikrintas glaudus 
kooperavimas tarpe Jungtinių Amerikos Valstybių, 

į Britanijos ir Rusijos, be abejonės, daug prisidės prie 
Į pergalės pagreitinimo, nes jie sunaikina agresorių 
I viltį suskaldyti Jungtinių Tautų koaliciją ir išsisukti 
nuo karo pralaimėjimo.

Tie Maskvos susitarimai leidžia demokratiniam 
pasauliui tikėtis, kad taika po šio karo bus pagrįsta 

Į teisingumo, tautų laisvės ir tarptautinės teisės prin-' 
jcipais, kurie buvo paskelbti Atlanto Čarteryje ir ku
riais vadovaujasi savo užsienio politikoje Jungtinės 
Valstybės.

Reikšdama savo pasitenkinimą Maskvos konfe
rencijos atliktais darbais ir pasididžiavimą tuo, kad; 
jų sėkmingumui pasiekti daugiausia pasitarnavo mū
sų Valstybės Sekretorius, Cordell Hull, tvirtai ir nuo
sakiai gindamas šios šalies nusistatymą, AMERIKOS 
LIETUVIŲ TARYBA laiko reikalinga pabrėžti, jogei 
Maskvos susitarimai tėra dar tiktai pradžia, tiktai 
pirmas didelis žingsnis link geresnės žmonijos atei
ties užtikrinimo.

Kad tos idėjos, kurios yra išreikštos konferen
cijos pareiškimuose, būtų įvykdytos gyvenime, reikės 
dar labai didelių pastangų, nes ir didžiosiose valstybė
se, kurios vadovauja Jungtinių Tautų koalicijai, dar 
tebeveikia galingos priešingos jėgos. Šitoms jėgoms 

Į pasisekė sulaikyti konferenciją nuo aiškaus pasisa
kymo už tai. kad suvereninės teisės ir savivaldybės' 
būtų grąžintos visoms tautoms, kurioms jos buvo a- 

;timtos prievartos keliu (Atlanto Čarterio punktas 3). 
Tarp tų pavergtųjų tautų randasi ir mūsų tėvų kraš
tas, Lietuva.j

Mes tikime, kad galų gale, Lietuva savo nepri
klausomybę atgau. Bet visi demokratijos ir tarptauti- pasišventimas

sargas Neal,

lietu- 
vieto- 

ir iš 
Taigi net 

įvairūs dabar Rusijos val
domų kaimų vietovar
džiai pasako, kad tie kraš
tai kitados buvo Lietuvos.

— Čuvašai atsiuntę do
vanų Raud. armijos lietu
viškiems daliniams, žino
ma, čia lengva įžvelgti ne
mažai režisuotos propa
gandos.
— Lietuvės Marijos Stan

kuvienės. kaip praneša 
SSSR ambasada iš Va
šingtono, net devyni sū
nūs tarnauja Raudonojo
je armijoje.

Mes džiaugiamės kiek- 
viena pastanga nugalėti 
nacius ir juos išvyti iš 

, Lietuvos, bet tegu būna 
išgamos vardu pažymėtas 
kiekvienas tas, kurs norė
tų Lietuvai paruošti nau
ją. raudonąją okupaciją 
Lietuvai, kuri žudymais, 
ištrėmimais pasirodė 
kia pat kruvina, kaip 
nacių.

i

Maskvos Pranešimai Apie 
Lietuvių Karinius Vienetus 

Raud. Armijoj
(LKFSB) Iš Maskvos 

paeinančiomis žiniomis 
Lietuvos evakuotieji pi
liečiai. taigi išvežtieji į 
Rusiją lietuviai, surinko 
iš savo lėšų 1.025.000 rub-; 
lius lėktuvų eskadrilei nu
pirkti. Kad iš gerai apmo
kamų lietuvių komisarų 
dalis pajamų atitraukia
ma kovai prieš nacius, 
tam tik galima pritarti, 
bet kitaip kada “laisvos 
aukos” renkamos nuo ba
daujančių tremtinių. Lėk-
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Vokiečiai Susirūpinę Ali- 
jauty Invazija Danijon

Stockholm. Švedija. lap
kričio 15 — Oficialiai pra
nešama Kopenhagoje, jog 
vokiečiai paskelbė “aukš
čiausio aliarmo stovį“ 
Jutlande, Danijoj. Prie
žasties nepaduoda. Ta
čiau spėjama, kad dėl bai
mės Alijantų invazijos ar
ba dėl plintančio sabotažo 
toje šalyje.

Dideli Kultūriniai Nuosto
liai Lietuvoje

(LKFSB) Nuo pirmųjų 
okupacijos dienų vokie
čiai ėmėsi “valyti” Lietu-į 
vos knygynus. Dr. V. Ku
dirkos vardo biblioteka 
Kaune neteko 10.000 vei
kalų. Kauno universiteto 
biblioteka — 23.000 kny
gų. Centrinė Kauno bib-i 
lioteka — 17.000 knygų, 
Mokslo Akademija Vilniu
je — 40.000 knygų.

— Vokiečių gen. komisa
rui Lietuvai Dr. von Ren- 
teln švenčiant 55 m. am
žiaus sukaktį jo draugai 
vokiečiai jį apdovanojo 
lietuviškais piešiniais, iš
vogtais iš Čiurlionio gale
rijos. Nukentėjo ir muzie
jai Šiauliuose. Rokiškyje, 
Zarasuose, Kelmėje, Ute
noje, Telšiuose, Mažei
kiuose Alytuje.
— Vokiečių Raudonasis 

Kryžius Kaune paskelbė, 
kad ateityje jo ambulan- 
sai patarnaus perveždami 
tik vokiečių piliečius.

Du Lietuviai Karo 
Kapelionai

Perkins Marke!
P Baltrušiūnas - p. Klinga. Sav.

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

LKFSB) Lietuvis mari
jonas kun. A. M. Švedas, 
USA kariuomenės kape
lionas, gavo paaukštini
mą — pakeltas į kapito
nus. Jisai jaučiasi gerai, 
bet karinės vyresnybės 
nuolat prašo, kad jį leistų 

iį fronto linijas. Savo prie- 
teliams jis su persiėmimu 
rašo, kad ėjęs savu noru į 
tą postą ne kad vestų, pa
lyginamai, patogų gyveni
mą kariuomenės stovyk
lose šiame kontinente, bet 
kad padėtų sužeistiems ir 
mirštantiems. Iš jo priva
čių laiškų matyti didelis

> kareivių s 
nio teisingumo rėmėjai turi sukrusti ir dirbti, kad At- gerovei. Kitas marijonas, * 
lanto Čarterio dėsniai būtų pritaikyti visoms tautoms, taipgi karo kapelionas 
neišskiriant Baltijos valstybių. Ir mes esame

■ kad mūsų troškimai ras, kaip ir iki šiol nuoširdų pri- vandenyne katastrofą ir, 
tarimą Jungtinių Amerikos Valstybių valdžioje ir vi- turbūt, 
suomenėje, nes Amerika šiame kare kovoja ne dėl gro
bio, o dėi laisvės ir pastovios taikos įgyvendinimo pa
saulyje.

Birrūse 
Christms Seafc

FROTECT YOUR 
HOME FROM 

TUBUCUIOSIS

NAMINIS DARBAS 
MOTERIMS

Mes suteiksime jums malo
nų darbą, kuris atneš jums ne- 

■ mažiau $25.00 i savaitę. Pil
nas arba dalinis laikas. Atsi
šaukite ROYAL CR0WN CO., 
69 Summer Street. Boston, 
Mass. (12-16)

tikri, kun. Vosylius, pergyveno

FOR SALE
Near Franklin Park, 

Dorchester
3 Family house, 17 rooms, 
3 hot water heaters $5,900 
Easy Terms. Owner A. 
Landau, 582 Biue Hill 
Avė., Roxbury, Mass. — 
GAR 4032 or 1737.

, buvo nukentėjęs 
nuo bombos, ar :' 
droš, kad jam teko trejetą 
mėnesių praleisti kėliau-, 

! jaučio j laivyno ligoninėje,1 
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA. į Nau joje Zelandijoje.

Juozas Kasinskas
| Ine.
| Laidotuvių

Direktorius
į Patarnavimas Diena ir Naktj 

skevel- | 602 VVashington Blvd 
BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų

I'i
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SUBSCRIPTION KATES:
Domestic yearly ___________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly _____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams --------------  $4.00
Vieną kart savaitėje metams— $2.00
Užsieny metams ..............  $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
-------- by---------

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Cntered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
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Dėdės Šamo bomberis

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

""elephone SOUth Boston 2680

užkliuvusį naturanzaci- 
jos darbą, kuris vilkosi iš 
metų į metus”.

Pranešimas rodo, kad iš 
37,474 natūralizuotų kari-i 
nių pajėgų narių, 1,425 
buvo natūraiizuoti užsie
niuose. Pirmą kartą šio 
krašto istorijoje pilietybė 
buvo suteikta už valsty
bės sienų esantiems as

buvo užpultas Prancūzijoje ir nacių 
tai apšaudytas. Bet bomberis grįžo į savo stotį Anglijon, gi tie x 
puolikai nukrito žemėn.

NAMŲ FRONTAS
MAISTAS KOVOJA

LAISVĘ
UŽ

į Raud. Kryžiaus veikimą 
j jų klasėse, taip kad jie
■ visi galėtų tapti Jaunųjų 
Raudonojo Kryžiaus na
riais.

su maistu, 
aukščiau ofi- 

kainų
mokant ne
cialių aukščiausių
ir neatiduodant bei nepri- 
imant racionavimo ženk
lų.

Maistas yra labai svar- sąžiningam 
bi medžiaga. Ji savo svar
ba lyginasi su plienu, gu
ma, alyva. Mūsų moder
nioji strategija maistą 
vartoja kaipo ginklą per
galei — palaikyti mūsų
kovojančius karius aukš- JAUNŲJŲ RAUDO- 
čiausiam pajėgume, pa- N ASIS KRYŽIUS 
remti musų sąjunginių- i
kus, išlaikyti gyvais iš 
priešų išlaisvintus žmo
nes. Nebus perdaug paša- padalinys, kuris dabar 
kyta, kad kryptis ir karo 
ilgis ir amerikiečių gyvy-

Parsidavėliai kon uniz- 
mui lietuviai dažnai rašo 
savo laikraščiuose, 
‘.‘katalikų santykiai 
komunistais darosi
draugiškesni’. Supranta
ma, yra “katalikų” ir ka- 

menims; ■ šioji procedūra talikų, kaip yra “komunis
tų” ir komunistų.

Kalbant apie katalikų- 
komunistų santykius, tai 
gali būti ir priešingai, kad 
buvęs komunistai grįžta. į 
katalikybę.

Komunizmas yra di
džiausia blogybė pasaulyj. 
Komunizmas pagimdė na
cizmą ir fašizmą. Komu
nizmas, nacizmas ir fašiz
mas sukūrė šį baisų karą, 
dėl kurio dabar milijonai 
žmonių žūsta ir miršta.

Visų šviesesniųjų žmo
nių .pareiga prie kiekvie
nos progos aiškinti mi
nioms komunizmo, naciz
mo ir fašizmo žiaurumą. 
Demokratinės valstybės 
po karo privalo apsaugoti 
tautas nuo tų baisių ligų 
— komunizmo, nacizmo ir 
fašizmo, jeigu nori iš
vengti baisių nelaimių, 
kaip panašiai dabar yra 
šis baisus karas.

buvo galima dėl 1942 m. 
Antrojo Karo Jėgų Įstaty-į 
mo.

Tarp kitų svarbesnių 
Tarnybos karo laiko 
funkcijų yra svetimšalių 
priešų priežiūra. 1943 m. 
kovo mėn. Tarnyba šias 
funkcijas perėmė iš ka
riuomenės ir dabar išlaiko 
16 stovyklų su 9,220 in
ternuotaisiais. Iš jų 6.871 
buvo suimti įvairiose 
Jungtinių Am. Valstybės 
vietose ar jų nuosavybėse, 
gi 2,349 buvo čia prisiųsti 
saugojimui įvairių Loty
nų Amerikos kraštų. 1942 
m. lapkričio mėn. Crystal 
City, Texas, buvo įsteigta 
“šeimos stovykla’’, kurio- 

apgyvendintos kai ku
rių internuotųjų šeimos. 
Toks patvarkymas buvo 
reikalingas išvengimui 
skurdo, kada šeimos gal
vą internavus, likę šeimos 
nariai neturėjo iš ko pra
gyventi. Pačių internuo
tųjų darbo jėgomis sto
vyklos talpa buvo padi
dinta iki 2.150 asmenų.

Kooperuojant Valstybė 
ir Žemės Ūkio departa 
mentams, Tar 
pino laikiną įvežimą u- 
kiams ir kitiems darbams

asis 
)kią 
can- 
□ia- 
ynė 
eni- 
gas, 
im- 
ylė-

tas 
:ar- 
•ėjo 
i ir 
Na, 
du-

tęs 
/os 
ap- 
ir 

iek 
rie 
žte 
te-

iai 
sy-

Jung. Valstybėse komu
nizmo platintojai neturė
tų jokio “show”, jeigu A- 
merikiečiai nors vienus 

3 metus turėtų progą pagy
venti komunistų kontro- 

valstybėje.
Amerikiečiai

Į
i

‘U, 
ką 
m- 
er- 
ją 
ds 
il-

kovotų už

— netinkamos 
sąlygos, nepakan- 
susisiekimo prie- apie 50,000 darbininkų iš*

Jaunųjų Raudonasis 
Kryžius, Amerikos Rau
donojo Kryžiaus jaunuo-

I

nepakanka- tų Vakarų Indijos. Vieša
is r. 45, pri- 

Vvriausybė, imtas praėjusio balandžio

I i 
gali dau-i 

daugiau

I

I
i

L.

1

visą savo energiją pašven
čia karui, pradėjo savo bių kastai, gali pnklausy- metinį narių verbavimą. 

ti nuo to.^kaip pasekmių- pernaį 17 milijonų berniu- 
kų ir mergaičių įsirašė į 
Jaunųjų Raudonąjį Kry
žių. Kadangi organizaci
jos nariai prisirašo tik 
vieneriems metams, tai

LAIKYKIS KARO « 
DARBŲ

Dabartiniu metu labai 
daug darbininkų apleidžia 
ar keičia savo darbus dėl 
įvairių priežasčių bei pa
blogėjusių dėl karo sąly
gų. Šitas begalinis darbų 
keitimas lėtina gamybą, 
nes suradimas ir apmoky
mas pakaitos yra beveik 
neįmanomas. Šiandien 
darbininkai sutinka daug 
kliūčių 
darbo 
karnos
monės. netikusios gyveni- Kanados, Meksikos ir Bri- 
mo sąlygos, 
mos priemonės vaikų prie- sis Įstatymas r 
žiūrai ir t.
darbininkai, pramonė ir a- mėn., leidžia tarnybai at 
pylinkės visuomenė gerai 
supranta šias kliūtis ir 
bando jas nugalėti. Bet 
tuo tarpu yra būtinai rei
kalinga, kad kiekvienas 
suprastų savo asmenišką

gai mes gaminsime mais
tą ir kaip sumaniai varto- 

; sime tai ką turime.
Mes negalime turėti visą

■ tai ko norime. Bet mes ga
lime turėti pakankamai metų įsirašymas vėl 
maisto tenkinti pagrindi-: turės prasidėti iš pat pra- 
niems sveikatos ir mais- jžios. Tikslas yra įtrauk- atsakomybę laikytis karui 
tingumo reikalavimams ir 
dar aprūpinti reikalin
giausiu maistu kariuome-i 
nę, jeigu mes visi suprasi
me šio laiko maisto situa
ciją ir darysime viską, 
kad ir maistas 
laisvę.

Amerikiečiai 
giau gaminti, 
taupyti, protingiau val
gyti, vengti eikvojimo, 
pritaikyti dietas prie be
sikeičiančių gyvenimo są
lygų, pasidalinti su kitais 
racionavimo pagalba, pa
dėti palaikyti žemas mais
to kainas, nemokant virš 
aukščiausių legalių kainų 
ir paremti vyriausybės ir į 
apylinkės maitinimo pla
nus. Visi šie veiksmai gali 
būti sutraukti į šūkį: GA
MINK ir TAUPYK, DA- 
LINKIS MAISTU SU KI
TAIS ir BŪK SĄŽININ
GAS. Tačiau šios progra
mos pasisekimas priklau
sys nuo laipsnio, iki kurio 
mes visi pripažinsime 
maisto reikšmę šiame ka
re ir priprasime galvoti a- 
pie maistą, kaipo ginklą 
pergalei laimėti.

leisti tuos darbininkus 
nuo paprastai reikalauja
mų imigracipos formalu
mų. Tačiau, jie gali būti 
deportuoti, jeigu pasilie
ka krašte ilgiau negu jų 
laikinas leidimas numato. 
Pagal šiuos patvarkymus 

ug 37,000 meksikie- 
8,800 jamaikiečių,

•nyba^ parų- Įiuojamoje 
Kai kurie
lengvai pasiduoda komu
nistų propagandai, kaip ir 
nacių propagandai. Toks 
yra jų būdas. Bet tiems A- 
merikiečiams reikėtų ge
riau susipažinti su Pabal
tijo valstybių gyventojais, 
kurie pergyveno bolševi
kų okupaciją ir dabar per
gyvena nacių okupaciją, 
su jais išsikalbėti ir persi
tikrinti, kaip žiaurus yra 
komunizmas ir nacizmas.

ti kiekvieną pradžios ir naudingo darbo. Ameri- 
vidurinės mokyklos moki- kiečiai, vyrai ir moterys mažda 
nį į Jaunųjų Raudonojo,turėtų justi, kad jie turi čių. 
Kryžiaus tarnybą. Visi ■ asmenišką dalį darbų kei- 3,100 bahamiečių ir mažas 
vaikai, be rasės ar tikėji-;timo nugalėjime — todėl, skaičius kanadiečių buvo 
mo skirtumo, nuo pat vai- ar jie būtų karui naudin- įvežti iki birželio mėn. pa
kų darželio iki vid. moky-‘game darbe, ar pozicijoje baigos, 
klos, viešų, privatinių ar padėti fabriko ir apylin- 
parapijinių mokyklų, gali, kės prisitaikymui, jie 
įsirašyti į Jaunųjų Rau-Įprivalo LAIKYTIS SAVO smarkiai 
donąjį Kryžių. Mokiniai i KARO DARBŲ IR PA- ~
turėtų prašyti savo moky-iDŪTI KITIEMS TAI DA- pat metu buvo galima į- 
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Yra visokių mėgėjų. Šiuo atveju matome šunų 
įėtojus ir jie matomai jais didžiuojasi.

VVashingtonas — Komi-! paprastas pilietybės pir- 
sionierius Earl G. Harri
son savo pranešime Vy
riausiam Valstybės Gynė
jui Francis Biddle pareiš
kė, kad nežiūrint, kad per 
pastaruosius 12 mėn., iki 
1943 m. birželio 30 d., imi
gracija buvo mažiausia 
nuo pat civilinio karo, ir 

■kad kiti rutinos darbai
Per šį mėnesį amerikie- Į buvo stipriai sumažinti, 

čiai bus prašomi imtis ei-j Imigracijos ir Naturaliza- 
lės priemonių, kurios rei
kalingos padėti maistui 
kovoti už laisvę, šias prie
mones daro kiekvieno a- 
merikiečio savanoriškas 
sutikimas gaminti dau
giau maisto, taupyti mais
tą, vengiant eikvojimo, 
dalintis su kitais ir būti

cijos Tarnyba patyrė vie
ną iš aktingiausių jos is
torijoje metų.

P. Harrison painforma
vo, kad įpilietinimas buvo 
vienas iš normalių darbų, 
kuris per visą periodą ro
dė žymų padidėjimą. “Su
prasdama karo meto ne-

menybes prieš užsienyje 
gimusius. Tarnyba padvi- 
gubintom pastangom sku
bino natūralizacijos pro
cesą, ypač karo pajėgų 
narių nepiliečių atžvil
giu”, tęsė p. Harrison.

“Dėl svetimšalių uolumo 
natūralizuotis ir Tarny
bos pastangų natūraliza
ciją paskubinti, buvo su
teikti 281,459 natūraliza
cijos liudijimai civiliams 
ir 37,474 karinių jėgų na
riams, esantiems čia ir 
užsieniuose. Tai buvo di
džiausias užbaigtų natū
ralizacijos bylų skaičius 
nuo pat 1907 metų. Tuo 
pačiu mums pasisekė vi- 

įsiškai užbaigti iš anksčiau

P. Harrison toliau pa-j 
reiškė, kad, nežiūrint!

i padaugėjusių; 
darbų metų bėgyje, tuo

’. I 
vykdyti Tarnybos reorga
nizaciją ir darbo išlygini
mą, ypatingai administra
ciniam lygyje. Visos Tar
nybos funkcijos buvo per
grupuotos keturiems šta
bo pareigūnams, tiesiogi
niai atsakomingiems Ko- 

I misionieriui, tuo išven
giant pasikartojimo ir au
toriteto pasiskirstymo. To 
pasėkoje daugelis veiks
mų buvo paskubinta ii 
taip pat buvo atidirbti už
silikę darbai, kurie vilkosi 
iš metų į metus. Tuo pa
čiu laiku metinės apys
kaitos ir reguliacijos, pa
dengiančios įvairias darbo 
fazes, buvo peržiūrėtos ii 
perrašytos ir taip pat bu
vo pradėtas mėnesinis ak
tualių informacijų leidi
mas štabo ir suinteresuo
tu agentūrų vartojimui.

F. L. D.

Brooklyno ir Chicagos 
lietuvių komunistų laik
raščiai džiaugiasi, kad 44 
tautų tarpe nėra Lietu
vos, Latvijos ir Estijos, 
yra tik Sovietų Rusija. Iš 
to jie sprendžia, kad jau 
tos valstybės palaidotos 
arba pamintos po Stalino 
batu.

Gaila, kad nėra Pabalti
jo valstybių, bet tai ne
reiškia, jog jos būtų par
duotos Rusijai. Karas clar 
nepasibaigė, o kariauja- 

' ma, kad išlaisvinti pa
vergtas tautas, dideles ir 
mažas. Taigi dar peranks- 
ti sakyti, kad Lietuva ir 
kitos Pabaltijo valstybės 
paliktos bolševiku vergi- 
jo je-

Maskvos konferenci j 
i susitarta duoti ausisnren- • . . . .t.dimo teisę visoms įsia 
vi n toms ir laisvę - myli 
čioms tautoms.
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Pennsylvanijos Žinios

Ger. ...z'.ie'. Kunigai, Sese-Spitės. nereikia nemirti, 
rys. Svečiai, mielos Sodalietės

Važiavau 9 valandas is Pnts 
burgho, kad šiandie į 2^ minu 

čia pasakyčiau Kaip Soaanetėi 
s?.ii tarti misijomerėmis. (Pra
šiau. kad viena Sesuo žiūrėtų i 
iaikrodėlį ir saugotų, kad aš il
siau nekalbėčiau). Taip, misi- 
jonierėmis ne vienuolyne, ne 
Afrikoje. ne Indijoje, bet save 
namuose, savo darbe, savo pa 
racijoje. tarp giminių, save 
gatvėje. (Skersai gatvės nuc 
jūsų namų gali būti moteriškė 
kuri negali išeiti 
dėlto, kad nėra kas 
dabotų. Gera sodalietė apsiima 
pabūti su tuo kūdikiu, kol mo
tina sugrįš iš bažnyčios*.

Jūsų programoje pažymėta 
■ • Pa SAULIEČIŲ Apaštal a vi 
mas ir Sodalicija”. reiškia, kad 
netik kunigai ir seserys tur. 
misijonieriauti. bet ir visi žmo
nės. Ką reiškia APAŠTALA
VIMAS" Taip daryti, kaip A 
paštalii darė. Jie mokė ir vedė 
žmones prie Dievo. Ir Sodalie 
tė. turi ne tik pati eiti į dangų 
bet ir kitus ten vesti. Apašta
lai drąsiai kalbėjo apie Dievą 
Jie nebijojo kitus pamokyti 
jie nebijojo tų. kurie pyko ant 
jų dėlto. Kad jie tiesą kalbėjo 
Jie nebijojo mirti už Kristų, u; 
tiKėjimą. už kitus. Kiek Soda- 
liečiu nebijotų mirti už tikėji
mą? Pakelkite rankas. (Viena 
dvi. try keturios*.

minu

i bažnyčią 
kūdiki pa-

— mokyk ki- 
turi Dievą savo bažnyčioje 

ne vieną
— ir būsi

tik 
talbėk ką žinai apie savo tikė- 
.mą. ragink, prašyk, pabark, 
•alinksmink. džiaugsis ką kas 
įasitaiso. verk kai kas neklau- 
o. moki melstis 
us.
— rodyk Jį kitiems, 
tartas bet visuomet 
Apaštalas.

Kristus. Marijos Sūnus, ėjo 
>er žmones darydamas gerą, 
kr Jis darė gera tik geriems? 
Ne. ir blogiems, visiems). Ge- 
ai. Sodalietės. Marijos dukte
rys. turi taip pat daryti. Mari
os Sūnus mokė. gydė. barė, 
glostė, meldės: 
iž kitus. Marijos 
įeturi būti geros 
jet daryti gerą 
>ač sielos reikaluose.
APAŠTALAVIMAS, 
lodaliets pažįsta 
turios 
jet nepriklauso

c? ~

I

I

i

judamuosius paveikslus iš Los 
Angeles lietuvių ir kelionės per 
Yellovvstone Parką — bet ypa
tingai buvo paveikslai žingei
dūs. kada šv. Antano Parapijos 
žmonės pamatė filmą, kurioje

gerai jie patys save pamatė, nes pirm

Kalbėkite ir 
kad ką kalbate 

ir daryti. Sakote: 
ŠVENTAS TAVO 
Dievui patinka kai

avele ant pečių ?
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verkė ir mirė 

dukterys ir 
tiktai sau. 

ir kitiems, y- 
Tas yra 

Kurios 
mergaites, 

eina į Jūsų bažnyčią, 
prie Sodalici- 

;os? Labai daug. Esi Sodalietė. 
■agink kitas, ir tas bus apašta- 
avimas. Eini pasiklausyti pa
noksiu. veskis ir kitą. Bažny- 
•ioje Atlaidai, pakviesk kitus 
.plaukyti Švenčiausiąjį.

Sodalicija turi būti kaip ko- 
kur mergaitės 
gražius dar- 

išėjusios iš So- 
ialicijos toliau tai darytų. Ir 
Įeito tikra Sodalicija yra pada- 
inta į komitetus. Committees.

<ia mokyklėlė, 
šmoksta daryti 
jus. kad paskui

Sodality Commlctees? (Eucha-I 
ristic. Our Lady’s. Apostolic. 
Cathollc Trach. Sočia! Life. Į 
Publicity). Mergaitės turi pa
sidalinti į minėtas grupes ir 
kas mėnesį, per susirinkimą, 
išduoti raportą ką nuveikė. Ta
da Soaalicija bus veikli, o susi
rinkimai pilnesnį ir gyvesni ir 
taip daugiau gero nuveiksite. 
(I refer you to the Semester 
Outline and the Parish Activity 
Book from the Queen‘s Work). 
Gerai, kad mergaitės užima 10 
suolų bažnyčioje kas mėnesį, ir 
užsimoka duokles, bet to nega
na. Popiežiai. Vyskupai. Kuni
gai ir visa bažnyčia prašo, kad 
Sodalietės apaštalautų, kad 
jos mylėtų žmonių sielas ir pa
dėtų kunigams jas išganyti.

Mergaitės, jūs kasdien kalba
te TĖVE MŪSŲ, 
nepamirškite, 
tą galite 
TEESIE 
VARDAS,
daug žmonių susirenka Jo var
du. Ir mes šiandie, čia susirin
kome Dievo vardu. Apie Dievą 
kalbame, apie Dievą klausomės, 
apie Dievą galvojame — Dievo 
vardas, ir Dievo vardas. Lietu
viai Pittsburghe, Chicagoje, 
Detroite. New Y’orke skaito ir 
džiaugiasi, kad Sodalietės Phi- 
ladelphijoj suvažiavo pasikal
bėti apie Dievo reikalus. Ne 10. 
bet 200 mergaičių suvažiavo 
Dievo vardu. Vienai mergaitei 
Pittsburghe aš pasakiau ką jūs 
šiandie čia veiksite. “Oh. let’s 
have a Rally. too”. Matote. 
Kaip tik didelis būrys ką daro, 
tai ir kiti nori prisidėti, arba 
tą patį daryti. Turėkite meti
nes Sodacilijos rekolekcijas, 
tai ir kitos prisidės. Dirbkite 
grupėmis, daugiau nuveiksite. 
Kada Dievas būna labiau pa
garbintas. kada vienas žmogus

. višką Petrauskų šeimą ir čio-
I nai apsinakvojome. Petraus-

i tiai labai vaišingi, netiktai da- 
vė mums nakvynę, bet ir pa
valgydino. Apleidę La Mėsa 
sustojome garsingame San 
Juan Capistrano vienuolyne, 
kuriame galima pamatyti to
kias gėles, kurių kitur negali 
regėti. Bažnyčia ir vienuolynas 
yra labai senas, nepaprastai y- 
ra gražus altorius. Visi, kurie 
tiktai lanko California, sten
giasi aplankyti ir San Juan 
Capistrano — net Šv. Tėvas Pi
jus XII. būdamas Amerikoje 
aplankė tą vietą. San Juan turi 
savo tradicijas, netiktai, kad 
nuo- seniausių laikų čia gyvena 
Pranciškietes vienuolės, bet 
kad čia kasmet Šv. Juozapo 
dienoje atskrenda kregždės 
(blezdingės) ir tą dieną priva
žiuoja iš visų šalių žmonės, 
pamatyti tuos paukštelius, ku
rie Šv. Juozapo dieną mini.

Tą pačią dieną atvykome j 
Los Angeles, ir padėkojome 
Dievui, kad kelionė pasisekė 
labai gerai, kad neturėjome nei 
“flat tire”, nei negavome pa
baudos.

Malonu buvo, kad pargrįžus 
man, parapijiečiai padarė sur- 
prizą — surengė gražius pie
tus. kurie mane netiktai paso
tino. bet ir dalį kelionės išlaidų 
grąžino.

Prelatas J. Maciejauskas.

Noriu pasidalinti įspūdžiais 
mano kelionės iš Chicagos iki 
Los Angeles. Būdamas Cliica- 
goj nupirkau du automobilius, 
vieną sau “Chevorlette”, o ki
tą Seserims Pranciškietėms 
“Pontiac”. Nors gana
moku vairuoti automobilį, bet vienuolikos metų Jonas K. Mi- 
važiuoti su dviem mašinom ne- liūs, būdamas Omahoje, padarė 
sugebu, o vežtis ‘vieną pririštą nuotraukas iš Omahos lietuvių 
mašiną nenorėjau. Iš tos bėdos gyvenimo, ir tą filmą ponas 
išgelbėjo mane “Margutis”. Milius paskolino ir dabar Šv. 
Pakalbėjo plačiai po visą Chi- Antano parapijiečiai galėjo pa- 
cago ir tuojau atsirado du vai- matyti save ir net pamatė tuos, 

i ruotojai. Vieną mašiną apsiėmė kurie per 11 metų išmirė. Išva- 
1 nuvežti į Los Angeles Danielis žuodamas iš Omaha, vėl mane 
Sleinis, ir net žadėjo nupirkti aprūpino p. Krikščiūnienė, p. 
reikalingą benziną, apart au- Zurkauskienė ir Klebonas viso- 
kos S50 dėlei mašinos nupirki- kiais valgiais ir šį kartą nepa- 
mo — o kitas vairuotojas (dri- sidalinau. kaip pernai, su meš- 
ver) buvo p. Cecilija Stasiūnie
nė, kuri mane pavadavo, 
žiavome
sėjo po pietų, o 29 rūgs, pietų 
laike buvome Omaha, Nebras- 
ka. pas vaišingą kun. Jusevi- 
čių, Šv. Antano parapijos kle-

1 boną. Klebonas Jusevičius su- nakvoti
1 rado pas savo gerus parapijie- pusbrolį Brazauską, o dar tris 

čius visiems mano palydovams naktis “Camps”. Reikia pripa- 
vietą nakvynei. žinti, kad Amerikoje Camp-ai

Vakare 29. susirinko parapi- yra labai gerai įrengtos, netik- 
jinėje salėje gana skaitlingas tai geros lovos nakvynei, bet 
būrelis žmonių, kad pamatyti yra virtuvė, etc., reikia tiktai 

' turėti su savimi maisto pro- 
susipyksta. Vieną kartą parva- dūktų ir keletas paprastų indi,, 

kavai virti ir kiaušiniams pa
kepti, ir gali keliauti per išti
sus mėnesius, gyvendamas kaip 
savo namuose, tiktai tas skir
tumas. kad už nakvynę reikia 
už vieną naktį užmokėti 
31.50 iki 33.00.

Jį garbina ar kada daug žmo
nių susirenka Jį garbinti?

TEATEINIE TAVO KARA
LYSTĖ. — Kurios mergaitės y- 
ra mačiusios paveikslą rodantį 
Kristų su
C’nrist the Good Shepherd. Ta 
avelė buvo prapuolusi. Jis ėjo 
jos ieškoti, o suradęs neša į ge
ra vietą. Mes irgi turime pakly
dusių avelių ieškoti, o ne bėgti 
nuo jų. nepalikti., Gal tavo 
draugė, brolis, ar sesuo ne baž
nyčioje, bet court’e vedasi? 
Gal dėdė neina į bažnyčią? Gal 
giminių ar kaimynų vaikai jau 
paaugę, o dar nekrikštyti? Gal 
pažįsti kas iki vėlybai nakties 
nepareina į namus, geria, ne
klauso? Žinai ir matai daug ne
gerų dalykų. Kalbėk, prašyk, 
melskis, kad pasitaisytų. Tu ži
nai kokia tavo širdis rami ir 
linksma po išpažinties. Tai yra 
Dievo karalystė tavo širdyje. 
Pasirūpinkite, kad ir kiti jaus
tų Dievo karalystę savo sielo
je. Jeigu čia. širdyje, bus Dievo 
karalystė, tada nueisim ir į 
dangaus karalystę. O kas duo
da Dievo karalystę mūsų šir
džiai? Bažnyčia. Kas veda mus 
į dangaus karalystę? Bažnyčią. 
Taip, ji turi raktus. Tai Sakra
mentai. Padėkite žmonėms ras
ti raktus į dangaus karalystę.

Matote mergaitės, kalbėda
mos TĖVE MŪSŲ galite prisi
minti apie apaštalavimą — ko 
sau prašote, duokite ir prašy
kite kitiems.

I

I

Mer-įvVill someone please name the

PADĖKITE TAUPYTI KURĄ

KARO REIKALAMS
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Išva-
iš Chicago 28 d. rug-

komis. nes važiavom kur netik
tai meškų nematyti, bet kiškiu
ko nesutikome. Važiavome per 
Oklahoma, Tesąs, New Mexico, 
Arizona Valstybes. Važiuodami 
matėme daugiausiai kaktusus, 
plikus akmenis ir smėlį. Prisėjo 

Oklahoma pas mano

žiuoja, bet nesikalba su tėvu, 
tik su motina. Kitą kartą par
važiuoja ir kalbasi su tėvu, o 
ne su motina. Vietoj to, ką ji 
privalo daryti? Bučiuoti tėvui 
ir motinai rankas ir prašyti, 
kad susitaikytų. The Sodalists. 
an Angel of peace. O ką Soda- 
lietė daro kai namuose 
nesusipratimas? Gal 
giausia duris tranko, 
ber. your colors are 
white. not red...

IR NEVESK MŪS Į
kad

TEESIE TAVO VALIA — 
Dievo valia yra įrašyta mūsų 
sąžinėje. Kaip pildome Dievo 
valią, mūsų sąžinė rami: kaip 

, nepildome, nerami. Gera Soda- 
; lietė turi ramią, jautrią sąžinę.
Bet. yra žmonių, kurių sąžinė 
jau beveik užgesusi, jų sieloj 
jau darosi tamsu... Paduok to
kias žmogui gera knygą, tark 
gerą žodį, kad sąžinės liepsnelė 
vėl sužibėtų. (Fan it. Make it 
glow). Kitų žmonių sąžinė yra 
nerami; vienų užtemus. kitų 
nerami. Te gali pasakyti jiems, 
ką jie turi daryti. Ragink, kad 
jie eitų išpažinties. Daug žmo
nių eina 
klinikas, 
ramybės, 
geriausią
Jei negelbėsi tokių žmonių, jie 
pradės daryti daugiau blogų 
darbų, kad numarinus sąžinės 
balsą.

KASDIENINĖS MŪSŲ DUO- 
!NOS DUOK MUMS ŠIANDIE.

— Gerai yra alkaniems žmo
nėms duoti duonos. Ir protes
tantai taip daro. Bet Sodalietės 
žino, kad žmogus turi netik kū- 

' ną. bet ir sielą — ji žino, kad ir j gams.
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i
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pas psychiatrists, į 
ieškoti savo sąžinei 
Kristus mums paliko 
kliniką — išpažintį.

nuo

ziename-

Dėdė Šamas prašo jus patikrinti paduodamą sąrašą, ar jūs 
dedate pastangų, sutaupyti reikalingiems dalykams kurą.

ŠTA7 K.4/P Ji:< GALITE PADĖTI
Kepkit' visą maistą pečiuje. Virkite valgius 
inde” ant viršutinių burnerių.
Nenaudokite bėgančio karsto vandens, mazgodami in
dus. lankas r zusdarm si. Pataisykite prakiurusias 
vietas. Šildykite nedaugiau vandens kiek reikalinga.
Niekada nepalikite atdarų refrigeratoriaus durų. At
šaldyk virtus valgius, pirm negu dėsi ; šaldytuvą.
Dabar yra laikas peržiūrėti šildymo sistemą. Nelaukite 
iki oras atšals.
Paruošk žiema, savo namus dabar, insuiiuodamas ir į- 
dėdamas įveather-stripping. Tas nevien apsaugos nuo 
šalčio, bet ir vasarą priduos vėsumą.

Kolumbijos Lietuviu Kova 
Dėl Lietuvos Laisvės

(LKFSB) Iš Lietuvos 
kilusių .Kolumbijos gy
ventojų būrys buvo susi
rinkęs pasitarimui p. Si
ručio bute. Visi vienbal
siai nutarė dėtis prie ben
dro darbo siekiant nepri
klausomos Lietuvos at
statymo. Tuo reikalu nu
tarta pasiųsti atatinka
mos rezoliucijos Kolum
bijos vyriausybei, o taipgi 
ir USA bei Anglijos vy- 

i riausybėms. Kolumbijos

ne-
pas

Važiuodami per Arizoną, 
kyla t0|i Tuscon5o, užvažiavome

Kleboną Jonaitį, kuris dabar y- 
ra didesniu klebonu negu aš. 
nes turi gražesnę kleboniją ir 
bažnyčią, negu mano — bet 
visgi nemainyčiau savo vietos 
į Vail. nors man geras magary
čias duotų. Aš savo bažnyčioje 
turiu nemažai žmonių ir dau-

i ®
tis neturi nei vieno lietuvio, oi 
šventomis dienomis ateina dau
giausiai penki indijonai. Oras] 
ten yra sveikas ir patartinas 
važiuoti gydytis nuo rheuma- 
tism. ir t. t., bet tiktai reikėtų 
pasirinkti kompaniją, nes labai 
nuobodu ten gyventi.

Važiuodami per Californijos 
Valstybę atvykome į miestelį 
La Mėsa prie pat San Diego 
miesto. Čionai suradome lietu-

ji dau- 
Remem- 
blue and

PAGUN- ■ 
DĄ. — Žinau, kad jūs esate 
mačiusios paveikslą, kuris pa
rodo aukštą, statų kalną, o ant 
kalno krašto mažas vaikelis 
siekia gėlių — tik dar vienas 
žingsnis, ir jis nuslystų žemyn, 
bet angelas, ištiesęs rankas, 
saugoja jį. Daug žmonių nenu
slystų nuo gero į blogą, nuo 
viršaus į apačią, jei būtų bu
vęs angelas ir būtų sulaikęs 
juos. Sodalietės. jūs būkite tas 
Angelas... Pagundos ir nuodė
mės dažnai atrodo kaip gėlės, 
žmonės jų siekia, ir apsigauna.

BET GELBĖK MUS NUO 
PIKTO — Kaip išgelbėt save 
ir kitus nuo pikto. Darykit 
daug, daug gero — kada tik ga
lite. kur tik galite, kam tik ga
lite. ir kaip tik galite. Ir kalbė
damos TĖVE MŪSŲ prisimin
kite, kad Bažnyčia nori, kad 
Sodalietės APAŠTALAUTŲ.

Motina M. Aloyza.

Nuoširdi Padėka

mer- 
bent 
nuei- 
žmo-

giausiai lietuvių, o kun. Jonai- į lietuviai kreipėsi jr į LK- 
FSB-rą, prašydami per
duoti Amerikos lietuvių 
visuomenei jų karštas vil
tis, kad USA lietuviai, gy
vendami arčiau politinit 
centrų, panaudos visai 
galimybes pastangoms 
dėl Lietuvos laisvės.

I 
«

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra jrašy 
aiminga senatvė.

Į 
j

Gavusios nuo kun. K. J. Ra
kausko, Lakewood Lietuvių 
Dienos komiteto iždininko, j 
trečdalį 29-tos Lietuvių Dienos; 
pelno — 3405.71. nuoširdžiai' 
dėkojame jam ir visiems kuni-į 

rengėjams, darbuoto
jams ir visiems prisidėjusiems 
prie šios aukos.

Šiuos lietuvybės rėmėjų su
keltus pinigus paskirsime fon
dui jau seniai reikalingam nau
jam vienuolynui pastatyti.

Šią dosnią paramą giliai į- 
vertindamos dažnai siunčiame 
savo maldas Dangiškajam Tė
vui, kad visiems atlygintų už 
padarytas aukas mūsų gerovei ' 
ir suteiktų kiekvienam savo 
palaiminimą.

.¥ukryžiuotojo Jėzaus Seserys^ 
Šv. Marijos Viloje 

Elmhurst. Pa.

vienos Sodalietės.
reikia sutai- 

o ne sakyti: ‘T don’t

sielai reikia maisto. Jūs. 
gailės, pasirūpinkite, kad 
viena šv. Ostija į metus 
tų į kurio norint alkano 

Įgaus sielą.
i IR ATLEISK MUMS MŪSŲ
KALTES — Aš klausiau vienosĮ
mergaitės, kodėl ji nepriklauso 
prie Sodalicijos? Ji pasakė, kad

' pyksta ant
Tokias mergaites

i kinti.
i biarne you”. . Blesscd are thff 
peacemakers. Pažįstu vieną So
dai ietę. kuri iš savo namų išva
žiavo dėlto, kad tėvas ir motina

luy
?WUSHėD IN SUPPOI1 OF THE GOVERNRIENT S PROGRAM TG CONSckVt VITAI FUEiS FOR WAR PURPOSES

i A, 
IU J V V i

‘ V * 
s A ? ' Rusų generolo maršalo Timoshenko giminaitė, ka 

ri gyvena Johnsville, Pa., irgi dirba karo darbą ir sako 
si padeda laimėti karą.



Antradienis, Laplcr. 16, 1943

Aštuntojo Išminčiaus Tarinys
1.

Diofano vėlė, lyg skys 
tas miglos debesėlis, dauĮ 
jau amžių klaidžiojo pc 
Hado tyrlaukius, kartkar
tėmis graudingai supyp- 
dama, kaip silpnutis kūdi
kėlis. Pagalios nebiškentė 
snaudulingojo nuobodu
lio, ir pakirdo sąmonė.
— O jei! tur būt, ilgai 

snūduriavau! Kaip neska
nu tai buvo! —

Ir vėlė išsitiesė, pasirą- 
žavo, nusižiovavo ir tin
giai apsidairė... Dar nusi
žiovavo, dar pasirąžavo — 
ir pradėjo gyviau krutėti.
— Kas čia do tyrai!.. A-a, 

tai — Hadas... Va, mie
guistos vėlės vos gyvos 
čiužinėja... Tai ištižėlės!.. 
Ir nuobodus čia gyveni
mas!

Prisiminė savo praeitąjį 
įvairųjį, audringąjį gyve
nimą anapus Stikso. Skai
sti, tartum svajonė, Krė
tės sala. Gražūs, drąsūs, 
kytri žmonės... Vikrus, il
gas, siauras Diofano - pi
rato laivas... Seniai tai bu
vo, labai seniai... O buvo 
gi gera!

Ir užsidegė stipriu geis
mu Diofano vėlė:
— Eisiu pas karalių Mi- 

nosą ir prašysiu, kad iš
leistų žemele, jūra, pasau
liu pasigerėti, dar sykį po 
didmares paskraidyti!.. 
Minosas — kretietis: jis 
supras mane ir paklausys!

Ir nukako Diofanas pas 
karalių — kretietį, pas 
rimtąjį Minosą, kuriam, 
tarp kitko, buvo pavestos 
valdyti Hade kretiečių vė
lės... Kas gi kitas būtų su
gebėjęs suvaldyti tuos vi
kruolius skraiduolius, kad 
ir aptižusių vėlių išvaiz
doj!
— Tad tu į pasaulį nori? 

—klausia dusliai karalius.
— Oi, kaip noriu!
— Tad tau čia netinka il

sėtis? — susimąstęs, atsi- 
leidęs taria karalius.
— Kam tai gali tikti?!, 

tik jau ne kretiečiui!
— Gal ir tiesą sakai! lyg 

patvirtino rimtasis galiū

nas, kažkur į tolį akis įbe
dęs... — Na, eik sau į pa
saulį ir bastykis ten, ne
nuorama, kol sprandą nu
truksi!.. Žinoma, ir drau
gų norėsi?.. Na, išsirink, 
pažadink juos, įkvėpęs 
jiems savo nuobodulio, ir 
veskis!

2.
Diofanas, suradęs savo 

bičiuolius- karžygius, drą
suolius piratus, lengvai 
prižadino juos. Linksmai 
ėmė jie visi tapnoti iš 
Stikso rūkų laivą. Medžia
ga paklusni — greitai ir 
pasidarė tinkama skrai- 
duolėlį. Susėdo, švilpterė- 
jo, linksmai rikterėjo, nu
sijuokė ir pasiyrė.

Ar ilgai, ar trumpai 
plaukę — nežinia — pa
matė tolumoj tartum pro 
urvo žiotį, kažkokią mielą 
šviesą. Dar valanda — ir 
išslydo į gražųjį pasaulį. 
•Visai atkuto, paskendę 
sveikoj dienos šviesoj, at
sigėrę oro mėlynės, pasi
jutę besą skaisčiojoj sa
vo tėvynėj jūroj, grekų 
jūroj... Žvalgosi... Viskas 
toks pat, kaip ir anuomet, 
kai plėšė jie Syrijos, Ellą- 
dos, Italijos, Afrikos pa
kraščius, arba medžiojo 
turtų prikrautus laivus 
marių tyruose. Viskas 
tebesą savo vietoje: ir 
saulutė, ir dangaus bekai- 
nė mėlynė, ir jūra bedug
nė. Viskas taip pat gražu, 
kaip ir anoje valandoje, 
kad baisiųjų romiečių aš- 
triasnapė trirėma pradū
rė jų laivo šoną... Tai bu
vo diena! Tai buvo mūšis! 
Tokių narsių karžygių da
bar, tur būt, nebėra! Ir to- 

ikių baugių kovų!
— Kur gi pirmiausiai 

plauksim? Manau, sutik
sit pirmiausiai aplankyti 

| tėviškę?
Į — O kaip gis! Žinoma! 
žinoma!

Ir lekia jų lengvutis bur
laivis Krėtės linkon.

Pasirodė, kad svajonė- 
sala buvusi netoliese. Va, 
plūduri, lyg mėlsvutis de

besėlis, lengva ir slėpinin-

D ARSI N I N K A S

Šitas būrys jaunų vyrukų, tai lenkiukai, kurie buvo išlaisvinti iš So
vietų Rusijos ir dabar Anglijoje mokinasi kariškos treniruotės. Jie ren
giasi būti lakūnais ir pasiekę savo tikslą skris išlaisvinti savo tėvynės 
iš priešo žiaurios vergijos.

Prakalbinsiu... — Ir jis,- — Kad ir negražiai apsi- 
staiga iššokęs iš krūmo, vilkusi, vis dėlto graži! — 
mandagiai sušuko: sunkiai pūškuodamas, sa-
— Sveika, jauči a a k ė ko Diofanas. — A! pavar- 

driada! Sveikina tave jū- gau! Matyt, esu pasenęs... 
ros valdovas Diofanas su 
savo narsiaisiais hetarais!

Užuot maloniai atsakiu
si jam lygiai mandagiu 
pasveikinimu, keliniuotoji 
driada trūktelėjo, išbalo, 
sudrebėjo — ir leidos bėg
ti, kaip ožkaitė, į kalną.

kakti į Chrysėjos miestą?
Išgirdęs duslų, lyg iš pc 

žemės, balsą, žmogutis at
sisuko, atsisukęs, išvydo 
miglotą šmėklą — ir, bai
siai persigandęs, leidos 
bėgti, kiek tik beįkabinda- 
mas, palikęs ir figas su a 
šilu...
— Na, matyti, mes bu

vom tikrai šaunūs jūrų 
skraiduoliai, kad mūsų ii 
dabar dar tebebijo! — nu
stebęs, tarė piratų vadas 
— Ką veiksi? Kad žmones 
bėga nuo mūsų, mes patys 
nueisim pas juos!.. Bet 
kokios gražios tos figos!.. 
Kaip seniai besu jų val
gęs!..—

Diofanas pajuto pirmą 
kartą alkį ir, priėjęs prie 
krovinio, ištiesė ranką fi
gos pasiimti... Stebuklas 
Suėmė 
jaučia
tesnis... lyg tartum jo pir
štai būtų koks skysti
mas... bando atplėšti vie
ną figą nuo kitų — nė iš 

O buvo gražių dalykų a- vietos... tik suspaudusieji 
nais laikais!... Evoe!.. Ko
kios moterys! Kokios mer
ginos!.. Kažin kaip čia da- ir gana... 
bar bėra?.. Bet kaip čia dar... Vis tai pat... 
viskas persimainę!.. Iš jū
ros žiūrint, pakraštis lyg 
ir tas pats, o išlipus — nie-

pirštais vaisių 
už akmenį kie

pirštai, kaip rūkas ar ką; 
nusmuko žemėn nuo figos 

Bando dar... ir 
Priėjo 

prie asilo iš užpakalio: gal 
iš čia bus figos ne tokios 
kietos ir ne taip prikibu-

keliniuotoji stirna, o pas
kui ją — asilo viešpats...

4.
Ir pirmoji, ir antrasis 

smukte įsmuko į kažkokią 
pabaltintą lindynę. Įkan
din atsiskubino ir Diora- 
nas su savaisiais. Lindynė 
oesanti kažkoks akmeni
nis namas, žemas, ilgas, 
su nedideliais keturkam
piais langeliais — skylė
mis.
— Žmogus tebesąs tas 

pats — tartum sau, tar
tum draugams pastebėjo 
vadas — tik drabužiai ir 
autas nieko neverti!.. Na, 
pažiūrėsim, kas ten vidu
je...

Ir Diofanas, papratęs 
prie savo gyvos galvos 
vogtinai žvalgytis ir slap- 
_a klausytis, pakartojo ir 
dabar, ką buvo tiek ir tiek 
Kartų daręs: priėjo prie 
.angelio, pro kurį veržte 
veržėsi susijaudinę mote
riški ir vyriški balsai, ir, 
pasistiepęs, ėmė atsargiai 
žiūrėti ir atsidėjęs klausy
tis...

★ ★

į įj y x ...

palikusi savo ąsotį, avalus ko pažįstamo... Ar berasiu sios prie kitų... Bando at-

Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Žurnalas

VYTI
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiausia jauni

mo organizacija—Lietuvos Vyčiai.
“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai paveiks

luotas ir deda įdomių straipsnių, žinių 
iš Amerikos ir užsienio.

“VYTYJ” rasi žinių iš viso pasaulio.
“VYTIS” rašo apie Amerikos lietuvių jauni

mo judėjimą.
“VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redak

torius Ignas Sakalas ir “VYČIUI” ben- 
dardarbiauja jo sukviesti įžymiausi li
teratai.

“VYTYJ” rasite įdomių pasiskaitymų tin
kamų seniems ir jauniems.

TAD, padarykime šūki: “Tenelieka ne vieno, 
kuris neužsisakytų “VYTIES”. Tene
lieka nė vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytu “VYTIES”. Vi
si skaitykime “VYTĮ”!”

“VYTIES” kaina metams tik $2.00.
Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

aVYTIS”

O viduje būrys žmonių, 
stebėdamiesi, klauso, ką 
jiems pasakoja, vienas an
trą pertraukinėdami, mer- 
riai darko jie gražiąją 
Diofano kalbą, bet jis vis 
dėlto supranta, ką jie kal
ba:

—Sakau jums: vaide- 
nuoklis! — stigavoja iš
kaitusi, su plačiai atviro
mis akimis mergaitė...
— Negali būti! — abejo

ja vienas.
— Koks ten vaidenuok- 

lis! Koks juokdarys pabai
dė ją juokais — o jai kaž
kas pasirodė! — šaiposi 
kitas.
Tęsinys 6-tame puslapyj

t, plėšti... Tik kad spirs jam 
Štai asilas!.. Diofanas šoko at

gal, bet nesuskubo: visa 
" * ‘ t... kaip per kokį

kartoda- pakalnę. O tuo keliu beei-; vandcnį, išlindo kiaurai 
mas tuos raminamuosius nąs asilas, džiovintų figų į Per garbingąjį vadą... 
žodžius, švelnindamas sa- ryšuliais apkrautas, ir jo

1 varytojas.
Štai; — Pasakyk mums, o 
Štai ksein — kreipės Diofanas 

krūmuose, į šią prašmatnią būtybę, 
kaip skaistus vaidenuok- irgi kažkaip svetimai ap-_ 

sidariusią — kaip čia nu- link, kur, ana, bebėganti

ir juostą... ir savo Chrysėją?.. Bet ką
Palauk, nebėk, nebijok, gi? eikime, vyrai! L„. 

dievinoji! — šaukia jis jai kažkoks kelias... — 
įkandin, o pats su drau- ' 
gaiš vejas, vis 1

i!

Tikrai: kelias bevedąs į as^° koja

ga, graži, miegūsta; o įsi-, 
mylėjusi marė seka jai ty-; 
lią amžiną pasaką, gražią 
ir slėpiningą.

Saldžiai atsidūsėjo niau
rieji vandenyno narūnai; 
akys sublizgėjo; veidai 
prisidengė skaisčios sva
jonės debesėliu... Tėvyne! 
esi brangi, esi stebuklin
gai skaisti iš gelmių ta- 
vęsp grįžtantiesiems!

Įsiyrė narsiosios vėlės į 
ramią įlankaitę, neaukštų 
kalnelių, alyvomis apžėlu
sių, apsuptą, prisibloškė 
prie kranto ir žvaliai, lyg 
varliukės pavasarį, iššoko 
į žydinčius ant skardžio 
krūmelius. Valandėlę tylė
jo ir tik žvalgėsi mylinčio
mis akimis, sotindami iš- vo seno jūreivio balsą, 
siilgusiąją sielą... Paga-; Nieko negelbsti!.. 
liau iš pačios krūtinių gel- jinai jau viršūnėje, 
mės išsiveržė jiems vi- jau išnyko 
siems:
— Chaire, o patris! Svei- lis... 

ka, tėvyne! —
Tada nusibraukė Diofa

nas seniai nebejustąją a- 
šarą nuo blakstienų ir ga
lingai, kaip kadais, sušu
ko:

— Į kalnus, vyrai! Į Chry
sėją! Į Diofano tėviškę! Ir 
siauru pakraščio taku, 
tarp staigaus šlaito ir uo
los kranto, pro susivėlu
sius krūmus, nusiskubino 
jie pas žmones.

3.
Takas leidžias žemyn li

gi pat vandens, kur susi
daręs nedidis smiltynėlis. 
Žiūri Diofanas — iš anos 
pusės leidžias žemyn su ą- 
sočiu ant peties liekna 
mergina. Piratas skubiai 
atsitraukė atgal i tankų 
krūmą ir akimis seka jąją. 
O jinai, priėjusi prie van
dens. pasidėjusi ąsotį ir 
atsisėdusi, ima autis ko
jas... Be nemaudysis?.. Ir 
iš tikrųjų: atsistojusi ir 
pasirąžavusi, jinai nusi
juosė savo plačią minkštą 
juostą ir ėmė atsisagstyti 
ilgą, ligi žemiau kelių, pla- 
čiarankovį 
bą...
— Peplos 

pasistebėjo 
Keistai apsidairiusi toji 
gražuolė!.. Kokie juokingi 
kojų apvalkalai: platūs, il
gi ligi letenos, aplink čiur- 
nį suveržti!.. Prie mano 

įgyvos galvos taip nešio
davo vien Rytų barbarai 
j— persai ir kiti tokie... O 
I mūsų nellenės mokėdavo 
gražiai apsirėdyti!.. Bet 
jinai iš tikrųjų maudysis!.

Ir Diofanas, kurs kadais 
Į nebuvo pasižymėjęs dro
vumu. dabar neišturėjo 
(matyt, jo kūnas jau ne
be tas):
— Reikia sutrukdyti!..!

— Panas vien žino, kas 
čia daros! — sušuko, dar 
labiau nustebęs, Diofanas. 
— Bet nieko nepadarysi! 
Eime!

Ir jie nusiskubino ten

viršutinįjį ru- i

ne peplos! — 
piratas. —

Jūs nemetate indų šalin, sykį juos pavartoję

sys kaip jūs sugražinsite tuščius butelius savo

6
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Pardavėjui.
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ALE butelių.- Jums gavimas PICKWICK priklau

HAFFENREFFER & CO
BOSTON, MASSACHUSETTS
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Draugijų Valdybų Adresaivaidenok-

mirs... ne. ir dedamos 
pergalę, kad 

tautas ir

gyvybių ko-

SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

bet turi 
numatyta
Mes kovojame

demokratinėms' gam laikui, kaipo istorinis 
laimėjus pergalę. Worcesterio lietuvių dokumen- 

nei vienas, 
kurių vardai 

pavergtoms tau- nebūtų toje knygoje įrašyti.
1 S. Bugnaitis.

netikėkit 
nepamat

esava slapta 
draudžiamą- 

iš Smyrnos i 
po valdžios 

ten

registravo. Jei ne, tai paprašy
kit, kad jie užregistruotų. Koo
peruokime visi, nes čia mūsų 
visų lietuvių tautinės garbės 
klausimas.

Bonus

saky-

“baF- '
Tai buvo klasta. —

taip. 99 Ward St.
ar ko- Juozo Žemaičio ofise — 38 
i būti Providence St., ir pas S. Bug- 

At- naitį — 83 Harrison St.
Bonai yra įrašomi į vieną

t. **.

r u u

f l

pasijuoksiu.

eikim! ei-

mes
pa-

ūme 
kai jūs bėgsit!
— Taip, taip! gali tai at

sitikti! — patvirtino ir a- 
silvedis. — Kad mudviem 
pasivaidino, ir jums pasi
vaidins!

— Kokie ten juokai! 
ne vieną mačiau — visą 
būrį!
— Gal tai — kontraban

dininkai? — įterpė vie
nas..,

— Tur būt. ne — aiškina 
mačiusysis — labai keis-, 
tai atrodė, lyg ne iš šio pa
saulio!

— Tai — Pano juokai. Iš
sigandai. ir pats nežinai 
ko. Jei ir buvo kas. tur 
būt, tik kontrabandinin
kai!

(— Kas per vieni tie 
kontrabandininkai? — pa
sistebėjo sau vienas Dio
fanas. bet tuoj ir paaiški
nimą išgirdo).
— Argi vaiku mane lai

kai?! Argi mudu su tavim 
vieną kartą 
važiojusiu 
sias prekes 
Dodekanesą 
sargų panose?! Sakau, 
buvo keistos būtybės, jei
gu jau ne vaidenokliai!

— Be abejo, 
liai! — įsikišo
na.

— Tokie ten 
liai, kaip ir tu pati!

— Kaip ne vaidenokliai. 
kad taip išsigandau?!
— Tam tu ir moteriškė!
— Sakau, vaidenokliai! 

Argi aš be reikalo būčiau 
taip bėgusi?!

—- Ir jauno ožkaitė, aure, 
kaip palaigo, 
paukšterėjus!

— Na, na! 
JKad tik patys

— Taip. taip, 
kim!

Diofanas čia 
nusigando: per 
mųjį gyvenimą 
turėjęs ne vieną sykį san
tykių su visokiomis sar
gybomis ir gerai žinojo, 
kad geriau tu santykiu 
neturėti... Tad, guviai at
šokęs nuo langelio, sujau
dintu balsus trumpai tarė 
savo palydovams:
— Eis naon! eis naon! į 

laivą! greičiau! — ir, kaip 
palšas debesėlis, vėjo ne
šamas. paskrido pajūrio 
linkui, kartkartėmis atsi
žiūrėdamas, kur bėga tie 
jaunieji pramuštgalviai.

O jie tikrai bėga į sar
gybą...

ne juokais 
savo nera- 
jis buvo

Dabarties Bildesiuos Bonų Registracijos 
Reikalu

kvislingų komu- joms užtikrinti tokią pat lais- 
“L.” redakto- vę

I
apie trijų di- did.
užsienių nū- lietuvių tai:

prieina gauti svctln
L-iorij
oi nf 1

Tokiu įtikinamu balsu 
tarė tai asilvedis, jog žmo- 

ės surimtėjo ir nusiminė.
Tai labai patiko Diofa- 

nul. Mat. kaip jo bijoma!.. 
Tegu, jei sau nori, laiko ir 
vaidenokliu! Bet, jei taip, 
tai aš jiems dar pasivai
dinsiu!

Ir jis sučiaudėjo pro lan
gelį stačiai į abejojantį 
būrį...

Kad trūkterės šie! Kad 
sukliks moterys!

, — Nurimkit, nebijokit, 
nurimkit! — ramina šias 
vienas jaunas narsuolis — 
Matot, nieko! Taip tik pa
sirodė!

— Kaip nieko? O kas su
čiaudėjo?!

— Kas nors iš mūsų...
— Mes nė vienas nečiau- 

dėjom! Ar ne tiesa?
— Taip, taip! nečiaudė- 

iom! nečiaudėjom!
— Na. jeigu manim neti

kit. eikit pasižiūrėkit! — 
drąsina jaunuolis.

— Jei toks drąsus, eik
■ pats!

Bet vaikinas nesiskubi
na... Nejauku ir jam... Bet Try auk’šti kaminai; iš jų 
pašiepimai kas kartą pik
tesni...

— Jei ir buvo čia kas — 
ima jis nusileisti — tai ne 
kitskas, vien kontraban
dininkai... Sakot, 
atrodo... 
pranešti 
bai. kad 
nos, kad 
žmonių baidyti!

— Eik, jeigu nori! mes 
neisim! Galėtume susitik-

5.
Tik suskubo sušokti į sa

vo laivą jūrų narsuoliai ir 
kiek pasiyrė į laisvą plotį, 
— išvydo naują nematytą 
dalyką: iš už iškyšulio iš
plaukia kažin koks stebė
tinas laivas ne laivas — il- 
gas-ilgas. smailus, kaip 
šeiva, daug didesnis už 
Diofano skraiduolį, be irk
lų ir be burių, o skriste 
skrenda... Kiek pasekęs jo 
bėgį, senasis jūsų baugin- 
tojas subambėjo sau po 
nosim:
— Jeigu jis toks pat pik

tas. koks greitas, tad mus 
vėl greitai išvys Erebas’

Ir seka toliau.
Tikrai juokingas laivas!

UniteūWar[und

\\: orccster, Mass. — Bonų, iš- 
lietu- 

už 
Registraci- 

kol bonai bus

ir nei r :usomybę, kaip ir per Worcesterio
u.as;oms t lutoms. Tai kodėl suregjstruota

< būtinai turi ver- $315i625.G0 vertės. 
.?ms? Lietuva turi ja tęsis toliau

Kultūrą. i per]ęarni Tad, kurie dabar dar 
tai kaip pgj.įnte karo bonus malonėkite 
lietuvių jucs užregistruoti. Tenka pa 
x ienoJe tirti, kad dar randasi Worccs- 

tery žmonių, kurie apie bonų 
registravimą nieko nežino. Tad 
Karo Bonų Komisija nuoš’r 
džiai prašo visų, kurie šį p ra ne

Brooklyno 
nistų laikraščio 
rius, rašydamas 
džiųjų valstybių
nisterių konferenciją, 
prie Lietuvos ir sako:

“Svarbu, kad po karo syki 
ant visados lietuvių tauta batų 
suvienyta, būtų vienoje valsty
bėje”.

Mizara aiškiai pritaria Mas
kvos siekiams vėl užgrobti Lie
tuvą ir kitas Pabaltijo vals.y- 
bes. Taigi jo pareiškimas, kad, 
“lietuvių tauta būtų suvienyta, i 
būtų vienoje valstybėje” yra' 
tik pasityčiojimas iš mūsų 
tautos. Ar gali būti suvienyta 
tauta svetimoje valstybėje ? I 
Dešimtys tūkstančių lietuvių 
yra išblaškyti Sibiro krašte. 
Jie ten negali ne tik susivieny
ti, bet nei sueiti draugiškai pa
sikalbėti. Sovietų Sąjungos 
(Rusijos) vyriausybė neįsilei
džia net Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus ar Tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus per kurį A- 
merikos lietuviai galėtų pasių
sti drabužių ar pinigų savo gi
minėms. kurie buvo ištremti iš 
Lietuvos.

Sovietų Sąjungos bolševikai. 
: okupavę Lietuvą, žiauriau per- 
i sekiojo ir terorizavo lietuvius, 
negu carų laikais. Niekas ne
pavydi Mizaroms. Bimboms ir 
kitiems mūsų tautos kvislin- 
gams vykti į Sovietų Sąjungą 
ir ten suvienyti savuosius kvis- 
lingus. bet nenorėkite tos “vie
nybės” užkarti tautiniai ir de
mokratiniai nusiteikusiems 
Lietuvos piliečiams. Jeigu ru
sai nebrangintų savo tėvynės, 
jos nepriklausomybės, tai ar 
jie būtų šiandien taip vieningi, 
ar jie aukotų tiek 
voje su priešu?

Karas vedamas 
pastangos laimėti
išlaisvinti pavergtas

Lletuv-'.- g, 
iIuJ—Sj.

-ų
. kuriuos

, savo
•. slavai, 
auti, kad 
uvienvta 
jje?

•ventojai nėra Iai- 
? prisijungti prie 
.ngos. “Balsavi-' 

pravedė Sovietų Šimą pastebėsite, pakalbinti sa-

sva 
Sov
mai”
bolševikai 1940 m., buvo gink- vo pažįstamus ir kaimynus ar 
lu paremti. Nedalyvaujantiems jie turi pirkę bonų. ar juos už- 
“balsavimuose” buvo pasaky
ta. kad jie bus priskaityti So
vietų priešais. Prieš “balsavi
mų” dienas įžymesnieji lietu
viai buvo masiniai areštuojami
ir kankinami kalėjimuose. Lie- Bonus galite užregistruoti 
tuvos gyventojai buvo privers-.šiose vietose:
ti “balsuoti” tik už bolševikų ; Šv. Kazimiero parapijos kle- 
pastatytus kandidatus. Nebuvo bonijoje — 41 Providence St. 
jokio pasirinkimo. Aušros Vartų parapijos kle-

Sovietų bolševikai paskelbė bonijoje — 15 Highfield Rd. 
“balsavimų” rezultatus, šaky- Lietuvių Piliečių klube — 12 
darni, kad “balsavo” 99.10 nuo-y’emon St.
šimtis, dar nepasibaigus “bal- “Amerikos Lietuvio” raštinėj 
savimams”. Tai buvo klasta. — 14 Vemon St.
panaši į Hitlerio klastas. Jono Dvarecko krautuvėj —

Po karo neturi būti
kaip Sovietų Sąjunga 
munistai nori, 
taip, kaip yra 
lanto Čarteryj.
už keturias laisves. Taigi ir lie- bendrą knygą, kuri pasiliks il- 
tuvių tauta. demokratinėms' gam laikui, 
valstybėms
turi teisę naudotis tomis lais- tas. Tad tenelieka 
vėmis. Tokia pat teisė priklau- ’ pirkusieji bonus, 
so ir kitoms 
toms.

Diofanas. išspręsti tą 
klausimą: naujas fenome
nas visiškai paveržė jo 
mintį: stebėtinojo laivo 
priešakyj tvykstelėjo ka
muolys liepsnos, 
trirėmos 
aukšta 
valandėlė... 
dar skambesys 
vandens fontaną, 
iš anos pusės... Dar valan
dėlė... Ir vėl liepsna... tik 
tuoj pat pasidarė kažkas 
baisu: į patį trirėmos vi
durį krito kažkoks rąsta- 
galis ar ką... pasigirdo 
kažkoks skystas trenks
mas, tartum pats Nefele- 
gereta Zeus būtų sviedęs į 
trirėmą savo baisųjį žai
bą; ištryško į visas šalis 
vanduo ir ugnis su kažko
kiais kietais ir aštriais ga
balais; Diofanas tik paju
to, kad jį iš vidaus lyg ko
ki neregima dideliausia 
jėga puste išpūtė, tartum 
kokią pūslę... didelę, dide
lę... rodos, pusę erdvės pri
pildys... rodos, 
sprogs... Tokio 
jausmo Diofanas 
nebuvo jautęs... 
akiesmirksnyj 
jam, kad jis jau 
rėš...
tik kažin kuo dar baises
niu baigs savo buitį (juk 
jis žino, kad mirti buvo 
jam daug lengviau)... Bet 
nemirė... Baisusis įspūdis 
praėjo; Diofanas vėl stovi, 
kaip stovėjęs, vadovavo 
vietoje... žiūri į savo drau
gus... o tie. matyti, taip 
pat pergyvenę... Tad neb- 
reikia nė raginimų: visi 
deda paskutines jėgas, 
kad tik kaip nors paspruk
tų nuo to baisiojo slibino, 
kurs spiaudosi tokiais bai
siais, tokiais sopulingais 
spiauduliais... Jeigu jis 
dar sykį spiaus ir patai
kys, jie jaučia, kad jie ne- 

kad pasidarys 
neįsivaiz-

garsiai 
iššovė iš jūros 

fontaną... Praėjo 
Dar liepsna, 

— ir vėl 
tik jau

dūmai kamuolių kamuo
liais veržias...
— Ką jie ten tokį verda?. 

Bet juk tokių krosnių mū
sų laikais būtų užtekę ir 
miriadai pavalgydinti... Ir 
koki dvasia tą laivą laki-

svetimai
Reiktų eiti ir, 
pajūrio sargy- na?.. Tik jau ne mūsiškis 

juos suimtų: ži- anemos!.. Ir kaip greitai 
negalima ramių j’e artinas!.. Smarkiau, 

smarkiau, hetairai!.. Sozo- 
menos. visas bures, ko
kios tik galimos!!. Ir vis 
tik nebepabėgsim!.. Pas
kandins mus, kaip skevel
drą!.. Kas do lakatas su 
kokiais ten ženklais mas
katuojas masto viršūnėj?.

1 Bet taip ir nebesuskubo

— Na. gerai! kad jūs to
kie bailūs, eisiu aš su Gre- 
gorijum. -Aleksandru ir 
Zosimu: jie ne bailiai! Ar 

iesa, draugai?

2G4Y saukia Villie Smith

“Telefono linijos užimtos. 
VViliie. teJefonuojant indus- 

kurios stato laivus, 

ir tankus... Jūs ga- 

: padėti, naudojant 

tik reikalingiau- 

lykams... ir pasikal

bėjimus trumpinant kiek ga- 
ame į pagalbą!”

trijoms.- .

orlaivius.

te daug 

foną 

ris dal

ima.
j m

OKAY, 2G4Y
Aš pasakysiu savo drau-

gams. kad nuo šio laiko

“vizitų” jau rie

bu •. Roger... puiku!"

I

tuoj-tuoj 
baisaus 
niekada 

Viename 
pasirodė 
nebištu- 
ne mirs,

pakirps

išturės, 
jiems kažkas 
duojama...

Bet kas gi tatai? Iš prie
šingos pusės pačiame ho
rizonte pasirodė kitas pa
našus jūrų slibinas... ir ė- 
mė smarkiai skrist artyn.

— Na, dabar, pakliuvę 
tarp dviejų, esame tikrai 
pražuvę! — sudejavo nar
susis Diofanas, nuleido 
rankas, užsimerkė ir lau
kia, kada parka Atropos 
Neišvengiamoji
jo likimo siūlą ir Thana- 
tos uždės ant kaktos šal
tąjį savo delną...

Bet niekas nesidaro... 
Diofanas atsargiai atsi
merkia ir apsižvalgo: nau
jasis slibinas jau daug ar
čiau; jis besąs daug dides
nis už pirmąjį jų persekio
toją... Bet kur dingo šis? 
Juk jis turėtų būti jau vi
sai arti... O jis jau kur at
sitraukęs!.. Kas gi tai?! 
Bene jis bėga?! Nuo ko?.. 
Tikrai bėga! bėga!.. Aiš
ku: nuo naujojo slibino!.. 
Juk šis, ana, 
spalvos ir su 
kiais ženklais

I

kabinęs viršuje... Gal jie— 
priešai?.. Taip! priešai!.. Į 
Štai didysis slibinas spio- 

' vė per jų galvas į mažesnį
jį — spiaudalas, lėkda
mas, kaip vilkas sukaukė.1 
Štai antrą kartą... ir dar...' 
dar... Mažesnysis, vis bėg-' 
damas šalin, ėmė piktai 
atsakinėti...

Lengviau atsiduso viso 
ko matęs Diofanas ir da
vė vairininkui įsakymą 
sukti į šalį nuo baisiųjų 
peštukų... Su džiaugsmin
ga širdimi, naujos galios 
pilnomis rankomis irias 
senieji hetarai šalin, tolyn 
nuo to stebėtinojo mūšio.
— Mūsų laikais mušda

vosi jaukiau — tarė savo 
sieloje Diofanas. — Bet 
ką dabar veikti? Kur da
bar irtis? —

Ir mąsto jis giliai, atsi
šliejęs į mastą, parėmęs iš 
apačios delnu tankiąją sa
vo barzdą, akis įsmeigęs į 
neaiškų tolį...

— Kur irtis?.. Žemėje 
mes dabar svetimi; žmo
nės mūsų bijo, nuo mūsų 
bėga, mus persekioja; vis
kas kitoniška, 
žmoniška, 
čia vietos...
ir gana!... [;

Juk kas sykį yra tikrai j H 
miręs, tam tik Hade vieta. H 

. Ar ne išminčiaus tari- ū 

. nys?! Diofanai! tu vertas * 
'i būtumei stotis šalia sep-. 
. tynių mūsų didžiųjų iš-; 
. minčių!.. Tad grįšim į Ha- 
’jdą!.. Bet ar berasim ke-l 

lią? Juk, kas net grabe ne
nurimsta, tas yra amžinas' 
klajūnas... Vargše, Diofa- i 
nai! kur dingtumei?!

Amžinai klajoti!..
(Iš šviesos sp. knygos)

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė.

8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 
Prot. Ra§t. — Ona Ivaškienė.

e Sixth St.. So. Boston, Mass 
Fin. Rašt. — B. Cunienė.

29 GouJd St., W. Roxburv. Mass. 
Tel. Parkway—1864-VV.

Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
177 West 7th St.. So. Boston, Mass 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadway. S. Boston, Mass. 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė.
110 H St.. So. Boston. Mass

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio. 7:30 va L 
vakare. Parapijos salėje. 492 E 
Seventh St., So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke

Pirmininkas — Juozas švagždys. 
601 6th St., So. Boston. Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis 
702 E. 5th St.. So Boston. Mass

i Prot. Rašt. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška. 
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass.

Iždininkas — Vincas Zaleskas.
i 613 E. 5th St.. So. Boston. Mass 
Maršalka — Jonas Zaikis.

501 E. 5th St.. So. Boston, Mass.
I
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietį; Parapijos salėj 

F? 7th St Sn

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham lMį-R

I

i

1 ii Ii o 
viskas ne-*;I 

Nebėra mums 3 
Grįšim į Hadą i B

COLD PERMANENT

visai kitos 
visai kito- 
lakatą pasi-

Croquignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE

PERMANENT

r

CASPER’S BEAUTY SALON
738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.4



Antradienis, Lapkr. 16, 1943
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BOSVOJt PtLBLIC ,

VIETINES ŽINIOS! | Kl
ŽINUTES

Lapkr. 13 d., mirė, ilgai sir
gusi, Morta Zujienė, 66 metų, 
gyv. 137 W. 8th St. Amerikoje 
pragyveno 37 metus. Paliko 
tris dukteris, du sūnų ir brolį. 
Laidojama lapkr. 17 d., 9 v. r., 
iš Šv. Petro par. bažnyčios, Šv. 
Benedikto kapuose. Melskimės 
už mirusius.

Lapkr. 13 d., tapo pakrikšty
tas Richardas Petras Juškaus- 
kas sūnus Vincento ir Olgos 
(Marcinkiūtės).

ku-

UŽKVIETĖ f KON
CERTĄ

Sekmadienį, bažnyčioje, 
nigai kvietė visą parapiją atei
ti į parapijos didžiulį Koncertą, 
kitą sekmadienį, ir kitus atsi
vesti. Taip pat prašė garsinti 
Koncertą ir platinti įžangos ti- 
kietus. Jie aiškino, jog buvo 
manyta rengti šį koncertą Bos
tono kokioje koncertinėje salė
je, bet patogumo dėlei sureng
ta jis So. Bostono High School 
auditorijoje.

Yra manoma, kad kas tik ga
lės, visi ateis į Koncertą, nes 
tokie koncertai yra retenybė.

Būtų prakilnu, jei parapijie
čiai. negalintieji atsilankyti 
koncertan, vis tiek, L______
dalį parapijai paaukotų.

labai įdomią paskaitą. Gerbia- j 
mas kalbėtojas turėjo daugy- j 
bę medžiagos iš pavergtų žmo
nių gyvenimo. Kalbėjo iš dvie-; 
jų atvejų. Antru atveju kalbėjo Į 
apie viltį pavergtų tautų išsi
laisvinimo. Žmonės atydžiai 
klausėsi. Klausytojų buvo arti
pilnė Municipal salė.

Pertraukoje padaryta rink
liava. Surinkta $35.00. Pinigai 
pasiųsti Lietuvos Gelbėjimo 
Fondan, Chicago, III.

Paskaitai užsibaigus buvo 
kalbama ir rodomi paveikslai 
apie Suvienyto Karo Fondo va
ju-

Rinkliavoje stambesnes au
kas dėjo šie: kun. Pr. Virmaus
kis $10., Povilas Baltrušiūnas 
$2., po $1.— M. Savilionis, P. 
Svilienė, A. Vitkus, V. Andriū- 
nas, Ona Šilenienė, J. Pivariū- 
nienė, P. Lingevičius, ponia Ri- 
mutienė ir M. Paliukevičiūtė.

|

Antradienio. dieną, kalėdnin- 
kai, iš So. Bostono, lankysis po 
Brightoną. Trečiadienį ir ket
virtadienį, dienomis lankys 
Dorchesterį.

Kvietimas į Koncertą

VERTINGA PASKAITA
Kaip buvo skelbiama, sekma

dienį. kun. J. Švagždys skaitė

ĮVAIRŪS SKELBIMAIr
BALLAST TUBES

X POPULAR EACH
NUMBERS

Ji Also limited supply of OZ4.
6SQ7, 12K7. 12A8. 6SK7, 6K8, 7F7, 

1LN5, 27, 26. 24A. 77.
78. 6C6. 35. 51. 25Z5. 25Z6 

WILL ALSO SUPPLY DEALERS
LARGEST VAR1ETY OF RADIO 

C TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction quaranteed or your 

♦į. money back. Call Liberty 2337 or 
24 write for prices on other popuiar 
V numbers.
įl* UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 
• į 19 High St.. Boston

■*

Jokūbą -katedros 
Tai buvo dešimts 
Jo akys blizgėjo 
juoku. Sužavėtas

Šiame skyriuje telpa Vysku- ną kunigėlį 
po Richard J. Cushing, D. D., klebonijoje. 
prisiminimai apie Bostonietį metų atgal. 
kunigą Jokūbą Hennessey, energija ir
kuris pasisiūlo dirbti misijų buvau jo gudrumu, linksmumu. 
kraštuose. Kunigas Jokūbas sąmojingumu. Kunigo Jokūbo 
buvo įšventintas kunigu 1930 pati prigimtis visada veržėsi 
metais gruodžio 8 d., Romo- prie darbo. Tais laikais įvairių 
je. Sugrįžęs Bostonan, buvo kraštų misijonieriai dažnai už- 
paskirtas Šv. Kryžiaus kate- sukdavo į katedrą. Su jais kū
dros vikaru. Jo širdis degė 
ugnimi dėl tikėjimo platini
mo. 1936 m. gavo Jo Eminen
cijos leidimą darbuotis pen- 
keriems metams' su misijo- 
nierium vyskupu Thomas 
Wade, Solomono salose. Ka
rui užėjus, kunigas Jokūbas 
dingo.

ir PIRMĄ kartą sutikau jau

nigas Jokūbas rimtai kalbėda
vo, klausinėjo jų apie tikėjimo 
platinimą pagonių šalyse. Įsigi
linęs į vargingą misijonierių 
padėtį, jis nusprendė pasisiū
lyti misijų darbams. “Per pen
kerius metus paragausiu misi
jonierių duonos”. Atėjo pas 
mane su pasiūlymu. Kuomet ki
tas misijonierius vyskupas at-

Solomono salų vaizdelis. Čia kunigas Jokūbas, Bostonietis darba
vosi per penkeris metus. Dabar tose salose viešpatauja žiaurusis karas.

tis sulaukus tokios jaunos nau
jos lietuviškos žvaigždės!

R. Juška.

Ilgametis LDS Narys 
Ligoninėje

LANKĖSI p. Jonas Raudeliunas,

i nugąsdino
I Jokūbą.
į x Pats Kardinolas O’Connell 
i su tėvišku rūpeščiu ir palaimi- i . . .i mmu atsisveikino su savo jau- 
' nu kunigėliu. Tai įvyko 1936 m.
Po tam apie kunigą Jokūbą pa
saulis nieko negirdėjo. Tačiau.| p. Jonas Raudeliunas, 

' gyv. Brighton, Mass., trys 
savaitės atgal pavojingai 
sužeistas dirbant F ord 
dirbtuvėje. Sulaužytas 
nugarkaulis. Dabar ran
dasi Cambridge ligoninė
je, Mt. Auburn St., Cam
bridge, Mass.

' p. Jonas Raudeliunas y- 
Penktadienį lankėsi p. Anelė ra įigametis LDS 22 kp. 
--------------e iš Somerville, naryS, per daug metų raš- 

> ir nuoširdus 
“Darbininko”

vyks į Bostoną ar tai iš Kini
jos, ar Afrikos, ar Indijos pra
šysiu. kad mane priimtų į savo 
misijų darbą.
ir Sekantis svečias atsilankė 

į Bostoną, tai misijonierius 
vyskupas Jo Ekscelencija Ta
rnas J. Wade. Misijų kraštas jo
priežiūrai pavestas buvo Solo- visi, kuriems rūpėjo Kristaus 
mono Salos, ten kur karo ugnis 
baisiai liepsnoja. Kunigas Jo
kūbas vyskupui savo prašymą 
įteikė. Be jokio delsimo vysku
pas sutiko nusiųsti pasišven
tusį jauną kunigėlį į sunkiau
sią. primityviausią misiją. Kaž
kuriose Solomono salų dalyse 
gyventojai dar buvo žmogėd
rai. Gyvenimo aplinkybės neį
manomai sunkios. Visa tai ne-

karalystės platinimas, daug 
girdėjo apie jo dideiį pasišven
timą ir nuostabias pasekmes 
pagonių Solomono salose. Ten, 
kur žemė drėgna kankinių 
krauju. metus pra
leido nenuilstamame darbe mi
sijonierius Jokūbas.
★ Ypatingai pasižymėjo jau

nų mokytojų auklėjime. Be mo
kytojų pagalbos misijonierių

Ketvirtadienį lankėsi D. 
žeika iš Worcester, Mass. Atsi
lankymo proga, atnaujino 
tams ‘Darbininką’. P-nas 
Mažeika užlaiko nuosavą 
bernę, 89 Ward St.

Ma- klausdamas kas darytina.Nors šių dienų nelaimės iš 
mūsų tarpo jau išrovė daugu- 

koncerto|mą mūsų gražiausio jaunimo, 
likusieji Šv. Petro lietuvių pa
rapijos choro nariai, nutarė, 
nors ir sumažėjusiomis jėgo- j 
mis, nepasiduoti laikų suvarži- 
mams.

Jau ilgas laikas kaip rengia
mės prie koncerto parapijos 
naudai. Sunkias ir ilgas valan
das dirbame fabrikuose ir ofi
suose. bet pasišvenčiam ir lan
kome praktikas, kad tinkamai 
pasiruošus dainų puotai.

Štai praktikose matome to-1 
kius šulus dainininkus, kaip 

į Dr. Juozą Antanėlį, kuris pa- i 
savo ofiso valandas, 
eina praktikuoti dainų, 
dirbantį Adomą Ba- 
ponią Antanėlienę, pa

savo darbą krautuvėj.

baigęs 
skubiai 
Sunkiai 
rauską. 
likus

me-
D. 

bar-

pasiryžusį kunigą darbas nebūtų perdėm sekmin- 
: gas. kadangi vietos sūnūs mo
ka žmonių kalbą, supranta sa
vo tautos papročius ir pava
duoja misijonierius, kur jų nė
ra. Kun. Jokūbas išlavino 500 
mokytojų.
★ 1941 metuose kunigo Jokū

bo penki misijonieriavimo me
tai užsibaigė. Parašė man laiš
ką,
Ar ilgiau pasilikti ar grįžti na
mon? Tuojau siunčiau atsaky
mą: “Išlaikei savo sutartį. 
Grįsk namo” . Kun.« Jokūbas 
ruošėsi grįžti, bet sutiko pabū
ti keletą mėnesių kol vyskupas 
suras pavaduotoją. Kas atsiti
ko? Pearl Harbor bombarda
vimas ir karo liepsnos pasirodė 
Pietų Pacifike. Japonai užėmė 
Solomono salas, kuriose dar
bavosi kun. Jokūbas. Pavojų 
nepaisydamas. pasiliko tarp 
savo žmonių. Kovo 17 d., kun. 
Jokūbą Japonai paėmė į nelais
vę. Nugabeno į karo laivą ir 
nuo to laiko nuo kunigo Jokū
bo negirdėta nė vieno žodžio. 
Ar jis dabar belaisvis Rabaul. 
Japonų tvirtovėje. Solomono 
salose? Gal jis įkalintas Japo
nų bazėje Kietoj? Gal jis ran
dasi koncentracijos stovyklose 
Formosoje? Su 38 misijonie- 
riais UI vienuolių. 20 kunigų, 
7 broliukų) jis tikrai priešų 
rankose. Kur jis yra nežinome. 
Bet prašau, kad visų maldos 
skristų į dangų dėl jauno Solo
mono salų misijonieriaus.

Kunigui Jokūbui tikrai gali
ma taikyti eiles — 
Jūs be karo gudrybių, be ginklo 
Už Kristų išėjote žūt.
Nieks nestatė jum vario pamin

klą
Nieks f. iliu jum nerašė gražių.

Ambrozaitienė iš Somerville, j 
Mass. Atsilankymo proga, ji į- tininkavęs 
stojo į Liurdo knygos Rėmėjus, ĮajkraŠČio 
aukodama $5.00 ir paliko spau- rėmėjas, 
dos darbų. Nuoširdžiai užjaučiame

M. Palai- P- Jonui Raudeliūnui ir jo 
mienė iš Cambridge, Mass. At- šeimai ir prašome Dievu- 

nusipirko lio stiprinti jį sveikatoje, 
ir knygų.' Taipgi šiomis dienomis 

Ji yra sena “Darbininko" skai- buvo sunkiai susirgęs pp. 
tytoja ir Liurdo Knygos Rėmė- Raudeliūnų sūnūs Jonas, 
ja-

Pp. Palaimai 
karo tarnyboje, 
užrubežyj, o Bronius mokinasi 
aviacijoje.

Pereitą savaitę lankėsi ilga- i t 
metė “Darbininko” skaitytoja 
ir rėmėja G. Leleckienė iš 
Brighton. Mass. Atsilankymo. 
proga įstojo į Liurdo knygos 
rėmėjus, aukodama $5.00. Taip
gi įamžino į Liurdo knygą ir 
savo vyrą a. a. Augustą.

Tą dieną lankėsi

silankymo proga. 
Kalėdinių atviručių 
Ji yra sena

Antaniną Grabijoliūtę, Cecilią 
Zulonaitę, Myrą Antanelytę ir 

i visa eilė kitų, kurie stovi petis 
į petį su jaunesniais į bendrą 

'darbą! Ir kiek valandų jie yra 
' pašventę tam darbui.

Na, ar jų darbas bus veltui? 
Ar reikės dainuoti “rinktinei” 
grupei? Neįmanoma, kad So. 
Bostoniečiai jau taip mažai į- 
vertins, jų sunkų darbą ir gra
žų tikslą! Lai pasirodo So. 
Bostono lietuviai, kad įvertina 
iki paskutiniam šį triūsą. Dau
gelis uždirba gerus pinigus, tai 
jau nėra vietos aimanuoti, kad 
“neturim iš ko!” Parodykim, 
kad mes džiaugiamės savo sū
nų, dukterų darbu ir visi, iki 
paskutiniam, atsilankykim į 
So. Bostoną High School sve
tainę ateinantį sekmadienį, tre
čią valandą po pietų į šį nepa
prastą gražų koncertą. Kvie
čiam visus. Choristai.

TELEGRAMA

Jis buvo nuvežtas ligoni
nėn, bet p. Jonas, Jr., a- 

turi du sūnų - — Dievui, jau grįžo iš li- 
Stasys randasi gonįnės į namus, 12 Wa- 

verly St., Brighton, pas 
motinėlę.

Grįžta Atostogoms 
Leit. Ketvirtis

Šiomis dienomis grįžo iš Aus
tralijos į Jung. Valstybes pir- 

;mas leitenantas Edmundas L. 
i Ketvirtis, pp. Ketvirčių, biznie- 
; rių. gyv. Milton, Mass., sūnus. 

Pereitą trečiadienį, iapkri- jis lėktuvu parvažiuoja pas 
čio 10 dieną, lankėsi “D— 
ninko” redakcijoj mokytojas 
Juozas Raymond (Rimavičius), ilgą 
buvęs Marianapolio Kolegijos 
profesorius.

■mond dabar 
dlesex Prep 
cord, Mass.

Darbi- savo tėvelius atostogom^.
Leit. Edmundas L. Ketvirtis 

laiką buvo Australijoje.

p. Juozas 
mokytojauja 
mokykloje.

CAMBRIDGE, MASS

14
duris. Atidarom, 
VVestern Union patar- 
ir duoda telegramą, 
štai ką: “—Susan

d.
ir

šeštadienį, lapkr. 13 d. 
bininke’ lankėsi LDS 
ilgametė iždininkė Ona Šiau
lienė. Atsilankymo proga įsto
jo su savo vyru Julium į Liur
do knvgos rėmėjus, aukodama 
$5.00.

Pirmadienį lankėsi Juozas 
Baltramaitis. turįs savo gražiai 
įrengtą užeigą. 853 Bridge St.. 
W. Auburn. Ma SS. Atsilanky
mo proga, p. Baltramaitis nusi
pirko gražią Liurdo stovylą ir 
įstojo į vyskupo P. Bučio kny
gos apie Liurdą. rėmėjus, au
kodamas $5.00 knygos fondam

F-^ias Baltramaitis tą dieną 
atvežė savo dukterį Rūtą į 

eiti aukš-
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Į PENNY SALE
j Penktadienį, lapkričio 19. 8 
. vai. vakare, mūsų par. salėje į- 

“penny
Nukryžiuotojo 

Elm-

‘Dar- vyks kermošius
Centro sale". Jėzaus

Seserų, sudegusio namo.
hurst. Pa. naudai. Kviečiame 
nevien Cambridge'iaus lietu
vius atsilankyti, bet ir iš apy
linkės. paremti šį gražų darbą. 

Rengėjai.
i

vyriausybę už da 
asmenis, 

kada Stalino 
ordinus ir 

tai jie 
dalinto-

Komunistai “nepripažįsta" 
ordinų. Jie savo spaudoje šmei
žė Lietuvos 
linimą ordinų ir tuos
kurie gavo. Bet 
vyriausybė dalina 
carų generolų vardu, 
džiaugiasi ir sveikina 
jus ir priėmėjus.

Tokia tai komunistų taktika.

lose.
Žemėlapis, kuris rodo Japonų bazę Solomono sa- 
Kunigas Jokūbas turėjo misijų stoti Bukoje.

Gyvenime palikot bedaliai, 
Misijonieriai tiktai paprasti..
Nedabino jūs aukso medaliai, 
Tik kryželiai laukų pakrašty.

Vakar vakare, lapkr.
skamba 
štai stovi 
nautojas 
Skaitom
Griskas singing at concert here 
today was astoundingly beauti- 
ful. The Lithuanians should be 
as proud of her as we all are”.

David Hocker.
Manager Phila. Opera Co

Vakar, lapkr. 14, Griskaitė
dainavo lietuvių koncerte Phi- Pramingham, Mass. 
ladelphijoj ir. matyt, iš telegra- tųjų mokslų. Ji yra baigusi Šv. Jie smerkia savo tautos darbus 
mos, kad sėkmingai. Tikrai Kazimiero Seserų Akademiją.' ir kelia ant šakių svetimos tau- 
mums visiems reikėtų džiaug- Newtown, Pa.

i Jf*

1 A

f tos carizmo darbus.
t\ą paaare Karas Sciomonų salose. Amerikonų Kareiviai Japonų 

sužeisti teikia draugui pagelbos.
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Į VALSTYBIIJ ŽINIOS
Bendrina Jėgas Šaipos
Chicagos-New Yorko Veikėjai 

Tarėsi

3 L^ievuVC2 
Ne v Yor 
vs. Jis pa- 
fią ir ves-

■

a sve-
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nti-

i. Dr.
s
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vu

ai Y• 2* i* CiAžCl •

suda ro daugeli'o tautų
"O - ♦ s:ame fon de

era. Oficialia:. R ūSaTY^
narį;-i. nors su tuo fon-
črašlnėta daug. s k ai
iviai jame dirba. Bet b:r-

bu v . u- 
ą įstoti, tuo

būdu mūs. lietuvių, vardo ja
me ir. bent šiems metams, nėra.

pareiškėme
ngsniai pa
pas Presi-

Board
mūs

Kvali- 
tokių: 1»

Regis- 
alfabe-

Lithuania. United Lithuanian Relief Fund of America. To fondo lietuviai atstovai
Lithua-

r..::em.'
mm > būti priimti. Ž: 
daryti. Lankėmės 
dent’s Relief Control
Wash:ngtone. ši įstaiga 
fondą turi certifikuoti. 
fikacijų reikalauja 
Turim būti registruoti, 
truojama pagal tautas 
tiška:, po L raide 
Įregistruotas tėra tik 
ni n National Relief Fund. Tik

2) Šal- 
tik vienam 
kelioms at- 
Tas fondas 
rių remia- 
; nariu fon- 
reikalauti.

privalo 
organizacija, ga- 
prie s 
vajaus.

Control Boa 
du vajus per 

vajus 
etams. o kovo 

'j — American Red Cross. 
: tikslui visi fondai jungia- 
Chicagoj eilėj susirinkimų 
iniai: įvairių grupių. įvai- 
fondų žmonės susitarė ir 
rašė sutartį fondus ben- 

Adv. Olis perleido su- 
dokumentą. kuriame 

s. kun. Sandys.
•lis. Grigai- 

Buvę 
, ku-
Wa-

jis yra pripažįstamas, 
pos darbui leidžia 
fondui veikti, o ne i 
skiroms grupėms. ' 
.ari būti v.sų lietuv 
mas. 3) 
das 
bet i: 
įrody 
Km*-; imti

de.nt’s Relief 
y leis tik 

rus: spalių mėnesy 
šalpos kom 
nesy 
Tam 
mi. < 
davi: 
rių : 
pasi:

, drint..
tarties 
pasirašo: Valon 
adv. Grisius, adv. Oi 
tis. Vaidyla. Šimutis, 
sunkumų numatyti būdus, i 
nuo Keliu susijungti. Bet 
snmgtono fondams kvalifikaci
jų reikalingumas parodė, kad 
veikt: tegalima tik per Natio
nal Relief Fund. nors jis nebu
vo visų lietuvių, bet tik vienos 
tautininkų grupės. Suartinti 
daugiausiai dirbo konsulas dr. 
P. Laužvardis. kuriam priklau-

: v .
Tapsimasis 

privalo ne tik 
• įnešti pinigų. J 
ti. esąs 
prisidėti 

Kstanciojo

te

palių mėn.
Presi- 
rd a- 

me- 
bus 
mė-

8

domis dienomis Chicagos ir Brooklyno lietuviai veikėjai, įvairių organizaci
jų valdybų nariai sudarė bendrą Lietuvos karo nukentėjusių šalpos fondą — 

nuvyko 
pas adv. \Vendell Willkie ir ji pakvietė būti garbės pirmininku, p. VVilikie kvie
timą priėmė, šiame vaizde matoma lietuvių atstovai ir adv. endell V\ illkie sėdi 
prie savo rašomojo stalo. Iš kairės i dešinę stovi: p. Juozas Tysliava, kun. Jonas 
Balkūnas. adv. Antanas A. Olis, sėdi adv. VVendell Willkie, Dr. Matas J. Vinikas ir 
adv. J. Grish.

so kreditas ir padėka. Suben
drintas komitetas fondus jung
ti priėio išvados, pavadinti Chicago 
UNITED
LIEF FUND. Pats vardas pa
rodo jungtini fondą. Bet kai 
NVashingtone President's Board 
pastebėjo, kad nėra Amerikos 
vardo, o aukos būsiančios ren
kamos Amerikoje ir siunčiamos 
iš Amerikos, patarę dadėt A- 
merikos vardą, papildymui jį 
sekančiai: UNITED LITHUA- 
NIAN RELIEF FUND 
AMERICA.

imti įstatus ir pasiruošti se
kamojo spalių mėnesio vajui, 

mayoras. Kelly. tam

Kreel. džetą reikės už mėn. laiko pri- 
i .

Vėl klausimams pasipylus, 
ne- adv. Olis papildo: Fondas netu- 

Į ri teisės komiso keliu aukų 
rinkti. Nepageidaujama, kad 
pinigai būtų renkami iš skelbi- 

! mų.
Dr. B. K. Vencius, džiaugda

masis, kad toks darbas pradė
tas, pareiškia, kad lietuviai bū
sią moraliai sustiprinti. Pav., 
toki baltimoriečiai net spaudo
je esą paskelbę: “Kol fondai 

* nesusijungs, tol pinigų neduo
sim”. Tokių nusistatymų 
nių gali būti ir kitur.

A. S. Trečiokas siūlo 
giečių susitarimą užgirti 
dėkot, kad jie siūlo New 
suvažiavimą šaukti.

Kun. .V. Pakalnis: “Jau ant
ri metai dirbam bendrai. New 
Yorkas yra pirmasis Amerikas 
miestas, kur lietuviai į bendrą 
darbą bendromis jėgomis įsi
kinkę jau dirba. Dabar atskirą 
kūną kurti būtų neįmanoma. 
Tik reikia Tarybos susirinkimo 
ir pritarimo daugiau bendrinti 
jėgas.

Kun. Balkūnas siūlo, kad sei
mą šauktų fondų vadai.

Konsulas Dauzvardis: “Chi- 
cagoje mūsų buvo tikslas suor
ganizuoti visus fondų veikėjus, 
aktyvių fondų ir mirusiųjų, ar 
silpnai veikiančių liekanas. 
Fondų kūrėjai turėjo geras in
tencijas, 
traukti, 
tik būtų 
gyvintų 
organizuotis.

Smulkmenoms apkalbėti ir 
didesniam susirinkimui pasvar
styti. posėdis nutraukiamas.

Nutarta kitą posėdį šaukti 
spalių 28 d., 8:30 vai. vakare. 
Apreiškimo parapijos. Brook- 
lyne salėje, didelėje ir patogio
je daugumai vietoje. Kun. Pa
kalnis tokį Jono Valaičio pasiū
lymą mielai priima. Sekantį su
sirinkimą šaukti įgalioti visi 
šiame susirinkime dalyvavę: 
Lietuvos gen. konsulas pulk. 
Jonas Budrys. L. gen. konsulas 

Daužvardis, 
iniciatoriai 

adv. Juozas 
Jurgėla.

Mrs.
pasiruošę įro- siųsti, 
reikia pinigų.
bendrai.

to the Secretary 
Bet turime būti 
dyti, kiek ir kur 
Pašalpai dirbkim 
veikim politikos.

Amerikos Lietuvių 
laryba Rūpinasi 
Šalpa

Dr. Vinikas, Amerikos Lietu
vių Tarybos Labdarybės komi
sijos narys, neoficialiai pareiš
kia. kad šalpos reikalu dar jie 
savo darbo nebaigė. Bet prita
ria jungtiniam darbui tapti Na
tional War Fund nariu, neatsi
žvelgiant fondo vajų. Jiems, 
tačiau, daugiau rūpi organizuo
ti kuodaugiausiai komitetų ar 
skyrių, kur jų dar nėra.

Šalpa, sako, esąs humanita- 
riškiausias darbas ir jam turė
tų durys būti kuoatviriausios. 
Šalpos vajų lietuviai visą laiką 
turėtų turėti. Mums visus Pitts
burgho konferencijos dalyvius 
buvo svarbu padaryti šalpos 
skyrių organizatoriais ir daly
viais.

įvyko Karštos Diskusi 
jos Dėl Praeities ir 
Ateities

žmo-

chica- 
ir pa- 
Yorke

yra
sa-National Relief Fondo įregis

travimas adv. Olio rūpesčiu, 
šiandien jau yra raktas Įeiti vi
siems lietuviams. Ir Amerikos 
Lietuvių Taryba norėjo tą fon
dą įjungti į savo tarybą. Bet 
tam pasipriešinta. Šiandien 
Washingtone ir kun. Balkūnas 
girdėjo, kaip p. Fox. preziden
tinės tarybos fondams sekreto
rius. aiškiai pabrėžė, kad pa
šalpai turi būti atskira įstaiga, 
kuri tik pašalpa ir rūpintųsi. 
Prieš chicagiečių susirinkimą' 
smulkiai apkalbėta ir Pitts- 
burghe įvykusi konferencija. 
Kitos išeities nebuvę ir kito įė
jimo į fondą lietuviams nėra, 
kaip tik per National Relief 
Fund.

Pareiš- 
bet juos

išvados.
LITHUANIAN RE-, karštai pritarė ir apie tai para

šė New Yorko mayorui. La 
Guardia. laišką, kurio kopiją 
adv. Olis perleido susirinkimo 
dalyviams pasiskaityti. Jame, 
tarp kita ko. rašoma, kad Chi
cago lietuviai išpirkę už 10 mi
lionų dolerių Karo Bonų, kad 
mayorui rekomenduoja adv. 
Olį sutikti ir kad mayoras La 
Guardia sutiktų dalyvauti ir 
kalbėti tame seime, kuriam 
vietą rekomenduoja Hotel New 
Yorker. ir net savo įtaką nau
doja vietą gauti.

Lietuviai Pas New 
Yorko Miesto Mayorą

Dalyviai pasidžiaugė, kad 
Grišius-Grish 
Guardia 
darinko 

atstovus: 
į Tarybos 

mininką. kun. Norbertą Pakal- 
, nį ir didžiausios lietuvių orga- 
. nizacijos SLA Centro sekreto

rių. dr. Matą Viniką atstovau
ti ir New Yorko lietuvius.

Toliau tęsia adv. Olis: “Su 
adv. Grišium buvome deleguoti 
į VV'ashingtoną. į kur iš New 
Yorko atvyko ir kun. Jonas 
Balkūnas. Visi drauge kalbėjo
mės su President's Relief Fund 
Board sekretorium, p. Fqx ir 
štabo nariais. Paaiškėjo, kad 
jie “in all probability”. maną, 
jog kitiems metams jau galėsi
me savo vardą komitete turėti.

Lietuviams Šelpti 
Biudžetui Numatoma 
$450,000

Jau numatyta lietuviams per 
metus pašalpai gaut $450,000. 
Lapkričio mėn. Board susirin
kime jau galėsime dalyvauti. 
Visiems dabar norintiems or
ganizuoti naujus fondus pata
riama kreiptis į Tautų 
nizuotus fondus. Dėl 
stovime ant slenksčio 
eros lietuviams suartėti 
ti. Pripažindama Lietuvos Pa
siuntinybę ir Konsulatus. Ame
rika dar įrodanti pripažanimą 
lietuvių tautai, kaip atskirai 
LIETUVIŲ TAUTAI“.

Pašalpos Įstaiga Tik 
Pašalpa Tesirūpina

Kviečiamas adv. Grish-Gri- 
:ius. Jis papildo adv. Olio pa
reiškimą. primindamas, kad 
įdv. Olis šiuo reikalu gana 
daug dirbo per 6 mėn. laiko, 
įet savo advokatūros praktiką 

1 įuskriausdamas. Kai išsiplėtė 
ūsų - vokiečių karas. Lietuvai 

i šelpti darbo sąlygos pasikeitė. ■ viais pasirūpinti

fondų buvę.

OF

tei-

Chicagos Mayoras 
Siūlo New Yorke, 
Vas. 16

Dabar reikia gauti legalę
sę organizuoti skyrius. įjun- 
ginėt esamuosius fondus, fon- 
delius. Centrus numatome: 
Chicago — vakarams. New 
York — rytams. Skyriai teišsi- 
renka po narį į National Com- 
mittee. kuris šauktų fondo sei- ^cr^° Lietuvių 

mą. Chicagiečiai numatę sei
mui vietą New Yorke. vasario 
16. Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties proga. Seime reikės 
išrinkti pastovią valdybą, pri-

pasidžiaugė, 
adv. Olis. adv. 
turi mayoro La 
dienciją. taip pat 
susirinkimo

au- 
Sa^ o 
New 
pir-

Bendrai Veikti Siekė 
Tarybos ir Oficiozai

Pakviečiamas Jonas Bai
sūnas. lankęsis Washingtone; 
nušviečia gana smulkmeniškai, 
tiek iš praeities darbų, tiek iš 
tVashingtone įgytų faktų, pa
pildydamas adv. Olio pareiški
mą. pažymėjo, kad Pittsburgho 
konferencijoje i 
sija pašalpai:

Pirm. Budrys klausia, ar 
dalyvių, norinčių pareikšti 
vo mintį?

Kalba adv. Jurgėla. 
kia. kad
įjungėm į New Yorko Lietuvių 
Tarybą. Likimo lemta, kad Na
tional Relief Fund liko, ir kai 
kiti jau susitarę, kaip mes ga
lime tam priešintis? Mes neno
rim. kaip pavieniai, dirbti, bet 
organizuotai — taip. Iš šio su
sirinkimo tverti naują kūną 
nemanau, kad būtų reikalas.

Juozas Ginkus, atstovaująs 
Tautos Fondą, pareiškė, kad 
dabar jų fondas neveikiąs, bet 
praeity atlikęs daug darbo ir 
pasiuntęs aukų. Tokių fondų 
esą visur daugiau, juos reikia 
įjungti.

Ksaveras Strumskis pareiš
kia, kad praeito karo metu lie
tuviai surinkę 
baigus karui, 
Scotia, buvęs
Milionas dolerių, iš tų aukų ir 
lietuvių pinigai, pasiųsti į Hali- 
fax. Lietuviams liko SI.000. Ar 
panašiai dabar neatsitiks?

Stasys Vitaitis klausia, ar lie
tuvių suaukotieji pinigai bus 
lietuviams duoti?

t

Atsako adv. Olis: Fondas
duos pinigus tam kraštui, ku
riam reikia. Lapkr. 9 d. bus 
pasitarimas. Dalyvaus kaip U. 
S. atstovas, gub. Lehman. Tie
sa. didžiųjų valstybių valdomas 
komitetas, bet jame bus ir lie
tuvių atstovas.

Adv. Grish primena, kad biu-j

S10.000. Pasi- 
Haiifax, Nova 
baisus gaisras.

Reikia juos į darbą 
Seimo šaukimas kaip 
tuo akstinu, kuris pa- 
veikimą ir paskatintų

fymete- f

RATION
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1TAMPS. Plen+iful, unra+ioned pofa+oes make up fcr 
many scarce, ra+ioned foods. A liHle imagination and 
lots of pofatoes wil! enable your family to eat heartier 
meals, on less money, and fewer raiion stamps than if 
you buy scarce foods.

POTATO P's AND CTs
1. paring, leep paring thin. Pare jurst belore cooking.
2. Don’t soak. You on!y soalt out minerals and vitamins.
3. U»e coolring lięuid. Don’t drain down sir.lt. lt contains food valucs. 1
4. Buy mealy kind for balting and mashing.
5. Buy waxy Itind for salads and creaming.

ŪSE MORE POTATOES
Fili out your menus with our plentiful crop 

c f this fine, nutritious food.
’iv ■ Y • v ;

SAVE MONEY. Buy a peclt or more a f a time. NOW, before our b'g 
new crop goes to waste. Store a bush.el or two in a 
cellar, eloset, back porch, ga>-ace . . . any dark, cool 
place where the temperature doesn't rise above CO 
degrees or fall below 40 degrees.

A GREAT ENERGY FOOD. Potafoes contain Vtfamin C. Vifamin B,, 

iron, and other important minerals. Keep up your fam- 

ily's energy on the Home Front as our armed forccs do 

on the Fighting Fronts . . . with more potatocs!

so MANY WAYS TO SERVE! Watch the family go for hash brown 
potatoes at brealfast. Potato hash is a great meat- 
sa*er. So is potato crust on meat pie. Serve potato 
soup or salad for lunch. Remember potato pancakes or 

for dinner . .. not to mention the Eig 
boiled, balred, or fried.

GET AT LEAST A PECK OF POTATOES ?02*AY!

suorga- 
to esą 
naujos 
ir veik-

įsrinatoji Komi- 
kun. Švagždys, 

Stilsonas ir dr. Vinikas, manė 
panašia kryptimi veikti darbą 
bendrai. Katalikų Federacijos 
pirm.. Juozas Laučka. 
su Chicagos p. Šimučiu, 
esąs įgaliotas jungti 
jos fondą su Kunigų 
įr National Fondais. 
Vienybė Shenandoah, 
tinge taip pat nutarė jungimosi 
kryptimi veikti. Iš p. Fox tokį 
pageidavimą šiandien girdėjo
me \Vashingtone. Bet mes. esą. 
norime turėti autonomiją, nes 
Katalikų Federacijos Lietuvai 
Gelbėti Fondas yra registruo
tas. kaip katalikų fondas, o Ku
nigų Vienybė, kaip Vyskupų 
fondas. Pittsburgho Komitetas, 
tuo būdu, lieka, kaip ir politi
niu kūnu. Aišku, bažnyčiose 
kolektos lieka Vyskupų kontro
lėje. Duodami lietuviam $450,- 
000 pašalpai.
dentine taryba ir šaltinių, kur 
aukos plauks. Kai pareikšta, 
kad National Relief Fund turi 
surinkęs $6.000. kad per Epis
kopatą surinkta $121.000, tada 
sunkumų apie fondo kvalifika
cijas nebus. Ir tik kai United 
Relief Komitetų vardu kalbė
jomės Washingtone. pastebėjo
me. kad Lietuvą dar šelps ir 
United Relief 
Lapkričio 9 d. 
nes Tarybos 
mums daugiau 
Už mėnesio bus svarstomas lie
tuvių reikalas. Pažadėjo lietu- 

ir Assistant

taręsis 
kuris 

Federaci- 
Vienybės 

Kunigų 
Pa., mi-

reikalaus prezi-

Administration. 
bus Prezidenti- 

posėdis, kuris 
žinių pateiks.
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Chicagoje. dr. P. 
Chicagos fondų 
adv. Antanas Olis, 
J. Grish: adv. Kostas
Juozas Ginkus. Walter Dilis. iš 
Orange, N. J.. A. S. Trečiokas 
iš Newark, N. J., kun. Norber
tas Pakalnis, dainininkė Bronė 
Darlys. FLIS vedėja Marijona 
Kižytė. Eleonora Bartkevičiū
tė, Jonas Valaitis, Ona Valai
tiene. kun. Jonas Balkūnas. Da
nielius Averka, Jonas Jankus, 
Ksaveras Strumskis. Juozas 
Tysliava, dr. B. K. Vencius, 
Stasys Vitaitis..

J. Valaitis, Sekr.

< "f

Gal Dar Nepareina Į Tamstos Namus Gražiausias 
Dvasinio Turinio Mėnesinis Laikraštis

"ŽVAIGŽDĖ!"
lai ilgai nebelaukite!'! Mes nesisiulome ir r.e- 

peršame “žvaigždės”, tik norime tiesą pabrėžti. 
Štai ji: “KAS PAMĖGINO “ŽVAIGŽDĘ” VIENE- 
RIEMS METAMS JAU NEBENORI SU JA SKIR
TIS!” Šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų pasakė.

"ŽVAIGŽDĖ"
Žinokite yra ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES LAIK
RAŠTIS! Tas vienas jau daug reiškia! Mal
dos Apaštalavimas kito nė nenori turėti, ka
dangi šis laikraštis VISUS M. A. narių rei
kalus aprūpina.

JEI NORITE BŪTI ŠVIESOS IR MEILĖS 
SKLEIDĖJAIS TAI PLATINKITE IR RAGINKI
TE KITUS SKAITYTI 1G44 METAMS.

"ŽVAIGŽDE"
“ŽVAIGŽDĖ” metams — $1.00; Jėzaus Širdies 

Spalvuotas Paveikslas 50 centų; Maldos Apašta
lavimo {statai — 50 centų.

Adresas: ŽVAIGŽDES ADMINISTRACIJA.
438 E. Seventh St., So. Boston, (27), Mass.

♦
z a'

♦

I

♦
♦
♦
♦
Ą
'/A
*

V,

♦
u♦
♦




