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NERAMUMAS BALKANOSE

Kas, iš tikrųjų, atsitiks 
Balkanuose, šiuo metu, ne
galima tikrai pasakyti. 
Neramumas ten kasdien 
didėja. Yra tikrai žinoma, 
kad vokiečiai tebesiunčia 
ginkluotą kariuomenę į 
Rumuniją. Vienas laikraš
tininkas pranešė, kad Hit
lerio kareivių jau Rumuni
joje yra 600,000. Bulgari
jos ministrų pirmininkas 
Philoff važiavo į Vienną 
pasitarimui su Vokietijos 
užsienių reikalų ministru 
Herr von Ribentropu. To
liau, Sovietų Rusijos vy
riausybė atšaukė į Maskvą 
savo atstovus iš Vengrijos, 
Jugoslavijos, Rumunijos ir 
Bulgarijos.

Yra manoma, kad Hitle
ris, be karo, užvaldys Bul
gariją. Bulgarijos vyriau
sybė sutinka pasiduoti Vo
kietijos “globai”, nes Hit
leris jai pažadėjęs duot1 
Dobrują,Rumunijos krašto 
dalį ir Graikijos dalį — 
Makedoniją, karidorių į A- 
egeano jūrą. Užėmęs Bul
gariją, Hitleris galės pa
reikalauti Graikijos pasi
traukti iš Albanijos ir nu
traukti karą su Italija. Bet 
jei Hitleris pažadėjo Grai
kijos krašto dalį atiduoti 
Bulgarijai, abejotina, ar 
Graikai, kurie taip sėk
mingai kovoja prieš Italus, 
nuolankiai paklausys Hit
lerio įsakymo. Toliau, ai 
Hitleris tikrai nori gelbėti 
Italiją?

<

Tačiau, greičiausia di
džių perversmų Balkanuo
se neįvyks iki pavasario. 
Nemanoma, kad Sovietų 
Rusija, šiuo metu, darytų 
kokį žygį prieš Hitlerį. Iš 
karo preiš Suomiją Stali
nas gerai žino sovietų ka
riuomenės silpnumą ir ne
tvarką, taigi Hitlerio už
grobimams Balkanuose ne
sipriešins iki vokiečiai ne
bus priversti nukreipti vi
są karinę galią prieš Angli
ją.

KUR ĮRODYMAI?
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New York, sausio 13 — 
Vakar WendeU L. Wilkie, 
nivęs respublikonų kandi- 
iatas į prezidentus, padarė 
riešą pareiškimą apie Eu
ropos karą ir Amerikos po
litiką. Jis pritaria duoti 
irez. Rooseveltui pilną ga
lią, bet tik apribotam lai
kui, veikti šiais pavojaus 
laikais.

Willkie pareiškė, kad jis 
myksiąs į Angliją ištirti 
iabartinę Europos padėtį. 
Jis vyksiąs kaip paprastas 
čilietis.

Raudonieji Susitarė Su 
Kiniečiais

Chunking, sausio 13 — 
Sovietų Rusija susitarė su 
Kinija delei prekių mainų. 
Už Kinijos mineralus Rusi
ja duos jai karinės maši
nerijos ir kitokios kariškos 
medžiagos. Šis sutarties 
paktas apima net $100, 
000,000 vertės prekių.

T.

Lietuvių komunistų spau
da, kuri aklai tarnauja 
Lietuvos užgrobikams so
vietams, teigia, kad A 
Smetona jau pirmiau (su
prask, prieš birželio 15, 
1940—Red.) to slaptai, ap
sivogęs, pas savo globėją 
Hitlerį pabėgo.”

Melas, kad p. A. Smeto
na pabėgo prieš birželio 15 
d., 1940, nes jis pabėgo 
kaip tik birželio 15 d., 
1940.

Kur įrodymai, kad p. A. 
Smetona pabėgo “apsivo
gęs”? Komunistai įrodymų 
neturi ir negali įrodyti, bet 
kriminališkai šmeižia. Vė
liausia tokį šmeižtą palei
do Dr. A. Rutkauskas vie
name komunistų laikrašty
je.

Komunistai visus trem
tinius, visus pabėgėlius ap
šaukia “vagimis”, “nusi
kaltėliais”, bet kada iš jų 
pareikalauja įrodymų, tai 
kaip kariami, tik žiopso ir 
tyli.

Toks jau komunistų a- 
matas: šmeižti, šmeižti ir 
šmeižtais mulkinti tam
siuosius savo pasekėjus.

1-------Mirt jėzuitas
Weston, Mass. Sausio 12 

i. Čia staigia mirtimi mirė 
brolis jėzuitas John J. Bi- 
’igan, 68 metų, koadjuto- 
ūus Westono (Jėzuitų) 
Kolegijos. Jis bus laidoja- 
nas sausio 14 d. Mirusiojo 
jėzuito sūnus, kun. Frede- 
*ick L. Birigan, S. J., ku- 
-is yra literatūros profeso
rius Bostono Kolegijos 
High Schooleje, Bostone, 
’aikys mišias už savo tėvo 
/ėlę. Brolis John Berigan 
■stojo į jėzuitų vienuolyną 
1925 m., kuomet jo žmo
na numirė. Jo sūnus, kuni
gas buvo įstojęs į tą patį 
vienuolyną 1923 m., kuo
met pabaigė Holy Cross 
College.

Pirmu syk Jėzuitų Ordi
no istorijoj, velionis tėvas 
Berigan su savo sūnumi 
kunigu, prie to paties alto
riaus, tą pačią dieną, sau
sio mėn. 1938 m., kartu 
padarė amžinus įžadus.

Rusija Bus Diktatorių 
“Arsenalu"

30,000 Mažių Pasirengę 
Žy^i

Belgradas, Jugoslavija, 
sausio 13 d. — Iš gerai pa
informuotų šaltinių čia su
žinota , kad dvi divizijos 
(apie 30,000) vyrų Vokieti
jos kariuomenės, gerai v-i 
šokiomis reikmenimis ap
rūpintos ir gerai apgink
luotos pastaromis keliomis 
dienomis perkelta iš Teme- 
svar Rumunijos į Duno
jaus pakraštį prie pat Bul
garijos.

Maskva, sausio 13— So
vietų Rusijos Komisarų 
Taryba ir Centralinis Ko
munistų Partijos Komite
tas paskelbė plataus mąsto 
perorganizavimo ir indus
trijų išplėtimo dekretą.

Komisariatų komitetams 
kiekvienoje apylinkėje pa
vesta ne tik kontroliuot in
dustrijas, bet taipgi įsaky
ta pagaminti konkrečius 
planus dėl produkcijos pa
didinimo. Kainų nustaty
mas taipgi palikta šiems 
komitetams. Iš jų pareika
lauta ne tik pagreitinti ga
mybą, bet taipgi įsteigti 
daugiau metalų, tekstilės 
ir kitokių dirbtuvių. Kaip 
Jungt. Valstijos dabar da
ro pastangas kad patapti 
demokratinių valstybių, y- 
patingai Anglijos, karo 
.“arsenalu”, taip dabar So
vietų Rusija matyt pasirį- 
žo patapti kariaujančių 
diktatorių, ypatingai Vo
kietijos “arsenalu.”

Rusija-Vokietija Pasirašė 
Nauja Prekybos Sutarti

Bulgarai Tik Už Bulgariją. t

Sofia, Bulgarija, sausio tada stos į karą, kada jų 
13 — Premieras Bogdan 
Philoff savo kalboje Rus- 
čiuke prie Dunojaus parei
škė, kad Bulgarija kaip iki 
šiol, taip taip ir ateityj lai
kysis neitraliai, neįsivels į 
Europos karą. Bulgarai tik

UŽUOJAUTOS
“Darbininko” Redakcija 

reiškia gilią užuojautą “A- 
merikos” redaktoriui, p. 
Juozui Laučkai ir jo bro
liui Baliui, studentui, jų 
mylimam tėveliui Antanui 
Laučkai, gyv. Vabalninke, 
pavergtoje Lietuvoje, mi
rus.

ANTANUI LAUČKAI 
mirus (Vabalninke), sū- 
nam —Juozui, “Amerikos” 
laikraščio redaktoriui, ir 
Baliui, Marianapolio Kole
gijos studentui — skau
daus liūdesio valandoje gi
lią užuojautą reiškia 
Kun. J. Navickas, M. I. C.

šalis bus užpulta. Premie
ras Philoff griežtai pa
smerkė visus tuos, kurie 
lapeliais ir kitokiu būdu 
ragina valdžią sudaryti u- 
niją su Rusija. Jis pasakė: 
“Bulgarija kaip iki šiol, 
taip ir visados stovės tik 
už Bulgariją, bet nė už jo
kią kitą šalį.”

“Mes neturime pasiduoti 
jausmams, simpatijoms ar 
pageidavimams”, sako pre
mieras. “Mes turime pasi
likti, pirm visko, bulgarais, 
ir veikti tik Bulgarijai, bū
ti pasiruošusiais aukotis 
tik už Bulgarų interesus ir 
niekad už svetimųjų.”

Iš to kas pasakyta, gali
ma suprasti, kad šiais kri- 
tingais laikais Bulgarija 
nenori susidėti nei su Vo
kietija, nei su Rusija, bet 
ji yra pasiruošus gint savo 
nepriklausomybę ir lais
vę. _________

Bombardavo Britanijos 
Karo Labus

Berlynas, sausio 13 — 
Šiomis, dienomis Vokietija 
ir Rusija pasirašė naują 
prekybos sutartį. Vokietija 
gaus iš Rusijos aliejaus ir 
kitokios žalios medžiagos.

1940 m. lapkričio 19 d. Vabalninke užmigo 
Viešpatyje mūsų mylimas tėvelis

ANTANAS LAUČKA, 
sulaukęs 64 metų amžiaus, aprūpintas Šv. Sakra
mentais. Palaidotas lapkričio 21 d. Vabalninko pa
rapijos kapinėse, šalia savo dviejų sūnų ir tėvų, 

iš švč. Panelės Dangun Žengimo bažnyčios.
Giliausiame nuliūdime liko: našlė Konstanci

ja, su kuria moterystėje Velionis gražiai išgyveno 
36 metus, duktė Anielė, anūkė Jolita, žentas Bro
nius Braslauskas ir šią liūdną žinią pranešantieji * -* -• * - v ‘ i , ... • *.sūnūs 7

.. i Juozas ir Balys Laučkai.

Roma, Italija, sausio 13 
— Italijos ir Vokietijos ka
ro jėgos smarkiai bombar- 

jdavo Britanijos karo lai
vus Viduržemio jūroje. 
Pranešama, kad nuskandi
no Britų karo laivą, o kitą 
sugadino.

Zmčs Drebėjimas 
Toridjoj

I
' Istanbul, Turkija, sausio 
13 — Šeštadienį laike 48 

, valandų įvyko du žemės 
drebėjimai Izmire (Smyr- 
nos distrikte. Keletą namų 
sugiorvė; bet nėra žinių, 

i kad kas nors būtų užmuš
tas.

• •
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Jokių Pasižadėjimų
Komunistai Prašalino Savo 

Redaktorių
New York, sausio 

Komunistų partijos 
ras prašalino iš partijom 
Clarence A. Hathaway, bu
vusį “Daily Workerio” re
daktorių, kuris per 10 me
tų redegavo minimą komu
nistų laikraštį, ir kuris už 
šmeižtus buvo nubaustas 
30 dienų kalėjiman, bet jis 
bylą apeliavo. Komunistą 
sako, kad Hathaway pra
šalinta iš partijos už neat
likimą jam uždėtų pareigų, 
asmeninių ir politinių. Jif 
esą savo nusikaltimų neap
gailėjęs ir neatitaisęs, nors 
jam esą buvo duota trys 
mėnesiai laiko.

Hathaway buvo stambi 
komunistų žuvis. Jis buv 
komunistų partijos vyriau 
sios tarybos narys, komu
nistų partijos kampanijos 
komiteto pirmininkas.

Iš to galima suprasti, 
kad Stalino “saulė” nebe 
taip karštai kaitina Ame
rikos komunistų galvelės. 
Prašalintas ar prasišalinę 
Hathaway, stambi komu
nistų žuvis, prasišalins ir 
kaikurie kiti.

13 — 
cent-

Maskva, Rusija, sausio 
13 — Sovietų žinių agentū
ros Tass komentatorius 
per radio praneša, kad so
vietų komisarai nedavę su
tikimo Vokietijos naciams 
gabenti kariuomenę per 
Bulgariją, nei jie esą in
formuoti, kad Vokietija sa
vo kariuomenę gabentų 
per Bulgariją. Komisarai 
užginčija visas žinias apie 
Sovietų Rusijos ir Vokieti
jos pasitarimus Balkanų 
klausimais.

Neramumai Ethijopijaje
Londonas, sausio 13 — 

Dabar, kada Anglijos karo 
įėgos sumušo italus Libi
joj, tai ir Ethijopijoj kilo 
neramumai. Spėjama, kad 
Anglija slaptai siunčia 
ginklus ethijopams ir kur
sto juos sukilti prieš ita- 
lus. Sakoma, kad Ethijopi- 
jos sukilėliai išviję italus 
iš miestelio Gubba. Jeigu 
Anglijai pavyktų visiškai 
sumušti italus Libijoj, tai 
^as kaip tik padrąsintų 
tfhijopus sukilti ir nusi
kratyti Italijos rėžimą.

1

Britai Bombarduoja fobruką
Graikai U žeme Tepelenį

Belgrade, Jugoslavija, 
sausio 13 — Graikai užė
mę kalnuose kaimelį Tepe
lenį. Jie sako, kad kaime
lio užėmimas reiškia visiš
ką Italijos fronto sutriuš
kinimą centralinėje Alba
nijoje. Sakoma, kad grai
kai kaimelį užėmę be dide
lio italų pasipriešinimo.

Kaip žinoma, penktadie
nį graikai užėmė svarbią 
poziciją —Klisurą miestą. 
Dabar graikams esą atda
ras kelias į Valoną.

Graikai sako, kad italai 
traukiasi iš viso karo fron
to.

Cairo, Egiptas, sausio 13 
—Britai naujomis kanuo- 
lėmis ir bombomis smar
kiai bombarduoja Italijos 
karo jėgas Tobruke. Britų 
lakūnai išvijo italus iš pen
kių oro bazių rytinėje Li
bijoje. Sakoma, kad Itali
jos lakūnai visiškai sumu
šti ir dabar tapo visiškai 
nebereikšmingi mūšiuose.

Tobruke ir kituose Libi
jos kaimeliuose trūksta 
vandens. Libijoj užteko 
vandens vietiniams gyven
tojams, bet dabar daug 
vandens sunaudoja karei
viai.

Adv. Stasys Gabaliauskas, 
neseniai atvykęs iš Lietuvos, 
kur 3 mėnesius išgyveno po 
sovietų raudonųjų valdžia. Jis 
su šeima atvyko kaipo imigran
tas. Nepriklausomoje Lietuvoje 
pasižymėjo kaipo gabus juris
tas. biznierius ir visuomeninin
kas. Sovietų raudonieji viską 
atėmė iš pp. Gabaliauskų. ir jie 
buvo priversti vykti į šią šalį. 
A.LRK. Federacijos Centras pa
kvietė adv. S. Gabaliauską į vi
suomeninį mūsų išeivijos darbą.

Berne, Šveicarija, sausio i Jeigu toks blokas susi-lKvietim^ priėmė ir pasiryžo ap- 
13 — Vokietijos diktato-| darytų, tai Vokietija ir Ita- 
riui Hitleriui nekaip vyks
ta Balkanuose. Bulgarija 
Hitlerio ultimatumo leisti 
gabenti Vokietijos kariuo
menę per jos žemę neprii
ma, nežiūrint to, kad ulti
matumo laikas baigiasi 
šiandien. Balkanų valsty
bių diplomatiniuose sluok
sniuose kalbama apie su
darymą bloko kovai prieš 
ašį, būtent, prieš Vokieti
ją, Italiją ir Japoniją. Spė
jama, kad į bloką įeitų: 
Turkija, Bulgarija ir Ju
goslavija, ir prie to bloko 
tikrai prisidėtą Graiki ja.

I

Blokas Prieš Ašį Balkanuose
lija vargiai įveiktų jį su
triuškinti.

Balkanų valstybės neno
ri įsivelti į Karą, bet jos y- 
ra pasiruošusios ginti sa
vo nepriklausomybes, kaip 
kad gma Graikija.

—“Tarybų Lietuva” pra
neša, kad Pienocentras 
Vilniuje netrukus pradė
siąs statyti didžiulius na- laisvės, 
mus, kuriuose būsianti 
šios įmonės direkcija, o 
kartu ir šaldytuvai.

lankyti visas lietuvių kolonijas, 
kad išaiškinti visiems tikrą pa
vergtos Letuvos padėtį ir pas
katinti lietuvius kovai dėl Lie
tuvos nepriklausomybės 
vės.

Adv. S. Gabaliauskas 
kalbingas ir nuoširdus, 
nuoširdžiai patariame 
lietuviams, kur tik yra rengia
mos adv. S. Gabaliauskui Pra
kalbos. sueiti ir pasiklausyti, o 
pasiklausę paremti mūsii tautos 
kovą dėl nepriklausomybės ir

ir lais-

yra iš-
Todėl 

visiems

laisvės. (Adv. S. Gabaliausko 
prakalbų maršrutas telpa 8-tam 
pusi.),
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Mirė Teisėjas HaKoran
Norwood, Mass. — Pe

reitą ketvirtadienį mirė 
teisėjas James A. Hallo- 
ran, 70 metų amžiaus. Pa
laidotas pirmadienį, sausio 
13 d. iš St. Catherine’s par. 
bažnyčios su iškilmingo
mis pamaldomis Highland 
kapuose. A. a. teisėjas Hal- 
loran buvo įžymus katali
kas, ilgametis miestelio 
valdžios moderatorius ir 
patarėjas.

liais liuosnoriais talkinin
kais energingai veikė ge
sindami gaisrus. Priešlėk
tuvinės patrankos irgi ne 
tik Londone bet ir jo apy
linkėse nuolat “lojo” į ne
matomus, bet užančius 
aukštai orlaivius, tokiu bū
du daugelį neprileisdami 
pasiekti paties Londono 

I centro. Naziai, tuo pačiu 
laiku, orlaiviais bombarda
vo Liverpoolį ir daugelį ki
tų miestų.

atsakė: Kaip gi, dirba. Po 
dvylika litų per dieną gau
na. Kad ir šis tas pabran
go, vis dėlto galim gyven
ti dar kadrilį sušokti. — 
Jeigu jau Paleckio valdžia 
šoka pagal Stalino dūdą, 
kodėl gi senutei Garkaus- 
kienei nešokti kadriliaus?

Sovietų Žemės "Reforma"
i ji v ePrancūzija Vi 

Lietuvius Studentus
Šelpia Pinigai Neietiiri Vertės

Va Bandė Londoną 
Naikinti Usnimi

London, sausio 13 —Vo
kiečių orlaiviai vėl praeitą 
naktį bandė naikinti Lon
doną ugnimi. Eilės orlaivių 
lėkė virš Londono numes
dami daugiausiai padega
mąsias bombas. Toks bom
bardavimas tęsėsi per 4 va
landas be sustojimo. Lon
dono ugniagesiai su civi

Badas Prancūzijoj
Tūlas tremtinys, Dr. 

Hermann Budzislawski, 
žurnalistas, pabėgęs iš 
Prancūzijos į Ispaniją, o iš 
Ispanijos atvykęs į Ameri
ką, kalbėdamas Amerikos 
Rašytojų Lygos susirinki
me, Cambridge, Mass., pa
reiškė, kad Prancūzijoje, 
ypač koncentracijos stovy
klose trūksta maisto. Kaž
kuriose šalies dalyse žmo
nės badauja.

— “Tarybų Lietuva” ru
sų revoliucijos sukaktuvių 
proga įsidėjo pirmame pu
slapyje dailininkės Tara- 
bildienės pieštą paveikslą 
apie eisenas Maskvoje. Vi
si darbininkai atvaizduoja
mi su Lenino ir Stalino i* 
konomis, bet įdomiausia 
tai, kad lapkričio mėn. 
Maskvoje darbininkai eina 
su paprastais švarkeliais, 
o moterys vien suknelė
mis apsirengusios. Visa 
tai darosi lapkričio mėn. ir 
tai Maskvos šalčiuose!

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Sovietai Baudžia | Lietuva ‘W

— Kauno apygardos tei
smui perduoti šie asmenys 
1) Serą Stoljanienė už tai, 
kad supirko 34 metrus į- 
vairios šilkinės medžiagos, 
30 metų įvairios vilnonės 
medžiagos, 53 metrus įvai
rios drobės, 24 paklodes, 
30 staltiesių ir kt., už dau
giau kaip 4.900 litų; 2) Ro- 
muald. Makauskas ir Juo
zas Batulevičius kaltinąjį 
už viršminėtų atsargų su- 
darinėjimą. M a k a u s kas 
spalio pradžioje, versda
masis kepėjo amatu, suslė
pęs pas Juozą Batulevičių 
Einorių kaime, Alovės val
sčiuje 6 kg. 800 gr. arbat
žolių, 4 kg. karčių pipirų, 
15 kg. lašinių, 51 kg. lydy
tų taukų ir 86 kg. vinių; 
3) Dovydas Migdaliauskas 
ir Mauša Volpertas kalti
nami, kad iš anksto susita
rę ir bendrai veikdami iš
gabeno iš Maušos Volper- 
to krautuvės Kėdainiuose 
3 statines pokosto ir 1 sta
tinę varvelio 1.227 lt. ver
tės. Visiems jiems gręsia 
katorga iki 10 metų.

— “Tarybų Lietuva” įsi
dėjo žydelio “Eltos” direk
toriaus L. Sauso straipsnį 
apie “spaudą socializmo 
tarnyboje’. Šis autorius, 
neseniai atsiųstas iš Mask
vos, rašo, kad dabar jau 
uždarytasis dienrašt. “Lai
kas” buvęs šlamštas, turė
jęs tikslą suvilioti miesto 
ir kaimo varguomenę por
nografija ir kriminaline 
kronika. Kaip ir visa kita 
spauda, taip ir “Laikas” 
šmeižęs komunistų judėji
mą ir sovietus.

Tačiau “draugas” Sau
sas, matyti, nežino, kad 
“Laiko” redaktorium buvo 
ne kas kitas ,kaip “drau
gas” Justas Paieckis.

“Draugas” Sausas savo 
straipsnyje kas sakinyje 
vartoja žodį “mūsų”: “mū
sų respublika”, “mūsų 
nauoji spauda” ir t.t. Įsi
dėmėkite, kad “draugui” 
Šausui žodis “mūsų” reiš
kia “Lietuvos Respublika”, 
Lietuvos naujoji spauda ir 
1.1.

— “Tarybų Lietuva,” ap- 
rašinėdama Kauno nuotai
kas prieš bolševikų revo
liucijos šventę, sako, kad 
drabužių krautuvėse nebu
vę judėjimo, bet užtat pir
kę raudonų vėliavų. Net 
buvę namų savininkai, iš 
kurių jų nuosavybė atim
ta, pirkę vėliavas ir “di
džiųjų” revoliucijos vadų 
atvaizdus.

Pabandytų nepirkti vė
liavų ir jų neiškabinti prie 
vartų! Čeką tokius aprū
pina valdiška vieta kalėji
me...

— Švietimo komisaria
tas įsakė visų mokyklų ve
dėjams išsiimti iš mokyklų 
bibliotekų “antikomunisti
nės ir klerikalinės literatū
ros knygas.” Tokiu būdu 
iš mokyklų bus išimta di
džiuma knygų; nes nepri
klausomoje Lietuvoje ko
munistinės ir antireliginės 
literatūros nebuvo. Moky
klų bibliotekoms knygas 
ateityje patikrins ir iš
siuntinės pats švietimo ko
misariatas.

—Komunalinio ūkio ko-
— Pakruojuje surengti 

rusų kalbos kursai. Juos 
pradėdami, organizatoriai 
pasiuntė telegramą “mūsų 
globėjui ir vadui draugui 
Stalinui”. Kai cariškose 
mokyklose lietuviai buvo 
rusinami, tai vis dėlto ne
reikėjo už tai dar dėkoti 
Nikalojui!

misaras išleido įsakymą, 
kuriuo vasarnamiai turi 
būti pertvarkyti ir pritai
kinti gyvenimui žiemą. To
kiuose vasarnamiuose rei
kalaujama pastatyti kros
nį, pertvarkyti langus, ap
kalti patį namą ir izoliuoti 
lubas. Taip pat nebaigti 
namai turį būti skubiai

— Kaune buvo atidaryta 
darbininkų butų kolonija, 
kurią kaip rašo “Tarybų 
Lietuva,” pradėjusi statyti 
“tautininkų valdžia”. Taip 
pat Drobės gatvėje, Šan
čiuose, atidaryti pradžios 
mokyklos rūmai, kurie yra 
didžiausi ir gražiausi ne 
tik Kaune, bet ir visoje 
Lietuvoje, šie rūmai buvo 
pradėti statyti dar prieš 
dvejus metus, o dabar tik 
baigti. Jų pastatymui ne
priklausomosios Lietuvos 
valdžia išleido vieną milio- 
ną litų.

baigti statyti. Tam reikalui 
būsiančios duodamos ir pa
skolos. Avanso duodama: 
nebaigtam namui ligi 1000 
litų, o vasarnamiui ligi 500 
litų. Tenka pasakyti, kad 
avansai yra gausūs....

—Sovietų spauda prane
ša, kad Vilniuje esą numa
toma pastatyti kelis pasta
tus komunistų partijai 
(pionieriams ir kultūros 
klubui). Be to būsią stato
mi rūmai sovietų valdžios 
įstaigoms. Taip pat numa
tyta statyti prie Neries 
(netoli Žaliojo tilto) rū
mus valstybės operai. Jdo- 
se tūpsią 1,500 žiūrovų.

— Žinomo lietuvių tau
tos veikėjo Petro Vileišio 
vardo aikštė Kaune pava
dinta “spalių revoliucijos 
aikšfe”, o Lukiškių aikštė 
Vilniuje — “tarybų aikš
te”.

MEDUS

GERIAUSIUS 
| PERMANENT WAVE 
' GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ 
! PINIGUS

CASPER’S BEAUTY SALOM
L ST., SO. BOSTON, MASS.

- Tel. StTU 4645 \ »
i^^usta, ar sunūbi dirba, ji

j — “Tarybų Lietuvoje 
įdėtas pasikalbėjimas su 

j kažkokia senute Garkaus- 
kiene, kuri nupiešė tokį 
“laimingą” gyvenimą. Pa-

n

Grynas bičių medus, ku 
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — te 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadway, So. Boe- 
ton, Mass.

— Lietuvos komunistų 
partijos centro komitetas 
ir susovietintos Lietuvos 
komisarų taryba praneša, 
kad “žemės pertvarkymas” 
esąs baigtas. Iš viso į že
mės fondą buvo paimta 
586,000 hektarų žemės. 01 
bolševikų reforma palietė 
27,000 žemės savininkų. O- 
ficialinisme pranešime sa
koma, kad žemė esanti pa
imta iš “dvarininkų”, vie
nuolynų, bažnyčių ir stam
bių žemvaldžių.” Iš dvari
ninkų, vienuolynų, bažny
čių ir stambių Žemval
džių.” Iš dvarininkų ir 
stambesnių žemės savinin
kų esą paimta 398,000 ha, 
iš ūkininkų, turėjusių virš 
30 ha, paimta 137,500 ha, 
iš bažnyčių ir vienuolynų 
185,000 ha, iš valstybės ir 
visuomenės žemių 16,500 
ha ir iš kitų žemių 15,500 
ha. Paėmę visą nusavintos 
žemės plotą ir jį padalinę 
iš savininkų skaičiaus, iš
eina, kad kiekvienas savi
ninkas turėjo net nepilnus 
20 hektarus. Tai tokie yra 
“dvarininkai ir stambieji 
žemvaldžiai”, iš kurių že
mė atimta.

Dar įdomesnė yra stati
stika, kuri rodo, kaip nu
savintoji žemė buvo pada
linta. 58,500 hektarų yra 
palikti sovchozams, ku
riuose laukų darbininkai 
bernaus sovietinei valsty
bei. 28,000 ha nusavintų 
miškų taip pat perduota 
sovietinei valstybei. 3,500 
hektarų paftkta įvairiems 
vietiniams reikalams, 6,- 
000 ha komunistinėms or
ganizacijoms ir mokyk
loms, 8,000 ha palikta mie
stams ir miesteliams pra
plėsti. Kaip oficialiniame 
pranešime sakoma, “beže
miams, mažažemiams ir 
kumečiams išdalinta 384,- 
000 ha”. Tad vidutiniškai 
kiekvienai šeimai neišeina 
net po penkis su puse hek
taro. Jeigu net atskaitysi- 
me, kad daliai mažažemių 
neduota daugiau kaip po 
kelis hektarus, ir tai vargu 
ar bežemių ir kumečių šei
mai išeis daugiau kaip po 
7-8 hektarus.

Paėmę pieštuką ir su
skaičiavę visas išdalintas 
žemes, gauname 556,000 
hektarų, tuo tapo į žemės 
fondą paimta 586,000 hek
tarų. Bet kur dingo 30,000 
hektarų, apie kurių panau
dojimą nepasakyta? Ar 
juose raudonarmiečių o- 
kupantams įtaisyti aero
dromai, šaudymo aikštės, 
ar ši žemė paimta kareivi
nėms? Iš oficialinių prane
šimų taip nieko ir nesuži
nome. Lietuvos gyventojai, 
kuriems okupantai yra už
čiaupę burnas, be abejoji
mo, negali pareikalauti at-

AR JAUČIATĖS NUVARGĘ 
-BE VIKRUMO?

Skauda galvą — Mputg viduriai ?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 

ilpunta viduriai, dvokia kvapas, ait
rumas, imkite FTOSN-A-MINT. Ta 
malonaus skonio Uuosuojanti kram
toma guma švelniai bet tikrai liuo- 
aaėja vidurius. Inyktt einant gult. Ry
te jaukite tikrą patengvUtimg ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir *nų mili
jonai naudojasi nebrangiu FEEN-A- 
MINT Jis tinka ir jūsų šeimai. Nu- 

FEEN-A-MINT šiandien!

skaitos. Bet mes, gyvenan
tieji laisvose šalyse, turi
me visišką teisę reikalauti 
atsakymo: kur padėta pro
tėvių žemės 30,000 hekta
rų?

Oficiliniame pranešime 
dar sakoma: “Pusė visų 
valstiečių ūkių turėjo že
mės nuo pusės iki 10 ha. 
Didelė šių valstiečių dalis 
neturėjo nei arklio, nei 
karvės. Juos slėgė nepake
liama mokesčių ir skolų 
našta, jų ūkiai buvo par
duodami iš varžytinių, pri
slėgti vargo ir neturto jie 
nusigyvendavo, patys tap
davo samdiniai, gaudami 
žemiausią mokestį už savo 
sunkų darbą.” Nesigilin
dami į šiuos bolševikiškos 
demagogijos perlus, pasi
tenkinsime tik šiuo kon
statavimu: Jeigu ligšiol 
“pusė valstiečių” teturėjo 
iki 10 ha žemės, tai po bol
ševikiškos “reformos” dar 
sukurta 70,000 ūkių, kurie 
turės tarp 6 ir 8 hektarų 
žemės. Kokiu būdu šie 
badmiriai sukurs “socialis
tinės žemės ūkio kultūros 
židinius”, lieka bolševikiš
kų gudragalvių paslapti.s

Žemės ūkio komisaras 
“draugas” Mickis guodžia, 
kad “darbo valstiečiams” 
įsikurti esą paskirta 20 mi
lijonų litų. Bet dar turinti 
būti paskelbta tvarka, 
kaip toji “milžiniška” su
ma būsianti skirstoma. 
Juk kiekvienai šeimai, “ga
vusiai žemės, iš šių 20 mi
lijonų, kuriems dalinti dar 
turinčios būti paskelbtos 
taisyklės, išeina po... 286 
litus. Galima įsivaizduoti, 
kokie “socialistinės žemės 
ūkio kultūros židiniai” su
žydės bolševikų alinamoje 
nelaimingoje Lietuvoje.

Telegramoje, kuri rusų 
bolševikų revoliucijos 23 
metų sukaktuvių proga pa
siųsta “Kauno darbo žmo
nių vardu” — “didžiajam 
žmonijos genijui, išmintin
gajam tėvui, mokytojui 
draugui Stalinui”, tarp ki
ta ko sakoma: “Prieš mus 
stovi didžiulis uždavinys 
trumpiausiu laiku pereiti 
kelią, kurį praėjo TSRS 
darbo žmonės.” Jeigu lie
tuviškieji Stalino padų lai
žytojai nebus greit iš Lie
tuvos išvyti, galime būti ti
kri, kad jie “trumpiausiu 
laiku pereis kelią”, kurį 
praėjo kitos Kremliaus o- 
kupuotosios tautos: visa 
lietukų tauta gyvens pur
ve ir skurde...

Rusų bolševikų revoliu
cijos sukaktuvės šiemet 
pasitaikė ketvirtadienį ir 
penktadienį — lapkričio 7 
ir 8 d. Kaip ir visoje Rusi
joje, taip ir okupuotoje 
Lietuvoje sekantis po bol
ševikiškų švenčių sekma
dienis buvo paskelbtas 
darbo diena, nes “ekono
miniu požiūriu dažnos dar
bo pertraukos yra liaudies 
ūkiui nuostolingos ir žy
miai mažinančios darbo 
našumą.”

— Iš Vichy gauta žinių, 
kad Prancūzijos vyriausy
bė paskyrė visiems me
tams stipendijas 12 lietu
vių studentų, kurie pasili
ko Prancūzijoje. Jų dau
guma buvo nepriklausomo
sios Lietuvos vyriausybės 
stipendininkai, tačiau atė
jus maskolių okupantams, 
raudonoji Lietuvos valdžia 
iš jų stipendijas tuojau pat 
atėmė. Tuo būdu lietuvių 
studentai buvo atsidūrę į 
labai vargingą padėtį, tuo 
labiau, kad jie negalėjo 
kaipo svetimšaųliai gauti 
jokio darbo.

Šis gražus prancūzų y” 
riausybės žestas sukės 
visuose lietuviuose gila 
dėkingumo jausmą, yp 
atsiminus, kad Prancūzi 
ištikta didelių nelaimių 
suskaldyta į kelias da 
pati gyvena visokerioj 
sunkumus.

Stipendijas gavo šie 
tuviai studentai: J. Kos 
Aleksandravičius, 
žymiausių lietuvių po* 
Babilius, Kudirka, 
jauskas, Vardauskas, 
laitis, Dundulis, Kiaulė 
Kiaulėnienė, Ralys, Pa 
vičiutė ir Padalskienė.

Tenka pastebėti, 
stipendijos gautos L: 
vos Pasiuntinio Pran< 
joj p. P. Klimo pasta 
mis. P. Ministeris P. 
mas, ilgus metus išb 
nepriklausomos Lieti 
valstyb. pasiuntiniu I 
cūzijoje.

Prancūzijoje dar yr 
silikę nemaža lietuvii 
pač darbininkų, kurii 
mano grįžti į bolševi 
kupuotąją Lietuvą. J 
dėtis taip pat yra 
sunki, nes ir jiems, 
svetimšaliams, nei 
susirasti darbo, tuo 1 
kad pačių prancūzų 
yra daug bedarbių. I 
rie lietuviai gyvena

• v • vie
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Pieta Amerikoje Kelionės 
įspūdžiaii r
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—“Tarybų Lietuva” nu
siskundžia, kad žmonės ne
skaito laikraščių. Nežiū
rint to, kad spaudos kaina 
nupiginta, bet vis dėlto 
žmonės, patyrę susovietin- 
tos spaudos melagingumą 
ir aklą parsidavimą oku
pantams, kratosi sovietiš
kų laikraščių.

Net oficiozas pripažįs
ta, kad darbininkai nenori 
imti užmokesčio pinigais, 
o reikalauja grūdais. Tas 
prisipažinimas geriausiai 
įrodo, kad darbininkai ne
mato jokios prasmės imti 
pinigus, nes už juos vis 
vien nieko nenupirksi.

jionalizavus visas 
, jose dirbantiems 
kams ir kitokiems 
jams kurį laiką iš 
įvo mokamas joks 
nas. Dabar sovietų 

vyr. farmacijos 
praneša, kad už 

o lapkričio 1 iki 15 
įa mokėti avansą, 
daugiau, kaip 200 
suma parodo, kiek 
oje Lietuvoje už- 

?t tokią specialybę, 
istininko, turį tar- 
i.

1ARIA VALANDA

ntį sekmadienį, sau- 
d., per Avė Maria 
valandą bus trans- 
įa apie šv. Juozapą 
ūssa.
Maria radio valanda 
riekvieną sekmadie- 
itoties WMCA, New 
ir pertransliuojama 
WIP, Philadelphia; 

J, Boston; WLLH, 
L; WSPR, Spring- 
r WSAR, Fall River,

>je jau ilgus metus, 
jie yra skaudžiai nu- 

" ję per karo įvykius.
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Perite Maitet
BattruftiGnaz lr> Klinga, Sav. 
3 Broadway, Tai. ŠOU 3120 

SO. BOBTON. M AM.

Draugijų Valdybų Adresai
r

BV. JONO EV. BL. PABALPINM 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagždys,
601 6th SL, So. Boston, Maaa. 

Vice-Pirm. Albinas P. Nevlera,
16 Winfirtd St., So. Boston, Maaa. 

ProL Rast Jonas Glineclds,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fln. Aleksandras Ivaika,
440 E. Sixth 8L, So. Boston, Ma* 

Iždininkas Vincas Zaleskas,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Winfield SL, So. Boston, Ma*

Draugija laiko susirinkimus kas tra> 
čią nedfeldienj kiekvieno mSneskt
2 vaL po piety, Parapijos salt j, 4M 
1B 7tk at. su Boston. Mm

l

iĮ
Parašė Kun. J. Paškauskas. 

Knygute labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadwąy, 
So. Boston, Mass.

Užsisakykite Tetiko Pas Mos
Pristatom geriausi toniką Pikni- | 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos. 

Myopia Club Beverage Co. 
i, Mass.Td.Dedh* 1304-W 

l'PRAMAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R j
Grafton he., Ii limnljin
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Be Aukų Ir Kovos:NebuvoJr

(.Kelios mintys ruošiantis Vašu- tos dienos aktą netik buvo 
rio 16 dienos šventei)

šįmet vasario 16 dieną 
sueina 23 metai, kaip bu
vo paskelbta Vilniuje Lie
tuvos Valstybės Nepriklau
somybė.

Tai brangi ir atmintina 
visiems lietuviams diena, 
sūrią vertėtų atatinkamo
mis iškilmėmis paminėti.

1918 m. vasario 16 dieną 
Lietuvoje tebebuvo vokie-

konfiskuoti tuo laiku Vil
niuje išeinantieji lietuvių 
laikraščiai įsidėjusieji Ne
priklausomybės aktą bet 
prasidėjo kratos pas Vals
tybės Tarybos Narius ir 
net jų areštai.

Bolševikų įtikinėjimai,

■ ■■ f

Tik pralaimėję vokiečiai 
kovas, ties Šiauliais ir 
Radviliškiu su Lietuvos 

kariuomene pr adėjo trauk
tis iš Lietuvos, pakeliui 
plėsdami gyventojus (žiū
rėk Santarvės Komisijos 
Pirmininko Generolo Nis- 
selio atsiminimus apie vo
kiečių kovas su lietuviais). 

Šiuos istorijos faktus ga
li neigti ir priešingai tvir- 

I tinti tik piktas istori
jos klastuotojas.

Todėl bolševikų pasakos

šeštadienį, (Jurgio Washingtono dienoj), vasario 
22 d., 1941 metais, Šv. Roko par. salėje, Montello, Mass., 
L. R. K. Federacijos N. Anglijos Apskritis šaukia Nau
josios Anglijos Katalikų Seimelį, į kurį prašome katali
kiškų draugijų išrinkti savo atstovus. Kviečiame į šį 
Seimelį nevien draugijų atstovus, bet ir įvairius veikė
jus ir profesijonalus. Šis Seimelis turėtų būti vienas 
skaitlingiausių, nes yra susidariusių daug reikalų, ypač 
šiais laikais, kada Rusijos komunistai yra užgrobę Lie
tuvą. ■

Seimelio

kad Lietuvą tapo Nepri- aP^e vokiečių palankumą 
klausoma Valstybė su Vo- *r paramą atgimstančiai 
kietijos pagelba yra klai- Lietuvos Valstybei yra šly- i 

griežtai kštus šmeižtas jaunos Lie-dingi. Vokietija

tvarką ir eigą paskelbsime vėliau. 
Kun. K. Vasys, Dvasios Vadas, 
Antanas Zaveckas, Pirmininkas, 
Benediktas Jekutis, rašt. 
K. Vencius, iždininkas.

Paėmę Bardiją ir pasiruošę pulti Tobruką, kurio 
laukia toks pats likimas, britai tikisi visiškai sunai
kinti generolo Graziani armiją. Tada didžiulė Italijos 
kolon. Libyja būtų užkariauta, nes italai nebepajėgs 
atsiųsti iš namų pakankamai pageltos britų puolimui 
atsispirti. Be to planuojama suorganizuoti sukilimas 
Etijopijoj, kuri būdama visai nuo Italijos atkirsta, ne
galės beišlikti italų rankose. Tuo būdu Italija nustotų 
visų savo kolonijų. Grandijoziškas Mussolinio pla
nas sukurti modernišką Romos imperiją gali subyrėti 
kaip pastatytas iš kortų namelis. Tiek pastangų, mil
žiniškų lėšų, neįmanomų, kaip rodėsi, pasisekimų — 
ir viskas griūva nuo smarkesnio audros vėjo. Kuria 
kryptimi dabar skrenda Mussoliniosvajonės? Sakoma, 
jis atsidūrė ligoninėj. Nieks nė neklausia, dėl kokios 
priežasties.

Patys britai nemaža buvo nustebę dėl savo laimė
jimų. Dabar jau nebesistebi. Arčiau susidūrę su tiek 
išgarsinta motorizuota italų armija, jie greit ištyrė, 
kad moderniškieji “Romos legijonai” baisūs vien eti- 
jopams ir albanams. Jau graikai nuėmė nuo jų gal
vos liaurų vainiką. Kiekviens pralaimėtojas padaro 
prasto įspūdžio, bet pas italus pasireiškia ypatingas 
ryžtingumas — pasiduoti. Skaitlingi belaisvių būriai 
—tai charakteringas reiškinys po kiekvieno italų ne
pasisekimo. Du-trys pralaimėjimai, ir jų armija su
tirpsta.

Tokiu italų sunegalėjimu įdrąsinti, britai jau pra
deda kalbėti apie okupaciją pačios Italijos. Bet, ži- 
n£ht sveiką britų orientuotę, vargu beįmanoma, kad 
tai būtų tikras jų planas. Jeigu jį turėtų, tai jo taip 
Viešai neskelbtų. Tai kažkokia eiliniam žmogui ne
suprantama propaganda. Pulti Italiją, ypač dar iš 
anksto išsigarsinus, būtų britams saužudystė, nes jie 
tuč tuojau susidurtų su milijonine vokiečių armija. 
Anglai, tur būt, pakankamai ištyrė, ką reiškia kautis 
ant sausos žemės su motorizuota vokiečių kariuome
ne. Be to, ir italai visai kitaip kovotų savo žemėje, ne
gu Afrikos tyruose. Tad puolimas Italijos vien sustip
rintų Romos - Berlyno ašį ir daug palengvintų Hitle
rio ir Mussolinio uždavinį. Jau pusė metų kaip vokie
čių armija stovi be darbo. Ji visokiais būdais ieško 
progos susiremti su anglais ant sausos žemės.

Neįmanoma, kad Anglija, puldama Italiją, tą pro
gą taip lengvai jai suteiktų. K.

čių okupacinė kariuomenė, [priešinosi vasario 16-tos ^uvos Valstybės ir įžeidi- kas tautos valios suklasto- 
eurios vadovybė dar sva- dienos aktui ir nenorėjo ma8 visos lietuvių tautos, jimo aktas, kuris nedaro 
jojo apie vokiečių karo leisti susikurti Lietuvos kurl°s geriausi sūnūs ties darbės Sovietų Rusijos di- 

......  . ................... ... .. rjgentarns Lietuvoje, ir, 
“liaudies seimo” kaip su
klastojusio lietuvių tautos 
valią, nutarimai prijungti 
Lietuvą prie Sovietų Rusi
jos jokiu atveju nepanaiki
na Lietuvos Valstybės Ta-

Komunistiniai Rinkimai
Lietuvoje

Komunistų laikraštis iš 
Lietuvos “Tarybų Lietu
va” praneša, kad Sausio 
12 d. įvyksta rinkimai į 
sovietų Sąjungos vyriausią 
sovietą. Reikėsią išrinkti 
35 atstovus; 25 į “respub
likų rūmus ir 10 į tautų 
atstovybę.”

Kaip pirmiau, taip ir da
bar, komunistai pasirūpi
no paskelbti kandidatus į 
rinkimus. Lietuvos pilie
čiai neturėjo teisių kandi
datus rinkimui balsavi
mais paskirti, visa tai bu
vo padarytaStalino garbin
tojų. Bet dabar jie skelbia, 
kad žmonės balsavimais 
išrinks atstovus. Komuni
stai varys Lietuvos pilie
čius balsuoti už paskirtus 
kandidatus, bet kad pilie
čiai balsuodami neišrink
tų komunistams priešingo 
žmogaus, tai Stalino ver
gai paskyrė tik 35 kandi
datus į 35 vietas. Skaityto
jai spėkite ar tie kandida
tai bus vienbalsiai išrink
ti?

Apie panašius pirmiau

ratiniu būdu išrinko Stei
giamojo Seimo nutarimai 
tebėra galioje ir joks Rusi
jos diktatas pavydale ta
riamojo “liaudies seimo” 
nepanaikins aukščiau mi
nėtais aktais laisvai ir iš
kilmingai pareikštos lietu
vių tautos valios, patvir
tintos mūsų liaudies sava
norių krauju Nepriklauso
mybės kovose.

Lietuvių tauta savo Ne- 
1920 metais su visais Lie- a^tų apie nutraukimą vi- priklausomyb. šventės pro- 
tuvos Nepriklausomybės s°kiy ryšių su buvusiais ga nuoširdžiai ir iškilmin- 

jų tarpe ir su i Lietuvos Valdovais ir pa- gai sveikins Jungtinių A- 
• ’ •’ .'skelbimą Lietuvos visai merikos Valstybių Prezi

dentą dėkodama jam už 
moralinę paramą paverg
toms tautoms. Mūsų tauta 
niekad neužmirš J. Ameri
kos Valstybių Prezidento 
VViisono paskelbusio Tautų 
apsisprendimo dėsnį, kaip 
ir dabartinio Prezidento 
Roosevelto nepripažinusio 
Lietuvos okupacijos.

| Radviliškio miestu besi- j 
; kaudami su vokiečiais pa- 
į aukojo savo jaunas gyvy
bes dėl Lietuvos Nepri- 

i klausomybės.
Atgimstančios Lietuvos 

savanorių kariuomenė su- j 
sidedanti iš neturtingų rybos vasario 16-tos die- 
kaimų ir miestų darbinin- 1108 Lietuvos Steigiamo- 
kų energingai kovėsi 1918- J° Seimo gegužes 15-tos d.

pergalę ir pasilikimą Lie- Nepriklausomai Valstybei. I 
:uvoje. Ne tik vokiečių ka- j Geriausiu liudijimu vo- į 
riuomenės Vadovybė su kiečių priešingo nusistaty- 
Judendorfu priešakyje, ‘mo Lietuvos Nepriklauso- 
jet ir Kaizerio valdžia darjmybės gali būti okupaci- 
1918 m. pavasarį tikėjomės vokiečių kariuomenės, 
vokiečių karo laime ir vadovaujamos gener. Von 
griežtai buvo priešingi Lie-' der Golz, kovos su Lietu- 
tuvos Nepriklausomybei, j vos kariuomenės savano-
Lietuvos Tarybos žygis riais ties Šiauliais ir Ra- 
skelbti Nepriklausomybę dviliškiu, kurios pasibaigė 
buvo labai rizikingas. To- okupacinės vokiečių ka- 
dėl paskelbus vasario 16- riuomenės pralaimėjimu, priešais, 

raudonųjų bolševikų gau
jomis slenkančiomis iš Ru
sijos ir lenkų dvarininkų 
organizuotais legijonais iš 
Lenkijos.

Mūsų jaunos kariuome
nės kova buvo garbinga 
kurios tikslas buvo apsau
goti kraštą nuo įsiveržimų 
svetimųjų ir užtikrinti gy
vybę atgimusios Nepri
klausomos Valstybės.

Lietuvių tauta lygiai 
narsiai ir garbingai kovo
jo su visomis svetimomis 
kariuomenėmjs, kurios tik 
buvo įsiveržusios į Lietu
vą. 1918-1920 metais su 
priešais kovojo visa Lietu
vos liaudis, nes sulenkėję

Nepaprasti Roosevelto Reika
lavimai

t

buvusius rinkimus Lietu
voje sovietų Rusijos laik
raštis “Pravda” rašė, “kad 
žmonės išrinko Stalino 
kandidatus. Buvo dar užsi
likusių valstybės priešų, 
kurie norėjo nustatytiems 
rinkimams pakenkti, bet 
komunistų partija juos nu
galėjo.”

Taigi galima drąsiai sa
kyti, kad sekmadienį įvy
kusiuose Lietuvoje rinki
muose Stalino kandidatai 
buvo vienbalsiai išrinkti, 
visi 35, nes kitų nebuvo.

Kad greičiau pasmaugti 
tautybę Lietuvoje Stalino 
vergai “rinkimams” išsta
tė ir ne lietuvius kandida
tus, pavyzdžiui, komisarą 
Pozdniakovą. Jis yra at
siųstas iš sovietų Rusijos, 
o dabar Lietuvos komunis
tai išrenka jį atstovu. Per 
dvidešimts dviejus metus 
nepriklausomoje Lietuvoje 
nereikėjo svetimšalių rink
ti į vyriausybės vietas, pa
tys lietuviai tiksliai suge
bėjo savo tėvynę valdyti. 
Jei komunistai sako, kadr r ori

Prezidentas Rooseveltas 
pareikalavo, kad Jungtinių 
Amerikos valstybių Kong
resas suteiktų jam vienam 
neribotą galią “parduoti, 
skolinti, išmainyti, ar kito
kiu būdu pavesti tautoms, 
kurios kovoja prieš dikta
torius, Jungtinių Amerikos 
valstybių karo laivyną, 
tankus, lėktuvus, ir visokią 
karo medžiagą.” Tai yra 
Amerikos istorijoje negir
dėtas reikalavimas, kad 
vienam žmogui būtų su
teikta tokią didžios svar
bos ir atsakomybės galią.

Prezidento šalininkai sa
ko, kad turėdamas tokią 
galią, jis galės pavesti da
lį, ar visą Amerikos laivy
ną ir visokius karo gink
lus, senus ir naujai išdirb
tus, tam kraštui ir tokio
mis sąlygomis, kaip jis pa
norės. Vienatinė sąlyga y- 
ra ta, kad prezidento nuo
žiūrai tai bus naudinga A- 
merikos apsaugai. Pats 
prezident. reikalauja, kad 
Kongresas tą dalyką tuo
jau pravestų.

Kadangi Kongrese yra 
didžiuma atstovų ir sena
torių Roosevelto partijos, 
tai galima tikėtis, kad tie 
reikalavimai prezidentui 
bus suteikti. Kada, praeitą 
rudenį, prezidentas Roose-

i

veltas įsakė 50 karinių A- 
merikos laivų pasiųsti į 
Angliją, nors įstatymai ki
taip . duoda nurodymus, 
Kongreso nariai to jo žy
gio nei užgyrė, nei pasmer
kė.

Pirmesnėse savo kalbose 
Rooseveltas sakydavo, kad 
Anglijai reikalinga duoti 
visokią pagelbą, tik nesių
sti kareivių. ‘Paskutinėje 
savo kalboje, į susirinkusį 
Kongresą, jis apie kareivių 
siuntimą į Angliją nieko 
nesakė, tik tarė: “Niekas 
negali pasakyti ko tikrai ši 
nepaprasta padėtis iš mū
sų pareikalaus. Tautos 
rankos neturi būti suriš
tos, kada tautos gyvybė y- 
ra pavojuje.” Išvada aiški.

Jei Amerikos apsaugai 
reikalinga suteikti vienam 
žmogui nepaprastą galią, 
tai vis reikėtų, kad Jungti
nių Amerikos valstybių 
Kongresas nustatytų ko
kias ribas ir visos galios ir 
vyriausybės nepavestų vie
nam žmogui. T.

Nepriklausoma Valstybe.
Lietuv. “liaudies seimas” 

išrinktas 1940 metais lie
pos 14-15 dienomis vei
kiant bolševikų partijos 
terorui ir grąsinant y2 mi
lijono rusiškos kariuome
nės durtuvų. Į minėtą 
“liaudies seimą” praktiš
kai negalėjo patekti nė vie
nas atstovas nebolševikas, Kaip atsakymą į garbin- 
o prieš pat rinkimų liepos gU.N Amerikos Vadovų pa-

- - - "■ ------- —mažasias
tautas mes turėtum savo 
švenčių proga pasižadėti 
ištikimai pildyti šios šalies 
piliečio pareigas ir visas 
savo jėgas paaukot Ame
rikos galybei ir įtakai iš
plėsti ir visų laisvų Ame-

10 dieną buvo suareštuoti stangas gelbėti 
visų lietuviškų partijų ir 
organizacijų vadai, kurie 
iki šiol be jokio apkaltini
mo tebesėdi bolševikų ka
lėjimuose, kad negalėtų 
daryti bet kokios įtakos 
rinkikams. Ar tai šitokiusLietuvos dvarininkai stojo ... * . . taniu p-nmvoii nrUžn ir rinkimus lydimus smurto nkos tautų gerovei pakelti.į priešų eiles ir kovojo su . ,.

Lietuvos liaudimi, kad ją ® ..
pavergti Lenkijos viešpa- Ututos, „val,os Pa:
tavimui, ištautėję ir ištv.r- ™skunu, tuo labiau, kad 
kę neskaitlingi Lietuvos nnlnmuose tedalyvavo 40 
miestelių šarlatanai susi-iDUOS!mc*\ turinčių nnki- 
dėjo su raudonųjų gaujo- ”\teisę teror? Rūgintų 
mis, puolė Lietuvą iš kito'Lietuvos gyventojų 
šono, kad ją prijungti prie' ^ad paslėpti šią klastą, 
Sovietų Rusijos o iš tre- bolse''lk,J. Agentai Įsake 
čio Dusės Deili i nusara ;sunaikintl V1SUS rinkimų- P J ? g r4 įjaisus įr protokolus. Sa-musų jaunai kariuomenei . F ,
įrėmė vokietis-okupantas. Ivalma suPrantama ^d

Su visais priešais lai- amu*.u >r klasta 
mingai baigusi kovas Lie- tes llaudles 
tuva žengė į Nepriklauso- nmasQ Prijungti Lietuvą 
mą gyvenimą pavesdama Pne Sovlet« *us,J°a ”eJ’ 
istorinės reikšmės žemės „ “tuvių tautos
reformą, jsivesdama savo ^btl ^es seimo 

L M nutarimą. Todėl lietuviųpinigus ir tvarkydama sa- „ _ , .• . - tautos žmones gyvendami
žmonių lygybės ir gerovės “z okupuotos Lietuvos ri
dės niais. Pasitaikusieji vasari° 16-tos dienos 
mūsų gyvenime trūkumai P™ga visam pasaulyje,_kur 
ir nesutarimai tai buvo tik gyvena didesnis būrys 
mūsų vidaus gyvenimo !tautiečių tą brangią 
reikalas ir niekas neturėjo Sėtuvių tauto dieną susi- 
teises kistis į musų namini l . _ __ ...gyvenimą stybes Nepriklausomybes

Pereitais metais birželio Paskelbimo akto.
15-tą dieną ištikusi mūsų 
Valstybę tragedija nėra iškilmių proga viso pašau- respublikonai, ir du mažes- 

: pasekmė mūsų tautoje bu- lio lietuviai turėtų pirmoje niųjų partijų atstovai, viso' 
vusių nuomonių skirtumų eilėje išnešti nutarimą pa- 96 senatoriai.
dėl vidaus Valstybės san- remianti Valstybės Tary-j Atstovų bute yra 268 de- 
tvarkos, bet tai yra išori- bos vasario 16-tos dienos ir mokratai, 162 respubliko
ms didžiojo kaimyno So- Steigiamojo Seimo gegu- nai, ir mažosios partijos 
vietų Rusijos padiktuotas žės 15 d. aktus ir pasižadė- 
aktas. Lietuvos visuomenė į ti tol nepadėti ginklų kol 
esmėje buvo politiškai vie- Lietuva tų dviejų aktų 
ninga ir stovėjo už Lietu- dvasioje neatgaus savo 
vos Nepriklausomybę.Nuo- Nepriklausomybės ir už- 
monių skirtumai dėl vai- protestuoti klastingą Lie- 
džios formų netrukdė iš-tuvos pavergimą, 
laikyti politišką krašto' Visuotinės Lietuv. Kon- 
vienybę viduje. jferencijos Vilniuje 1917 m.

Bolševikiškais metodais išrinktos Valstybės Tary- 
sulipdytas vadinam, “liau- bos ir visos tautos visuoti- 
dies seimas” yra tai tipiš- nu ir slaptu tikrai demok-

Mūsų mažųjų tautų šū
kis turi būti Amerikos ge
rovė — mūsų gerovė.

Būkime tikri, kad į mū
sų tautos Metropolį į Lie
tuvos Valstybės sostinę 
Vilnių sugrįž mūsų trispal
vė vėliava, tik žvaigždėtos 
J. Amerikos Valstybių lai
svės vėliavos globoje ir vėl 
garbingai plevėsuos Gedi
mino kalne Vilniuje.

God Bless America!
Tegyvuoja Nepriklauso

ma Lietuva!
Stasys Gabaliauskas 

Easton, Pa.
1941, sausio 2 d.

Kapitonas James G. Hel- 
mer, 163-čio pėstininkų

JUNG. VALSTYBIŲ 
KONGRESAS

Lietuvą valdo lietuviai, 
kam išrenka rusus ir žy
dus į vyriausybės vietas? 
Jei komunistai sako, kad 
Lietuvoje yra teikiama pil
na laisvė piliečiams, kodėl 
į 35 vietas paskiria tik 35 
kandidatus? Ar čia pilie
čiai turi balsavimo laisvę?

Ar nebūtų teisingiau ir 
sąžiningiau, jei komunis
tai pasakytų: “Lietuvoje 
rinkimuose laisvės nėra. 
Komunistų partija išrenka 
kandidatus ir žmonės turi 
už juos balsuoti.” Tai būtų 
teisingas ir sąžiningas ko
munistų pasakymas apie 
dabartinę Lietuvos padėtį. 
Bet, žinoma, tai iš komu- , 
nistų negalima tikėtis, nes pulko ; J5 kompanijos va- 
jie su tiesa visada apsilen-, das, kurią sudaro beveik 
kia, o sąžinės nebeturi. T.'indijondffA-

• v

Pirmadienį, sausio 6 die
ną pradėjo sesijas Jung. 
Valstybių 77-sis Kongre
sas.

Naujasis Kongresas su
sideda daugumoje iš de
mokratų. Senate yra 66 se-

Tos atmintinos dienos natoriai demokratai, 28

turi, 5 viso 435 narius.
Vadinasi, demokratai tu

ri daugumą Senate ir Ats
tovų Bute.

Prez. Rooseveltas savo 
kalboje iškėlė labai svarbų 
klausimą, būtent, šios ša
lies apsigynimo ir pagalbos 
teikimo Anglijai, Graikijai 
ir Kinijai. Šis naujasis 
Kongresas turės tą klausi
mą išspręsti.
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KALĖDŲ PABAIGTUVES
Tai buvo gruodžio šešta

dienio vakaras. Dangus bu
vo apgaubtas pilka skrais
te, krito šalti lietaus lašai. 
Greit ir septinta valanda 
vakaro. Nors oras lauke 
nemeilus, bet reikia eiti 
pas kaimyną, jis kvietė pa
geltam, sakėsi turįs kokio 
tai darbo. Eidama užsi
traukiau kalnierių ir bėgu 
kaip galima greičiau, bet 
šalti lietaus lašai vis mane 
paveja, ir vis krinta į vei
dą, į akis. O tu, kaimynėli, 
argi mes negalėjom tą dar
belį palikti dėl gražesnės 
dienelės? Pasukiau savo 
kelią Sherbrooke gatvėn. 
Čia nesimatė vaikštančių 
porelių, tik protarpiais 
praūždavo retas automobi
lis, taškydamas šlapią 
sniegą. Prie auto pasirodė 
vyriška figūra. Jis skrybė
laitę užsismaukęs ant akių, 
žiūri kiton pusėn gatvės ir 
lyg sau kartoja: “Greičiau, 
brangioji, greičiau.” Priė- 
ju arčiau, pamačiau pažį
stamą veidą. Tai neteisėtos 
meilės vagis laukia save 
išsvajotos, kada ji atbėgs 
ištrūkusi nuo šeimynos. 
Jis metė į mane pasibaisė
tinai rūstų žvilgsnį, tary
tum, sakydamas —- galas 
čia tave nešioja.. Aš me
čiau akis į šalį ir pasukau 
į parką.

Vasarą šitam parkelyje 
praleisdavom savo laisvą 
laiką tarp žaliuojančių me
delių, tarp žydinčių gėlelių 
ir galingai dvelkiančio jų 
aromato. Susisėdę ant suo
lelio, klausydavom links
mųjų paukštelių, nors 
mums nesuprantamų, bet 
sielą raminančių jų daine
lių.

Bet dabar jame nieko 

nesimatė, tylu ir ramu. Tik 
šniokštė šaltas šiaurys ir 
draskė medžių šakeles, c 
žemė baltavo lyg nuotaka, 
prisidengusi baitu šydu.

Baigusi savo kelionę, su
stojau prie kaimyno stube- 
lės. Jauna graži šeiminin
kė su šypsena veide atida
rė duris. Pas šeimininką 
jau viena porelė buvo sve
čių. Nuoširdus mūsų kai
mynėlis, kaip visada, taip 
ir šį sykį pradėjo mus link
sminti savo gražiais anek
dotais. Paskiau pradėjo ro
dyti Kalėdų pasveikini
mus. Mano mintys vėl pa
sikartojo, ir kokis čia dar
bas bus mums duotas. O 
šeimininkas vis kažko daž
nai žiūri į laikrodį, lyg tai 
dar ko laukia. Keliom mi
nutėm praslinkus, suskam
bėjo skambutis ir įėjo tė
veliai su dviems jaunais 
meno mėgėjais. Šitie du 
jaunuoliai atsinešė ir kny
gas nedaug mažesnes už 
save. Pamatę, kad mes do
mimės tomis knygomis 
tuoj pasidėjo ant stalo ir
pradėjo rodyti jose esan-

, Alytus-Dzūkijos Sostinė
ir aukšti kalnai byloja a- 
pie didingą Alytaus seno
vės praeitį Vilniaus pusė
je, dešiniajame Nemuno 
krante, ant aukštų Nemu
no krantų, kur dabar pa- 

> krypusios stovi lūšnos, sa
koma, seniau buvo didelis 
ir gražus miestas. Šį mies
tą vadinę ne Alytumi, bet 
Baltuoju miestu. (Pasak 
senų žmonių, Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Algir
do laikais Alytuje buvo ant

Šiandien Alytus yra Dzū
kijos kultūros ir adminis
tracijos centras. Rusų 
viešpatavimo laikais Aly
tus buvo mažas miestelis, 
o dabar išaugo į didelį 
miestą, kuris turi 10,000 
gyventojų, ir jo plotas uži
ma 673 ha. Gamtos požiū
riu Alytus labai gražus. 
Čia pat sausas pušynas, ir 
banguojąs Nemunas, kuris 
kiekvieną žavi ir stebina. 
O prie Nemuno piliakalnis

DARBININKAI

Jungt. Valstybių Navai Reserve Midshipman mokyk
los, New Yorke, nariai “bovina” paneles šokėjas, ku
rios atėjo į jų laivą.

čius piešinius, ir du kiš
kius gražiai nupieštus pa
dovanojo šeimininkui at
minimui. Ir vėl skambutis. 
Pasirodė daugiau svečių. 
Šeimininkas tuojau pa
kvietė į kitą kambarį, ku
riame stalas linko nuo sun
kaus kalakuto ir nuo įvai
rių valgių ir gėrimų. Pra
sidėjo vakarienė. Jauna 
šeimininkė vikriai sukosi 
apie stalą, o šeimininkas 
visus ragino. Prasidėjo 
kalbos, sugrįžo visų įvai
rūs prisiminimai. Nei ne
pajutau, kai pamačiau lai
krodis rodė vienuoliktą. 
Visi smagūs ir geroj nuo
taikoj grįžom namo. Turiu 
pasakyti, kad mūsų susi
rinkimas pas kaimyną pa
liko man ilgą prisiminimą. 
Tokių pavyzdingų pokilių 
pas mus retai būna. Daž
niausia susirinkę svečiai 
kitur geria, ūžia lyg nete
kę sąmonės, o paskiau vi
sas pokilis baigiasi pešty
nėmis ir skandalais, bet 
pas kaimyną Kalėdų pa
baigtuves praleidom taip 
smagiai ir pavyzdingai, 
kad net prisiminus smagu 
pasidaro.

Palangos Birutė.

piliakalnio medinė pilis, 
kaip ir kitos, buvusi pasta
tyta apsigynimo tikslais ir 
sudariusi pirmutinę Lietu
vos apsaugos liniją nuo 
kryžiuočių užpuolimų. Ši 
pilis buvo vadinama Ali- 
ten. Stovėdama prie Ne
muno, prie to didžiojo ke
lio į Lietuvą, Alytaus pilis 
ne kartą atrėmė kryžiuo
čių puolimą ir, reikia ma
nyti, savo laiku vaidino di
delę rolę mūsų protėvių 
karuose su vokiečiais. Ša
lia šio piliakalnio ėjo vo- 

1 kiečių riterių žygių keliai, 
kuriais jie dažnai puldavo 
Lietuvos vidurio žemes ir 
kartais Vilnių.

Netoli piliakalnio, sako
ma, seniau stovėjo 7 baž
nyčios, kurios savo mūrais 

j baltavo už kelių mylių ir 
i bokštais debesis rėmė. Pi
liakalnis stovi tarp dviejų 
gilių griovių, nuo lauko 
pusės atskirtų aukštu pil
tu pylimu. Netoli piliakal
nio yra dar vadinami vie
nuolyno ir varpinės kalnai, 
taip pavadinti todėl, kad 
pasakojama stovėjus ant 
jų vienuolyno varpinė.

Paėjus kelias varsnas 
nuo piliakalnio yra du u-

Kaip Mūsų Lietuvių Išeivija Turi 
Šiuo Sunkiu Metu Elgtis.

pokšniai: Motertis ir Gilu- 
va. Juodu nežymūs ir daž
nai vasarą išdžiūsta. Ne
munu plaukiant jų ir nepa
stebėtum, jei neišduotų 
stačios pakriaušės. Tarp 
tų upokšnių stovėjo prieš 
kelis šimtus metų sena pa
krypusi trobelė, kurioje 
gyveno viena šeima ir tu
rėjo trejų metų berniuką. 
Kol vaikas mažas buvo, sė
dėjo prie motinos ir klau
sėsi jos pasakų, niekur to
liau nesitraukdamas, nie
ko daugiau nematydamas. 
Bet kai sulaukė ketverių 
metų, tai jau namie nebe
būdavo. Kai tik tėvas pasi
ėmęs luotelį išvažiuoja 
žvejoti ar malkų prisikirs
ti, tm jis iš namų. Kur jis 
dingdavo, kur būdavo, mo
tina nė nežinodavo. Ji ma
nė, kad pas piemenis išbė
ga, su kaimo vaikais su
tinka. Kartą motina paste
bėjo,. kad pagimyj pienas 
liestas ir duona nulaužta. 
Motina pradėjo jį uoliai 
sekti. Patyrė, kad jos sū
nelis atsilaužia duonos šla- 
mantą ir prisipylęs pieno 
puodelį, bėga piliakalnio 
link. Taip jis darydavo 
kasdien ir vis ilgiau ten už-

Šiandien kiekvienas iš 
trukdavo. Pirmiau išbūda
vo iki dvyliktos, iki pietų, 
o galop sulaukdavo grįž
tantį vėlų vakarą.

Pastebėjęs ir tėvas, kad 
mažėja duona ir pienas, 
pradėjo barti žmoną, kad 
ji nemoka gyventi. Žmona 
nemokėdama pasiteisinti, 
išdavė sūnų.

Rytojaus dieną sūnus, 
pasiėmęs duonos šlamen
tą ir dar didesnį pieno 
puoduką, nubėgo panemu
ne prie piliakalnio. Tėvas, 
plaukdamas luoteliu, pas
tebėjo sūnų ir paklausė 
kur jis einąs. Išlipęs tėvas 
iš luotelio girdi, kad jo sū
nus tyliai šaukia: “Žalty, 
žalty, žalteli, akšy: atne
šiau pienelio ir duonelės. 
Lak, kol tėvelis dar neži
no”.

Išlindo žaltys iš milžiniš
ko ąžuolo, susirangė jam 
prie kojų, gaudė trupinius 
duonos, gėrė iš puoduko 
saldų pieną, ir abu pa
šnibždomis kalbėjo. Tėvas 
iš pasalų prišliaužė ant pil
vo prie jų, suspaudė irklą 
rankose tvirtai ir, iškėlęs 
iš viršaus kai drožė žalčiui 
pakaušin, tai tas keliais 
kūliais apsivertė ir nurita- 
vo nuo piliakalnio.

Tą naktį žvejys nemiego
jo: sūnelis verkė, ir jis pats 
sapnavo, kad jam pasiro
dė kunigaikštis, jaunas, 
dailus ir pasakė: “Žvejy, 
žvejy, kam tu mane be lai
ko užmušei, kam mane ir 
savo sūnų ant viso amže
lio pražudei? Mano užkei
kimas po trijų dienų būtų 
pasibaigęs, ketvirtą dieną 
aš jau laisvas būtau buvęs 
ir vėl visą kraštą valdęs, 
kaip prieš kelis šimtus me
tų soste sėdėjęs. O ant ši
to kalno būtų vėl atgijusi 
pilis ir tavo sūnus būtų 
tapęs valdovu. Dabar pra
žudei tu mane ir savo sū
nų”.

Apie kitus kalnus taip 
pat daug yra būdingų ir į- 
domių pasakojimų.

Jonas Miškinis.
“V. B.” 

mūsų jau ne tik už save 
atsako, bet už visą savo 
tautą. Iš kiekvieno atskiro 
mūsų elgėsio yra spren
džiama apie mūsų tautos 
pajėgumą, vertę ir garbę. 
Kiek mes patys savo gerb
sime, tiek mus ir kiti 
gerbs. Negali iš kitų pa
garbos reikalauti tas, kas 
pats savęs negerbia. Savo 
teises, savo garbę, savo jė
gą tauta parodo elgesiu ir 
veiksmais. Šiuo metu visų 
organizacijų nariai ir visi 
tautiečiai ypatingai turime 
rūpintis:

1. — Atsiminti, kad šiuo 
įtemptu metu svetima įta
ka jau skverbiasi į mūsų 
išeivijos tarpą siekdama 
savaip žmones nuteikti, to
dėl mūsų pareiga dar la
biau rūpintis, kad Visi bū
tume stiprios dvasios, pa
sitikį savimi ir kiekvienu 
atveju pasiryžę ginti Lie
tuvos laisvė, nepriklauso
mybę ir gerovę.

2. — Gyvu žodžiu ir ge
rais pavyzdžiais šalinti ne- 
blaivumo reiškinius. Šian
dien labiausia turime ko
voti su didžaiusia blogybe 
—girtavimu.

3. — Atsisakyti praban
gos dalykų ir savo santau
pas skirti Lietuvos vadavi
mo reikalams.

4. — Stipinti tautos vie
ningumą ir vengti įvairių 
savitarpio nesusipratimų.

5. —Visomis išgalėmis 
dirbti tėvynės Lietuvos sti 
prinimo darbą, skirti visas 
savo jėgas ir visą laiką pa
tvariai* nepriklausomos ir 
išlaisvintos Lietuvos atei
čiai kurti.

Visi lietuviai iševijoje ir 
įvairių organizacijų nariai 
kvečiami rūpintis, kad čia 
trumpai sužymėti šių die
nų gyvenimo reikalavimai, 
patartina, stropiai vykdyti. 
Dr. Pr. šaoikauskas.

— Aero Klubo sklandy
mo mokykla Aukštagiryje 
baigė sezoną. Ligi šiol mo
kyklą baigė ir gavo sklan
dymo piloto A ir B laips
nius 150 jaunuolių.
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KOMUNIZMAS, KAPITALIZMAS IR 
NUOSAVYBĖ

(Kalba pasakyta Sausio 9, 1939) 
Asmeniška nuosavybės teisė reikalauja 

šiek tiek išteisinimo. Žmogus atsako už savo 
nuosavybę ne tik sau, bet taip pat jo kaimy
nui ir Dievui. Nuosavybės teisės yra ribotos 
pagal jų naudojimą teisingumo ir labdarin- 

; gurno įstatymais.

J Dabar Bažnyčios pozicija. Kapitalizmas 
užstoja asmenišką Jteisę ir nuosavybę, ±eL 

pamiršta asmeniškas teises; Bažnyčia užsto
ja asmenišką teisę su sąlyga, kad bus bend
rai gerovei. Kapitalizmas sako: “Šis yra ma
no ir tik mano”; Komunizmas sako: “Šis yra 
valstybės, bet aš, kaipo diktatorius, pasakau, 
kiek bus tau”; Bažnyčia sako: “Šis yra mano, 
bet bus mums visiems”. Kapitalizmas su
darytas iš privatinių asmenų, kurie naikina 
socialinį tikslą; Komunizmas sudarytas iš 
socialinio tikslo, kuris naikina privatinius as- 
menius; Katalikybė sudaryta iš privatinių 
asmenų, kurie gyvena socialiniams tikslams.

Kai Bažnyčia prašo platesnio nuosavybės 
išdalijimo, kuris priešinasi kapitalizmui ir 
komunizmui, vienas iš kurių nuosavybę mo
nopolizuoja kelių kapitalistų rankose, ir kitas 
kelių biurokratų rankose. Bažnyčia nereiškia, 
kad didelės pramonės turi būti sunaikintos, 
kad kiekvienas žmogus turėtų pinti savo ki
limus, savo kviečius sumalti, savo rūbus pa
sisiūti, arba savo kieme avis auginti. Šis pra
stas atsakymas Bažnyčios pozicijai, gal pri
leidžia, kad Bažnyčia smerkia daiktą, kaipo 
immoralinį, užtai, kad jis yra didelis. Bet ne, 
immoralumas, sukoncentruotos nuosavybės, 
randasi neatsakom i ngume, kurį jis sukūrė, 
nežiūrint ar nuosavybė bus didelė ar maža. 
Taip pat platesniu nuosavybės išdalijimu Ba
žnyčia nereiškia, kad kiekvienas turi būti ū- 
kininkas, arba, šalies žemė turi būti išdalin
ta tarpe visų individų. Kadangi nuosavybe 
reiškia nuosavumą ir valdymą, jei bus kor
poracijų, gali būti ir nuosavybių išdalijimas, 
nes tada žmonėms bus duota proga gyventi 
ekonomiškai, nepavergti neteisingos valios. • 
Konkrečiau, šis reiškia, kad kapitalizmas tu
rėtų išdalinti nuosavumą ir tat-gi kontrolę, 

ne tik akęįninkams, bet taipogi ir darbinin
kams, kurie daugiau darbo įdeda prie to tur
to sukūrimo, negu tie, kurie tik certifikatus 
karpo. Pagal dabartinį stovį, korporacija 
valdo darbininkus, bet darbininkai turi tik 
mažą atsakomybę korporacijoje, išskiriant 
savo uždarbio gavimą. Tai yra lengvas ele- 
mentiškas pamokymas žmogaus natūros; 
geriausias būdas priversti darbininką jaus
tis atsakomingu yra padaryti jį atsakomin- 
gą. Reiškia, tegu savininkai pasidalina atsa- 
komingumą su darbininkais, ir tada savinin
kas ir darbininkas pelnys; savininkas per ati
davimą mažos dalies savo galios virš asme
nų, ir darbininkas per patenkinimą savo na
tūralaus žmogaus jausmo būti savo valdovu.

Dabar, mes turime tik kredito jėgą, be- 
sikovojant su organizavimo jėga, kurią mes 
vadiname kova tarpe kapitalo ir darbo. Mes 
niekados neturėsime taikos, jei visi kumš
čiais baidysis. Kapitalas ir darbas yra pana
šūs į vyrą su žmona, ta prasme, kad vienas 
užlaiko kitą, kaipo bendruomenės pagrindą. 
Negalima sakyti, kad vyras visuomet teisin
gai kalba, arba, kad žmona visuomet teisin
gai kalba, taip kaip negalime vadinti kapita
listus “ekonominiais rojalistais” arba vadinti 
darbininkus “raketieriais”. Nė viena klasė 
nėra visados teisinga, nes ji yra tik klasė. 
Amerikoniška išeitis, yra per kooperaciją, 
per žmogišką draugystę, broliškumą, ir prie 
to prieina tik per jų suąrtėjirną bendrai ge- 
rovei.'Kas pasidarytų su Aftiėrika sekančioj 
kartoj, jeigu mes išspręstum kiekvieną šei
myninį ginčą taip, kaip mes išsprendžiam e- 
konominius ginčus? Taip kaip nesiranda ka
ringo šeimyninio gyvenimo be vyro ir žmo

nos, panašiai nebėra kapitalo be darbo, nei 
darbo be kapitalo.

Mes turim žinoti, kad kapitalas yra daik
tas, o darbas tik prekė. Žmonės, ne daiktai, 
stovi abejose pusėse, ir kam jie ginčijasi? 
Kodėl darbininkai sukilo prieš kapitalą? Už
tai, kad pramonių kontrolė yra kelių žmonių 
rankose, tų žmonių, kurie nedirba pramo
nei, nors jų pinigai jai dirba. Bet jų pinigai 
ir jų kapitalas ne taip svarbūs kaip tie asme
nys, kurie dirba už jį. Darbininkai šiandien 
sukilę, nes yra per didelis persiskyrimas tarp 
jųjų ir jų įrankių, tarp jų asmenų ir pramo
nių. Žmonės nemėgsta tokį socialinį sutvar
kymą, taip kaip nemėgsta individinį sutvar
kymą pagal kurį artistas tepa ant svetimų 
sienų. Jis nori, kad paveikslas jam priklau
sytų, kai jis pabaigs. Tat-gi jis protestuoja 
prieš sutvarkymą, pagal kurį dažai priklauso 
jam, o išdirbimo vieta priklauso kitam. 'Už
tai, kad darbininkai jaučiasi praradę kontro
lę ir atsakomybę, kuri yra laisvės ypatumas, 
ir užtai, kad jų darbas buvo atskirtas nuo jų 
įrankių, jie protestuoja, ir teisingai protes
tuoja. Išeitis nesiranda organizavime, kad 
-būtų lengviau galima pasipriešint kapitalo 
jėgai, darbo jėga; kad lengviau būtų derėtis 
trumpesnių valandų, didesnio uždarbio, ir 
lovį* ligoninėse; bet užtai, kad lengviau būtų 
įsigyti laisvę ir nepriklausomybę per tą pra
monę, kurioje jis dirba, nuosavumo pasidali
nimą. Tai reiškia nuosavybės sugrąžinimą, 
ne kaipo teisę elgtis su ja, kaip tik nori, bet 
kaipo savininkumą, surištą su kontrole, kai
po paskutinę ir tvirtą laisvų žmonių tvirtovę 
laisvoj šalyj.

(Bus Daugiau)
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iš lapkričio 29 d. praneša, 
kad Valstybės pasekj*eto- Į 
rius Sumner Welles kalbė- I

Komunistinė plėga, su kurie iš komunistų nori 
savų Lietuviškų komunis- biznį padaryti ir naudojasi 
tų išdavyste ir Maskvos jų laikraščiais ar kitokia 
raudonųjų armijų okupa- jų parama, 
cija, į pusę metų pavertė Kiekvienas doras Lietu- 
mūsų tėvynę Lietuvą į vis privalo atsisakyti rem- 
skurdžių, bedalių, bau- ti komunistų spaudą, ko- 
žiauninkų nelaimingą kra- munistų biznius, 
štą. Lietuvos industrija su- Tas ne žmogus, kuris 
paraližiuota, prekyba pa- matydamas savo motiną 
smaugta, ūkininkystė lin- kokio nedorėlio gėdinamą, 
čiuojama, komercija su nestos ją apginti! 
plačiu pasauliu, taip sek-| Tas ne Lietuvis kas ne
minga! išauginta, visiškai si ims apginti, užtarti ir 
sugriauta. Per šešis mene- gelbėti savo tėvynę, savč 
sius Lietuva liko tik skėlė- gimtąją šalį nuo laukinių 
tas tos smarkiai po pašau- barbarų užpuolikų ir jiems 
linio karo kilusios valsty-Į parsidavusių jų agentų ir 
bes. {pakalikų, nežiūrint kur jie

Priedui to viso, mūsų būtų įi kas jie būtų’ savi 
pačių išgamos, Maskvos ar®Yet,n?l* ,v .
despotų viliojami priža-' Diena iš dienos iš Lietu- 
dais, kuogreičiausia skubi- vos ėjo prastesnės ir pres
ai mūsų tėvynę paversti tesnes žinios apie tai kas 
Sovietų Rusijos provinci- dedasi Lietuvoje. Išsyk Glen Cunningham, buvęs 
ja, įvedant visą maskoliš- Sp0^°. ^Sždė,
ką tvarką ir grūdant Lie- 

tuviams svetimą, barbariš
ką kalbą.

M
Lietuvoje, kolei kas, nei 

mes nei patys Lietuvos i 
žmonės negali nieko dary
ti savo padėties pagerini- pradėkim mūsų kovą prieš tos išgamas, parsidavė
liui. Turim visi nešti kan- mūsų tėvynės ir mūsų tau- liūs! Tik tada mes kaipo 
triai tą smūgį ir laukti lai- tos priešus — iš pat pama- Lietuviai busim vieningi ir 
ko. (tų, iš pat pažemių — nuo galingi kada mūsų tarpe

Bet čia Amerikoje —kur mūsų pačių išsigimėlių! neliks nuodintojų, ardyto- 
mes sudarom trečdalį mū- gajp greit apsidirbsime su jų! 
sų tautos žmonių, kur mū- jajs taip greit palengvės. 
sų dvasinė ir ekonominė mums kova ir toliau! 1 
jėga yra laisva, kur turi- — 
me gausų demokratišką,! 
rimtai išlavintą proto jėgų 
išteklių, mes galime ir pri
valome visomis jėgomis 
kovoti su tuo kas yra ko
munistiška, nes tai yra 
pražūtinga, nuodinga ir 
žalinga mūsų naujai pasi- * 
rinktai tėvynei, Amerikai.

Mes visi—Amerikos Lie
tuvių patriotinė visuome
nė, biznieriai ir profesio
nalai — privalome vyras į 
vyrą, kaip mūras stoti į 
kovą už tai kas reikalinga 
mūsų tėvynės Lietuvos lai
svės atgavimui, prieš tai ...... 
kas yra komunistiška ir Patarėju prie Pasiuntiny- lapkričio mėn. 28 d. patei- 
nuodinga. j bes Paryžiuje. Jam teko kia citatą iš XIII Komuni-

Nuodai, mūsų tautos jė- paskutinės Paryžiaus pa- stų Internacionalo Plenu-

priža-

damas apie tęsiamus Ame- I 
rikos-Sovietų pasitarimus I 
pasakęs, kad jie esą “drau- j I 
g i š k i ir konstruktyvūs.” ■ I 
Mr. Welles pabrėžė, kad tie I 
pasikalbėjimai neliečia po- I 
litinių klausimų, bet turi I 
tisklo pravalyti kelią eko-ll 
nominiams ir prekybi- I 
niams klausimams, kurie I 
sudarę “tam tikrų sunku- I 
mų”.

21. “The New York Inqi- I 
rer” gruodžio 16 d. J. E. Į 
Madison rašo: “.... Yra vi- I 
siško pagrindo numatyti I 
baisiausį nusivylimą tų, I 
kurie propoguoja glaudes- I 
nį kooperavimą su Mask- I 
vos režimu... Jei nebūtų I 
buvę Hitlerio-Stalino pak- I 
to Europa nebūtų buvusi 
pavergta. Aš sutinku su 
paskutiniu metu pareikš
tom Monsignoro Fulton J. 
Sheen mintimis, kuris pa Į 
reiškė, kad Rusija atnešė 
konfliktą į Europą supiu- 
dindama tautas viena su 
kita mirtinėn kovon, iš ku
rios tegalimas vienas nu
galėtojas — Rusija.”

tina ką okupantai ir komu
nistai daro, bet dabar tas 
viskas liko labai aišku — 

' daugiau ir baisiau negu 
galėjom dasileisti! • Į darbą! Savas pas Savą

Dabar, po šešių mene-----Lietuvis už Lietuvį, ir į
šių nepaisymo, dvejojimo, kovą prieš visus mūsų tau-

grafuotas kaipo Comell 
Kolegijos sveikatos direk
torius, Mt. Vernont, Iowa.

A. Liet. Ekonominio 
Centro Valdyba.

L. P. 2. a • F 'n

t .

Spalių 8 d. Berlyne staiga vadovauja Vyskupas P. 
mirė Mollerson, paskuti- Bučys. Jam padeda atatin- 
nis Estų ministras Berlyne, karna komisija.
Jie nesutiko grįžti Estoni- i Pastabas ir sumanymus 
jon, nei atiduoti Estijos dėl lietuviškų valandėlių 
Pasiuntinybę Sovietams, galima siųsti oro paštu se- 
Nėra abejonės, Estijos tra- kančių antrašu: 
gėdija buvo jo mirties prie- Via Corsica 1, Roma, Ita- 
žastim. P. Mollerson prieš ly.
tai buvo apie 11 metų Pa- Sulig galimybės patari- 
siuntinybės Londone pata- mais bus pasinaudota, 
rėjų, vėliau Politikos De-i --------------
partamento Direktorium iri ig. “Washington Star”

parodos metu mo vykdomojo komiteto: 
j “Fašistinė Vokietijos vy- 
riausvbė. svarbiausia karo

gas paraližiuojanti, paeina saulinės
iš mūsų savų Lietuviškų dirbti su lietuviais dėl ben- į “Fašistinė Vokietijos vy- 
komunistų, kurie, per eilę dro Pabaltės valstybių pa- riausybė, svarbiausia karo 
metų troškę kad mūsų tė- ______
vyne Lietuva patektų į statymo. Ponia Mollerson{vokuoja neramumus Dan- 
svetimas, raudono despoti- ir tos Pasiuntinybės buvęs cige, Austrijoj, Saaro Era
zmo rankas, to netikėtai, patarėjas Tartar ruošiasi 
sulaukę, rodo savo pamišu- 
sį džiaugsmą, ir savo pasi
tenkinimą išlieja į mūsų 
žmones pavidale protiškų 
nuodų, kuriais suparaliža- 
vo dalį mūsų gerų Lietu
vių.

Mes visi kaip vienas per 
visas kolonijas, per visas 
valstijas, per visą šalį kur 
tik yra Lietuvių, privalo' 
me užsidėti savo pareiga 
kovoti prieš komunizmą 
kaipo visuotiną nesąmonę, 
o dar labiau privalome pa
sidaryti savo pareiga ko
voti prieš visa tai kas yra 
komunistiška mūsų Lietu
vių tarpe:

1. Kovokime prieš komu
nistų laikraščius, jų agita
torius, prieš jų biznius ko
lonijose, ir visur kur tik 
galime bandykime skelbti 
kovą, užkirsti kelius jų 
plėgos plitimui.

2. Kovokime prieš tuos,
kurie remia komunistus,

vili jono toje parodoje pa- kurstytoja Europoje pro-

l

atvykti į Ameriką.

Suomių nepriklausomy
bės minėjimo proga Ameri- 
kos-Baltijos Draugijos Wa- 
shingtone suruošta atatin
kamas minėjimas 2400 vie
šbutyje. Dalyvavusių Bal- 

ministrų tarpe buvo
Lietuvos Ministras p. 

Žadeikis.

šte ir Pabaltės Valstybė
se.” ši citata buvo panau
dota Dies “Raudonojoj 
knygoj.”

“Times - Herald” gruo- I 
džio mėn. 7 d. Donald iš I 
Helsinkiu praneša, kad I 
“Maskvoje kalbama apie11 
galimybę atviro Sovietų- 
Amerikos karo alianso ry
šyje su staigiu Amerikos 
ambasadoriaus L. A. Stein- 
hardt i š Helsinkiu i r į 
Stockholmo sugrįžimu į 
Maskvą... Sovietų diplomą-: 
tai pasakė Amerikos ste
bėtojams Maskvoje, kad 
šitas klausimas pasidarys 
aktualus už 3-4 mėnesių, 
kai pasidarys aišku, kiek : 
karinės pagelbos Amerika 
gali teikti Anglijai ir ar ' 
dabartinė Britų Vyriausy
bė pergyvens vokiečių puo
limus šią žiemą.”

—
— Į Maskvą bolševikų 

revoliucijos švęsti buvo iš
vykusi susovietintos. Lie-; 
tuvos delegacija, į kurią į-' 

f ėjo: St. Brašiškis, komisą-j 
rų tarybos irmininko pava- j 
duoto jas, A. Klumeris —! 
partinis darbininkas, St.’ 
Kolupaila — profesorius, Į 
T. Tilvytis — rašytojas, V. Į 
Navuglauskas —dvaro ku-j 

, mėtis, K. Budrys — pra-i 
džios mokyklos mokytojas, 

, St. Nutautas — šaltkalvis, 
( V. Liachovecas — Vilniaus 
, darbininkas, J. šermušen- • 
. ko — geležinkelių dirbtu- 
. vių darbininkas Kaune ir 
. J. Grincevičius — statybos{ 
. darbininkas iš Panevėžio, i

Vatikano stotis du kartu 
į savaitę transliuoja prane
šimus lietuvių kalba. Tran
sliuojama trečiadieniais Jr 
šeštadieniais 12:15 p. m. 
Čikagos Standard laiku ir 
1:15 p. m. New Yorko Stan
dard laiku. Bangos ilgis 
19.84.

Trečiadienio pranešimai 
skiriami daugiausia Lietu
vos klausytojams, o šešta
dienio paskaitos — Ameri
kos lietuviams! Lietuviš
koms radio valandėlėms

19. “Washington Post” 
lapkričio 29 d. antrašte: 
“Pasitarimų rezultate nu
matoma geresni santykiai 
su Sovietais”, tilpo straip
sniukas, kuriame rašoma 
esą, baze nustatyti geres- 
tinius Amerikos ir Sovietų 
santykius būtų daugiau iš
plėsta. “Susitarta principe 
dėl Amerikos konsulato 
steigimo Vladivostoke... O- 
ficialaus šaltinio praneši
mu, Konsulato steigimas 
reiškia numatomą Sovietų- 
Amerikos prekybos padi
dėjimą. Jo įsteigimas duos 
galimybės Vyriausybei se
kti vokiečių ir japonų vei
klą Tolimuose Rytuose, 
kur abi šios valstybės turi 
savo konsulatus.”

— Vilniaus universitete į 
buvo kilęs konfliktas dėl i 
dėstomosios kalbos. Lenkų 
ir žydų studentai reikalą-j 
vo, kad paskaitos būtų 
skaitomos jų kalba. Bet1 
paaiškėję, kad 80 nuoš. 
studentų pakankamai mo-’ 
ką lietuvių kalbos. Todėl 
nuspręsta, kad pagrindinė! 
dėstomoji kalba turi būti į 
lietuvių. Bet studentai, ne- į 
mokantieji lietuvių kalbos, j 
gali egzaminus laikyti ru
sų arba lenkų kalbomis.

20. “The Evening Star”

— “Tarybų Lietuva” nu
siskundžia, kad vienintelio 
Lietuvoje degtukų fabriko 
darbininkai ir tarnautojai 
laikosi “per daug pasy
viai”. Komunistiniam sie
niniam laikraštyje rašąs 
tik vienas tarnautojas, ku
ris esąs ir jo redaktorius.

AMERIKOS LIETUVIU KATALIKŲ
APSIDRAUDIMO TVIRTOVE

SVARBIAUSIOS INFORMACIJOS APIE LRKSA
Dabar eina generalinis naujų narių va

jus. prasidėjęs šių metų rugsėjo 1. Kiek
vienas narys gali tapti organizatorium ir 
gauti gerą atlyginimą už savo darbą - 
naujų narių prirašymą.

Kadangi kiekvienam organizatoriui yra 
svarbu turėti pačias reikalingiausias in
formacijas apie LRKSA ir jas išaiškint 
naujiems kandidatams, tai čia tokių infor
macijų paduodame:

AUGUSIŲ SKYRIAUS 
CERTIFIKATAI

Tokia pat tvarka proporcionaliai rezer
vus turi įstoję kitokio amžiaus nariai ir 
apsidraudę ant įvairių sumų.

Kas parašyta apie Klasės A certifikatą. 
tas tinka ir kitų klasių certifikatams. 
Kiekvienas iš jų po trijų metų mokėjimo 
turi savo vertę ir teikia nariui privilegi
jas prie savo sumokėtų rezervų.

Įsirašęs naujas narys bile kurion Ap
draudos skyriaus klasėn. lieka pilnateisiu 
nariu praėjus 30 dienų nuo jo aplikacijos 
užrekordavimo Centre. Pašalpos skyriuje 
—po šešių mėnesių.

nuoApdraudos certifikato didumas 
$150.00 iki $2.000.00. Mėnesinės ir meti
nės mokestys telpančios mokesčių lente
lėse yra pilnos, tai yra, ten įskaityta ir 
Lėšų Fondo mokestys.

KLASĖJE A—Endowment at Age 85 — 
Narys mokesčius moka iki 85 metų. Na
rys sulaukęs to amžiaus, apdraudą pa
žymėtą jo certifikat-e atsiima pats, o mi
rus anksčiau, apdrauda išmokama jo pa
šalpgaviams.

KLASĖ B—20 Year Payment Life. 
Šio plano apdrauda mokama per 20 metų. 
Po 20 metų mokėjimo certifikatas būna 
pilnai išmokėtas, narys daugiau duoklių 
nemoka ir būna geram stovy. Nariui mi
rus prieš ar po išmokėjimo certifikavo, jo 
apdrauda išmokama jo pašalpgaviui ar 
pašalpgaviams.
KLASE C—20 Year Endoument. Nariui 

mokėjus per 20 metų, išmokama, jei bū
na gyvas, jam pačiam, o jei mirtų anks
čiau, tai jo pašalpgaviams. Asmuo pasi
rinkęs ši apdraudos certifikatą ne tik ap
draudžia savo gyvybę, bet kartu pasiren
ka vieną iš geriausių taupymo priemonių.

KLASĖ D—Eindou'ment at Age 60. 
Šioje klasėj neariais gali įstoti nesenesni, 
kar 40 metų. Narys reguleriai mokėda
mas savo duokles ir sulaukęs 60 metų, 
gauna tokią sumą, ant kiek apsidraudęs. 
Jeigu jis mirtų prieš 60 metų amžiaus, tai 
jo apdraudos suma išmokama jo pašalp
gaviui ar pašalpgaviams.

CERTIFIKATŲ REZERVAI

Dabartiniai Susivienymo narystės cer- 
tifikatai yra su rezervais. Po trijų metų 
mokėjimo jau galima naudotis rezervais.

Pavyzdin, asmuo 18 metų amžiaus įsi
rašo Klasėn A—Endowment at Age 85 
ant $1,000.00. Daleiskim, jis savo duokles 
reguliariai moka per 10 metų. Toliau dėl 
kokios svarbios priežasties (nesveikatos 
ar nedarbo negali mokėti. Tuomet jis gali 
pasirinkti du būdu: išmokėtą apdrauda 
(Paid up insurance) arba pratęstą ap
draudą (Eztended insurance).

Jeigu narys, 10 metų mokėjęs savo 
duokles, pasirenka išmokėtą apdraudą, tai 
jo certifikatas yra vertas $187.00. Jeigu 
jis mirtų nesulaukęs 85 metų amžiaus, to
kia suma būtų išmokėta jo pašalpga
viams. Jeigu jis tokiam stovy sulauktų 85 
metų amžiaus, pažymėta suma (187.00) 
būtų išmokėta jam pačiam.

Jeigu narys, mokėjęs per 10 metų, pa
sirinktų pratęstą apdraudą, jo certifikatas 
būtų galėję 8 metus ir 185 dienas. Jeigu 
narys tame periode mirtų, jo pašalpgaviui 
arba pašalpgaviams būtų išmokėta pilna 
originalės apdraudos suma, būtent, $1,000. 
Jeigu jis mirtų bent viena diena vėliau, 
pratęstos apdraudos terminui pasibaigus, 
tuomet jo apdrauda jokios vertės neturi.

Žemiau padėta lentelė skaitlinėmis pla
čiau parodo certifikatų rezervus Klasėj A.

Ir taip toliau—iki 66 metų, kol certifika
tas pasiekia pilno subrendimo (Maturity).

Paid up Assessments Insurance Extended
Endowment Paid
Insurance to end of
$ 41.00 3rd year 1 year and 209 days

62.00 4th year 2 years and 152 days
83.00 5th year 3 years and 113 days

103.00 6th year 4 years and 91 days
124.00 7th year 5 years and 88 days
145.00 8th year 6 years and 102 days
166.00 9th year 7 years and 136 days
187.00 10th year 8 years and 185 days

★

PAŠALPOS SKYRIUS
Nariai gali kartu įstoti ir pašalpos sky- 

riun. Už $3.00 savaitinę pašalpą mokama 
25c į mėnesį: už $6.00—50c; už $9.00— 
75c; už $12.00—$1.00.

Įsirašanti nariai kartu ir pašalpon, Lė
šų Fondan moka per mėnesį penkis centus 
ek *ra.

JAUNAMEČIŲ SKYRIUS
KLASĖ A.—Klasėje A priimama nuo 

gimimo dienos iki 15 metų; metinė mo
kestis $2.20.

KLASĖ B—20 Year Payment Life. Šioj 
klasėj nariai mokesčius moka per 20 me
tų. Po 20 metų mokėjimo certifikatas bū
na pilnai išmokėtas.

KLASĖ C—20 Year Endoument Juve- 
nile Certificate (20-ties Metų Endoicmen- 
to Jaunamečių Certifikatas). Klasės C 
apdraudos certifikate pažymėta suma iš
mokama po 20 metų mokėjimo, jeigu na
rys yra gyvas. Šis certifikatas yra gera 
taupymo ir apdraudos kombinacija. Puiki 
investmento rūšis. Turi “cash values”, 
‘■paid-up insurance” ir “extended insu
rance”.

KLASĖ D— Whole Life Juvenile Cert
ificate (Viso Gyvenimo Jaunamečių Cer
tifikatas). Šis certifikatas taip sutvarky
tas, kad jaunamečiui pasiekus pilnamečio 
amžiaus, nereiks daryt jokių permainų 
premijų mokėjimo. Duoklių rata pasiliks 
ta pati visą nario gyvenimą. Čia taip pat 
galima turėt “cash values”, “paid up in
surance” ir “exetnded insurance.”

Įsirašant Susivienyman įstojimo 
duoklės nereikia mokėti.

ORGANIZATORIAMS 
INFORMACIJOS

1. Kiekvienas į Susivienymo narius kan
didatas turi išpildyti aplikaciją ir atsaky
ti į visus klausimus, taip kaip tie klau
simai sustatyti.

2. Aplikacija turi būt išpildyta rašalu— 
ink, bet ne paišeliu.

3. Kandidatas “Aplikanto Pareiškimą” 
turi pasirašyti prie liudininko, atžymint 
pasirašymo datą.

4. Reikalinga praktikuoti, kad naujų 
kandidatų aplikacijos būtų priimamos 
kuopos mėnesiniam susirinkime ir kandi
datai būtų supažindinti su kuopos nariais 
ir t.t.

5. Kaip greitai kandidatų aplikacijos, 
sulig reikalavimo esti sutvarkytos, jas 
reikia kuo greičiausiai siųsti Susivienymo 
Daktarui Kvotėjui: dr. A. Rakauskas, 
Mariau HiUs Seminary, Hinsdalc, IU.

6. Kandidatų aplikacijos visados turi 
būti užliūdytos kuopos valdybos, kaip to 
reikalauja aplikacijos forma No. 1137 ir 
tik tokio numerio aplikacijos įorma bus 
priimtina ir privalo būti vartojama.

7. Susivienymo nariai, kurie turi se
nuosius certifikatus ir norėtų apdraudą 
padidinti, tai tą gali padaryti, t. y. laikyti 
seną certifikatą ir gauti bile klasėje nau
ją certifikatą. Tą darant, turi išpildyti ap
likaciją, būti daktaro egzaminuotu ir at
likti viską, kaip ir naujam kandidatui. Bet 
tokio nario apdrauda negali būt didesnė 
kai $2,000.00.

8. Yra atsitikimų, kad Susiivcnymo na- 
rys-narė veda arba išteka už nelietuvių 
tautybės asmens. Tokios maišytos šeimos 
ir jų vaikai gali būti priimami Susivieny- 
man.

P. O. BOX 32 (73 E. South St.), WILKES-BARRE, PA.
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“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE GALIMA GAUTI LIETU 
VIŠKŲ Ir TARPTAUTIŠKŲ RCA VICTOR

V-710-A-1

V-711-A-2

V-714-A-3

V-716-A-4

V-719-A-5

V-720-A-6

V-14028-A-7

V-14058-A-8

V-14062-A-9

V-14063-A-10

V-14064-A-11

V-14066-A-12

V-14067-A-13

V-14068-A-14

V-14069-A-15

12190-F-51

12191-F-52

12192-F-53

12194-F-54

12195-F-55

12196-F-56

12197-F-57

12198-F-58

12199-F-59

16082-F-60

16086-F-61

16110-F-62

16111-F-63

16122-F-64

16142-F-65

16145-F-66

16159-F-67

16135-F-68

16192-F-69

16170-F-70

16171-F-71

16172-F-72
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

t

Hot Pretzels — Polka
Beer Barrel Polka—Glahe Musette Orchestra 
Polka International
World’s Fair-Paša ulinės Parados Polka. —Sil- 

ver Bell Orchestra
Emilijos Polka — Juokinga Polka
Clarinet Polka Valso Tempu — Lawrence Du- 

chow & Red Raven Inn Orchestra
Hot Clarinet Polka
Jolly Coppersmith Polka — Lawrence Duchow

& Red Raven Inn Orchestra
Danube Waves — Waltz
Blue Danube—Waltz — Victor Continental 

Orchestra
Over the VVaves — Waltz
Skaters Waltz—Victor Continental Orch.

Sereika, Schmett ir Labanau-

Reginos Polka
Aukso Žuvytė, Polka — Victor Liet. Ork.

J. Padaužos Grupė
Lietuvių Radio Melodijos
Dzūkų Polka

kas.
Rytiečių Meilė — Fokstrotas
Spaudos Baliaus Valsas — A. Šabaniauskas. 
Kanarkų — Fokstrotas
Nutilk Širdie, Tango — A. Šabaniauskas 
Rudens Pasaka
Veltui Prašysi — Tango 
Nepamrišk Manęs — Valsas
Ruduo, Tango — A. Šabaniauskas 
Aukštaičių Polka 
Našlaitėlė, Valsas 
Kur Tas Šaltinėlis
Šiaurus Vėjas Baisiai Ūžia — S. Graužinis, 

tenoras. ,
Kalvelis
Kepurinė, Tautiškas Šokis — P. Četkauskas 

ir S. Vilniškis

P. Četkauskas, akordeon.

V-14070-A-16

V-14071-A-17

V-14072-A-18

V-14073-A-19

V-14075-A-20

V-14076-A-21

V-14077-A-22

V-14078-A-23

V-14079-A-24

V-14080-A-25

V-14081—A-26

V-21120-A-27

V-21121-A-28

V-21139-A-29

Jonkelis
Sukčius, Tautiškas šokis — P. Četkauskas 

ir S. Vilniškis
Motulė Mano
Pirmyn į Kovą — šv. Marijos Liet. Choras 

Malda į Mariją
Marijos Giesmė — Šv. Marijos Liet. Bažnyti

nis Choras
Blezdingėlė
Kubilas, Tautiškas šokis, P. Četkauskas ir 

ir S. Vilniškis
Ko Vėjai Pučia — įdainavo Steponas Grauži

nis, tenoras
Išgėriau Septynias ir Šią Naktelę per Naktelę 

Aluntos Polka
Lietuviškų Liaudies Dainų Rinkinys 

P. Četkauskas, akordeonu
O, Mergyte, Tu Jaunoji 
Vai Nekukuok — S. Graužinis su orkestrą.
Vėdaras 
Mikita, Tautiškas Šokis

S. Vilniškis
Rūtų Polka
Rožės Mazurka — Mahanojaus Liet. Orkestrą 
Laisčiau Rūtą — Polka
Kvietkos Valsas — Mahanojaus Liet. Orkest. 
Smagi Kumutė — Witkow orkestrą 
Anykščių Merginos, Polka—F. Yotko Orkest. 
Volga
Students’ Song — Sidor Belarsky
Čio Ta Liuliu — Ukranian Polka
Korobushka, Polka — J. Davidenko, mandolin 
Dobra Horilka—Fine Brandy, Ukranian Polka 
Nad Richkoju—At the River, Ukranian Polka, 

Wijskowa orkestrą

P. Četkauskas ir

NASMIA, H.H.

Susirinkimas
Sekmadienį, sausio 19 d., tuo

jau po paskutiniųjų šv. mišių į- 
vyks LDS. 65 kp. metinis susi
rinkimas par. svetainėje. Pra
šome visų narių skaitlingai da
lyvauti ir užsimokėti savo duok
les už organą “Darbininką”. 
Kas užsimokės $3.00, tas gaus 
gražų sieninį kalendorių.

Simonas Ulcickas

Lietuvos Dukterų Draugijos 
vice-pirm., ir kitose draugijose 
užima vietas. Mes jai linkime 
laimingo pasisekimo jos nauja
me gyvenime ir toliau kviečia
me su mumis darbuotis lietuvių 
dirvoje. Kaiminka.

•9

MAMCHESTER, H. H.

LAfRENCE, MASS
PADĖKA

Lapkričio 30 d. mirė Apoloni
ja Symoniūtė, sirgusi apie 2 me
tu. Palaidota iškilmingai gruo
džio 3 d. Nors jau kiek suvėluo
tai reiškiame nuoširdžią padėką 
už šv. mišias ir slaugymą kle
bonui kun. Jurui, kun. Skalan- 
džiui, kun. J. Jančiui iš Thomp
son, Conn., kun. J. Bakanui iš 
Worcester, ir kun. Pauliukoniui 
iš Thompson. Taip pat dėkojame 
seselėms kazimierietiems iš 
Worcester ir Providence, vi
siems draugams už slaugymą ir 
dalyvavimą laidotuvėse, ypač 
gydytojui Užkuriui ir draugijų 
nariams-ėms, kurie lankė ir 
slaugė laike ligos. Ačiū visiems. 

Podvalskių šeima.

Penktadienį, sausio 10, 1941, 
laikrašty “Darbininke” tilpo ži
nutė iš Manchester, N. H., ant- 
galviu “Įsisteigė L. G. Fondas”. 
Toje žinutėje įsibriovė klaida. 
Pasakyta, kad Fondo pirminin
kas p. I vi a tek, o turi būti J. 
Sviatekas; Fondo narė J. Olko- 

vibienė, turėjo būti J. Olkovikie- 
nė.

Su pagarba, J. Vaičiūnas.

SO. VORCESTER, MASS.

Šie Columbia Rekordai Parsiduoda Po 50 centų

Pirma Dalis

Hurdy Gurdy — Polka
The Wine Jug, Polka — Globė Trotters’ Orch.
Golden Wedding — Polka
Bummel Petrus (Jolly Peter)

Globė Trotters’ Orch.
Helena Polka
Gypsy Polka — Ed. Krolikowski’s Orchestra
Baruška Polka
Clarinet Polka — Ed. Krolikowski’s Orchestra
Chicken Polka
Emilia Polka — Ed. Krolikovski’s Orchestra 
Bunny Polka
Ferry Boat Serenade, Polka— Globė Trotters’ 

Orchestra
Bartender Polka
20th Century Polka — Globė Trotters’ Orch.
Sophie Polka
Alexander’s Polka — Ed. Krolikowski’s Orch.
Flower Polka
Fritz Polka — Ed. Krolikowski’s Orchestra
Poika Klumpakojis
Lietuviškas Kadrilius — Liet. Tautiška Orkes.
Polka Marcelė
Lietuvaitė Polka — Liet. Tautiška Orkestrą
Šventoji Naktis
Šventoji Naktis — Antra Dalis —

M. Petrauskas. Trubadurių Kvartetas
Petronėlės Polka
Vilniaus Polka — Įdainavo A. Šaukevičius. 

Mahanojaus Liet. Mainęrių Ork.
Kūmos Polka
Tėvuko Polka — A. šaukevičius, Mahanojaus 

Liet. Mainęrių Orkestrą
Frano Polka
Paprieniokų Polka — Mahanojaus Liet. Mai- 

nerių Orkestrą
Eisim Laukan
Pragėriau Žirgelį — A. Vanagaitis ir

J. Olšauskas ir ork.
Lietuviško Kliubo Polka
Linksmybės Polka—Worcesterio Liet. Orkest. 
Naujų Metų Polka
Šokikų Polka—Mahanojaus Liet. Mainer. Or. 
Trauk, Simniški — Polka
“Ėjo Mikas”, Polka—Jonas Dirvelis ir Ork. 
Šiaučiaus Polka
Ievutės Polka — Mahan. Liet. Mainęrių Ork. 
Sudiev Sesutės—Stasys Pauras, baritonas 
Svajonė ir Meilė—Juozas Antanėlis, tenoras 
Lietuvos Kareivių Polka
Einik Polka — Worcesterio Liet. Orkestrą

i
I
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DETROIT, MICH.
Wells

16180-F-73

16182-F-74

16163-F-75

16201-F-76

16206-F-77

16209-F-78

16227-F-79

16229-F-80

16242-F-81

16256-F-82

16259-F-83

16280-F-84

16281-F-85

16284-F-86

16299-F-87

16300-F-88

16302-F-89

16303-F-90

16304-F-91

1G305-F-92

16306-F-93

16307-F-94

16308-F-95

16309-F-96

Kibartų Polka
Vyštyčio Valsas
Lakštutė Polka
Sabas Gud, Polka — Worcesterio Liet. Orkest.
Marytės ir Jonuko Daina
Žemaitėlių Polka — A. Šaukevičius, Mahan.

Lietuvių Mainęrių Orkestrą
Virginia Polka
Marcinkonių Polka -AVorcęąferio Liet. Orkest. 
Oi, Mergele
Stoviu Prieš Tavę—A. šaukevičius, Mahano

jaus Lietuvių Mainęrių Orkestrą
Paukščių Polka
Liudvinavo Polka—Mahanojaus Liet. Mame

rtų Orkestrą
Ūkininkų Polka
Jurgio Polka—Pennsylvanijos Angliakasiai 
Tyliąją Naktį
Angelai Gied’ Danguje—P. Petraitis, bariton. 
Lietuvaitė, Polka — Armonika, Klarnet ir 

Pianas
Močiutė, Valsas — Armonikų Duetas 
Ar Aš Tau Sese
Ulonai — A. Vanagaitis, P. Stogis
Plikių Polka
Toks Vaikinas, Polka — A. Shuck, 

Mahanojaus Liet. Mainęrių Orkestrą
Veskie Mane šokt—Polka
Storo Jono Polka — Shenandorio Liet. 

Mainęrių Orkestrą
Tarpe Rūtų—Polka
Kuomet Šoksi, Polka—A. Šaukevičius, 

Mahanojaus Liet. Mainęrių Orkestrą
Kam Šeri Žirgelį?
Kai Aš Turėjau—A. Vanagaitis ir J. 

Olšauskas su armonika
Erei Polka
Našlys Polka—Lietuvių Orkestrą “Lyra” 
Dėdienė Polka
Lakštutės Polka—Klaipėdos Lietuvių Orkest.
Gegužinė Polka
Jaunuolių Polka—V. Gulos Orkestrą
Polka Dėl Numylėtos
Virbalio Polka—-V. Gulos Orkestrą
Kanapių Polka—V.Gulos Orkestrą 
Ona Polka—-V. Gulos Orkestrą,

A. Vasiliauskas
Daratytė—Polka
Beržų Polka—V. Gulos Orkestrą
Ar Atsiminsi—Anglų Valsas, A. šabaniauskas 
Tai Nebuvo Meilė—Tango, A. šabaniauskas 
Marš, Marš, Kareivėli
“Geležinio Vilko” Maršas

Karo Mokyklos Choras
Dru-lia
Tu Lietuva, Tu Mano-^Akiras Biržys, Pupų 

Dėdė ir Dėdienė
Kai Aš Turėjau Kaine Mergelę 
Buk Vyras, Polka—AtDyaronis

b

q
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Adelė Barštis ir M. 
sausio mėn. 11 d., Šv. Jurgio 
bažnyčioj priėmė Moterystės 
sakramentą 9 v. ryto. Buvo lai
komos ir šv. mišios. Pokylis į- 
vyko tėvų namuose. Jaunoji, 
duktė Antaninos ir Leono Bar
ščių yra baigusi kolegiją, kurio
je dabar užima gana aukštą vie
tą. Adelė yra gerai žinoma lie
tuvių tarpe, nes darbuojasi Mo
terų Sąjungoje, 54 kuopos jau- 
namečių skyriaus yra pirminin
kė jau antri metai. Taipgi yra

Gruodžio 30 dienų, Aušros 
Vartų par. svetainėje įvyko Mo
terų Socialio klubo metinis susi
rinkimas ir kalėdinis pasilinks
minimas. Iždininkė Valeria Vie- 
raitienė išdavė savo metinį ra
portą, ponia Betty LaBaire ra
portavo komisijos veiklą apie 
Bridge and Food Demonstra- 
tion, kuris įvyks sausio 16 d., 
7:30 vai. vakare, Aušros Vartų 
parap. salėje. Pelnas skiriamas 
parapijai. Kiekvienas stalas kor- 
tavimo vakare laimės dovaną. 
Ward’s kompanijos (kepykla) 
representantės išaiškins ir de
monstruos, kaip tinkamiau ir 
gražiau suruošti įvairių skanų 
maistą. Po demonstracijos bus 
užkandžiai.

Valdyba 1941 metams:
Anelė Sinkevičienė — pirmi

ninkė; Katrina Pedjoe — vice- 
pirm.; Victoria Shea — rašti
ninkė ; E. Kraunialienė — finan
sų rašt.; Valeria Vieraitienė iž
dininkė; E. Nedzveskaitė ir J. 
Bender — iždo globėjos; E. 
Džiaugienė—maršalka Antanina 
M. Wackell — korespondentė.

Federacijos delegatės sekan-

16310-F-97

16311-F-98

16312-F-99

16313-F-100

16314-F-101

16315-F-102

16316-F-103

16317-F-104

16318-F-105

16319-F-106

12193-F-107

16320-F-108

16321-F-109

16069-F-110

16181-F-lll

Jaunystės Meilė—Tango
Septintame Rojuje—Anglų valsas,

A. šabaniauskas
Mano Gitara — Tango
Saulėtas Rytas—Anglų Valsas, 

Įdainavo A. Šabaniauskas
Lietuviškos Liaudies Dainelės—Pirma Dalis
Lietuviškos Liaudies Dainelės—Antra Dalis— 

A. Šabaniauskas
Griovėsių Gėlelė
Našlaitės Kapas, Daina—Akiras Biržys 
Anūkų Polka
Pupų Dėdės Polka—įgrojo Akiras Biržys 
Buk Vyras—Polka
Sukas Ratukas, Polka—A. Dvarionas 
Gražus Miško Būdas
Gieda Gaideliai — Akiras Biržys 
Sužadėtinių Valsas
Razaliutės Polka—Akiras Biržys, 

Įdainavo Pupų Dėdienė
Gardus Alutis — Valsas
Marijampolės Polka—įgrojo Akiras Biržys 
Sekminių Valsas
Obelių Polka—įgrojo Akiras Biržys 
Krakowiak—Polka
Laughing Polka —Ed. Krolikowski’s Orch. 
Kretingos Polka
MerkinėsPolka — Sakalauskas 

Įgrojo Akiras Biržys
Pasakykite Mergelės, Tango
Kai Smuiku Groji Tu, Tango—Įdainavo

A. Šabaniauskas
Gegutė Polka.... Armoniko Solo

Mieganti Gražuolė, valsas
Pora už Poros, Valsas
Dieduko Polka, Brooklyno Lietuvių Ork.

Rekordai Po $1.25
61003-F-201 Liet. Vegelė — Dalis Pirma ir Antra
61004-F-202 Liet Veselė — Dalis Trečia ir Ketvirta 
61005-F-203 Liet. Veselė Dalis Penkta ir šešto

Visas Įgrajino Mahanojaus Lietuvių Mainęrių Orkestrą

čios: Maria Struckienė, Agota 
Keršienė ir Marija Lauzonienė. 

Po susirinkimo buvo kalėdinis 
pasilinksminimas. Stalai žibėjo 
žvakių šviesoje, kiekviena vieta 
buvo papuošta mažyte eglaite. 
Klebonas K. A. Vasys, kun. Jut- 
kevičius ir keturi svečiai daly
vavo šiame vakare ir išreiškė 
linkėjimus. Kiekvienam svečiui 
įteikta graži dovana. Visos na
rės pasidalino dovanomis. Mote
rų klubas dainavo, akompanuo
jant Jonui Čižauskui.

Komisija šio vakaro: ponia J. 
Karalienė, p. Anelė Akstinienė, 
ponia Savickienė ir K. Meškinie- 
nė. A. M. V.

Žinios Iš 
Pavergtos 

Lietuvos
— Iš Berlyno gaunama 

žinių, kad lietuvių, pabėgu
sių nuo bolševikų okupan
tų teroro, skaičius siekia 
jau 800. Tarp pabėgėlių y- 
ra tam tikras skaičius su
lenkėjusių vilniečių. Nors 
pabėgimas kaskart darosi 
sunkesnis, nes okupantai 
dar stropiau, nekaip anks
čiau, saugoja okupuotosios 
Lietuvos sienas, vis dėlto 
vienam kitam dar pavyksta 
pasprukti iš sovietų “ro
jaus”. Paprastai bėgama 
po vieną naktį, kad mažiau 
būtų rizikos. Rusų karei
viai pasienyje vaikščioja 
būriais ir, išgirdę mažiau
sią įtartiną garsą, be jokio 
perpsėjimo ima šaudyti. 
Yra buvę atsitikimų, kad 
bandžiusieji pabėgti buvo 
okupantų kareivių peršau
ti. Pasienio gyventojai pa
sakoja, kad jie naktį daž
nai girdi šaudymus.

Per sieną bėgama be jo
kios mantos, net be ma
žiausio čemodanėlio, kad 
tik neatkreipus dėmesio 
dar Lietuvos pusėje. Kai 
kurie pabėgėliai yra plauk
te perplaukę pasienio upes. 
Jų neatbaidė net šaltas vė
lybo rudens vanduo.

Todėl didžioji pabėgėlių 
dalis teturi su savim vie
ną baltinių porą. Keliais at
vejais pabėgėliai pasiekė 
Vokietiją net vienmarški
niai, o vienas pabėgėlis at
plaukė į Vokietijos pusę su 
maudymosi kostiumu. 
Daug skurdo turi patirti 
šeimos su mažais vaikais.

—Iš pavergtosios Lietu
vos gaunama žinių, kad 
pasienyje su Vokietija bol
ševikų kareiviai yra užėmę 
daugelio ūkininkų trobas 
ir ten apsigyvenę. Taip pat 
mokyklų patalpose gyvena 
kareiviai ir GPU agentai. 
Tokiu būdu kai kurios mo
kyklos buvo priverstos iš 
savo patalpų išsikraustyti 
ir ieškoti pastogės nepato
giose ūkininkų patalpose, 
nes jos erdvesnės ir gali 
sutalpinti daugiau žmonių.

— Sovietų Lietuvos val
stybės kontrolės komisa
ras L. Adomavičius gydėsi 
Zacharino sanatorijoje, o 
dabar išvyko į Krymą.

It_ J U-l-M-
LKTUYISKaS IlOrcllS

Lietuviai, kurie atvykstate j Miaml 
Beach, Florida, kviečiame užeiti j 

mūsų moderničkai j rengtą 
viečbūtj

HOTEL KODY
76*3 Harding Avė. and 77 St., 

Mlami, Beach, Florida 
(1-17)
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Antradienis, Sausio 14, 1941

[vietines žinios]
Gerulskienė, P. Baltrašiūnas, B. 
Martinkienė, F. Galinis, B. Va- 
lentukevičius, J. Gudaitė, 
Ausakaitė, F. Gedimavičius, 
Skrickus, T. Jankauskienė, 
Gaputis, F. Razvadauskas, 
Neviera, B. Martinkus. Smul
kesniais $9.00; be vardo $1.00. 
Viso $48.00.

L
ŽINUTĖS

PRAKALBOS

ALRK. Federacijos N. A. Ap
skričio raginamas, vietinis Fede
racijos skyrius surengė antras 
prakalbas. Kalbėjo adv. Stasys 
Gabaliauskas. Prakalbos įvyko 
erdvicje Municipal Salėje, sau
sio 12 d., 7 v. v. Žmonių, kad 
ir buvo blogas oras, susirinko 
apie penki šimtai. Ponas advo
katas Gabaliauskas kalbėjo apie 
Lietuvos dabartinę padėtį ir 
laisvės sugrįžimą netik iškalbin
gai ir korektingai, bet maloniai 
ir simpatingai. Net ir So. Bos
tono lietuviai komunistai ėmė 
domėn gražiai kalbėtojo nušvie
stus faktus.

Sausio 12 d. apsivedė Stanis
lovas Gudas su Aleksandra-Alė- 
ra Morkūnaite, gyv. 119 G St. 
Liudijo Vincentas Gedrimas ir 
Lucija Morkūnaite.

ĮREKORDAVO NAUJŲ 
DAINŲ

PRAKALBOS APIE PA
VERGTĄ LIETUVĄ

Sekmadienį, sausio 12 d., 
čią vai. po pietų, parapijos sve- 

apie 
pavergtą Lietuvą. Kalbėtoju bu-

T

Klausymų eigoje buvo iš pub
likos skaitomi laiškai, kurie tik
riausiai patvirtino pono advoka
to argumentus.

Bostoniečiai tikrai pamėgo -p. 
Gabaliauską kaipo kalbėtoją. 
Po poros valandų, jie dar neno
rėjo skirstytis. Reikalavo, kad 
dar bent sykį So. Bostone jo 
būtų surengtos prakalbos. Ma
nau, kad tą žmonių pageidavi
mą Federacijos skyrius apsvars
tys.

Pertraukoje padaryta rinklia
va. Į Lietuvos Gelbėjimo Fondą 
įsirašė:

Kun. F. Virmauskis $5.00; po 
$1.00: T. Jakavonis. P. Masiulis, 
Geo. Kropas, V. Tamulaitis, J. 
Beleskas, A. Vitkus. F. Tuleikis, 
L. Brazauskas, P. Gerulskis, P.

Sausio 12 d. Sodalietės, kuni
gui K. Jenkui vadovaujant, 
sėkmingai vaidino veikalą “Pra
rastas Pašaukimas” Šv. Pranciš
kaus bažnytinėje salėje, Law- 
rence, Mass. Vaidinimas sodalie
čių visiems patiko.

Kitą sekmadienį lošėjos vai
dins tą veikalą Šv. Jurgio baž
nytinėje salėje, Norwood, Mass.

šeštadienį, sausio 18 d., 7.30 
v. v., šv. Petro parapijos baž
nyčioje iš Lietuvos domininko
nas misionierius, kun. Pranciš
kus Yonkus pradės vesti Bažny
čios Vienumo Oktavos astuonių 
dienų pamaldas. Pamokslus sa
kys kas vakarą.

ANNA KASKAS — KAT- 
KAUSKAITĖ

Šiomis dienomis “Darbininko” 
administraeja gavo naujų re
kordų, į kuriuos įdainavo Metro
politan Operos artistė Ona Kat- 
kauskaitė. Įrekorduota sekantie
ji Nr. 113 — “Mano Rožė” ir 
“Kur Bakūžė Samanota”, Nr. 
114 — “Mergų Bėdos” ir “Duk
ružėlė”. Rekordai parsiduoda po 
50c. Užsisakant nuo vieno iki 4 
rekordų, prašome pridėti 20c 
persiuntimo lėšoms padengti.

SERGA

DAKTARAI

MIRĖ
Sausio 13 d., miesto ligoninėj 

mirė, pora mėnesių pasirgęs, 
Aleksandras Kozmočius, gyv. 
154 Gold St. Paliko moterį Oną 
(Bondulevičiutę) ir penkis ma
žus vaikus. Laidojamas iš šv. 
Petro bažnyčios ketvirtadienį 9 
vai. ryto.

PASVEIKO

-KC

nu

Lietuvis Dantistas <
A. L Kapočius

517 E. Broadvvay,
So. Boeton, Mase.

TEL. ŠOU Boeton 2880
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 Ui 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti)

Tai. TROwbridge 6330.

MmRepsHs,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kumpai Inman arti Centrai Sq-, 
Camoridga, MaM.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

OI R l’OLICT
“Tbe ptirjioM* of the A^eciatfon skali 
be to help preserve the Ideal* aad 
traditions of onr country. R»e Tutini 
Statė* of America, to revere its laws 
and isspirc others to respert and obey 
the m. and in all wsys te aM in makintr 
thls country trreater and better”

MEMBER

PARBlKlNKKfl
GARNYS PALIKO T 
z DUKRELĘ z.

Sekmadienyje, vakare, Sausio 
12, 1941, pp. Antanui ir Alenai 
(Kohanskaitei) Kneižiams, gyv. 
50 Cottage St., Norwood, Mass., 
garnys paliko gražią dukrelę.
Motina ir dukrelė yra geroje tainėje įvyko prakalbos, 
sveikatoje.

Dabar pp. Kneižiai augina 3 vo adv. p. Stasys Gabaliauskas, 
sūnus ir dvi dukreles. į kuriam dar teko laimės gyvam

Rap. Į pasprukti, iš sukurto rusų ro
jaus Lietuvoj. Prakalbas atida
rė parapijos kleb. Pr. Juškaitis, 
jis taipgi tarė keletą žodžių, 

Vasario 22 <L, parapijos sve- perstatydamas gerbiamą kalbė- 
tainėje ant 7-toa gatv. , vakare, to ją p. S. Gabaliauską. Klausant 
įvyks Stepono Dariaus Posto kalbėtojo žodžių, nevienam nu- 
5 metų gyvavimo sukaktuvių1 
iškilmingas bankietas su prog

rama. Bankieto rengimo komisi
jos pirm. J. Smigias praneša, 
kad tai bosiąs vienas iš puikiau
sių Posto parengimų ir iš anks
to prašo visus jame dalyvauti, 
kad Postas ir toliau galėtų sėk
mingai gyvuoti ir veikti dėl mū
sų visuomenės labo.

Šiomis dienomis sunkiai susir
go p. Karbauskienė, gyv. 52 G 
St. Linkime p. Karbauskienei 
pasveikti.

PADĖKA

LegMtrig Bankietas

Rap.

jvy-

riedėjo gaili ašara, ar gilus ir 
skaudus atodūsis išplaukė iš 
krūtinės. Klausytojų tarpe ma
tėsi ir keletas “paraudusių”, 
bet jie kažkaip neramiai dairėsi 
aplink, turbūt, jiems sąžinė ne
duoda ramybės, nes ir Judas, 
kankinamas sąžinės, turėjo pa
sikarti. Publikos buvo labai 
daug, ir galima sakyti, kad 
Cambridžieėiai labai gražiai pa
sirodė taip skaitlingai atsilan
kydami. Rinkta aukos šelpimui 
pabėgėlių. Publika širdingai tam

atsiliepė, aukavo sekančiai:
Kleb. Pr. Juškaitis $10.00, M, 

o Norbutas $10.00. LDS. 8-ta kp. 
$10.00, Nekalto Prasidėjimo 
Draugija $9.04. Po $2.00: P. 
Žilinskienė ir J. Puzinas: poi 
$1.00: J. Morkūnas, F. Vaite- 
kus, S. Šarka, A. Tamulevičius, 
F. Jankauskas, A. Liudvinavi- 
čius, A. Vinciūnas, A. Plekavi
čius, B. Jakutis, V. Gedrimas,
A. Bačinskienė, S. Pilkonis, P. 
Jasutis, J. Mockevičius. A. Dau
kantas. A. Kasparas, P. Kapo
čius, P. Radaitis, V. Strazdienė, 
M. Jankauskienė. J. Gailevičius,
B. Šleikienė, I. Kačkauskas, U. 
Vaišvilienė, šeškauskienė, Ne- 
meikštienė ir E. Pransi. Aukota 
ir smulkiais. Viso surinkta $77.- 
87.

Trumpą kalbelę pasakė Tėvas 
Alfonsas. Klaustytojams šios 
prakalbos, matyt, giliai įsmigo 
širdyn, nes po prakalbų išėję 
ant gatvės ir sustoję būreliais, 
dalinosi įspūdžiais tarp savęs.

A. D.

rinkta aukįog dėl Lietuvos pabė
gėlių. Surinkta $9.00 šu centais.

Serga Antanas Zaveckas, ma
tyt, kad sloga pasivyjo ir jį. 
Laimė, Antanai, kad tik sloga 
tave kankina, tai mėgink ją per
galėti, nes tamsta mums reika
lingas. Sergančiam mūsų Anta
nui. linkime kogreičiausios svei
katos.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

sis įkišę tarp kojų.” Salėje juo
kas. Komunistėliai tik raudo
nuoja, kad jie nepajėgia apgin
ti “saulės”.

VAKARĖLIS
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Lietuvis Numeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove & Furnace Repairs 
Oil Burners

C. J. KUČINSKAS (Kay)
322 Dorchester St.

Šou. 0346

Sekmadienį, sausio 12 d., L. 
D.S. 8-tos kp. įvyko metinis su
sirinkimas. Perskaityta proto
kolas, ir išduota metinė sąskai
ta. Svarstyta kaip daugiau gali
ma paremti “Darbininką”. A. H. 
Plekavičius davė įnešimą, kad 
surengus gegužinę ir pelną pa
skirti Intertypo fondui. Įneši
mas priimtas. Valdyba palikta 
ta pati. Prie Federacijos atsto
vais išrinkta: S. Pilkonis, J. 
Mockevičius, A. Daukantas.

Iš kuopos kasos paskirta auka 
>10.00 šelpimui Lietuvos pabė-

rikoje juk yra Sing Sing kalėji- giems žaidėjams. Bus ir taip va- gėlių. Finansiniai kuopa stovi 
mas ir elektros kėdė. -dinama durų dovana. Pasibai- geriau kaip praeitais metais.

Komunistai, kurių keletas bu
vo prakalbose, sėdėjo susitrau-

South Boston Gange
BROLIAI 8TRAKAU8KAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitaj bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas mus 
Nuvalom purvinus karus i» 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

S41 Broadvvay So. Boston, Masa

Penktadienį, sausio 17 d.,
Dariaus

KOMUNISTAI 
IŠSIGANDO

Sekmadienį, sausio 12 d. 
ko adv. S. Gabaliausko prakal
bos Cambridge ir So. Bostone. 
Abejose prakalbose žmonių bu
vo daug, ir prakalbos pavyko. 
So. Bostone adv. S. Gabaliaus
kas išgąsdino Stalino “saulės” 
garbintojus komunistėlius. Jis 
kalbėdamas pareiškė, kad Ame
rikos jaunuoliai, kurie ruošiami

Į kovai su Europos diktatoriško- vai. vakare, Stepono 
mis valstybėmis už laisvę ir ne- Amerikos Legiono 317 posto na- 
nepriklausomybę pavergt, tau- me, 265 C St., So. Bostone, La- 
tų, ne gi gali nepastebėti komu- dies Auxiliary rengia pupomis 
nistų, kurie eina prieš šios ša- ! žaidimo vakarėlį. Daug gražii 
lies tvarką ir vyriausybę. Ame- '; dovanų yra skiriama iaimin

Vakarienės kun. dr. Kazimie
rą Urbonavičių pagerbti komisi
ja nuoširdžiai dėkojame šeimi
ninkėms; pp.. Nanartavičienei, 
Jeskevičienei, Suzanai Jeskevi- 
čienei, Markelionienei, Možiai 
Jakštienei, M. Kirkliauskienei, 
Stankienei, Vasilienei, Pašakar- 
nienei; pagelbininkams vyrams 

! —pp. St. Griganavičiui, Smiglui,
237 Sinkevičiui, Jonui Jakštui, Ant. Iir n® ®ode^io neprasitarę, kad 

- Jakštui, B. Jakštui; nuoširdžiai aKintU Stalino “saulę”. Kalbė- 
Pasveiko ir pirmadienį dėkojame patarnautojoms: pp.p0!38 Pastebėjo, kad “tur būti 

__ Medonienei, Alb. cia komunistų nėra.” Vienas iš 
įMedzienei, Martinkienei, Smig- Publiko6■atsistojo ir sako: “Y- 
lienei, St. Mitkiutei, Overkienei, |ra’ ^ur jų nebus, bet jie sėdi no- 
Razvadauskaitei, Sinkienei, Ta- 
mošiunaitėms. Aleksandravičių-

| " “ • ’ - z*. • ...
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p. Feliksas Zaleskas, gyv.
W. Fifth St., buvo susirgęs slo
gomis. 1 

i pradėjo dirbti Strand Cafe. BetĮ Nevierienei, Medonienei, 
|dar tebeserga pp. Zaleskų vai
keliai. Linkime pasveikti.

PASVEIKO

i p. Antanas Pažasis, gyv. Dor- 
chesteryj, kuris dažnai pava- 

! duoja muziką Rapolą Jušką, bu
vo sunkiai susirgęs laike šven
čių, bet jis jau dabar pasveiko 

lir grįžo į mokyklą.
Į p. Antanas Pažasis yra geras 
muzikas ir dainininkas. Jis kun. 
dr. K. Urbonavičiaus bankieto 
programoje ir sirgdamas gabiai 
išpildė savo dalį. Rap.

tei, Kirki iauskaitei, Stankaitei, 
ir dar viena panelė, kurios pa
vardės neatsimename.

Taipgi dėkojame p. Pleką vi-! 
čiui, kepėjui, p. Plekavičienei, 
p. Plekavičiutei, J. Akunevi- j 
čiui, kurie daug mums pagelbėjo 
darbu.

Dar kartą tariame visiems, 
kurie kokiu nors budu pagelbė
jo mums pagaminti valgius ir 
darbu svetainėje aptarnaujant 
gausią publiką.

Vladas Jakštas ir šeima

ĮVAIRUS SKfiBIMAI
REIKALINGA geras, pasto

vus vargoninkas, mokantis sa
vo amatą ir pajėgiąs ką nors 
paruošti parapijai. Vieta gera. 
Kreipkitės į “Darbininko’ admi
nistraciją, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. (10-14-16)

Woodstock Typewriter 
Company 

Chamber of Commerce Bldg. 
SO Federal St., Boston, Mass.

LIBerty 6907-08

REIKALINGA
Patyrusi mergaitė dirbti ofise. 
Darba pastovus. Taipgi reika
linga vaikinas drivinti trokui, 
šeštadieniais. Atsišaukite tuo
jau : L Street Market, 181 L St., 
So. Boston. Tel. Šou 1314.

(10—)

r
gus žaidimui, moteris legionier- Valdyba pareiškė, kad jie dėsią 

visas pastangas, kad daugiau 
šiais metais nuveikus.

kos pavaišins visus skaniais už
kandžiais. Įžanga tik 25 centai.

Rengimo komisijos ir Auxi- 
liary pirmininkė p. Marijona A. 
Vinčienė ir valdybos narės nuo
širdžiai kviečia visus dalyvauti. 

Rengėjos.

Nekalto Prasidėjimo Draugija 
irgi turėjo metini susirinkimą. 
Valdyba palikta senoji. Skaity
tas laiškas iš Federacijos, ir

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

-rduodu įvairiausios rtlSles ••• 
«lntus ir sidabriniu* daiktu.

r&lpgl ir pataisau

WEST BROADWA»
So Boston Man

PKKNICK (PLEVOKAS) 
Septyniais būdais stogų dengtjas 

8odewall, Stut Metai Work 
Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių tšsimokSjimo 

PURI 25 METŲ PATYRDU 
Vaiso Ir stato kaminus 

Geras Darbas — Kainos Žemu* 

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1492 

Apskaltllavlmal ir patarimai dykaiALE
Jis yra padarytas
Aukščiausiai kokybei.

o nesumažinimui
Kainos!

I

GRABORIAI

S.BaraseviduslrSūnu$
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAB
Turi Notaro Teise* 

254 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS. 
Tai. 8OU Boston 259C

Gyven. vieta: 838 Dorchester Ava. 
Tel. COLumbia 3537.

I

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamutojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną h* Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tai. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

IS KRANO PARODYK KRANĄ

IR PILNOMIS KVORTOMIS

Į

BUTELIUOSE -12 OUNCE
«ĖWH> BY HAFFJįNREFFER & CO., INC., BOSTON, MASS., BKWERS SINCE 1870
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Antradienis, Sausio 14, 1941

PHILADELPHIA, PA.

8

Varomas Lietuvai Gelbėti 
Vajus.

Nesenai pradėtas Philadelphi
joj Lietuvai Gelbėti Fondo va
jus varomas visu įtempimu ir 
toliau. Sausio mėn. 5 d. adv. S. 
Gabaliauskas kalbėjo šv.Andrie- 
jaus parapijos salėje tuoj po su
mos, o vakare šv. Kazimiero 
parapijos salėje; sausio 6 kalbė
jo šv. Jurgio parapijoj. Visose 
vietose advokatas labai vaiz
džiai ir nuosekliai išdėstė nau
jausius įvykius Lietuvoj ir tas 
priežastis, kurios privedė Lietu
vą prie to skaudaus likimo. Bū
tų gera, kad adv. Gabaliauskas 
savo pranešimus atspausdintų 
lietuviškuose laikraščiuose, kad 
visi galėtų geriau suprasti tei
singą Lietuvos ir mūsų tautie
čių likimą Lietuvoj, kad nebūtų 
taip negudriai klaidinami kai 
kurie iš suklydusių mūsų tautie
čių, kurie dažnai už pinigus va
ro baisų darbą tarp lietuvių Phi
ladelphijoj ir kitur.

Aukos Fondui renkamos gau
tais kvitais iš Centro ir vis dar 
žmonės aukoja, nes mato, kad 
reikalas gyvas, ir kad tik ame
rikiečiai gali gelbėti savo bro
lius. Juk kitiems uždarytos lū
pos ir jie negali net pasiskųsti 
savo likimu, kurs yra tikrai bai
sus ir mums sunkiai supranta
mas.

Ruošiasi iškilmingai minėti 16
V asario—N epriklausomybės 

Šventę.
Kaip kas met ir šiemet visos 

trys parapijos ruošiasi minėti 
16 vasario, tik dar su didesniu 
patrijotiškumu, nes Lietuvoj jau 
nebegalės tos šventės švęsti, to
dėl laisvieji lietuviai dar galin
giau skelbs pasauliui, kad lie
tuvis buvo ir bus laisvas ir kad 
jie negalės atsižadėti savo lais
vės, kurią pagriebė nevidonas 
neprietelis, bet jau tai buvo ne
kartą ir dabar Lietuva kelsis ir 
jos naujasis gyvenimas bus tik
rai garbingas ir laisvas, o mes 
turime jau matyti, kad tas turi 
greit Įvykti, kaip kai kurie ir

M. J. Colney, NJ>.
Lietuvis Gydytojas

Sėkmingai vartojam saulės spin
dulius. Diathermy ir kitus moder
niškus išradimus nuo aukšto ir že
mo kraujo spaudimo, vidurių ir 
širdies ligų, reumatizmo, tonsilų ir 

odos ligų.

148 Grand St.,
Tel. 3-4747 Waterbury, Conn.

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję į tavernos ar restoranus visuomet 

reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti

60 Ellsworth St 
Worcester, Mass

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston 

svajoti nesvajoja, bet taip bus 
ir kitaip būti negali. Be kitos 
programos bus vaidinamas die
nai pritaikintas vaidinimas 
“Trispalvė’’, kurį suvaidins šv. 
Kazimiero parapijos artiistai. 
Švento Jurgio parapija taip pat 
paruoš labai gražią programą, 
viskas įvyks šv. Jurgio parapi
jos salėje, nes šiemet tai para
pijai iš eilės tenka suruošti mi
nėjimą.

12 sausio šv. Kazimiero para
pijoj bus vaidinimas, vaidins 
juokingą ir linksmą komediją 
“Biukas” ir kitą. Visi laukia to 
vaidinimo, kurį jau seniai ren
gia jaunųjų choras. Manoma, 
kad gražiai pasirodys, kaip ir 
anksčiau, kad būdavo.

Advokato Stasio Gabaliau- 
* sko Prakalbos ir 

Pranašavimai
Adv. Stasys Gabaliauskas su 

savo šeima paskutinis išvyko iš 
Lietuvos, nes su jais išvažiavo 
ir Amerikos konsulas ir nuo to 
laiko niekas nebegali išvykti iš 
Sovietų pavergtos Lietuvos. Vi
sus pasienius labai stipriai sau
goja, kad kas nepaspruktų iš 
jų vadinamo rojaus Sienas sau
goja trys eilės sargybų, jodinė
ja raiti kazokai, eina sargyba 
—pėstininkai, apvestos sienos 
tvoromis, kuriomis naktį palei
džiama elektros srovė. Bet iš vi
sos Rusijos sunkiai ką išleidžia 
išvažiuoti, net amerikiečiai inži
nieriai laukia kelius metus, kol 
gauna progos išvažiuot, nes ati
mami pasai, negauna pinigų bi
lietui nusipirkti ir tt. Tūkstan
čiai lietuvių norėtų pabėgti iš 
sovietų pragaro, bet kaip iš pra
garo niekas negali ištrukti, taip 
ir iš Rusijos jau niekas nebegali 
ištrukti. Valdžia taip aiškina, 
kad pas mus taip visiems gerai 
gyventi, kad niekam nereikia 
kitur keliauti.

Adv. Gabaliauskas yra jaunas 
žmogus, daug dirbęs Lietuvoj 
kaip visuomenininkas ir karštas 
lietuvis ir geras katalikas. Tau
tininkų valdžios buvo nubaus
tas, ištremtas į savo gimtinę iš 
Kauno, nes jis buvo principų 
vyras ir nepasidavė vergijos 
dvasiai. Paskutiniu laiku adv. 
Gabaliauskas dirbo prekybos 
srityje. Kai kurį laiką buvo 
Verslininkų Sąjungos generali
nis Sekretorius, organizavo lie
tuvius prekybininkus, kad sve
timieji neskriaustų tikrųjų lie
tuvių savo rankose turėdami vi

!
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Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

! 
!

Gaisrininkai gesina Johnskuris užsidegė anksti rytą, 
ton namą, Brooklyn, N. Y.,

są prekybą. Jis yra aplankęs 
beveik visus Lietuvos mieste
lius, visur pasakęs prakalbas, 

visus raginęs dirbti dėl švieses
nės Lietuvos ateitis.

Atgavus Vilnių, adv. nusikė
lė sostinėn, kur žmona, ameri
kietė, turėjo manufaktūros 
krautuvę, o jis pats veikė lietu
vių tarpe. Bet komunistinė val
džia atėmė iš jų krautuvę $10,- 
000 vertės ir bankų santaupų 
knygutę ir kitą nuosavybę. Be 
to, jam buvo pavojus netekti 
laisvės. Pasakoja, negalėjo ner
vai išlaikyti tokio gyvenimo kai 
kas naktį tai vieną, tai kitą pa
žįstamą ar draugą pagaudavo 
kaip vagys ir išveždavo visai be 
priežasties ir kaltės. Ir mes ne- 
nakvodavom namuose, bet va
žiuodavom į kaimą, kad išveng- 
tumėm arešto, kol galėjom iš
važiuoti laisvon Amerikon.

Kai gyvybė ir laisvė buvo pa- 
vojun, tai turtas ir visa kita vi
sai neberūpėjo ir tik galvojom 
kad tik išgelbėtum gyvybę. 
Mums nedavė pinigų net bilietui 
nusipirkti lig Berlyno, Amerikos 
konsulas pagelbėjo. Mes jautėm 
laimingi, kad galime vykti lais
vi. Graudi buvo atsisveikinimo 
valanda su namiškiais ir pažįs
tamais; verkėm mes, verkė ir 
mus išleisdami, bet patys nega
lėdami išsigelbėti. Su skaudžio
mis ašaromis prašė visi tikri 
lietuviai, kad mes nuvažiavę pas 
amerikiečius prašytumėm jų pa- 
gelbos ir išlaisvinimo kovos, 
nes Lietuvos gyventojai nieko 
negali padaryti, jie vergai ir 
daugiau nieko.

Lietuvos tragedija, tai buvo 
dviejų diktatorių susitarimo 
vaisiai. Bet jau prieš keturius 
metus, vienas rusų politikas aiš
kino, kad Sovietai turi atsiimti 
Pabaltijį su uostais ir taip pasi
daryti kelią į jūras. Ta mintis 
buvo priimta ir visi jau ruošėsi, 
samdė parsidavėlius lietuvius, 
kad jie patys padėtų užimti ne
laimingus kraštus. Tą padarė 
birželio mėn. 15 dieną. Keturi 
šimtai kareivių ir šimtas tūks
tančių politinių agentų užplūdo 
Lietuvą. Rusijos atstovas paėmė 
valdžią, tuoj pirmomis dienomis 
pradėjo šeimininkaut ir smaugti 
Lietuvą, kad net Lietuvos ko
munistai išsigando, nes ir jie 
paliko rusų vergai ir juos pra
dėjo valdyti Maskva, o jie dar 
manė, kad jie galės valdyti.

Dabartinę Lietuvos tragediją 
sunku suprasti ir įsivaizdinti. 
Visa kas lietuviška sunaikinta. 
Visi laikraščiai uždaryti, drau
gijos panaikintos, visa kas lie
tuviška užmušta ir pasmaugta. 
Dabar valdo sovietinė slaptoji 

IATER8BRY, COHN.

j Adv. Gabaliauskas yra tos 
nuomonės, kad rusai greit susi
kirs su vokiečiais ir kad tik ru
sams ir vokiečiams žuvus, Lie
tuva ir kitos mažos valstybės 
vėl atsikels laisvos. Tik Ameri
ka ir Amerikos prezidentas ir 
mūsų lietuviai čia ir visame pa
saulyje greit vėl iškovos lais
vę. Jis pranašauja, kad dar 
prie šio prezidento Lietuva at
gaus laisvę, tik jau dabar rei
kia mums dirbti. O laikui atė
jus, kad galėtumėm padaryti sa
vo, kas mums reikia padaryti. 
Juk taip buvo ir 1918 met, ka 
subirėjo Rusija ir Vokietija, 
Lietuva atgavo laisvę, taip bus 
ir dabar, o kitos išeities ir vil
ties nėra. Dabar mūsų viltys ir 
lūkesčiai Amerikos žvaigždėto
joj, kuri padės vėl Gedimino 
kalne iškelti mūsų Trispalvę, 
kurią laikinai nuėmė priešo ga
lingesnė ranka. Rp.

NUOŠIRDI PADĖKA
Lai naujai užgimęs Betliejaus 

I Vaikelis laimina jus ir suteikia 
-jtą ramybę ir džiaugsmą, kurį

visi ir skelbė pasauliui angelai, “ra
mybė žmonėms geros valios”.

Norime padėkoti ir išreikšti 
mūsų gilų dėkingumą mūsų 
klebonui, kuris nepailstančiai 
darbuodamasis ypatingai prisi-

policija, kurios klauso 
parlamentas ir parsidavėliai lie
tuviai, visi jų bijo. Jau keturi 
tūkstančiai lietuvių šviesuolių 
mokytojų ir kitų inteligentų su
areštuota, dar jiems neiškelta,
bylos, tik laikomi kalėjimuose, Į dėjo prie Kalėdų džiaugsmo, 
nes neturi kuo kaltinti, tik dėl 
to, kad jie yra lietuviai. Visų 
suimtųjų žmonos ir vaikai iš
varyti iš namų, palikti be glo
bos ir be apsaugos, kaip liau
dies priešų šeimynos. Tūkstan
čiai tokių geriausių šeimynų ne
valgę ir pusnuogiai bastosi po 
kraštą ieškodami pastogės, nes 
vyrai kalėjime, o kitų pragyve
nimo šaltinių neturi.

Darbininkai negali streikuoti 
ir už organizuotus streikus į- 
vesta mirties bausmė. Tiesa, pa
keltas darbininkams atlygini
mas, bet kas iš to, kad daug 
daugiau kartų pabrango viskas, 
ypač drabužiai ir avalinė. Ge
ras darbininkas tik svarą svies
to tegali uždirbti į dieną — ne 
daugiau, o reikia gyventi visai 
šeimynai.

Ūkininkai persekiojami ir ū-j 
kiai ne jų, o valdžios. Didesniuo
se ūkiuose pastatyti komisarai, 
be kurių žinios nieko negali pa
daryti. Bet ir dabar palikti ū- 
kiai tik dėl pasaulio akių, o 
greit bus visur kolkozai, todėl 
ūkininkai taip mylėję žemę, da
bar nebedirba, javų nebenuva- 
lo, nes vistiek, sako, bus vis
kas atimta ir mums nieko ne
teks, tai kam taip jau darbuotis 
ir vargti, kad galima lengviau 
pagyventi.

Taipgi mūsų brangiems gerada
riams, kad neužmiršot mūs Ka
lėdų metu, Sodalietėms už auką 
$10.00, Kančios Jėzaus draugi
jai už auką $5.00, choristam^ 
už auką $5.00, K. Legui už $5.- 
00, Onai Vitauskaitei už $5.00, 
Simonavičiams už auką $3.00. 
Už aukas du doleriu dėkojam: 
Janusat, E. Slaužienei ir D. Ka- 
šietienei; po dolerį:Kalinauskui. 
Aukštikalniui, U. Rutelskienei, 
U. Rudžiavičienei, O. Ramanau 
skienei, H. Skapinskui, A. Ge
niui, J. Akulavičiui, U. Maldi 
nienei, M. Lenikienei, Ivanaus 
kienei, O. Vaičiulienei, Chihos 
ky, R. Škamulienei, Dovidienei, 
M. Skarnuliui, J. Januškai ir A. 
Petrauskui.

Taipgi reiškiam nuoširdų ačiū 
įMiners Milis parapijiečiams už 
■ tokį gražų ir malonų priėmimą 
kada lankėmės su plotkelėmis, 
ir už gausų duosnumą. Jūsų ma
lonios aukos ras atlyginimą Jė
zaus malonėse.

Taipgi reiškiam S. Savic- 
kiams, Pivinskams ir visiems 
geradariams, kurie prisidėjo 
nors kokiu būdu, nuoširdų ačiū.

Klūpodamos prie kūtelės, mes 
prašysime palaimos jums ir jū
sų mylimiesiems.

Pasiliekame dėkingos,
Jėzaus Nukryžiuoto Seselės.

Ponia Stefanija šapranienė, 
Dr. Šapranio'žmona, atsižymė
jus visose katalikiškose organi
zacijose: daug veikia Lietuvos 
Vyčių 7 kuopoje, ilgametė cho
ristė šv. Juozapo parapijos, rė
mėja LDS. 5 kuopos, ir Moterų 
Sąjungos, Waterbury kuopos ir 
vėl išrinkta raštininke 1941 m., 
švenčia savo gimtadienį. Gimta
dienio proga ir linkim jai ilgiau
sių metų. W aterburiete.

Ičius. Kartais korespondentai pa
rašo taip pat gražius straipsne- 

j liūs iš kolonijos gyvenimo ar 
į šiaip kokius nors įvykius. Vise 
tai yra gražu ir naudinga skai
tytojams ir laikraščio redakci
jai. Tačiau reikia visai aprašyti 
tvarkingai ir mandagiai. Kartais 
korespondentai aprašo įvykius 
ar žineles, užgaudami vieną ar 
kitą asmenį, o kartais jau net 
perdaug išgarbindami. Žinoma 
tai būna skaitytojams neįdomu 
ir patys korespondentai pyksta, 
jei jų straipsneliai ar korespon
dencijos būna netalpinamos.

Pasitaiko dar tokių kores
pondentų, kurie net patys giria 
savo “kromelį” arba savo pažį
stamus, kurie visuomenei nie
ko ypatingo neduoda, bet tai 
daromd tik dėl garbės.

Todėl rašykime tvarkingai, 
mandagiai ir tiksliai, nieko ne- 
perdedami ir ne per daug ilgai,

ŽODIS KORESPON
DENTAMS

Laikraščių korespondentai 
dažnai parašo ilgiausias kores
pondencijas apie įvairius kolo

nijų gyvenimo įvykius^ kartais 
gal net perilgas, tačiau tai duo
da skaitytojams daug medžią- 

gos ir ęmis lietuviu* taikraš-

Iš Lietuvos Atvykusio Adv. Gaba
liausko Prakalbų Maršrutas
Sausio 11 dieną į Bostoną atvyko adv. Stasys Ga

baliauskas ,kuris neseniai atvyko iš pavergtos Lietu
vos. Jis išgyveno po Sovietų raudonųjų valdžia Lietu
voje tris mėnesius. Į Ameriką atvyko su savo šeima 
kaipo imigrantas, nes jo žmona yra Amerikoje gimusi 
ir augusi.

Pavergtoje Lietuvoje jis ne tik matė žiaurų so
vietų komisarų rėžimą, bet pats su šeima patyrė. Jis 
savo prakalbose labai įdomiai pasakoja kaip sovietai 
terioja mūsų tėvynę, areštuoja, kankina ir žudo lie
tuvius. Raudonųjų siautimas Lietuvoje yra baisus ir 
šiurpulingas.

Sekmadienį, sausio 12 d. adv. Stasys Gabaliauskas 
jau kalbėjo So. Bostone ir Cambridge. Prakalbos bu
vo sėkmingos. Daug žmonių išgirdo apie tikrą paverg
tos Lietuvos padėtį. Jeigu kurios lietuvių kolonijos 
dar nepasikvietė adv. Gabaliausko kalbėti, tai nuošir
džiai patariame tai padaryti, nes jis savo kalbomis įti
kina ir karščiausius Lietuv. pavergėjų rėmėjus. Komu
nistų suklaidinti lietuviai turėtų pasiklausyti adv. Ga- 
laliausko kalbų, ir ne tik pasiklausyt, bet ir paklausti 
:as nesuprantama. Ypatingai turėtų ateiti visi tie, 
kurie džiaugiasi Lietuvos pavergimu, būtent, komuni
stai, ir gal pasiklausę adv. Gabaliausko prakalbų, išsi
žadės dirbę išgamų darbą išeivijoje.

ALRK. Federacijos Naujos Anglijos apskritis 
skelbia šiokį adv. S. Gabaliausko prakalbų maršrutą:

Sausio 15 d. — Stoughton, Mass., Lietuvių Tautiš
kame name, 24 Morton St., 7:30 vai. vakare.

Sausio 17 d. — 7:30 vai. vakare, Šv. Roko lietuvių 
□ar. svetainėje, Montello, Mass.

Sausio 18 d. — Hudson, Mass. Eagles svetainėje, 
58 Main St., 7:30 vai. vakare.

Sausio 19 d. — 4 vai. po pietų Aušros Vartų par. 
svetainėje, Highfield Rd., o vakare Šv. Kazimiero pa
vapi joj, Worcester, Mass.

Sausio 21 d. — Gardner, Mass.
Sausio 22 d. — Athol, Mass.
Sausio 23 d. — Greenfield, Mass.
Sausio 26 d. — 2 vai. po pietų Gedimino Piliečių 

klubo svetainėje, 324 River St., Haverhill, Mass. ir 7 
vai. vakare Šv. Pranciškaus lietuvių par. svetainėje, 94 
Bradford St., Lawrence, Mass.

Sausio 28 d. — Manchester, N. H.
Vasario 2 d. — Lowell, Mass. ir Nashua, N. H.
Vasario 9 d. — 3:30 vai. po pietų Šv. Jurgio lietu

vių par. svetainėje, St. James Norwood, Mass. ir 
7:30 vaJ. vakare, Šv. Kazimiero lietuvių par. svetainėje, 
Smith St., Providence, R. I.

Visais prakalbų maršruto reikalais rašykite adre
su: Mr. A. F. Kneižys, 366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

ir mūsū korespondencijos ar 
straipsneliai bus labai naudingi 
ir vertinami.

A. P. Krikščiūnas

Pradedami šiuos metus, užsi
rašykite tik gerus katalikiškus 

laikraščius, jei dar nesate už
siprenumeravę — “Darbininką”, 

“Garsą”, “Draugą”, “Ameri
ką” ir kitus. Raskite dar vieną 
kitą savo draugą, kuris neskai
to katalikiškų laikraščių ir jam 
pasiūlykite arba jei galima pa
tys duokite paskaityti savo užsi
prenumeruotus laikraščius ir to
kiu būdu įpratinsite skaityti sa
vo draugus.

Nesiprenumeruokime laikraš
čių, kurie mus išnaudoja pa
čius ir kurie dažnai net juokia
si iš katalikų.

A. P. Krikščiūnas.

įij// J

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTTMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
LlmMinal dM visokių reikalų.

NekentSkite bereikalingai raumenų 
akaudijimų. Tūkstančiai žmonių 
pasieki nepaprastų palengvinimų 
reumatiikų skausmų, strinų raumenų 
akaudijimų, iisinarinimų ir žiaip rau
menų skaudijpųn vien iiaitrmdami su 
Pain-EapeOcrfaJ^is sensacingas Hni- 
mentas ūnšii suteikia laukiamų pa
lengvinimų. Viri; 17 milijpnų bon- 
kučiu jau išparduota. Todil neati- 
dCUodami ateipiHrite ir jis bačkutę 
Pain-ExpęHrĮo. Reikalaukite Pain- 
EspsUari^ Tu. inkaru ant dfžutis.

L. P. 2.
Buvęs ilkametis Lietu

vos Ministeris Maskvoje, 
Jurgis Baltrušaitis, karo 
metu gyveno Prancūzijoje. 
Įvykių užkluptas, jis ten ir 
pasiliks. Jo sūnus buvęs 
lektorius Vyt. Didžiojo U- 
niversitete, humanitarinia
me fakultete irgi gyvena 
Prancūzijoje.

— Sovietų Lietuvos švie
timo komisariatas skelbia, 
kad šiuo metu Kaune jau 
veikia 34 rusų kalbos kur
sai. Rusinimo kursų Kaune 
netrukus būsią atidaryta 
ištisas 100. Lietuvos rusifi
kacija eina labai plačiu ma
stu. Rusų kalbos kursai or
ganizuojami ne tik mies
tuose ir miesteliuose, bet ir 
valsčiuose. Net oficiozinė 
“Tarybų Lietuva” skelbia 
savo skiltyse rusų kalbos 
oamokas, kur greta lietuvi
škų, skelbiami rusiški tek
stai.

New Yorke susitvėrė es
tų draugija, kurios tikslas 
jungti visus užsienyje gy
venančius estus. Jos pirmi
ninku išrinktas p. Markus, 
buv. Estų įgaliotas Minis
tras Vengrijai. , Prieš tai 
buvo įgaliotu i&hsitru Var
šuvoj^ kur Lietuvos ir Ęs» 
ti joęįiasiui|iQybės tilpoJę.' 
vienu stogui i
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