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Adv. Gabaliausko Prakalbę 
Maršrutas

Trečiadienį, sausio 22 d., 
7:30 vai. vakare adv. Sta- 
sis Gabaliauskas kalbės 
Millers Opera House sve
tainėje, Pine St., Gardner, 
Mass.

Ketvirtadienį, sausio 23 
d. 7:30 vai. vakare kalbės 
Šv. Pranciškaus lietuvių 
par. svetainėje, Main St., 
Athol, Mass.

Nuoširdžiai patariame 
visiems lietuviams ateiti į 
rengiamas prakalbas. Adv. 
Gabaliauskas yra neseniai 
atvykęs iš Lietuvos. Jis iš
gyveno 3 mėnesius po so
vietų komisarų valdžia pa
vergtoje Lietuvoje. Kalba 
labai įdomiai. Atėję į pra
kalbas sužinosite vėliau
sias žinias iš Lietuvos.

Ar Yra Lietuvos Tarybos 
Vyriausybė, Kaipo Tokia?
Komunistų spauda tvir

tina savo pasekėjams, kad 
Lietuva kaip buvo, taip ir 
tebėra nepriklausoma val
stybe, o tik ji turi Sovietų 
Rusijos apsaugą. Komuni-į 
štai sako, kad Lietuva turi 
savo vyriausybę, kurios 
galva esąs Paleckis.

Visa lietuvių spauda at- 
kartotinai yra pareiškus, 
kad Lietuva yra pavergta 
ir yra tik Sovietų Rusijos 
dalis.

Štai šiomis dienomis ga-
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Belgrade, Jugoslavija, — 
Sausio 20 — Patikimi di- 

Daug Sveikinimų i plomati jos viršininkai sa- 
& i ko, kad Britanija jau yra

I paruošus detalį planą bom
barduoti Rumunijos alie- 

i jaus laukus ir geležinke
lius, bet kol kas to nedaro, 
kad nepakenkus Graikijos 

? karui. Laukia, kad naciai 
i pradėtų karą prieš Graiki
ją

Jų tėvai kareje. — Šis paveikslas parodo Italijos vaikučius, suklaupusius prie P. Švč. Motinos stovylos 
Romoje ispanų kryžkelėje meldžiasi, kad jų tėveliai kuogreičiausia grįžtų iš karo lauko.

vome iš Lietuvos lietuvių saiką gerbti 
kalboje sovietų organą *kytis Jung. V
“Tarybų Lietuva”, kur tel
pa Sovietų Tarybos įsakas 
(ukaz) dėl “rinkimų” į 
TSRS Aukščiausiąją Tary
bą. Tą įsaką pasirašo ne 
Paleckis, ne kitas koks so
vietų agentas, bet pasirašo 
M. Kalinin, kaipo aukš
čiausios tarybos pirminin
kas, ir A. Gorkin, kaipo 
sekretorius.

Lietuvoje, Latvijoje ar 
Estijoje, ar kitose Sovietų 
Rusijos pavergtose šalyse 
nėra iš vietinių gyventojų 
sudarytų valdžių, yra tik 
agentėliai, kurie priklauso 
nuo Maskvos komisarų.

Ar ilgai dar komunistai 
mulkins savo pasekėjus 
pasakomis apie “nepri
klausomą Lietuvą?” Lai
kas komunistų pasekėjams 
atidaryti akis ir pasakyti 
savo mulkintojams, komu
nistų spaudos melagiams 
trauktis iš lietuvių tarpo, 
pasakyti, kad jus nieko 
bendra nebenorite turėti 
su išgamomis ir jųjų spau
da.

Iškilminga Prezidento 
Inauguracija 

_________ +
Washington, D. C., sau

sio 20 d. — Šiandien prez. 
Franklin Delano Roosevel
tas padarė iškilmingą prie- 

‘ ’ ir tvirtai lai- 
Valstybių kon

stitucijos ir įstatymų eida
mas trečiąjį prezidentavi
mo terminą.

Inauguracijos iškilmėse 
dalyvavo užsienių ambasa
doriai, diplomatai ir šios 
šalies įžymieji asmenys ir 
viršininkai.

Inauguracijos programa 
susidėjo iš parado, kalbų, 
vaidinimų, muzikos. Tūks
tančiai žmonių buvo liudi
ninkais iškilmingų inaugu
racijos ceremonijų.

Jung. Valstybių aukš
čiausiojo teismo teisėjas 
Hughes suteikė prez. Roo- 
seveltui priesaiką. Vice
prezidento vietą užėmė po
puliarus Henry A. Wallace.

Italai Pasitraukė 
Iš Sudano

KHer - Mussoimi Panaujino 
Santykius

■Berlynas, sausio 20 — 
DNB, Vokiečių žinių agen
tūra, praneša, kad šiomis 
dienomis Vokietijos dikta
torius Hitleris ir Italijos 
diktatorius Benito Musso- 
lini turėję pasitarimus, bet 
kur neišduoda. Sakoma, 
kad panaujinę santykius ir 
sudarę pilną sutartį. Pasi
tarimuose dalyvavo Vokie
tijos užsienių reikalų mi- 
nisteris vos Ribbentropas 
ir Italijos užsienių minis- 
teris Ciano. .

Ką asies < 
tarė viešai neskelbia.

Cairo, Egiptas, sausio 20, 
— Italijos kariuomenė be 
mūšio pasitraukė iš Suda
no fronto. Pereitą penkta
dienį italai pasitraukė iš 
Kassala. Britų karo jėgos 
jau dabar esą rytinėje ita
lų Afrikoje. Tobrukas te
besilaiko, nors smarkiai 
anglų bombarduojamas.

Italų kariuomenė pavo
juje.

1000 Kareivių
Šiaurinėje Bazėje

------------- i
New York, sausio 20 —Į 

Pranešama, kad Jung.

Nušovė 15
Lėktuvų

Vallett, Malta, sausio 20,
• - — Viduržemio jūros pa-Švedija Apsisprendus Gnti Valstybįų bazėje, kurią dangSje vyksta smarkūs 

ll^nrftlaiKamvh^ Įgavo i® Anglijos, New- mQšiai tarp Vokietijos ir
ncpinunsuniyiię Ifoundland yra jau tūks- Anglijos lėktuvų. Naciai

e s ... i tantis Amerikos kareivių. pUOĮa Anglijos laivyną.
sif » -t^Jk>f1uJįieni'ų!Tenhr'LnUVy^:A?erikos! Angiai nu»ov€ 15 nacių ka- 
s,?~ — S*e*josiužsienių(arehitektai ir inžinieriai, ro lėktuvų. Anglai prara- 
mimstens Guenther, kai- kurie planuoja užbaigti 

rinkime, pareiškė, 
Švedija yra apsisprendus 
kariauti, jeigu bus reika
las, kad apgintų savo ne
priklausomybę nuo užpuo
likų. Ragino paskelbti nau
ją apsigynimui [ 
500,000,000 kronų.

į_________ v

bedamas Halmstade susi- j statybos darbus toje bazė- 
--1--—, pareiškė, kad je#

dę tik vieną lėktuvą. Ta
čiau Anglijos laivynas nu
kentėjo Viduržemio jūroje.

New York, sausio 20 —. 
Joseph P. Kennedy, buvęs; 
Jung. Valstybių ambasa
dorius Anglijai, gavo daug 

i sveikinimų telegramomis, 
laiškais ir telephonu už 
pasakytą kalbą Europos 
karo reikalu ir kaip turėtų 

i laikytis Jung. Valstybės, 
į Tik laike 24 valandų Ken
nedy gavo 440 telegramų.

Joseph P. Kennedy savo 
kalboje pasisakė už teiki
mą pagalbos Anglijai, bet 
prieš Amerikos įstojimą į 
Europos karą. Kennedy 
taip pat pasisakė ir prieš 
davimą prezidentui tokios 
galios, kokios jis reikalau
ja biliuje H1776.

Kennedy kalba sukėlė 
daug dsikusijų visoje šaly
je. Karo šalininkai jį smar
kiai puola, bet visi tie, ku
rie kol kas nemato Ameri
kai pavojaus, pritaria Ken
nedy, ir prašo, kad jis ir 
Kongresui tą patį pasaky
tų.

1

________ ’ I
paskolą Į

Prezidentas Ragina Pa
statyti Dar 600 Latvy

Stokowski Vadovaus 
Armijos Benui

Japonija Įspėja Jung. 
Valstybes

Naciai Bombar
davo Svvanseę

Londonas, sausio 20 — 
Pereitos savaitės pabaigo
je Vokietijos lėktuvai puo
lė Swansea miestą. Pada
rė daug nuostolių: daug 
namų padegė ir suardė ir 
užmušė bei sužeidė daug 
žmonių.

Vokiečiai taip pat bom
bardavo kitus Anglijos 
miestus vakarinėje dalyje, 
bet paties Londono ne
bombardavo.

Anglai Atsimoka
Vokiečiams

Los Angeles, Cal. —Pra- 
į nešama, kad Leopold Sto- 
kowski, ilgametis Philadel- 
phia Symphony orkestros 
vedėjas, sutiko perorgani-

Naciai Nori Užbaigti Grai
kijos - Italijos Karą

Washington, D. C.—Pre
zidentas Roosevelt pasiun
tė Kongresui reikalavimą, 
kad užgirtų statyti dar 
600 naujų laivų; du šimtu 
prekinių laivų ir 400-po- 
vandenin. laivams gaudyti 
laivų, šešių šimtų laivų

zuoti Trečiojo Uosto Arti
lerijos beną MacArthur 
tvirtovėje ir jam vadovau
ti.

Visi Vaikai Turi Išvykti 
Iš Londono

Londonas, sausio 20 — 
Malcolm MacDonald, svei
katos departmento minis-

kainuos $800,- tras, įsakė iškraustvti vi-
- ’ sus vaikus keturiolikos ir

mažiau metų amžiaus iš 
London ir apylinkės, kur 
nors į saugesnes vietas,

000,000. Prezidentas reika
lauja, kad tuos laivus tuo
jau pradėtų statyti.

Ankara, Turkija — Bri
tanijos armijos - laivyno - 
oro laiavyno delegacija tę
sia derybas su Turkijos 
vyriausia vadovybe dėl su
darymo militarės sąjun
gos. Spėjama, kad konfe
rencija greit užsibaigs An
glijos naudai.

DerybOSO Ines nuo nuolatinio bom- 
jbardavimo jie gali “proti
niai ir fiziniai” nukentėti.

Sofia, Bulgaria — Įžy
mus neitralių valstybių di
plomatai praneša, kad Vo
kietijos viršininkai Athe- 
nuose, Graikijoj turi pasi
kalbėjimus su graikais vir
šininkais, kad padaryti tai
ką tarp Graikijos ir Itali
jos.

Sakoma, kad vokiečiai 
labai nenori duoti pagal
bos Italijai, nes prisibijo, 
kad Vokietijos įsikišimas 
gali iššaukti kitas Balkanų 
valstybes į karą.

Vokietija jau pristatė 
karo medžiagos dėl 500,000 
kareivių į Rumuniją, ir ga
li labai greitu laiku tai pa
dvigubinti.

Tokio, Japonija — Japo
nijos užsienių reikalų mi
nisterijos kontroliuojamas 
laikraštis rašo, kad Jungt. 
Valstybių laivyno koncen
travimas Pacifiko vande
nyne '“yra tai iššaukimas 
ir grasinimas”, ir pataria 
Prezidentui Rooseveltui iš
traukti savo karo laivus iš 
Hawaii.

Kitas laikraštis reiškia 
nepasitenkinimą Sekretor. 
Huil kalba.

Londonas, sausio 20 — 
Anglų karo lėktuvai, atsi
mokėdami vokiečiams, 
smarkiai bombardavo vo
kiečių prieplaukas Brestą, 
Cherbourgą ir kitas šiauri
nėje Prancūzijoje.

Be to, bombardavo Wil- 
• helmshaveną, vokiečių lai
vyno arsenalą, ir padegė 
aliejaus sandėlius.

Vokiečiai sako, kad An
glijos lėktuvai nepadarė 
daug nuostolių, palyginus 
su padarytais nuostoliais 
Anglijai.

“Darbininko” Skaitytojų Dėmesiui
LDS. Centro Valdyba

nuo sausio 15 d. iki kovo Į prenumeruos 
15 d., skelbia “Darbininko” 
vajų. Paprastai, “Darbi

ninko” kaina metams yra 
$4.00, pusei metų $2.00; bet 
vajaus metu laikraščio kai 
na sumažinama iki $3.00

diktatoriai j|u- metams, pusei metų.— $1.
50.

Kas atnaujins arba užsi 
“Darbinin

ką” metams iki kovo 15 d., 
prisiųsdamas $3.00 ir 10c. 

aktualėms lėšoms padengti 
, tas gaus gražų, spalvuo
tą sieninį religinio turinio 
kMendorių. Taigi, prašome 
pasinaudoti vajaus proga.

10,000 YD Vyrų J. V.
Armijoje

Jung. Valstybių Yankee 
Divizija pereitame pasau
liniame kare labai daug 
pasižymėjo. Prez. Roose
veltas vėl pašaukė tos di
vizijos vyrus tarnybon. 
Jau esą apie 10,000 vyrų 
26-toje divizijoje.

Tarnas Peršovė
Savo Darbdavį

I

— Vilniuje ruošiamasi 
statyti naują veterinarijos 
ligoninę. Ligoninei tinka
mas sklypas gautas prie 
Kalvarijų gatvės, šnipiš- 
kio priemiestyje. Ši vieta 
patogi tuo, kad čia sueina 
keli keliai iš šiaurinės Vil
niaus provincijos. . 7

South Nyack, N. Y., sau
sio 20 d. — Tūlas Walter 
Groebli, kuris tarnavo 4 
mėnesius pas Percy W.* 
VVhittlesey, “Amerikos Ta
rybos” įkūrėją, penkiais 
šūviais peršovė savo buvu
sį darbdavį. Whittlesey e- 
sąs karštas Anglijos rėmė
jas, o buvęs tarnas esąs 
vokiečių - šveicarų tauty
bės.

Whittlesey esą pareiškęs 
policijai, kad tarnas esą 
jam atsilyginęs už jo pasi
žymėjimą organizuojant 
‘.‘Amerikos Tarybą”.

PREZIDENTAS ĮDAVĖ 
WILLKIE NOTĄ 
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Washington, D. C., sau

sio 20 — Vakar prez. Roo
seveltas ir Wendell L. Will- 
kie turėjo pasikalbėjimą 
Baltuose Rūmuose apie 
pasaulinę krizę.

Kaip žinoma, Wendell L. 
Willkie yra pasiruošęs 
vykti į Europą. Išvykstąs 
“Clipper’iu” trečiadienį, 
sausio 22 d. Jis norįs ištir
ti Europos padėtį.

Prez. Rooseveltas įteikė 
Willkiui raštu sveikinimą 
Anglijos premjerui Wins- 
tonui Churchill’ui.

Šis Willkie su prez. Roo- 
seveltu susitikimas buvęs 
Dirmas laike apie 4 metų. 
Prezidento rinkiminėje 
kampanijoje prez. Roose
veltas savo kalbose niekad 
neminėjo Willkie vardu, o 
štai dabar abu yra beveik 
vieno nusiteikimo Europos 
karo klausimu, šiandien 
prezidentas jau šauklį 
Willkie pirmuoju vardu 
“Wendell”.

Pareiškė Apgailes
tavimą Naciams
Washington, D. C., sausio 

20 — Jung. Valstybių val
džia pareiškė Vokietijai 
apgailestavimą, kad Ame
rikos jūreivis nuplėšė svas
tikos vėliavą nuo Vokieti
jos konsulato namo San 
Francisco, Cal.

Vokietijos konsulas iš
kėlė vėliavą su svastika 
ženklu paminėti Vokieti
jos reicho įkūrimo 1871 
metų sukaktį. Policija 
sako, kad vokiečių svasti
ką nuplėšė jūreivis Harold 
Jack Sturtevant, 23, iš Ha- 
verhill, Mass.

Vokietijos atstovas Ame
rikai įteikė Jung. Valsty
bių valdžiai protestą. Jung. 
Valstybių valdžia Vokieti
jos atsiprašė, ir manoma, 
kzd tuo tas incidentas ir 
bus likviduotas.

• v



«

DARBININKASAntradienis, Sausio 21 d., 1941

4-

Šiomis dienomis smarkus lietus Kalifornijoj sum inkštino Point Firmin “Slenkantį Kalną 
kurto dalys plaukia į juras. Kalno žemės užvertė vieškelį.

J ‘

Buvęs Jungtinių Ameri
kos valstybių atstovas An
glijai, Mr. Joseph Kenne
dy, kuris neseniai sugrąžo 
iš Londono, kalbėdamas 
per radio, sausio 18 d., pa
reiškė, kad “dabartinis Eu
ropos karas nėra Amerikos 
karas. Anglija nekariauja 
mūsų karo. Mūsų nebuvo 
atsiklausta karo pradžioje. 
Anglija kariauja už savo 
likimą”. Taip pasakė daly
kų žinovas. Tačiau šiomis 
dienomis Amerikoje pla
čiai skleidžiamas gandas, 
kad Anglijos karas yra 
mūsų karas, kad Anglija 
kovoja už Amerikos apsau
gą. Ir šis gandas taip pa
veikė į visuomenę, kad vy
riausybė daro žygius atvi
rai eiti į karą prieš Vokie
tiją ir Italiją. Prezidentas 
Rooseveltas reikalauja, 
kad Kongresas jam suteik
tų neribotą galią ir jo vie
no nuožiūrai paliktų Jung
tinių Amerikos valstybių 
likimą. Jau net kalbama 
apie siuntimą Amerikos 
laivyno į Angliją, nes sa
koma, kad Amerikai gręsia 
pavojus iš Vokietijos pu
sės.

i

Atstovas Kennedy pa
reiškė, kad Amerikai nėra

pos karą, jei didžiuma pi
liečių turės laisvę pareikš
ti savo nuomonę vyriau
sybei. Amerika karui ne
prisirengus. “Koks yra už
tikrinimas”, klausia Ken
nedy, “kad Amerika prisi
dėjus prie Anglijos laimės 
karą prieš Vokietiją?” Kas 

[gali pasakyti kaip ilgai šis 
karas užsitęs? Juk, kaip 
Popiežius sako, “karu visa 
galima pražudyti”. Ką lai
mės Amerika? Karas su
vargina tautas. Už tai 
Kennedy sako: “Už ką A- 
merika eitų kariauti? Jai 
jokis užpuolimo pavojus 
negręsia. Jei Amerika įei
tų į Europos karą, tada 
viena Rusija pasiliktų neį- 
velta į karą. Karas nusilp
nintų visas tautas, sovietų 
Rusija stiprėtų”. Nuvar
gintoms tautoms tada ko
munizmas užmestų savo 
vergijos tinklą. Jei Ameri
ka įeitų į Europos karą ar 
nebūtų pavojaus ir čia iš 
komunistų pusės ? Taigi 
atstovas Kennedy duoda 
sveiką patarimą Amerikos 
gyventojams: “Neįsivelti į 
Europos karą, kad karui 
užsibaigus, Amerika galė
tų išgelbėti pasaulį”.

Kiekvienas protaująs
priežasties bijoti Hitlerio, žmogus sutiks su Mr. Ken- 
nes viena, l 
noro kariauti su Amerika, 
antra, ir norėdamas nega
lėtų, nes vandenynai ap
saugoja šį kraštą. Per pla
tųjį Atlantiko vandenyną 
vokiečiai nepasieks Ame
rikos, gi Pietinės Amerikos 
valstybės taip pat nepri- 
leis jų prie šio krašto. Rei
kia atsiminti, kad vokie
čiams kariaujant prieš A- 
meriką reikėtų visus karo 
ginklus, tankus, lėktuvus 
atvežti iš Vokietijos. Taigi 
atstovas Kennedy ir klau
sia, kaip galima tikėti, kad 
Hitleris galėtų imtis karo 
prieš Ameriką. Tie Ameri
kos žmonės, kurte nori Visa 
ątiduoti Anglijai, kalba, 
kad Hitleris atvažiuos A- 
merikos užkariauti.

Teisingai atstovas Ken
nedy pasakė, kad “mažas 
tik skaičius Amerikos gy
ventojų nori šį kraštą įvel
ti į Europos karą, gi di
džiuma žmonių esą tam 
griežtai priešingi. Ameri
ka nebus įtraukta į Euro-

kad jis neturi nedy pareikštomis minti
mis, ir reikalaus, kad šis

kraštas neprisidėtų prie 
Europos kruvino karo. Jei 
smerkiamas yra Hitleris 
už karą ir užgrobimą ma
žesniųjų valstybių, tai ly
giai taip pat yra smerkti
nas žiaurus Stalinas, kuris 
užgrobė daugiau už Hitlerį 
ir tik laukia progos dar 
daugiau valstybių paverg
ti. T.

Žinios Iš Pavergtos
"Romantiška Prieblanda"

I

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Maistas Pabrango "Liaudies Seimas" 

i - - - - - - - - - i Londone >'
Pranešama, kad šiomis _______

dienomis maisto kainos žy-! Sekmadienį, sausio 12 d. 
miai pakilo. Bekono kai- įvyko taip vadinam, “liau
nos pakilo 5 centais už dies seimas” Londone, An- 
svarą, kumpio — 2 centais glijoje, kuriame dalyvavo 
už svarą. Taipgi pakilo apie 2,000 atstovų, 
kainos už avieną ir jautie-, o uT,. . i Seimas svarstė dabartiną mėsą. Kiaušiniai ir . . A .... . . . nę karo padėti ir Anglijos

° į imperijos santvarką. Sei-
Kainų paifilimas už mai-1 mas priėmė rezoliuciją, 

stą labai atsiliepia į dar- kuria ragina “sudaryti 
bininkų kišenes, nes dar- naują vyriausybę, kuri bū- 
bininkų algos nepakilo. | tų drauginga Sovietų Ru-

Valdžia turėtų ką nors siJai> P?rimti vyriausybės 
daryti. Jeigu yra būtinas kontrolėn visą industriją, 
reikalas kelti kainas už suvienyti darbininkų klasę 
gyvenimui reikalingus dai- \r jiemokratinį elementą 
ktus, tai turėtų būtinai pa
kelti

4

— “Tiesa” deda piktą 
straipsnį apie Šiaulių Pre
kybos Institutą. Nors Ins
titute įsikūrusi komunisti
nio jaunimo kuopelė, “bet 
ji kol kas, matyt, nepajė
gia išjudinti sustingusio 
Instituto gyvenimo.” Ji ne
pajėgianti patraukti geres
niųjų paskui save. Ligi šiol 
Institute nesą nei “tokio 
svarbaus dąįyko, kaip rusų 
kalbos lektoriaus.” Insti
tuto taryba nesuradusi lig- 
šiol nei “socialistinių mok
slų” lektoriaus.

Tš šio straipsnio sužino
me, kad Institutas sugrūs-

tas į nepakenčiamas pa
talpas. Visas antrasis kur
sas esąs priverstas lindėti 
pogrindyje, kur sutalpinta 
taip pat mašinraščio pra- 
tyba. šiose patalpose visa 
esant “romantiška prieb
landa”.

■ ’

valstybinio plano komisi
jos pirmininkas, staiga vėl 
pradėjęs reikštis viešumo
je. “Draugas” Glovackas 
sako: “Gyvenam karo at
mosferoje. Kai toks nera
mus ir krauju kvepiąs o- 
ras, mes irgi turime ne
snausti. Turime atkreipti 
tinkamą dėmesį į savo sie
nų saugumą. SSSR su
pranta padėtį ir tam tikras 
lėšas skiria apsiginklavi
mui. Ir mes, jei dar pasun
kės karo atmosfera, palik
sime nebaigtas statybas ir 
visomis jėgomis, visomis 
lėšomis remsime apsigink
lavimą, kad mūsų didžio
sios tėvynės SSSR sienos 
būtų saugios.”

Mes visai nemanome tei
sinti tų, kurie sukėlė ne
lemtąjį karą Europoje. Bet 
turime pastebėti, kad vie
nas didžiausių šio karo 

[kaltininkų yra ne kas ki
tas, kaip Maskvos raudo
nasis caras, kuris susidėjo 
su kariaujančiomis ašies 
valstybėmis. Juk žinoma, 
kad bolševizmas veisiasi 

įtiktai ten, kur atsiranda 
I daugiau skurdo ir suirutės, 
jo to “genialusis” Stalinas 
kaip sykis siekė, susitarda
mas su ašimi. Tad tiktai 
bolševikų fariziejai tegali 
tvirtinti, kad raudonoji ar
mija atnešė Lietuvai tai
ką. Ji Lietuvos gyvento- 

jjams atnešė skurdą, rau- 
| doną jį terorą ir seniai nu

tiesi su gražia moterimi 
valandą laiko, tai lamstai 
atrodo, tartam tiktai vie-j 
ną sekundę tebūtum kal
bėjęsis. O jeigu Tamsta 
nuogas atsisėsi ant karš
tos krosnies, tai Tamstai 
viena sekundė pavirs va
landa.

— Ir tai išrado Einštei
nas? Nuostabu. Tačiau ką|vaikįoįą bolševikišką tra
tai bendra turi su laisve? jzeologiją. Bet neužmirški-

v •

suvienyti darbininkų klasę

Anglijoje”.
ir darbininkų algas.! Sovietų Rusijos komisa- 

Priešingai gali kilti nėra- rų spauda užleido daug 
mumai. vietos “liaudies seimo” ap-

karą

— “Tiesa” paskelbė kaž
kokio A. Fogelio straipsnį, 
užvardintą“Aš matau prieš 
save laimingą ir gražią at
eitį.” Deja, tiktai įvairūs 
Fogeliai okupuotoje Lietu
voje mato prieš save lai
mingą ir gražią ateitį...

v •

— Kauno apygardos tei
smas sprendė šių speku
liantų ir atsargų sudarinė
tojų bylą: Dovydo Migda- 
liausko, Maušos Volperto, 
Maušaus Jutkelevičiaus, 
Dovydo Rogovo, Joselio 
Viniko, Altos Vinikienės, 
Joselio Baso, Jankelio Ab- 
ramsuno, Rochos Golubai- 
tės, Leibos Golubo ir Urijo 
Sluckio.

v •

tai bendra turi su laisve? Izeologiją. Bet neužmirški-
Nuo savęs pridursime, I me senos amžinos tiesos: 

kad dabartinė Lietuvos I Kas kardą iškelia, nuo kar- 
“laisvė” tikrai yra reliaty- do ir žūva. Stalinas troško 
vinė. Užteko okupuotosios | karo, jis jo sukeltuose ver- 

, o su juo 
draugė' jeigu suskubs, iš- 

o jie jau! silakstys Paleckiai, Gedvi-

Lietuvos gyventojams pa-j petuose ir žus, 
būti po bolševikų laisve ti 
kelis mėnesius, < 
jaučiasi, lyg būtų gyvenę | įaį, Glovackai ir visa bolše- 
po aziatiškų despotų bizū- vįĮęįškų duobkasių gauja, 
nu ištisą šimtmetį. Kas ga-1 deja, palikę suardytą ir 
Ii ginčyti, kad Lietuvoje I demoralizuotą mūsų tėvų 
nebūtų laisvės? Ji glūdi ta-| kraštą.
me, jog laisvai galima šau-| 
kti “urrra” kiekvieną kar-| 
tą, kai paminimas raudo-1 — Vilniaus universiteto
no jo despoto Stalino var-|ūkio reikalams prorekto- 
das! rium paskirtas doc. K. Bie- 

liukas.

O štai kitas aprašymas 
iš “Tarybų Lietuvos” apie

Kaip Lietum Kmnisanri

Įsigyk Naują, Modernišką Portable Royal 
Rašomąją Mašinėlę-Typwriterj

Pirkimo išlygos geros — įmokėsite $3.00, o likusį balansą galėsite 
išsimokėti, mokėdami $1.00 į savaitę.

Rašomoji mašinėlė y- 
ra labai naudinga tikėti 
kiekvienam, kaip suau
gusiems, taip ir jauni
mui. Kas moka rašyti 
mašinėle, tam yra daug 
lengviau gauti darbą 
raštinėje ar kur kitur.

Kas pirks rašomąją 
mašinėlę “Darbininko” 
administracijoje, tam 
bus teikiama uždyką ra
šomosios mašinėlės lek
cijos. Pasinaudokite siū

loma proga — įsigykite typwriterį šiandien. Mes galime parduoti maši
nėlę ir į tolimus miestus tokiomis sąlygomis — duodami išsimokėjimui.

DARBININKAS
366 W. Broaduay, So. Boston, Mass.

negali
Angli-Įtai, kaip bolševikai per ke

lis mėnesius demoralizavo 
gyventojus. Reporteris ap
rašinėja, kad važiuojant 
geležinkelio ruožu Šiauliai- 
Telšiai - Kretinga buvęs 
toks atsitikimas. Keli tipai 
taip nepadoriai kalbėjęsi, 
jog vienas keleivis įsikišęs. 
To pasėkoje įvykęs toks 
pasikalbėjimas:

— Kaip galit tokius šly
kščius dalykus pasakoti 
prie kitų, ypač prie mote
rų?

— Dabar mes turime lai
svę ir galime kalbėti, ką 
tik norime!

— Tačiau laisvė yra re
liatyvus supratimas, —pa
stebėjo keleivis.

l — Kas yra laisvė, aš ži- 
ruošiasi prie pasaulinės nau, — atsakė vienas, — 
kruvinos revoliucijos. bet gal būt paaiškinsite 

Demokratinės valstybės, į man, ką reiškia reliaty- 
kurios kariauja ir ruošiasi 
kariauti prieš agresorius, 
turėtų būti pasiruošusios 
karui ir prieš sovietų Ru
sijos komisarų diktatūrą, 
kuri iš pasalų tykoja pa
vergti valstybes, sugriauti 
demokratinę tvarką ir įve
sti kruviną terorą.

rašymams, kuriais užgyrė 
ir sveikino “liaudiečius”.

Suprantama, jeigu “liau
dies seimo** rezoliucija bū
tų įgyvendinta, tai Anglija 
virstų sovietinė imperija.

Sovietų komisarų orga
nas “Izviestia” rašo:

“Anglija yra beveik ka
re su USSR. todėl, kad 
Londone laiko lenkų val
džią, kuri paskelbė 
Sovietų Unijai.”

. “Sovietų Unija 
bendradarbiauti su
ja, kol nebus Britų val- 

! džios, kuri tikrai ir nuošir- 
I džiai kooperuotų su Sovie
tų Unija.”

Iš to kas pasakyta so
vietų komisarų spaudoje 
aišku, kad sovietai laukia 
perversmo Anglijoje, ir ne 
tik Anglijoje, bet ir kitose 
šalyse. Sovietai laukia ka
riaujančių valstybių nusil
pnėjimo. Ir jeigu kariau
jančios valstybės laiku ne
apsižiūrės koks pavojus 
jotos gręsia iš Sovietų Ru
sijos, tai gali susilaukti tų 
valstybių gyventojai tokio 
pat likimo, kaip ir Rusijos 
ir kitų pavergtųjų šalių 
gyventojai. Raudon asis 
gaivalas vengia karo, bet j

— Nebegalėdami įtikin-1 
ti Lietuvos darbininkų j 
kad bolševizmas sukūrė’ 
okupuotoje Lietuvoje “ro-i 
jų”, lietuviški komisariu- 
kai paskutiniuoju laiku 
mitinguose pasigavo nau
ją arkliuką... Girdi, rau
donoji armija atnešė Lie
tuvai taiką. Esą, tuo tarpu 
kai mes ramiai dirbam sa
vo darbą — išsireiškė 
“draugas” Gedvilą, — ten 
(Europoj) tūkstančiai jau
nų vyrų mirštą apkasuose 
už saujelės savanaudiškus 
interesus”. Ta pačia tema 
kalbėjo vietinės pramonės 
komisaras Šumauskas:

“Aplinkui siaučiantis im
perialistinis karas viską a- 
lina, daugelyje šalių jau 
dabar siaučia badas, mes 
Lietuvos TS respublikoje 
ramiai dirbam ir kuriam 
socializmą mūsų šalyje.” 
Ant to pat arkliuko jodinė
ja ir “draugas” Glovackas,

Juozas KasBtsI
Ine.

’ Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd. 
BALTlMORB, Md.

Telephone Plaza 8595 
Limosinai dŠI visokių reikalų. 
UIT '

* d

vus?
— O, tai visai lengva pa

aiškinti. Ar esate ką girdė
ję apie Einšteiną? Ir relia
tyvinę jo teoriją?

— Žinoma, tai yra... na, 
taip.

— Taigi, jo teorija yra 
tokia. Jeigu Tamsta kal-

d
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susirūpinti ? Ar nevertėtų 
dėl jos pagyventi, o gal net 
ir pakovoti?

Čia ne vienas gali pa
klausti: bet ar nuo to gy
venimas bus geresnis? Ar 
yra Dievas ir Jo įsakymai? 
Ar jų šiandien yra laiko
masi? Žmogus negali gy
venti be idealo; tikro ar į- 
sivaizduoto. Senovės žmo
gus garbino išmintį. Vidur
amžių žmogus adoravo 
Dievą. O ką garbina dabar
tinis žmogus? Jis garbina 
patsai save. Betgi dabarti
nė situacija, dabartinis gy
venimas suvedė dabartinį 
žmogų akis į akį su mirti
mi. Susatanėjęs dabarties 
žmogus, mirties akyvaiz- 
doje atsidūręs,
baimę ir rūpestį. Pastaty
tas prieš mirtį ir nieką, iš
gyvendamas baimę ir rū
pestį, mūsų meto žmogus 
įžvelgia, jog iš nieko kyla 
Būtis. Kiekvienas pradeda 
tapti metafiziku, nes kiek
vienas nori būti tokiu ar 
kitokiu didvyriu. Kaip me
tafizikas dabartinis žmo
gus aiškiau pradeda ma
tyti, kad gyvenimas nėra 
aukščiausias gėris, kad gy
venimas tėra tik vieta Die
vo karalijai 
Karas, neaiški
rytojaus diena pakelia ir 
atskiro žmogaus ir tautos 
sielą į Dievą. Karas ir ne
tikra, bet baiminanti situa
cija atidengia blogį visu jo 
nuogumu ir parodo, kas y- 
ra žmogus ir ko jis ver
tas. Žvilgterėjęs už savęs 
ir į save dabarties žmogus 
temato vien tik savo kal
tę. Savo kaltę matydamas 
ir ją sąmoningai suprasda
mas, mūsų meto žmogus 
mušasi į krūtinę ir prieš 
naujai Užgimusįjį atsi
klaupęs d i e v obaimingai 
gieda: Sveikas Jėzau Ma
žiausias....

išgyvena

Taip pat 
kad jis yra 

kaip kad

1919 metais man teko kalbėtis su vienu ukrainie
čių vadu. Jis negalėjo atsistebėti, kaip tokia maža lie
tuvių tautelė sugebėjo parodyti tiek drąsos ir suma
nios agitacijos Versaliaus konferencijoj, kad oficija- 
liai įsigijo nepriklausomybę, nežiūrint statomų visoke
riopų kliūčių, ypač iš lenkų pusės. Tuo tarpu didžiulė 
ukrainiečių tauta nesugebėjo sudaryti tinkamos re
prezentacijos taikos konferencijoj ir pražiopsojo auk
sinę progą nepriklausomybei įsigyti. Kaip jūs tai pada
rėt? — klausė nustebęs ukrainietis, 
turėti kokį geni jalų vadą.

Perkračiau savo mintyje mūsų tuometinius va
dus. Ne tik genijaus neteko sučiupti, bet nė stambes
nių talentų nesimatė. Ir klaidų nemaža buvo padaryta. 
Bet tą viską viršijo kažkoks žūtbūtingas lietuviškas 
ryžtingumas. Lenkai tai vadina akiplėšiškumu. Tegu 
sau. Dėl žodžio nesiginčysim. Bet ta kolektyvinė lietu
viška energija, kaip ją ten bevadintume, išgavo mūsų 
tėvynei nepriklausomybę. Tiesa, neapseita ir be atkak
laus akiplėšiškumo, kuomet neskaitlingi savanorių 
būriai sėkmingai atrėmė trijų, kur kas stipresnių kai
mynų puolimus.

Dabar istorija kartojasi, tiesa, ne visai panašiai 
kaip 1918 m. Tada ir vokiečiai ir rusai buvo visiškai 
susmukę. Tarptautinėj netvarkoj bet kam buvo pigu 
skelbtis nepriklausomu. Visos tautos tai darė ir vi
soms pasisekė. Dabar kas kita. Gobšieji kaimynai, pri
tyrimo pamokyti, nenori išsieikvoti ir taupo savo pa
jėgas lemiančiam smūgiui. Ypač visus nori apeiti iš- 
gudrėjęs gruzinas, kurio naguose Lietuva taip nelai
mingai pakliuvo. Ar vylingam kaukaziečiui pavyks vi
sas pasaulis apgauti? Jau vienas faktas, kad toks 
klausimas yra statomas, parodo, jog pasaulis gerai 
supranta Stalino planus, bet ir suprasdamas kol kas 
negali jo užsimojimų sutramdyti, nes bailusis meški
nas neišdrįstų stoti į kovą. Ritieriškumo pas jį nėra nė 
krislelio, vien vylius, klasta ir smurtas. Ta aplinkybė, 
kad turime reikalą su klastingiausiu pasaulio imperia
listu, labai apsunkina mūsų padėtį. Bet tas turi padir
ginti mūsų ryžtingumą iki aukščiausio laipsnio.

Iš prityrimo gerai žinome, kad bet kokiam paken
čiamam frontui sudaryti, neapseisime be karštų sro
vinių diskusijų. Tad metas jas pradėti — spaudoj ar 
susivažiavimuose, kad lemiančiam momentui atėjus, 
turėtume jau išdirbtą konkretų veikimo planą. K.

Dr. Pranas Šacikauskas

Didesnė Tarpusavė Meilė Ir Padidintas Tikrasis 
ingumas

v •Kur pasisuksi, visur te- vo širdies tuštumą. Atsi- aštuonioliktame 
girdėsi kalbant tik apie po-j dūręs prie sudužusio lo- 
litiką. Politika yra aktua- vio, pasijutęs esąs naujoje, 
liausiąs dienos klausimas, bet labai pavojingoje situ- jos. Tuo pačiu laiku protas 
Na, o ar svarbesnių už po-acijoje, patsai žmogus sa- *
litiką klausimų šiandien vęs klausia: ko verta mano 
jau nebėra? Ar dabarties egzistencija? Ar ji turi bet

amžiuje. 
Mat, tame amžiuje protas 
buvo atplėštas nuo religi-

socialistinė vokiečių revo
liucija yra organizuojan
čioji revoliucija. Kaipo or
ganizuojanti — ji yra bai
si. Bet ji kartu yra ir be
galo veikli. Ji veikia maši- 
nizmu arba technika, ji 

[veikia per ekonominius 
koncernus, ji veikia gero
vės mito vardu.

Nacionalsocializmas yra 
moderniausia revoliucijos 
forma. Ji bent kol kas yra 
paskutinis revoliucijos mo
delis. Nacionalsocialistinė 
revoliucija turi dvi pajė
gas. Pirmoji jų yra — jos 
mistinis, stačiai jos religi
nis būdas. Antroji jos pa
jėga yra — organizacinis 
jos genijus. Nacionalsocia
lizmas yra antikrikščioniš- 
kas. Taip anaiptol nereiš
kia, kad jis yra antikleri- 
kališkas, kad jis yra lais- 
svamaniškas, laikiškas, ra
cionalistiškas, 
nereiškia, 
materialistinis,
marksizmas. Tai tik tereiš
kia, kad patsai nacional
socializmas yra religija.

į Nacionalsocializmo reli
ginis charakteris yra ne 
kas kita, o jo irracionališ- 
kumo triumfas. Šiuo po
žiūriu jis yra galinga ir ne
išvengiama reakcija jaus
mų prieš protą, instinkto 
prieš smegenis. Jis kartu 
yra tarsi gamtos kerštas 
racionalistinei ir scientifi- 
škai kultūrai: tikriau, tai 
yra protestas prieš racio
nalistinės kultūros eksce
sus, prieš šviečiamosios 
gadynės kultūrą. Dabar
ties metu smarkus protes
tai prieš racionalistinę kul
tūrą yra ne kas kita, o su
dievintojo gyvenimo sopu
lingo balso nesulaikomas 
išsiveržimas. Sudievintąjį 
18-jo amžiaus protą šian
dien kėsinasi pakeisti su- 
dievintasai gyvenimas. Su
dievintas šviečiamosios ga
dynės protas jau suskubo 
parodyti visą savo bejėgiš
kumą. Savo bejėgiškumą 
pompastiškai šiandien de
monstruoja ir sudievinta- 
sai gyvenimas. Sudievinta- 
sai gyvenimas ir jo teikia
mos kančios, vargai, skau
smai! Ar bereikia didesnio 
prieštaravimo ?

Kai taip yra, tai toli gra
žu ne vienam dabartinis 
gamtos ir gyvenimo ado
ratorius skubiai apleidžia 
dar visai naujas dieviškojo 
gyvenimo šventyklas ir 
mėgina Absoliutą įgyven
dinti pačiame žmoguje: 
negina sudievinti patį 
žmogų. Bet kaip suderinti 
suabsoliutintą žmogų su 
pilkąją gyvenimo tikrove, 
tai yra su sudievintojo 
žmogaus nesuvaldomu no
ru valdyti, su beveik kas
dieniškais kriminalais, ku
rie dabarties žmogaus jau 
nebestebina, su neapykan
tos klanais, su neišdžius- 
tančiomis melo versmėmis, 
su nepažabotais į svetimą 
turtą apetitais, su atbudu
siais zoologiniais instink
tais, su nė kiek nevaržo
mais geismais ir pagieža.

Pasiblaškęs srauniose ’ 
dabarties gyvenimo tėk
mėse ir pasisukinėjęs aud
ringuose gyvenimo verpe
tuose, jeigu jau ne dienos 
šviesoje, tai bent nakties 
tamsumoje atsikvošėjęs 
patsai žmogus savęs klau
sia: ar ištikrųjų gyvenimas 
jau neturi jokios prasmės ? 
Ar yra bet kokia pozityve
snė pasaulėžvalga? Ir jeigu 
ji yra, tai ar nevertėtų ja

pasireikšti, 
ir netikra

(atplėšė žmoniją nuo dide
lių pajėgų — nuo afektų 

_ _ _ arba nuo jausmų gyveni-
žmogus, jei ne visada die- kokios prasmės? Kokios mo ir nuo didelių žmoni- 
nos šviesoje, tai bent nak- pajėgos mane ir man pana- jos tradicijų. Nuo gaivi- 
ties glūdumoje, kaip sako šios yra atbloškusios į to- nančiu vandeniu trykštan- 
tuli mūsų rašytojai, šian- kią kritingą būtį? jčių versmių atplėštas pro-

Klausimai be galo rimti,
męs, jis pagimdė moralinį 
relatyvizmą ir filosofinį 
materializmą. Nustatyta, 
kad tik vienas vienintelis 
skaitmuo tėra tikęs adek- 
vatiškai mums pristatyti 
arba atvaizduoti tikrovę. 
Iš šito tikrovės suraciona- 
linimo arba sumatematiki- 
nimo kilo vadinamasai 
skaitmenų dėsnis. Ir nuo 
ano laiko, skaitmuo virto 
autoriteto aukščiausias ar
bitras, kurs praktikinia- 
me gyvenime pasireiškė 
demokratijos forma, kurs 
pažinimo srity pasirodė 
mokslo forma, kurs turtų 
sferoj išėjo į gyvenimą ka
pitalizmo forma; kurs dar
bo arenoje pasireiškė pro
dukcijos arba gamybos 

■i <.• i j • - forma, kur kultūros laukesikabinti, kada jos pačios -oh.,-Paslrode civilizacijos for- 
■ma ir, pagaliau, kurs val
džios sferoj pasipuošė gy- 

.... — tat -i • vybinės erdvės ir imperijoskurio užsimojimas P?***- Nuslyjus f santykių
■ • - nuo tikrojo Dievo, žmoni-i* 4 J ? . . _.— — .. nakrvnsta i nanteizma forma- Visa Ul ture-l° butl

są, kas egzistuoja. Tuomet n ! fatališkai pasiekta tik ma-
šių ir pajėgos santykių 
tarp masių esančių.

kia yra ir mano ir iš viso tallgfalm8o! dabartinės’,0 susidegeneravęs, išsigi- 
’ prasme? Ar būties gkelti žvelgia dva. .. ...................~J---------—•

sinės dabarties žmogaus a- 
kys arčiau ir toliau, norė-

i

: gyvenimo prasmė? Ar 
‘žmogaus gyvenimas turi 
į bet kokią prasmę? Ar 
žmogus turi bet kokį pa- dam^^tiat^kyiąl jį 
skyrimą? Kad ir nenorom, 
šį klausimą kelia dabar
ties gyvenimas. Neužmir
škime, kad aplinkui musų 
Amerikos žemyną siaučia 
karas, kuris ryt - poryt ga
li pasiekti ir mus ameri
kiečius, kad visutinojo me
lo bangos rengiasi užlieti 
ir paskandyti visą žmoni-! 

į ją, kad žmogus jaučiasi e-i, 
įsąs paliktas vienas ir kad ™10111^?8 miptls

Kaip tik sovietų raudon- tai sovietų Rusijos komi- 
armiečiai užgrobė Lietuvą, sarai įsakė uždaryti visus 

lietuviškus laikraščius ir 
tose spaustuvėse spausdin
ti laikraščius lietuvių kal
boje, bet rusų sovietų dva
sioje. Taigi dabar paverg
tos Lietuvos komisarų lei
džiamuose laikraščiuose 
nėra nieko lietuviško-tau- 
tiško, nors tie laikraščiai 
ir leidžiami lietuvių kalbo
je. Be to, Rusijos komisa
rai pasiskubino įsteigti ke
letą rusų kalba laikraščių.

Tas parodo, kad Sovietų 
Rusijos komisarai nieko 
taip nebijo, kaip laisvos 
spaudos. Užgrobę Lietuvą, 
pirmiausia uždarė lietuvių 
laikraščius ir įkūrė sovie-

. tiškus, nors ir lietuvių kal- 
į ba, kad per juos užslopintų 
lietuvių patriotizmą, lietu
vių tautybę.

Lietuviai! Suprasdami 
spaudos galybę, mes turi
me branginti savo lietu
višką katalikišką spaudą 
Amerikoje. Skaitykime ir 
platinkime savo laikraš
čius.

Dabar yra LDS ir laikra
ščio “Darbininko” vajus. 
Įsirašykime į LDS. (Lietu-

Ernest Bryant, 58 metų 
amžiaus, Britanijos paval
dinys, tapo areštuotas Buf- 
falo, N. Y. už tai, kad jis 
būdamas nepiliečiu neužsi
registravo. Jis atvyko į 
Jung. Valstybes 1919 m. 
Teismui aiškinosi, kad jis 
nežinojęs, kad toks yra 
įstatymas.

kamuojančius klausimus.
Žvilgterėję į platesnius 

teorinio ir praktikinio da
barties gyvenimo laukus, 
aiškiai pamatome vieną 
dalyką, būtent, paneigtą 
intelektą arba protą. Tik
rai. Niekad žmonijos min
tis nebuvo tokia irracio- 
inali, kaip šiandien. Niekad 

s nebuvo 
jam grumuoja pavojus ar-^P subarbarėjus, kaip da
ba išnykti dabar garbina-lbar-. Pirmiausia žmonijos 
Imame kolektyve arba žūti m'nt,.s Panoro P““^ 
karo bei būsimų socialinių Pučias, tai yra nekinta- 
ir politinių revoliucijų au- fnas‘lr "8“s .taikstančias 
drose. Karas kažin kaip tlesas: Uz ko n<?
arčiau mus subloškia sunncial <yventl- beliko uz- 
mirtimi. O susidūrus su !. . _
mirtimi dabarties žmogui Įau..bu™ Pan,el£tos ab«> 
atsiveria akys ir jis pama-ll*u1clos tiesos? Tik uz di- 
to visuotinei besiveržiantį anoniminių ir• kolek-
blogį, 
tėra tik vienas: praryti vi- 
^TasYd^rproblėmariš-?1: subjektyvizmą. Ji sudie- 
ka. Problematišku tampa "na P888^- kuriame 
ir patsai žmogus; jo akyse "8“ ^fln.ena’ arba Patl 
aiškiausiai pamato suban-:8ave- 1^u- žmogus ar- 
krūtijusios kultūros ir sa-

• v

I

Prancūzų revoliucija at- 
palaidojo kolektyvines pa
jėgas, t. y. mases, nuolati
nių instinktų valdomas ir 

momentalinius senti-

ba sudievina pasaulį ir 
save telaiko jo paties šū

vių Darbininkų Sąjungą)jPasaulio dalele,; 
ir stokime į spaudos plati-!arba sudievina patsai save. ■ jų 
nimo darbą. Padėkime kai-|^as tada atsitinka. Blo-,menįUS Ką tai reiškia? O 
kuriems mūsų broliams iš- ^a^’ tai reiškia, kad anuo metu

žmonijos visuomenė buvo 
atpalaiduota nuo proto ir 
pajungta teluriškiems, tai 
yra grynai žemiškiems į- 
statymams. Prancūzų re
voliucija panaikino santy
kius tarp kolektyvinių ga
lių ir atskiro individo.

Kur kas toliau už pran
cūzų revoliuciją nuėjo ru
sų revoliucija, ši pastaroji 
nuėjo į atviriausiai su Die
vu kovojantį materijaliz-

paneigus inteligenciją, bū 
tinai yra pakertama ir va 
lia. Mat, valia negali veik
ti, kada ji atsiduria tam
sumoje ir kada jos kelio 
nenušviečia joks protinis 
žiburėlis. Valia negali veik
ti, kada ji prieš akis savo 
neturi aiškių tikslų neturi,

silaisvinti iš “izmų”, kad 
jie mestų skaitę bolševikų 
laikraščius, kurie džiau
giasi, kad Lietuvą ir lietu
vius pavergė kacapai — 
raudonieji burliokai.

Visi susipratę lietuviai 
turėtų stoti į lietuviškos 
katalikiškos spaudos pla- į išskyrus — išsisukti nuo ji 
tinimo darbą. Turėdami 
galingą spaudą, palengvin
sime sau kovą ir dėl Lietu
vos nepriklausomybės ir 
laisvės.

• v

varžančiu varžtu, save pa
teisinti ir kitą apsukti.

Tas žmogaus puolimas
prasidėjo toli gražu ne,.- u—t -------j—
šiandien. Jis prasidėjo jausmą ir komunizmą. Nacion-

Peter Mailey, jaunas jū
reivis iš Škotijos, besileis- 
damas virve nuo laivo 
Brooklyn, N. Y., prieplau
koje įkrito į vandenį ir pri
gėrė. Jį iš vandens ištrau

kė, bet nebeatgaivino.
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Gloria Baker Topping, kuri kiek laiko atgal New 
Yorke buvo įžymi debutantė, pietauja su savo vyru.

LIETUVOS VYČIAI
Nuo LRK. Federacijos 

Kongreso, įvykusio 1939 
m., Brooklyn, N. Y., labai 
pradėta rūpintis jaunimu, 
tik gaila, kad nedaryta ty
rinėjimų praktikoje tarp 
skirtingų jaunimo grupių. 
Mes norėsime pajudinti 
vieną grupę, kurioj veikia 
pats gražiausias ir lietuvi
škiausias jaunimas, tai 
Vyčiai.

Vyčių šūkis “Dievui ir 
Tėvynei”. Tai obalsis, ku
ris skamba kiekvieno gero 
lietuvio jaunuolio, jaunuo
lės širdy.

Slinko amžiai, kitėjo lai
kai. Kaimynai smurtu pa
vergė Tėvynės laisvę, už
dėjo sunkius retežius, su-įVolui; ; J neturiu, laisvę ir gyvybę, 

bet šis tai mano nuosavy- 
^gibė, kurį bejėgis esi atimti; 

lietuviškumas su manim 
žengs į kapus, o mano iš
taškyto kraujo kiekvienas 
lašas pagimdys naują ko
votoją.”

Taip minėtas beginklis 
Vytis sugrįžęs iš Siberijos 
per vienas laidotuves kal
bėjo, nes susirinkimai bu
vo draudžiami.

Vyčiai yra kardas dvasi
nis ir nenugalimas.

v •

pildymą kalėjimo priežiū
ros reikalavimų, kuomet 
buvome prispirti su baisia 
nagaika rankoje, išsižadė
ti savo lietuviškumo. Už 
išsižadėjimą netik bus tau 
dovanota bausmė, bet dar 
įgysi teises tikro Rusijos 
piliečio. Šis pageidavimas 
dažniausia buvo anga gy
vybės ir mirties, kadangi 
žiaurūs barzdoti kalėjimo 
sargai kartais ir žandarai 
už nepalankų atsakymą 
kardu drožė, užbaigdami 
alkio, nepanešamo darbo 
ir baisaus skurdo dienas. 
Bet už kokį tai atsakymą? 
Atsakymas dažniausia bu
vo toks. Viską iš manęs 

įgali atimti: turtą, nors jo
rakino jų lūpas kalbai ir 
maldai, užmiršdami, 
Žmogus, kaipo dangaus ga-| 
lybių tvarinys turi dar 
dvasią ir jausmus, kurių 
stipriausi retežiai suran- 
kinti negali.

Savo gyvenime, nors bu
vau dar jaunas, turėjau 
progos išgirst žodžius, su
grįžusio iš Sibiro tremti
nio, kurie užsiliko nepa
mirštami mano mintyje. 
Štai jo žodžiai: “Daugiau
sia mes kentėjome už neiš-

LAISVE
*

gražios lietuvių kalbos, at
eičiai kuri per trumpą lai- 
kotarį pasiekė aukščiau
sias Universitetų katedras. 
Turėkime viltį, jog Lietu
vos Vyčių dvasia niekados 
nemirs. Maldaukime Šv. 
Kazimiero, Lietuvos Vyčių 
Organizaeįjos patrono, kad 
Lietuva ir Vyčiai naujai 
atgimtų.

Atminkite, jog D.L.K. 
Kęstutis jėga buvo įmes
tas kalėjiman ir lenkų pa-

Įgimta Lietuvos Vyčio 
dvasia nors užslopinta, bet 
ji nemari, suranda sau ge
nerolų* vadus, kurių tarpe 
daugiausia kunigai.

Didžiajame pasaulinia
me kare, žlugus Rusijai, 
su Amerikos pagelba nu
galėjus Vokietiją, Lietu
voje susidaro gaujos plėši
kų, apginkluotų bolševi
kų. Stipriausias Lietuvos 
jaunimas, kurių mažuma 
pasiliko Rusų kariuomenė
je, o dauguma mirė kare, smaugtas. D.L.K. Vytautas 
beveik išnyko. Tarp pase- Pa^ smurtu įmestas
nusių ir dar nepilnai su
brendusių atgimsta Vyčiai, 
kurie ruošiasi kovai už tė
vynę. Daugelis jų begink
lių stoja kovon už Lietuvos 
nepriklausomybę ir sugeba 
išvyti' gerai apginkluotus 
sužvėrėjusius priešus ir iš
laisvinti numylėtą Lietuvą, j 
paskendusią ašarų ir krau-į 
jo klane. Tai jau įgimta 
Vyčio dvasia, kuri keičiasi 
prie aplinkybių.

Džiaugiamės per 22 me
tus, jog ir mūsų numylėto j 
Tėvynėj klesti laisvas gy
venimas.

Bet štai žaibo greitumu 
pasirodo žinios, jog toj nu
mylėta Lietuva apgaulin
gai stipraus sužvėrėjusio 
priešo patenka naujon ir 
daug sunkesnėn nelaisvėn.

Bet Vyčiai, mūsų šūkis 
“Dievui ir Tėvynei”, šalin 
nusiminimas! Lai ši nelai
mė būna liepsnojantis lau
žas, ant kurio mūsų bočiai 
degino lavonus ir aukas, 
lai ji užkuria Vyčių širdis 
neužgesinama meilės liep
sna Tėvynės gerovei ir tos

John Munski, kuris nese
niai baigęs Missouri Uni
versitetą, laimėjo mylios 
lenktynes New Orleans 
Sugar Bowl rungtynėse.

kalėjiman, surakintas re
težiais, ir jo laukė toks pat 
likimas kaip ir jo tėvo Kę
stučio. Tačiau, pasišventu
si Tautai tarnaitė, jį išva
davo iš kalėjimą Vytautas 
iš Lietuvos turėjo bėgti ir 
slapstytu svetur, kol su
darė jėgą nugalėti savo vi
sus priešus.
Turėdami prieš akis šiuos 

gražius pavyzdžius, budė
kime ir dirbkime ir Dievas 
mums pagelbės. Atsimin
kime, kad Lietuva yra 
daug davusi pasauliui 
garsių žmonių: valdytojų, 
karo vadų, poetų ir rašy
tojų.

Garsūs lenkų net ir rū
stį poetai buvo lietuviai, 
kuriuos jie pasisavino. At
gavus nepriklausomybę 
lenkų kabinete sėdėjo dau
giau kaip 50 nuošimtis lie
tuvių, net pats Pilsudskis 
jautėsi esąs lietuvis.

Prisimindami taip švie
sią lietuvių praeitį, jųjų 

; išmintį ir gražią kalbą, už 
| kurią lietuviai daug nu
kentėjo, mes Vyčiai lietu
vių išeivijoj turime taip 
pat atgimti. Vyčiai pasi
rinko šūkį budėti tautos 
sargyboje, ginti puikią lie
tuvių kalbą ir gaivinti lie
tuvių širdis visose srityse. 
Vyčių užduotis garbingai 
pildoma.

Gaila, labai gaila, kad 
atsirado lietuvių tarpe 
naujų sumanytojų naujai 
idėjai, kuri priešinga lietu
vių dvasiai. Kas galėtų su
rasti medelį ar žolyną, ku- 

i ris išduotų vaisių priešin
gą žiedams. Koki žiedai —

įči 1 /

Lietu viiį Katalikų Seimelis
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 tvarką ir eigą paskelbsime vėliau. 
Kun. K. V ašy s, Dvasios Vadas, 
Antanas Zaveckas, Pirmininkas, 
Benediktas Jekutis, rast. 
K. Vencius, iždininkas.

toki vaisiai, kokia kalba — 
tokia dvasia. Kaip nebūtų, 
bet tai jau skaudi žaizda 
netik Lietuvos vyčiams, 
bet ir Lietuvių tautai.

Vyčiai, užmirškim tuos, 
kurie nori suardyti mūsų 
išeivijoje lietuvybės pa
grindą, skubotai sunaikin
ti tą gražią kalbą, o ant 
griuvėsių pastatyti sveti
mą dangoraižį plėskime 
sargybą su meile ir lieps
nojančiomis širdimis šau
kime eilėn ir vadovybėn 
profesionalus ir darbie- 
čius. Motina Lietuva šau
kia pagalbon visus ir tie
sia suvargusią ranką prie 
savo ištikimų vaikelių. Ir 
tu, sūnau, kuris pasipuo
šęs svetimu papuošalu, iš
girsk ir grįžk prie Motinos 
Lietuvos. Išgirskime balsą 
apie šimto tūkstančių jau
nuolių pavasarininkų ir at- Maskvoje padirbės dvi sa- 
eitininkų, kurių krauju ir vaites prie įvairių statybų, 
gyvybe buvo išlaisvinta kad “įgijus reikalingo pa- 
Lietuva. Šiandien jųjų tyrimo.” Koks bus tas pa
rankos surakintos, laisvė tyrimas, pranešime nepa- 
išplėsta, lūpos durtuvu su- sakyta, bet delegatai, grėi- 
spaustos, bet jųjų širdys čiausia, . “šviesas” bolševi- 
draug su mumis šaukias kiškų mokslų srityje. Įdo- 
Dangaus galybių atlygini- mus pačios delegacijos są- 

Laikykimės visi mei- statas. Į ją įeina: J. Pota- 
• - -- - ------s. Kotova,

U. Zimanas, inž. P.

| mistišką atnaujinimą šv. Mišiose, kaipo išti- 
’sos dienos pašventimą Kristui; motinos penė- 
damos, ir dabodamos savo vai
kus, kaipo būsiančius Bažnyčios piliečius ir 
narius Šv. Trejybės šeimos; sportininkai, au
kodami žaidimą Šventajai Motinai pirm savo 
žaidimo. Istoriškų atsitikimų litanija gali 
tęstis, bet apie juos pasaulis nieko nežinąs, 
nes jis pamiršo, kad darbas nėra tikslas, bet 
visų pirmiausiai yra priemonė savo sielą iš
ganyti ir Dievą garbint.

Antras dalykas, darbas nėra tik ryšis, 
kuris vienija žmogų su Dievu; jis taip pat ri
ša žmogų su žmogumi; jis yra socialinių dar
bų mokyklos rūšis, pagrindas žmonių drau
giškumo, įrodymas žmogaus silpnybių be
kaimyno paramos. Darbas randa savo sočia- derlingas vienumas, ir nuo jo vystosi civiliza- 
lines šaknis žmogaus bejėgiškume patenkinti cija. Tat, ko kilnesnės mintys ir idėjos, ku
ša vo reikalavimus asmeniškai ir be kitų pa- rias žmogus parodo savo darbuose, to aukš- 
galbos. Dirbdamas su kitais, žmogus patvir- tesnė yra civilizacija. Tūtas nėra daugiau,

tor Dei” — “Dievo pagelbininku”. Dievas, ga
biausias Artistas, žmogui padovanojo tuos 
gabumus, kuriais jis dabar galėtų išdirbinėti 
daiktus savo pavidalu bei panašumu; taip 
kaip Dievas jį sutvėrė Savo pavidalu bei pa
našumu. Dievas, kuris turėjo galią sutverti 
iš nieko, duoda žmogui galią išdirbti vieną 
daiktą iš kito. Vietoj pripildydamas pasaulį 
visokiais išdirbtais dalykais, Dievas pasirin-

ško kraujo, sūnūs ir duk
ros Lietuvos, kurie ieško
jote idėjų, kurie norite pa
sidarbuoti Lietuvos gero
vei, stokite Vyčių eilėsna 
ginti žmoniškas teises ir tą 
numylėtą Lietuvą, kuri at
sirado baisioj padėtyje, ko
kios pasaulis dar nematė. 
Likimas baisesnis už Ro
mos laikų persekiojimus. 
Visi darban, visi dėl Lietu
vos ateities ir gerovės.

Lai Šventas Kazimieras 
būna užtarėju prie Dangi
ško Tėvo už mus ir mūsų 
Tautą.

Mykolas A. Norkūnas, 
Lavvrenee, Mass.

— Iš Kauno pasiųsta 
statybos darbininkų ir in
žinierių delegacija, kuri

mo. J
Įėję ir vienybėje, o Gera- pov, “draugė 
sis Amžių Tėvas neapleis inž.
ir saugos mūšy tautą kaip Lamdanski, be to, A. Ata- 
saugojo ją per šimtmečius, muk, V. Baranauskas ir 

Visi, kurie esate lietuvi- inž. J. Mikalauskas.

PIRMA DALIS 
Socialinė Laisvė 

Paratė FULTON J. SHEEN 
Right Reverend Fulton J. $heen of the 

Cathebc University of America 
Išvertė Petras Aiksnoras, Jr.

Kun. J. A. Karaliaus Premijuotas Vertimas
(Septynios kalbos, pasakytos per radio katalikiškos 
programos valandą, sekmadieniais nuo sausio 1 iki 
vasario 19, 1939 sa., išskiriant vasario 12, nes tą die
ną buvo specialė programa paminėti A. A. Sv. Tėvą 

Pijų XI. ši kalba yra atskirai atspausdinta).
___1 
__ 10 
__ 13 | 
__ 26 tina savo socialinį priklausymą ir įvykdo na- kaip tik suvienijimas idėjos su geležimi; ra- 
__ 34 turalaus labdaringumo darhą, nes jis gelbsti dio yra tik suvienijimas idėjos su elektra.

• sukurti naudos kitiems ir taip darydamas pa- Ką mes vadiname civilizacija yra tik proto 
didina kaimyno laimę. Katalikiška nuomonė, į ir medžiagos vienumas. Valstybė, kuri dirba 
bus matoma, čia priduria, kad darbas visuo- tik kare laivus, patrankas, ir kulkas, išduoda 
met būtų naudotas, ne kad atskirtų mus nuo tas idėjas, kurias ji svarsto, taip kaip vaikas, 
kaimyno, bet kad mus suvienytų su juo. Ko kuris nori būti “geųgsteriu” išduoda savo 

' didesnis šalies materialinis progresas, to gi- klaidingą idealizmą. Reikia kebų rūšių idė- 
lesnė turi būt jo kaimyniška dvasia. Geri ke- jų pastatyti katedros muzėjus, ir universi- 
liai, telegrafas, telefonas, radio, geležinkeliai, tetus, bet tik vienos rūšies idėjos pasirūpinti 
automobiliai, orlaiviai, laivai, yra panašūs į ginklų ir tankų. Ten kur mūsų turtas yra, 
grandinę, kuri jungia žmogų su kaimynu, randasi ir mūsų širdis. Pagal katalikišką 
Kaimynas šiandien jau nebėra toli; jis yra;nuomonę, ta civilizacija yra geriausia, kurio- 
balsu pasiekiamas, nors ir kitame pasaulio je žmogus dirba kartu su gamta, taip kaip 
gale. Mekanizmai, tat, nėra materialistiniai, 
nes, ne jų esmė tai būti; tas, kuris mus arčiau 
pritraukia prie kaimynų išeina iš to pačio 
dalyko, kurs priveda mus prie Dievo, būtent, 

f triūsas. <; .
Pagaliau, darbas mus suvienija su gam

ta; Jis tai įvykdo duodamas mums galimybių 
pratęsti Dievo sukurtą darbą ir padarydamas 
kiekvieną iš mūsų, Šv. Povilo žodžiais, “adju-

ko duot žmogui galimybę juos pakeisti ir ap- i 
; dailinti. Jis tai įvykdė per dvilypę dovaną— ! 
neišdirbtą medžiagą ir supratimą. Abiejų; 
suvienijimas, plačioj prasmėj, yra mūsų “kū
ryba”. Darbas, apsvarstytas iš šitos pusės, 
yra toks asmeniškas kaip pats gyvenimas. 
Žmogaus suvienijimas su gamta pasidaro

L Dievo Tinkamumas.............................
H. Klaidinga Laisvė .................................... —
UI Tikra Laisvė.............................................—
JV Įmonių Laisvės Ekonominė Garantija ...
V Komunizmas, Kapitalizmas ir Nuosavybė
VI Darbuotė ir Nuosavybė ..........................................   42
VII Laisvė ir Respublika------------ ------------------------ 51

DARBAS IR NUOSAVYBĖ
(Kalba pasakyta vasario 5 d., 1939)
Šiandien pasauly randasi mihonai kata

likų, kurie tai daro, nors niekas, išskiriant jų 
nuodėmklausių, apie tai nežino; pa v., ma
šinėlė rašytojai, kurie savo dvasioj mini Die
viškąjį Kristaus Vardą kiekvieną kartą jie 
įdeda lakštą popierio į mašinėlę; geležies py- 
lejai, kurie pirštu kryžiaus ženklą padaro ant 
savo didelių samčių; nakties sargybinis, kuris 
pildo savo darbą, kalbėdamas rožančių; sese
lės, slaugė ir gydytojai ligoninėse, kurie ati
daro sergančiųjų duris pastebi kiekvieną li
gonį lovoj, žmoniškame apsimetime, kei
čiant; ir krauju betekantį Kristų; policininkai 
ir ugniagesiai, kurie pradeda kiekvieną už- 
ir ugniagesiai, kurie pradeda kiekvieną dieną 
užlipdami Kalvarijos kalną ir paaukodami jo

jo siela dirba kartu su Dievo malone. Dievi
škasis Planas gamtoje reikalauja žmogiško 
pabaigimo ir Dieviškoji Malonė žmoguje rei
kalauja žmogiškos paramos. Darbas, tat, y- 
ra gamtos atpirkimas, taip kaip Kristus yra 
žmogaus atpirkimas; ir civilizacija abiejų at
pirkimo aktų yra vaisius, užbaigimas to rato 
pagal kurį gamta tarnauja žmogui ir žmogus 
tarnauja Dievui. (Bus daugiau)

Malonu prisiminti Praeitį —William Saroyon, įžy
mus autorius ir veikalų rašytojas, kuris šiomis dieno
mis atsisakė priimti Pulitzer dovaną, dar nepamiršo, 
kad 10 metų atgal jis buvo telegrafo pasiuntiniu. San 
Francisco telegrafo ofiso pasiuntiniai visuomet gauna 
po vieną jo parašytą knygą, ir dar prie to, jis juos pa- 
vežioja dviračiu.
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APSIDRAUDIMO TVIRTOVE
SVARBIAUSIOS INFORMACIJOS ARE LRKSA

nuu

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.

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 naiių prirašymą.

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

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 
ekstra.

— Šveicarijoje niekada 
nebuvo daug lietuvių. Ki 
lūs dabartiniam karui, jų 
skaičius dar labiau suma 
žėjo, nes dalis grįžo dai 
laisvon Lietuvon. Daugiau 
šia lietuvių Šveicarijoje 

būdavo studentų, kurie 
čionai ėjo mokslus gerai 
pastatytose aukštos, mo
kyklose. Kitą lietuvių gru
pę sudarydavo ligonys, ku
rie gydėsi įvairiose Šveica- 
riečių sanatorijose. Jų 
dauguma, nebegaudama 
lėšų iš okupuotosios Lietu
vos, nes bolševikai pinigų 
neleidžia užsienin siunti
nėti, turėjo grįžti paverg- 
tojon tėvynėn. Šveicarijo
je gyvena daugiau kaip 60 
lietuvaičių vienuolių, ku
rių dalis dar eina mokslus 
šveicariečių vienuolynų iš
laikomose mokyklose (pe
dagogijos, ligonių slaugy
mo ir Lt.). Kai kurios vie
nuolės dirba šveicariečių 
katalikų organizacijų iš
laikomose įvairiose įstai
gose.

Šveicarijos vyriausybė, 
neturėdama jokių diplo
matinių santykių su sovie- 
t; Rusija ir nepripažinda
ma Lietuvos valstybės o- 
kupacijos, nekliudo nor
maliai veikti ir Lietuvos 
Pasiuntinybei Berne.
Lietuv. Nepaprastas Pa

siuntinys ir Įgaliotas Mini- 
steris Šveicarijoje yra Dr. 
Jurgis Šaulys, kuris at
stovauja Lietuvai taip pat 
Vengrijoje. Dr. J. Šaulio 
vardas lietuviams yra ži
nomas dar iš laikų prieš «• • « z J* " •»

'inis sekretorius, o paskum 
jos pirmininko pavaduoto- 
as. Dr. J. Šaulys yra pasi- 
ašęs Lietuvos nepriklau- 
jomybės paskelbimo aktą, 
sietuvos valstybei atgavus 
įepriklausomybę, Dr. J. 
Šaulys perėjo į diplomati
nę tarnybą ir ilgus metus 
atstovavo nepriklausomai 
Lietuvai svarbiose vietose 
(Berlyne, Romoje prie Ita
lijos karaliaus, paskum 
prie Šventojo Sosto, vė
liau vėl Berlyne, po to iki 
Lenkijos žlugimo Varšuvo
je, kartu atstovaudamas 
Lietuvai Šveicarijoje). Ku
rį laiką Dr. Šaulys buvo 
gubernatorius Klaipėdoje 
ir Užsienių Reikalų Minis
terijos teisių - administra
cijos departamento direk

torius. Dr. J. šaulys dar 
nuo spaudos draudimo lai
kų aktingai dirbo Lietuvių 
spaudoje kaipo redaktorius 
ir bendradarbis. Dr. J. 
Šaulys yra baigęs universi
tetą Berne. , 

Pasiuntinybės Šveicari
joje Patarėjas su Įgalioto 
Ministerio titulu yra p. Ed
uardas Turauskas, pasku
tiniuoju metu buvęs ne
priklausomos Lietuvos Už
sienių Reikalų Ministerijos 
politikos departamento di
rektorius. Prieš tai p. E. 
Turauskas beveik 5 metus 
atstovavo Lietuvos valsty
bei Čekoslovakijoje, Ru 
muuijoje ir Pietųslavijoje, 
o anksčiau 6 metus išbuvo 

i Lietuvos Telegramų Agen
tūros “Eltos” direktorium, 

i P. Ministeris E. Turauskas 
pasaulinį karą. Ypač daug atstovauja Lietuvai taip 
jis yrą nusipelnęs nepri- pat prie Tautų Sąjungos, 
klausomos Lietuvos vals- Jo vardas taip pat yra ži- 
tybės atstatyme, būdamas |nomas kaipo aktingo 
Valstybės Tarybos genera- • suomenės veikėjo, m Sei-

v •

i
VI-

Iš Lietuvos Atvykusio Adv. Gaba 
liausko Prakalbų Maršrutas

ISausio 11 dieną j 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-

Žurnalistų Sąjungos vado
vybėje, o būdamas Klai- 

j pėdoje suorganizavo tos 
sąjungos skyrių, kuriam ir 

vietų komisarų rėžimą, bet pats su šeima patyrė. Jis vadovavo. Dr. A. Gerutis 
savo prakalbose labai įdomiai pasakoja kaip sovietai yra baigęs Berno univer- 
terioja mūsų tėvynę, areštuoja, kankina ir žudo iie-,sitet4- 
tuvius. Raudonųjų siautimas Lietuvoje yra baisus ir. Šveicarijoje, be Pasiun- 
šiurpulingas. Itinybės, veikia Lietuv. Ge-

Sekmadienį, sausio 12 d. adv. Stasys Gabaliauskas neralinis Konsulatas Zuri- 
jau kalbėjo So. Bostone ir Cambridge. Prakalbos bu- che. Garbės Generalinis 
vo sėkmingos. Daug žmonių išgirdo apie tikrą paverg- Konsulas yra šveicarietis 
tos Lietuvos padėtį. Jeigu kurios lietuvių kolonijos p. Fr. Simonas, o jo pade- _ ,- —i—------- —j—:
dar nepasikvietė adv. Gabaliausko kalbėti, tai nuošir- jėjas — karjeros Vicekon-'i adviliene vena S.eica- 
džiai patariame tai padaryti, nes jis savo kalbomis įti-: sulas p. S. Garbačiauskas, 
kiną ir karščiausius Lietuv. pavergėjų rėmėjus. Komu- Jis su dideliu atsidėjimu 
nistų suklaidinti lietuviai turėtų pasiklausyti adv. Ga- i 
baliąusko kalbų, ir ne tik pasiklausyt, bet ir paklausti j 
kas 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 22 d. — Gardner, Mass. 
Sausio 23 d. — Athol, 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, 94i 
Bradford St., Lawrence, Mass.

Sausio 28 d. — Manchester, N. H.
Vasario 2 d. — Lowell, Mass. ir Nashua, N. H.
Vasario 9 d. — 3:36 vai. po pietų Šv. Jurgio lietu

vių par. svetainėje, St. James St., Norwood, Mass. ir 
7:30 vai. 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.
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Šie Britanijos vyrai įsirašė į laivyną ir atlieka sa
vo pareigas — pajūryj jie kasa apkasus. Dabartiniu 
laiku jie vartoja tik tą vandenį, kurį jie randa giliai 
žemėje iškasę apkasus.

■ - ■ f —

mo nario ir laikraštininko. 
Spaudoje jis dirba dar nuo 
priešpasaulinio karo laikų, 
yra redagavęs kelis laikra
ščius. Jis taip pat aktingai 
dirbo Lietuvos Žurnalistų 
Sąjungos vadovybėje. P. E.

jis aprūpina pasais visus 
Europoje esančius ir nuo 
bolševikų teroro pabėgu
sius lietuvius.

Be Pasiuntinybes ir Ge
neralinio Konsulato valdi- vauuvy ucjc. x . m. _ i

Turauskas yra baigęs Pa-Įninku, Šveicarijoje dargy- 
i rvžiaus universitetą. ivena keli lietuviai. Tarp jųryžiaus universitetą.

Pasiuntinybės Šveicari
joje I Sekretorius yra Dr. 
A. Gerutis, prieš tai 3 me
tus išbuvęs tose pat parei
gose Ženevoje prie Tautų 

i Sąjungos. Anksčiau jis bu
vo Lietuvos Telegramų A- 
gentAros “Eltos” redakto
rius centre, Kaune. Dr. A. 
Gerutis 2 metus dirbo kai
po spaudos referentas, o 
vėliau patarėjas guberna- 
tūroje Klaipėdoje. Jis taip 
pat aktingai dirbo Lietuv.

dirbo prekybos santykių 
tarp Lietuvos ir Šveicari
jos išplėtimo darbą, o taip 
pat visokeriopai globojo 
Šveicarijoje gyvenančius 
lietuvius. Generalinis Kon
sulatas Zuriche yra šiuo 
metu vienintelis Europos 
kontinente veikiąs Lietuv, 
valstybės Konsulatas, tad

X •

paminėtini p*J. Gabrys, •I 
žinomas lietuvių veikėjas I 
dar ir priešpasaulinio ka- I 
ro laikų, o per Didįjį karą I 
pasižymėjęs kaipo kovoto- I 
jas už Lietuvos valstybės I 
nepriklausomybę. Jis turi I 
ūkį prie Lemano ežero, ne-1 
toli Vevey. Friburge gyve
na kun. A. Deksnys, šį pa
vasarį baigęs ten universi
tetą. Šiuo metu kun. A. j 
Deksnys gilina studijas ■ 
tame pat universitete, ku
ris jam suteikė stipendiją. 
Lugano gyvena kun. J. šla
pikas, dirbąs- salaziečių; 
kongregacijoje. Dar pažy
mėtina kunigaikštien. Ma-1 
gdalena Radvilienė, 1914 j 
m. kare žuvusio karininko 
kunigaikščio Mikalojaus 
Radvilos našlė. Velionies 
sesuo kunigaikštytė Gab
rielė Radvilaitė apie 20 me
tų dirbo kaipo Lietuvos at- į 
stove Tautų Sąjungoje.! | 
Kunigaikštienė Magdalena

■—■”rijoje jau ilgesnį laiką, bet 
ji visada pasiliko Lietuvos! 
pilietė. Nežiūrint savo am-. 
žiaus (ji turi daugiau kaip 
80 metų), ji nuolat domisi 
Lietuvos gyvenimu ir liki
mu. Kaipo garsiosios Lie
tuvos didikų giminės at
stovė, ji ir jos velionis vy
ras yra duosniai parėmę 
Lietuvos jaunimo organi
zacijas.

Įsigykite j j

PILIETYBES KATEKIZMĄ
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir ;; 

Priedermes ]
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug i > 

jums padės, nes joje randasi daug Klausinių ir Atsakymų j j 
anglų ir lietuvių kalboje.

Kaina Tik 25c.
Siųskite užsakymus;■

“DARBININKAS” ;
366 W. Breadway, So. Boston, Mass. ; j

Apdraudos 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—Endoument at Age 85 — 
Narys mokesčius moka iki 85 metų. Na
rys sulaukęs to amžiaus, apdraudą pa
žymėtą jo certifikate 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.
KLASĖ 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 šį apdraudos certifikatą ne tik ap
draudžia savo gyvybę, bet kartu pasiren
ka vieną iš geriausių taupymo priemonių.

KLASĖ D—Eindoicment at Age 60. 
Šioje klasėj neariais gali įstoti nesenesni, 
kai 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 apdraudą 
(Paid up insurance) arba pratęstą ap
draudą (Sxtended 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 year* 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

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 Endonment Juve- 
nile Certificate i 20-t ie s Metą Endovmen- 
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— iį’kole Life Juvenile Cert
ificate (Viso Gyvenimo Jaunamečiu 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 “ApHkanto 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 Hills Seminary, Hinsdale, III.

6. Kandidatų aplikacijos visados turi 
būti užliūdytos kuopos valdybos, kaip to 
reikalauja aplikacijos forma No. 1137 ir 
tik tokio numerio aplikacijos forma 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 SusOvenymo nar 
rys-narė veda arba išteka už nelietuvių 
tautybės asmens. Tokios maišytos šeimos 
ir jų vaikai gali būti priimami Susivieny- 
man.

Lietuvių R. K. Susivienymas Amerikoj
★ P. O. BOX 32 (73 E. South St.), WILKES-BARRE, PA.

i-G .



Antradienis, Sausio 21 d., 19-11

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NEW HAVEN, CONN W ASHINGTON, L C.
Sausio 26 d., L.D.S. 28 kuopos 

metinis susirinkimas įvyks Šv. 
Kazimiero parap. salėje, 11 vai. 
Visi nariai skaitlingai prašomi 
atsilankyti, atsivesti ir prirašyti 
prie kuopos naujų narių.

F. Raštininkas.

e
ba; jiems visuomeninis gy
venimas nerūpi.”

Tame pat mitinge buvę 
plačiai kalbėta apie kovą 
“prieš gandų skleidėjus ir 
socialistinio darbo trukdy
tojus”. Dabartinėje raudo
noje Lietuvoje visi tie, ku
rie nešaukia “urra” Stali
nui, apšaukiami gandų 
skleidėjais ir ‘‘socialisti
nės” statybos trukdyto
jais.

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų atvertimas”.

kurs dabar prie valdžios, 
vakar aiškiai pasakė. Po
ryt, sako, įsikišit jūs tuos 
smetoniškus litus į pečių. 
Nebeitas. Aš tau gera da
rau...

Išgamos Pasigenda
Inteligentų

— Komunistų partijos 
organas “Tiesa” nusiskun
džia, kad į Virbalyje su
šauktą darbininkų ir tar
nautojų priešrinkiminį mi
tingą “nesimatė inteligen
tų”. Jų būta “labai ma- 
žk”. Paša laikraščio, “išei
na, kad inteligentų dalis 
nesidomi vykstančiais is
toriniais įvykiais, mūsų 
tėvynės didžiausiais dar
bais, užsimojimais, staty

Sausio 13 d. Pabalčio - Ame
rikiečių D-ja surengė įdomią ir 
reikšmingą paskaitą apie lietu
vių ir latvių kalbų reikšmę kal
bų tyrinėjime. Paskaitą skaitė 
Katalikų Universiteto profeso
rius Dr. Allan Harrison Fry. 
Kalbėtojas nurodė giminingumą 
lietuvių, latvių kalbos sanskritų 
kalboms.

Susirinkimas buvo gausus, da
lyvavo daug svetimtaučių, kurių 
tarpe buvo Estijos užsienių mi- 
nisterio sūnus p. Kaarel Pusta,;

Aukavo $10.00 — kleb. kun. J:' p Rajeckas, naujasis sekreto-!
J. Cepukaitis. : rjus lietuvių lygos, ir Fr. Ray-

Aukavo $5.00 — Julė Ramo
nienė.

Po $2.00 — Kristopas ir Emi
lija Žemaičiai, M. Lazauninkie- 
nė, prof. Alfredas ir Ponia 
Senn, J. Matulis, F. Pūkas.

Po $1.00 — Marijona Ramo
nienė, Mrs. Agnės Darinkavage, 
Petras Šokas, A. Sedlevičius, 
Elzbieta Veltinienė, Marijona 
Bundonienė, Edvardas Breslau- 
skas. Veronika Didžiuliūtė. Pau
lina Ranionienė, Petronė Stani- 
škienė, Aleksandra Šokas, Mrs. 
Anna Waisner. Mrs. Rožė Rep
šienė, Juzė Žukauskiutė, Amili- 
ja Mockienė, Salome Dešrienė, 
Ona Lukienė, Ona Vaitienė, Jo
nas Bartkus, Kazimieras Ma
jauskas, Jonas Meiluta, Ray- 
mundas Adomaitis, M. Andrie- 
jaitienė, Marijona Milienė, K. 
Krivickas, Jonas Sečkauskas. J. 
Ričkienė, Simonas ir Juozapina 
Vilkai, Marijona Bamiškienė, 
Vincas ir Monika Lukai, Anta
nina Juncienė, D. Tranauskas, 
Marcelė Čepulienė, Marcelė Kle- 
vienė, Karalina Baleckienė, Jur
gis Gruostas, Julijonas Atkočiū
nas. Marijona Bukonienė, Mag
dalena Stadalnikienė, Agota 
Juknevičienė, Mykolas Žemaitis, 
Juozapas Markūnas. Veronika 
Jozapavičienė. Apolonija Ado
maitienė, Marijona Zenkauskiu- 
tė, Matas Kvasauskas, Marijona rei visiems 
Prusaitienė. M. Vasiliauskienė, siems labai patiko.
F. Kazlauskas. I. Ranionis, Juo- Pra^J° gana ramioje nuotaiko-, x - j • j
zapas Stadalnikas. Petras Miką- j6, ne^uvo nesusipratimų, ięa(j lietuviai užsisakytų šiuos Zim^’į išdidžiai dairydama- 
liojūnas, Petronėlė Martinkaitė, |nors \r buvo tokių’ kune ne_, laikraščius, kuriuose būna šios 
E. Stasiūnas. Jonas Banys, Zu- Prijauc,a Parapijos; orgamzavi- žinelės, o ateityje jų gal bus

** iii I Tii y 11 llč z-i 1s ly o ze • - • « • ■ • — -

PHILADELPHIA, PA.
Šv. Andriejaus parapijoje, 5-1 

tą dieną sausio, 1941 m., per 
prakalbą gerb. S. Gabaliausko, 
“Lietuvos Gelbėjimo Fondui” 
aukavo sekantieji:

mond Matulėnas. O. S. B., 
Illinois valst.

LOS ANGELES, CAL

Lėktuvu iš Peru Operacijai — Patricija Norberg, 
;5, kuri nurijo šriubelį, turėjo skristi lėktuvu iš Lima, 

į,1 Peru į Philadelphia, Pa., kad iš plaučių išimtų tą šriu-
belį. Kartu su Patricija vyko ir jos mamytė, kurią čia 
matome.

Žinios Iš Pavergtos LietuvosUž tolimųjų milžinų kalnų, 
sausžemio pakrantėje, randasi 
lietuvių būrelis, kurie pradeda 
pasirodyti, kad ir jie tos gar- —----------,------------------------
bingos tautos vaikai, ir rūpina-■ sovchozuose buvo pasilikę 
si savo tautos reikalais. Kas sa- ■ daug nesurinktų cukrinių 
vo tautą pamiršta, tas pamiršta runkelių ir bulvių. Buvo 
ir savo tėvą, motiną. 0 kas sa- organizuojamos vadina- 
vo tėvus pamiršta, niekina, tas mog talkos, į kurias prie- 
skaitomas blogu žmogumi ir i, 
f’nlri neturi noloimnc nocanlvi '

Lietuvių organizuojamos pa- , 
rapijos pirmą kartą buvo šokių 
vakarėlis, kuris įvyko šešetadie- 
nio vakare, sausio 11 d., Ven
grų parapijos svetainėje, kur 
lietuviai laikinai yra prisiglau
dę.

Į vakarėlį atsilankė žmonių a- 
pie porą šimtų, tarp kurių ma
tėsi ir keliolika svetimtaučių. 
Minimose svetainės patalpose y- 
ra gana vietos ir kambarių, kur 
galima kartu turėti daug susi
rinkimų. Ta proga pasinaudojo 
ir mūsų moterėlės, sumanė pri
virti lietuviškų dešrų su kopūs
tais ir visus pavaišino užkan
džiais. Visiems gana patiko, 
nes svetimtaučiai gyrėsi, kad 
yra tik pirmą kartą taip gar
džiai valgę dešrų. Muzikantai 
buvo lietuvių, kurie čia jau ge- 

žinomi. Šokiai vi-
Vakarėlis

— Nors Lietuvoje siau
tė šalčiai, bet dar dabar

toki neturi palaimos pasaulyj. mą jr krypimą j neigiamą pu
sę. Mūsų dabartinis klebonas, 
pralotas J. Macejauskas, jau ke
lintas mėnuo 
tam lietuvių kultūriniam lizde
liui sukurti, 
pamokslą jis ragino melstis 
tik už save, bet ir už tuos, 
rie dar netik čia neina su 
būreliu, bet dar daro visokias 
kliūtis, kad tik tą visą gražų 
darbą, visiems lietuviams nau
dingą. sutrukdžius.

Tikimės, kad ateitis bus kur 
kas gražesnė kaip praeitis. Yra 
keliatas, taip sakant, dar tikrų 
lietuvių, kurie turi dar tos se
novės lietuvių motiniškos mei
lės ir visa daro, ką gali. Žino
ma, kad visa įvykdyti nėra taip 
lengva, jiems reikia nuolatinio 
ir gero įtempto pasišventimo. 
Mes tikimės, kad čia išauginsim 
didelę lietuvių koloniją ir pasi- 
vysim kitas senas kolonijas.

; P. S. — Labai pageidautina,

deda visas jėgas

Sausio 12 d. per 
ne- 
ku- 
tuo

zana Tamulis. D. Agentaitė, 
Jurgis Ginkevičius, Marijona 
Starinskienė, Anelė Misiūnienė, 
Ponia Valčinskienė, Agnietė Da- 
linkevičienė, Jonas Klevas, Juo
zas Gervė, Teklė Gervienė. Ona 
Sabataičiutė, Juozapa Urbienė, 
Adelė Čižauskiūtė, Pn. Gruos- 
tienė.

Iš viso surinkta $100.05.

— Kaip tamsta drįsti 
taip begėdiškai meluoti!— 
įsikišo nuošaliau stovėjęs 
pilietis. — Kas per vienas 
tas tamstos melagis gimi
naitis? Tuojau miliciją!

Mislunskienę nuvedė. O 
daugelis dar tokių apgau
dinėtojų ir panikos kėlėjų 
tebeveikia.”

vartos keliu siunčiami fab
rikų darbininkai, įstaigų 
tarnautojai ir net mokyk
lų mokiniai. Prienų apylin
kėje dar lapkričio viduryje 
buvo surengta talka, ku
rioje dalyvavo apie 120 
žmonių. Iš 350 mokinių at
ėjo tik kelios dešimtys, nes 
mokiniai neturi pritaikintų 
drabužių. Taip pat valsty
bės įstaigų tarnautojai be
veik visai neatvyko, nes ir 
jie neturi pasivilkimo. “Ta
rybų Lietuva” daro jiems 
dėl to priekaištų, 
pastebėti, kad į 
siunčiami žmonės 
jokio atlyginimo,
priklausantieji pinigai ati
duoti korriūnistinei liau
dies pagalbos sąjunga.

Įdomu 
talkas 

negavo 
o jiems

Sovietų
— Kokia anarchija pa

vergtoje Lietuvoje įsivieš
patavo dėl sovietiškų rub
lių įvedimo, matome iš šio 
vaizdelio, atspausdinto 
“Tarybų Lietuvoje”:

Veža pilietis malkų ve

DARBININKE" GALIMA GAUTI LIETUVIŠKŲ IR TARPTAUTISKŲ RCA VICTOR
SEKANČIŲ PO 75c REKORDŲ

V-710-A-1 — Hot Pretzels — Polka
Beer Barrel Pclka — Glahe Musette Orchestra 

V-711-A-2 — Polka International
World’s Fair-Pasaulinės Parodos Polka
Silver Bell Orchestra

V-714-A-3 — Emilijos Pclka — Juokinga Polka 
Clarinet Polka Valso Tempu—Lawrence 
Duchow & Red Raven Inn Orchestra

V-716-A-4 — Hot Clarinet Polka
Jolly Coppersmith Polka — Lawrence Duchow
& Red Raven Inn Orchestra

V-719-A-5 — Danube Waves — Waltz
Blue Danube — Waltz—Victor Continentai Orch. 

V-720-A-6 — Over the Waves — Waltz
Skaters Waltz — Victor Continentai Orch. 

V-14028-A-7 — Reginos Polka
Aukso Žuvytė, Polka—Victor Liet. Ork.
J. Padaužos Grupė 

V-14058-A-8 — Lietuvių Radio Melodijos
Dzūkų Polka—Sereika, Schmett ir Labanauskas 

V-14062-A-9 — Rytiečių Meilė — Fokstrotas
Spaudos Baliaus Valsas — A. šabaniauskas 

V-14063-A-10 — Kanarkų — Fokstrotas
Nutilk širdie, Tango — A. šabaniauskas 

V-14064-A-11 — Rudens Pasaka
Veltui Prašysi — Tango 

V-14066-A-12 — Nepamiršk Manęs — Valsas
Ruduo, Tango — A. Šabaniauskas 

V-14067-A-13 — Aukštaičių Polka
Našlaitėlė, Valsas — P. Cetkauskas, akordeon. 

V-14068-A-14 — Kur Tas šaltinėlis
šiaurus Vėjas Baisiai Ūžia —S. Kraužinis, tenor. 

V-14069-A-15 — Kalvelis
Kepurinė, Tautiškas Šokis — P. Cetkauskas 
ir S. Vilniškis

V-14070-A-16 — Jonkelis
Sukčius, Tautiškas Šokis — P. Cetkauskas ir
S. Vilniškis

V-14071-A-17 — Motulė Mano
Pirmyn į Kovą — Sv. Marijos Liet. Choras 

V-14072-A-18 — Malda į Mariją
Marijos Giesmė—Sv. Marijos Liet Bažn. Choras 

V-14073-A-19 — Blezdingėlė
Kubilas, Tautiškas Šokis, P. Cetkauskas ir
S. Vilniškis 

V-14075-A-20 — Ko Vėjai Pučia — įdainavo Steponas
Gražinis, tenoras
išgėriau Septynias ir Šią Naktelę per Naktelę 

V-14076-A-21 — Aluntos Polka
Lietuviškų Liaudies Dainų Rinkinys
P. Cetkauskas, akordeonu 

V-14077-A-22 — O, Mergyte, Tu Jaunoji
Vai Nekukuok—S. Graužinis su orkestrą 

V-14078-A-23 — Vėdaras
Mikita, Tautiškas Šokis P. Cetkauskas ir
S. Vilniškis

V-14079-A-24 — Rūtų Polka
Rožės Mazurka — Mahanojaus Liet. Orkestrą 

V-14O8O-A-25 — Laisčiau Rūtą — Polka
Kvietkos Valsas — Mahanojaus Liet. Orkestrą 

V-14081-A-26 — Smagi Kumutė — Witkow orkestrą
Anykščių Merginos, Polka—F. Yotko Orkest. 

V-21120-A-27 — Volga
Studento’ Song — Sidor Belarsky 

V-21121-A-28 — Cio Ta Liūliu — Ukranian Polka
Korobushka, Polka—J. Davidenko, mandolin 

V-21139-A-29 — Dobra Horilka—Fine Brandy,
Ukranian Polka
Nad Richkoju—At the River, Ukranian Polka 
Wijskowa orkestrą

ŠIE COLUMBIA REKORDAI PARSIDUODA PO 50 CENTŲ

mui, bet gal Dievulis duos, kad daugiau ir svarbesnių. Reikia 
ir jie ateityje pamatys savo at- vengti tokių laikraščių, kurie 
šalimo klaidas, ir liks lietuviai pUrvina tautos praeitį ir kartu 
patrijotai. į mus pačius. Būkime tikri to žo

džio prasme lietuviai. Didelė pa
garba priklauso tiems visiems, 
kurie prisidėjo bent kokiu dar
bu prie to vakarėlio įvykdimo, 
ypatingai valgių gamintojoms. 

Senis Jonas.

patrijotai.
Tegul išnyksta tarp mūsų vi

sokie nesusipratimai, ignoravi
mas ir kiti neapykantos ženk
lai, kurie tai vienur tai kitur 
tarpe mūsų pasireiškia, ir kurie 
tuo būdu parodo mūsų silpnu-

Parašė

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Hass.

16299-F-87 — Erei Polka
Našlys Polka—Lietuvių Orkestrą “Lyra”

16300-F-88— Dėdienė Polka
Lakštutės Polka—Klaipėdos Liet. Orkestrą 

16302-F-89 — Gegužinė Polka
Jaunuolių Polka—V. Gulos Orkestrą 

16303-F-90 — Polka Dėl Numylėtos 
Virbalio Polka—V. Gulos Orkestrą 

16304-F-91 — Kanapių Polka—V. Gulos Orkestrą 
Ona Polka—V. Gulos Orkestrą, A. Vasiliauskas 

16305-F-92 — Daratytė — Polka
Beržų Polka—V. Gulos Orkestrą 

16306-F-93 — Ar atsiminsi — Anglų Valsas, 
A. šabaniauskas 
Tai Nebuvo Meilė —Tango, A. šabaniauskas 

16307-F-94 — Marš, Mari, Kareivėli
“Geležinio Vilko“ Maršas, Karo Mokyklos Chor. 

16308-F-95 — Dru-lia
Tu Lietuva, Tu Mano—Akiras Biržys, 
Pupų Dėdė ir Dėdienė 

16309-F-96 — Kai Aš Turėjau Kaime Mergelę 
Buk Vyras, Polka—A. Dvaronis 

16310-F-97 — Jaunystės Meilė—Tango
Septintam Rojuje, Anglų Valsas—A. šabaniausk. 

16311-F-98 — Mano Gitara — Tango
Saulėtas Rytas — Anglų Valsas, 
įdainavo A. šabaniauskas 

16312-F-99 — Lietuviškos Liaudies Dainelės — 
Pirma Dalis 
Lietuviškos Liaudies Dainelės—Antra Dalis 
A. šabaniauskas

16313-F-100 — Griovėsių Gėlelė 
Našlaitės Kapas, Daina—Akiras Biržys 

16314-F-101 — Anūkų Polka
Pupų Dėdės Polka—įgrojo Akiras Biržys 

16315-F-102 — Buk Vyras — Polka
Sukas Ratukas, Polka—A. Dvarionas 

16316-F-103 — Gražus Miško Būdas
Gieda Gaideliai—Akiras Biržys

16317-F-104 — Sužadėtinių Valsas 
Razaliutės Polka—Akiras Biržys, 
įdainavo Pupų Dėdienė

16318-F-105 — Gardus Alutis — Valsas 
Marijampolės Polka — įgrojo Akiras Biržys 

16319-F-106 — Sekminių Valsas 
Obelių Polka—įgrojo Akiras Biržys 

12193-F-107 — Krakowiak — Polka 
Laughing Polka—Ed. Krolikowski’s Orch.

16320-F-108 — Kretingos Polka 
Merkinės Polka — Sakalauskas, įgrojo A. Biržys 

16321-F-109 Pasakykite Mergelės, Tango 
Kai Smuku Groji Tu, Tango 
įdainavo A. šabaniauskas

16069-E-110 — Gegutė Polka-. Armoniko Solo 
Mieganti Gražuolė, — valsas 

16181-F-111 — Pora už Poros, Valsas 
Dieduko Polka, Brooklyno Lietuvių 

16163-F-112 — Butkiškių Polka 
Storų Bobų Polka- Pennsylvanijos

12190-F-51 — Hurdy Gurdy — Polka
The Wine Jug, Polka—Globė Trotters' Orch. 

12191-F-52 — Golden Wedding — Polka
Bummel Petrus (Jolly Peter)—Globė Trott. Orch. 

12192-F-53 — Helena Polka
Gypsy Polka—Ed. Krolikowski’s Orchestra 

12194-F-54 — BaruSka Polka
Clarinet Polka —Ed. Krolikowski’s Orchestra 

12195-F-55 — Chicken Polka
Emilia Polka—Ed. Krolikovvski’s Orchestra 

12196-F-56— Bunny Polka
Ferry Boat Serenade, Polka—Globė Trot. Orch. 

12197-F-57 — Bartender Polka
20th Century Polka—Globė Trotters’ Orch. 

12198-F-58 — Sophie Polka
Alexander’s Polka — Ed. Krolikowski’s Orch. 

12199-F-59 Flovver Polka
Fritz Polka—Ed. Krolikowski’s Orchestra 

16082-F-60 — Polka Klumpakojis
Lietuviškas Kadrilius—Liet. Tautiška Orkestrą 

16O86-F-61 — Polka Marcelė
Lietuvaitė Polka—Liet. Tautiška Orkestrą 

16110-F-62 — šventoji Naktis — Pirma Dalis 
šventoji Naktis — Antra Dalis
M. Petrauskas, Trubadurių Kvartetas 

16111-F-63 — Petronėlės Polka
Vilniaus Polka — įdainavo A. šaukevičius 
Mahanojaus Liet. Mainerių Ork.

13122-F-64 — Kūmos Polka 
Tėvuko Polka — A. šaukevičius, Mahanojaus 
Liet. Mainerių Orkestrą

16142-F-65 — Frano Polka
Paprieniokų Polka — Mahan. Liet. Mainerių Or. 

16145-F-66 — Eisim Laukan
Pragėriau žirgelį — A. Vanagaitis ir 
J. Olšauskas ir ork.

16159-F-67 — Lietuviško Kliubo Polka 
Linksmybės Polka — Worcesterio Liet. Orkestrą 

16135-F-68 — Naujų Metų Polka 
šokikų Polka—Mahanojaus Liet. Mainer. Ork.

16192-F-69 — Trauk, Simniški—Polka 
“Ėjo Mikas“, Polka—Jonas Dirvelis ir Ork.

16170-F-70 — šiaučiaus Polka 
Ievutės Polka—Mahan. Liet. Mainerių Ork.

16171-F-71 — Sudiev Sesutės —Stasys Pauras, barit. 
Svajonė ir Meliė—Juozas Antanėlis, tenoras 

16172-F-72 — Lietuvos Kareivių Polka
Einik Polka—Worcesterio Liet. Orkestrą 

16180-F-73 — Kibartų Polka
Vyštyčio Valsas

16182-F-74 — Lakštutė Polka
Sabas Gud, Polka—Worcesterio Liet. Ork.

16193-F-75 — Marytės ir Jonuko Daina 
žemaitėlių Polka—A. šaukevičius, Mahanojaus 
Lietuvių Mainerių Orkestrą

16201-F-76 — Virginia Polka 
Marcinkonių Polka—Worcesterio Liet. Orkestrą 

16206-F-77 — Oi, Mergele
Stoviu Prieš Tavę—A. šaukevičius, 
Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 

16209-F-78 — Paukščių Polka
Liudvinavo Polka — Mahan. Liet. Mainerių Ork. 

16227-F-79 — Ūkininkų Polka
Jurgio Polka—Pennsylvanijos Angliakasiai 

16229-F-80 — Tyliąją Naktį
Angelai Gied’ Danguje—P. Petraitis, bariton. 

16242-F-81 — Lietuvaitė, Polka—Armonika, Klaraet 
ir Pianas
Močiutė, Valsas—Armonikų Duetas

16256-F-82 — Ar Aš Tau Sese 
Ulonai—A. Vanagaitis, P. Stogis

16259-F-83 — Plikių Polka 
Toks Vaikinas, Polka—A. Shuck, 
Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 

16280-F-84 — Veskie Mane šokt—Polka 
Storo Jono Polka—Shenandorio Liet. Main. Ork.

16281-F-85 — Tarpe Rūtų—Polka 
Kuomet šoksi. Polka—A. šaukevičius, 
Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 

16284-F-86 — Kam šeri Žirgelį?
Kai Aš Turėjau—A. Vanagaitis ir 

J. Olšauskas su armonika

Angliakasiai

REKORDAI PO $1.25

Kaskas,

61003-F-201 — Liet. VeoeK — Dalis Pirma ir Antra 
61004-F-202 — Liet. Vesite—Dalis Trečia ir Ketvirta 
61005-F-203 —. Liet. VeseM—Dalis Penkta ir teitai 
Visas įgrajino Mahanojaus Lietuv. Mainerių Orkestrą

Onos Katkauskaitės-Anna
Metropolitan Operoe Artistės įdainuoti 

sekantieji rekordai:

Norintieji užsisakyti gražių lietuviškų ir tarptautiškų rekordų, prašome psžymčti reikalaujamų plokš
telių numerius ir prisiųsti su užsakymu čekį arba money orderį. Užsisakant nuo vienos iki 6 plokštelių, 
prašome prisiųsti 15c persiuntimo lėšoms padengti. Kas užsisakys daugiau kaip 6 plokšteles, mes patys 
persiuntimo išlaidas padengsime.

“DARBININKAS”
366 WEST BROADVVAY SOUTH BOSTON, MASS.

Ork.

Kun. Pr. Juškaitis

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

----- IR-------

STACIJOS

lt iek vieno įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai žo
džiai yra reikšmingiausi. Jėzus buvo Žmogus ir Dievas. Todėl Jo žodžiai 
daug reikšmingesni. Juose tartum talpinasi visas Jo mokslas. Ką Jis žo
džiais mokino, tą mirdamas - kentėdamas patvirtino.

Šioje knygelėje kiekvienas Kristaus žodis atvaizduotas Kristaus pa
veikslais. Knygutė labai vertinga ir reikėtų kiekvienam įsigyti. Taipgi 
šioje knygelėje yra ir labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.

7

sis, lyg tikėtųsi visą mies
tą juo apšildyti.

— Kiek prašai?
— Mokėsi litais, ar čer

voncais?
— Ar pačiam ne vistiek?
— Mat, kad ne vistiek. 

Litai, sako, tik vieną sa
vaitę bebus geri...

Sustabdo arklį. Apstoja 
malkas daugiau piliečių.

— Gal rubliais nori? — 
piktai juokauja senis.

— O kuriais metais dru- 
kavoti?

— Vakar...
— Piemenį radai, ar ką 

Nūūūūū!
— Pats ar ne piemuo! 

Juk girdėjai, ką per radi
ją aiškino, skaitei, ką laik
raščiai rašė. Ir litai ne
dings, ir mfeliai kada be
būtų spausdinti — geri.

— No-o-o!
Senamiesčio rinkoje. Mo

terėlės apstojusios šepe
čius, kibirus, flanelką...

— Rubliais ar litais? — 
klausia diktoka “perkupč- 
ka” Misiunskienė.

— Sakyk kiek kaštuoja 
ir viskas.

— Rubliais, širdel, tris
dešimt, o litais dubeltavai 
tiek.

— Ar pasiutai? Tik de
šimt procentų brangiau te
galime, o ji, mat...

— Na tai skaičiuok pati. 
Be to, mano giminaitis,

16322-F-113 — Mano Rote 
Kur Bakuži Samanota, įdainavo Anna Kaskas, 
akomp. V. Gailiaus

16323-F-114 — Mergų Bėdos 
Dukružėlė — įdainavo Anna Kaskas, 
akomp. V. Gailiaus



Antradienis, Sausio 21 d., 1941
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ŽINUTES

Sausio 16 d., mirė, pustrečios 
savaitės šiltine pasirgusi, Pau
lina Grigaliūnienė, 55 metų, sa
vo namuose, 1518 Columbia Rd., 
So. Boston. Ji paėjo iš Antaša
vos parapijos. Amerikoje pragy
veno 36 metus. Paliko vyrą A- 
polinarą, du sūnų ir dukterį. Ta
po palaidota sausio 19 d., Nau
jos Kalvarijos kapuose. Šv. Mi
šios už velionės vėlę įvyko sau
sio 20 d.

$121.90. Kelios draugijos pasi
mokė jo į skyrių metines. Vincas 
Širka reikalavo, kad tokių pra
kalbų kaip Adv. Gabaliausko 
skyrius surengtų ir daugiau. 
Skyrius dabar kviečia su pra
kalbomis kun. V. Puidoką ir 
kun. Kaz. Barauską.

Sausio 26 d., 7 vai. vak., baž
nytinėje salėje Federacijos sky
riaus vadovybėje, filmininkas 
J. Janush rodys lietuviškus pa
veikslus Lietuvos Gelbėjimo 
Fondo naudai. Bus ir kalbų a- 
pie pavergtą Lietuvą.

Sausio 17 d., po Šv. Valandai, 
įvyko Federacijos skyriaus su
sirinkimas. Išduota raportai 

- koncerto, paveikslų programos 
ir dviejų prakalbų. Lietuvos 
Gelbėjimo Fondan pasiųsta

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadwayf
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai vakare 
Nedėliotais nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti)

Tol. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Camoridge, Mass.

v Ofiso Valandos: 2— 4 1x6 — &
1— ' - eo:

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
I OIR POLICT

“The purpose of the AsKociation shall 
be to heip preserve the ideals and 
tradition* of our conntry, Nie I'nfted 
Statės of America, to revfere its laws 
and inspire others to respect and obey 
them. and in a!I ways to aid In naklmr 
this eountry greater and better”

DARBININKA8
Bostone. Liudijo Juozapas Pu
plauskas ir Olėsė Kengraitė.

Tą dieną tapo pakrikštytas 
Karolis Juozapo ir Florencijos 
(Verbickaitės) Carbone. Kūmai 
buvo Jonas Verbickas ir Anta
nina Zulonaitė.

Tą dieną, vakare, So. Bostono 
sodalietės kunigo K. Jenkaus 
vadovybėje, vaidino Norvoode, 
veikalą “Prarastas Pašauki
mas”. NorwoodieČiams patiko 
vaidinimas, o sodalietėms 
vvoodas.

PADĖKA

Nor-

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Kuro hrtojhno Norma

svetimos valiutos. O Lietu
vos gyventojai kęs šaltį, 
badą ir dvasinį skurdą.

I

Sausio 18 d., Peter Bent Brig- 
ham ligoninėje, mirė Juozapas 
Mastauskas, kelius mėnesius iš
sirgęs, 70 metų, gyv. 86 Fuller 
St., Dorchester, Mass. Jis paėjo 
iš Žiežmarių parapijos. Ameri
koje pragyveno per 40 metų. Pa
liko žmoną Marijoną (Arlaus
kaitę), 3 dukteris ir daug gimi
naičių, kurių tarpe yra ir Dr. 
Pranas Galinis. Laidojamas iš 
Šv. Petro par. bažnyčios, su tre- 

i jomis šv. mišiomis, sausio 21 d., 
j 9 vai. ryte, ŠV. Benedikto kapuo
se.

Šią dieną kun. Pranciškus 
Yonkus, O. P., Šv. Petro par. 
bažnyčioje pradėjo vesti Bažny
čios Vienumo Oktavos pamal
das. Jos baigsis kitą šeštadienį, 
vakare.

Sausio 18 d., Jonas V. Verbic
kas apsivedė su Aniele Bastyte. 
Liudijo Juozapas Carbone ir jo 
žmona Florencija.

Sausio 19 d„ apsivedė Vincen
tas Šumskis su Pranciška Ken- 
graite, gyv. 8 Covington St., So.

Pakrypus mano sveikatai ir 
atsiradus ligos patale, atėjo į 
talką man padėti išsveikti ištisa 
eilė prietelių, — kas su maldo
mis, kas su patarimais, kas su 
įvairiomis užuojautomis ir dova
nėlėmis. Kadangi šiuo laiku ne- 
galiu kuo nors geresniu jums 
atsilyginti lai bus leista man 
pareikšti jums visieins mano 
nuoširdžiausia padėka. Visiems 
dėkoju, o ypač: kleb. kun. P. 
Virmaūskiūi, kun. K. Jenkui, 
kun. A. Abračinskui, kun. J. 
Švagždžiui, Nukryžiuoto Jėzaus 
Seselėms, “Darbininko” štabui 
— red. A. E. Kneižiui, pp. A. 
Peldžiain, pp. Š. Griganavi- 
čiam, taipgi mano artimiems — 
pp. L. ir B. Kumpam, J. ir A. ir 
jų šeimai Kašėtams, pp. J. ir K. 
Treinavičiam, pp. V. ir Vik. Ta- 
mulevičiam, p. Marksienei, p-lei 
Majauskaitei, pp. J. ir D. Januš- 
kevičiam, pp. Kuderauskam, 
p-lei M. Kiimonytei, pp. J. ir P. 
Slažam, pp. Krauneliam, pp. Jes- 
kevičiam, p. J. Diliui, pp. Valat- 
kam, pp. Kališiam, pp. Nevie- 
ram, pp. Razvadauskam, o ypač 
LDS 1-mos kuopos nariams už 
jos suteiktą specialę atmintį 
per p. K. Šidlauską.

žodžiu, tariu visiems nuošir
džiausią dėkui,

Jonas Kumpa.

LANKYKIME LIETUVIŲ 
KALBOS KURSUS

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS 4 V C.
Pirmininkė — Eva MarksienS,

625 Z. 8th St, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298 

Vice-PIrtn. — F. Zaletskienė,
564 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St., Rosiindale, 

Tel. Parkway 2352-W. 
Iždininkė — Ona StaniuliūtB,

105 West 6th St, So. Boston, Mass 
Tvarkdart — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos Gi.—Marijona Aukštikalnienft,

111 H St, So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utaminką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalas kreipkitės 
DM nrntnknlu raštininke

8V. JONO EV. BL. PASALPINt* 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Švagždys, 
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera, 
16 Winfield St, So. Boston, Maso.

Prot Rašt Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixtb St, So. Boston, Maas 

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

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 VVinfield SL, So. Boston, Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
fiią nedėldienį kiekvieho mėnealc 
2 vaL po pietų, Parapijos salėj, 491 
P vth Rt Rn Rb«tnn Mkas

Šį antradienį, sausio 21 d., 
7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėje, 492 7th St., So. Boston, 
Mass. prasideda Lietuvių kalbos 
pamokos, kurias ves Lietuvos 
Vyčių 17 Algirdo kuopa.

Pamokos veltui. Kviečiamas 
visas Bostono lietuvių jaunimas 
pasimokyti lietuvių kalbos. Pa
mokos bus vedamos praktiškai.

P.

YVONNE’S 
HOUSE OF BEAUTY

• ■ *. Ata it.

YVONNĖ NIAUKA,
Lietuvaitė plaukų grožio kultūros žinovė-ekspertė 
9 EASTEfcN AVE.<ru DEDHAM, MASS.

Tek-Ded 1636-

T
tistai. Programa bus se
kanti:

Overture to “Fra Diavolo” — 
Auber; Orchestra.

Finale from Concerto in E 
Flat — Mozart — Mr. Iturbi and 
Orchestra. •

Bonemian Festival from “Sce- 
nes Pittoresąues” —Massenet— 
Orchestra.

Bolero — Moszkowski — Or
chestra.

Finale to Act I of “H.M.S. Pi- 
nafore” — Sullivan — Chorus 
and Orchestra.

Serenade to The Doll — De- 
Bussy.

Vhlse Briliante in A Flat — 
Chopin — Mr. Iturbi.

Finale to the Symphony ‘From 
The New World’ — Dvorak — 
Orchestra.

Now The Day Is Over —Barn- 
by — Chorus, Audience and Or
chestra.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

gesnieji. Kuro valdyba 
kviečia visus piliečius tau
pyti kurą visomis priemo- gyvenimą, kurį okupuotoje 
nėmis sekti visu tub reika- Lietuvoje sukūrė bolševi- 
lu skelbiamus patarimus, kai skelbimai iš -Tarybų 
susirūpinti savo krosnių Lietuvos” No. 53: 
pertvarkymu ir butų pa-į
ruošimu žiemai. Kuro vai- Pamesti moteriški a- 

kiniai lapkričio 26 d. Pra
šau grąžinti už atlyginimą. 
Raud. armijos prcsp. 1 b. 
4.

Vargšė moteriškė! 
metė akinius, o naujų 
nenupirksi, nes jų 
mingoje” 
ra!

2) 25. XI. Raudonosios 
visus armijos prospekte ties U- 

,tve pamestas vy-

nėmis sekti visu tub reika-
— Susovietintoje Lietu

voje įsteigta Vyriausioji 
Kuro Valdyba, kurios už
davinys yra rūpintis kuro 
teikimu gyventojams. Pir-Į 
mas jos įsakymas įvedė i
drakoniškus kuro suvarą dyba tiki, kad piliečiai pa
žymus Lietuvoje. Išleistos rodys reikiamą susiprati- 
ilgos taisyklės, kuriomis mą ir prisidės išrišti šį 
tiesiog aptiekorišk. svars- svarbų socialistinio ūkio 
tyklėmis hustatyta, kiek uždavinį”. Toliau praneša- 
leidžiama malkų kurui su- ma, kad tam tikros komi- 
vartoti ir kokia tempera- sijos tikrins visose kaimų 
tūra leidžiama. Kurui nu
statytas vienetas, kurį su
daro 1,000,000 kalorijų. 
Toliau eina smulkus ap
skaičiavimas, kiek kurios 
malkos turi kalorijų

— Štai dar keletas pa
vyzdžių apie “laimingą”

Pa
jau 

nes jų “lai- 
Lietuvoie nebesodybose ir miestų namuo

se turiniams kuro atsar
gas. Tos komisijos įparei
gojamos patikrinti 
butus ir visas patalpas, pa- tenos ga 

ir tikrinti krosnis, sienas, lu- riškas kaliošas. Radusiam 
kiek galima suvartoti mai
stui gaminti, apkūrenimui, 
baltinių skalbimui, pir
tims ii* t.t. Net oficiozas 
“Tarybų Lietuva” pripažį
sta, kad žmonėms tie aps
kaičiavimai sukels didelių 
neaiškumų.

Dar iškalbingiau pasisa
ko pati Kuro Valdyba, kuri 

sako. YyrĮau_.ga,UUi aįsivaizuuuu, naa 
šioji Kuro Valdyba išdirbo ljos tikrai yra kuklios. Ne- 
ir paskelbė kuro vartojimo j sigilindami į bolševikišką 
normas tiek miestui, tiek • frazeoiogįją, neprį.
kaimui. Normos yra kuk- klausomoje Lietuvoje kuro 
lios, bet ji mano, kad ge- turėję “tik turtingieji”, ga
niau turėti teisingai pas- lime tik pastebėti, 
kirstytas kuklias normas, ’ anksčiau Lietuvoje kuras 
negu ligšiolinę tvarką, kai j nebuvo svarstomas aptie- 
kuro turėdavo tik turtin- ■ ^os svarstyklėmis ir jo už- 

Įteko visiems. Nereikėjo nei 
\ komisijų, kurios kištų nosį 
jį kaimiečio užpečkį ir žiū- 
’rėtų, ar tik ten nepaslėp
tas koks malkų pagalys.

Tuo pat metu prisimin
kime kad sovietų Rusijoje 
yra didžiausi miško plotai 
ir, kaip skelbia bolševikų 
statistika, anglių ir žibalo 
gamyba didėja tūkstan
čiais nuošimčių. Bet praėjo 
keli mėnesiai nuo maskolių 
okupacijos, o jau Lietuvo
je prireikė aptiekoriškų 
svarstyklių malkų paga
liui pasverti. “Galingoji” 
sovietų Sąjunga nepajėgia 
ne tik nualintai Lietuvai 
atvežti malkų, bet Lietu
vos miškų rąstai stachano- 
viškais tempais vežami į 
užsienį, nes Maskvai reikia

bas ir t.t.
Jau iš šio pranešimo aiš

ku, kad Lietuvos gyvento
jai, nebeturėdami pakan
kamai nei pavalgyti, nei 
apsirengti, dar turės kęsti 
šaltį. Jeigu pati bolševikiš
ka įstaiga atvirai prisipažį
sta, kad paskirtos kurui 
normos “yra kuklios”, tai 

• galim aįsi vaizduoti, kad I

frazeologiją, kad neori-

kad

LANKĖSI
Pereitą šeštadienį “Darbinin-į 

kė” lankėsi kun. Pranciškus 
YonkUs, O. P., kuris Šv. Petro 
lietuvių par. banyčioje pradėjo 
Bažnyčios Vienumo oktavą.

Pereitos savaitės pabaigoje 
“Darbininke” lankėsi pp. J. Bal
sis su žmona, Hartfordo lietu
vių parapijos vargonininkas. 
Darbininkų Radio vadovybės 
kviečiamas, p. J. Balsis pasiža
dėjo su savo radio grupe at
vykti į mūsų rengiamą koncer
tą, sekmadienį, vasario 9 d. ir 
dalyvauti programoje. Lauksi
me.

atlyginsiu. Grąžinti K. Pa
trauko g. 5, b. 7.

Ir visa tai dėl vieno pa
mesto kaliošo!

3) Lapkr. 14 d. radęs 
margą plunksnakotį (wa- 
kumatic) . įgraviruotą Ka
zys Ripskis — prašomas 
grąžinti už gerą atlygini
mu: Kaunas, Veiverių 51. 
b. 3.

Pastebėkite, kad žodžiai 
“už gerą atlyginimą” iš
spausdinta stambiu šrif
tu!

-1) Pirksiu plunksnakotį 
“Purker”. Rašyti iki parei
kalavimo Kauno centr. pa 
štas Vilniaus autobu. mėn. 
b,'’\to No. 545.

Žmogelis, matyti, išieš
kojo plunksnakočio visame 
Vilniuje, o dabar bando 
laimę Kaune. O gal koks 
vienas plunksnakotis viso
je Lietuvoje susiras? 
bandyti verta!

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove & Furnace Rtpairs 

Oil Burners

C J. KUČINSKAS (Kay)
322 Dorchester St.

Šou. 0346

South Boston Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų it 
greitai bėgtų, pirkit aliejų it 

gasoliną pas mus 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

■>41 Broadvvay So. Boston, Maso

Pa-

su- 
ku-

įVAIROS SKELBIMAI
ZšNUOJfUOJAMAS 5 kamba

rių butas su visais baldais. 
Kambariai dideli, vieta gera — 

639 East 7th St.. South Boston, 
Mass. Sužinoti vietoje arba te

lefonu ŠOU 2498. (17-21)

Liet. Rymo Kat. Saldžiausios 
Širdies Viešpaties Jėzaus Pašel- 
pinės Draugijos metinis susirin
kimas įvyko sausio 13 d., 1941 
m. Buvo nutarta paskelbti va
jus ir priimti naujus narius per 
sekančius 3-ris mėnesius: sau
sio, vasario ir kovo su sekan
čiais palengvinimais: Nauji na
riai bus priimti nuo 16 iki 30 
metų be daktaro palūdijimo ir
be įstojimo mokesčio. O nuo 30 ta3- 
iki 44 metų su daktaro paliūdi-j 
jimu ir už pusę įstojimo moke
sčio.

Kas nori daugiau žinoti apie 
palengvinimus arba prisirašyti 
prie šios draugijos per štą va
jų kreipkitės prie draugijos val
dybos : pirm. — V. T. Savickas, j 
45 E. 7th St., So. Boston; vice- 
pirm. — J. Gailevičius, 18 Ply-i 
mouth St., Cambridge; prot. 
rašt. O. Pečiulienė, 399 E. 7th 
St., So. Boston; ižd. P. Klepo- 
nis, 665 E. 7th St., So. Boston; 
maršalka — J. Lesunskas, 244 
W. 5th St., So. Boston., taipgi ir j 
visus draugijos narius, arba at
eikit į draugijos susirinkimus. 
Draugija laiko susirinkimus kas 
antrą prmadienį kiekvieno mė
nesio, 7:30 vai. vakare pobaž- 
nytinėj svetainėje ant 5-tos gat
vės. - -.--.-r

Prot. Rašt. J. Vaišnoras

— Alytuje atidaryta 
augusiems mokykla, 
rios direktorium paskirta 
“draugė” Haškerienė.

FORDO RADIO 
VALANDA

Sekmadienį, sausio 26 d., 
9 vai. vakare bus įdomi 
Fordo radio programa, ku
rioje dalyvaus garsusis pa
saulinis pianistas Jose I- 
turbi ir kiti pagarsėję ar-

Siaučiant Dabartinei Ligų 
Epidemijai

Jūsų daktaro nustatytas jums gy
duoles. duokite sutaisyt žymiam Che- 
mistui ir Aptiekoriui David E. Ro- 
sengard, lietuviams žinomoj Aptie- 
koj BROADtVAY PHARMACY. kam
pas D Ir Braodway, So. Bostone. Kai
nos vaistų čia žemos—gerumas aukš- 
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VVoodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

S.BarasevičiuslrSūniB
SENIAUSIAS ŽIOS VALSTYBB8 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BAL8AMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU Boston 259C

Gyven. vieta: 838 Dorchester Ar* 
TeL COLumbia 2537.

WOODSTOCK
t < r' e w p r e r s

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
BEITAI PALENGVINAMI ;

Nckentėkfte bereikalingai raumenų j 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekč nepaprastą palengvinimą 
reurnarižkų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien iisitrindami su 
Pain-Ezpellerio. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa- 
lengvinfrag. Viri 17 milijonų boti
kučiu jau iiparduota. Todėl neati- 
dėliodami nusipirkite Ir jūs bohkute 
Pain-Ezpelierio. Reikalaukite Pain- 
Ezpellerio su inkaru ant dėžutės.

i

Puikiausia Dovana 
Sūnui Ar Dukteriai 

ROYAL Portable rašomoji 
mašinėlė.

Ją galite įsigyti labai priei
nama kaina ir lengvais išsi- 

mokėjimais.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamutojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas V>eną ir Nakt) 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

o. s. KK-Of.

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

Tel. ŠOU 2680

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston,

D. A. Zaletsk-3 p. E. Zaletskas
Grabo r ai Ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir nakt) 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tfel. ŠOU Boston 0S19 
Tel. ŠOU Boston 2609
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Senatoriaus King Kalba Apie

Š. m. lapkričio mėn. 19 d. 
Amerikos Senato posėdyje 
senatorius King pasakė 
sekančio turinio Pabaltės 
valstybes liečiančią kalbą, 
kuri tilpo Senato “Congre- 
ssional Record” iš 1940 m. 
gruodžio 23 d.

“Pone Pirmininke, kaip 
yra žinoma, ši Respublika 
praturtinta žmonėmis iš į- 
vairių šalių, tarp jų Suomi
jos, Latvijos, Estijos

priespaudoje aukštai iškė
lė nepriklausomybės ir tei 
singumo obalsius ir daug 
yra padarę nepriklausomy
bės ir moralės bei dvasinio 
progreso srityse. Tos ša
lys yra Suomija, Estija, 
Latvija ir Lietuva. Mes 
siunčiame sveikinimo ir 
draugingumo pareiškimą 
tiems, kurie gyvena tų 
valstybių ribose ir kurie,) 

iri nežiūrint smūgius, kuriuos’ 
Lietuvos. Šie žmonės apsi- Į teko pakelti ir primetamus 
gyvenę įvairiuose Jungti- valdytojus po kuriais lai
mų Valstybių vietose, įro- kas nuo laiko atsidurdavo, 
dė savo atsidavimą demo
kratiniams principams ir 
patriotiniai atlik i n ė j a 
jiems, kaip piliečiams, mū
sų didžiasios respublikos 
uždedamas pareigas.

“Šio mėnesio septintą 
dieną dideli Amerikos pi
liečių susibūrimai, suside
du iš žmonių, kurie atvyko 
į Ameriką iš įvairių Pa
baltės šalių, kartu su jų 
ainiais bei kitais Amerikos 
piliečiais, susirinko įvai
riose Jungtinių Valstybių 
vietose tikslu pareikšti pa
garbą šauniems, heroiš- 
kiems šių keturių šalių 
žmonėms ir jų atsiektiems 
laimėjimams. Tą dieną aš 
pasakiau per radio kalbą 
per stotį WOL, Baltijos-A
merikos Draugijos Vašing
tone pasiūlymu apie mažų
jų tautų teises. Aš prašau 
vienbalsiško pritarimo, 
kad toji kalba būtų ištisai 
atspausdinta “Congressio- 
nal Record”.

“Nesant priešingos nuo
monės, duota parėdymas 
atspausdinti Record’e kas 
seka:

“MAŽŲJŲ TAUTŲ TEI
SĖS — Senatoriaus King 
prakalba. Šiandien susi
renkame pagerbti keturių,

v •
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meta joms savo geležinę 
valdžią. Bolševikų vyriau
sybės pasielgimas šių ke
turių tautų atžvilgiu šau
kiasi visuotino pasmerki
mo.

“Beabejo ateis diena, ka
da priespaudos retežiai 
surakinę šias valstybes 
bus nutraukti ir jų gyven
tojai vėl naudosis laisve. 
Jung. Amerikos Valstybių 
Vyriausybė atsisakė pripa
žinti klastingas agresijas 
ir žymusis Valstybės Se
kretoriaus pavaduotojas 
liepos mėn. 25 d. pareiškė: 

‘Pastarųjų keletos dienų 
bėgyje sukti procesai, ku
rių dėka politinė nepri
klausomybė ir teritorialis 
integralumas trijų mažų 
Baltijos respublikų: Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos, 
turėjo būti anulioti vieno 
jų didesnio kaimyno, grei
tai eina į galą.

‘Nuo tos dienos kai šių 
respublikų tautos laimėjo 
politinę nepriklausomybe 
ir demokratinę valdymosi 
forma —Jungtinės Valsty
bės giliu ir palankiu intere- 

; su sekė jų stebėtiną nepri
klausomo gyvenimo prog
resą.

“ ‘Šios Vyriausybės poli
tika universaliai žinoma. 
Jungtinių Valstybių žmo
nės priešingi groboniškai 
veiklai, nežiūrint ar ji bū
tų įgyvendinama jėgos ga
lia ar jėgos grąsinimu. Jie 
lygiai priešingi visokiai in
tervencijos formai vienos 
valstybės, nors ir galin
giausios, į naminius kitos 
suvereninės valstybės rei
kalus, nežiūrint jos silpnu
mo.

“ ‘Šie principai sudaro 
patį pagrindą, kuriuo re
miasi 21-os suverininių 
Naujo Pasaulio respublikų 
santykiavimas.

“ ‘Jungtinės Valstybės ir 
toliau laikysis šių principų 
išeinant iš Amerikos žmo
nių įsitikinimo, kad tik ta
da, jei doktrina, kuria šie 
principai pagrįsti vėl tvar
kys tautų santykius, tega
li būti išsaugota proto, tei
singumo ir teisės valdžia, 
kitais žodžiais, pat moder
ninės civilizacijos pagrin
das”.

“Baigiant, teleista bus 
man pasakyti, kad ateis 
diena, kada tironai ir des
potai puls. Tuomet šios ke? 
turios tautos vėl užims tei
sėtą vietą tarp pasaulio 
tautų”.

įDARBININKAS
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tebebrangina demokrati
jos idealus ir tuos princi
pus, kurie tik vieni gali iš
vystyti ir palaikyti teisin-į 
gumą, laisvę ir tveriančią) 
civilizaciją. Per priespau
dos amžius, gyventojai su-1 
minėtų šalių išlaikė gyvą 
laisvės siekimą ir tarp au
drų bei tamsos išlaikė tikė
jimą galutiną teisingumo, 
laisvės, laisvo žodžio ir są- • 
žinės pergalę. Jie visada 
buvo pripažinti vertingais; 
vyrais ir moterimis, nea
bejotinos drąsos ir nuošir
daus atsidavimo idealams, 
kurie jų gyvenimui vado
vavo. Despotiški valdovai 
laikas nuo laiko siekė pri
mesti svetimas jų tikybai 
ir moralės dėsniams ideo
logijas, kurios yra esminis' 
dalykas žmonėms vado
vautis, siekiant progreso 
ir civilizacijos.

“Laikas neleidžia specia
liai paminėti legionus šau
nių, drąsių vyrų ir moterų, 
kurie, dargi valdomi pris
paudėjų geležinių įstaty
mų, palaikė ir gaivino lais
vės ugnį. Tačiaus, aš neat
likčiau pareigos, jeigu ne
pastebėčiau, kad daugely
je šalių šiandieną reiškia
ma pagarba vienam iš di-

------ '■ . - . ĮFt? 
minties, drąsos, gabumo, 
moralės bei dvasinių ver
tybių pasaulyje, paliktų 
vergijoj po despotų kulni
mi, — nežiūrint ar tie des- 
ootai būtų svetimi ar savi. 
Turi ateiti diena, kai ma
žos tautos naudosis laisvė
mis ir progomis progresui 
vystyti, kokio jos trokšta 
ir kada jų laimėjimai su
teiks joms pirmenybę pa
saulio tautų tarpe.

“Despotai: Hitleris, Sta
linas ir Mussolini — reika
lauja didelės pagarbos sau 
ir savo kariuomenėms už 
taip skaitlingų mažųjų j 
tautų užėmimą ir pavergi
mą. Mes visi atsimename, 

I kaip Mussolini legionai 
I šventė Etiopijos ir Albani- 
i jos užkariavimą ir kokios 
j jai kariškos pagarbos rei- 
Įkalauta. Stalinas, nugalė 
jęs Suomiją ir Pabaltės 
valstybes, šventė pergalę 
Kremliuje, Maskvoje, su 
didele pompa, išgirdamas 
savo karius herojų vardu 
ir suteikdamas skaitlingus 
titulus ir privilegijas kari- 

I ninkams. Hitleris dar ge- 
I riau padarė: po kiekvienos 
oergalės jis ir jo propagan
dos agentai vadino vokie
čius viešpataujan č i a i s 
žmonėmis, viršžmogiais.

“Po Didžiojo Karo, kai 
Pabaltės tautos atgavo lai 
svę ir nepriklausomybę, 
jos pasidarė žinomos visa
me pasaulyje, pramonėje, 
tarptautinėje 
Olimpiadose, muzikoje ir 
literatūroje, 
pavus juos milijonai išal
kusių Stalino kareivių, jos 
išrodo žuvusios. Jokios ži
nelės, jokio spausdinto žo
džio neateina iš tų šalių, 
išskyrus komunistinius ta
nelius giriančius Staliną 
kaip “pusdievį”. Pabaltės 
tautos visiškai paslėptos 
bolševikų priespaudos 
tamsoje.

“Suminėtos keturios tau
tos, atgavusios nepriklau
somybę po Didžiojo Karo 
užėmė teisėtą vietą pasau
lio tautų tarpe. Jos atliko 
savo tautines ir tarptauti
nes obligacijas, įgijo pasi
tikėjimą ir gerą valią visų 
demokratinių ir laisvę pa
milusiu žmonių tarpe. Bet, 
bolševikų režimas valdo
mas Stalino ir jo komunis
tinė filosofija kariavo 
prieš kiekviena šių tautų. 
Suomi ja heroiškai gynėsi 
prieš klastingą neišprovo
kuotą agresiją. Lietuva 
daugiau negu 22 metus 
naudojosi nepriklausomy
be, bet šiemet birželio mė
nesy, bolševikų vyriausybė 
užėmusi ją sulaužydama 
iškilmingas sutartis ir pa
naikinusi Lietuvos Vyriau
sybę, atidavė Lietuvą ir 
su viršum 3,000,000 jos gy
ventojų žiauriam ir despo
tiškam bolševikų vyriau
sybės valdymui. Estija ir 
Latvija panašiai nustojo 
nepriklausomybės ir bolše
vikų vyriausybė dabar pri-

|

v •

Kalifornijos vandenyne ties Point Arena dešimts pajūrio sargybinių buvo patekę 
į audros sukurį. Po 36 valandų kovos su bangomis, kitas laivas juos surado ir 
ištraukė iš audringų bangų į pakrauti-

; kompozitorių ir didžiau-!gimtines suminėtose šaly- Hitleris, Stalinas ir Musso- 
siam žmogaus emocijų in- se, pasidarė šios Respubli- lini barbariškai įrodė. Ank- 
terpretatoriui — Jan Sibe- kos piliečiais. Estija davė stesni autokratiniai valdo- 
lius. 'Amerikai daugiau negu vai, kaip carai ir kaizeriai

“Aš prašau atkreipti dė- 50,000 žmonių; iš Latvijos į laikė pavergę 
mesio į faktą, kad paskuti-;šią Respubliką atvyko žmonių. Jie geidė įsigyti 
nis Latvijos Respublikos daugiau 140,000 ir Lietuva dar didesnį autoritetą ir 
Prezidentas buvo Karlis davė daugiau kai 500,000 pavergti išnaudojimui dar 
Ulmanis, kiek prisimenu, žmonių. Iš Suomijos, tos daugiau žmonių. Jie pradė- 
buvęs vienu laiku profeso-; tragedijos ir garbės šalies, jo pasaulinį karą puldami 
rius svarbiame šios šalies atvyko į Jungtines Valsty- mažas tautas: Serbiją, Bel- 
universitete.

“Pasaulinis karas, kaip .
daugelis mano, buvo pase- skaičiaus papildymai daugi praplėsti savo teritorijų ri- 
ka keletos despotiškų vai- prisidėjo prie materialio, ” m‘2 x
dytojų ambicijos, kad įgi- moralio ir kultūrinio gėrio

mili jonus

bes daugiau negu 400,000. giją ir kitas, tikslu labiau 
“Tokie mūsų gyventojų ■ sustiprinti savo galią ir

prekyboje,

Dabar, oku-

bas. Tačiaus, tam tikras 
pavergtų tautų skaičius 
laimėjo laisvę ir nepriklau
somybę. Vienos Versalės 
sutarties pasėkoje, kitos 
(būtent Pabaltės tautos) 
drąsos ir nepalaužiamos 
valios dėka. Reik pasakyti, 
kad kaikurios didžiosios 
autokratinės tautos nusto
jo savo teritorijų dalies. 
Britų dominijos ir koloni- 

mą. Viena vertingiausių iri jos įsigijo didesnių galimy- 
labiausiai prasimušančių bių naminiam valdymuisi 
tų tautų žmonių įdėlių šio-1 ir sudarė su savo motiniš- 
je šalyje yrą jų kooperaty- i ka šalimi — Anglija, tautų 
vus būdas ir vadovavimo ; bendra v i m ą (Common- 
dvasia. Galiu pridurti, kad wealth). 
Baltijos ir Suomių tautos, 
lygiai kaip jų Skandinavi- vo tendencija pavergtųjų 
jos kaimynai, yra parodę tautų laisvės ir nepriklau- 
ypatybių, kurios suteikė įsomybės kryptimi. Ta-

taip vadinamų, mažų tau-j džiausiu genijų, kokių mu- jus daugiau autoriteto ir ir jo vystymosi šioje Ręs
tų, šaunius ir heroiskusj zikos pasaulis kada nors galios ant savo žmonių, publikoje. _____________

-- J — ^an Sibelius. Šian- Laike didžiojo karo pri- ; kiekvienoje- žmogiškų pa- 
dien 75 metai jo gimimo segtosios tautos pareiškė stangų srityje ir garbingai 

i iš politi- bei ištikimai atliko parei- 
nės vergijos ir ekonominės gas uždedamas jiems, kaip 
bei moralinės priespaudos. | Amerikos piliečiams. Jie ir 

“Po Didžiojo Karo pasi- i jų vaikai sudaro vertingą 
rašyta sutartys, kurios;įdėlį šioje tautoje ir stipri- 
pripažino Suomijos, Esti-Ina demokratijos atsparu- 
jos, Latvijos ir Lietuvos 
nepriklausomybę. Tų vals
tybių sienos buvo nustaty
tos ir jos pačios visų vy
riausybių pripažintos ne
priklausomomis, suvere
ninėmis tautomis.

“Laikas neleidžia sumi
nėti skaitlingus šių patrio
tinių ir heroiškų keturių 
tautų žmonių laimėjimus, joms pirmenybę daugelį čiaus, dabartinių Europos 
Jos sudarė demokratines amžių. Jos buvo kilnios ir despotų pastangos siekia 
vyriausybes, kuriose vyra- drąsios, pamilę laisvę, auk- atsukti atgal civilizacijos 
vo teisė ir tvarka, o laisvė į štai iškėlę nešė civilizaci- ratą į tamsius despotų ir 

plėšikų baronų amžius.
“Woodrow Wilson, didy

sis amerikietis, vienoje sa
vo viešųjų kalbų pareiškė: 
‘Mažos tautos turi teisę 
naudotis tuo pačiu respek-

žmones, kurie kentėjime irįdavė

’ sukaktuvių. Jis įgijo vardą norą išsivaduoti 
į muzikos mėgėjų tarpe; 
Į kaip viena didžiausių figū- j 
rų muzikos srityje. Šian
dieną ne tik muzikos, bet 

' ir laisvės mylėtojai ir tie, 
Į kurie kilnių minčių bei 
' darbų inspiruojami prisi-

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.

idės prie pagarbos pareiš- 
' kimo vienam didžiausių
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!PHONE

So. Boston
2271

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus 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.

Telefonas
Worcester, 5-4335

Jie rado vietos

ir nepriklausomybė pasi-ijos švyturį. Latviai ir be
darė visų paveldėjimu. Vi- tuviai kilę & tų laikų, apie 
sose šalyse šių keturių tau- kuriuos kalbame minėda- 
tų žmonės buvo pripažinti 
kaip vieni progresyviausių, 
patriotiškiausių ir kultū
ringiausių, kokius randa
me pasaulyje; jie pasiekė 
aukšto civilizacijos laips
nio meno, pramonės, že
mės ūkio ir visokioje veik
loje bei sąjūdžiuose, kokie 
karekteringi dinaminiškai, 
patriotiškai tautai ir lais
vę pamilusiems žmonėms, 
kurie įrodė turį puikų, he- 
roinių ypatybių.

“Aš negaliu praleisti ne
paminėjęs fakto, kad ši 
Respublika buvo pratur
tinta dešimtimis tūkstan-
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Kaikurį laiką po karo bu- AR JAUČIATĖS NUVARGĘ 
-RE VIKRUMO?

Skauda galvs — iiputę viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ait
rumas, imkite FekN-A-MINT. Ta 
malonaus skonio liuosuojanti kram
toma guma švelniai bet tikrai liuo- 
suoja vidurius. Imkit einant gult. Ry
te jausite tikrų palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą, jaunų ir senų mili
jonai naudojasi nebrangiu FKKN-A- 
MINT. Jis tinka ir jūsų šeimai. Nu- 
sipirkit FEEN-A-MINT šiandien!

mi sanskrito žmones ir jų 
kalbą. Suomiai ir estai yra 
parodę drąsos ir apsukru
mo ypatybių, kurios pažy- tu jų suverenumui ir teri- 
mi juos pasaulio tautų tar-ltorialiam 
pe. Jie priklauso Ural-Al- kaip didžiosios ir galingo- 
tainiai rasei. Turiu paste
bėti, kad nei viena šių tau
tų nėra nei slavai nei ger
manai.

“Civilizacijai progresuo
jant, žmonija panaikino in
dividualią vergiją t. y. pa
dėtį, kurioje vienas asmuo 
buvo asmeniška kito žmo
gaus nuosavybę. Bet masi
nis vienos tautos pavergi
mas kita tebeegzistuoja, Lietuva, kurių gyventojai 

čių žmonių, kurie palikę-kaip šių dienų despotai?

110*

integralumui,

sios tautos, kad tikisi ir in- 
sistuoja... Tautų apsi
sprendimas nėra tuščia 
frazė; tai yra imperatyvis 
akcijos principas, kurį val
stybės vyrai ateityje tega
lės ignoruoti patys išstaty- 
dami save pavojun’.

“Neįmanomas dalykas, 
kad Danija, Norvegija, 
Suomija, Estija, Latvija,

užima vadovaujamą vietą

Užsisakykite Toriko Mus 
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.
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