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Sekmadienį, vasario 9 d., 
7 vai. vakare, Municipal 
Building salėje, E. Broad- 
way (tarpe G ir H gatvių) 
So. Bostone įvyks Darbi
ninkų Radio koncertas, į 
kurį yra pakviesta artistai 
ir radio grupės iš New 
York, Connecticut, Massa- 
chusetts ir kitų valstybių. 
Programa bus puiki ir įdo
mi. Įžanga į koncertą tik 
50c.

Reikėtų šį koncertą vi
siems lietuviams paremti, 
nes reikia žinoti, kad radio 
pusvalandžio išlaikymas 
daug atseina. Taigi, kam 
rūpi, kad lietuviška daina 
aidėtų radio bangomis, 
kam rupi, kad lietuvių var
das būtų garsinamas per 
radio, visi kaip vienas at
vykite į Darbininkų Radio 
rengiamą koncertą.
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Bucharestas, Rumunija, 
Sausio 27 — Visoje Rumu
nijoje vėl ramu. Sukilėlių 
vadai dabar turi atlyginti 
savo gyvybėmis už sukili
mą. Sakoma, kad kaikurie 
Geležinės Sargybos vadai 
nusižudė, nes žinojo, kad 
jiems vistiek reiks atmo
kėti gyvybe.

Pranešama, kad sukilė
lių vadas, vice - premieras 
Horia Simą areštuotas ir 
bus teisiamas karo teismo. 
Politiniuose rateliuose kal
bama, kad sukilimas visiš
kai numalšintas, ir pre
mieras Antonescu įvedė 
griežtą tvarką ir užgrobė 
Geležinės Sargybos visus 
archyvus. j

Sukilimo metu labai 
daug žuvo, bet gal dau
giausia nukentėjo žydai.

— Lietuvos komunistų 
partija sugalvojo' naują 
triuką: paliepia ūkinin
kams pasikinkyti arklį, į- 
sidėti į vežimą maišelį ja
vų, o paskum susirinkti pa- 
skirton vieton. Tokiu bū
du iš visos apylinkės suda
romos vadinamos raudono
sios gurguolės, kurios su 
raudonomis vėliavomis vy
ksta į kooperatyvus par
duoti žemės ūkio gerybių. 
Šitas triukas, kuris propa
guojamas, kaipo “valstie
čių prisirišimo prie sovie
tų valios” įrodymas, da
bar taikomas visoje oku
puotoje Lietuvoje. Iš ko
munistų partijos organo 
“Tiesos” sužinome, kas 
tokias raudonąsias gur
guoles organizuoja. Troš
kūnuose, Panevėžio apskri- mijos laikraštis “Raudono- 
tyje, tokią gurguolę suor- ji žvaigžde” tašo, kad vi- 
ganižavo (kitais žodžiais siems aišku, jog italai pra
tariant, ūkininkams palie- rado labai daug kareivių ir 
pė įvykdyti) šios apskri- karo medžiagos Libijoj, 
ties kom./'artijos instruk- bet ir “iš viso abejojama 
torius ‘draugas” Šorferis... ar italai begali kariauti”.

$75,000 Gaisras Portiande
Portland, Me., sausio 27, 

— Portland Lumber kom
panijos įstaigoje kilo gais
ras, kuris padarė $75,000 
nuostolių. Sudegė daug 
medžio medžiagos.

Raudonieji Abejas
V

Maskva, Rusija, sausio 
27 — Sovietų Rusijos ar-

Tokio, Japonija, sausio Hull, kaipo karo - pardavė- 
27 —-Japonijos žinių agen-'jus. Jis sako, kad “laikas 

išsiaiškinti visus nesusi
pratimus taikiu būdu jau 
praėjęs”. Jo nuomone 
“kalbėtis su amerikiečiais 
yra bergždžias darbas. Nė
ra tai, kad jie nesuprastų,

tūra praneša, kad Japoni
jos užsienių reikalų minis- 
teris Yosuke Matsuoka pa
reiškęs, kad “draugingi 
santykiai tarp Japonijos ir 
Jung. Valstybių pasiliks 
kaip neveikiantis sapnas bet jie nenori suprasti”, 
taip ilgai, kol Jung. Vals
tybės neatsisakys nuo ki-'Jung. Valstybės teikdamos 

pagalbą Kinijai tik prailgi
na sudaryti taiką Azijoj. 
“Mes turime būti Pacifiko 
sargyboje, nes yra tuščias 
daiktas kalbėti apie taiką 
su Jung. Valstybėmis”, sa
ko Matsuoka.

Matsuoka pareiškia, kad
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Jung. Valstybių Prezidentas Rooseveltas po priėmimo priesaikos iš
rinkus ji trečiam terminui, pirmu kartu pakėlęs savo šilkinę skrybėlę su 
pilnu džiaugsmingumu sveikina minią. Kairėj stovi Aukščiausiojo Teismo 
pirmininkas teisėjas Hughes; dešinėj kapitonas James Roosevelt, Vice- 
Presidentas Wallace, ir kiti.

Graikai Sutriuškino Italų Karo
-■« ■ A lt •• •■A f, Jh.

Washington, D. C.
šio 27 — Bermudos salų 
gubernatorius praneša, 
kad Jungtinėms Valsty
bėms Anglija užleidžia dar 
dvi salas Bermudoje, bū
tent, Morgan ir Tucker, 
viso apie 30 akrų plotą, 99 
metams. Tose salose Jung. 
Valstybės įsirengs stovyk
las savo karo lėktuvams.

Kiek laiko atgal tokiam 
pat laikui Anglija leido 
Jung. Valstybėms dvi salas 
Bermudoj — St. Georgės 
ir St.Davids.

* Z ‘Jėgas Albanijoj
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FIVE CENTS

Sovietai Reikalauja Pripažinti 
Lietuvos Užgrobimą

Mirė Atstovas Simpson
I

Į New York, sausio 27 — 
Vakar mirė Kenneth F. 
Simpson, 45 m. amžiaus, 
Jung. Valstybių Kongreso 
atstovas. Mirė staiga, su
sirgęs širdies liga. Jis buvo 
artimas Willkie draugas, 
Respublikonų partijos vei
klus narys.

--------------------------------------------------

! VVashington, D. C., sau- 
jsio 27 — Sovietų Rusijos 
‘diplomatai nepasitenkina 
fvien “moralinio embargo” 
nuėmimu. Jie reikalauja, 
kad Jung. Valstybių val
džia pripažintų Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos užgro
bimą. Bet J. V. užsienio 
denartmentas nenori pri
pažinti jėga užgrobtų ša
lių Rusijai.

REIKALAUJA PERORGANI
ZUOTI ANGLIJOS VALDŽIĄ
Londonas, sausio 27 — ro eigą ir kariaujančių 

Anglijos svarbūs diplomą- J valstybių politiką. Jos nuo- 
tiniuose sluoksniuose kon- mone Rusija nėra tikrai 
servatyvūs asmenys reika-1 sąjungininkė Vokietijos, 
iauja, kad premieras Chur- bet diplomatiniais sumeti- 
chill griežtai perorgani- mais tokia pasirodo, 
zuotų valdžią. Reikalauja, 
kad sudarytų iš penkių pa- 
jėgingų vyrų, įtraukiant 
David Lloyd George, Bri
tanijos pasaulinio karo 
premierą, karo kabinetan.

Sovietai Pagelbės Hadų ’ .paša*1*- 7r.. riams.
Sukilime

šimosi į Kiniją, vietoj ryti-i 
nio Pacifiko, kaipo jų pir
mosios apsigynimo lini
jos”.

Matsuoka, kalbėdamas 
seime, labai smarkiai puo
lė prez. Rooseveltą ir sekr.

ETIJOPIEČIAI LAIMĖJO 
MŪŠIUS

jau turi atsiėmę svarbiuo
sius susisiekimo punktus.

Vadinasi, Sovietų komi
sarai veidmainiauja; nu
duoda sąjungininkais, bet 

i tikrenybė je, jeigu Vokieti
joje kiltų revoliucija, tai 
Sovietų raudonieji ateitų 

revoliucijonie-

Londonas, sausio 27 —E- 
tijopiečiai sudilo prieš ita
lus, kurie užgrobė jų kraš
tą. Per dvi dienas ėjo smar
kūs mūšiai, kuriuos etijo- 
pięčiai laimėjo. Paėmė-į.sluoksniuose rasta įvairių 
nelaisvę arba, užmušė. 200: istorinių retenybių, kurios, 
italų kareivių. Spėjam^ ”
kad Etijopijos gyventojai

*

•

— Bekasinėjant Gedimi
no kalną Vilniuje, giliuose

Athens, Graikija, sausio jo graikams, kad italai bu- 
27 — Klisuros šiaurinėje vo atgabenę naują batalio- 

įvyko ną, kuris puolė graikus, 
bet jau dabar ir tas bata- 

. .puolė graikus, bet pasta-1Sakoma, kad graikai sū
rieji ne tik sulaikė italus, triuškino italų naujas karo 
bet ir smarkiai juos sumu- jėgas į valandą laiko, ir tai 

be didelių sunkumų. Italai 
norėję atsiimti strategines

dalyje Albanijoj 
smarkūs mūšiai graikų su 
italais.

•šo.
i Vienas italas karininkas,___ _______________o..
Į paimtas į nelaisvę, pasako-' pozicijas, bet nepavyko.

— Sovietų Lietuvos laik
raščiai praneša, kad su A-

Riaušės Šiaurinėje Italijoje
New York, sausio 27 — ginčijimo ten vyksta nauji 

lytumi pagaliau esąs pato- Jau pereitos savaitės pa- sukilimai ir riaušės, 
gus susisiekimas iš Kauno, baigoje radio pranešė, kad; Milane ir kituose šiauri- 
Atėjus bolševikams, Lietu- Italijoje kilo sukilimai (nės Italijos miestuose eina 
vos geležinkeliai buvo per-prieš Mussolinio režimą.'smarkūs susirėmimai Ita- 
siuvami į rusiškų bėgių Bet Italijos valdžia tas ži- Ii jos kareivių su sukilė- 
platumą. Dabar šis darbas1 nias užginčijo. Dabar vėl (liais. Daug italų kareivių 
esąs baigtas, todėl atidary- Columbia Broadcasting ”~’ 
tas tiek keleivinis, tiek pre-. System praneša, kad ne- 
kinis susisiekimas. > žiūrint Italijos valdžios už-

X •

WILLKIE JAU LONDONE
Londonas, sausio 27 d. — 

Wendell L. Willkie, kuris 
trečiadienį, sausio 22 d. iš 
Jung. Valstybių išvyko 
Clipperiu į Lisboną, Portu
galiją, o iš ten Anglijos 
lėktuvu į Londoną, jau 
Londone. Willkie, nuvykęs 
į Londoną, tikėjosi pama
tyti bombardavimą, bet e- 
są visai ramu. Jis spaudos 
atstovams pareiškęs, kad 
jo lankymasis Londone y- 
ra grynai asmeninis, nesu
rištas su jokia Amerikos 
diplomatija. Willkie tik no
rįs patirti Europos padėtį.

gyventojas Joselis Basas 
nuteistas penkeriais me
tais sunkiųjų darbų kalė
jimo už tai, kad supirko 46 
žąsis.

Uola Nuvertė Garvežį 
Nuo Bėgių

kaip spėjama, yra iš V— - 
VII amžiaus.

— Alytaus apskr., Eišiš
kės valse., Naujadvario

Boston, Mass. — Sekma
dienį, sausio 26 d. Bostono 
Community Church su
rengtose prakalbose, Sym- 
phony Hali, kalbėjo Anna 
Louise Strong, laikrašti
ninke, komunistė arba ko
munistų simpatizatorė, 
kuri kada Sovietų raudo
nieji užgrobė Pabaltijį bu
vo Lietuvoje, ir sugrįžus į' 
Ameriką labai palankiai 
rašė apie Sovietų grobo- 
nišką žygį.

Anna Louise Strong savo 
kalboje apibudino Sovietų 
Rusijos vaidmenį. Ji pa
reiškė, kad Sovietų Rusi
jos diktatorius ir komisa
rai labai atydžiai seka ka-

Visiems aišku, kad So
vietų Rusijos komisarai 
bijosi patys įsivelti į karą. 
Jie ruošiasi pasaulinei re
voliucijai. Jeigu Rusija pe
reitame pasauliniame kare 
nebūtų nusikamavusi, tai 
Rusijos revoliucijoriieriai 
komunistai nebūtų galėję 
pagrobti valdžią į savo 
rankas. To paties jie lau
kia ir kitose šalyse. Todėl 
yra klaidinga užmegsti ir 
palaikyti santykius su So
vietais ir tuo pačiu metu į- 
sivelti į Europos karą. Pa
laikymas gerų santykių su 
Sovietais, kaip tik duoda 
progą penktakojams revo- 
liucijonieriams sustiprėti 
ir pasiruošti sukilimams.

• • • •

prisidėjo prie sukilėlių.
Italijos slaptoji policija 

ir Vokietijos Gestapo areš
tavo keliolika Italijos ar
mijos karininkų ir kitų vy
rų, kurie esą įžymūs fašis
tų partijos vadai.

Italai sako, kad Milane ir 
Turine nebuvę jokių suki
limų, ir esą netiesa, kad 
Vokietijos kariuomenė 
telkiasi Italijon.

Cairo, Egiptas, sausio 27, 
— Britanijos kariuomenė 
stumia italus iš Eritreos, 
Italijos kolonijos. Italai ne
gali atsilaikyti. Anglijos 
kariuomenė dabar yra tik 
10 mylių nuo Agordat ge
ležinkelio centro. Dabar 
smarkūs mūšiai eina ties 
Derna, Libijoj. Anglai paė
mė vėl 100 italų į nelaisvę.

Britų karo vadovybė sa
ko, kad jų kariuomenė žy-

giuoja pirmyn, ir nors ita

NEW YORKE SUSIDARĖ KO
MITETAS PREZ. SMETONĄ 

PRIIMTI

giuoja pirmyn, ir nors ita
lai bando atsilaikyti, bet 
nepajėgia. Arogat esą bus 
užimtas be didelių mūšių.

Rytinėje Afrikoje italai 
tik gynasi. Iš Kenya prane
ša, kad Pietinės Afrikos 
karo jėgos pradėjo ofensy- 
vą prieš Italų Somalilandą, 
ir taip pat nori sutriuškin
ti italus šiaurinėje provin
cijos dalyje, kad paskui 
paskui galėtų veržtis į E- 
ti jopiją ir padėti Etijopijos 
gyventojams atgauti ne
priklausomybę.

lai bando atsilaikyti, bet
nepajėgia. Arogat esą bus
užimtas be didelių mūšių.

Rytinėje Afrikoje italai
tik gynasi. Iš Kenya prane-v sa, kad Pietinės Afrikos
karo jėgos pradėjo ofensy-
vą prieš Italų Somalilandą,
ir taip pat nori sutriuškin
ti italus šiaurinėje provin
cijos dalyje, kad paskui
paskui galėtų veržtis į E-
tijopiją ir padėti Etijopijos
gyventojams atgauti ne
priklausomybę.

Oroville, Cal., sausio 27, 
— Vakar luksusinis Wes- 
tern Pacific geležinkelio 
kompanijos Exppsition 
Flier traukinis, trenkė į 
uolą, kuri buvo užvirtus 
ant bėgių, ir nuo bėgių nu
virto garvežis ir bagažo 
traukinys,bet nei vieno ke
leivio nesužeidė. Inžinie-: ome tunus priėmimą. mene, ir izao giooejai —
rius ir gaisrininkas suspė-' Sudarytas komitetas iš. Dr. M. J. Yinikas ir Ąver- 
jo iššokti iš garvežio. šių asmenų: pirm. Dr. B. K. &a.

i 
I

i

New York, N. Y. Pereitą 
trečiadienį SLA organo 
“Tėvynės” redakcijoj įvy
ko susirinkimas pasitarti 
apie Lietuvos prezidento A. 
Smetonos priėmimą

Vencius; vice-pirm. — A. 
S. Trečiokas; iždininkas — 
Juozas B. Laučka; sekr. — 
adv. Kastas Jurgele/ finan
sų sekr. Marijona Strums- 
kienė, ir iždo globėjai —

Susidaužė Du Lėktuvai
t

Revere, Mass., sausio 27, 
— Vakar susimušė du lėk
tuvai, kurie buvo pakilę iŠ 
Muller Field. Susimušė 
taip smarkiai, kad iš vieno 
lėktuvo negalėjo ištraukti 
lakūnų, turėjo perkirsti 
lėktuvo dalis, kad ištrauk* 

’ p. isJi
20' ’ . ' '' .cv

&umes.
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PASKOLOS
Nacionaliząvus visą Lie

tuvos žemę ir išdalinus 
ųuomininkams stambes
nius ūkius, apie 70,000 šei
mų buvo apdalinta sklype
liais tarp 6 ir 8 hektarų. 
Šiems naujakuriams so
vietų Lietuvos valdžia pa
skyrė 20 milijonų litų įsi
kurti. Mes jau rašėme, kad 
kiekvienam 
išeina tokia 
suma, kaip 
šimtai litų.

Dabar paskelbtos taisyk
lės, kaip šie 20 milijonų li
tų bus dalinami. Pirmiau
sia pasakoma, kad pirme
nybė bus teikiama tiems 
naujakuriams, kurie gy
vens grupinėse sodybose. 
O Lietuvos gyventojai yra 
įsitikinę, kad grupinės so
dybos yra pirmas žingsnis' suvaryti į kolchozus. Gru- 
« ___ a._____ :

— 3 metams, arklių ir kar
vių — 3 metams, individu
aliniam mašinų pirkimui— 
3 ir sėkloms bei trąšoips 
pirkti — 2 metams. Kokiu 
būdu nuomon žemę gavęs d 
hektarų ūkininkėlis galės 
išmokėti namus iš 4J/2% 
per 7 metus, palieka bolše
vikiškų gudragalvių pa
slaptis.

naujakuriui 
“milžiniška” 
nepilni trys

— Oficioze “Tarybų Lie
tuvoje” kažkoks iš Mas
kvos atsiųstas agitatorius 
Stepanovas atvirai pasako, 
kad “Lietuvoje dar nėra 
kolektyvinių ūkių, bet tas 
reikalas turi būti ir bus vi
siškai laisvo noro daly
kas”. Pažindami, kokia 
“laisvė“ viešpatauja sovie
tų Lietuvoje, deja, galime 
laukti, kad netrukus Lietu- 

: vos ūkininkai bus “laisvai” 

pinių sodybų protegavi
mas tą geriausiai įrodo.

į kolchozaciją. Paskolos 
bus duodamos, gavus vals
čių ir apskričių vykdomų
jų komitetų rekomendaci
jas, o kur jų dar nėra —tai 
stačiai komunistų partijai 
tarpininkaujant. Kadangi 
“draugas” Paleckis į vadi
namus vykdomuosius ko
mitetus, kurie atėjo savi
valdybių vieton, paskyrė 
tiktai savo draugus, tai 
faktiškai išeina, kad pas
kolos bus duodamos tiems, 
kurie gaus geras atestaci
jas iš komunistų partijos. 
Gyvenamam trobesiui sta
tyti guli būti duodama iki 
2,500 litų, o jei trobesys 
statomas iš nedegamos 
medžiagos, tai gali būtį 
pridėta dar 1,400 litų. Gy
vuliams pirkti galį. _ būti 
duodama iki 550 litų, ne
gyvajam inventoriui —iki 
375 litų, sėkloms — iki 150 
litų ir trąšoms — iki 100 
litų. Turint galvoje, kad 
Lietuvoje viskas yra kele
riopai pabrangę, tai šių 
“gausių” paskolų užteks 
gal paršiukui nusipirkti. 
Už paskolas imama 3y2 %, 
kurie atskaitomi iš anksto, j kalėjimo. Suimtas Kauno 
Žemės ūkio bankas gali • pasiūtų drabužių krautuvi- 
paskolas teikti per vietines’ninkas Urija Sluckis už 
smulkaus kredito draugi- [ drabužių suslėpimą. 
jas, kurios dar paima 1%. 
Tokiu būdu ūkininkai mo
kės 4y2%. Už pirmus dve
jus metus palūkanų nerei
kalaujama. Bet pačios pa
skolos teikiamos labai 
trumpam laikui: namų sta
tybai — 7 metams, kolek
tyviniam mašinų įgyjimui

— Vyriausioji kuro val
dyba praneša, kad ligšiol 
valdinės ir pramonės įstai
gos bei įmonės aprūpinda
vo tarnautojus ir darbinin
kus kuru pačios. Dabar, į- 
vedus griežtus kuro suvar
žymus, ta teisė iš įstaigų 
bei įmonių atimta. Visi tar
nautojai ir darbininkai ap
rūpinami bendra tvarka, t. 
y. gavus komunalinių or
ganų specialinius leidimus.

• v
"Spekuliacijos" Liga

1

Sovietiški Rubliai

te Lietu-

• V

vaiv?- ■ ■

• •

* ?• >

■įaįjįį
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Britu htt?Įfrig®> BViįp iririHS iŠ RF«l»i gumuiįoir belaisvėn paėmė
žšm? į Mhiij. š«fĮ m AfrHKte_________________________________________

Ir Wk to k«to 
sivadįųęs gpų ągęųtų įF 
prisisegęs fięfttop ppdmą, 
— gal j lengviausiai apgau
dinėti žųipnes! Tačiau 
Dambrauskui įskeltą M* 
už apgąu(įinejimą, tuo tąr- 
pu jis, kaip įr tikrieji GPU 
agentąį, terorizavo žmo
nes.

— Sovietų Lietuvoje kas
dien skelbiami pranešimai 
iš “kovos su spekuliacija”

BOLiPVlKAI SUARDĖ LIETU 
srityje VOS GELEŽINKELIŲ TVARKA

šia hptvąrkč, nes “dauge
lis jnązgų dėl įvairių prie- 
|ąsčių neveikią”.

— Rpmunįstų partijos or-

Mes jau nekartą F^ėme, 
kad Lietuvos gęleąįnke- 
Įįųose, kurių prį^ąkto at- 

gąnas “Tiesa” užsipuola' 
teisingumo komisaro pa- »s Lietuvo? gdežinke°
vaduotoją R. Domąsevieių. r W os s .. .
Teisingumo komisariatas ° ’

teisingumo kamisarp pa
vaduotoją R. Domąseyįeių.

— Iš Maskvos “Pravdos” 
sužinome, kaip “pavyzdįn- 
gai” veikią sovietų Rusijos 
pašto, telegrafo ir telefopo 
įstaigos. Pasak laikrašeįo, 
ryšių organų darbas esąs 
aiškiai nepatenkinamas- 
Apie tai liudiją didelė dau
gybė darbininkų skundų 
dėl pašto, telegrafo ir tele
fono darbo. Per pirmuo
sius šių metų šešis mėne
sius buvo paduota daugiau 
kaip 380,000 pareiškimų, 
nurodančių vien tik pašto 
skyrių netikusį darbą. Vi
sus tuos skundus pądavė 
žmonės arba valstybinės

apygardos teismo tarnau- ^oišev^kSka" te
tojai nelaiką gavę spalių 4 J 1 k
pygąrdos teismo tarnąu-

mėnesio atlyginimą. To tvarkė' stal I,auJayrod>’- 
del per rusų bolševikų P5lmtas ls
yolįųcijos sukaktį tos įstai
gos tarnautojai likę be pi
nigų. Tai esanti nepagarba 
“didžiajai spalių šventei“, 
kuri esanti padaryta tyčia, 
iŠ noro sudųmsti “dides
niam kolektyvui šventa
dienio nuotaiką”.

ai

v •

fronto. Štai kokios pasku- organizacijos, kurių inte- 
tinės žinios: Marijampolės resams buvo pakenkta. O 
apygardos teismas nuteisė kiek skundų buvo pareikš- 
Urkę Zivovą ir Jankelį Zil- ta asmeniškai arba visiš- 
bermaną už guminių ir o- kai nepareikšta, šušunka 
dinių prekių slėpimą. Už laikraštis. Kas ketvirta te- 
manufaktūros prekių slė- legrama sovietų Rusijoj e- 
pimą Vilniaus pirklys Jo- santi perduodama pavėluo- 
selis Rautbordas nuteistas tai. Sistematingai laužomi 
10 metų sunkiųjų darbų! pašto pristatymo kontrolės 

terminai. Dar blogiau esą 
su telefonais. Maskvoje te- 
įvykdyta 38% metinės pro
gramos. Leningrado tele
fonų aparatų gamykla ne
atlikę gamybos plano. Ne
maža teisingų nusiskundi
mų esą girdėti dėl netiku
sio tarpmiestinio telefone). 
“Tarpmiestinės linijos vei
kia blogai, dažnai dėl ava
rijų ir įvairių nesklandu
mų visiškai neveikia, gir-

Netrukus Kauno apygar
dos teisme bus nagrinėja
ma Stepono Dambrausko 
byla. Jis kaltinamas, kad 
pasivadinęs save GPŲ a- 
gentu ir prisisegęs Lenino 
ordiną, važinėjo po Kauno 
apylinkes ir apgaudinėjo 
žmones.

— “Valstiečių Laikraš
tis” įsidėjo pasikalbėjimą 
su Kaziu Cibulskiu, buv. 
Dr. P. Karvelio, Noreikiš
kių dvaro, dabar paverstu 
sovchozu,,^ traktorininku. 
Šis vyras* paskelbtas sta- 
chanoviečiu. Jis sako: “A- 
riau visą šeštadienį. Žiūriu 
dar liko. Ariau ir visą nak
tį ir dar sekmadienį. Nua
riau apie 10 ha. Nakt. švie
tė mėnulis — buvo aiški 
mėnesienos naktis”. Tenka 
prisiminti, kad senovėje— 
baudžiavoj ^laikais — bau
džiauninkai irgi buvo ver
čiami dirbti, naktimis, kad 
tiktai daugiau padirbtų. 
Naujųjų sovchdzų bau
džiavoje darbininkai irgi 
dirbą, kai naktį šviečia mė
nulis.

Septyni Kristaus Žodžiai

Kuomet Lietuva pateko į 
rusų neląisyę, tai pūsų 
tautos grąžius 4ąįp°s nuti
lo ir mūsų žavingoji muzi
ką puątojo gausti. Ruąai 
leidžia, arba geriau sa
kant, vempia lietuvius dai
nuoti tik jų dainas lietu
viškais žodžiais. Mūsų 
kompozitorių patrijotinės 
tėvynės dainos sudegintos. 
Ir atmintinai ten jų neva
lia dainuoti. Lietuviškos 
spaudos jau nebėra, tik ru
sų versta į lietuvių kalbą. 
Pąsibaigė tep ir Dainų 
Šventės. Nyku ir neramu 
dabar Lietuvoje.

Mes čia laisvės šalyje bū
dami dabar turime dirbti 
daugiau, negu iki šiol, ži
nome, kad muzika, dainos 
ir giesmės turi didžiausią 
įtekmę tautos išlaikyme. 
Tai mes čia gaminkime 
Lietuvai muziką, o kuomet 
tėvynė bus išlaisvintą, tai 
būsime pilnai prisirengę 
pagelbėti broliams įr sese
rims muzikams už Atlantį- 
ko. Jiems reikės pasiusti 
jau paruoštą medžiagą. 
Šiame reikale mes Ameri
kos lįetuvįąi laimingi ,kad 
turime išmokslintų kom
pozitorių, kurie nekrauda
mi sau turtų, dirbo įr tebe
dirba Tėvynei Lietuvai. Jų 
parašytos dainos žadina ir 
palaiko mumyse tautišką 
atgimimą. Todėl įr mūsų 
visuomenės parama būti
nai reikalingą.

A.L.R.K. Vargonininkų 
Sąjųųga jau septįpfi me
tai, kąįp be pertraukos lei
džia muzikos žurpąlą ‘Mu
zikos Žįniąs’ ir spąusdiųą 
lietuviškus kūrinius* Jei 
“Muzikos Žįnios” išeitų 
kas mėnųp 24-rįų puslapių, 
tai galėtumėm du syk dau- 
giaūs išleisti lįetuviškos 
muzikos, dainų įr giesmių- 

paruoštumėm tikrai 
tačiau Lietuvos gyventojai Į skubiam reikalui- Bet deją, 

stoka lėšų.
ALRR Federaciją, kuri 

turi sudarius Lietuvos Gel
bėjimo Fonįjį, galėtu prisi
dėti prie ruošimo Lietuvai 
muzikos, o jos, daug, daug 
reikės. Gamiptį Lietuvai 
muziką, kviečiame talkon 
mūsų gerb. Dvasiškiją, Or
ganizacijas, Fondus ir vi
sus tėvynę ir muziką my
linčius lietuvius. Ateis die
na ir Lietuva vėl bus lais
vą! N. Kulys.

bolševikų teroro pabėgu
sių beturiu veikimą užsie
nyje. “Draugas” Gedvilą, 
komisarų tarybos pirmin., 
Rauno “Maisto” fabrikų 
darbininkų mitinge pareiš
kė, kąd reikia šeiminin
kauti taip, kad “tie skrajū
nai ponai nesijuoktų už
sieny iš mūsų, kad mes 
nemokame valdytis ir gy
venti.” Jeigu išgamos Ge
dvilai nedarytų eksperi
mentų ant gyvojo Lietuvos 
kūno, tai tikrai apie jų 
“šeimininkavimą” tegali-

Np. į<7. Laikraštis rašo: 
“...daug kur pasireiškia su- 
sitrukdymų. Štai Kauno 
remonto dirbtuvėse pasi- . , ,
taiko, kad dėl mažų patai- ma būtų leisti juokų žur- 
symų, kurie turėtų užtruk- nalą. Bet dabar, deja, pro 
ti vos pusvalandį, garve
žiai storinė ja parke net 
keletą savaičių. Biurokra- 
tiškai-aklai laikomasi ei
lės tvarkos: stovi išrikiuoti 
paeiliui vįsi atliktini dar
bai; kai ateina jų eilė, tada 
jie taisomi. Taip susikrau
na be galo daug darbų, o 
mašinos pastorinę ja dykai 
šimtus valandų. Kauno re
monto dirbtuvių kalvė ne
pasigamina įrankių rezer
vo. Kai lūžta koks įrankis 
dirbtuvėse, o tai būna gan; 
dažnai, tai tenka bėgti į| 
kalvę ir laukti, kol iškalsi 
reikalingą įrankį. Tuo tar
pu dykinėja visa eįlė dar
bininkų ir darbas užsitruk- 
do. Dąug kur rąsį nešvarą

juoką trykšta ašaros...

Sovietiškų rublių įvedi
mas okupuotoje Lietuvoje 
savaime nebuvo joks neti
kėtumas. Nors finansų ko
misarus Vaišnoras, jaunąs 
vaikinas, pirmą kartą įsto
jęs į valstybinę tarnybą, 
dar neseniai darydavo vie
šus pareiškimus, kad “litas 
lieka pastovus” įr kad “ne
manoma lito panaikinti”.

\ -.„v -11nebetikėjo jokiems patiki-1 ta negalime padaryti 
nįmams. Juk įr gen. Vit
kauskas užtikrino, kad 
“Lietuvos kariuomenė Įr 

įr netvarką. Be fo, buvo iri toliau lieka”, o pp kelių 
piktų darbo drausmės ar- dienų iš tos kariuomenės 
dymp atsitikimų, pūna net neliko nė kvapo, 
atsitikimų, kad geležinke- Jeigu nebeilgas Lietuvos
liečiai ateidavo į savo dar
bą girti. Sų jais reikia ko
voti visais būdąis. Reikią 
grębtis griežtų priemonių 
sų šaknimis įšrąųtį iš gele-

valiutos amžius visiems 
buvo aiškus, tai, iš kitos 
pusės, niekas Kaune neži
nojo, kada Maskva įsakys 
litus panaikįntį. Ir štai lap
kričio 25 d. iš Kremliaus a- 
tėjo įsakymas, kad nuo tos 
dienos okupuotoje Lietu
voje įvedami sovietiški pi
nigai: červoncai, rubliai ir 
kapeikos. Litas dar kuriam 
laikui paliktas šąlia rublių, 
bet jo dienos yra suskaity
tos. Neilgai truks, kad ir 
jis bus paskelbtas išimtu iš 
apyvartos. Iš Rygos, kur 
taip pat įvesti rusų pipįgąi, 
jau viešai skelbiama, kad 
“kai latąi bus išimami iš 
apyvartos, apie tai iš anks
to bus laiku pranešta”. Tp- 
kio pranešimo artimiausiu 
laiku tenka laukti ir dėl 
Lietuvos lito.

*
— Vilniaus apygardos tei

smas svarstė Antano Sta- 
sevičiaus bylą, kurioje jis 
buvo kaltinamas, teikęs 
nepriklausomos Lietuvos 
viešojo saugumo orga
nams žinių apie nelegalį 
komunistų veikimą. Tei
siamasis kaltu neprisipaži
no, bet vis dėlto buvo nu
teistas kalėti 5 metus. Kai
po nepilnamečiui jam’ bau-

— Raudonojoje Lietuvo
je, kaip ir sov. Rusijoje, 
prasidėjus įvairiems į- 
Škundimams ir asmeninių žįnkelių transporto tinklo 
sąskaitų suvedžiojimams, 
spyietų Lįętųvos spauda 
pradėjo smarkią kompani
ją prieš tokį reiškinį. “Ta
rybų Lietuvą” praneša, 
kad į jos redakciją atėjęs 
“jaunas žvalus vaikinas su 
studentiška kepuraite” ir 
įteikęs skundą prieš Kau
no žydų prieglaudos vedė
ją Kulesevičiūtę, kuri ta
me skunde buvusi apšmei
žta net sadiste. Vėliau pa
aiškėję, kad šis “žvalus 
vaikinas”, kurio pavardė 
Šolomąs Labkąųskąs, ap
šmeižęs prieglaudos vedė
ją vien todėl, kad ji esanti 
lietuvė. “Tarybų Lietuva” 
barasi, kad šitaip į tauty
bių klausimą negalima žiū
rėti.

“Tiesa” pateikia kitą 
šmeižimo ir sąskaitų su
vedimo atsitikimą Jurbar
ko ligoninėje. Laikraštis 
sako: “Kiek tokių atsitiki
mų visose įstaigose, visoje 
Lietuvoje? Ir ar ne pats 
laikas būtų pamokyti pa
našius žmones?”

netvarką, apsileidimą, dy
kinėjimą bei nešvarą, iš
vaikyti piktus socialistinės 
darbo drausmes ardytojus 
bei kitus kenkėjus ir įvesti 
bolševikišką tvarką ir 
griežtą discipliną mūsų ge
ležinkeliuose. Reikią grieb
tis visų, net ir visai griež
tų priemonių tam atsiek
ti?’

Štai kaip Lochmatov nu- 
šeimininkayo buvus. Lie
tuvos geležinkelius. Bet be 
reikalo “Tiesa” pyksta ir 
reikalauja įvesti bolševiki
šką tvarką. Juk tos bolše
vikiškos tvarkos žiedeliai 
jau pradėjo reikštis, o ųo- 
gutės prisirps vėliau, kai 
Lochmatov dar pašeimi
ninkaus. Tuomet atsiras 
dirva pasireikšti Kreiva- 
nosiamš, kurie pagaliau 
susipras, kad reikia garve
žį nuvalyti, jųr reikia gi 
kam nors Lenino ordiną 
prisegti!

Dar įdomu pastebėti, 
kad Lietuvos bolšeyikėliai, 
irištyti, atsidėję seka lūio zsrrr • v gir

smė sumažinta vienu treč 
daliu.

Kun. Pr. Juskaitis

— Šiauliuose, prie Guber
nijos geležinkelio depo, bu
vo mirtinai suvažinėtas 
mašinistas Pranas Budzi- 
nauskas.

STACIJOS
Parašė

Kiekvieno Įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai žo
džiai yrą 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.

DARBININKAS
333 W. Broadway, So. Boston, Mali.

r* i^bl 
ir-'Zni T r=ujr 

T-
r=.tĮ>ąiĮ

’1 - * ' L

GERIAUSIUS 
PERMANENT WAVE

GALITE GAUTI Už JCSŲ 
PINIGUS

• .. — f « — - - r ’t

KMITY
$3 L ST., SO. ąOSTON, MĄ§S.

Tel- ŠOU 4645



DARBININKAS

genausiai Lietuvos pilie
čiai. Iš esamų J. Amerikos 
Valstybėse žymesnių lie
tuvių veikėjų, Lietuvos pi
liečių, pagal kaikurių žmo
nių manymą galėtų būti 

■ renkami į L. G. Tarybos 
įvykdomąjį komitetą: kata
likų — prof. K. Pakštas ir 
neužilgo atvykstąs į Ame
riką Jonas Vailokaitis, nuo 
socialistų galėtų atvykti į 
Ameriką iš Berlyno buvęs 
prokuroras Žalkauskas ir 
sandariečių inž. Ernestas 
Galvanauskas, buvęs Fi
nansų ministeris, tautinin
kai be abejo surastų irgi 
tinkamų kandidatų. Vyk
domąjį komitetą reikėtų 
būtinai papildyti Lietuvos 

(Ministru Vašingtone ir į- 
vo paklydę uiympie Mountainsot wasmngton, surasti ^ei-
ir po 48 valandų pasimetimo jie pilni džiaugsmo ilsisi; kian Lietuvos konsulų. 
radėjų globoje________________________________ . 13) Vykdomojo komiteto

Antradienis, Sausio 28, KHJ ■_______________________

DARBININKAS
(THE WORKER)

Puhlished every Tuesday and Fnoay ezcept Holidays such a> 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas

SAINT JOBEPH’8 LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
M MCond-claM matter Sept 12, 1915 at tbe poet office at Boston, 

Maaa. under tbe Act of March 3.1870
for malūne apačiai rate of postage provided tor in Section 1103 
Act of October 8,1917, authorised on July 12, 1918

8UBSCRIPT1ON KATES: PRENUMERATOS KAINA:
Domectic yearly___________H-00 Amerikoje metams __________ |4 0C
Dnmeetic onoe per week yearly 12.00 Viena kart savaitėje metama 12.00 
Foreign yearly------------------- >5.00 Užsieny metams ------------------ $5.00
Foreign once per week yearly >2.50 Užsieny] 1 kart savaitėj metams J2J5O

Naivi Washingtono Lūkestis

nius mums pasitarimus 
tarp Anglijos ir Sovietų 
Rusijos atstovų. Dabar ne
senai išklausėme pono Pre
zidento Roosevelto ir New 
Yorko Gubernatoriaus kal
bų, kuriose su kartumu 
buvo prisiminta kaikurios 
okupuotos Europos tautos 
ir nė žodžiu nepaminėta 
tokia pat klastinga okupa
cija trijų Baltijos valsty
bių. Tai reikšmingi faktai, 
kurie verčia mus daugiau 
susirūpinti Lietuvos vals
tybės likimu.

Matyt Anglija ir jai vi
suose reikaluose gelbstinti 
Amerika dar vis tikisi ati
traukti Sovietų Rusiją nuo
bičiulystės su Vokietija ir 
už tai beabejo siūloma So
vietų Rusijai koks nors ky
šis.

Aš neturiu pagrindo ma-

Nemažas amerikiečių skaičius pareiškia nuosta
bą dėl netikėto Washingtono administracijos žygio — 
leidimo pardavinėti Rusijai lėktuvus ir kitokias karo 
reikmenis. Tasai embargo bei draudimas parduoti so
vietams karo reikmenis buvo uždėtas tada, kai rusų
kariuomenė puolė Suomiją. Tasai groboniškas karas nyti, kad Sovietų Rusijos 
buvo taip griežtai visuomenės pasmerktas, kad J. Vals
tybių vyriausybė buvo priversta tą žygį padaryti. Da
bar tas įspūdis sumažėjo, amerikiečių dėmėsis nukry
po kitur, ir Washingtonas visiems padarė siurprizą — 
labai nemalonų, tiesą pasakius, — pareikšdamas, kad 
sovietai gali pirktis karo medžiagos kiek tik nori, jei 
tik turės kuo užsimokėti.

Visuomenė trūkčioja pečiais. Kas tai: mizernas 
rusiškas biznelis, ar vaikiškai naivus bandymas pa
traukti Staliną Anglijos - Amerikos pusėn? Dėl ko
mercinio su sovietais biznio Amerika turėjo pakanka
mai progų nusivilti. Sovietai tiek suubagėję, kad su 
jais prekyba neša kur kas daugiau minusų kaip pliu* 
sų. Amerikos kapitalas tik ranka į tai numojo. Tad 
prisilaižymas Stalinui daroma vien politiniais sumeti
mais. Naiviai manoma, kad jis tuč-tuojau pultų Hit
lerį, jei turėtų pakankamai amunicijos. Tad reikia jam 
duoti. Stalinas, žinoma, ima ir neslepia pasitenkinimo 
šypsenos. Plačiai šypsosi ir sovietų ambasadorius U- 
manskis. Jis žino, kaip jo šefas kapitalistų karo me
džiagą sunaudos — prieš juos pačius?Kol kas dar ne 
metas tai daryti. Dabar reikia atlikti prirengiamasis 
žygis: klasta ir intrygomis paruošti revoliucijai dirvą 
— Anglijoj, Amerikoj, Rumunijoj, Vengrijoj, Bulgari- 

kur tik galima. O kaip gi su Vokietija ir Italija?joj
Kodėl ne? Tai maloniausia, drauge ir slaptingiausia 
Stalino svajonė. Bet su jos įvykdymu teks palaukti. 
Tai toks delikatiškas klausimas, kad jį tik pats Stali
nas asmeniškai galėtų atlikti. Gi Stalinas nėra visur- 
esantis. Jam reikia sėdėt Kremliuje ir laikyt rankose 
sudėtingas sovietų režimo vadeles.

Kariaut su Hitleriu? Tik geltonsnapiai “diploma
tei” gali taip manyti. Stalinas nebūtų Stalinu, jei ma
nytų šokti su Hitleriu muštis. Jis tik dreba, kad Hitle- 
lis jo nepultų ir dūsaudamas laukia momento, kada 
Hitleris nusilauš sau ragus ir liks visiškai bejėgis. Ta
da įsigytą nuo kapitalistų karo medžiagą bus galima 
panaudoti ten, kur Stalino dūšelė panorės. K.

Suaktyvinkim Lietuvos Vadavimo

(Šis straipsnis yra labai ak- džiai vertina taip svarbų 
tualus ir diskusinis. Gerb. K. Prezidento Roosevelto pa
savo straipsnyj “Metas Iš- reiškimą ir visuomet tikisi 
dirbti Konkretų Planą” rašo: Jungtinių Valstybių pagal- 
“Iš prityrimo gerai žinome, bos toje sunkioje mūsų 
kad bet kokiam pakenčiamam tautos kovoje dėl Lietuvos 
frontui sudaryti, neapseisime Valstybės Nepriklausomy
be karštų srovinių diskusijų, bes atsteigimo. 
Tad metas jas pradėti—spau-. 
doj ar susivažiavimuose, kad 
lemiančiam momentui atėjus, 
turėtume jau išdirbt, konkre
tų veikimo planą”.

Adv. S. Gabaliauskas pada
rė pradžią. Pageidaujama, 
kad Lietuvos vadavimo, Vy
riausio Lietuvos Vadavimo 
organo įkūrimo ir kitais klau
simais pareikštų savo nuomo-1 
nes, duotų pasiūlymus ir kiti, 
vadai, veikėjai ir darbininkai, į 
ant kurių pečių remiasi visa 
pavergtos Lietuvos vadavimo 
našta. Red.)

Jungtinių Amerikos Val
stybių Prezidento Roose
velto, 1940 m. spalių 15 d., 
Lietuvos Gelbėjimo Tary
bos apsilankymo proga, 
duotas viešas pareiškimas 
Nepriklausomos Lietuvos 
reikalu, yra istorinės svar
bos aktas.

Lietuvių Tauta nuošir-
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Bet neužmirškime, kad 
žiaurus karas vis plačiau 
įsiliepsnoja, sudarydamas 
sunkumų ir didžiosioms 
tautoms bei galingoms 

i valstybėms. Didžiosios val
stybės, gelbėdamos savo 
kailį, kartais bando karo 
dievaičiui įmesti į gerklę 

s kurią nors mažą kaimyni
nę tautą. Nuolat girdime 

į neramių gandų, kad diplo- 
i matų kabinetuose paspe- 
kuliuojama ir dėl mūsų 
tautos likimo.

Kad nelikti mainų objek
tu didžiosioms valstybėms, 
mažųjų tautų visuomenės 
turi budėti savo tautos in
teresų sargyboje ir paju
tus pavojų visais galimais 
būdais pasipriešinti ne
naudingam mūsų atžvil
giu sumanymui.
, Pereitų metų pabaigoje 
girdėjome apie nemalo-

ir Vokietijos bičiulystė bū
tų suardyta Baltijos vals
tybių Nepriklausomybės 
paaukojimo kaina, bet at
sargumas mums šiuo tar
pu gėdos nepadarys.

Sovietų Rusijos ir Vokie
tijos bičiulystė yra pagrįs
ta daugiau pirmosios bai
me Vokietijos karo maši
nos, o antrosios interesu 
gauti reikalingų karui ves
ti reikmenų iš Sovietų Ru
sijos. Todėl visi Anglijos 
pigūs pasiūlymai Sovietų 
Rusijai negali atsverti tos 
didelės Sovietų Rusijoje 
baimės karo grėsmės iš 
Vokietijos pusės.

Šiandieną Vokietijos 
kancleris už gana trumpos 
virvutės laiko Sovietų Ru
sijos diktatorių Staliną, 
kuris bijo ir pakrutėti. Bet 
karas nebus gi amžinas. 
Šiandieniniai laimėtojai į 
karo pabaigą gali pavarg
ti ir Europoje gali įvykti 
netikėtų persigrupavimų.

Kad tie naujieji valsty
bių jėgų sugrupavimai ne
užstotų mums kelio į Ne
priklausomybę, jau dabar, 
nė kiek nebegaišdami turi
me energingiau varyti pir
myn Lietuvos vadavimo 
darbą.

Pirmoje eilėje lietuvių 
tauta turi įtikinti visų tau
tų visuomenes ir visų val
stybių vyriausybes, kad 
nesutinka ir niekuomet ne
sutiks su Lietuvos prijun
gimu prie Sovietų Rusijos 
ir tol nenurims, kol vėl ne
susigrąžins nepriklauso
mos valstybės teisės. Šiam 
nusistatymui išpopulerin- 
ti reikalinga įkurti platų 
propogandos aparatą ir už- 
megsti gyvesnį kontaktą 
su mums palankių valsty
bių vyriausybėmis bei tau
tiniais komitetais.

Kitas labai svarbus mūsų 
tautos žygis būtų įstoti į 
pavergtųjų tautų komitetą 
ir aktyviai remti to komi
teto pastangas išvaduoti 
pavergtą tautą.

Artimiausiame kontakte 
turėtumėm būti ypač su 
trijų Baltijos valstybių 
tautiniais komitetais, ku
rie taip kaip ir mes gru- 
miamės su bendru priešu.

Neprošalį būtų pasikal
bėti ir su laikinąja Lenki
jos vyriausybe, prisiglau
dusią Anglijoje, abejų val
stybių sienas liečiančiais 
klausimais (?Red.), kad 
po karo būtų mažiau gin
čų ir be reikalo nebūtų eik
vojamos jėgos tarpusavei 
kovai šiandien bendro Ūki
mo ištiktų tautų tarpe.

Tiksli ir greita informa
cija, tvirtas reagavimas

v •

v •

Galen Halbakken (dešinėj) ir Barney Harvey bu 
paklydę Olympic Mountains of VVashington, surasti

visais Lietuvą liečiančiais 
klausimais ir greitas susi; 
žinojimas bei jėgų suderi
nimas galimas tik įsteigus 
pastovią ir veiklią Lietu
vos vadavimo organizaci
ją

Prof. Kazys Pakštas yra 
pasiūlęs suorganizuoti Lie
tuvos valstybės piliečių, 
gyvenančių šiandien už o- 
kupuotos Lietuvos ribų 
draugiją ir tai Lietuvos pi
liečių draugijai imtis Lie
tuvos vadavimo darbo.

Iš formalės ir teisinės 
pusės prof. K. Pakšto pa
siūlymas yra pagrįstas, 
bet turint galvoje, kad di
delė dalis mūsų tautiečių 
išeivių Jungtinėse Ameri
kos valstybėse, Kanadoje 
ir Pietų Amerikoje, nors 
formaliai yra tų valstybių 
piliečiai, jau ir dabar no
riai gelbsti Lietuvos vada
vimo darbe, reikėtų ieško
ti kokią nors kompromisi
nę formulę ir visus lietu
vius įtraukti į kovą dėl Lie
tuvos išlaisvinimo.

Reikia manyti, kad tos 
valstybės, kuriose didžiu
moje lietuviai išeiviai gy
vena kaip ištikimos demo
kratinėms idėjoms ir tautų 
apsisprendimo principui, 
nekliudys savo piliečiams, 
lietuvių tautybės žmo
nėms, pasidarbuoti, dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bės atsteigimo.

Pagaliau be tų mūsų tau
tiečių materialinės para
mos mes Lietuvos piliečiai 
jokiu būdu neįstengtumėm 
įvykdyti užsibrėžtų Lietu
vos vadavimo darbų, o rei
kalauti paramos neprilei
džiant prie paties darbo 
būtų neišmintinga ir var
giai kas žymesnę paramą 
mums norėtų teikti. Todėl, 
lietuvių visuomenei Ame
rikoje noriu pasiūlyti tokį 
planą:

1) Jau veikiančią Lietu
vai Gelbėti Tarybą pa
skelbti vyriausiu Lietuvos 
vadavimo organu (seimu);

2) Lietuvos Gelbėjimo 
Tarybos narių skaičius pa
didinti iki 30 asmenų;

3) L. G. Taryboje: 3 vie
tos suteikiamos Lietuvos 
piliečių draugijai, kuri tu
rėtų tuč tuojau susiorga
nizuoti, po 1-ną vietą Ta
ryboje gauna Kanados, 
Pietų Amerikos ir Euro
poje gyveną lietuviai, o li
kusios 24 vietos paskirsto
mos tarp organizuotos A- 
merikos lietuvių visuome
nės, kuri oficialiai įgalio
ja Tarybos narius atsto
vauti organizacijose pri
imta tvarka;

4) Amerikos lietuvių vi-

suomenė L. G. Taryboje, nariai ūent 5-ki turėtų pil- 
atstovaujama trijų, vy- *na^ Pasišvęsti Lietuvos va
riausių srovių: katalikų, davimo darbui ir už savo 
socialistų ir tautininkų po darbą gauti bent minimalį, 
ly&U (?Red.) balsų skai-į 
čių.

5) Kiekviena minėta sro- j 
ve L. G. Taryboje gauna nė 
tik lygias teises, bet ir pa
reigas: visos srovės pro- 
porcionaliai atstovų skai
čiui finansuoja Lietuvos 
vadavimo darbą iš savo tu
rimų Lietuvos Gelbėjimo 
reikalams fondų (?Red.).

6) Šiems kaip pirmiems, 
organizuoto veikimo me
tams kiekviena srovė Lie
tuvos Gelbėjimo Tarybos 
kason įneša nuo kiekvieno 
atstovo po 1-ną tūkstantį 
dolerių, o iki jos surinks, 
duoda raštu pasižadėji
mus, kurį pasirašo atatin
kamos srovės Lietuvai Gel
bėti Tarybos atstovai ir 
juos delegavusios į Tarybą 
organizacijų valdybos.

7) Kuri iš minėtų srovių 
nesugebėtų sukelti reikia
mo kapitalo Lietuvos Gel- 

.bėjimo darbui finansuoti 
privalo užleisti savo man
datą L. G. Taryboje kitos 
srovės atstovui, kuris iš 
savo srovės fondų išsirū
pins išpuolančią mokėti į 
L. G. Tarybos kasą pinigų 
sumą.

8) Kad visuomenė auko
janti Lietuvos Gelbėjimo 
reikalams žinotų, kaip su
naudojami iš jos surenka
mi pinigai reikėtų viešai 
skelbti Lietuvai Gelbėti 
Tarybos biudžetus ir jų 
vykdymo apyskaitą.

9) Lietuvai Gelbėti Ta
ryba reguliariai turėtų 
rinktis į posėdžius ne re
čiau kaip kas 3 mėnesiai.

10) Kad Lietuvos vadavi-

• v

IŠLAIDOS —
a) Pabėgėliams iš Lietu

vos aprūpinti, pagal kom- 
petentiško pabėgėlio rei
kaluose asmens numaty
mą 1941 metams užtektų 
— $5,000.

b) Liet. Gelbėti Tarybos 
Vykdomojo koimteto na
riams ir tarnautojams al
goms, kelionės išlaidoms 
apmokėti, bei kitoms ne
numatytoms išlaidoms, su- 
sirašin ėjimui, telegra
moms, telefonui ir kit. — 
$24,000.

c) Informacijos biurui 
Vašingtone ar New Yorke, 
su atstovais - korespon
dentais Londone, Pietų A- 
merikoje ir Kanadoje, iš
laikyti — $5,000.

d) Informacijų biurui 
Šveicarijoje su atstovais- 
korespondentais, Romoje, 
Lisabonoje ir Stockholme 
arba Nelsinkyje išlaikyti— 
$,5000.

e) Lietuvos atstovo Vo
kietijoje Įg. Ministerio 
pulk. Škirpos dispozicijon 
jo dirbamam Lietuvos va
davimo darbui paremti — 
$2,000.

Viso $42.000.
19) Visuomenei išdisku- 

savus šį pasiūlymą spau
doje ir susirinkimuose ir 
papildžius gal dar geres
niais pasiūlymais Lietuvai 
Gelbėti Taryba turėtų im
tis iniciatyvos visuomenės 
pageidavimus įgyvendinti 
ir nustatyti savo galutinį 
darbų ir renkamų aukų su
naudojimo planą.

20) Lietuvai Gelbėti Ta
rybai priėmus galutinį 
šiems metams darbų pla
ną, visos srovės, bei joms 
priklausančios draugijos ir 
asmenys turėtų drausmin
gai vykdyti Lietuvai Gel
bėti Tarybos sprendimus, 
o ypač pripildyti įsteigtus 
Lietuvos reikalams fon
dus, kad L. G. Taryba būtų 
pajėgi užsibrėžtą planą į- 
vykdyti.

Visuomenei reikalingas 
aiškus veikimo planas ir 
tiksli atliktų darbų apys
kaita. Kada tai turėsime

— pragyvenimui reikalin
gą atlyginimą, o likusieji 
2 galėtų būti neapmokami 
bent pirmuosius metus.

14) Lietuvos Gelbėjimo 
Tarybos Vykdomasis ko
mitetas galėtų įsisteigti 
savo kanceliariją Wašing- 
tone, Lietuvos atstovybės 
patalpose ir iš buvusių 
konsulatų tarnautojų ar 
kitų mokančių darbą dirb
ti asmenų sudaryti sau pa- 

igelbinį, personalą, Gelbėji
mo Tarybos apmokamą.

15) Su Vykdomojo komi
teto kanceliarija galėtų 
būti sujungiamas labai rei
kalingas informacijų biu
ras, kuris leistų įvairiomis 
kalbomis pasaulio spaudai 
skiriamą biuletenį, organi
zuotų žinių gavimą iš Lie
tuvos ir pagal gautas tei
singas žinias teiktų viso 
pasaulio Vyriausybėms do
kumentuotus protestus, 
dėl okupantų vykdomus 
Lietuvoje prieš Lietuvos 
žmones nepateisinamus 
žiaurumus — kankinimus, 
areštus, ištrėmimus ir be 
teismo žudymus.

16) Kitas toks L. G. Ta- pasitikėkime geros širdies 
rybos išlaikomas informa
cijų biuras galėtų būti

savo tautiečiais, jie pa
rems kiekvieną geros va

Šveicarijoje, kuris pateik-1 Uos žmonių pastangas iš- 
tų žinias Europos valsty- gelbėti mūsų tėvynę išgelbėti mūsų tėvynę iš . 

baisios nelaimės.
Kadangi, dėl karo suda

rytų painių tarptautinių

bėms.
17) Ant greitųjų impro

vizuota L. Gelbėti 1941 m. 
pajamų ir išlaidų sąmata santykių, nieku negali ras- 
mano manymu turėtų ben- ti prieglaudos formali Lie- 
drais bruožais taip atrody- tuvos vyriausybė, bandyki- 
ti.
PAJAMOS —

me tą spragą užpildyti vi
suomenės iniciatyva suda
ryta Lietuvos vadavimo 

a) Visuomenės organiza- organizacija ir jos įgalio-įuj 1x3.0. metu vos va.Q3vi*
mo darbas tarp L. G. Tary- i ei jų deleguojančių savo at- teis komitetais. O ką nors 
bos sesijų nesustotų ir tos stovus į Liet. Gelbėjimo daryti reikia, nes ir taip 
Tarybos nutarimai būtų į- Tarybą įnašai — $30,000. | daug laiko dykai praleista, 
vykdyti, Lietuvai Gelbėti b) Vilniečiams remti ko-' Kritikuokite nuoširdžiai šį 
Taryba iš savo narių tarpo miteto aukos pasilikusios siūlymą ir jei kas ką geres- 
arba iš kitų asmenų renka Lietuvos Amer. konsulo nio sugalvos, siūlykite. 
L. G. Tarybos Vykdomąjį New Yorke žinioje $12.000.. Dirbkime ir Dievas mums 
komitetą (kaip ir Ministe- j Vis° $42.000.____________ • padės.___________________
rių Tarybą) iš 7 asmenų, o 
L. G. Tarybos prezidiju- 
mas rūpintųsi tik tarybos 
posėdžių sušaukimu ir jų 
pravedimu.

11) Susirinkusi L. Gelbė- 22 d., 1941 metais, Šv. Roko par. salėje, Montello, Mass 
jimo Taryba išklauso vyk- L. R. K. Federacijos N. Anglijos Apskritis šaukia Nau- 
domojo komiteto apyskai- josios Anglijos Katalikų Seimelį, į kurį prašome katali- 
tos ir duoda nurodymus to- kiškų draugijų išrinkti savo atstovus. Kviečiame į šį 
limesniam veikimui, tvirti-: Seimelį nevien draugijų atstovus, bet ir įvairius veikė- 
na biudžetą ir kontroliuoja!( 
apyskaitas.

12) Į Vykdomąjį komite- ■ 
tą galėtų būti renkami Lie
tuvos įgalioti ministeriai, 
konsulai bei šiaip politinia
me, ir valstybės darbe pa
tyrimo turintieji žmonės, 
— laisvi nuo pareigų ir gal

b) Vilniečiams remti ko-' Kritikuokite nuoširdžiai šį

šeštadienį, (Jurgio Washingtono dienoj), vasario

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. Vasys, Dvasios Vadas, 
Antanas Zaveckas, Pirmininkas, 
Benediktas Jekutis, rašt. 
K. Vencius, iždininkas.
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GARSINA LIETUVOS IR LIE- 
TUVIŲ VARDĄ
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Labai dažnai mes džiau
giamės jei Lietuvos ar lie 
tuvių vardą pamatome 

spaudoje ar kur kitur mi
nimą. Ypač esamose aplin
kybėse rodos galėtum ati

duoti kažką tam, kuris tei
giamai ką nors apie Lietu
vą pasakytų amerikiečių 

publikai. O reikia pasaky
ti, kad turime tokių žmo
nių kurie kelia lietuvių 
vardą ir plačiai garsina 
Lietuvą, jos problemas 
mokslininkų ir politikų 
tarpe čia Amerikoj. Tas 
žmogus pasižymi lietuviš
ku kuklumu ir apie save 
mums nieko, deja, nepa
sako. Todėl, parinkęs šiek- 
tiek žinių apie jo dabarti
nę veiklą, aš ir noriu su 
skaitytojais p a s i d a 1 inti 
mintimis apie tą asmenį.

Amerikos lietuviai dar 
gerai atmena pereito karo 
metu daug Lietuvos rei
kalais veikusį Amerikos 
lietuvių tarpe K. Pakštą, 
kuris vėliau, karui pasibai
gus, parvyko tėvynėn jos 
dirvonų purenti. Kaipo ga
bus mokslininkas geogra
fas Dr. K. Pakštas buvo 
pakviestas profesoriauti 
Lietuvos Universitete. Be 
mokslinių tyrinėjimų ir 
keleto svarbių kelionių į 
tolimus užsienius studi
jų reikalu, prof. Dr. K. 
Pakštas daug dirbo Lietu
vos visuomeniniame gyve- 
me, įnešdamas jau daug 
gyvumo ir inspiracijos. Y- 
pač jiis buvo mėgiamas 
moksleivių ir studentų, ku- 
riiems jis sėkmingai vado
vavo, 
kų Sąjungos vyriausiu va
du.

Prof. Dr. K. Pakšto 
bumas ir darbai buvo 
siekę ir užinteresavę 
sienius. Jis būdavo kvie
čiamas kaimynių tautų u- 
niversitetų ir organizacijų 
su paskaitomis. Jis, gar
sindamas Lietuvos vardą, 
lankėsi Švedijoj, Čekoslo
vakijoj, Latvijoj, Estijoj, 
Suomijoj, Lenkijoj, Vokie
tijoj, Rusijoj ir net tolimoj 
Afrikoj.

Net Brazilijos vyriausy
bė jį buvo pasikvietusi

noksimiems tyrinėjimams 
atlikti. Pačioje Lietuvoje 
irof. Dr. Pakštas yra atli
kęs nemaža gamtos ir geo
grafinių tyrinėjimų, išma
tavęs didžiumą jos ežerų ir 
jpių.

Nuo 1939 m. birželio 
pradžios prof. Dr. K. Pak
štas vieši Amerikoj. Jis 
jia buvo pakviestas Cali- 
.ornijos Universiteto, ku
riame 1939 ir 1940 metų 
vasaromis laikė specialias 
paskaitas politinės geogra
fijos, Baltoskandų, Balka
nų ir Vidurio Europos poli- Jack Frye, oro linijos prezidentas vyksta “medaus 
Cinėm problemom, kuriom mėnesį” praleisti. Jis apsivedė visai netikėtai su Helen 
domisi daugumoj universi- Varner Vanderbilt, sausio 1 d. Ši nuotrauka pagauta 
tetus baigusieji tos srities New Yorke.tetus baigusieji tos srities 
specialistai studentai.

Pereitų metų pavasarį, 
Prof. Dr. K. Pakštas buvo 
pakviestas Karališkos. Ka
nados Mokslo D-jos, kurios

Išgamų “Saulės” šventė

70 kartų silpnesniais suo- l[daugiau ir ne mažiau, kaip 
miais

i Posėdis buvo baigtas te
legramų paskaitymu Sta
linui, Molotovui, Kalininui

, ir Timošenko. Telegramo
se, po įprastų frazių, pri- 

į menama, kad “priekyje 
, mus laukia dideli sunku- 
> mai, kad mūsų socialistinė 

rma ir artistas Kipras Pe-1 statyba lydima klasinių 
trauskaa. I prezidiumą bu- priešų pasipreišinimo.” To- 
vo pakviesti taip pat dele- liau sakoma, kad “visa mū- 
gatai atvykę iš Minsko, sų liaudis budės mobiliza- 
Rygos ir Talino. Po to se- cinėje parengtyje ir jeigu 
kė “garbes prezidiumas”, priešas primes mums karą, 
kurin, savaime supranta-i tai Lietuvos darbo liaudis 
ma, pateko Josif Visario- su ginklu rankoj tvirtai 
novič Stalin ir kiti Krem- gins sovietų sienų saugu- 
liaus įnamiai. .mą.”

I Lietuvos gyventojai, pa- 
Pirmas kalbėjo komisą- tyrę apie šiuos karinius 

rų tarybos pirminink. Gę-! pasirengimus, nors visą 
dvila, o po to delegatai iš ląjką jiems tvirtinama. kad 
Minsko, Rygos ir Talino, “genajluąis Stalinas išgel- 
*“ ’ ^' bėjęs Lietuvą nuo karo”,

dar labiau susirūpino savo 
ateitimi, ypač dar “šventi
nėj” nuotaikoje sužinoję, 
kad Molotovas išvyko į 
Berlyną.

Lapkričio 7 d., esant šal
tam drėgnam orui, fabrikų 
darbininkai ir įstaigų tar
nautojai buvo išvaryti į

munistų partijos centro 
komiteto narys “draugas” 
šupikovas, Kauno miesto 
kompartijos komiteto at
stovas Paraščenko, “Tie
sos” redaktorius Zimonaa, 
valdžios nariai, be to, į pre
zidiumą buvo priversti eiti 
keli lietuvių inteligentai, 
kaip prof. Purinas, dr. Ku-

>••••

—Okupuotoje Lietuvoje 
skyriams jis laikė eilę pa- šiemet buvo minimos rusų 
3kaitų ištisus 3 mėnesius, bolševikų revoliucijos 23 
susilaukdamas gražių įver- metų sukaktuvės. Valsty- 
tinimų kanadiečių spau- _ . .

Kadangi prof. K. Pakš- Federaciją. Kadangi
tas buvo pakviestas Cali- cia ^alyvavo žymių ir ita-[uįEtinio jaunimo organiza- 
fornijos Universiteto, jis asmenybių, tad ne- cįjos įr okupantų raudono- 
pastoviau ir apsigyveno ‘f®1^8 abejoti, kad prof. sios armijos atstovai. J. 
Los Angeles mieste, kame 
verčiasi paskaitomis. Vė
liausiu laiku jis kalbėjo 
vietos Beverly Hill Rotary 
Club apie “United Statės 
of Europe.” Sausio 17 kal
ba University Club of Los 
Angeles, tema: “. 
Statės”. Sausio 20 ir 27 dd. 
kalbės Laguma Beach, va
sario 6 d. moterų klubų ta
rybai. Visomis progomis 
prof. K. Pakštas iškelia 

būdamas Ateitmin* Lietuvos ir lietuvių tautos 
problemas. Žymius ameri
kiečius mokslininkus, pro
fesionalus ir politikus pro- 
fesor. K. Pakštas užintere- 
suoja savo imponuojan
čiais sumanymais ir prob
lemų sprendimais. Jis susi
randa kaskart daugiau sau 
ir lietuvių tautai draugų. 
Šių Kalėdų atostogų pro
ga įvykusiame suvažiavi
me Institute of the World 
Affairs, kame buvo disku- 
suojamos “Pasaulio Atsta
tymas Pokarinėj Epochoj”.

įropos Regionalių Valsty-

bes teatre rusiškosios 
šventės išvakarėse buvo 
sušauktas posėdis, kuria
me dalyvavo Kauno miesto 
komunistų partijos, sovie
tinės Lietuvos valdžios, 
profesinių sąjungų, komu-

Šie trys atstovai kalbėjo 
savo gimtomis kalbomis, 
tad jų niekas nesuprato, 
nors kai kas trečiam žody
je buvo minimas Stalino 
vardas, susirinkusieji, pa
gal Maskvos režisūra, 
staugė. Vėliau į teatro sce
ną buvo išneštos bolševikų 
šventųjų ikonos ir bolševi-

100,000 žmonių. Parado 
metu garbės tribūnoje pir
moje vietoje stovėję Pozd- 
niakovas, po jo čekistas 
Sniečkus, “draugas” Mes- 
kupas—Adomas, o tik po 
Paleckis ir kita “valdžia”.

Panašios demonstraci
jos buvo surežisuotos Vil
niuje ir kituose miestuose. 
Kai dėl Vilniaus, tai oficia- 
linė statistika, matyt, apsi
riko: parašė, kad dalyvavo 
irgi 100,000 žmonių, tuo 
tarpu turėjo parašyti, pa
gal Vilniaus gyventojų 
skaičių bent 200,000 žmo
nių.

Rusų revoliucijos sukak
tį turėjo taip pat minėti 
Kauno ir Vilniaus aukšto
sios mokyklos. Į prezidiu
mus buvo susodinti profe- 
riai. Atidarymo prakalbas 
turėjo pasakyti Kauno uni
versiteto rektorius prof. 
Biržiška, čia taip pat kal
bėjo prof. Remeris.

Gyvojo Rožančiais 
Paslaptys

ga- 
pa- 
už-

reikia abejoti, kad prof. sios armijos atstovai.
i Pakšto iškeltos mintys, Paleckis pasakė kalbą, ku- 
liečiančios Lietuvą, gali tu- kaip ir galima buvo 
rėti labai dideles reikšmės laukti, pasibaigė šiais žo-
jos atstatymui.

Išviso, kadangi prof. laimėjimų nuolatinę pa- 
Pakštas turi gerą vardą ir žangą ir naujus tolimes- 
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džiais: “ŠpsLlio revoliucijos

i Pakštas turi gerą vardą įr .zang* ir naujus toiimes- 
artimų ryšių tarpe žymių nius laimėjimus užtikrina 

Baltic i amerikiečių, jis gali daug Į tai, kad budriausiu jų sau-

• w

nuveikti Lietuvos labui. O gotoju ir socialistinio gy- 
jis yra nuoširdus, lietuviš-'venimo vairininku yra ge- 
ku patriotizmu degąs vy- nialusis revoliucijos stra- 
ras, kuris dar laisvoj Lie- tegas, didysis mūsų moky- 
tuvoj kūrė šviesesnę tautai to jas ir vadas draugas Sta- 
ateitį, jos jaunimą užkur- linas.” Po to buvo paskir
damas darbo pamėgimo tas prezidiumas. Pirmuoju 
ugnimi ir kviesdamas su- i prezidiumą buvo pasodin- 
gyvinti~~ "t viso gyvenimo tas sovietų Sąjungos įga- 
tempą. Jei prof. Pakšto liotinis Pozdniakovas, ku- 
veiklai būtų buvę palauke- ris Lietuvos Nepriklauso- 
snės sąlygos, šiandien Lie- mybės laikais buvo sovietų 
tuva gal būtų tebebuvusi pasiuntinys Kaune. Ant- 
laisva kaip Suomija. Reik- ruoju atėjo Lietuvos ko
tų, todėl, kad prof. K. Pak- munistų partijos sekreto- 
štas, be garsinimo lietuvių rius ir lietuviškosios Čekos 
vardo ir kalimo T Jotu vok viršininkas Sniečkus, pa- 
problemų svetimųjų tar- skum Paleckis, žydelis Me
ne, daugiau prisiartintų skupas, kuris anksčiau va- pe lietuviškos išeivijos dinosi “Adomas” ir vado- 

judėjimo ir konkrečiai

■
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k^kos YėUav^s. Jas neM
mokyklų vaikai. Kai koto pį^de
berniukas perskaitė Ja®l dalyvavo okupantai rau- 
surašytą kalbelę, kurioje donarmiečiai. Pirmoje vie- 
netruko deklamacijų “my- toje pat jy^avo mo- 
limiausiam mūsų tėvui ir ky^ų jfuįuome^ Senes- 
mokytojui, geriausiam vi- p Kauno gyventojai 

P™“™' Nikalojaus 
laikais taip pat mokyklų 
vaikai buvo verčiami eiti 
demonstracijose ir reikšti 
“štikimybės” jausmus bal
tajam carui. Dabar buvo 
nešamos Stalino, Timošen- 
ko, Molotovo ir kitų Krem
liaus šventųjų ikonos. 
Daugelyje vietų užrašai 
buvo rusų ir žydų kalbo- 
!mis. Savaime suprantama, 

[ oficialinė statistika 
, jog dalyvavę ne

brangiajam Stalinui.” . 
scenos pasitraukus vai
kams, atėjo darbininkų, 
tarnautojų ir darbo inteli
gentijos atstovai. Po to 
kažkoks Kuprašauskas 
prieš bolševikų ikonas ku
prą lenkė “valstiečių” var
du. Pagaliau į sceną šven
tinėje uniformoje pasirodė 
okupantų raudonosios ar- _ 
mijos lakūnų delegacija, ’ kaį‘ 
kuriai Stalino garbintojai sueihia 
sukėlė daugiausia ovacijų.—----- -

vavo pogrindžio darbuivjruacbo a. unoiiuvj , juucjuuu u Atšauti~ ------------- -- -------------

prof. Dr. K. Pakštas buvo veiktų Lietuvos atstaty- prieš Lietuvos Nepriklau- 
Paulius. somybę, kitas Lietuvos ko-pakviestas kalbėti apie Eu- mui.
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DARBAS IR NUOSAVYBE
(Kalba pasakyta vasario 5 d., 1939)
Šis priveda mus prie Bažnyčios sociali

nės programos, būtent, laisvės atstatymo 
žmonėms per platesnį išdalijimą asmeniškos 
nuosavybės. Bažnyčia tik prašo, kad žmonės 
pradėtų mąstyti apie nuosavybę, kaip jie mą- 
•to apie meilę; mąstytų toj prasmėj, kad 
^valdymas” reiškia tą patį, kaip “būti valdo
mas”. Viens be kito-negali būti Dieviškasis

regėjimas reiškia būti laisvam ir tuo pačiu 
laiku Dievui priklausančiam. Ekonominis lai
mės regėjimas panašiai prisideda darželio tu
rėjime, bet tame turėjime tu priklausai dar
želiui toj prasmėj, kad dirbi jame. Teisės ky
la iš valdymo; pareigos kyla iš to, kad žmo
gus yra valdomas, — ir nė vienas neatskiria
mas nuo kito. Žmogaus džiaugsmas pasiduo
ti rūkymui, mylinčiai moteriai, laukui, kurį 
aria, randa panašumo ekonominėj statyboj, 
kur jis valdo ir yra valdomas industrijos, ku
rioje dirba per pakėlimą į darbininką-savinin- 
ką, partnerį, ir akcininką: nes, jeigu žmogus 
nusileis savo pasiryžime pasinaudoti pelnu, 
valdymu, ar savininkavimu tos industrijos, 
kurioje dirba, jis ne tik praranda tą ypaty
bę, kuri skiria jį nuo karvės pievoj, bet, kas 
blogiau, praranda visas galimybes nustatyti 
bent kokį darbą — ir šis yra tos vergijos pra
džia, kuri kartais vadinasi užtikrinimas.

Su syk laisvė neateis. Randasi tam tikrų 
sąlygų ,pav., teisė organizuotis, pakankamas 
užmokestis, tinkamos gyvenimo sąlygos. Mes 
neneigiam šių reikalingumą; mes tik pra
šom, kad darbuote nesumaišytų priemonės 
su tikslais, nes tada paskutinė darbininko 
padėtis bus blogesnė negu pirmutinė. Dar
buotė turi atminti, kad socialinė sąžinė ne
miega, ir kad jos teisės bus išteisintos. Re
formos nėra įvykdomos su viena naktimi. 
Jos iš lėto ateina; bet tuo tarpu, tegu revoliu
ciniai Maskvos apaštalai nesuklaidina dar
bo, apaštalai, kurie negrįžtų į jo “rojų”, jei 
jiems mokėtų, bet labiau mėgsta pasinaudo
ti mū^ųiilaisve; laisve, kurią mes jiems davė

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės forinoje. Kiek

viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

MEDUS
Grynas bičių medus, ku 

rį bitės sunešė iš žydinčių 
lavų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadvay. So. Bo.*- 
ton. Mass

S! S' “Darbininko” Skaitytojų Dėmesiui 
jog -------------------girdi, jis suprantąs, 

dar teksią lemiamai susi
kirsti su “kapitalistiniu 
pasauliu”, bet jis kovą lai-15 d., skelbia “Darbininko1 
mesiąs. Pasak jo, “l 
bus priešui”, nors salėje ir ninko” kaina metams yra 
tarp komunistų buvo žmo- $4.00, pusei metų $2.00; bet 
nių, kurie tuo momentu vajaus metu laikraščio kai

Kas atnaujins arba užsi 
prenumeruos “Darbinin
ką” metams iki kovo 15 d., 

bloga) vajų. Paprastai, “Darbi- prisiųsdamas $3.00 ir 10c. 
aktualėms lėšoms padengti 
, tas gaus gražų, spalvuo- 

pagalvojo, kaip “gera” bu- na sumažinama iki $3.00 sieninį religinio turinio 
' kalendorių. Taigi, prašome

pasinaudoti vajaus proga.

LDS. Centro Valdyba 
nuo sausio 15 d. iki kovo

vo raudonarmiečiams pe- metams, pusei metų — $1. 
reitą žiemą, susitikus su 50.

me, ir ją sunaikinti. Amerika gal ne visiškai 
tobula, bet ji vis tik geriausia Šalis pasaulyje.

Baigiant, paaįšldnkim, kas tai yra darbi
ninkas: komunistini propaganda suklaidina 
Ameriką, sakydama, kad darbininkas yra 
tas, kuris nešasi pietų dėžę, ir kiekvienas, ku
ris taip nedaro jrra darbininko priešas. Jie 
duoda impresiją, kad darbe randasi kažkas 
nepaprastas, kad darbas yra vienos klasės 
monopolija, ir ypač, kad klasė, kuri dėvi dar
bines kelnes, labai mumenubta ir visuomet 
nešasi įrankius* Terminas “darbininkas” ne
priklauso atskirai klasei. Kapitalistas yra 
darbininkas, universiteto profesorius darbi
ninkas, ir slaugė yra darbininkė. Darbininkas 
pagal krikščionišką nuomonę yra tas, kuris 
yra gana aktyvus apsirūpinti reikalingu
mais, kad galėtų rasti laisvo laiko išganyti 
savo sielą, ir kuris atneša naudos kaimynui, 
kad civilizacija galėtų progresuoti.

Neleiskite nė vienai klasei pasisavinti Jį, 
kaipo savo, kaipo Kristų Darbininką. Yra 
tiesa, kad didžiausią savo gyvenimo dalį Jis 
dirbo savo rankomis ir praktikavo amatą. 
Bet Jis nebuvo nė vienos klasės narys ir prie
šininkas kitoms, nes, ar žmonių Atpirkėjas 
yra kurios nors klasės narys? Jis stovi nepa
prastam® santikyje su žmonija, kaipo vie
nintelis savanoris darbininkas pasaulyje. 
Darbas buvo žmonėms atsiųstas, kaipo pa- 

' sėkmė pirmos nuodėmės. Kadangi Jis buvo 
be nuodėmės, Jis buvo dispensuotas nue jos 
bausmių.

Toliau, pasaulio Viešpačiui nereikėjo dirb
ti Jo pasauly. Smogus Į»*ie* šulnio nuo trošku

lio nemirs. Tačiau, Jis laisvai pasirinko, kai
po Dievo Sūnus įkūnytas, prisidėti prie dar
bininkų eilės. Užtai, kad pasirinkimas buvo 
savanoriškas, jis buvo nepaprastas. Jis nebu
vo tik darbininkas toj prasmėj, kad Jis prie
šinosi kapitalistui, kuris gyvena doringai. 
Dauguma šią klaidą padaro. Jis nebuvo tik
tai neturintis! Jis buvo turtingas asmuo, ku
ris pavirto neturtingu, nes “būdamas turtin
gu Jis dėl jūsų pasisavino neturtą, kad per 
Jo neturtingumą jūs būtumėt turtingi”. A- 
matas, kurį išsirinko dailidės, buvo įrody
mas, kad Jis valdė Tą su kuriuo dirbo, ir kad 
Jis dirbo su tuo, kurį valdė. Jis nebuvo dar
bininkas dirbdamas korporacijai; Jis nebu
vo savininkas pasinaudodamas kapitalu ki
tus samdyti. Jis dirbo pasaulyj, kurį valdė, 
taip kaip artistas dirba ant drobės, kurią tu
ri. Tat, nei savininkas nei tarnautojas gali Jį 
vadinti savo asmenišku patronu; taip pat ne
gali didžiuotis, kad “Jis priklausė prie mūsų 
klasės”. Jis buvo vįrš visų klasių, nes Jis bu
vo darbininkas, ir darbininkas nėra tarnau
tojas neapkenčiąs kapitalisto; taip pat dar
bininkas nėra kapitalistas, kuris pavergia 
tarnautoją. Darbininkas yra tas, kuris savo 
darbu daro ryšį su Dievu, pasiduodamas dar
bo bausmei; daro ryšį su kaimynu, išpildyda- 
mas bendrus reikalavimus; daro ryį ir su 
gamta, dovanodama jai to proto antspaudą, 
kuri buvo sutverta Dievo panašumu bei pavi* 
dalu, šių tikslų pamiršimas privedė dailydeą 
prikalti dailydę Kprėją prie Kryžiaus, ir ka| 
tas įvyko kapitalas darbas abudu pralai? 
mėjo. (Bus daugiau)
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SUBRUSKIME VASARIO 
ŠEŠIOLIKTAJAI

■ DAftBtMIHKAB i S

jau nebe už kalnų Vasa
rio šešioliktoji. Tai di
džiausia tradicinė lietuvių 
tautos, pačioje Lietuvoje 
ir išeivijoje ligi šiol švęs
ta, džiaugsmo ir triumfo 
diena. Taip buvo ligi šiol, 
taip buvo per 22 metus. 
Nebeužilgo būt švęsta si
dabrinis mūsų nepriklau
somybės jubiliejus.

Okupanto letena priblo
škė mūsų jaunutę, bet ga
ją, pažangią valstybę. Ne
seniai lietuviai išeivijoje 
užjautė, lietuviškas krau
jas ir instinktas bylojo, 
kokiomis ašaromis permir
kusiomis kūčių plotkelė- 
mis dalinosi pasilikę Lietu
voje tautiečiai. Ta pati lie
tuviškoji širdis sako, kad 
šiemet, 23-čias Vasario še
šioliktosios sukaktuves pa
vergtieji lietuviai švęs bai
sesnėje negu žydai Babilio- 
no nelaisvėje.

Vienam atsisakančių Tė
vynėn grįžti Sovietų pol- 
predo kalbinamų Pabaltės 
valstybės ministrų, jam 
griežtai atsisakant ir neti
kint naiviais įtikinėjimais, 
Sovietų polpredas pasakęs, 
kad tas galėsiąs, jei dau
giau nenori, ramiai, ne
kliudomai dirbti ir gyventi 
savo Tėvynėje.

Pabaltės kolega įsižeidęs 
atsakė: “Tamsta vadini ra
mumu ir gyvenimu iš arti, 
savoje žemėje, žiūrėti ir 
matyti žudomus, persekio
jamus nelaimingus mano 
tautiečius? Ir žiūrėti į tą
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Kiekvienas naujas Lietu
voje grobiko supiltas mūsų 
tautiečio kapas šaukiasi 
Dangaus keršto ir primena 
mūsų, kaip lietuvio, parei
gą dirbti Lietuvai.

Nepriklausomybės kovo
je mes nesame vieni. Yra 
šalių, kurios dabartiniu 
metu kaujasi už pagrob
tųjų tautų išlaisvinimą. Ši 
šalis vertina žmones, kurie! 
nesilenkia jėgai. Tat, mo
ralinė parama didelė.

Ruoškimės Vasario 16 
dienos minėjimus po gėdu- 
los ženklu. Laisvės šūkį, 
kas kuo gali paremkime. 
Kas negali aktyviai prisi
dėti prie tautos išlaisvini
mo darbo, teateina ir pa
remia ruošiamus parengi
mus.

Be vieno moderninio gin-

švęs pirmą kartą, tokiomis 
iūdnomis sąlygomis, tau- 
anę šventę emigracijoje.

Šitokios mintys neiei- 
ižia mums ruoštis prie 
džiaugsmingo Vasario še
šioliktosios dienos minėji
mo. Tačiaus, būtų dide- 
iiausias apsileidimas ir ne
dovanotina klaida, jei lei
stume skausmui parblokš
ti, pakirsti energiją, pasi
ryžimą ir viltį atgauti pra
rastą, ir kiekvienam žmo
gui įgimtą gėrį — Tėvynę. 
Šis didžiulis darbas dide
lėje dalyje gula ant lais
vųjų lietuvių pečių. Nuo jo 
nepabėgsi, kaip nepabėgsi 
nuo lietuviškojo kraujo, ______
kaip neišsinersi iš lietuvi- ‘klo nedaug beatsieksime— 
ško kailio. tai pinigas. Būkime duos-

Vasario šešioliktoji nebe nūs tą dieną rinkliavom, 
už kalnų! Subruzkime jai paremkime tautinius fon- 
ruoštis, mobilizuokime lai- dus. Skatiko maža — už- 
svųjų lietuvių pajėgas, di- daviniai milžiniški! Tene- 
dinkime pasiryžimą tęsti būna nei vieno lietuvio, ku- 
nepriklausomybės darbą i- ris tą dieną neatliktų pa- 
ki laimingo galo. Paverg- reigos ir neatiduotų duok- 
tųjų lietuvių akys į mus lę Tėvynei: kas didesnę, 
atkreiptos. Neapvilkim jų, kas našlės skatiką. Visi, 
nevengkime atsakomybės kaip vienas, kas ir kuo ga- 
ir dalykime tai ką momenėli, į pagelbą Tėvynei! 
tas iš mūsų reikalauja.! Kajus.

SU NAUJAIS METAIS
Immigracijos Padėtis

KVOTOS
Kvotos padėtis dažnai keičia

si; yra neišpasakytai sunku 
gauti vėliausių ir teisingų infor
macijų apie kvotas. Paskutiniai 

vaizdą, kasdien, bejėgiu jį raportai praneša, jog galima 
pakeisti, Tamsta, ; vadini gauti vizų net ir po Cekoslova- 
tai gyvenimu? '' ' įvijos ir Ispanijos kvotomis. Bet

Tas pats ir Lietuvoj. Ma- nekurtose šalyse prašytojai vis 
tyti savo tautiečių paliku- turi laukti ilgą laiką, net kelis 
šių Lietuvoje veidus Vasa- metus.

Turkijoj tik dabar vizų apli
kacijos svarstomos, paduotos 
1934 m.

Rumanijoj svarstomas dabar 
vizų aplikacijos, paduotos 1937 
metais.

Graikijoj asmenys, kurie pa

rio šešioliktąją būtų baisi 
kančia. Jie kruvinai atjaus 
tą dieną, ko nustoję.

Tą dieną nebesigirdės 
tautos himno Kudirkos 
gimtoje šalyje, amerikie
čių lietuvių padovanotas 
laisvės varpas nebeskam* davė vizų prašymus sausio mėn. 
bes, tylės nepriklausomy
bės invalidų trimitai. Kiek 
ašarų tą dieną tėvų žemė
je!

Žuvę tėvai, vyrai, broliai, 
tremtiniai Azijos rytuose, 
perpildyti Lietuvoje kalėji
mai, badas, teroras, skur
das, skaitlingi našlaičiai, 
išdraskyti gimtinių lizdai, 
suardytos, sugriautos šei
mos, netikras rytojus, bru
kama lietuviui visa galva 
aukščiau už sovietus paki
lusiam, aziatiška kultūra, 
grojanti iki įkirumo apie 
“liaudies laimėjimui” So
vietų propogandinė “kata- 
rinka’, — visa tai paverg
tųjų lietuvių dalia, kuri 
prisimena artinantis Vasa
rio šešiolikta jai. Ir visa tai 
dedasi šalyje, kuri dar 
prieš metus buvo skaitoma 
viena laimingiausių Euro
poje karo metu, šalių. Pri
siminkime dar pabėgėlių 
iš tėvynės legionus, kurie

1938 m., jau šaukiami egzami
nui.

Vengrijoj asmenys, kurie pra
šė vizų kovo mėn. 1938 m., jau 
šaukiami egzaminui.

Bulgarijoj reik laukti septy
nis mėnesius.

Lietuvoj reik laukti šešis mė
nesius.

Portugalijoj reik laukti “kelis 
mėnesius.”

Prancūzijoj reik laukti šešias 
savaites.

Syrijoj prašytojai privalo lau
kti labai ilgą laiką, teisingų in
formacijų nesiranda.

VOKIETIJOS IR LENKUOS 
KVOTOS

Su vasario 1 d., 1941 m. pra
dės veikti. Tikima, jog prieš tą 
dieną bus galima gauti vizų po 
Kubos kvota.

Karas laikinai sustabdė se
niai vykdomą planą “pirmiau 
atvyk, pirmiau būsi aptarnau
tas.” Daugumoj atsitikimų ras
ta, jog asmenys, kurių vardai 
užrašyti pirmose eilėse, dėl ku-
— -

Įsigykite
PILIETYBES KATEKIZMĄ

Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 
Priedermes

Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 
jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų 

anglų ir lietuvių kalboje.
Kaina Tik 25c.

Siųskite užsakymus: i
“DARBININKAS”

366 W. Broaduay, k G So. Boston, Mass.
MMeeoMMeeeeoeeeeeeoeaeMeeeeeeeeoeeeeoMeMMM

rių nors priežasčių negalėjo var
toti imigracijos vizą; negalėjo 
nuo savo šalies išgauti išvažia
vimo leidimą, arba negalėjo 
gauti perėjimo vizą nuo kitų ša
lių, per kurias turėjo važiuoti 
pasiekti uostą, arba pasiekę uo
stą negalėjo vietos laive, 
ir tokiu būdu šitos brangios vi
zos buvo eikvojamos.

Pertvarkyti tą viską, Valsty
bės Departamentas nutarė “at- 
rakyti” (unlock) kvotas ir pa
vėlinti vizų išdavimą ten, kur 
jos labiausia reikalingos.

Sulig Valstybės Departamen
to “atrakinimas” kvotos reiš
kia, jog kuomet asmens vardas 
pasiekia kvotos sąrašą, jam vi
za duodama, JEIGU jis turi ke
liavimo dokumentus ir išvažia
vimo leidimą, kuris pavėlina jį 
apleisti tą šalį, idant jis galėtų 
sunaudoti vizą. Aplikantas gau
na vizą. Pirmiau pirmas vardas 
vis laikytas savo vietoj, nors ir 
aplikantas negalėjo sunaudoti 
vizą ir tokiu būdu visi sekantie
ji vardai buvo “užrakyti”.

šitas padėjimas ypatingai lie
čia Vokietijos kvotą. Ir su šituo 
kvotos “atrakinimu” pereitais 
keliais mėnesiais didelis skai
čius kvotos numerų buvo paves
ta konsulatams Lisbone, Londo
ne ir Shanghai, pabėgėliams, 
kurie tenais sukoncentruoti. 
Kaip greitai vizos problemos 
bus išspręstos tuose pabėgėlių 
centruose, tikima, jog Vokieti
jos kvota pradės veikti visur, ir 
jog aplikantas, bet kurioje da
lyje pasaulio, jeigu tik galės 
nurodyti Amerikos konsului, jog 
gali sunaudoti imigracijos vizą, 
turės laukti tik kelias dienas iš
gauti tokią vizą. Kaip rašyta, 
tikima, jog Vokietijos ir Lenki
jos kvotos tuoj pradės veikti 
visur.

AMERIKOS PASIUNTINYBES 
IR KONSULATAI

Dėl karo ir dėl šiandien viso
kių pakeitimų, Jung. Valstijų 
valdžia uždarė keturias pasiun
tinybes ir keturiolika konsula
tų Europoje.
• Diplomatiškas reprezentavi- 
mas atšauktas iš Bruzellės, Lu- 
Zemburgo, Oslo ir Haagos lie
pos'15 d., 1940 m. Mūsų koitsu-

“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE GALIMA GAUTI LIETU 
VIŠKŲ Ir TARPTAUTIŠKŲ COLUMBIA REKORDŲ
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*

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

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

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

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

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

Liet. Mainerių Orkestrą
Frano Polka
Paprieniokų Polka — Mahanojaus Liet. Mai

nerių Orkestrą
Eisim Laukan
Pragėriau Žirgelį — A. Vanagaitis ir

’ J. Olšauskas ir ork. 
Lietuviško Kliubo Polka 
Linksmybės Polka—Worcesterio Liet. Orkest. 
Naujų Metų Polka
Šokikų Polka—Mahanojaus Liet. Mainer. Or. 
Trauk, Simniški — Polka
“Bjo Mikas”, Polka—Jonas Dirvelis ir Ork. 
šiaučiaus Polka
Ievutės Polka — Mahan. Liet. Mainerių Ork. 
Sudiev Sesutės—Stasys Pauras, baritonas 
Svajonė ir Meilė—Juozas Antanėlis, tenoras 
Lietuvos Kareivių Polka
Einik Polka — Worcesterio Liet. Orkestrą 
Kibartų Polka
Vystyčio Valsas 
Lakštutė Polka
Sabas Gud, Polka — Worcesterio Liet. Orkest. 
Marytės ir Jonuko Daina 
žemaitėlių Polka A. šaukevičius, Mahan. 

Lietuvių Mainerių Orkestrą
Virginia Polka
Marcinkonių Polka —Worcesterio Liet. Orkest. 
Oi, Mergele
Stoviu Prieš Tavę—A. šaukevičius, Mahano

jaus Lietuvių Mainerių Orkestrą
Paukščių Polka
Liudvinavo Polka—Mahanojaus Liet. Maine

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

Pianas
Močiutė, Valsas — Armonikų Duetas

latai Bruxellėj, Luxemburge ir 
Oslo vis veikia kaip ir konsula
tai Amsterdame ir Rotterdame. 
Nebuvo ir nėra konsulato Haa- 
goj-

Generalinis Konsulatas Var- 
šavoj formališkai neuždarytas, 
bet neveikia nuo kovo 20 d., 
1940 m., Lenkijos kvotą dabar 
kontroliuoja generalinis konsu
latas Berlyne, ir Varšavos ofiso 
rekordai guli tenais, ar kovo 
mėnesį atidarytame konsulate 
Karaliaučiuje.

Konsulatai Latvijoj (Rygoj, 
Lietuvoj (Kaune) ir Estonijoj 
(Talline), uždaryti rugsėjo 5 d., 
1940 m., bet vistiek turime di
plomatišką reprezentavimą — 
envoy extraordinary and minis-

1

perduoti

Francijoj 
Havre ir 

iš

ter plenipotentiary — tose ša
lyse.

Konsulatas Pragoj buvo užda
rytas sausio 14 d., 1940 m. Če
koslovakijos kvota randasi ge
neraliniame konsulate Berlyne, 
bet Pragos rekordai 
Viennoj.

Sekanti konsulatai 
Galais, Cherbourge,
Lille — laikinai uždaryti; 
ten darbas pavestas Paryžiui.

Didžioj Britanijoj — Dundeo, 
Hull ir Sheffield — konsulatų 
darbas pertrauktas ir konsula
tas Maltoj uždarytas lapkričio 
mėnesį.

Kiton pusėn, daugiau konsu
latų įsteigta šitame pasaulio 
dalyje. Dabar turime konsulą-
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Ar Aš Tau Sese
Ulonai — A. Vanagaitis, P. Stogis
Plikių Polka
Toks Vaikinas, Polka — A. Shuck, 

Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 
Veskie Mane Šokt—Polka
Storo Jono Polka — Shenandorio Liet. 

Mainerių Orkestrą
Tarpe Rūtų—Polka
Kuomet šoksi, Polka—A. šaukevičius, 

Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 
Kam šeri Žirgelį?
Kai Aš Turėjau—A. Vanagaitis ir J. 

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

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

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

Dėdė ir Dėdienė
Kai Aš Turėjau Kaime Mergelę
Buk Vyras, Polka—A. Dvaronis 
Jaunystės Meilė—Tango
Septintame Rojuje—Anglų valsas,

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

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

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

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

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

A. Šabaniauskas
Gegutė Polka.... Armoniko Solo 

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

«

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

Visas Jgrajino Mahanojaus Lietuvių Mainerių Orkestrą

nija, Meksikoj, buvo perkeltas į 
Tiajuana, prie rubežiaus netoli 
Los Angeles ir San Diego.

Canada — konsulatas Hamil- 
ton, Otario, uždarytas ir naujas 
įsteigtas Samia, irgi Ontario 
provincijoj; bet Kanadoj di
džiausia permaina konsulatuose 
yra su darbininkais, kurių skai
čius žymiai didesnis. Montreale 
darbininkų prie konsulato dirbo 
12, dabar dirba 18, ir tas pats

tus Reykjavik, Islandijoj ir Go- 
tiiaab, Grenlandijoj.

Turime naują konsulatą Kor
ta (Feyal, Azores), ir kitą Da- 
xar (Senegal), Prancūzijos Pie
tų Afrikoj) — mūsų laikraštija 
tuos konsulatus vadina —“klau
symo” vietas.

Konsulatas St. Pierre (fran- 
cūzų sala arti Newfoundland) 
uždarytas sausio mėn., buvo vėl 
atidarytas rugsėjo mėn., ir nau
ji konsulatai įsteigti Martiniųue j Toronto, Vancouver ir Winne- 
(Prancūzijos Vakarų Indijoj) ir peg konsulatuose. Konsulatų 

darbą apsunkina didelis skait
lius asmenų, kurie atvyksta į 
Kanadą iš Jungt. Valstijų išga
vimui imigracijos vizų dėl le» 
galio įvažiavimo į Jungt. Valsti
jas pastoviam apsigyvenimui.

(Prancūzijos Vakarų Indijoj) ir 
Cayenne (French Guiana).Nau
jas konsulatas įsteigtas George- 
town (British Guiana).
. Daugiau Amerikos konsulatų 
įsteigta Lotynų Amerikos šaly
se. Konsulatas iš Baja. CaHfor-
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Daukšis, J. J. Balulis, St. Wy- 
nosky, W. D. Balitas ir W. Be
las.

MONTČLLO, MASS.

Antradienis, Sausio 28, 1941

AMERIKOS LIETUVIU KATAUKŲ
APSIDRAUDIMO TVIRTOVE

SVARBIAUSIOS INFORMACIJOS APIE LRKSA

Mok. Ona Bandžiūtė

i

LOS ANGELES, CAL

Jeigu Jus Paprašote
Tai Tiek Jus ir Gaunate

Jeigu Jus Norite
“ELIAUS kurs yra

REIKALAUKITE

PICKWICK

LIETUVAITE MOKYTOJA 
LAIMĖJO DOVANĄ

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

Grįždamas į Lavai universite
tą filosofijos studijuoti, kun. 
Naudžiūnas, MIC., sustojo po-

Parapijos choras ruošiasi sa
vo metiniam koncertui, kuris į- 
vyks, tur būt, vas. 23. Po Vely
kų žada suvaidinti veikalą “Nu- 
vytusios Gėlės”.

iŠ KRANO
PARODYK f TĄ KRANĄ

BONKOMIS
12 ANCV IR PILNOM KVORTOM

Vasario 16-tai norima pa
kviesti kalbėtoju kun. Joną Bal- 
kūną, kurio montrealiečiai se
niai trokšta išgirsti ir susipa
žinti. V.

tikrai atžymėtinas. Ji susilaukė 
gražaus laiško ir $20 čekį.

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Padėka Wilkes Barre 
Moterims

Nuožirdžiai dėkojame Wyo- 
ming Valley Lietuvių Moterų 
Klubui už surengimą gražios 
kalėdinės pramokos mūsų naš
laičiams gruodžio 22 d. Ypač 
dėkojame to klubo atstovėms, 
poniai Straub, pramogos vedė
jai, ir poniai Millis, kuri apsi
rengusi Kalėdų dėduku išdalino 
vaikučiams gražių ir naudingų 
dovanų: drabužių, žaislų, saldai
nių ir tt.

Taip pat esame dėkingos Ju- 
nior Catholic Daughters iš Švč. 
Trejybės parapijos, kurios, pa
nelei J. Ausurai vadovaujant, 
gražiai pavaišino mūsų vaiku
čius ir įteikė jiems daug įvairių 
žaislų sausio 12 d. Jos tap pat 
paaukojo $5.00 naujoms paklo- 
dėms pirkti.

Šis gražus įspūdis paliktas 
mūsų brangių viešnių iš Wilkes 
Barre ilgai pasiliks mūsų ir 
vaikučių atmintyje. Savo maldo
se dažnai prašysime savo gera
dariams Dievo atlyginimo palai
minimo.

Nukryžiuoto Jėzaus Seserys.

Nors mūsų kolonija nedidelė, 
tačiau ir ji neužmiršta savo bro
lių lietuvių ir atlieka savo pa
reigą, paukodami Lietuvos Gel
bėjimo Fondan savo duoklę. 
Man. kaipo aukų rinkėjui, ma
lonu pareikšti padėką visiems 
aukotojams savo ir Federacijos 
vardu, išreiškiant tikrą lietu
višką ačiū. Jūsų aukos man da
vė energijos ir pasiryžimo savo 
darbą tęsti renkant aukas ne
tik mūsų miestelyje, bet aplin
kiniuose miesteliuose. Tat ačiū 
visiems. Jurgis Klimas.

Aukotojai:
Po $2 dolerius — kleb. kun. K. 

Klevinkas, Dr. J. Radzevičius, 
ponia A. Vesockienė ir kun. K. 
J. Rakauskas; po $1.— Jurgis 
Klimas. V. G. Degutis, Dr. J. 
Paulauskas, Paul Sitkevičius, 
Antanas Tananis, J. Raskevi- 
čius, W. Tuson, Ch. Tauronis, 
M. P. Šaponis. Dr. W. Mikitavi- 
čius. ponia M. Shinkūs, Larry 
Milius, Petras Brazukas, D.

Mokytoja Ona Bandžiūtė ne
tikėtai susilaukė gražaus įverti
nimo iš vyriausio Catholic 
School komisijos inspektoriaus. 
Kiekvieną metą vyriausias ins
pektorius duoda taip vadinamą 
“prime de sucess” dovaną mo
kytojai. kurios klasė tą metą

Sausio 15-tą dieną Šv. Roko 
parapijos salėje įvyko ALRK 
Moterų S-gos 15 kuopos susirin- pasirodo geriausiai moksle pa- 
kimas. P-lė Julija Jakavonytė 
buvo perrinkta pirmininke, po
nia Ieva Jackevičienė — vice- 
pirm., p-lė Amelija Jarmalavi- 
čiūtė — sekretorė, ponia Ona M. 
Warabow — rinansų sekr. ir iž
dininkė.

Susirinkime nutarta pradėti 
naują narių vajų nuo Sausio 
mėn. iki liepos mėn. Įstoję nau
ji nariai vajaus metu bus pa- 
liuosuoti nuo įstojimo mokes
čio. Kuopa taip gi sudarė pla
nus, kaip tą vajų sėkmingai pra
vesti. Tai tikrai yra dėmesio 
verta organizacija, kuri savyje 
turi daug gražių ir kilnių tiks
lų. Pirmutinis parengimas bus 
“beano party” .kuris įvyks va
sario mėn. 5-tą dieną 7:30 vai. 
po pietų ponų Warabow namuo
se 24 Field St.

Visos narės ir svečiai maloniai 
kviečiami atsilankyti ir kartu 
pasilinksminti. Taip pat nuošir
džiai kviečiamos atsilankyti ir 
kuopos iš kitų kolonijų.

Fin. Sekr.

I 
ruošta. Rungtynėse dalyvaujai 
apie 300 mokytojų. Tokiu būdu, j 
konkurencija žymi. Be to, Ona 
Bandžiūtė lietuvaitėj o Quebec 
provincijos mokyklose vyrauja 
patriotingi prancūzai. Tokiu bū
du, Onos sulauktas įvertinimas 
tikrai atžvmėtinas. Ji susilaukė į

I

Dabar eina generalinis naujų narių va
jus, prasidėjęs šių metų rugsėjo 1. Kiek
vienas narys gali tapti organizatorium ir 
gauti gerą atlyginimą už savo darbą — 
naujų narių prirašymą.

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

Šv. Kazimiero parapijos ko
mitetas, įvertindamas ilgametį 
bažnyčios ir parapijos zakristi
joną ir parapijos komiteto narį, 
Joną Leskevičių, Kalėdų proga 

rą dienų paviešėti pas kleboną sute^ė jam $50 dovaną, 
kun. Bobiną. Mokytojos Ban-t 
džiūtės surengė savo namuose 
pasisvečiavimo vakarą, kuriame 
dalyvavo klebonas kun. Bobi
nas, kun. Naudžiūnas, ir kiti 
svečiai. Lavai universitete, 
Quebec mieste, šiuo metu studi
juoja šie lietuviai kunigai: An- 
driuška (prancūzų kalbą), Šmi- 
gelskis ir Poška (teologiją), 
Naudžiūnas (filosofiją).

AUGUSIŲ SKYRIAUS 
CERTIFIKATAI ,

Apdraudos certifikato didumas nuo 
$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.

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.

Pas mus nieko ypatingo, oras 
gražus, šilta, viskas žaliuoja, 
pajūriai pilni žmonių maudosi, 
meškerioja ir tt. Sekmadienį po 
pamaldų lietuviai turėjo orga
nizuojamos parapijos susirinki
mą. Buvo daug kalbama ir svar
stoma. kur patogiau būtų staty
ti bažnyčią. Klebonas prelatas 
Macijauskas kvietė visus pa
reikšti savo nuomones. Dauge
lis savo nuomones pareiškė, ta
čiau gaila, kad čia nesiskaitoma 
su kito pareikšta nuomone, o 
tik su savo. Buvo patarta iš
rinkti tam tikrą komitetą ir jam 
visą dalyką su klebonu pavesti*,: 
bet kas tau, sako nesiskaitys su 
tokiu komitetu. Tai ar galima 
prie ko nors prieiti, jei taip yra. 
Bet visgi dauguma nutarė turė
ti tokį komitetą ir su jo pagelba 
klebonui pavesti visą tą svarbų 
reikalą. Čia kiekvienas turėtų

atminti, kad šis svarbus darbus 
daromas ne dėl vieno kurio pa
togumo, ir tik ne dėl šios dienos, 
bet čia renkama stipriam pama
tui vieta, kad joje bitų pradė
tas statyti stiprus ir pastovus 
namas, t. y. lietuvių katalikų 
bažnyčia, kuri bus ne dienai, ne 
mėnesiui ar metams, bet gal 
šimtui ir šimtams metų. Čia nė 
vieno iš tų šios dienos rengėjų 
po kiek laiko nebus, o toji, vieta 
ir namas, bažnyčia, pasiliks il
gam. Visur, tur būt, lietuvių 
bažnyčios rengėjų, rėmėjų ar 
organizatorių yra gyvų, dauge
lis jų nuėjo amžinybėn, ir mes 
nueisime, o tos mūsų šventyk
los paliko ir paliks mūsų vai-, 
kams. Todėl mes rengiamės sta
tyti bažnyčią ateities centrui, ir, 
be abejo, kaip visur taip ir čia, 
daug kas ir norės apsigyventi 
arčiau to centro dėl patogumo. 
Taigi dėl to dalyko reikia ir 
kreipti daugiausia dėmesio, kad 
suradus vietą tokią kuri dar 
menkai apgyventa ir apstatyta, 
kad ir būtų vietos tą centrą tin-

karnai palaikyti ir juomi nau
dotis. Bet jęi bus pradėta sta
tyti tokioje vietoje, kur jau nė
ra nei vienam kitam namui pa
statyti vietos, tai mes, nors įsi
kurti galėtume, bet tas vadina
mas centras mūsų negali sus
tiprėti, negalės augti, negalė-! 
sim turėti savo mokyklos, nes, 
gyvenantieji už kelių mylių, ne
galės leisti savo vaikų į tą mo
kyklą nors JT ir būtų. Kiekviena 
Amerikoje parapija, kur tik bu
vo pradėta, buvo vietos apsigy
venimui .Tos parapijos šiandien 
puikiai gyvuoja ir ten visas 
tvirtas centras susikūrė ant 
vietos. Priešingai, kur to nebu
vo, ir buvo pradėtos ir pastaty
tos bažnyčios centruose miestų, 
veik visos skursta ar visai lik
vidavo, kaip pavyzdžiui New 
Yorke ir kaikurios Chicagoje, 
nes nebuvo vietos, prie savo 
centro apsigyventi lietuviams. 
Taigi yra labai svarbus dalykas 
iš patyrimo tokius dalykus per
matyti ir jų išvengti, kol yra 
laikas. - J. K. Mikas.

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 Endorcment. 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—Eindoument 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.

PAŠALPOS SKYRIUS
Nariai gali kartu įstoti ir pašalpos sky

rium 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.

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 (Ertended 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.

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

KLASĖ D— Whole Life Juvenile Cert
ificate (Viso Gyvenimo' Jaunamečių Cer
tifikatas). Šis certifikatas taip sutvarky
tas, kad jaunamečiui pasiekus pilnamečio 
amžiaus, nereiks daryt jokių permainų 
premijų mokėjimo. Duoklių ratą 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.

Paid up Assessments Insurance Ertended
Endowment Paid

Insurance to end of
$ 41.00 3rd year 1 year and 208 days

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

103.00 6th year 4 years and 91 days
124.00 Tth 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

ORGANIZATORIAMS 
INFORMACIJOS

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

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

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

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

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

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 Susūvenymo na- 
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 SL), WILKES-BARRE, PA.

• * ■
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DIETINĖS ŽINIOS
........... ...... ■■■'■■ . '■«. iij'i 

daug svečių net iš tolimų mies- 
' tų. Jaunosios mamytė iškėlė ves
tuves Coplęy Square viešbuty. 
Jaunieji išvąžiąvo atostogų. Lai
mingo jungtinio gyvenimo.

v

ŽINUTES
Gruodžio 26 d., 1940, ištekėjo 

Southbostonietė Karolina Čes- 
’ 4. ‘•r-1’, i I C. *******

nąitė už S. E. Mackey, Šv. Juo
zapo klebonijoje, Leicester, 
Mass. Liudijo Antanas Poškus 
ir Karolina Poškienė.

Iškilmingos Vestuvės

Tą dieną dar apsivedė Felik
sas Joneika su Ona Rakauskai
te, gyv. J47 Silver St. Liudijo 
Pranas Rakauskas ir Alena Ra- 

i1* .jt < j “ * u L*

kauskaitė.

Sausio 25 d., Kazimieras Vii-; Sausio 26 d. studentas Alber- 
niškis apsivedė su Alena Pode- tas A. SicĮąras, gyv. 55 Lithgov 
lyte. Liudijo J. B. Laučka ir Ma- St. apsiveji su Qna Sullivap. 
rijona Martinoniūtė. Palydovų Liudijo Vilimas Suhivan ir 
buvo keturios poros. Sekė iškil- Margaret Į|ąr4y- 
mingos šv. mišios jaunavedžių —. — . ■
intencijai, kuriose jie ir jų gimi- Tą dieųą tąpo pakrikštyta Ką- 
nės ėjo prie Dievo Stalo, šv. mi- rolina Opą ir ^pįąpiPP8
šias giedojo kun. Virmauskis, (Tamkatoąytėsį ęyv.
asistoje deakonu buvo kun. Dr. 65 Maripę jfpjpąj jjuyp Jp- 
J. Starkus, subdiakonu kun. J.
Vosylius, ceremonijorius kun. 
Albertas Abračinskas. Kun. F. 
E. Yonkus, O. P., dalyvavo sank- 
tuariume. Mišiose tarpais giedo- vyksta kiekvieną trečiadienį, 4 
jo solo muz. R. Juška. Dalyvavo

Tą dieną Ūpo pą^rifcšttfą Ką-

•kGbas »f ■Jųiė
ne.

Mergaičių žaidimų valanda į-

DAKTARAI
!■■■!■ ■■ ! ■ ■ .11 ■

Lietuvis Dantistas
A. L Kapojus

517 E. Broadwąy,
So. Boston, Mom.

TEL. ŠOU Booton'2600
Dflao vaJaodpą nuo » IU 12, no 
1:30 iki 8 ir nuo 8:30 0d 9 v. v 
Beredomia nuo 9 Ud 12 vaL dieną 
8ubatomi* nuo 9 iki 6 v*L vakare 
NedSUomis nuo 9 iki 12 vai. diodą 

(pagal autartl)

vai. p. p., parapijos salėje, 492 
E. 7th St.

Ten pat bernaičių žaidimai į- 
vyksta kiekvieną ketvirtadienį 
4 vai. p. p.

Mergaičių choro praktika bū
na sekmadieniais po Mišparų ir 
penktadięnaiis 4 vai. p. p.

Sausio 29 d., 7:30 vai. vak., 
Šv. Petro par. bažnyčioje bus 

• laikomos Pranciškonų Tretinin
kų pamaldos.

I

■t
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(VAISOS SKELBIMAI
T

Sausio 26 d., bažnytinėje sa
lėje, filmininkas J. Janušauskas 
rodė paveikslus apie pavergtą 
Lietuvą. Pirm jų rodymo kalbė

jo kun. Virmauskis, adv. K. Ka
linauskas ir Dr. Pr. Galinis. Visi 
kalbėtojai pareiškė įsitikinimus, 
kad diktatoriai žlugs, o Lietuva 
gyvuos. Prakalbos ir paveikslai 
sudarė labai jaukų ir patrijotin- 
gą vakarėlį. Verta tuos paveik
slus pakartoti visoss lietuvių 
kolonijose. Žmonių buvo apie 
porą šimtų. Išlaidas padengus 
Lietuvos Gelbėjimo Fondui lie
ka $5.00.

WOODSTOCK
T Y P E W R I T F R G

- - *- t—•

Tą dieną kun. A. Abračinskas 
išvažiavo į Lowellį 40 valandų 
atlaiduose. Jis ten pirmadienio 
rytą, sakė pamokslą.

VVoodstock Typewriter 
Company 

Chamber of Commerce Bldg. 
80 ^erąl St., Boston, Mass.

LIBerty 6907-08

Whist Party
Sausio - Jan 29 d., trečiadienio

7:30 vakare, L. Vyčių 17 Algir-

' Darbininkų Radio Programos

KONCERTAS Ahunniečių Penny Sale 
Vakaras Pavyko

PADĖKA

SB6MADIBNI

Vasario -Feb. 9 d„ 1941
Municipal Building Svetainėje

E. Broadway (tarp G ir H gatvių) So. Boston, Mass.
7 VAL. VAKARE

Savo ir savo žmonos vardu, 
turiu garbės tarti širdingiausią 
ačiū visiems tiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie suren
gimo mums šaunaus bankieto, 
švenčiant mūsų 25 metų vedybi
nio gyvenimo jubiliejų. Atvykę

Darbinipkų ftadio programos KONCĘR1 
turiningas, įdomus įr įvairus. Pakviesta dai 
muzikai, artistai ir radio grupės ii New Yorko, Con- 

--- ' lįįtą valstybių. Pertraųko- 
dąinos patefonu- Progra- 

ais pąveimis
Darbininkų Radio programa oro į

ųecticut,
se m fe ........
AH užbaigsime gražiais jud?

chusetts ir 
ta muzika

TAS bus 
inininkai,

-------------------- ir

io kpncertp j
}ų|įniĮįąųi.

ugiau pelno radio programos

ąsomis įą WC-
2 vai. 

mą ilį 
jtų pageidąvi 
ę progrąnrps

ymui ir tobuli
nimui. Tikimės, kad Tamsta perskaitęs šį kvietimą ne 
tik pats ateisi, bet ir kitus pakviesi ateiti į Darbininkų 
Radio programos koncertą.

Nuoširdžiai kviečiame visus atvykti į Darbininkų 
Radio programos KONCERTĄ. Įžanga tik 50 centų; 
vaidams 25 centai. RENGĖJAI.

do kuopa rengia Whist party, 
kuris įvyks Vyčių svetainėje, 
Emerson St., So. Boston, Mass. 
Įžanga tik 35c. Laimėjusiems 
bus duodamos dovanos. Kviečia
mi visi dalyvauti. Komisiją.

Service, Rooms 145-152, Statė 
House, Boston, Mass.

Kvotimuose gali dalyvauti vai
kinai ir merginos. -Jokio mokes
čio už kyotimus nėra. Tie. kurie 
išlaikys kvotimus, bus užrašyti 
sąrašuose sulig jų gabumo, ir 
kada bus samdomi raštininkai, 
jie bus imami iš šio sąrašo, pra
dedant pirmuoju paeiliui. Politi
kierių ar tarpininkų įtaka gavi
me darbo nieko negelbsti.

Tėvai turintį vaikus, kurie y- 
ra baigę aukštesnius mokslus . «*
kaip High §chool ir panašiai, 
tuičtų paraginti savo vaikus 
dalyvauji šiuose kvotimuose. 
Nereikią, kad vaikas būtų bai
gęs net High School. Gabus vy
rukai ir mergaitės, baigę Gram- 
mar School, gali šiuos kvotimus 
išlaikyti.

John J. Roman, Commander 
Stephen Darius Post No. 317 

The American Legion.

Penktadienio vakare, sausio 
24-tą d., įvykęs ‘penny sale’ va
karas, kurį surengė Cambri- 
džiaus alumnai, pavyko neblo-i 
giausiai. Publikos atsilankė pu
sėtinai, ir visi turimi daiktai iš
leisti. Reikia pažymėti, kad su
rengus šį parengimą, alumnams j pokilį, mes abu trūkume žo- 
daug padėjo Cambridge N. J. džių išreikšti jums asmeniškai 
Seselės. Bet daugiausiai darbo padėkos žodį, nes buvome labai 
įdėjo į šį parengimą Sesuo E- sujaudinti. Mes esame labai dė- 
merentia. Alumnai gražiai- vei
kia, nesenai jie surengė šokius; 
kaip šokių taip ir šio parengimo 
pelną jie skiria dėl naujos sve
tainės ir klubo statybos. Alum- 
niečiai tikrai verti pagarbos žo
džio.

Alumnai Žaidžia

Campridge Alumnai surengė 
tarp savęs priešingas kuopas, ir 
ąącradienio vakarais žaidžia 
franklin St. Boiiiing Alleys. 
Taip pat ir merginos alumnietės 
neatsilieka nuo vaikinų, jos žai
džia tarp savęs ketvirtadienio 
vakarais. Dabar laukiama kas 
pasieks geriausio rezultato, vai
kinai ar merginos. Alumnų žai
džiančias kuopas suorganizavo 
kun. A. Baltrušiūnas.

Labai laukiame choristų šo
kių, jau kai kurie turime ir nau
jus tiatus įsigiję. Gerbiami cho
ristai neduokit mums ilgai lauk
ti, nes labai norime dar prieš už
gavėnes pašokti.

MIRĖ

kingi šeimininkėms ir šeiminin
kams, kurie mums surengė taip 
gražų pokilį. Mes žinome, kad 
jūs daug tam vargo ir triūso pa
dėjote. Todėl labai širdingai dė
kojame visiems, kurie įteikė 
mums brangias dovanas, bū
tent: kleb. kun. Pr. Juškaičiui, 
Nukryžiuoto Jėzaus Seselėms, 
pp. P. A. Radaičiams. p-niai T. j 
Jankauskienei ir šeimai, po
nams Roketenetz, pp. Zekevi- 
čiams, pp. Kasparams, pp. Shar- 
kams, savo krikšto vakiams. Ci
nai ir Juozui Povilaičiams, pp. 
Mankams. Tariame visiems atsi
lankiusiems širdingą lietuvišką 
ačiū, nes jūs savo atsilankymu 
pagerbėte mus, už ką mes jums 
esame labai dėkingi.

A. M. Zaveckai.

! GRŪDAI

_ ________________f
Jie ne tik priduoda spėką 

1 ir energiją dirbimui, bet 
1 vedą prie sveikatos.
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i — Iš okupuotos Lietu
vos išnykus sunkiesiems 
automobiliams (sunkveži
miams) Autotresto bend
rovė skelbia, kad norint 
užsitikrinti prekių perveži
mą, pareiškimus reikia 
paduoti mažiausia 20 die
nų iš anksto. Girdi, ateity
je krovinių pervežimas au- 
tosunkvežimiais bus vyk
domas pagal planą. Masko- 
lijoje jau seniai viskas 
vykdoma “pagal planą”, 
bet išeina bolševikiška be
tvarkė!

— Vilniuje papildomai 
nacionalizuotas 79 ir pro
vincijoje — 2 prekybos į- 
monės.

(VAIRUS SKELBIMAI

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove & Furnace Rtpairs 

Oil Burners

C. J. KUČINSKAS (|hy) 
322 Dorchester St.

Šou. 0346

(VAIRAS
Nepairąsias Palengvinimas 

Reumatižkų Skausmų

;ąi raumenų 
iai žmonių

„jrr.-r.

QI R pOIJI Y
“The purple of the A«»ociafięn shall 
be to help preservę the aid
fraditioib of"onr country. Kie Tnttėd 
Statės of Americn, to reyerc itš “lauru 
and ip>pjre ofhers to yespeet aąd obey 
fhem. and in all to aid in Rakina 
♦Įiis copdtty fteater aid hetter”

v YYPNNE’S 
HOUSE QF BEAUTY

YVONNĖ NIAURA,
Lietuvąįtė plaųĮcų grožio kultūros žinovė-ekspertė
9 EASTERN AVĖ. ' PEDHAM, MASS.

•* Tef.&ėd 1636V

Mūsų lietuvių jaunimas per- 
mažai domisi valdiška tarnyba. 
Iš mano patyrimo žinau, kad 
daugelis ųaūsų lietuvių jaunimo 
yra pilnai kvalifikuoti užimti 
valdžios darbus. Kad gauti val
džios darbą (Civil Service) rei
kia išlaikyti kvotimus.

Šiais metais tokie kvotimai į-
«•>' -it i . .

vyks visoje Massachusetts val
stybėje, išskiriant Bostoną, ko
vo 8 dieną ir Bostone kovo 22 
dieną. Aplikacijas reikia paduo
ti nevėliau vasario 24 dienos.

• -J f 'z r -

Šie kvotimai bus raštinės
♦. * s ** •

darbininkams (Clerical Servi
ce) . Kandidatai turi būti ne jau
nesni 18 metų ir turi mokėti 
raštinės darbus. Massachusetts

: - » f ’

valstybės tarnyboje raštinin
kams moka 900 dolerių į metus. 
Miestų ir miestelių tarnyboje 
moka nuo 12 iki 18 dolerių į sa
vaitę.

Aplikacijas galima gauti užė
jus asmeniškai arba laišku pa-Į 
reikalavus iš Division of Civil ^a<^ Jau v*sas mėnuo kaip ser- • •' T TI J! T"> * v • —

Daugeliui žmonių mūsų 
žodis grūdai reiškia pusry- • 
čių valgį. Bet tikrai tas žo
dis turi platesnę reikšmę. 
Žodynas mums parodo, jog 
grūdai yra tai iš žolių iš
auginti javai, kurie duoda: 
mums maisto visam metui,! 
o ar tie grūdai nėra tai

Pirmadienį, sausio 20-tą d., 
mirė Aleksandras Stankūnas. 
Velionis paliko nuliūdime žmo
ną Oną, tris sūnus, Aleksandrą, kviečiai, kukūruzai, rugiai, 
Steponą ir Juozą, ir dvi duktė- avižos, ryžiai ir miežiai, 
ris, Oną ir Grace. Taipgi paliko Kviečiai nueina į malūnus 
nuliūdime senutė iš žmonos pu- ir grįžta pas mus į virtuves 
sės. Ketvirtadienį, sausio 23-čią kaipo miltai. Kukūruzai 
d., velionis iškilmingai palaido- sutrinami į gatavą valgyti 
tas iš Nekalto Prasidėjimo pa- padarą, sudaromi į miltus J 
rapijos bažnyčios, šv. Mykolo arba krakmolą arba pakei-' 
kapuose. Palikusiai nuliūdime čiami į kitokį valgomą' 
velionio šeimai, reiškiame gi- daiktą. Reikia priprasti’ 
liausią užuojautą. A.D. valgyti grūdinius valgius.;

I

Į
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South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav

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

gasoliną pas mus 
Nuvalom purvinus karus u 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 8roadway So. Boston, Mas*

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

••'*r«luodu įvairiausio* rflAlei- •■> 
<in1u» Ir sidabrinių* daikto.

r&lpgl t> pataisa,

•» MEST 8«OAOW‘ 
*o Sostor M»«.

U

LANKĖSI
lan

kėsi Darbininke Bronė Jakavi- 
čienė iš Cambridge, “Darbinin
ko” seno prietelio ir rėmėjo 
žmona ir nusipirko gražių lie
tuviškų rekordų už visą dešim
kę. P-nia Jakavičienė pranešė.

Pirmadienį, sausio 27 d.,

VALGOMOJO DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mčsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kur*. 

Kęlbiasl “Darbininke“ apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma 
onlal patarnauja. Nučję ! bilę kurią 
natSte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE
Telephone COLumbla 6702

29 SAVIN HTLL AVENUE
DORCHESTER. MASS

krautuvę pasakykite, kad Ju skelbtn-j

Perklos Markei
P. Baltruiiūnas ir p. Klinga, Sa* 
VS3 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS

Peter P. Plevacl
(PLEVOKA8'

Septyniais būdais stogų deng6ja> 
Sodewall Stut Meta) Work 

Namus Modernizuoja Mokestis au 
3—6—0—12 mėnesių išsimokėjimu 

riJRl 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminu* 

'leras Darbas - Kainos Zenu- 

324 E St, So. Boston
TEL 8OU 1452

Apskaltltavimai tr patarimai aya»

i

»
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skaudėjimų, išsinarinimų ir Šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas Hni- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kuHu jau išparduota. Todėl neati- 
deliodami nusipirkite ir jus bonkūtę 
Pain-Bxpellerio. Reikalaukite Pain- 
ExpeIIerio su inkaru ant dėąutęs.

. . . .4 .. Ą .. >• *

AR JAUČIATĖS NUVAI& 
-BE VIKRUMO?

Skauda galvų — išpūtę viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ait
rumas. imkite FEEN-A-MINT. Ta 
malonaus skonio liuošuojanti 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 FEEN-A- 
MINT. Jis tinka ir jūsų šeimai. Nu- 
ąipirkit FEEN-A-MINT šiandienį

Draugijų Valdybų Adresai
CĮRABORJAJ

gąs jos vyras Vladas. Bet ačiū 
Dievui, jau einąs geryn. Linki
me p. Jakavičiui - Jakui greitai 
pasveikti.

Taipgi tą pačią dieną lankėsi 
iš Cambridge p. J. .Tebėra. At-. 
silankymo proga jis atsinaujino 
“Darbininko” prenumeratą.

Pirmadienį, sausio 27 d., ryte, 
“Parbininke” lankėsi iš New 
Yorkp atvykę Danielius ir Jad
vygą Ąverkai su savo dukrele. 
Jie dalyvavo p. Vilniškių jung
tuvėse ir ta proga pasisvečiavo 
pas artimuosius.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBĄ MOTINOS 4VC.

Pirmininkė — Eva Markslenė,
625 E. 8th SL, So. Boston, Masa 

Tel Šo. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletskienė,

564 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė

<115 Washington St., Roslindale 
Tel. Parkway 2352-W.

iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th St., So. Boston, Mass 

rvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,
111 H St., So. Boston, Mass. 

>raugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utaminką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

'Įsais draugijos reikalais kreipkitės 
nmtn»nlu nUHintnlr*

PASKUTINĖ PROGA

Lietuvių kalbos pamokos galu
tinai prasideda antradienį, sau
sio 28 d., 7:30 va’, vakare, pa- 

* • r •. •
rapijos svetainėje, 492 E. 7th 
St., So. Bostone. Kursus veda L.» * <
Vyčių 17 Algirdo kuopa So. Bos
tone. Kursai vedami praktiškai. 
Visiems nemokantiems ar silp
nai kalbantiems lietuviškai, ge- 
riausia progą pasimokyti.

V y čių Valdyba.

tV. JONO EV. BL. PA4ALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera, 
16 Winfield SL, So. Boston, Masa

Prot. RašL Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk„ So. Boston, Masa

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška.
440 E. Sixth SL, So. Boston. Maa*

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas trt 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesic 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 49 

tth Stt Rn Rnąrt'nn M

S. Barasevičius ir Sūnus
SENIAUSIAS 6IOS VALSTYBIŲ 

LIETUVIŲ GRABORIUS '• 
BAL8AMUOTOJA8
Turi Notaro Teise*

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

Gvven vieta: 838 Dorchester *». 
Tel COLumbla 3687

I

I

r

CASPER
FUNERĄL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mas*. 

Moli t.Casper 
(KASPERA8) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamutojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt) 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

o

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, 

Ą. faletsk” f. E. Zaletskas 
Gr&borai ir Balaamuotojal 
Patarnavimas dieną ir oiktj
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
‘IU?T8I. 80U 
. lifel 8OU ——' ■ ■ ■
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LDS Connecticut Apskričio 
PROTOKOLAS

Metinis LDS Connecticut aps
kričio 51-asis susivažiavimas į- 
vyko 15 d. gruodžio, 1940 m., 
Šv. Andriejaus parapijos salėje, 
New Britain, Conn.

Susivažiavimo darbą pradėjo 
vietinės LDS 36 kuopos pirmi
ninkas, A. Mičiūnas. Pasveiki
nęs atvykusius svečius ir atsto
vus, pakvietė vietos kleboną, 
kun. M. Pankų, atkalbėti maldą.

Malda, pačio klebono parašy
ta, giliai sujaudino visus atsto
vus. Po to klebonas pasakė nuo
širdžią sveikinimo kalbą, ir pa
reiškė darbininkų klasės žmonių 
vertingumą ir jų išnaudojimą. 
Taip pat ragino uoliau darbuo
tis LDS gerovei ir būti visiems 
jos nariais, pritraukiant kiek
vieną uolų darbininką tikėjime 
bei darbe prie šios organizaci
jos. Toliau apskričio valdyba 
užėmė vietas, ir apskričio pirm. 
Dr. M. J. Conley pasveikino su
važiavimo dalyvius.

Suvažiavimą sveikino žodžiu 
J. Bernotas, B. Mičiūnienė, A. 
Matulaitis, A. Kaunietis, F. 
Rumskis ir V. Petrukevičienė. 
Laišku sveikino A. Krikščiūnas 
iš Washington Depot.

Apskričio valdyba dalyvavo 
pilnai išskydus tik dvasios va
dą, prelatą J. Ambotą. Sesijų 
vedimas vienbalsiai * pavestas 
apskričio valdybai, būtent: pir
mininkui dr. M. J. Colney, vice- 
pirm. — J. Bernotui ir rašt. — 
B. Mičiūnienei. Mandatų ir su-! 
manymų komisijon išrinkta po
nia Colney ir J. Matulaitis; re
porterių — A. Kaunietis, tvark
dariu — A. Mičiūnas. Perskaity
tas protokolas iš pusmetinio su
sivažiavimo priimtas vienbal
siai. Mandatų patikrinimo ko
misija pranešė, kad mandatai 
yra tvarkoje. Seka atstovų re
gistravimas ir ženklelių prise- 
giojimas, kuriuos pagamino vie
tinė kuopa. Ženklelius prisegiojo 
ponia Colney ir ponia U. Liutke- 
vičienė.

M. J. Colney, MJ>.
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.

Atstovai dalyvavo sekančių 
kuopų:

5- tos kp., Waterbury — A. 
Gvazdauskas, M. Karinauskie- 
nė, U. Liutkevičienė, dr. M. J. 
Colney, J. Bernotas ir B. Šil- 
kauskas.

6- tos kp., Hartford — K. Ta
mošiūnas, P. Ambrozienė, A. 
Kaunietis, B. Kniukštienė, P. 
Manikienė ir V. Petrukevičienė.

28-tos kp., New Haven — J. 
Mišeikis, J. Bataitis, J. Matulai- 

■ tis, V. Norkūnas ir F. Rumskas.
36-tos kp., New Britain — A. 

'Gurskis, A. Mičiūnas, V. Vaznis 
ir B. Mičiūnienė.

Viso dalyvauja 21 atstovas iš 
keturių kuopų ir trys viešnios: 
ponios Colney, O. Bataitienė ir 
E. Gvazdauskienė. Viešnioms 
suteikta ženkleliai ir sprendžia
mi balsai.

Po to sekė valdybos raportai. 
Pirmininkas dr. M. J. Colney 
pareiškė padėką raštininkei už 
sutartiną kooperavimą darbe, 
kuri daug darbavosi visuomet ir 
virus, ypatingai prisidėjo prie 
Bridgeporto kuopos atgaivini
mo. Raportas priimtas. Vice
pirmininko J. Bernoto raportas 
priimtas. Raštininkė B. Mičiū
nienė pareiškė, kad parašė aps
kričio istoriją, uoliai rėmė ir pa
sidarbavo trilypės gegužinės 
reikalu; rašė į “Darbininką” ir 
sušaukė apskričio suvažiavimą 
susitardama su apskričio pirmi- 

! ninku. Raportas priimtas. Iždi
ninko raporto ištrauka: Per 
pusmetinį suvažiavimą balan
sas buvo $69.33. Laike suvažia
vimo išmokėta: valdybos kelio
nės lėšos — $4.00, 28-tai kuopai 
už užkandžius $5.00. Šv. Mišių 
auka $2.00, auka “Darbinin
kui” — $5.00. Viso išmokėta 
$16.00. Ižde liko $53.33. Rapor
tas priimtas. Iždo globėjai pilnai 
sutiko ir patvirtino jo raportą. 
Organizatoriaus raportas. Or
ganizatorius dirbo daugumoj 
savo kuopoj. Rap. priimtas.

Kuopų raportai. —
Waterbury, 5-ta kp. Narių tu

ri 105, turėjo keturis parengi
mus, aukavo katalikiškiems rei
kalams, ir pagal išgalės rėmė 
visus katalikiškus parengimus.

Hartford, 6-ta kp. Narių turi 
59, turėjo surengę tris vakarus, 
Iškilmingai paminėjo kuopos si
dabrinį jubiliejų, uoliai pasidar
bavo trilypės gegužinės rengi-

• » |jV
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Afrikoje laike britų kovų su italais, ypač paskutiniais laikais Libijoj, tūkstančiai italų pateko į britų- 
australiečių nelaisvę, šis vaizdas parodo suimtus italus, kurie išvežami į nelaisvės kempes, kur turės laukti 
karo užbaigos, kad sugrįžus į savo tėviškę. Daug vargo tenka patirti belaisviams kur jie nebūtų. Teks ir ita
lams gerokai pavargti belaisvės gyvenime.

LENINO KAVALIERIUS

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

BROCKERT’ 
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 paries, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti.

60 Ellsworth St 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia RdM 

South Boston ji______  .

PHONE
So. Boston 

2271
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lių organizaciją. | .
Aš noriu savistoviai 

važiuoti garvežiu. Padėkite 
man gauti mašiną, ir aš 
parodysiu, kad ji gali bėg
ti du kart greičiau.

Petrą Krivonosą pasky
rė garvežio EU 684-37 ma
šinistu. Tai buvo sena, bet 
tvirta mašina, iki kraštuti
numo apleista. Tik Krivo- 
nosui išvalius ją ir išplo
vus nuo kamino iki ratų 
pasirodė, kad mašina bu
vo dažyta tamsiai žalia 
spalva. Dabar ji švitėjo 
kaip nauja.”

Štai šita nuvalyta maši
na Krivonosas pasiekė“ne- 
paprastą” rekordą: jis pra
važiavo nustatytą normą 
—23 kilometrus per valan
dą!

Už šiuos nuopelnus Kri
vonosas gavo Lenino ir 
raudonosios vėliavos ordi
nus, jis išrinktas į SSSR, 
aukščiausiąją tarybą ir 
paskirtas vieno geležinke
lio ruožo viršininku.

Tenka pastebėti, kad ne
priklausomoje Lietuvoje 
buvo laikoma savaime su* 
prantamu dalyku, kad ma* 
šinistas turi prižiūrėti ir 
nuvalyti mašiną. O kai vi
soje sovietų Rusijoje atsi
rado vienas mašinistas, 
kuris dasiprotėjo nuvalyti 
mašiną ir pravažiavo per 
valandą 23 kilometrus — 
jis pasidarė visos Rusijos 
didvyriu, apibertu ordinais 
ir aukštomis vietomis!

Dabar šis Krivonos sta
tomas pavyzdžiu visiems 
Lietuvos geležinkelinin
kams!

'T

—Kaune leidžiamas toks 
savaitraštis “Geležinkeli
ninkas”, kuris pasivadinęs 
“Lietuvos TSR geležinke
lininkų profesinės sąjun
gos savaitinis laikraštis.” 
Tame savaitraštyje jau ke
lintas mėnesis kas nume
ryje reklamuojamas Piotr 
Privinos, kurio atvaizdai 
dedami per ištisą puslapį. 
Lietuvos geležinkelininkai 
raginami imti pavyzdį iš 
šio Kreivanosio. Kuo gi šis 

______ ________ vyras pasižymėjo? Jo “did- 
Iždo globėjai—-A Kaunietis .,1 vyriškus” žygius sužinome

dovanėlė iš iždo $2.00. Šiuomi

me. Atstovai pareiškė taip pat skričio iždo aukos sekančiai: — 
ypatingą pagyrimą 6-tai kuopai Federacijai — $10, “Darbinin- 
už surengtą šaunų paminėjimą kui” $10., Marianapolio Kolegi- 
25 metų kuopos gyvavimo. į jai $10., Marijonams į Pietų A- 

New Haven, 28-ta kp. Narių meriką $5.00.
turi 15, turėjo parengę vieną i Pareikšta užuojauta panelės 
pikniką, daug veikė parapijoje M. Jokūbaity mainytei, įvykus 
ir daug dirbo trilypės gegužinės sužeidimo nelaimei ir paskirta 
parengime.

New Britain, 36-ta kuopa. Na-'pa«Wt pavesta poniai Colney. 
rių turi 13, platino “Darbinin- Patarta iždimnkui susižinot su 
ką”, dirbo parapijoje ir uoliai Lietuvos atstovybe dėl L L. P. 
prisidėjo prie trilypės geguži
nės rengimo. Kuopų raportai 
priimti su pagyrimu.

Komisijų raportai. —
Trilypės gegužinės komisijos 

narys J. Matulaitis, iš New 
Haven, perskaitė raštu geguži
nės pasekmes, būtent: {eigų — 
$734.43; Išlaidų $433.87.

Trims apskričiams liko pelno 
po $100.18, kuriuos pridavė aps
kričių iždininkams. Raportas 
priimtas su pagyrimu. Geguži
nės rengimo komisija pareiškė, 
kad ateity rengiant gegužinę, 
visos kuopos daugiau koope
ruotų su komisija, ir pasekmės 
bus dar didesnės ir darbas leng
vesnis.

Kuopų atstovų raportai iš 
LDS Jubiliejinio seimo. Rapor
tus išdavė 5-tos kp. atstovė M. 
Karinauskienė, 6-tos kp. — V. 
Petrukevičienė ir p. Manikienė. 
Atstovės pareiškė daug džiaug
smo ir gražių minčių. Atstovių 
raportai priimti.

Sekė kuopų įnešimai.
5-ta kp. pasiūlė ir pasiūlymas 

paremtas, kad apskritys suren
gtų kokį nors vakarą žiemos ar 
pavasario metu. Kurioj koloni
joj vakaras įvyktų, tai tos kolo
nijos kuopa pelną pusiau dalin
tųsi su apskričiu. Pasvarsčius 
plačiau įnešimas atmestas. Pa
siūlyta ir paremta, rengti vėl 
bendrai trilypę gegužinę; palik
ta apskričių valdyboms paskirti 
vietą ir laikas. Pasiūlyta ir pa
remta, kad apskritys rengtų 
prakalbų maršrutą pavasario 
laike. Pasirūpinti pavesta aps
kričio valdybai. Pasiūlyta ir pa
remta, kad apskritis įsigytų 
nuosavą vietą prie jūrų, šiam 
sumanymui išrinkta komisija, į 
kurią įėjo Dr. M. J. Colney, K. 
Tamošiūnas ir V. Norkūnas. 
Pageidauta, kad apskričio val
dyba gautų nuo kun. M. Pan- 
kaus parašytą maldą, kuri būtų 
kalbama ateityje apskričių su
važiavimuose. Skaityti ir priim
ti atsišaukimo laiškai, iš K. Fe
deracijos ir Tėvų Marijonų iš 
Pietų Amerikos. Paskirta iš ap-

tonų.
Valdybon išrinkta: Pirminin

kas — Dr. M. J. Colney, vice
pirmininkas — .k. Mičiūnas, 
raštininke — B. Mičiūnienė ir 
iždininkas — K. Tamošiūnas. i

V. Petrukevičienė, organizato
riai — B. Šilkauskas, J. Matu
laitis. Dvasios Vadas Prelatas 
J. Ambotas visų atstovų pa
geidauta ir toliau pasilikti dv. 
vadu LDS Connecticut apskri
čiui. Baigiant suvažiavimo se
sijas atsilankė kun. J. Kripas ir 
nuoširdžiai pasveikino susiva
žiavimo dalyvius. Sesijos užda
ryta malda 6 vai. vakare.

Pusmetinis apskričio susiva
žiavimas įvyks Waterbury, Ct.

Dr. Jf. J. Colney, pirm. 
B. Mičiūnienė, rast.

HEfARUNJ.
lu. Vyčių 29 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyko sausio 13 d. 
Buvo nutarta suruošti kuopos 
metinius šokius, kurie įvyks 
gegužės 3 d., Šv. Jurgio parap. 
salėje. Kuopos šv. Komunija ir 
bendri pusryčiai pyks kovo 9 d. 
Buvo taip pat' išduotas raportas 
iš apskričio susirinkimo ir buvo 
pranešta, kad Lietuvos Vyčių 
diena įvyks liepos 6 d., Partry- 
low’s Grove, Kenilworth, N. J. 
Susirinkime aptarta ir kiti svar
būs reikalai. Prie kuopos prisi
rašė vienas fltuj&s narys. Se
kantis susirinkimas įvyks kovo 
10 d. F. V.

iš “Geležinkelininko” 29 
numerio. Tai pasirodo e- 
sąs mašinistas, kuris 1935 
metais padidino garvežių 
greitį. Seka toks aprašy
mas: “Tais laikais niekas 
nežinojo, kuomet ir kur 
važiuos ir kuomet grįš. 
Mašinistai stumdydavosi 
aplink darbų tvarkytoją, 
ir nieko nesužinoję, eida
vo namo gulti, o paskui 
vidurnaktį Krivonosas pri- 
sikimšdavo savo kelioninę 
dėžutę provizijos, įlipdavo 
į garvežį ir mašina vilkda
vo nedidelį riedmenų šą

v •

statą su anglim 12-15 ki
lometrų per valandą grei
čiu, ilgai stovėdama per
važose.

< Jazykovo - Gavrilovkos 
! prasilenkime yra dešimtis 
'kilometrų pakilimas. Tuos 
’ dešimtį kilometrų trauki
nys paprastai vilkdavo 1 
valandą ir 15 minučių. Jį 
pralenkdavo gretimais ste
pių kelių važiuoją vežimai 

—Ne, taip važiuoti ne 
galima! — manydavo Kri- 
vonisas. Jis suprato, kad 
tokiu važiavimo tempu ge
ležinkeliai negalės aptar
nauti dieną iš dienos au
gantį šalies socialistinį ū- 
kį. Kasyklose didėjo neiš- 
vežamos anglies kalnai. 
Vienos tik Delbacevskio 
dalies rajone gulėjo apie 
milijonas tonų anglies.

Pavieniui nebuvo įmano
ma sulaužyti atsilikusius 
metodus ir darbo įpročius. 
Krivonosas kreipėsi pa
galbos į savo komjaunuo-
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Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd. ;
BALTIMORE. Md.

Telephone Plaza 8595 •
Llmosfnai d#l vlsokly reikalu.
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Mass., poniai Akstinienei ir J. 
Karsokui iš Worcester, Mass., 

I apylinkėj gyvenantiems gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems. Ačiū visiems .kurie tik 
kuo nors prisidėjo prie laidotu
vių ir staugimo.

Mykolas Kuzmickas.

MASmRLL k L
Mirus sausio 16 d. a. a. Emili

jai Kuzmickienei, mano žmonai 
už šv. mišių auka?, gėlių vaini
kus ir patarnavimus, reiškiu 
nuoširdžiausią padėką kuni
gams kleb. kun. Balkūnui, K. 
Paulioniui, J. Kartavičiui, J. 
Laurinaičiui, P. Lekešiui, varg. 
A. Visminui, varg. Kaminskui, 
solistui Vasiliauskui, graborei 
Valantiejienei ir jos asisten
tams, Šv. Rožančiaus valdybai ir 
narėms, giminėms iš Montello,

I t*----------VueniYOS ueneraiimo r 
loto NewYorke Paieškomi 

Asmenys
Antanavičius, Jonas, (John 

Antanawisch), gyvenęs Brook- 
lyne, Bostone arba New Yorke. 
Jo ieško brolio sūnus Nikode
mas Antanavičius.

Rudaitienė, Antanina, arba jos
vaikai Vincas, Benjaminas ir 
Juozas Rudaičiai.

Skinkys, Vincas, kadaise gy- 
’venęs Čikagoje, m.

šių paieškomųjų giminės yra' 
pabėgę nuo bolševikų teroro o-j 
kupuotoje Lietuvoje ir reikalin
gi skubios pagalbos.

Ieškomieji arba apie juos žt-, 
nantieji rašykite:
Lietuvos Generalinis Konsula

tas, 41 West 82nd Street, 
New York, N. Y.;

I

Dovana
ęfinrf Ai BuMoefarf

ROYAL Portable rašomoji 
mašinėlė.

Ją galite įsigyti labai priei 
narna kaina ir lengvais išsi 

mokėjimais.

366W.Broadway,
DARBININKAS

v So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2680
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