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VASARIO U
Sekmadienį, vasario 16 d. 

minėsime Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 
šventę. Lietuva pavergta, 
bet lietuvis, laisvės para
gavęs, svetimiems never
gaus. Pavergtieji lietuviai 
Lietuvoje neša sunkų kru
vinos Stalino vergijos jun
gą. Jie šaukiasi į laisvėje 
gyvenančius savo brolius 
pagalbos. Toji pagalba gali 
būti energingu darbu ir 
sunkiai uždirbtais centais.

Minėdami Lietuvos ne
priklausomybės paskelbi
mo šventę, padarykime pa
siryžimą dirbti ir aukoti, 
kad savo broliams paverg
toje tėvynėje iškovotume 
laisvę ir Lietuvai nepri
klausomybę. Nenusiminki
me, Dievulis duos mums 
jėgų, jeigu tik mes Jam 
būsime ištikimi, ir jeigu 
prašysime Jo pagalbos.

Vasario 16, minėkime 
bažnyčiose ir svetainėse.
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Trečiadienį, vasario 12 
d. “Darbininko” redakcija 
persikėlė į antrą aukštą, 
kur buvo adv. K. Kalinaus
ko ofisas. Persikėlimo prie
žastis: “Darbininko” krau
tuvės priekyje, kur buvo 
administracija, atidaroma 
įvairių reikmenų krautuvė. 
Dabar eina pasiruošimo 
darbas. Administracija 
persikelia į , redakcijos 
kambarį.
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TIKYBOS PAMOKOS 
MOKYKLOSE Reika!a jja Laivų - Bombnešių

Vichy, Prancūzija, vas. mas, bet daugely vietų 
13 -— Naujoji Prancūzijos bažnyčios dar tebėra užda- 
Petain vyriausybė išleido rytos ir mokyklose varo- 
įstatymą, kad valstybė pa- ma griežtai socialistinis 
laikytų tikybines mokyk- auklėjimas.
las ir kad visose mokyklo- švietimo ministeris Pon- 
se būtų mokoma tikybos ton pareiškė, kad “socia- 
mokslas. Nuo 1896 metų listinis mokyklose auklėji- 
Prancūzijos vyriausybė jo- mas pasiliks nepakeistas, 
kios paramos nedavė tiky- nes įstatymas to reikalau- 
binėms mokykloms. Karas ja”. Tačiau yra katali- 
atnešė daug vargo ir nelai- kams vilties, kad tas įsta- 
mių Prancūzijai, bet ir su- tymas bus pakeistas, 
grąžino žmones prie Dievo.! ---------------

* aa a • a • • aii Vokietijos Karo Laivai Hu-
1 skandino 13 Anglijos Laivų

Į Berlynas, vas. 13 — Vo- i
Meksika, vas. 13 —Mek- kietijos karo vadovybė 

sikos naujai išrinktas pre- praneša, kad jos karo lai- 
zidentas Avila Camacho vai nuskandino 13 Angli- 
pažadėjo Katalikų Bažny- jos prekinių laivų Atlanti- 
čiai laisvę, bet tik laikas. ko vandenyne. Sakoma, 
parodys ar tie pažadai išsi- j kad tarpe nuskandintų bu- 
pildys. Šiuo metu Katali-jvę keletas nemažų trans- 
kų persekiojimas neveda- atlantinių laivų.

Nauja Viltis Meksikos 
Katalikams

Washington, D. C., vas.
13 — Pirmadienį, vasario
10 d. Bellevue viešbutyj 

j rastas nušautas ar nusišo- 
l vęs gen. Walter G. Krivits- 
jky, buvęs Sovietų Rusijos 
slaptosios policijos virši- 

zinomą Lietuvos koopera- ninkas> kuris 1937 m. susi- 
cijos bendrovę Lietūkis pykę§ su Stalinu dėl sušau-

II I I 
ir jos vietoje įsteigė Lie-.jyjj^ įžymesnių raudono-1 
tuvos respublikinę vartoto- į sįos armijos karininkų ir i 
jų kooperacijos sąjungą”. ’.................... ” • •
Ši naujoji sąjunga parėmė 
visą “Lietūkio” turtą.

—Okupantai likvidavo
v • — - —

cijos bendrovę “Lietūkis”

Bažnyčia Gn Žmonių 
Teises

Vatikanas, vas. 13 — Per 
Vatikano radio buvo pasa
kyta kalba, kurioje išrody- 
ta, kad Bažnyčia visuomet 
kovoja už žmonių laisvę ir 
teises. “Žmonės turi būti 
laisvi ir už tai Bažnyčia 
niekuomet nenusilenks rei
kalavimui, kad galybė yra 
teisybė. Bažnyčia nesikiša 
j valstybių valdžios for
mas, bet ji pakels protesto 
balsą, jei jos pasiuntiny
bės darbas bus trukdomas. 
Ji saugoja, kad teisingu
mo ir ištikimybės dėsniai 
tarp žmonių ir tautų ne
būtų laužomi; ji griežtai 
pasipriešina, kada žmonių 
laisvė ir teisės yra varžo
mos”.

gų”. Jis priešingas, kad A- 
merikos karo laivai būtų 
siųsti į Angliją, nes esą y- 
ra reikalingi turėti šios ša
lies apsigynimui.

Prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, kad jei Amerikai 
ir priseitų kariauti su Ja
ponija, pagalba Anglijai 
būtų galima duoti.

Anglai Bombarduoja 
Etijopij?

An-

I
I Washington, vas. 13 — 
Wendell L. Willkie, sugrį
žęs iš Londono, pareiškė, 
kad Anglija reikalauja ka
ro laivų bombnešių, tankų, 
šautuvų ir visokios karinės 
medžiagos iš Amerikos. 
Pats Willkie pataria, kad 
Amerika siųstų kas mėnesį 
bent po 5 ar 10 karo laivų 
į Angliją.

Į Jis įspėjo senatorius sa
kydamas, kad “niekas ne
gali užtikrinti, kad pagal
ba Anglijai neįtrauks šios
šalies į karą, ir pridėjo, Londonas, vas. 13 

j “ir niekas negali pasakyti glijos lakūnai bombardavo 
ar Anglija laimės karą ar Etijopijos sostinę Addis A- 
ne”. baba ir sunaikino Italijos

Amerikos laivyno sekre- tvirtoves. Afrikoje Angli- 
torius Knox pareiškė: “Aš jos kariuomenė žygiuoja 
tą pasakysiu apie Willkie gilyn į Italijos provincijas, 
kalbą: aš esu laivyno se- nesutikdami pasipriešini- 
kretorius ir esu priešingas mo iš Itali jos pakrikusios 
sumažinimui laivyno jė- kariuomenės.

BULGARIJA SUSIRŪPINUS 
KARU

Audros Vertai — didžiausioji Lietuvos šventenybė 
Pavergtieji žmonės šaukiasi Dievo Motinos pagalbos išsilaisvin
ti iš kruvinųjų pavergėjų nelaisvės. Prošy! 
gyvenanti lietmvižk/’kad mūsų tėvynė Ą.ie1

žmona prašė, kad Jung. 
Valstybių FBI padarytų 
tyrinėjimą, nes toji trage
dija yrh įtartina. Bet FBI 
atsisakė tyrinėti mirties 
priežastį, pareikšdama, 
kad tai nesąs jų reikalas.

Krivitsky esą pakartoti
nai sakęs savo draugams, 
kad jie netikėtų, jeigu ka
da ras pareiškimus, kad jis 
nusižudęs.

Krivitsky buvo labai su
sirūpinęs ,kada prieš 5 sa
vaites į Ameriką atvyko 
Hans Bruser, žiaurus ir į- 
žymus sovietų GPU agen
tas.

Bet policija tvirtina, kad 
Krivitsky pats nusižudęs.
— Žemės ūkio banke 

Kaune įsteigtos net 3 gru
pės, kuriose tarnautojai

t IIšiaip įžymių asmenų. Kri-i 
į vitsky buvęs priešingas to
kioms Stalino skerdynėms. 
Jis paspruko iš Stalino ‘ro
jaus’ ir atvyko į Ameriką.

Amerikoje jis rašė laik
raščiams ir žurnalams 
straipsnius apie Sovietų 
Rusi jos diktatoriaus bar
barišką rėžimą.

Krivitskio advokatas, 
Krivitskio žmona ir kiti jo 
draugai teigia, kad Kri
vitsky esą nušautas. Ka
da ji rado papludusi krau
juose, tai jo rankoje buvo 
ir revolveris. Be to, rado 
parašytus raštelius žmo- 

1 nai, kad jis turįs skirtis 
nuo savo šeimos. Sakoma, 
kad palikti rašteliai rusų, 
anglų ir vokiečių kalbomis 
esą falsifikuoti.

Sakoma, kad Krivitsky 
1 nuo pat atvykimo į Ameri- 
1 ką buvęs persekiojamas 
• Sovietų agentų.

1 Krivitskio advokatas ir

AMERIKA BUS ĮTRAUKTA 
I KARĄ

Paryžius, vas. 13 —Pran
cūzijos laikraščiai prana
šauja ir Amerikos piliečiai 
Prancūzijoje yra įsitikinę, 
kad balandžio ar gegužės 
mėnesy Jungtinės Ameri
kos valstybės bus pilnai į- 
traųktos į Europos karą.

— Kauno apygardos teis
mas sprendė buv. tekstilės 
fabriko savininkų bylą uŽ

’kime ir mes, laisvėje 
letuva atgautų nepri

klausomybę ir laisvę. Padvigubinkime darbą ir aukas kovai 
dėl Lietuvos nepriklausomybės.

Italija-Ispanija Susitarė
&

i
i Sofia, Bulgarija, vas. 13, [ 
Šimtai Vokietijos vyrų 
kasdien įvažiuoja į Bulga
rijos Dubrują. Vokiečiai 

! per Vengriją lėktuvais yra 
i paruošę įvežti į Bulgariją 
tris divizijas kariuomenės. 
Sovietų Rusija pareiškė 
Bulgarijos vyriausybei, 

į kad nesitikėtų pagalbos 
Stalinas 

visada kalbėjo, kad Bulga
rijai sovietai ateis į pagal
ba, bet kada pagalba rei- 

' . kalinga, pasakė, kad jos 
Stalinas bijo 
Hitlerio

. Roma, Italija, vas. 13 — Britai Bombarduoja Hanover prieš vokiečius.
Italijos ir Ispanijos atsto-i 
vai pilnai susitarę dėl karo 
rolių Europos perorgani
zavimui ir Viduržemio ir ______
Afrikos problemų. Sako- tani jos oro jėgos smarkiai ( 
ma, kad apie susitarimą bombarduoja Han over prįešintis 
pranešta ir Prancūzijos miesto industriją. Taip pat nams Yra manoma, kad 
valdžiai. Pranešimą pada- bombarduoja Bremen ir Hįtierįs užvaldys Bulgari- 
ręs gen. Franco, Ispanijos kaikuriuos svarbesniuo- 
diktatorius, ;
Bordigheros per Prancūzi- Danijoj, Norvegijoj ir 
ją. Taip pat gal bus pain- Prancūzijoj.

...

Industrijų

Londonas, vas. 13 — Bri-

v • Dla-

.ją ir nėr ia sius kariuome- 
grįždamas iš sius punktus Olandijoj ne prieš Graikiia, nes ki

taip jis negali daug ką Ita-

verčiami mokytis masko- formuotas apie susitarimą Blogas oras sutrukdė vo-'
Uų kalbos._______________ ir Adolfas Hitleris. j Riečiams Anglijos bombar-

• - I

Karo Pavojus Tolimuose Rytuose

I

A-

tai, kad jie iš kasos pasiė
mę pinigų. Už tą patį daly
ką buvo patraukti teisman 
“šereševski ir Ko.” ben
drovės savininkai. Teismas 
juos išteisino, nes paaiškė
jo, kad tuo metu, kai kalti
namieji pinigus išsiėmė, į- 
monės dar nebuvo nacio
nalizuotos, o draudimo im
ti dividendus dar nebuvo 
išleista.

Shanghai, vas. 13 
menkos konsulatas, gavęs 
įsakymą iš Washingtono 
valstybės departmento, į- 
sakė visiems Amerikos 
moterims ir vaikams grįžti 
į namus (Ameriką) iš To
limųjų Rytų - Kinijos ir 
Japonijos, kur susidarė
rimtas karo pavojus. .

Japonija sukoncentravo 
savo karo laivus ties Haip- 
hong, Prancūzijos Indo-Ki- 
nijoj. Britanija taip pat 
pasiuntė savo karo jėgas.

Visose kariaujančiose 
valstybėse didžiausias pa
siruošimas karui. Laukia 
pavasario.

reiškė, kad prieš Harry R. 
Bridges bus iškelta depor
tavimo byla.

Kaip žinoma, Harry R. 
Bridges, CIO organizato
rius vakaruose, gimęs Aus
tralijoje, buvęs komunis
tas. Bet Bridges tai užgin
čija. Gen. Jackson sako 
kad “nauji ir [ 
viniai” duoda pagrindo de-l 
portavimo bylai.

Bridges bus šaukiamas baiiijoj.

davimą. Todėl anglai galė
jo atsikvėpti ir geriau pasi
ruošti bombardavimui Vo
kietijos strateginių pozici
jų kanalo pakraščiuose.

I

Graikai Užima Kalnuotas 
Vietas Albanijoj

Br Turi Stoti Deporta- 
rimoTr*—

Washington, D. C.,
13 — Jung. Valstybių pro
kuroras gen. Jackson pa-

vas.

lams padėti.
Jei Hitleris užvaldys Bul

gariją, tada žinoma. Angli- 
i ia nutrauks santykius su 
Bulgarija, kaip nutraukė 

įsu Rumunija ir pradės 
; bombarduoti karines tvir
toves. Anglija atšaukė sa- 
į vo atstovą iš Rumunijos ir 
galima tikėtis, kad alie
jaus šuliniai ir sankrovos 

' bus bombarduojami. Čia 
Į Hitleriui gali nelaimė pa- 
. žiūrėti į akis. Vokietija rei
kalinga aliejų lėktuvams, 
tankams ir laivams, di- 
džiumoie gauna iš Rumu
nijos. Be aliejaus ir gazo
lino karas sustotų. Kas i- 
vyks, iei Anglijos lakūnai 
subombarduos Rumunijos 
aliejaus šulinius ?

Mussolini Tariasi Su Franco
| Vichv, Prancūzija, vas. 
13 — Ispanijos vadas, ge
nerolas Franco atvyko į I- 
taliją pasitarti su Mussoli
ni svarbiais reikalais. Mus
solini pakvietė Franco at
važiuoti į Italiją.

Pasitarimų reikalai už- 
__ _ _____ i. tik spė ia- 

ma. kad Mussolini reika
lauja Ispaniios pagalbos.

Athenai, Graikija, vas. 13 laikomi slaptai, 
— Italai nerodo jokio veik-; 
ismo karo fronte. Gal lau-

,°’ kia Pagalbos iš Vokietijos. Isoanija gralėtų daug Itali-1.
pd.pi ytl 3. rp/-w4Xl arraiVai ho įai rtacralhSfi i o i aiitilrfliTodėl graikai be didelių 

sunkumu varosi pirmyn, 
užima kalnuotas vietas AI-

teisman kovo 31 d.

Atvyko Iš Lietuvos
t

jai pagelbėti, jei sutiktų 
praleisti Vokietijos karo 
laivus į Gibraltara.

Vokiečių užpuolimas Gi-

Darbininkų Radio Programa

Įbraltaro. ir Graikijos per 
I Bulgariją, suskaldytų An
ieji jos na jėgas ir Italijai 
būtų didis laimėjimas. Bet 
generolas Franco jau daug 
svkių pareiškė Hitleriui ir 
Mussoliniui, kad Ispanija 
neprisidės prie Europos 

Į karo.
Toliau, dabartiniai Ispa

nijos santykiai su Anglija 
ir Amerika, rodo, kad 
Franco nesutiks duoti pa
galbos diktatoriams. Taigi 

i ir spėjama, kad Mussolini, 
juo didžių ir skaudžiu pra
laimėjimų, nori sudaryti 
taika su Prancūzija. Jis 
nori, kad Franco tarpinin
kautu taikos sudarymui.

Taip pat manoma, kad 
galutinai bus galima su
daryti taiką tarp Vokieti
jos ir Prancūzijos. Vatika
no sluoksniuose kalbama 
apie sudarymą taikos tarp

Dienraštis “Draugas” 
praneša, kad iš Kauno per 
Maskvą ir Vladivostoką 
atvyko p. Tranauskas, lie
tuvis Chicagietis. Jis atve
žęs įdomių žinių apie nau
jąjį gyvenimą Lietuvoje. 
Pasakojęs, . kad lietuviai! .• - Prašome pasukti sąvo radio rodyklę art 1120 kilo-1 Italijos ir Anglijos, net yra 
verkia apsikabinę savano-lcydes ir klausytis gražios lietuviškos programos w l ' 
rių paminkius kapuose. nWCOP stoties, Boston, Mass.

Šeštadienį, vasario 15 d., š. m. įvyks Darbininkų 
Radio programa, kurią skiriame paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo aktą ir Lietuvos nepri
klausomo gyvenimo iki birželio 15 d., 1940.

Programą išpildyti atvyks Aušros choras iš Gard
ner, Mass., vadovaujamas muziko J. Stačioko.

iš d-” vilties užbaigti visą 
karą. re •. yjąs
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I Bolševikiną Mokytojus
— Raudonoji Lietuvos 

valdžia deda visas pastan
gas .mokytojams subolše- 
vikinti. Vilniuje buvo su
šaukta pradžios mokyklų 
inspektorių ir jų padėjėjų 
konferencija, kurios metu 
agiattoriai laikė prakal
bas, reikalaudami per mo- 

1 kyklas vesti bolševikišką

T'.' < .---------------------------------------------—----- --- ------------------------------------------------------------------------- T“------------------------------------------------------------------

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Dieną Naktį Kala Ginklus
— Štai pavyzdys sovietų 

Lietuvos laikraščių savo
tiškos (turbūt, stachano- 
viškos) logikos. Oficiozas 
“Tarybų Lietuva” įsidėjo 
vedamąjį straipsnį, pava
dintą “Stiprinsime mūsų 
socijalistinę tėvynę”. — 
Straipsnyje randame to
kias frazes: “Tuo tarpu im-
perijalistų fabrikai dieną! propagandą. Žiemos atos- 
naktį kala ginklus, nežiū
rint to, kad žmonės turi 
badauti ir neturi kuo apsi
rengti”. O toliau sakoma: 
“O kad Tarybų Sąjunga 
būtų galingesnė, jai reika
linga daugiau tankų, dau
giau patrankų, daugiau 
lėktuvų. Tarybų Sąjunga 
turi turėti geriausia apgin
kluotą ir moderniausią ar
miją”.

Ir suprask tu, žmogau, 
koks yra skirtumas tarp 
sovietų Sąjungos ir vad. 
imperialistinių šalių, ku
rios “dieną naktį kala gin
klus...”

togų metu Vilniuje, Kaune 
ir vilsuose apskričių mies- 

• tuooe bus surengti bolševi- 
kišai “ideologijos” kursai. 
Daugelį lietuviškai nusis
tačiusių mokytojų išvai
kius iš vietų, Vilniuje ren- 

jgiami 6 mėn: pedagoginiai 
kuisai, kuriuose bus ren- 

įgiami mokytojai jau nau
josios “ideologijos” pa- 

I grindais.

DAftEINĮffKAS
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Laiškas Iš Lietuvos

— Dar lapkričio mėn. pa
baigoje Raseinių apskrity- 

Ije liko nenuvalyta 32 hek
tarai bulvių, Biržų apskri
tyje — 32 ha bulvių, 15 
ha pašarinių runkelių ir 5 
ha cukrinių runkelių. Di-

Į
i

i
I

Nepriklausomos Lietuvos kareivėliai, iškovoję Lietuvai nepriklausomybę ir laisvę, stovė
jo Lietuvos sargyboje per 22 metus. Klastingas priešas — Sovietai užgrobė Lietuvą, apsupo 
Lietuvos ginkluotas jėgas ir jas nuginklavo. Daug Lietuvos karininkų sušaudyta, daug jų sė
di kalėjimuose, o kareiviai, išsklaidyti Rusijos kariuomenėje, neša sunkų okupantų jungą. Bet 
kaip visa tauta, taip ir Lietuvos kareiviai laukia progos nusikratyti svetimųjų kruviną jungą. 
Jie iškovojo Lietuvai nepriklausomybę ir laisvę 1918-20 metais, jie* ir dar kiti nauji kareiviai 
atgaus Lietuvai nepriklausomybę ir laisvę pirmajai progai pasitaikius. Lietuvis nevergaus sve
timiems ! \ r -

— “Tarybų Lietuva” įsi-l____ ,___ ,
dėjo kažkokio ruso M. Zi-deli plotai nesurinktų šak- 
vovo straipsnį apie Adomą | niavaisių ir linų liko Tra- 
Mickevičių, jo 85 metų nuo kų, Šakių, Mariampolės ir 
mirties sukakties proga. 
Pasak autoriaus didysis 
poetas “šaukė prie aktyvių 
veiksmų prieš despotiškus 
Europos valdovus”.

Tenka prisiminti, kad A- 
domas Mickevičius tikrai 
aktingai kovojo prieš Ru
sijos carus, kurie anais lai
kais buvo okupavę Lietu
vą. Jeigu poetas gyventų 
dabar, tai jis dar garsiau 
šauktų į aktyvią kovą 
prieš raudonąjį 
Staliną, kurio maskoliškos 
įr mongoliškos gaujos kla
stingai atėmė iš Lietuvos 
valstybės nepriklausomy
bę ir iš lietuvių tautos 
brangiausią turtą— laisvę.

Vilniaus apskrityse.

— “Tarybų Lietuva” pra
neša, kad į Kauną sugrįžęs 
Alfonsas Vabalas, kuris 
pasižadėjęs šio laikraščio 
skiltyse pasidalinti savo 
įspūdžiais.

Tenka pastebėti, kad šis 
vabalas tėra vienintelis 
žmogysta, kuris su žmona 
įš Paryžiaus grįžo okupuo
toji Lietuvon. Jo žmona

despotą tarnavo Lietuvos Pasiunti-
nybėje Paryžiuje, o pats 
Vabalas dirbo Lietuvos 
spaudoje, šie Vabalai pa
sielgė grynai vabališkai ir 
perėjo sovietų Pasiuntiny
bės Paryžiuje tarnybon,

x z i bet ir iš ten jie buvo do ke-
mėnesių išguiti ir iš- 

siųsti okupuoton Lietuvon.
— Kauno universiteto 

technikos fakultetą baigė 
ir apgynė diplomus šie 
nauji inžinieriai: A. Juoza
pavičius, J. Klimas ir J. 
Širgedas.

ratinė mėsos gamybinio ar- į 
telė, kurios valdybon iš
rinkti šie žmonės: J. Gu
diškis, J. Pavilionis, I. Ro- 
zenblįumas, N. Senkeris, 
A. Levitanas, L. Kochanas 
ir S. Goldas. Tur būt, ši ar
telė gamins “košer” mėsą!

%

C.
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“The nnrpose of the Association shall 
be to help preserve the ideals and 
tr.vliticu' of oar conatiy. l*ie I nitpd 
Statės <>f Inierica. to revere ils Iaws 
and iii'pirf oi bers to respect and oboy 
them. antį in ai! ways to aid in matine 
ibis eonntry arreater ant! befter”

gyvo svorio kilogramą. 
Jautiena 3 rub. kilogra
mas, kiauliena 6—8 rub. 
kg., sviesto buvo 3 litai 
kg., o dabai* 8—9 rub. kg., 
pieno 1 litas 50 kapeikų. 
Juodos duonos kg. 50 kp., 
o saldainių kg. 16—40 rub. 
Degtinė, tabakas, cukrus 
viskas brangu. Avalinė, 
kur buvo vyriški batai 14— 
20 litų, tai dabar apie 100 
rublių ir tų nėra. Vyriški 
batai apie 250 — 300 rub., 
net naginių pora 16—20 
rub., o manufaktūros, y- 
pač vilnoniai daiktai, ne
apsakomai brangūs. Dar
bininkai, kurie uždirba a- 
pie 200 — 300 rublių į mė
nesį tai dar šiaip taip gali 
vegetuoti, bet sezoniniai 
darbininkai, kurie vasarą 
durpes kasė, prie laukų 
dirbo ir 1.1., o dabar žiemą 
be darbo, tai plaukai šiau
šias pagalvojus, kaip jiems 
reikės gyventi; jei vasarą 
uždirbdavo kur po 6 rub. 
per dieną tai dabar poros 
naginių negali nusipirkti. 
Pradėta vaginėti. Laikraš
čiai rašo, kad darbininkai 
bus pradėta nemokamai 
gydyti, senelių prieglaudos 
nemokamai; mokytis dy
kai, tai turi brangiai imti, 
kad kontrabandos nebūtų 
sulyginus su kitomis res
publikomis. (Vadinasi ki
tose respublikose dar blo
giau. Red.). Aš dirbti ne
galiu ir nežinau, kaip rei
kės užbaigti amželį. Todėl 
labai gailiuos palikės A- 
meriką. Linkėjimai nuo 
manęs visiems su Naujais 
Metais.

Lapkričio 11—13 d.d. ap
lankiau brangią mūsų tau
tos širdį ir lopšį — Vilnių. 
Vilnius — tikybinio lietu
vių gyvenimo centras. Vil
nius kultūros židinys. Žiū
rėdamas į didingus namus 
ir nesuskaitomus bažny
čių bokštus, prisimeni gar
siąją mūsų tautos praeitį. 
Džiaugiuosi begalo, kad 
pirma negu užmerksiu a- 
kis, išvydau tą mūsų Jeru
zalę. Aplankiau apie 10 
bažnyčių, kurių gražumu 
negaliu iki šiol atsidžiaug
ti. Kaikuriose bažnyčiose 
po 10 
tų brangiais paveikslais ir 
stovylomis, kurių tik rude
nio trumpos tamsios die
nos neleido pilnai pamaty
ti^ Prie Aušros Vartų pilna 
žmonių rankas iškėlę mel
džiasi, net gatvėje klūpo. 
Sidabriniais votais nusag
stytos sienos, kurių, sako, 
yra net 14,000. Tai tikin
čiųjų atsidėkojimas Dievo 
Motinai už gautas malo
nes. Žinoma ne visi galėjo 
tai padaryti. Pilnos ir ki
tos bažnyčios maldininkų. 
Kažin kodėl taip jauku, ra
mu buvo prisiminti tą di
dingą mūsų praeitį.

Bevaikščiodamas po mie
stą radau lietuvišką valgy
klą, kurioje užėjęs gavau 
pietus ir kambariuką per
nakvoti. Tarp valgančių iš 
užpakalio pamačiau kuni
gą; paskui paaiškėjo, kad 
tai būta vyskupo Reinio, 
kuris ten pat turi 2 kamba
riukus. Valgo bendrai. Jo 
juodi plaukai jau visiškai 
žili, šeimininkė norėjo ma
ne supažindinti, bet aš, 
menka smilgelė, nedrįsau 
stoti prieš ąžuolą. Paaiški
no, kad buvo gavęs kiek 
ten pašalpos, bet dabar nu
savinta. Prie manęs atėjęs 
milicininkas uždėjo ans- 
paudą ant vyskupo rašo
mos mašinėlės. Vilniuje 
dabar yra apei 300,000 gy
ventojų, apie 50 spaustu
vių, apie 30 katalikų baž
nyčių ir keletą cerkvių. O- 
ras man labai patiko. Bro
lio vaikui norėjau gauti 
medžiagos paltui ir nega
vau — tuščios manufaktū
ros krautuvės. Knygynų a- 
pie 8 pilni knygų. Maisto, 
saldainių, gėralų, o manu
faktūros, jei kur ir yra 
kiek, tai žmonių eilės stovi 
po kelias valandas.

Grįždamas buvau susto
jęs Kaune, tikėdamas čia 
gauti , bet ir čia tas pats. 
Nubėgau į “Drobės” ame
rikiečių fabriką. Ten man 
visi pažįstami direktoriai 
sėdi kalėjime, už tai, kad 
bendrovės pinigus išėmė iš 
banko (žinoma savo). Bu
vęs vartų sargas dabar di
rektorium. Nusavinti fa
brikai, bankai, krautuvės, 
valgyklos, prieglaudos, di
desni namai — viskas. Tik 
smulkios dirbtuvėlės palik
tos, Kur dirba keletą žmo
nių iki 10.
Šalia lito pradėjo eiti rusų 

pinigai: 1 litas = 90 kapei
kų. Pas mus buvo 7 manu
faktūros krautuvės, dabar 
tuščios. Labai daug išpir
ko rusai, lietuviai ir daug 
iškovota. Pas kuriuos rado 
paslėpta, tuos baudžia iki 
10 metų kalėjimo ir prekes 
konfiskuoja.

Darbininkams pakelta 
atlyginimas, bet pragyve
nimas baisiai pabrango. 
Kalakutai, žąsys, antys po 
3 rublius 20 kapeikų už

18 altorių, papuoš-

giau uždirbus, nes norma
laus atlyginimo neužtenka 
nei vergiškam pragyveni
mui. Paimkime tokį pavyz
dį iš ‘Tiesos”, komunistų 
partijos organo. Sovietų 
kariuomenės intendatūro- 
je Kaune batsiuvis Mileika 
Povilas per_ 8 valandas su
taisęs 19 porų batų, tuo 
tarpu kai norma yra 7 po
ros. Galima įsivaizduoti, 
kiek jėgų turi įtemptį šis 
™.rŽŠaS Atlyginsiu’"..........

Jeigu apskaičiuosime, 
kiek tas skelbimas kaina
vo, ir dar pastebėsime, kad 
vargšas žmogus sutinka 
net atlyginti už pirštinių 
grąžinimą, tai lengvai su
prasime, kiek verta oku
puotoje Lietuvoje yra po
ra pirštinių!

2) Kitas skelbimas iš 
: Pirk

siu elektrinę virtuvėlę ir 
elektrinį prosą. Siūlyti ko
miso kontorai “Columbia”, 
Stalino prosp. 41 b., butas 

jo bendradarbis Marijaus-, 0 dar uip neseniai Kau. 
įkas pakelę normą 28 c ne ga|ajaį pirkti kiekvie- 
lentehų risime i pundelius. „oj krautuvėj elektrinių 
įsitraukęs 1 varžybas sten- virtuvėlių ir elektrinių pro- 
gdamasis bendradarbio kiek tiktai nori 
rezultatus perviršyti, šiam ų3) Dar vienas skelbimas: 
?“lul.(^tap“”ta2o^S Energijos valdyba perka 
žodin is “Ikesos ) pavyko le mašinas. gis
per 12 valandų suristi 192 skelbimas eina per visus 

l pundelius, o Macijauskas rau(jonosįos Lietuvos laik
raščius jau kelintą savai
tę, bet net valdinė įstaiga 
nebegali visoje Lietuvoje 
surasti nei vieno automo- 

, bilio. Tuo tarpu sovietų 
.spauda skelbia davinius a- 
pie nepaprastus pramones 

i laimėjimus!
— Okupuotoje Lietuvoje 

rengiamuose mitinguose 
skelbiama “džiuginanti” 
žinia: “Ukmergės apskri
čiui iš sovietų Rusijos esą 
atvežta 10 vagonų kviečių 
ir tiek pat rugių.

Maskolių kariuomenei 
suvartojus visas grūdų at
sargas ir konfiskavus li
kusius grūdus iš ūkininkų, 
dabar Lietuvoje gyvento
jai jau tiek apiplikinti, jog 
jiems reikia maldauti pa
galbos iš sovietų Rusijos. 
Atsiuntę 20 vagonų grūdų, 
sovietai dar iš to daro rek
lamą, stengdamiesi pa
traukti savo pusėn apiplėš-

Sovietiška Norma 
Darbininkams

— Rusiškoji rublio ir ceri 
voncų įvedimu galutinai 
sugriovė visą Lietuvos e- 
kominį gyvenimą, okupan
tai taip pat įvedė paverg
toje Lietuvoje rusiškąsias 
atlyginimo noripas darbi
ninkams. Visa naujoji at
lyginimų sistema pagrįsta 
baisiausia darbininkų eks
ploatacija. Mat, pagal 
kiekvieną pramonės šaką 
yra nustatytos vadinamos 
minimalinės atlikto darbo 
ir uždarbio normos.^ Tos 
normos yra savaime aukš
tos. Bet greta to įvedamas 
vadinamas vienetinis atly
ginimo mokėjimas, t. y. a- 
kordinis darbas. Tad da
bar darbininkai, iš norma
linių atlyginimų nebegalė
dami nei patys išsimaitin
ti, nei aprūpinti savo šei
mos, bus verčiami dirbti a- 

j kordiniai, nes tiktai įtemp
dami paskutines jėgas jie 

įgalės šiaip taip prasimai- 
i tinti.

Ši sistema sovietų Rusi
joje, kaip ir susovietintoje 
Lietuvoje, vadinama įvai
riais vardais: stachanoviz- 
mas, spartuoliškumas ir t. 

it, Bet tikrovėje tai yra 
j šlykšti darbininkų eksplo
atacija, nes darbininkas t .v ,i buvo sunsęs per 12 valan-1 verčiamas dirbti iš pasku- , . o. j v »» kt i i .. . ._ , , ... . . , dų 124 pundelius . Nekal-’timų jėgų, kad tiktai dau- . . ■ ; • i jJ bant jau apie tai, kad tuo

£ būdu staliai verčiami dirb
ini iš paskutiniųjų, jie dar 
| i turi dirbti net po 12 valan- 
j dų į dieną!

Tad sovietiškoji vergija 
1 dabar jau oficiališkai įves
ti ta ir Lietuvos darbinin- 
1 kams. Jie, gelbėdamiesi 
i nuo bado, dirbs “spartuo- 
| liškai” ir ‘stachanoviškai’, 
| t. y. dirbs ąkordinį darbą, 
| įtempdami visus raumenis 
1 ir smegenis. Kitose šalyse, 
i kur darbininkai verčiami 
| dirbti ąkordinį darbą, ko- 
| munistų agitatoriai vadina 
| tai darbininkų išnaudoji- 
I mu iš kapitalistų pusės. 
| Tuo tarpu sovietų rojuje 
3 toks pats darbininkų eks- 
i ploatavimas vadinamas — 
I socializmu ir kelio ruoši- 
■ mu komunizmui.

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

— IR------

STACIJOS
Paraše

Kun. Pr. Juskaitis

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

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

DARBININKAS
366 W. Broadway,

zr5aaar.aui2fte

Skelbimai Pavergtoje 
Lietuvoje

j — Štai keletas skelbimų 
iš okupuotosios Lietuvos 
laikraščių, kurie liudija, 
koks vargas dabar įsivieš
patavo mūsų tėvų žemėje:

1) “Tarybų Lietuvoj”: 
' Per apsirikimą paėmęs 
pirštines “Paramos” krau
tuvėje, Prezidento g. 4, 

’ prašau grąžinti ten pat.
dirbus beveik 3 kartus 
daugiau, negu būtų jo nor
malinis darbas. Bet ką gi 
jis, vargšas, darys jeigu 
normaliai. dirbdamas jis 
negalėtų užsidirbti net pa
prasčiausiam maistui. Už 
tokį begėdišką darbininko 
išeksploatavimą batsiuvis 
Mileika Povilas gavo spar- 
tuolio vardą! Štai kitas pa- ..^bų Liet““““ 
vyzdys iš tos pačios Tie
sos” No. 136; Kauno ‘Mais
to’ fabriko stalių skyriuje 
darbininkas Vil'bikaitis, 
paskaitęs laikraštyje, kad 
jo bendradarbis Macijaus-

bendradarbio slp k,ek dktaį norį

v •

SIMCff
1823

I

į»r=

1C-So. Boston, Mass

— Aukštaičių plentas,
kuris tarp Kauno ir Biržų ^“eMnin’kM.'
šiemet jau baigtas, būsiąs 

j pravestas iki Rygos ir to
liau. Tai būsianti Baltijos 

f magistralė. • _

— Vilniuje veikia rusiš
kas teatras, kurio direkto- 

41 i rius yra Vadim Vasim.
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Sovietų Sąjungos Klasta

Naujas Hitlerio Žygis
Anglų sėkmingi žygiai Afrikoj įvarė Hitlerį į ner

vingą nuotaiką. Verkiant reikia duoti italams pagal
bos, o čia nėra kaip pasiekti tų frontų, kur juos pliekia
ma. Į Albaniją reikia žygiuoti per Bulgariją arba Ju
goslavija, o į Afriką yra du keliai: per Turkiją arba per 
Viduržemio jūrą. Visi tie keliai apstatyti kliuviniais: 
eiti sausžemiu reikia sulaužyti Bulgarijos, Jugoslavi
jos ir Turkijos neutralitetas, gi plaukti mariomis rei
kia nugalėti anglų laivynas, prieš kurį italai yra bejė
giai. Hitleris mėgina atidaryti abu keliu. Bet tam rei
kia ir laiko, ir diplomatinių pastangų, ir visų Hitlerio 
vartojamų priemonių: intrygų, papirkimų, penktosios 
koliumnos ir tt.

Pradėjo nuo Vengrijos. Su ja susitarta be didelių 
sunkenybių, pažadant vengrams Transylvaniją, kurią 
sauvališkai Rumunija buvo pagriebusi. Nustatęs ven
grus prieš Rumuniją, Hitleris griebėsi už šios pastaro
sios ir, vartodamas įprastus savo metodus, veikiai ten 
įsigalėjo. Jam čia pakišo koją “draugas” Stalinas, su
keldamas prieš jį slaptą šiaudadūšišką revoliuciją, bet 
Hitlerio šalininkai veikiai ją numalšino. Sekamoji Hit
lerio auka turėjo būti Bulgarija, kurios karalius Bari- 
sas taip pasisakė: “Mano žmona pro-italė (Italijos ka
raliaus duktė), mano premieras pro-vokietys, mano 
žmonės pro-rusai, tik aš vienas neutralus”. Atrodytų, 
kad Bulgarijos karalius neblogas humoristas, bet jis 
pasakė tikrą tiesą. Bulgarijos reikalams tiek susipai
niojus, Hitleris pasiryžo su jos likvidavimu kiek pa
laukti, ypač, kad Turkija, Stalino įdrąsinta, parodė la
bai karingą frontą. Bet tos pauzos Hitleris dykai ne
praleido: jis traukė savo kariuomenę iš Rumunijos į 
Bulgarijos pasienį ir šoko terorizuoti Prancūzijos dik
tatorių, maršalą Petain, reikalaudamas, kad jis prisi
dėtų prie Berlyno - Romos ašies ir pavestų prancūzų 
laivyną vokiečių žinion. Hitlerio planas buvo aiškus: 
nugalėti anglų laivyną Viduržemio jūroje ir pulti an
glų armiją, kuri baigia užkariauti Afrikoj esančias 
italų kolonijas.

Tačiau senas prancūzų maršalas, kurs anam ka
re buvo sulaikęs vokiečių puolimą ties Verdun, ir da
bar nesidavė terorizuojamas. Jis griežtai atsisakė pa
vesti vokiečiams prancūzų laivyną. Tada Hitleris, ma
tydamas, kad kelias į Viduržemio jūrą laikinai jam 
uždarytas, puolėsi pribaigti Bulgariją, kuri, negauda
ma žadėtosios Stalino paspirties, jaučiasi nepajėgsian
ti vokiečiams pasipriešinti. Taip pat ir karingas Tur
kijos ūpas atslūgo dėl tos pačios priežasties — dėl ne
išlaikyto Stalino pasižadėjimo. Tuo būdu atrodo, kad 
Hitleris turės atvirą kelią savo blitzkriegui — per Bul
gariją, Turkiją, Persiją, Syriją ir Palestiną į Suezo 
kanalą ir Egiptą. Turės pajėgų ir padėti italams Alba
nijoj. Tad iš šio fronto Anglijai iš tiesų gręsia rimtas 
pavojus. Britai tai žino ir sako, kad Hitleris tik laukia 
pavasario naujam savo žygiui pradėti. Bet, atsižvel
giant į apverktiną italų padėtį, jis gali savo žygį pa
skubinti.

Čia tenka pabrėžti charakteringas Stalino elgęsis. 
Sutraukęs didelę armiją į Rumunijos pasienį, jis ka
ringai pareiškė ginsiąs sovietų interesus Balkanuose, 
bet kai prieita prie paties dalyko, tai leido Hitleriui 
imti ką tik nori. Jis bijosi vokiečių kaip ugnies ir trok
šta, kad jie, įsivėlę į Afrikos frontą,smarkiai susilpnė
tų. O jei ir visiškai žlugtų, tai Stalinas nė krokodiliaus 
ašarų dėl jų neišlietų. K.

Katalikų Bažnyčia Nepriklau
somoj Lietuvoj

Gen. Stasys Raštikis, 
buvęs Lietuvos kariuome
nės vadas ir Lietuvos kri
zės metu premieras. Jis 
buvo nuoširdus šalininkas 
koalicijinės vyriausybės. 
Dalyvavęs derybose su 
klastingais Maskvos komi
sarais ir gynęs Lietuvos 
nepriklausomybę.

Gal dar bus per anksti kalbėti U ais, gal būt, Bažnyčia laimi iš- 
apie tai, ką Bažnyčia laimėjo e/ idiniai, dvasiškai kaip tik tuo- 
sant nepriklausomai Lietuvos 
valstybei. Dar ne viskas yra pa
aiškėję, o be to, nedaug ir laiko 
tepraėjo, kai netekom savo vals
tybės.

Kalbant apie Bažnyčios laimė
jimus .tektų paliesti ne tik for
malinius, bet ir faktiškuosius, 
ne tik išorinius, bet ir išvidi
nius, moralinius. Bet ar įmano
ma visa tai apimti ir patikrinti ?

Pagaliau, ką vadinti laimėji
mu ir ką pralaimėjimu? Kar- žiausiai vieno stambaus tomo.

met, kai pralaimi išoriškai arba 
atvirkščiai. Bet kai kurie išori
niai Jos laimėjimai kartais rei
kalingi kaip sąlyga išvidiniams 
laimėjimams.

Taigi, mūsų 
tinti Bažnyčios 
priklausomoje
būti nepilnas ir labai reliatyvus. 
Pagaliau, ne straipsnio rėmuose 
pilniau šituos dalykus išsvars- 
tyti. Tam reiktų studijos —ma-

bandymas įver- 
laimėjimus ne- 
Lietuvoje gali

Ir vis dėlto mes bandom pa
brėžti keletą eilučių šitai temai 
pakedenti. Juk švenčiame 23-čią 
kartą vasario 16-ją. Ši šventė 
buvo, tebėra ir bus tautinė ir 
religinė šventė kiekvienam lietu
viui, kur jis bebūtų, ši diena pa
gimdė laisvę mūsų tautai ir jo
sios Bažnyčiai. Taip, ir Bažny
čiai.

Nuo 18-jo šimtmečio antrosios 
pusės katalikiškoj Lietuvoj pil
na laisve naudojosi tik pravosla
viškoji bažnyčia. Savoji gi —ka
talikiškoji buvo tarsi podukra, 
skriaudžiama ir persekiojama. 
Tiesa, po 1905 m. revoliucijos ir 
ji gavo bent tiek laisvės, kad 
galėjo naudotis spauda, steigti 
prieglaudas, mokyklas ir bent 
tyliai organizuoti katalikišką 
švietimą ir jaunimo auklėjimą. 
Bet tikra laisvė Bažnyčiai išau
šo tik su vasario 16-tąja. Moky
mo, pašventinimo, vadovavimo 
ir valdymo srityj Bažnyčia gavo 
pilną laįsvę. Tiesa, tokiom pat 
laisvėm, naudojosi ir kitos kon
fesijos. Bet, būdama daugumos 
lietuvių religinė įstaiga, Ji šia 
laisve galėjo pilniau ir vaisin
giau pasinaudoti.

Taip išaušus nepriklausomy- 
mės aušrai, ėmė stiebtis į pa
danges naujų bažnyčių bokštai 
ir puoštis senųjų vidus. Prie 
bažnyčių augo salės, kuriose vy
ko religinės kultūros darbas, 
darėsi aikštės, kuriose jaunimas 
statė padėkos už laisvę kryžius, 
sodino Vilniaus ąžuolus, ruošė 
šventes... Niekas nekliudė vykti 
procesijoms iš parapijų į para
pijas, suplaukti minioms į at
laidus ir misijas.

Naudodamiesi laisvę, Bažny
čia sukūrė milžinišką katalikiš
kos akcijos aparatą su padali
niais, rajonais, regijonais, cen
trais ir vyriausiu Katalikų Vei
kimo Centru. Čia pasireiškė 
gražus lietuviškos dvasios origi
nalumas. Kai kurie katalikiškos 
akcijos sąjūdžiai savo dvasia ir 
forma galėjo stebinti net kitų 
kraštų, seniai laisve besinaudo
jančių, katalikus. Tokios “Pava
sario” ir “Ateities” Federacijos, 
apėmusios apie 30—50% viso 
kaimo ir mokslus einančio jau
nimo ir inteligentų, nešė Lietu
vai religinį atgimimą, ugdė joje 
dvasinę kultūrą ir kėlė tautinę 
pažangą.

Daug gražios iniciatyvos Baž
nyčios organai galėjo parodyti 
švietimo srity. Dar prieš didįjį 
karą įsteigtos ir pradėjusios 
veikti švietimo organizacijos 
“Žiburys” ir “Saulė”, nepriklau
somybę atgavus, taip išplėtė sa
vo veiklą, kad ko nepralenkė pa
čios valstybės iniciatyvos. Jos 
pristeigė ir išlaikė visą tinklą 
gimnazijų, progimnazijų, moky
tojų seminarijų, pradžios moky
klų. Tiesa, šita našta joms vei
kiai pasidarė per sunki, nes pri
tils kapitalas nebuvo gausus. 
Taip savo mokslo įstaigtas šios 
draugijos ėmė pamažu perleisti 
valstybei, sau pasilikdamos tik 
tam tikrą jų dalį.

Jei kalbėti apie formalinius - 
teisinius Bažnyčios laimėjimus,

1939 m. spalių pradžioje Mas
kvai ėmus “tvarkyti” savo san
tykius su Estija ir Latvija ir. 
privertus tas dvi valstybes pasi-1 Sakytos iliuzijos sugriuvo, 
rašyti su Maskva savitarpio pa
galbos sutartis bei prisiimti po 
kelias dešimtis tūkstančių rau
donųjų karių savo teritorijosna, 
Kaune dar būta iliuzijų, kad 
Lietuva bus žmoniškiau ir pado
riau traktuojama. Tokioms vil
tims buvo ir rimto pagrindo: 
dvidešimt metų nesudrumstų 
santykių, dvidešimt metų glau
daus bendradarbiavimo užsienių 
politikos plotmėje, Lietuva pir
moji iš visų Europos valstybių 
pasirašė 1926 m. nepuolimo su
tartį su SSSR, Lietuva, neboda
ma jai daromų Vakarų Europo
je priekaištų, aiškiai ir lojaliai 
laikėsi draugingumo politikos 
Sov. Sąjungos atžvilgiu; pasta
roji iš savo šalies įvairiais atsi
tikimais parėmė Lietuvą, ypa
čiai šios ginče su Lenkija dėl 
Vilniaus. Tai vis praeities “ka
pitalas”. Tačiau buvo ir dabar
ties motyvų Lietuvą geriau 
traktuoti, kaip kitas dvi Pabal
tijo Respublikas: Maskva bijojo 
Vokietijos, todėl, atrodė, kad ji 
nenorės paryškinti savo nepasi
tikėjimo ir savo gležną “kumš
tį” kišti pastarosios panosėn,

be to. Lietuva nebe turėjo jokio 
uosto, nes Klaipėda buvo sugrą
žinta Vokietijai.

p. Juozas Urbšys,

Užsienių Reikalų Ministrui p. 
Urbšiui nuvykus į Maskvą spa
lių 3 d. ir iš Stalino - Molotovo 
išgirdus, kad Lietuvai taikomas; 
lygiai toks pat režimas, kaip ir 
kitoms Pabaltijo valstybėms,; 
būtent: savitarpio pagalbos pak-: 
ta su... 50,000 raudonosios ka
riuomenės Lietuvos žemėje.' 
Kartybės taurė Lietuvai už jos 
20 metų nuosakios ir lojalios po-' 
litikos tebuvo pasaldinta Vil
niaus miesto su siaurute aplin
kine sritimi grąžinimu. buvęs nepriklausomos Lie-

P. Urbšys, kaip dera dideliam , tuvos užsienių ministras, 
patriotui ir valstybės vyrui, pa- jįs Maskvoje karštai gynė 
bandė jau pirmame posėdyje su Lietuvos neitralumą ir ne- 
Maskvos satrapais ginti Lietu- priklausomybę. BetMas- 
vos neutralumą ,r nurodė 1 pa-;kvos satrapai nuo savo 
cios SSSR interesą pritaikytu , ... w
Lietuvai kitokį režimą. Jis pri.|groboniskų užmačių neat- 
minė, kad lietuvių tauta dar ca- slsa _e

tai jų didžiausias — savo baž
nytinės provincijos sudarymas. 
Kas nepavyko padaryti Vytau
to Didžiojo laikais, nors ir kaip 
buvo stengtasi, padaryta dabar. 
Lietuva, ilgus laikus buvusi pa
skirstyta bažnytinės adminis
tracijos atžvilgiu tarp lenkiško
sios Gniezno ir rusiškos Mohile- 
vo metropolijų, pagaliau suda
rė savo atskirą — Kauno metro
poliją. Šitas nepaprastos reikš
mės aktas buvo sudarytas 1926 
m. ir atžymėtas konkordatu, pa
sirašytu 1927 m. tarp Lietuvos 
ir Šventojo Sosto.

Iš šio fakto tiesiog išplaukė 
kitas, būtent — naujų vyskupi
jų įkūrimas. Buvusios 3 Lietu
vos vyskupijos — Žemaičių, Sei
nų ir Vilniaus — pasidarė per 
didelės ir nebeatitiko etnografi
nės Lietuvos sienų. Iš nepriklau
somai Lietuvai tekusios beveik 
viso Žemaičių ir dalies Seinų 
bei Vilniaus vyskupijų buvo su
darytos 5 — Kauno, Telšių, Vil
kaviškio, Panevėžio ir Kaišedo- 
rių. Naujuose vyskupijų cen
truose susidarė nauji bažnytinio 
religinio gyvenimo židiniai. Tri
juose iš jų veikė aukštosios te
ologinės mokyklos, kurios ruo
šė visai Lietuvai moksliniu at
žvilgiu nemažesnių kvalifikaci
jų kunigus, kaip ir užsieny. Ke
turiose vyskupijose susikūrė 
katalikiškos spaudos židiniai, 
kurie kartu su naujai įsisteigu
sių vienuolynų spaudos židiniais 
gamino Lietuvai milijoninius ti
ražus periodinių ir vienkartinių 
leidinių.

Bet būtume neobjektyvūs, jei) 
tekalbėtume tik apie laimėji
mus. Negalima nuslėpti ir tų toriją kėsinantis 
sunkumų, kuriuos Bažnyčiai te-,SSSR, pastaroji teikia Lietuvai 

visokią karišką pagalbą; 2) 
Lietuva, Sov. S-gos padedama 
finansiniai ir ginklais, sutinka 
padvigubinti savo kariuomenės 
kontingentą; 3) Lietuva, Sov. 
S-gos padedama finansiniai ir

...

jam asmeniškai pavykę įtikinti, 
kad tai reikalinga. Kai visuo
menė, esą, sužinosianti, nežinia, 
kaip ji reaguosianti į tokį duos- 
nų (sic) Sov. vyriausybės mos
tą Lietuvos atžvilgiu...

Spalių 9 d. rytą p. K. Bizaus
kas ir gen. Raštikis išskrido į 
Kauną padaryti pranešimą Vy
riausybei, kuri, nematydama ki
tos išeities ir iš niekur nelauk
dama jokios paramos, įgaliojo 
delegaciją Maskvos siūlomą su
tartį pasirašyti. Buvo dar tiki
masi, kad, po tokio nusileidimo, 
bent teritorijos Sovietai nepa
gailės pridėti. Spalių 10 d. dele
gatai išgrįžo į Maskvą. Tą patį 
vakarą įvyko vėl posėdis, bet be 
Stalino. Mūsų delegatai, pareiš
kė, kad principe sutinka su 
Maskvos norimu projektu, ta
čiau pasiūlė keletą pataisų. Ru
sų nuotaika buvo nekokia, jie 
aiškiai nekantravo. Kas mūsų 
atstovus ypačiai nustebino, tai 
kad bolševikai pakišo savo nau
jų projektų, kuriame savitarpio 
pagalbos paktas buvo suplaktas 
į vienų su sutartimi dėl Vilniaus 
ir jo srities perdavimo Lietuvai. 
Mat pačioje pradžioje pačių So
vietų buvo siūloma sudaryti dvi 
atskiras sutartis ir jų buvo pa
teikti atitinkami projektai. Mū
sų delegatams buvo ypačiai 
skaudu matyti paskutiniu mo
mentu. kada jau buvo einama 
prie paties pasirašymo, suplak
tus du skirtingus dalykus: Vil
niaus grąžinimą, kuris buvo lie
tuvių Tautai guodžiantis, ir sa
vitarpio pagalbą su įgulomis 
Lietuvos žemėje, kuris veikė 
slegiamai. Tačiau ir šiuo grynai 
jiems teknikiniu klausimu bol
ševikai nesidavė suminkštinami. 
Kaip lygiai jie neatsižvelgė ir į 
mūsų delegatų papildomą argu
mentavimą dėl naujų sienų ne
teisingumo.

Mūsų delegatai, paprašę per
traukos ir Pasiuntinybėje pasi
tarę, priėjo vieningos išvados, 
kad Maskvos diktatų tenka pri- 
iimti. Su toku nusistatymu jie 
sugrįžo į Kremlių, kur tuojau 
abi delegacijos ėmėsi teknikinio 
darbo sutarties tekstams pa
ruošti pasirašymui. Belaukiant 
tų tekstų, į kambarį buvo at
nešta valgių ir gėrimų ir čia 
jau pasirodė “išmintingasis ir 
mylimasis tautų tėvas ir vadas”, 
“šviesiausias” Stalinas, lydimas 
Vorošilovo ir Zdanovo. Čia ne
trukus sutartis ir buvo pasira
šyta ir pasirašymo momentas 
nufotografuotas.

Spalių 11 d. 17 vai. įvyko 
Kremliuje Lietuvos delegacijos 
garbei banketas, kurio metu bu
vo daug kalbų, iš kurių pažy
mėtinos Stalino ir Molotovo, 

Tęsinys 4-tame pusi.

Lietuvą pavergė 
ro laikais atkakliai kovojo su j ginklo jėga. Neabejojama, 
carizmo pastangomis ją ištau-Įkad gen. Raštikis ir p. Urb- 
tinti, kad ji turi senas ir garbin- šys yra jau sušaudyti arba 
gas nepriklausomo gyvenimo-įkalinti.
tradicijas ir garsiais žygiais di- 
dingą istoriją, kad pastatymas Potiomkinu, Pozdniakovu, bet 
svetimų įgulų jos žemėje pačios Stalino. Plačiai, išsamiai ir įti- 
tautos bus suprastas, kaip skau- Į kinančiai p. Urbšys išdėstė visus 

’ ’ sumetimus ir motyvus, dėl kurių 
Lietuvos Vyriausybė pasiūlė 
Maskvai savo projektą, o nepri
ėmė Maskvos pateikėjo. P. Urb
šio dėstymas buvo tiek įspū
dingas, kad kitiems Lietuvos 
delegatams iš Molotovo ir kitų 
rusų laikysenos susidarė įspū
dis, kad Lietuvos pasiūlymas 
praeis. Tik Molotovo pastaba, 
baigiant posėdį, kad Lietuvos 
spyrimasis nepriimti Sovietų 
siūlomojo pakto gadina jiems ir 
jau jų sudarytus paktus su Es
tija bei Latvija, privertė abejo
ti, ar Lietuvos delegacijos atsi
vežtasis ir p. Urbšio šauniai pa
grįstasis projektas galės būti 
priimtas.

Kai abi delegacijos susirinko 
spalių 8 d. antram posėdžiui, kur 
jau dalyvavo ir Stalinas, paaiš
kėjo, kad maskoliai laikosi įsi
kandę savo. Pro forma Stalinas 
pareiškė, kad pagrindan galįs 
būti priimtas ir Lietuvos pro
jektas, tačiau su “pataisa”, kad 
Sovietai vis dėlto galės laikyti 
Lietuvoje savo kariuomenės 
kontingentą. Dėl skaičiaus Sta
linas teikėsi padaryti “nusileidi
mą”, sakydamas, kad galima ap
sistoti ties 20.000 skaitline, ta
čiau čia pat įnešė ir pataisymą: 
toks kiekis turės būti pau nuo
latinis, vadinasi, visąm sutar
ties galiojimo laikui, būtent 25 
metams. Tuo gi tarpu, pagal Es
tijos ir Latvijos sutarties, bent 
teorijoje, raudonosios kariuo
menės kontingentai turėjo pasi
likti tose šalyse tiktai karo me
tui (“na vremia etoj voiny”). 
Savo užsispyrimo Sovietų atsto
vai net nesistengė pagrįsti. Sta
linas taip neaiškiai ir painiai ką 
tai argumentavo, kad mūsų de
legatai net gerai nesuprato jo 
dėstymo. Viena buvo aišku, kad 
Lietuvos delegacijos atsivežta
sis projektas ir jo pagrindinė 
mintis — išvengti raudonųjų į- 
gulų Lietuvos teritorijoje — 
Stalino atmetamas.

Be to, ir pati derybų atmosfe
ra sutriko: sovietų atstovai ir 
pats Stalinas nekantravo, rodė 
aiškaus nepasitenkinimo derybų 
užsivilkinimu. Prieš išsiskirda
mi pasitarti savo tarpe, Lietu
vos delegatai pasiklausė dar, 
kokias gi galų gale sienas Vil
niaus srityje Maskva teiksis 
Lietuvai nubrėžti? Į tai buvo 
pirštu parodyta daug maž toji 
siena, kuri ir pasiliko sutartimi 
nuhrėžta. P. Urbšys ir kiti de
legacijos nariai bandė nurodyti, 
kad tuo būdu paliekama už sie
nos gryniausios lietuviškos sri
tys. tačiau rusai nė klausyti ne
benorėjo. Molotovas tiktai pa
stebėjo. kad esą. apie jų nusi
statymą grąžinti Lietuvai Vil
niaus sritį jų visuomenė neži-

dus pažeidimas, pakirs pasiti
kėjimą didžiuoju kaimynu, už
sienių bus išaiškintas kaip Lie
tuvos suvasalinimas, o arti
miausioj kaimynystėj masės ne
pasitikėjimą SSSR geromis in
tencijomis.

Visi šie rimti, gražia ir man
dagia forma, su giliu atjautimu 
ir įsitikinimu išdėstyti argu
mentai nepajėgė prasiskverbti į 
kietas Maskvos viešpačių gal
vas. Priešingų argumentų jie 
nesugebėjo pateikti, o tiktai 
kartojo: “Jūsų pačių interesas 
yra priimti mūsų pasiūlymą, 
nes, mūsų įguloms esant jūsų 
teritorijoje, jei jus kas paliestų, 
tai pasijudintų visa “uodega” 
(suprask visa “galingoji” ir 
“nenugalimoji” Sov. Sąjunga) 
arba: “Jis (Urbšys) nenori su
prasti, kad eina karas ir didelis 
karas”.

Negalėdamas ir nenorėdamas 
sutikti su Maskvos reikalavi
mais, p. Urbšys spalių 4 d. lėk
tuvu grįžo į Kauną pranešti Vy
riausybei.

Apsvarsčius padėtį ir atsi
žvelgiant, kad Vokietija jau bu
vo pasirašiusi su SSSR “drau
gingumo ir sienų sutartį” (rug
sėjo 27 d.) ir tuo būdu tikrovė
je atidavusi Pabaltijos šalis 
Maskvos malonėn ar nemalonėn, 

j Lietuvos Vyriausybės buvo nu
statyta principe savitarpio pa
galbos su Sov. Sąjunga sutartį 
priimti, tačiau pasiūlyti savo 
projektą, kuris čia pat su žino
vų pagalba Užsienių Reikalų 
Ministerijos ir buvo sudarytas 
ir Vyriausybės patvirtintas. To 
projekto vedamosios mintys bu
vo šios: 1) Lietuvą kuriai val
stybei užpuolus ar per jos teri- 

kam pulti

ko patirti nepriklausomos Lietu
vos laiku. Kiek demokratinio re
žimo metu Bažnyčia buvo trau
kiama į politinį gyvenimą ir net 
kartais verčiama politikos įran
kiu, tiek tautininkų režimo me
tu. Jai buvo nenorima pripažin- žaliavomis bei medžiagomis, su- 
ti teisių ir laisvės ten, kur Jai 
tai teisėtai priklausė. Nesuradi
mas tinkamų būdų bendradar
biauti Valstybei su Bažnyčia 
kėlė tikinčiųjų masėse nepasi
tenkinimą. Ypač pastarajame 
dešimtmety valstybei nebebuvo 
jokio pagrindo vesti Bažnyčios 
atžvilgiu tokią politiką.

Ir vis dėlto, nežiūrint visų šių 
sunkumų, buvusių nepriklauso
mos valstybės dienomis. Bažny
čia galėjo turėti dar daug įtakos 
visam tautos gyvenimui. Šių 
dienų įvykių akivaizdoje Bažny
čia anas nepriklausomo gyveni
mo dienas gali prisiminti su dė
kingumu gerajai Apvaizdai.

Prof. Stasys Yla.
Berlynas.

tinka pasistatyti, abiejų šalių! 
sutartose vietose, įtvirtinimus; 
4) iš sutarties išplaukiantiems 
reikalams prižiūrėti ir abiejų ša
lių kariškiems klausimams sude
rinti, kiekviena susitariančiųjų 
šalių laiko prie antrosios šalies 
Vyr. Štabo savo karinę misiją.

Su tuo projektu spalių 7 d. p. 
Urbšys, lydimas Min. Pirminin
ko pavaduotojo K. Bizausko, 
Kariuomenės Vado gen. S. Raš
tikio, URM Ekon. D-to direkto
riaus J. Norkaičio ir visos eilės 
teisinių ir etnografinių ekspertų 
(doc. T. Petkevičiaus, juris
konsulto doc. Krivicko, doc. Vi
liamo ir k.) išgrįžo į Maskvą, 
kur tą pat vakarą susitiko su 
Maskvos partneriais Molotovu, nanti, o Baltgudijos vyriausybę

Oswald Preston, laimėjo 
1000 svarų anglų pinigais, 
už partraukimą su anglų 
jėgomis skęstančio laivo į 
anglų uostą.
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Srulius, Bulius ir Nulius
Scena iš sovietų rojaus

ĮVADAS
Visi trys perversmo rengėjai, 
Dabar jau Lietuvos engėjai, 
Drauge už stalo atsisėda 
Ir veda rusišką besiedą.

Pirmasis nelietuvis Srulius, 
Antrasis komisaras Bulius, 
Trečiasis išdavikas Nulius.
Jų, rodos, mandagi šneka, 
Bet nedrauginga nuotaika.

SRULIUS
Ura! Ura! (tik ne valio!) 
Ją bolševikas pavilioj! 
Tai jūs gražuolė Lietuva, 
Taip išdidi, narsi, laisva! 
Burkavo raibu karveliu, 
Švytravo plieno kardeliu, 
Dabar ją matuška Maskva 
Jau nuramino — kva, kva, kva!

NULIUS (niūriai) 
Gana linksmai pasisakai, 
Bet man visai čia ne juokai. 
Bepigu Lietuvą apšmeižt, 
Bet lengva ir mane įžeist. 
Tegu kultūroj paskutinė 
Ir atsilikus, nerangi, 
Bet kažin kodėl man brangi, 
Tur būt dėlto, kad ji tėvynė.

BULIUS
Tovarišč, būk gi atsargus! 
Susivaidyk nors prieš draugus. 
Tėvynė — ha! Nebūk toks skystas! 
Ir koks gi iš tavęs marksistas? 
Tėvynės vardas čia ne vietoj: 
Dabar čia rusiški sovietai.

SRULIUS
O bet tą brangiąją tėvynę 
Lengvai po kojomis pamynei, 
Juk pats jai perversmą rengei 
Ir pardavei visai pigiai.

NULIUS
Kas buvo man daryt? Maniau, 
Kad išlaikysit savo žodi 
Dabar kas kita pasirodė.
Gal jums išėjo prašmatniau, 
Bet man tai teko nusivilti 
Ir palydėti visą viltį.

BULIUS
Koks žodis? Kokia čia viltis? 
Nesuprantu. Ar padėtis 
Dar tau neaiški? Ko tikėjais?

NULIUS
Aš skaudžiai nuskriaustas esu, 
Aš jokių neturiu teisių: — 
Jau viskas nušvilpė su vėjais.

SRULIUS (pašiepiančiai) 
Jam reik teisių — gal su pipirais? 
Na, Nuliau, būk nors sykį vyras, 
Ne koks vaikėzas. Ar gi tu 
Manei čia likt prezidentu ?

NULIUS
Ką aš maniau, tai man žinoti. 
Bet ne vien mano čia dalyks: 
Visi piliečiai sužaloti — 
Kokios jiems teisės dar beliks?

BULIUS
Nėr ten kalbos apie teises, 
Kur krinta iš visur malonės. 
Kada iš laimės alpsta žmonės, 
Tai jie teisių nepasiges.

NULIUS
Jie alpsta — taip, bet ne iš laimės, 
Greičiau iš priespaudos ir baimės 
Ir bado.

BULIUS
Bado dar nėra.
Gi prispausti tiktai kūlokai. 
Nuo jūs dar priespauda tolokai. 
Tai kuo tvarka mūs negera?

NULIUS
Sakai — tolokai, reiškia — bus. 
Jūs smūgis, kad ir neskubus, 
Ištiks visus mūs piliečius.

BULIUS
Tovarišč! Tu kalbi keistai 
Ir mano išbandai kantrybę. 
Bet atsimink: ji ne beribė. 
Kai sprogs, tau gali būt riestai. 
Kuomi sovietai nebe rojus?

NULIUS
Gal rojus tiems, kurie prie caro 
Nebuvo matę nieko gero.
Bet tariamasis jūsų rojus 
Nesužavėjo mūs artojus.

BULIUS
Dėlto taip žiopliškai plepi, 
Kad mūs cholchozų neištyrei.
Ten tikras rojus: paliepi, 
Subotnikų subėga skyriai 
Ir viską baigia jų talka, 
Kur darbas kiek užsivelka.
Sakai sunku? Bet jiems, ne tau.

Tu, atsiprašant, komisaras, 
Tau išdidų galvoje daros. 
Aš pats valdyt ten įpratau.
Štai tau ir teisės. Ko dar žliumbi? 
Kaip elgeta po nosia bumbi?

NULIUS
Aš komisaras? Tik juokai!
Jūs patys sakot, kad mes nuliai. 
Čia viešpatauja ponai Sruliai 
Ir jųjų pienburniai vaikai.

SRULIUS
Tu, Nuliau, būkie atsargus, 
Jei tau yr mielas duonos kąsnis. 
Dabok žodžius!

BULIUS
Tavoriščiai! 
Nesikarščiuokite tuščiai!
Taika tai sovietijos šūkis.
Tu, Nuliau, dirbk, sielokis, sukis, 
Jei nori sekti Sruliaus protą 
Ir jojo prityrimo plotą.
Mokyklą reik tau baigt nemažą:— 
Išeiti komunisto stažą.
Gal ir jautiesi didelis, 
Bet tu kol kas pastumdėlis. 
Tad atsimink: tau iš esmės 
Reik komunistinės drausmės. 
Jei neišmoksi būt klusnus, 
Mes tau pakirsime sparnus. 
Mes tavo poelgį aptarsim, 
Ir džiaugkis, jeigu nepakarsim. 
Turi pasitaisyti greit.
Dabar užteks — gali išeit.

(Nulius išeina). 
SRULIUS

Storžievis, mulkis, mėsagalvis, 
O gal kūlokas juodaspalvis!
Visi čia jam panašūs tipai: 
Kaip utėlės ant kaklo lipa.

BULIUS
Tiesa, keistoki tie lietuviai. 
Ar jie bus ūkyj, ar dirbtuvėj, 
Visi paniurę, paslaptingi.
Ir stambūs, rodos, ir petingi, 
O darbas nenudirbtas stovi.
Jau laikas buvo apsiprasi 
Ir draugiškumui kelią rast, 
O jie dar keršyt nepaliovė.

SRULIUS
Jie dar tik keršyti pradėjo, 
Jų būdas dar nepaaiškėjo.
Bijau, mūsiškių čia permaža 
Sulikviduot jų sabotažą.

BULIUS
Mes turim daug raudonarmiečių.

. SRULIUS
Ar sumanumo jiems užteks 
Apeit gudrumą šių kaimiečių?

Ar jie suras, ar jie suseks, 
Kur tie lietuviai maistą slepia ? 
Lengviau apgauti gudrią lapę, 
Negu suprast lietuvio klastą.

BULIUS
Tiesa. Mūsiškiai aiškiai skęsta 
Jų įtakoj. Perdaug žymu, 
Kaip glaudžiasi prie jų šeimų 
Ir jų mergas, biaurybės gaudo 
Ir sabotažnikų nešaudo.
Tai liūdna. Rodės lengva bus 
Sukomunistint juos visus, 
O čia iš driskiaus ir biednioko 
Jau kyšo įpročiai kūloko.
Bet mūsų Stalinas — draugutis 
Ne tokius kūlokus yr skutęs. 
Nuskus ir juos. Nulenks jų sprandą, 
Atims jiems paskutinę skrandą, 
Badu puikybę jų palauš.
Ir mums aušrelė vėl išauš. 
Užviešpataus valdžia sovietų!

SRULIUS
Kad ji ilgiausiai čia stovėtų 
Ir būtų rojus komisaram! 
Už tai mes gėrėme ir geriam!

(Išsigeria. Girdėt susišaudymas).
BULIUS

Jau šaudosi! Nu gi kas čia?
SRULIUS

Ir dar gi dieną, ne nakčia!
(Įbėga sargas)
SARGAS

Tovariščiai! Blogai, blogai! 
Nušovė žmogų.

BULIUS
Kur sargai?
Ko snaudžiat jūs, žvirblių baidyklės? 
Kur jūs durtuvai, kur šaudyklės? 
Kas ką nušovė? Na —;sakyk!

SARGAS
Nušovė kažin kas — ant syk — 
Tą vyrą, kurs iš čia išėjo.
Tiesiog ant vietos jį nudėjo.

BULIUS
Tai Nulių. Jis gi mūs žmogus! 
Kūlokų darbas. Ką gi jūs? 
Reikėjo drožt jiems į pakaušį!

SARGAS
Mes šaudėm, net jau pervėlai^ 

BULIUS
O, jūs prakeikti asilai! 
Kur raudonieji mūs kariai ?

SARGAS
Jie čia, bet, rodos, išsikaušę. 
Pakėlė šautuvus, bet — ką gi — 
Jūs žinot, ką girtuoklis regi?

Kipšus ir žalčius...
BULIUS

Von, melagi!
(Sargas išeina).
SRULIUS

Jau prasidėjo. Ką manai? 
Ar ilgai jie išdrįs smarkauti ?

BULIUS
Ką čia manyt? Tie avinai 
Mūs kulkų nori paragauti. 
Juk mūs čia visas milijonas.

SRULIUS
Tiesa. Bet teroras raudonas 
Bus vykdomas kaip tik prieš mus. 
Mes tūkstančius jų numarinsim, 
Bet jie žudys komisarus.

BULIUS
Ne, ne! Mes toliai nenurimsim, 
Kol toji atkakli tauta 
Nebus nuo žemės nušluota. 
Mes karštą vantą jiems sukursim.

SRULIUS
Gal taip. Bet kokia mums nauda, 
Jei tam pasauly atsidursim ? 
Užtikome čia lizdą širšių.
Kol gyvas būsiu nepamiršiu 
Pirmosios revoliucijos. Tuomet 
Buvau dar mažas vaikas, bet 
Tie įvykiai giliai įstrigo 
Ir man tada įvarė ligą.
Čia šūvis pokšt, čia bomba triokšt, 
Čia valdininkas keberiokšt, 
Čia krinta pakirstas žandaras — 
Iš baimės net gali užtrokšt. 
Sakydavo, kad pats net caras 
Drebėj’ kaip zuikis rūsyje. 
Dabar jo vietoj komisaras 
Yr pastatytas valdžioje. 
Prieš mus dabar sukilo jie. 
Kaip mums čia kailį išvaduoti?

BULIUS
Tovarišč Sruliau! Jūs vaizduotė 
Pertoli neša. GPU 
Sulaužys nugarkaulį jų. 
Teroro žinom slaptybes.
Mes jį užuomazgoj sučiupsim 

• Ir netikėtai juos užklupsim
Ir sunaikinsim biaurybės.

SRULIUS
Kad tai taip būtų! Bet man rodos, 
Kad mūsų perspektyvos juodos. 
Mintis vis skverbias nedora: 
Kai jie pradėjo maištą kelt, 
Tai vieton šūkavę “ura”, 
Turėsim riktelti “gevalt!” 
(Abudu neramiai dairosi. Uždanga).

J. K.

Sovietų Sąjungos Klasta
Pradžia 3-čiame pusi, 

kurie aiškiai ir griežtai patiki
no, kad jie ištikimai ir šventai 
laikysis sutarties, kad jie nema
no kištis į mūsų vidaus reika
lus ir nori ir toliau išlaikyti tra
dicinę draugingumą tarp Lietu
vos ir SSSR...

Kadangi paskutinis posėdis 
Maskvoje užtruko ligi vėlybos 
nakties, todėl Kaune apie su
tarties pasirašymą patyrėme te
lefonu tiktai spalių 11 d. pary
čiui. Į mane, kuris priėmė mūsų 
Pasiuntinybės telefonatą, toji 
žinia padarė glušinančio įspū
džio. Nauja buvo toji aplinkybė, 
kad į vieną sutartį viskas su
plakta. Galutinai subiro visos 
viltys, kad gausime bent žmo
niškesnes sienas. Tokį pat sle
giantį įspūdį sutartis padarė ir 
visiems tiems, kuriuos apie ją 
painformavau. Todėl, kai anks
ti rytą kai kurie organizacijų 
vadai kreipėsi teiraudamiesi, ar 
jau galima pradėti numatytą 
džiaugsmo manifestaciją, asme
niškai buvau aiškiai linkęs visas 
manifestacijas atšaukti. Su tuo 
sutiko daugis. Deja, mokyklos 
jau buvo ėmę žygiuoti ir todėl 
atšaukti eisenų nebebuvo gali
ma. Eiseną sekiau iš Respubli
kos Prezidentūros langų, kur 
buvau nuvykęs pareferuoti Pre
zidentui apie pasirašytą sutartį. 
Nuotaika buvo baisiausia. Atro
dė. kad dalyvauju laidotuvių ei
senoje. Minia džiaugėsi, bet ji 
nežinojo visų užkulisių ir nepa
jėgė įvertinti viso padėties tra
gizmo. Šiurpas ėmė pagalvojus, 
kad netrukus nepriklausomos

I Lietuvos žemėje įsikurs raudo
nos įgulos ir kiekvienu metu bus 
pasiruošusios išprovokuoti inci- 

'dentų. kurių pasėkoje galima 
j būtų pa’^.doti taip sunkiai iško- 
Įvotą Lietuvos Nepriklausomy
bę.

Delegacijai sugrįžus ir papa
sakojus apie Sovietų atstovų 
griežčiausius patikinimus, kad 
jie tesiekia savo ir mūsų saugu- 

;mo, kad jie nė nemano kištis į 
mūsų vidaus reikalus, nei mūsų 
sovietinti, kiek aprimome. Sta
linas savo patikinimuose nuėjo 

įtiek toli, kad pareiškė: “Jei jū- 
jsų pačių komunistai, Įgavę drą- 
;sos, bandytų jums drumsti gy- 
' venimą ir jei jūs patys nepejėg- 
tumėte jų sutvarkyti, tai jums 
padės mūsų pačių įgulos”...

Retrospektyviai dabar verti
nant visus tuos patikinimus ir 
iškilmingus pažadus, galima tik 
dar sykį įsitikinti, kad padorus, 
lojalus ir garbingas partneris 
niekados nesugebės turėti pa- 

' kankamai suktumo, atsargumo 
ir nepasitikėjimo, derėdamasis 
su klastingu. apgaulingu ir 
banditizme išaugusiu partneriu. 
Todėl ir Lietuvos visuomenė bei 
jos atsakingi atstovai negalėjo 
net sapne pasapnuoti, nei ore 
pajusti visos klastos baisybės, 
kokia buvo Lietuvai rengiama 
Maskvos kruvinųjų satrapų, jau 
sutarties pasirašymo momentu 
ir ... Vilniaus grąžinimo faktu. 
Visiškai tikėtinas dalykas, kad 
per 22 metus patys nepajėgda
mi sutvarkyti savo turtingiausio 
pasaulyje krašto ir pusbadžiu 
marindami savo piliečių mases.

I

i 
I

Maskvos valdovai tikėjosi, kad, 
gavę suskurdusį ir jų pačių ka
riuomenės apiplėštą Vilniaus 
kraštą, mes tuojau suklupsime 
ir pasidarysime lengvai pasmei-; 
giama jų durklui auka... Tačiau- 
jų piktos spekuliacijos juos ap
vylė, nes Lietuva, pasisėmusi en
tuziazmo praeities kovose, j 
trumpu laiku sugebėjo atitiesti ■ 
Vilniaus kraštą, aprūpinti jį į 
duona, visais reikmenimis ir 
darbu.

Pasirašę sutartį, Sovietai sku
bėjo ją gyvendinti, todėl jau 
spalių apie 20 d. atsiuntė į Kau
ną savo karinę komisiją su Min
sko karo apygardos viršininku 
komandarmu (tada dar genero
lų laipsniai nebuvo grąžinti) 
Kovaliovu priešakyje. Tai buvo 
patentuotų melagių, tuščiavidu
rių ir primityvų kolekcija. Ne
žinojo jie nei savo kompetenci
jos, nei savo įgaliojimų, nei tik
ros užduoties. Todėl atsisakė 
pasirašyti aiškiausių dalykų, o 
sutiko priimti tokius, dėl kurių 
Maskva vėliau nė klausyti ne
norėjo, sakydama, kad karinė 
delegacija peržengusi savo įga
liojimus arba neturėjusi teisės 
tokių dalykų priimti. Tų kari
nių “delegatų” ignorancijos pa
vaizdavimui galima priminti to
kį faktą: jie buvo užsispyrę sa
vo įgulą turėti Varėnoje dėlto, 
kad ten... esąs geras artilerijos 
poligonas. Toks poligonas ten 
tikrai yra buvęs, bet... prieš aną 
didįjį karą, caro laikais. Nepri
klausoma gi Lietuva buvusio 
Varėnos poligono smėlynus ap
želdino jaunu mišku, įdėdama 
į tą darbą kelis šimtus tūkstan
čių litų. Ir tokio dalyko nežinojo 
sovietų karinė delegacija.

Prasidėjęs sutarties vykdymas

buvo perdėm vienašališkas: Lie
tuva buvo įvairiausiais būdais 
ir priemonėmis spiriama ir aki
nama nusilenkti naujoms Mas
kvos užgaidoms (pav., raudonų
jų karininkų šeimų įsileidimas, 
vadinamojo “aptarnaujančio 
personalo” įguloms įsileidimas 
virš numatyto sutartyje kontin
gento ir pan.), o savo prievoles 
Maskva sistematingai sabotavo. 
Pavyzdžiui, pagal sutartį Mas
kva buvo įsipareigojusi parduo
ti Lietuvai prieinamomis kaino
mis ginklų. Du kartu važinėjo 
mūsų kariški įgaliotiniai į Mas
kvą, laikė juos ten ištisus mėne
sius, rodė visokį laužą ir taip ir 
nepavyko nupirkti nė vieno, net 
seno šautuvo ligi pat invazijos.

Kitas pavyzdys: sovietai buvo 
sutartimi pasižadėję mokėti 
nuomą už jų įguloms ir tų įgulų 
reikalams pavestus pastatus ir 
žemės sklypus. Derybos truko 
kelis mėnesius, sovietų preky
bos atstovas Kaune Efanovas, 
kuris derybas vedė, siūlė Lietu
voje negirdėtas, juokingas ir iš 
piršto išlaužtas kainas, o mūsų 
delegacijai nesutinkant argu
mentavo, kad, esą, Lietuva tu
rinti dalyvauti sov. įgulų išlai
kyme, nes jos ginančios jos sau
gumą... Taip tos derybos, nepai
sant nesuskaitomų posėdžių, ir 
liko nebaigtos ligi okupacijos. 
Tas pats buvo sonetų statybų 
klausime. Sutartis dar nebuvo 
pasirašyta tuo reikalu, o Efa
novas jau skelbė varžytines ir, 
vengdamas lietuviškų bendro
vių. visas prarangas atidavė žy
deliams. kurie taip reikalus 
tvarkė, kad tose statybose greit 
prasidėjo streikai, o Efanovas 
už tai kaltino mūsų įstaigas ir 
tvarką. / . <

Raudonosioms įguloms įsikū
rus Lietuvoje, ir, nepaisant į- 
vairių draudimų, neišvengiamai 
susidūrus su vietos gyventojais 
bei pastebėjus didelį jų gerbūvį, 
lyginant su tuo neišpasakomu 
skurdu, kokį jie matė savo “ro
juje”, ėmė nuolat atsirasti rau
donųjų kareivių pabėgimų. Mū
sų įstaigos susirūpino tuo reiš
kiniu, nes kiekvienas atsakingas 
pareigūnas gerai suprato, kad 
ilgainiui Maskva tatai gali iš
naudoti prieš mus. Apie vasario 
mėn. iš Naujosios Vilnios įgulos 
paspruko jaunesnysis karinin
kas Butaev. Ilgai apie tai mūsų 
įstaigoms nebuvo žinoma. Tik 
po kokio mėnesio Maskvoje pa
siuntiniui Natkevičiui buvo tuo 
reikalu užsiminta ir prašyta Bu- 
taevą surasti. Po to, ir vietos 
sovietų karo vadovybė ėinė net 
grasinančiu tonu reikalauti su
rasti Butaevą. Mūsų įstaigos dė
jo visų pastangų bėglį surasti, 
tačiau šis darbas sunkiai ėjosi. 
Buvo pagrindo spėti, kad jis bus 
irgi sprukęs į Vokietiją, kaip 
ne vienas kitų jo draugų. Ga
liausiai 1940 m. Sekminių pirmą 
dieną mūsų saugumo organams 
pavyko Butaevą užčiupti Vil
niaus priemiestyje. Pajutęs pa
vojų, jis bėgo ir, matydamas, 
neišsispūsiąs, šovė sau į krūti
nę ir čia pat krito negyvas. Sau- 
žudis buvo paliktas gulėti vieto
je, buvo pašaukti sov. kariuo
menės atstovai, skrodimas buvo 
padarytas mūsų ir jų gydytojų 
bendrai ir, atrodė, jokių dau
giau priekabių dėl Butaevo so
vietai prie mūsų neturės.

Bet štai, gegužės 25 d. Molo
tovas šaukia pas save pasiunti
nį Natkevičių ir skaito jam iš 
rašto įžūlius kaltinimus Lietu

vos vyriausybei, kaltindamas ją 
savitarpio pagalbos sutarties 
sabotavimo ir nelauktą ir įžūlų 
puolimą pailiustruoja keliais 
“faktais”: Butaevo, kuris buvęs 
mūsų saugumo organų suvilio
tas, o paskum nužudytas, Šmov- 
gineco, Pisariovo ir dar kokio 
kareivio nuotykiais, kurie buvę, 
maišais apmautomis galvomis, 
įtraukti į požemį ir ten kvočia
mi, o paskiau per vandentiekio 
ar kanalizacijos vamzdžius iš
trūkę. Savo puolimą Molotovas 
baigė grasinimu “sunkiomis pa
sėkomis”. Apie Šmovginecą ir 
kitus kareivius mes pirmą sykį 
išgirdome iš Molotovo. Tuojau 
buvo sudaryta speciali tardymo 
komisija su Vilniaus Apygardos 
teismo pirmininku priešakyje. 
Trumpu laiku tai komisijai pa
vyko susekti, kad Šmovginec 
tikrai praleidęs, negrįždamas į 
savo įgulą, kelias dienas pas len
gvų poelgių gražuolę Vilniuje ir 
jai net palikęs kelias savo nuo

traukas su užrašu “brangiai ir 
neužmirštamai”, o, jos pačios 
parodymu, bijodamas būtų nu- 

■ baustu dėl pavėlavimo grįžti į 
įgulą, sakėsi sugalvosiąs kokią 
pasaką, kad buvęs pagrobtas, 
kad jam iš pasalų kas/Užmetęs 

■maišą ant galvos, nuviikęs į rū
sį ir tardęs, o paskiau jis pas
prukęs pro vamzdžius, “iš ku
rių lašėjo vanduo”...

Ir štai didžiosios, užimančios 
1/6 žemės paviršiaus, imperijos 
vyriausybės galvos kartoja tą 
šlykščią pasaką, kurią sugalvo
jo nedrausmingas ir pakrikęs jo 
“nenugalimos armijos” kareivis 
sau pateisinti, kartoja Moloto
vas tą pasaką tam, kad, kaip 
girtas graibydamasis tvoros, 
rastų pateisinimą kruvinai 
skriaudai, kokią jo ponas ir val- 

Įdovas kruvinasis Stalinas ren
gia mažai, niekam pikto neno
rinčiai Lietuvai. Apie tai nepa- 
kaikamas įrodymas to dorovi- 

Tęsinys 5-tame pusi.

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

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



Penktadienis, Vasario 14, 1941 DARBININKAS
posėdžiavo visą naktį. Vyriau
sybės dauguma nusistatė ulti
matumą priimti, nematydama
kitos išeities ir galvodama, kad

LDS STUDUŲRATEUAMS
Apie Katalikišką Akciją 

1. Garbingieji Broliai,
Nematome reikalo pranešti jums tuos atsitiki

mus, kurie šiais paskutiniais laikais įvyko šioje Mū
sų, kaip Romos Vyskupo, sostinėje ir visoje Italijoje, 
kitaip sakant, pirmaeiliniame Mūsų valdžios plote, 
atsitikimus, kurie taip plačiai ir giliai užgavo visą pa
saulį ir labiausiai buvo jaučiami visose ir kiekvienoje 
atskirai Italijos ir viso Katalikų pasaulio vyskupijose. 
Juos galima suimti į keletą liūdnų žodžių: pasikėsinta 
suduoti mirtiną smūgį visam tam, kas buvo ir bus Mū
sų kaip Tėvo ir sielų Ganytojo širdžiai brangiausia... 
galime, net privalome, dar pridėti: “ir tai Mus įžei
džiančiu būdu”.

Akivaizdoje ir slegiami šių įvykių, Mes jaučiame- 
reikalo ir pareigos kreiptis į Jus, Garbingieji Broliai,} 
ir lyg ateiti dvasioje pas kiekvieną jūsų pirmiausia at
likti svarbią ir net būtiną pareigą — apginti teisingu
mą ir tiesą toje srityje, kuri, atsižvelgiant į šventos 
Bažnyčios gyvuosius interesus ir teises, liečia taip pat 
jus visus ir kiekvieną skyriumi visur, kur tik Šventoji 
Dvasia jus pastatė drauge su Mumis ją valdyti; trečio
je vietoje norime jums išdėstyti tas išvadas ir pažiū
ras, kurias anie įvykiai verčia padaryti; ketvirtoje vie
toje norime jums patikėti Mūsų susirūpinimą ateitimi; 
pagaliau pakviesime jus pasidalinti su Mumis viltimi 
ir melstis su Mumis ir su Katalikų pasauliu už jų išsi
pildymą.

Popiežiaus Dėkingumas
Vidujinė ramybė, toji ramybė, kuri kyla iš pilnos 

ir aiškios savijautos, kad esama tiesos ir teisybės pu
sėje, kada už ją kovojama ir kenčiama, toji ramybė, 
kurią tik vienas Dieviškasis Karalius gali suteikti ir 
kurią pasaulis, kaip negali duoti, negali ir atimti, — ši 
palaiminta ir palaimintoji ramybė, Dieviškojo Geru
mo ir Gailestingumo dėka, niekuomet Mūs nėra aplei
dusi ir pilnai tikime, kad niekuomet neapleis, nežiū
rint kas atsitiktų, bet ši ramybė, kaip kitą-syk ken
čiančiojo Jėzaus Širdyje, taip lygiai Jo ištikimų tarnų 
širdyse palieka vietos (tai jūs, Garbingieji Broliai, 
labai gerai žinote visiems karčausiems kartumams; ir 
Mes esame prityrę šių paslaptingųjų žodžių reikšmę: 
“Štai įvyko ramybėje man mano karčiausias kartu
mas” (Iza. 38,17). - k.

Jūsų greitas, gausus ir nuoširdus prisidėjimas, 
kuris dar vis nesibaigia, Garbingieji Broliai, Jūsų bro
liški ir sūniški jausmai, o aukščiau .viso tas aukšto 
antgamtinio solidariškumo jausmas ir tampri minčių, 
jausmų, supratimo bei valios vienybė, kylanti iš jūsų 
meilingų pranešimų, pripildė Mūsų širdį neišdildomos 
paguodos, ir dažnai Mūsų siela prakalbėjo psalmės žo
džiais: “Pagal mano skausmų daugybę mano širdyje, 
tavo paguodos linksmina mano sielą” (Ps. 93, 19). Už 
visą šią paguodą, po Dievo, jums visiems, Garbingieji 
Broliai, iš visos širdies dėkojame, jums, kuriems taip 
pat ir Mes, kaip Jėzus Kristus Apaštalams, galime pa
sakyti: “Jūs esate tie, kurie pasiliekate su Manimi, 
Mano ištyrimuose” (Luko 22, 28).

Padėka Tikintiesiems
Taip pat jaučiame ir norime atlikti tėviškai šir

džiai maloniausią pareigą — drauge su jums, Garbin
gieji Broliai, padėkoti daugybei gerų ir vertų jūsų sū
nų, kurie atskirai ir bendrai, pavieniui ir per įvairias 
organizacijas bei sąjungas, o ypač per gausias Katali
kiškojo Veikimo ir Katalikiškojo Jaunimo Sąjungas, 
yra atsiuntę tiek daug ir taip sūniškai nuoširdžių už
uojautos, prielankumo ir kilnaus bei veiklaus prie Mū
sų nurodymų ir Mūsų troškimų prisitaikinimo jausmų.

Mums ypatingai buvo malonu ir džiugu matyti 
visų kraštų — artimų ir tolimų Katalikišką Veikimą 
glaudžiantis prie bendrojo Tėvo, persiėmusių ir veda
mų vieno tikėjimo dvasios, sūniško prielankumo, kil
nių pasiryžimų, išreiškiant visiems gilų nusistebėji
mą, kada matome persekiojimą ir pakertamą Katali
kišką Veikimą ten, dvasiškojo apaštalavimo Centre, 
kur jis turi daugiau prasmės gyvuoti, kur jis, kaip I- 
talijoje, taip ir viso pasaulio šalyje, pagal autentišką 
ir esminį savo apibrėžimą ir pagal nuolatinius bei bu
dinčius Mūsų nurodymus, Jūsų, Garbingieji Broliai, 
taip kilniai sekamus, nenori ir negali būti kas kita, 
kaip tik pasauliečių dalyvavimas ir bendravimas Baž
nyčios Vyresnybės apaštalavime.

Jūs, Garbingieji Broliai, perduokite Mūsų tėviško 
dėkingumo išraišką visiems jūsų ir Mūsų sūnums Jė
zuje Kristuje, kurie pasirodė taip puikiai išauklėti jū
sų mokyklose ir buvo tiek geri ir prielankūs bendra
jam Tėvui, kad galime pasakyti — “Aš esu pilnas pa
guodos, gausiai turiu džiaugsmo visuose mūsų sielvar
tuose” (2 Kor. 7, 4).

4 •

Klausimai Apsvarstymui
1. Koki įvykiai Italijoje paskatino Popiežių Pijų XI pa

rašyti šią encikliką ?
2. Už ką Pijus XI dėkojo pasaulio Vyskupams ir tikin

tiesiems? 5 3
3. Ką reiškia Katalikiškoji Akcija?

Pasažieriai buvo laimingi. Pacifiko Expresas vyk
damas Oroville, Cal., kalnų pašlaitėmis, staiga pasviro 
ir garvežis su bagažo vagonu nurietėjo, kaip paveiksle 
matosi į pakalnę. Bagažo vagonas net į upę, gi vienuo
lika pasąžierinių vagonų su 200 keleivių paliko ant re
lių saugiai.

Sovietų Sąjungos Klasta
Pradžia 3-čiame pusi, 

nio supuvimo ,tos begėdystės ir 
piktybės, kurie šiandien įkvepia 
visus raudonųjų satrapų žy
gius? Ar neprilygstamais rite
riais, palyginus su Stalinu ir jo 
pakalikais, atrodo tie Rusijos 
stepių primityvus ir beraščiai 
X—XI amžių kunigaikščiai a la 
Igoris, kurie, rengdamiesi ką už
pulti, įspėdavo savo puolimo 
auką, pranešdami: “Idu na vy” 
(einu prieš jus) ?

Nors Lietuvos įstaigos netu
rėjo nieko sau prikišti santy
kiuose su raudonosios kariuo
menės įgulomis, nors pas mus 
buvo pavyzdinga tvarka ir ryšio 
karininkai, kurie buvo gerai or
ganizuoti ir pastatyti prie kiek
vienos įgulos, atlikdavo tiksliai 
ir greitai kiekvieną pagrįstą pa
geidavimą ar nusiskundimą, ta
čiau buvo imtasi dar papildomų 
priemonių ir ištisos raudonųjų 
įgulų apylinkės pradėta stropiai 
kontroliuoti. Tačiau ir ši prie
monė Maskvai nepatiko: ji buvo 
išaiškinta, kaip noras kenkti ir 
ardyti jų įgulų gyvenimą, nes į 
ištremtųjų skaičių pateko kelios 
nepadoraus elgesio moterys, ku
rios Alytaus įguloje ėjo “skal
bėjų” pareigas.

Nei specialinės komisijos dar
bas, nei saugumo organų prie
monės, nei Min. Pirmininko 
Merkio paaiškinimai Maskvoje 
nepatenkino Sov. vyriausybės. 
Merkiui į pagalbą nuskubėjo 
URM p. Urbšys, tačiau ir šiam 
nepavyko pragiedrinti atmosfe
ros. Vidaus reikalų ministro 
gener. Skučo ir Saugumo Direk
toriaus Povilaičio atsistatydini
mas taip pat nepatenkino. At
mosfera tirštėjo ir kas valandą 
buvo laukiama audros. P. Mer
kiui grįžus, Urbšys buvo pasili
kęs Maskvoje. Jis bandė pasi
matyti su Dekanozovu, tačiau 
šis buvo nepasiekiamas. Ir štai 
birželio 14 d. vakare p. Urbšys 
šaukiamas į Kremlių, 'kur Molo
tovas jam pareiškia turįs-pada
ryti svarbų pareiškimą Lietuvos 
Vyriausybei ir čia pat, dalyvau
jant iš mūsų pusės dar pasiun
tiniui Natkevičiui ir iš sovietų 
— pasiuntiniui Pozdniakovui, 
skaito piktą, pilną melo ir pra
manytų dalykų kaltinamąjį ak
tą Lietuvos Vyriausybei, kuria
me: 1) tvirtinama, kad Lietu
vos policijos organai grobstą 
sovietų karius, būtent Pisarevą 
ir Šmogvinecą, kurie ištrūkę, 
Butaevą, kurį Lietuvos policija 
nužudžiusi, o Šutovas ligi šiol 
nesurandamas; 2) teigiama, kad 
Lietuva sudariusi su Estija ir 
Latvija karo sąjungą, nukreiptą 
prieš SSSR, kad esą draudžia

tuo būdu galima bus išvengti 
brutalios okupacijos. Galvoji
mas buvo tiks: naujas Minis
tras Pirmininkas tuojau nuvyks 
į Maskvą derėtis dėl trečiosios 
ultimatumo sąlygos ir turės pro
gos išblaškyti susitelkusius aud
ros debesis. Kadangi Min. Pirm. 
Merkiui lankantis Maskvoj vie
name pasikalbėjime Molotovas 
buvo labai teigiamai atsiliepęs 
apie gen. Raštikį, tai jis, kaip 
priimtiniausias ir Lietuvos vi- 
suonfenei buvo parinktas Minis
tru Pirmininku.

Visa tai anksti rytą buvo pra
nešta Maskvon, o jau apie 11 
vai. iš Maskvos Urbšys pranešė, 
kad 1) Raštikio kandidatūra 
sovietams nepriimtina, 2) De
kanozovas su Pozdniakovu po 
pietų atskrenda Kaunan, 3) 14 
vai. sovietų kariuomenė prade
da žygiuoti per Lietuvos sieną, 
4) 19 vai. mūsų kariuomenės 
vadas generolas Vitkauskas tu
ri atsirasti Kenoje (Lietuvos— 
SSSR pasienio stotis) ir susitik
ti su sov. generolu Pavlovu su
sitarimui pasirašyti.

Tada buvo aišku, kad tai yra 
paprasta okupacija ir kad joki 
nusileidimai nieko būtų gelbėję. 
Tolimesnieji įvykiai visiems 
gerai žinomi: Dekanozovui dik
tuojant buvo sudaryta Paleckio 
vyriausybė, kurion įtraukti ir 
kai kurie visai Lietuvai žinomi 
asmenys: Krėvė - Mickevičius 
ir E. Galvanauskas bei gen. Vit
kauskas; prasidėjo “antismeto- 
niniai” šūkavimai ir “laisvės” 
deklamacijos, toliau “rinkimų” 
į “liaudies seimą” komedija, to 
seimo nutarimas įsijungti į 
SSSR ir visas jaukinys “refor
mų”, kurių dėka per kelis mėne
sius krašte pritrūko ne tik įvai
rių prekių, bet ir maisto. Jau po 
keturių tokio “valdymo” mėne
sių komisarų Taryba buvo pri
versta kreiptis į Maskvą, prašy
dama prisiųsti grūdų, tuo tarpu 
kai per 22 nepriklausomo gyve
nimo metus Lietuva nebuvo įsi- 
vežusi duonai nė vieno gramo 
grūdų.

Taip Sov. Sąjunga klasta pri
gavo ir užgrobė savo mažą ir lo
jalų kaimyną. Sov. Sąjungos 
valstybinis aparatas pasirodė 
tiek primityvus ir toks nesuge
bantis, kad nepajėgė sudaryti

ma savitarpio pagalbos sutar
ties Vl-tuoju straipsniu ir slap
ta nuo SSSR buvę palaikomi ry
šiai tarp trijų Pabaltijos valsty
bių generalinių štabų, todėl Sov. 
Sąjungos vyriausybė reikalau
ja: 1) tuojau atiduoti teismui 
VRM generolą Skučą ir direkto
rių Povilaitį, (kurie, tenka pa
stebėti, jau nuo birželio 13 d. ry
to buvo atsistatydinę, o Molo
tovas juos tebelaiko esančius 
savo pareigose), kaip tiesiogi
nius kaltininkus provokacinių 
veiksmų nukreiptų prieš sovie
tų įgulas Lietuvoje, 2) kad tuo
jau būtų sudaryta Lietuvoje to
kia Vyriausybė, kuri pajėgtų ir 
būtų pasiryžusi patikrinti gar
bingą įgyvendinimą savitarpio 
pagalbos sutartis ir suvaldytų 
sutarties priešus; 3) kad tuojau 
būtų patikrintas laisvas įsileidi
mas į Lietuvos teritoriją sovie
tų kariuomenės dalių joms pa
talpinti svarbiausiuose Lietuvos 
centruose tokiame skaičiuje, ku
ris būtų pakankamas savitarpio 
pagalbos sutarties įgyvendini
mui apdrausti ir provakaci- 
niams veiksmams, nukreiptiems 
prieš sovietų įgulas, pašalinti.

Toliau sakoma, kad atsakymo 
bus laukiama ligi birželio 15 d. 
10 vai. ryto (Kauno laiku ligi 8 
vai.), o jau tuo metu buvo apie 
00,30 min. Maskvos laiku, o ne
suteikimas atsakymo iki paskir
to laiko bus laikomas neigiamu 
atsakymu.

P. Urbšys paprašė terminą 
pratęsti, tačiau Molotovas atsi
sakė. Pasiteiravus kiek kariuo
menės manoma įvesti, Moloto
vas atsakė: 3—1 korpusus (a- 
pie 200,000).

Atsisveikindamas p. Urbšys 
pareiškė, kad jis, kaip spalių 10 
d. pakto dalyvis ir pasirašėjas, 
apgailestauja, kad tas paktas 
per aštuonis mėnesius privedė 
prie tokio finalo ir kad jis prisi
bijo dėl Lietuvos likimo. Į tai 
Molotov su grynai bolševikišku 
ir barbarišku cinizmu atsakė, 
kad Lietuvos likimui kaip tik 
gręsia ne kas kitas, kaip jos pa
čios provokatoriai... Jei Moloto
vas būtų turėjęs galvoje Palec
kiui, Mickiui ir panašius išdavi
kus, tai ir tai jis neturėjo tiesos, 
nes be raudonosios kariuomenės 
okupacijos tie provokatoriai 
nieko būtų nepadarę Lietuvos 
nepriklausomybei, bet kadangi 
jis tikrai turėjo galvoje visą pa
triotiškąją Lietuvą, tai jis tra
giškąją valandą, kaip tikras pri
mityvus azijatas pasityčiojo iš 
savo aukos...

Gavus Kaune apie 23 vai. 
(Kauno laiku) tragišką žinią, 
tuojau susirinko Vyriausybė ir

Pennsylvanijos Žinios
MOUHT CARMEL, PA.

Sv. Gregoriaus didysis cho
ras, Šv. Kryžiaus parapijos, 
vieni metai kaip naujai susior
ganizavęs, sėkmingai veikia, 
vadovaujant p-lei Leonai Šeran- 
tytei. Bažnytiniame giedojime 
choras padarė didelę pažangą. 
Dėlto garbė tenka p-lei Šėranty- 
tei, kuri be didžiojo choro, va
dovauja dar trims chorams. Vi
si chorai dėl jos rūpestingumo 
yra padarę visais žvilgsniais pa
žangą.

Kelios savaitės atgal, p-lė Šė- 
rantytė buvo išrinkta suorgani
zuoti Nacionalių Kat. Moterų 
chorą mūsų vyskupijoj ir jam 
vadovauti. Linkime jaunai var
gonininkei geriausio pasisekimo 
darbuotėje.

Virš minėtasis choras vasario 
16 d., Lietuvos Nepriklausomy
bės proga rengia masinį kon
certą. Vieną dalį programos iš
pildys choras, antrą dalį žymi 
lietuvių tarpe artistė, p-lė Joa
na Žukauskaitė.

Vargonininkė ir choristai de
da visas pastangas ir uoliai lan
kosi į praktikas, kad koncertas 
kosekmingiausiai pavyktų.

net “švaresnių” ir sklandžiau 
atliktų provokacijų, o teko 
griebtis nebūtų ir išgalvotų, vai
kiškai naivių ir jokiam sveikam 
žmogui neįtikėtinų pasakų.

Sovietų valdovai, pradedant 
Stalinui ir baigiant pakrikusiu 
Šmovginecu, pasirodė klastingi 
melagiai ir apgavikai, žmonės 
be žodžio ir be garbės.

Tačiau mes visi, kurie turime 
laimės nebūti po raudonųjų sa
trapų padu, kaip ir visa paverg
toji Lietuvių Tauta, nepalaužia
mai tiki, kad lygiai taip, kaip 
nepavyko Maskvos valdovams 
sutvarkyti savo milžiniškos im
perijos per 22 metų, taip juoba 
nepavyks jiems ilgesnį laiką iš
laikyti laisvės ir tvarkos ištroš
kusią Lietuvių Tautą. Atpildo ir 
teisybės valanda išmuš ir išmuš 
greičiausia netrukus.

E. Turauskas, 
įgaliotas Ministras, iki Lietuvos 
okupacijos buvęs URM. Politi
kos Departamento Direktorius.

* *

‘Aš SAKAU apsimoka TURĖTI 

TELEFONAS!’
“Mes vaikinai turime daug įvairių reikalų atlikti po 
mokyklos ir turėjimas telefono ištikrųjų daug pa
lengvina. Tėvas sako, kaip puiku, kad at turiu tiek 
daug gražaus laiko pamokas paruošti kaip tik tele
fonas buvo įrengtas.
“Motina, dabar daug linksmesnė, negu, kad ji bū
davo triūsė namų ruošos darbus, ir tai tik dėlto, kad 
ji turi ėia pat po ranka telefoną pasikalbėti su sa
vo draugėmis, kada tik ji nori.
“Netgi mano mažoji sesutė mėgsta telefonuoti, kaip 
tik jai yra duodama proga.
“Karta vakare Tėtelis šaukė savo sergantį brolį a- 
pie penkiosdeiimts mylių tolumo. Jis sako, kad tas 
nekainuoja taip labai daug, kaip jis kad manė”.

• • •

Nuo telefono išradimo, apie šeiesdešimts metu at
gal, inžinieriai darbuojasi, kad davus geresnį ir ge
resnį patarnavimų, šiandien labai lengva naudotis 
ir aplaikymo išlaidos labai numažintos, taip, kad 
kiekvienas gali išlaikyti.

NEW ENGLAND TELEPHONE & TELEGBAPH CO.
♦ *

S

I dalis programos: Karvelėli
— Sasnausko; “Čigonų Serana- 
da” — V. Paulausko; “Laisvės 
Varpas” — Vanagaičio; “Lietu
va Brangi” — Naujalis; Pocius
— (Vyrų Choras); “Geležinio 
Vilko Maršas“ — Šimkus —Vy
rų choras; “Thanks Be To God”
— P. J. O. Reilly, S. Dickton 
Merginų choras: “Oi Berneli 
Vienturti” — Tallat Kelpša — 
(Duetas) — V. Staveckaitė — 
Al. Račiukas. M. Leskauskaitė.

MINERSVILLE, PA.
Vasario 9 d., 2 vai., parapijos 

svetainėje įvyko didelės iškil
mės — skautų (boy scouts) 
draugijos suorganizavimas ir .- 
rašymas. Kadangi skautai pri
rašyti prie Šv. Vardo D-jos kai
po atskira sekcija, tai iškilmė
se dalyvavo ir Šv. Vardo d-jos 
nariai. Iškilmėse dalyvavo daug 
skautų atstovų iš lietuvių ir a- 
merikiečių draugijų. Kalbas pa
sakė kleb. kun. Klevinskas ir 
kun. Rakauskas, kurių pastan
gomis skautai buvo suorgani
zuoti. Iškilmių metu skautai ga
vo savo uniformas.

Po iškilmių bažnyčioje buvo 
suruošta maža puota .visiems 
skautams. 8 vai. vakare Šv. 
Vardo d-ja suruošė kortų vaka
rą skautų lėšų padengimui.

G. K.

PHILADELPHIA, PA.
Pagerbė Kleboną Kun. Ignacu 

Valančiūną
Šv. Kazimiero parapijos para

pijiečiai pagerbė savo kleb. kun. 
Ignacą Valančiūną. Vasario 2 d. 
įvyko labai šaunus bankietas — 
vakarienė parapijos auditorijo
je, 331 Earp St. Parapijiečiai 
savo kleboną gana myli, publi
kos pripildė pilnutėlę salę. Prie 
garbės stalo sėdėjo svečiai dva
siškiai ir pasauliečiai, kurių 
tarpe ir pats klebonas. Vakarie
nę pagamino pačios parapijie
tės. Po valgių prasidėjo neilga, 
bet reikia pripažinti turininga 
programa. Vakarą vedė kun. 
Stanislovas Raila, vietos vika
ras. Kalbą pasakė kun. dr. Vitas 
Martusevičius. Seserims Kaži-
mierietėms vadovaujant, moky
klos mokiniai atliko puikią pro
gramą, kurią sudarė dainelės, 
kalbos ir monologai. Monologą 
pasakė Kisieliūtė. Be to kalbėjo 
Šv. Andriejaus parap. kleb. kun. 
J. Čepukaitis, ponia Kavaliaus
kienė, ir kiti. Mokyklos vaiku
čiai mylimam klebonui įteikė 
dovanėlę. Pagerbtuvėse dalyva
vo daug svečių ir artimųjų net 
iš tolimų kolonijų. Po to buvo 
visuomenės pasilinksminimui 
šokiai. K. D.

Pirmas Laiškas Iš Okupuotosios 
Lietuvos Su Rusą Pašto 

Ženklais
Iš okupuotos Lietuvos atėjo 

jau ketvirtas laiškas, šis pasta
rasis su rusų pašto ženklais. Li
gi šiol gauti trys laiškai vis dar 
buvo su Lietuvos pašto ženk
lais. Laiškas siųstas oro paštu, 

j kelionėje buvo 32 dienas. Laiš- 
| ko rašė jas mažai ką parašęs, 
. išskyrus pranešimą, kad dar 
; gyvi ir sveiki.

Laiško gavėjas.

10 METŲ VEDYBINE 
SUKAKTIS

Ponai Konstantas ir Ona Sku- 
peikai minėjo savo 10 metų ve- 

' dybinio gyvenimo sukaktį. P. K. 
' Skupeikis vadovauja Lietuvių 
j Tautos Pašelpiniam klubui, kurį 
j jis tinkamai prižiūri. Kostantas 
į ir Ona Skupeikai auklėja sūnų 
Kazimierą. Sveikinam ir linkim 
sulaukti sidabrinio vedybinio 
minėjimo. K. D.
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DARBININKAS

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NORWOOD, MASS
Lietuvos Nepriklausomybes 

Paskelbimo Minėjimas 
SURINKTA $83.80 LIETUVAI 

GELBĖTI FONDUI
Sekmadienį, vasario 9 d., 3:30 

vai. po pietų Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos svetainėje įvyko pra
kalbos Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimą ir jos 22 me
tų su virš gyvavimą paminėti.

vių parapijos klebonas, kuris ti
krino susirinkusiems, kad su 
Dievo pagalba Lietuva po šio 
karo atgaus nepriklausomybę ir 
laisvę.

Prakalbų vedėju buvo vietinis 
kelbonas kun. S. Kneižis.

I Reikia pažymėti, kad į prakal
bas buvo susirinkę labai daug 
žmonių. Visos sėdynės užpildy
tos, ir net buvo stovinčių. Visi 

i patriotiniai nusiteikę atydžiai
OU V XX O £y€XXXXXXXVs ux.

Principaliu kalbėtoju buvo adv.,sekė kiekvieną kalbėtojų žodį. (
Sfasvs Gahalianskas kuris nese-. Svetainėje plėvesavo Lietu- Nashua N H minėio sa 

trispalvė perrišta juodu kas- gyv’ Washua- mineJ° s*Stasys Gabaliauskas, kuris nese- į 
niai yra atvykęs iš pavergtos 
Uetuvos, ir kuris 3 mėnesius iš
gyveno po sovietų valdžia.

Adv. Stasys Gabaliauskas pra
dėjo kalbą iš senovės Lietuvos 
istorijos, paminėjo kaip Lietu
va buvo galinga, ypač Vytau
to laikais. Vokietijos ir Rusijos 
susitarimas, trečią kartą pasi
dalinti Lietuvą ir Lenkiją, pa
vergė Lietuvą. Lietuva iš vergi
jos išsilaisvino 1918 m. Lietu
vos jaunuoliai ir senesnieji išvi
jo visus priešus iš Lietuvos. Su
sikūrė laisva, nepriklausoma ir ? 
demokratinė Lietuvos valstybė. 
Uetuvos vyriausybė ir piliečių 
rinktas seimas labai sumaniai ninkai ir ^ialistai. kurie turi 
tvarkė visus reikalus: pravedė sav0 ka»t^K svetainę, leido 
žemės reformą, įkūrė savo pini- to> svetainėje išgamoms mė
gus - litą ir padarė daug kitų kinti patri jotinio nusiteikimo 
pagerinimų. .lietuvius ir džiaugtis Lietuvos

1926 m. perversmas pasuko už8robimu ~ Sta,ino “saule”' 
Lietuvos vairą Į pusiau diktato- tie žmon“ uiP daro- ui 
riškas rankas, kurios nejuto, I“ »ahma Pems pasilsėti, kad 
kad Lietuvos viduje suko Jie yra nuoširdūs kovai dėl Lie- 
lizdus svetimieji, svetimai vals- tuv® nepriklausomybės atgavi- 
tybei parsidavę agentai: Palec-i“10'
kiai, Mickiai, Pakarkliai ir kiti J Kiek laiko at«al tautininkai ir 

1939 m. pasirašyta su sov.e- socialL,tai pasakojo kitiems, 
tais neva nepuolimo ir apsigy-'.kad > jau lšvijo bolSevizmo 
nimo sutartis buvo pradžia Lie- garbintojus iš svetainės. Pasiro- 
tuvos nelaimės. Birželio 15 d.. do- kad tai tik aPgaulė. Bolše- 
1940 tai buvo Lietuvai didžiau- vi2mo garbintoją!, kaip buvo, 
šia nelaimė, kada sovietų Rusi.,*3* ir ubėra to> svetainėje, 
jos šimtai tūkstančių rattdbftar- 
miečių okupavo Uetuvą.

Adv. S. Gabaliauskas, kuris 
pergyveno sovietų okupaciją, 
svetimųjų ir savųjų parsidavė
lių svetimai valstybei agentų 
siautimą, papasakojo kaip žiau- vasario 17-tą, 7:30 vai. vakare 
rus ir barbariškas yra sovietų pp. Warabow įstaigoj — Wa- 
rėžimas. Lietuvos lietuviai inte- shington St.
ligentai: redaktoriai, mokyto- visos narės kviečiamos atsi
jai, valdininkai pirmieji buvo a- iankyti. Kas nedalyvaus — gai- 
reštuoti ir laikomi be teismo ka- jggjsi Lauksime visų! Komisija. 
Įėjimuose. Ragino Amerikos lie- j 
tuvius dirbti ir aukoti Lietuvos

p. KAZYS NADZEIKA,

vos
pinu ir Amerikos žvaigždėta vė- 

i liavos.
Nuotaika buvo tikrai rimta. įlinkime ilgo amželio, p. Nadzei- 

CSN. | ka yra LDS organizacijos ilga
metis narys, N. A. LDS apskri
čio iždininkas ir nuoširdus laik
raščio “Darbininko” rėmėjas.

vo 50 metų amžiaus sukaktį. Ta 
proga sveikiname Jubiliejatą ir

Tą pačią dieną ir tuo pačiu lai
šku Lietuvos išgamos bolševikė- 
į liai suruošė savo prakalbas Lie
tuvių svetainėje. Kalbėtoju pa
sikvietė naują savo vadą, kuris 
iš socialisto buvo virtęs tauti
ninku, o po Lietuvos okupacijos 
pradėjo garbinti Stalino “sau- 

ilę”. Bet bolševikėliai neturėjo 
žmonių.

Stebėtis tik reikia, kad tauti-

i

j

Iksas.

SĄJUNGIEČIŲ DĖMESIUI
Dar kartą primename Moterų 

Sąjungos 27 kuopos narėms, 
kad kursai įvyks pirmadienį,

šeštadienio vakare, vasario 8 
d., artimiausi giminės ir priete- 
liai susirinko pagerbti vieną at
sižymėjusį kataliką - veikėją, 
Nashua mieste, p. Kazimierą 
Nadzeiką, 50 metų gimimo die
noje. Ponas Nadzeika yra tikrai 
pagerbimo vertas; nuo senų die
nų pasišventęs dirba lietuvių 
katalikų tarpe, rodydamas pa
vyzdį seniems ir jauniems. Pri
klauso prie visų katalikiškų 
draugijų ir visuomet pasirodo 
darbštus veikėjas. Jisai taipgi 
yra parapijos kolektorius jau 18 
metų, ir katalikiškų laikraščių 
korespondentas. Suprasdami p. 
Nadzeikos nuopelnus, jo gimi
nės ir prieteliai padarė jam 
“surprise party”, iškeldami ka
rališką puotą, linkėdami jam il
giausių metų ir suteikdami tin
kamą dovaną. Tarp atsilankiu
sių matėsi, parapijos klebonas 
ir vikaras. Šeimininkės, rodosi, 
buvo p. Nadzeikos moteris, Ona 
Nadzeikienė, taipgi Agnietė 
Gaidienė, Julė Akulevičienė, Te
klė Mitchell’ienė ir Julė Mizo- 
rienė. . Rap.

kuopa rengia lietuvišką vakarė
lį. Bus vaidinama komedija — 
“Brangusis Pasibučiavimas”. 
Veikalas juokingas, o artistai, 
kurie vaidins, dar juokingesni, 
tad pirmą kartą vyčiai pasirodo 
su lietuvišku vaidinimu. Visi 
seni, jauni, vietiniai ir iš kitur, 
o ypatingai vyčiai prašomi at
vykti į tą vaidinimą. Po vaidi
nimo bus kita dalis — “Šurum- 
Burum”. Vaidinimas įvyks baž
nyčios salėj, pradžia 7:30 vaka- •

------------- I 
SURPRIZE” VARGONININ

KUI BURDULIUI
Choras ir Vyčiai šio mėnesio 

13 d. surengė vargonininkui 
“Surprize” party. V. Burdulis 
jau trys metai kaip darbuojasi 
pas mus jaunimo tarpe. Tad 
klebonas ir jaunimas, įvertinda
mi jo tikrai gražius nuveiktus 
darbus, surengė jam sukaktu-‘ 

Įteikiant jam gražias dova- 
palinkėta ir toliau nesigai- 
jėgų dirbti Bažnyčios nau- 
Tėvynės, jaunimo ir

ves.
nas 
lėti 
dai,
krašto gerovei.

W. LYNN, MASS. Jei turite senus kailinius, mes išmainysi 
me į naujus ir duosime didelę už juos nuo
laidą. Prašome pasinaudoti siūloma proga.

šio

-

CLEARANCE 
SALE

Išpardavimas Likusių 
Kailinių

Šį mėnesį I. J. Fox didžiausia mote
riškų kailinių firma Amerikoje, skelbia 
CLEARANCE SALE, kuriame kailinių 
kainos žymiai sumažintos. I. J. Fox kom
panija nori išparduoti likusius šių metų 
kailinius ir į jų vietą įdėti pavasarinius. 
Taigi, Naujosios Anglijos ponios ir pane
lės esate kviečiamos ateiti į mūsų krau
tuvę ir pasinaudoti Clearance Išpardavi
mu. Tamstos pamačiusios kailinius tikrai 
nustebsite jų pigumu.

Kailinius galite įsigyti lengvais išsimokėjimais. Nėra reikalo už juos užmokėti ant 
sykio — galite mokėti taip, kaip Jūsų kišenius leis.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų Bernardas Ko- 
raitis, kuris yra kailinių ekspertas. Jis jums 
nuoširdžiausiai patarnaus ir pririnks kaili

nius pagal Jūsų figūrą ir skonį. Per jį pirk
damos dar gausite 10% nuolaidos.

411 WASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.
JAdomo ir Domicėlės Jarmalavi

čių 25 m. Jubiliejines 
Sukaktuvės

pp. Adomo ir Domicėlės Jar- line, pp. Keris ir pp. Baravykai 
malavičių 25 m. vedybinio gyve- iš Newton Upper Falls, Grende- 
nimo sukaktis buvo iškilmingai liai iš So. Boston, pp. Kava- 
paminėta. Buvo suruošta “sur- liauskai iš Nonvood ir kiti, 
prise party” Lietuvių svetainė
je, West Lynn. Dalyvavo apie dingi žmonės, turi tris dukreles 
200 draugų ir giminių ir linkėjo — Marijoną, Bronę ir Aleną, 
pp. Jarmalavičiam ilgiausių me- pp. Jarmalavičiai yra gerai ži- 
tų, pasisekimo, ir kad sulauktų nomi Lynn’e, priklausanti prie 
Diamontinio Jubiliejaus ; katalikiškų draugijų, yra LDS

Daug kredito priklauso po- nariai ir “Darbininko” skaity- 
nioms: Bingelienei ir Stadalni- tojai.
kienei, gaspadinėms ir jų pagel- j West Lynn yra mažas mieste-! 
bininkėms. Ponia Preytienė bu- lis, daugiausia apgyventas lie-1

• I
vo vakaro vedėja, pp. Jarmąla- tuvių, ir galima sakyti, kad di- j 
vičiam viso geriausio linkėjo —' džiuma vieningai veikia. Atsi- 
dukrelės, brolis Sylvestras iš lankę į bankietą, Jubiliatams 
Lynn, p. Bingelis ir Kilmoniai suteikė gražias dovanas.
iš Lynn, pp. Bingeliai iš Jamai-
ca Plain, pp. Arlinskai iš Brook- Jarmalavičių Jubiliejus.

i Į

pp. Jarmalavičiai yra pavyz

giliausią užuojautą poniai Mari
jonai Labanauskienei, o už Pra
no vėlę tariame iš širdies dievo- 

i baimingą “Amžiną atilsį duok 
jam, Viešpatie”.

1 Ilgiausių Metų Naujavedžiams!
šeštadienį, vasario 8 d. net du 

lietuviai susituokė su svetim
taučiais. Ryte su šventomis mi
niomis Juozas Ugianskis paėmė 
■sau už žmoną p-lę Lilę Miller; o 
po pietų kun. Dubinskas priėmė 
įžadus p-lės Mičiulytės ir jos gy
venimo draugo. Sveikiname abi 
poreles. Ilgiausių metų ir daug 
Dievo malonių jų naujam gyve
nime.

Lai ilgai bus atmintinas pp. 
Rap.

ŠIS—TAS

I
J

VESIFBD, MASS

tuvius dirbti ir aukoti Lietuvos Vasario 14-tą dieną kuopos 
ir savųjų išlaisvinimui iš sovie- ' protokolų raštininkė p. O. Ger
tų Rusijos vergijos.

Po adv. S. Gabaliausko turi
ningos ir patriotingos kalbos 
padaryta rinkliava. Surinkta 
$83.80 Lietuvai Gelbėti fondui.

•Pirmuoju kalbėtoju buvo kun. 
J. Vaitekūnas. Providence lietu-

įvokienė minės savo gimtadienį. 
.Kuopos narės nuoširdžiai svei
kina Sąjungietę Cervokienę ir 
linki ilgai darbuotis jų tarpe.

Narė.

Buvusi kuopos finansų rašti
ninkė p. B. Adomaitienė buvo 

[sunkiai susirgus pereitą savai- 
į tę. Dabar jaučiasi kiek geriau ir 
Iprie progos kuopos narės linki 
! savo kursų komisijos narei grei
to pasveikimo. G.

I
Remkite tuos profesio

nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

L Street Liquor Store, Ine.
LIETUVIŠKA LIKERIŲ KRAUTUVĖ 

Kazys Stravinskas, Vedėjas

Specialus Bargenai

i!

!i
I

S. S.PIERCE GOLD COAST VYNAS kvorta 
Port, Cherry, Muscatel

OLD HAMILTON Straight Degtinė kvorta 
100 Proof—Bottled in Bond, 4 metų se
numo. Reguliarė kaina $2.50

74c.

$1.79

tomis sutanomis, mėlynomis 
juostomis ir mėlynais gobtuvais.

Nežiūrint to, kad šiandien be
veik visos bažnyčios Baltimorė
je laiko novenos pamaldas prie 
Marijos Stebuklingo Medalikė- 
lio, skaitlius atsilankančiųjų į 
Šv. Alfonso bažnyčią kas savai
tę vis dar siekia virš 7,000 žmo
nių.

MONTREAL, CANADA

įį

1
Į

PRAKALBOS
Šio mėnesio 5 d., mūsų kolo

nijoj lankėsi adv. St. Gabaliaus- 
kas. Kalbėjo apie rusų užgrobi
mą Lietuvos ir dabartinę joje 
vergiją. Kalbėjo taip įdomiai ir 
aiškiai išdėstydamas faktais, 
kad per dvi valandas publika 
klausėsi su didžiausiu įdomumu. 
Daugelio akyse matėsi ašaras, 
reiškiant užuojautą broliams 
Tėvynėj gyvenantiems. Po pra
kalbų išrinkta Lietuvai gelbėti 
fondo skyriaus valdyba, į kurią 
įeina: pirm. — V. Minkelis, raš
tininkas — A. Masaitis ir ižd.— 
kun. V. Puidokas. Po rinkimo 
buvo įrašomi fondo nariai. Įsi
rašė: J. Žala, A. Kazlauskas, T. 
Kazlauskienė, A. Sabonis. V. Si- 
monavičius, P. Kazlauskas, J. 
Janulevičius, L. Kundrotas, J. 
Kišūnas, J. Ulinskas, V. Bary
sas, K. Masaitis, M. Jutkus, P. 
Minkuvienė, S. Petkus, E. Kulie
šienė, B. Alinskienė, M. Dany- 
lienė, A. Adomaitienė, Z. Atko- 
čaitienė, J. Vaitkevičius, Z. Jo
naitienė, K. Masaitienė. V. Min
kelis ir M. Volskuvienė.

i! 
i! 
i' 
i!
i 
i 
i
i

Pristatymas dykai —Telefonas ŠOU 4147

195 L STREET {J. Strigūno name)—So. Boston

BALIUS IR ŠOKIAI
Šio mėnesio 15 d. rengiamas 

didelis balius su šokiais šv. Ka
zimiero parap. salėje, 22 Wil- 
liam St. Į rengimo komisiją įei
na visų draugijų valdybos. 
Kiek teko girdėti visi darbuoja
si išsijuosę. Visas pelnas ski
riamas Lietuvai gelbėti fondui. 
Tad kviečiami visi netik vieti
niai lietuviai, bet visi iš visur 
atvykt į tą gražų parengimą.

VAKARĖLIS
Šio mėnesio 23 d. mūsų Vyčių'

Nepaprastas Katalikų Cenzas siems žinoti pasekmes šio pir- 
Pereitą sekmadienį bažnyčioje i 

buvo pranešta^ kad Baltimorės 1 
mieste iš J. M- Arkivyskupo My
kolo Curley įvyks nepaprastas 
visų katalikų surašymas, kurį 
atliks ne kunigai, bet pasauli- ! 
naii žmonlės. Didžiumoj šis dar
bas bus atliktas Švč. Vardo Jė
zaus dr-jos vyrų. Į tą darbą bus 
įtraukta net 4,000 asmenų, kurie 
į dvi ar tris dienas surašys vi
sus Baltimorės Katalikus, kurie 
priklauso prie 70 parapijų. Busi 
rašomi ne tik praktikuojantieji! 
katalikai, bet ir tie, kurie yra’ 
pametę savo tikėjimą. Mūsų pa
rapijoj garbės pirmininkas yra 
klebonas kun. Juozas Lietuvni- 
kas. Jam pavaduoti paskirtas 
kun. Antanas Dubinskas. Tikra- 
sai šio surašymo pirmininkas 
paskirtas Antanas Strazdaus- 
kas. Surašymo komisija suside
da iš 7 kapitonų ir 49 padėjėjų. 
Kapitonais paskirti Feliksas Rė
kus, Feliksas Petkus, Jonas Paz- 
neika, Juozas Kvedera, Andrius 
Rėkus, Melvinas Keidošius ir 
Juozas Budelis - sūnus. Komisi
jos raštininkė yra p-lė Ulijona 
Valčeckaitė. Darbas bus pradė
tas vasario 17 d. ir privalo būti 
užbaigtas iki vasario 21 d. Šis 
Katalikų sąrašas turi du tikslu: 
vieną suteikti tikrų-žinių Arki
vyskupui kas link tikro skait- 
liaus Katalikų Baltimorėje; o 
antrą tai duoti progą pasaulie
čiams dalyvauti Katalikiškoj 
akcijoj. Be abejo bus įdomu vi-

mo nepaprasto Katalikų cenzo 
Baltimorėje.

A. A. Pranas Labanauskas
I

Antradienį, vasario 11 d. pa
laidotas a. a. Pranas Labanaus
kas. Nabašninko žmona jau me
tai laiko kaip sunkiai serga ir 
visi manė, kad ji pirma bus pa
šaukta amžinybėn, tačiau daly
kai visai kitaip išėjo. A. A. Pra
nas Labanauskas pasirgęs tik 
porą savaičių jau ilsisi Holy 
Redeemer kapuose, o jo žmona 
vis dar tebevargsta. Velionis 
buvo pašarvotas pas Juozą Ka- 
šinską. Pirmadienio vakarą kun. 
Dubinskas ir būrys Šv. Vardo 
draugijos vyrų susirinkę atkal
bėjo rožančiaus dalį už mirusio 
vėlę. Laidotuvių dienoje net tre
jos mišios buvo atnašautos už 
velionio vėlę. Laidotuvės buvo 
begalo liūdnos, nes žmona nega
lėjo dalyvauti paskutiniam atsi
sveikinime su savo mylimu vy
ru. Kun. dr. Mendelis, tarda
mas kelius žodžius prie karsto, 
priminė visiems gerai žinomą, 
bet paprastai ignoruojamą tie
są. kad nei vienas negalime 
skaityti sau metų arba dienų, 
kurias dar gyvensime, kad visi 
kiekvieną dieną turime būti pa
siruošę stoti Dievo teisman iš
duoti atskaitą iš savo darbų, ir 
mūsų sielos ir kūno reikalai vi
suomet privalo būti sutvarkyti, 
kad nepaliktumėm kitiems ne
reikalingų rūpesčių. Reiškiame

Šią savaitę visi parapijiečiai 
gavo laiškus iš klebonijos su ve
lykinėmis kvitelėmis visiems 
šeimų nariams, ir du bilietu pa
skutiniai prieš užgavėnias vaka
rienei, kuri įvyks sekmadienį, 

Į vasario 23 d.
Vasario 16 d. per visas mišias 

mūsų bažnyčioje antroji kolekta 
bus renkama nelaimingiesiems 
Lietuvos pabėgėliams. Tam tik
slui ypatingi vokeliai buvo iš
dalinti pereitą sekmadienį po vi
sų mišių.

Visi negali atsigerėti naujais 
rūbais, kuriuos pasiuvo Sesutės 

, Kazimierittės sąryšy su Stebūk- 
I lingo Medalikėlio Novenos pa- 
: maldomis. Nepaprastai menin- 
’gas Marijos Nekaltai Pradėtos 
siuvinys puošia kopą, arnotą, 
antependium ir veliono Palaimi
nimams Švč. Sakramentu. Bega- 

įlo gražų įspūdį daro tamauto- 
jaji novenos metu papuošti bal- 
I ——————

Montrealo lietuviai vasario 16 
d. minės tokiu pat pakilusiu 
ūpu, kaip kitais metais, nes 
tvirtai tiki į Lietuvos Respubli
kos išlaisvinimą.

Kanados Lietuvių sąjunga tos 
dienos minėjimą ruošia vasario 
16-tą, sekmadienį, 5 vai. po pie
tų, parapijos salėje. Vakaro kal
bėtoju bus seniai montrealiečių 
laukiamas, kun. Jonas Balkū- 
nas. Be to, programoje choro 
dainos, solistės p-lės Ivaškevi
čiūtės, gitariste p-lė Juodytė, 
šokikė p-lė Kilimonytė.

Įžangos nebus, bet įeinantiems 
bus prisegami tautos ženkliu
kai. V.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį ,

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
•Limosinai <MI visokių reikalų.==j==============ssJ

VALGOMOJI DAIKTU KRAUTUVES
Riekti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kuris 

įkalbtas! “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma* 
onial patarnauja. NuCjf | bll* kurią krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą 
nattte “Darbininke”.

Povilas Budimams
«« CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia <702 

29 SAVIN HTLL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 6VC.
Pirmininkė — Eva Marksienž,

62S E. 8th SL, So. Boston, Mase. 
Tel So Boston 1298

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 VVinfield. St., So. Boston, Mass. 

Prot. Ražt. — Ona Ivažkieni,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 

Fln. RažL — Marijona Markonlutž,
4115 Washington St.. Rosllndale, 

Tel. ParkWay 2352-W. 
Iždininkė — Ona StaniuliOU,

105 West 6th SL. So. Boston, 
rvarkdarė — Ona Mizgtrdlenė.

1512 Columbia Rd„ So. Boston 
Kasos GI—Marijona AukžtikalnienA 

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

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

Tisais draugijos reikalais kreipkite 
pas pretokotų raURMlrą

*V. JONO EV. BL. PA t ALPINU 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkai, Juozas Bvagždyz, 
601 6th SL, So. Boston, MaM.

Vlce-Pirm. Albinas P. Nsvtera, 
16 VVinfield St, So. Boston, Mass.

Prot RažL Jonas Glineckls, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass,

Fln. RažL Aleksandras Ivaika, 
44® E. Sixtb SL, So. Boston, Mass

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tra
čia nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
3 vaL po pietų. Parapijos saMj. 49® 
E. 7U SL, So. Boston, Kasa.
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Vas. 13 d., suteikė vizitą kun. 
dr. Urbonavičiui kun. P. J. Juš
kaitės ir kun- A. Baltrušiūnas.

LIETUVIŠKOS 
VESTUVĖS

Vas. 2 d. apsivedė Jonas Stim- 
beris su Hutą Riley.

*

į

TeL Kirkland 7119

PaubeL

i

Į

VVoodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

— '■

Cambridge, Mass.

Vasario 16 d., 6 vai. vakare, 
parapijos svetainėj, 492 7th St., 
LRK Saldžiausios Širdies V. J.

PAVERGTA LIETUVA 
“SIGNALAS”

!
I 
I

Tel. TROwbridge 6330.

JehnRepshis.M.D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET, 

Kampas Lnman aru Centrai Sq. 
Camoridge, Mas*.

Ofiso Valandoa. 2 — 4 Ir 6 — 8-

ŽINUTES

enktadienis, Vasario 14, 1941

VIETINES ŽINIOS

Kun. Dr. K. Urbonavičiaus 
sveikata beveik normali. Nuo 
vas. 12 d., laiko šv. mišias. Išva
žiuoja pasivažinėti. Į trumpą 
laiką pats vėl galės vairuoti sa
vo automobilį.

Tą dieną tėvui daktarui suda
rė vizitą Dr. P. Jakimavičius, 
Massachusetts Valstybės Svei
katos komisionierius. Jis atsive
žė iš Baker Clinic Tėvo Urbona
vičiaus sveikatos stovio rapor- * .
tų — kopiją.

Dr. Jakimavičius apgailestavo 
negalėjęs dalyvauti kun. dr. Ur
bonavičiaus pagerbimo bankie- 
te. Tada jis buvo sveikatos ko- 

1 misionierių susirinkime, Chica
go, III., iš kur sveikino tėvą Ur
bonavičių telegramą.

Chicagoje būdamas mūsų tau
tietis atlankė lietuviškas įstai
gas ir asmenis. Sutikęs ten dak
taras daug southbostoniečių Se
selių Kazimieriečių.

Šiuomi vardu a. a. Juozo Leo
no, mano mylimo vyro, kuris 
mirė vasario 1 d. Šiais metais 
norime pareikšti nuoširdžiausią 
padėką kun. Jonui Švagždžiui 
už suteiktą paskutinį patarnavi-

Lietuvis Dantistas
ALKapoSus

517 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nu 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomi3 nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

^MD
(Lietuvė gydytoja)

400 Broadway,
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniai* pagal sutarti.

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
fieredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Specialybė—akių. Vidurių ligų, 
ausų, nosies ir gerklės.

X-Ray ir Peršvietimo aparatai.
j Vai. 2-4-7-9. Tel. Šou 2712
i . .

>534 Broadway,
So^ Boston, Mass.

f
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mą ir atlaikytas gedulingas pa
maldas. Širdingą padėką reiš
kiame kun. J. Petrauskui ir kun. 
F. Norbutui už lankymą ligoje; 
dėkojame karstnešiams ir vi
siems tiems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo ir paguodė mus 
nubudimo valandoje.

Moteris Aleksandra Leonienė 
ir sūnai.

darbininkas

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS

Vasario 16, sukanka 23 metai 
nuo Lietuvos nepriklausomybės 
akto pasiskelbimo. Nors Lietu
vą raudonarmiečiai pavergė, 
bet mes amerikiečiai lietuviai to 
nepripažįstame. Lietuvos dvasia 
tebėra nepriklausoma bei laisva. 

Sekančiam sekmadienį, yasa- 
rio 16, 2:30 vai. po pietų Cam
bridge lietuviai minės 23 m. Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tį. Įvyks svarbios prakalbos pa
rapijos salėje, Windsor St. Kal
bės kun. J. Švagždys, p. A. F. 
Kneižys ir kiti. Choras pateiks 
gražią muzikalę programą, va
dovaujant muzikui M. Karbaus
kui.

j Nuoširdžiai visi iš visur kvie- 
čiami ateiti 2:30 P. M. į parapi-

Norintieji dalinai matyti pa- saię Kvieslys.
vergtą Lietuvą ir suprasti jos _________

Užgavėnių vakare šokiai ir ar
batėlė Marianapolio Kolegijos 
naudai įvyks antradienį, Vasa
rio 25 d., 1941 m. ant 7-tos gat
vės, 7:30 valandą vakare. Gros 
Wally Jason’s Orkestras. Auka 
tik 35c. Kviečiame visus.

Rengėjai.

dabartinius vargus, ateikite ir 
pamatysite patys Lietuvos tra
gediją. Veikalas pilnai atvaiz
duoja sunkias Lietuvos kovas 
už laisvę ir išsivadavimą.

Vaidinimas įvyks vasario 23 
d., 7 vai. vakare, parapijos sve
tainėje, 5th St., So. Bostone.

Veikalą ypatingai charakteri
zuoja žiaurūs rusų komisarai ir 
lietuvių kaimiečių lietuviška ne
palaužiama dvasia. Rengėjai.

Mirė Juozas Patembergas, 
gyv. Cambridge, Mass. Laidoja
mas šeštadienio rytą, vasario 
15 d., 9 vai. iš Nekalto Prasidė
jimo P. švč. par. bažnyčios. Pa
liko brolį Aleksandrą Patember-

KLŪBIEČIŲ SUSIRINKIMAS
Vasario 9-tą d., tuoj po pa

maldų, įvyko Cambridge katali
kų klūbo susirinkimas- Svarbių 

D-ja rengia lietuviškas vestuves. 
Parengimas bus labai įdomus. 
Prie įėjimo bus galima gauti už
kandžių. Kyiečiami visi nuošir
džiai dalyvauti. Įžanga tik 35c.

Ras. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and

Lpcal # Long 
Dieta noe 
Moving 

326 • 328 West Broadway
So. Boston. Mass.

riaus Lietuvai Pareiškimas
Vasario 16 d. Proga

Belfast. Maine, 
February 16, 1941

reikalų nebuvo, aptarus bėgan
čiuosius reikalus, susirinkimas 
greit išsiskirstė. Bet tą pačią 
dieną į rėmėjų eiles įstojo šie 
asmenys: kun. A. Baltrušiūnas 
— $25.00, J. Matusevičius — 
$50.00, J. Motskevičius — $25.- 
00, P. Baiga — $20.00, P. Mar
cinkevičius — $20.00, J. Lauga- 
lis — $15.00, A. M. Rimša — 
$10.00, Dr. P. Lužeckaitė — 
$5.00, A. Potembergas — $5.00 
ir O. M. —$2.00. Virš minėtiems 
asmenims, kurie suteikė paramą 
dėl klubo statybos, klubo valdy
ba taria širdingą ačiū. Reikia

SKELBIMAI

Rmnic K Antrini
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

COAL-COKE-OIL

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

TeL SOUth Boston 2483

BayViewMotorService
STU0E8AKER

Automobilių Ir Trakų Agentūra 
Tatoome visokių išdirbyačių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

1 Hamlin St, ir E. 8jh SL, 
8OUTH BOSTON, M A88.

Joe. Kapočiūnas Ir Petęr Trečioką*
SavininkaL

pastebėti, kad prieš pradedant 
šį darbą, daugelis pareiškė, kad 
labai yra reikalinga Cambri- 
džiaus katalikams, turėti sava 
svetainė ir klubas. Šiandien šis 
darbas jau pradėtas, bet jame 

i dar mažas būrelis darbuojasi; 
j tai būtų labai gražu, kad tie, 
kurie pareiškė savo gerus no
rus, pradžioj, ateitų šiam darbui 
dabar talkon. Bet kažkodėl kai 
kurie dar tyli? Šis darbas svar
bus ir reikšmingas, ir mums vi
siems sykiu jį reikėtų varyti 
pirmyn. Kuo didesnis mūsų bū- 

j rys stos šiam darbui talkon, tuo 
i greičiau turėsime savo svetainę 
i ir klubą. Dar reikia nepamiršti, 
kad atsiekus šį tikslą, čia bus 
pozicija mūsų paunimui atsilai
kyti prieš ištautėjimą. Šiandien 
mūsų jaunimas glaustosi sveti
mose pastogėse, kur jiems per
šama visoks blogumas. Turėda
mi mintyj savo jaunimą ,stokim 
šiam darbui talkon visi kaip 
vienas.

Tą pačią dieną įvyko ir LDS 
8-tos kp. susirinkimas. Išrinkta 
delegatai vykti į L. R. K. N. An
glijos Seimelį, kuris įvyksta va
sario 22 d., Montello, Mass. Iš
rinkti šie: A. Vaisiauskas, J. 
Smilgis, J. Mockevičius, A. Dau
kantas ir A. Plekavičius. Kuopos 
pirmininkas P. Radaitis pareiš- 

ikė, kad jis laukiąs iš centro 
■ Lietuvai Gelbėti Fondo knygu- 
jčių. Jis paragino visus stoti į 
fondo narių skaičių, užsimokant 
$1.00 metams. A. Vaisiauskas 
pareiškė, kad šiuo tarpu mes 
turime pamiršti save, ir aukoti i 
tėvynei ir savo badaujantiems 
broliams .nesigailėdami savo ki
šenių. Tai gražus pareiškimas. 
Nėra abejonių, nevienas jį pa
seks.

I
i
i 
j I

vasario 
įvyksta 
rengia

Penktadienio vakare, 
14 d., Jefferson klube 
šokiai, kuriuos berods, 
choristai ir sodalietės. Atsilan
kę į šiuos šokius, visi tikrai tu
rės linksmą laiką, nes choristų 
ar sodaliečių parengimai visados 
yra puikūs. A.D.

I tyrojo Rožančiaus 
Paslaptys

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

Nine short years ago I cele- 
brated this anniversary with my 
Lithuanian friends in the Ca- 
thedral at Kaunas. It was a bit- 
terly cold day, būt the faithful, 
accustomed to cold, were un- 
daunted. As the Archbishop and 
the Chapter entered, President 
Smetona and the members of 
the Government were in their 
places, and the vast edifice was 
crowded with thousands of con- 
tented and happy people. I well 
recall that afterwards there was 
ą gala performance at the Ope
ra with the President ip his 
box in the center of the bril- 
liant horseshore, and excellent 
music; such an occasion could 
not be duplicated in any city in 
the United Statės other than 
New York and Chicago. Finally 
there was the culminating so
čiai event at the Palace where 
the President and Madame Sme
tona received their foreign 
guests with easy and charming 
grace. Who, at that time, could 
have dreanied that a political 
and sočiai structure so admir- 
ably organized, possessing all 
the necessary elements of sta- 
bility, built upon an historical 
foundation, within nine years, 
would be crusned by arbitrary 
power?

The tragedy of Lithuania, and 
indeed, of all the Baltic Statės, 
has been somewhat obscured by 
the even greater tragedy of the 
war; otherwise, especially in A- 
merica, people would cry out in 
horror against the ruthless and 
unnecessary sacrifice, ruthless 
because so cruel, unnecessary 
because both Russia and Ger
many would be far better off 
with buffer statės between them 
than as immediate neighbors. 
Nor has the American public 
adeąuately realized that while 
this is a celebration of the 23rd 
anniversary of Lithuania’s de- 
claration of independence, the 
roots of the Lithuanian nation 
mušt be sought for in a remote 
ontiąuity, that the Lithuanians 
as a nation have survived a 
thousand vicissitudes as they 
will survive the present disaster. 
Perhaps it is not to much to say 
that the Lithuanian spirit is 
more alive today than ever 
before because living men and 
women for a generation have 
tasted the sweets of liberty, of 
an ordered existence, coupled 
with material comforts and a 
substantial prosperity based 
upon labor and intelligence.

The suggestion thąt in the 
Europe of today there is no 
place for the smąller statės is 
complete nonsense arising out 
of the predatory instįncts of 
those who make it. Ąs weil 
might we Amerįcans say that 
we no longer need our Rhode 
Island and our Delawares. A. 
homogeneous nation likę Lith
uania. a nation with a history, 
language, religion and culture 
of its own may suffer misfor- 
tune būt can never die. In this 
hour of confusion it may be 
unprofitable to discuss the mo- 
dalities by which Lithuania will 
be reborn būt it is an hour when 
her people, wherever they are, 
should keep their hopes and 
expectations high and demand 
unceasingly a return to their 
former independent condition. 
It is much to be doubted

vvhether any of the English 
speaking countries will ever re- 
cognize the annexation of the 
Baltic republics by Russia, and 
it is quite certain that the Uni
ted Statės never will do so. Let 
the Lithuanians, than, be of 
good courage; let them, as Lin- 
coln said “have faith that right 
makes might”.

Robert P. Skinner, 
American Ąmbassador 

(ritired).

įvairūs skelbimai

Lietuvis Himleris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove & Furnace Repaira
Oil Burnert

G J. KUČINSKAS (Kay J 
322 Dorchester St.

Šou. 0346

reterr.HevKk 
(PLEVOKA8) 

Septyniais būdais stogų dengt jas 
Sodevvall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis an 
8—6—9—12 mėnesių tfaimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus

Geras Darbas — Kainos 2em<»
317 E St., So. Boston 

Tel. ŠOU 2732
Apskaltilavimai ir patarimai dykM>

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI. 8a*

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 8roadway So. Boston, M

Juozas M. Dilis 
Laikrodininkas

•-nrauodu {vairiausios rūšies *u- 
Uniue ir sidabrinius daiktu*

Taipgi ir pataisau
166 WEST BR0A0WA>

80 Boston. M

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

I
i S. Barasevičius Ir Sūnus

SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS •» 

BALSAM MOTOJ AS
Turi Notaro Teise*

254 W. Brwdway,
SO. BOSTON, MASS.
Tpl. ŠOU Boston 259C

Gyven. vieta: 838 Dorchester Aw 
TeL COLumbto 3637

~CASPER 
FŲNERAL 
187 Dorchester Street 

South Boston, Mase.

Joseph W.taper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamutojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS 1
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston,

O A. Zaletsv-; f. E. Zaletskae
Graboral ir Balnmuotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0T» 
Tol. ŠOU Booton 26CD
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1 Rytinių Valstybių Žinios
NEW BRITAIN, CONN.

RUOŠIAMĖS PRIE 16-tos 
VASARIO MINĖJIMO

Kadangi šiais metais 16-ta 
vasario pripuola sekmadienį, tai 
yra rengiama programa, kurią 
tvarko L. R. K. Federacijos 18 
skyrius. Programa susidės iš 
kalbų, dainų ir įvairių žaidimų. 
Programa prasidės 2 vai. po pie
tų, Šv. Andriejaus parapijos sa
lėje, kampas Stanley ir Church 
Str. Įžanga veltui. Po progra
mos įvyks bažnyčioj pamaldos, 
garbinant Švenčiausią Sakra
mentą ir meldžiant Dievo palai
mos mūsų broliams Sesėms Lie
tuvoj. Kviečiame ir apylinkės

aukelė. Prie progos reiškiam 
viešą pasveikinimo žodį, linkė
dami Dievo palaimos, ir sveika
tos šioj šaly tarp savųjų.

Bingo žaidimo vakarai įvyksta 
kiekvieno ketvirtadienio vaka
rą, parapijos salėje. Pradžia 8 
vai. vakare. Kviečiama galin
čius atsilankyti ir tuomi parem
ti parapijos reikalus ir išbandy
ti savo laimę. T.M.

BAYONNE, N.J.
Vasario 21 d. penktadienį, pa

rapijos salėje, įvyksta parapi
jos didžiulis Margumynų vaka
ras. Programoje: įvairūs špo
sai, dainos, monologai ir trum-

DARBININKAS

I •

$v. Kazimiero P

Vaizdely matome buvusį Lietuvos kariuomenės vadą gen. Raštikį, kuris sveikinasi su išsi
rikiavusiu šaulių būriu Kaune. Lietuvos okupantai, tuoj po Lietuvos užgrobimo panaikino Lie
tuvos kariuomenę ir Šaulių Sąjungą ir juos išsklaidė po visas šalis.

(

tuvoj. Kviečiame ir apylinkės
lietuvius dalyvauti, ypatingai P*8 veikalėlis. Bus užkandžiams 
iš mažesniųjų miesčiukų, kuri^ar(^1^ 1 . -
nėra rengiama šioj dienoj jokių jm^ns vietinės parapijietės. Visi

kuriuos paga-

parengimų. Pasinaudokime visi 
šia brangia laisve, Dėdės Šamo 
žemelėj.

Vasario 15 d., šeštadienio va
karą, Šv. Andriejaus parapijos 
salėje, įvyks senovinis bankie
tas, ‘Barn Dance’, kurį rengia 
Šv. Cecilijos choras. Šio vakaro 
pelnas skiriamas naujų vargonų 
įrengimo fondan. Tad užjaus- 
kim mes rinktinio jaunimo dar
buotę, ir atsilankykim į jų ren
giamą vakarą.

Vasario 9 d., pereitą sekma
dienį, parapijos salėje įvyko mė
nesinis susirinkimas, Trečiojo 
ordeno Šv. Pranciškaus sekėjų, 
prie kurio priklauso gražus bū
relis. Į susirinkimą atsilankė 
kun. P. P. Karlonas ir gražiai 
pakalbėjo apie tretininkų parei
gas ir pasižadėjo visuomet at
silankyti į susirinkimus. Ačiūi 
nuoširdžiai kun. P. P. Karlonui 
už palankumą bei rūpestingu
mą. Kadangi tretininkai visuo
met pasižymi artimo gailestin
gumu ir duosnumu, tai ir šiame 
susirinkime buvo paskirta auka 
dėl tėvo Justino Vaškio, pran
ciškono, kuris yra tik ką atvy
kęs iš pavergtos tėvynės Lietu
vos ir apsistojęs Franciscan 
Monastery, N. Y. Tėvui J. Vaš- 
kiui pasiųsta pasveikinimas ir

atsilankiusieji bus patenkinti, 
nes Bayonnės parengimai yra 
visuomet pasekmingi ir linksmi. 
Pradžia lygiai 7:00 vai. Šokiai 
bus po programos. Tikietai yra 
platinami ir galima įsigyti pas 
parapijiečius ir šiaip vietines 
draugijas. Taigi visi į Margu
mynų Balių.

Mūsų Sodalietės, kurios vi
suomet gražiai darbuojasi para
pijos naudai, pradėjo mokintis 
du veikalus, kuriuos mano vai
dinti Verbų Sekmadienį. Sesu
tės iš Harrisono, puikiai veda 
sodalietės, ir reikia džiaugtis, 
kad jų darbai neina veltui, nes 
veikalai labai gražūs, ir įdomūs.

A. Stanišauskas jau pradėjo 
savo pareigas eiti, nors dar yra 
po daktaro priežiūra. Dar serga 
ligoninėje p. Eloveckas, iš ligo
ninės grįžo p. Juciuvienė. Žmo
nių sergančiųjų yra daug, lin
kėtina, kad visi pasveiktų.

Šeimos atvykusios negauna 
namų apsigyvenimui, o ypač 
tos, kurios mano apsigyventi 
prie lietuvių bažnyčios. Mėgin
kite eiti į naujus namus, kur 
dabar jau pradės nuomoti. Bet 
pageidaujama, kad stengtųsi 
apsigyventi šioje apylinkėje ne
toli nuo bažnyčios.

VATERBURY, CONN.
O.

BRIDGEPORT, CONN.
Ateinantį sekmadienį, tuo jaus 

jo mišparų, 3:30 vai. parapijos 
svetainėje bus paminėjimas Lie
tuvos nepriklausomybės. Kalbą 
pasakys svetys iš Lietuvos adv. 
Stasys Gabaliauskas. Visi, ku
rie tik įdomaujatės, eikite į sve
tainę po bažnyčia didelėn salėn. 
Kiek teko girdėti svečias yra ge
ras kalbėtojas ir daug mums pa
pasakos iš dabartinio Lietuvos 
gyvenimo.

Šv. Jurgio parapijos choras 
jau turi naują choro darbščią 
valdybą, kuri manau šį metą 
chorui daugiau gaus naujų na
rių: pirm,
mininkė — p. Dulbiūtė, 

, ninkės — p. Tuskiūtė ir p. Jak- 
' ščiūtė, iždininkas — p. L. Ribo- 
kas, iždo globėjai — p. Buzevi- 
čiūtė ir p. Brilevičius, dvasios 
vadas — kun. J. V. Kazlauskas, 
choro vedėjas A. Stanišauskas. 
Chorą tik reikia pasveikinti, 
kad darbuotųsi ir toliau taip 
kaip šiais pora metų.

NEVARU, N. J.
LIETUVOS 23 METŲ 

SUKAKTIES MINĖJIMAS 
Lietuvos nepriklausomybės 

šventę atatinkamai minėdavo 
Newark’o ir apylinkės lietuviai 
per visą laiką nuo 1918 metų. 
Šiais 1941 metais privalome taip 
pat ją atatinkamai paminėti. 
Tam tikslui jau yra keletas pa
sižadėjusių dalyvauti kalbėtojų 
ir koncertinę programos dalį!

i 
1

M. J. Colney, NJ.
Lietuvis Gydytojas

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

odos ligų.

148 Grand St.,
Te!. 3-4747 Waterbury, Conn.

Daugėla, vice-pir- 
rašti-

LRKSA 91 kuopos balius, įvy
kęs vasario 8 d., svetainėje ant 
Green St. gerai pavyko. Dalyva
vo virš 300 žmonių, visi links
mai pradėjo vakarą. Jaunimas 
gražiai linksminos nes jis daug 
prisidėjo prie šio parengimo.

Dar nedaug žinoma, kad LR.- 
KSA Conn. apskritys rengia di
džiulį koncertą ir šokius, kurie 
įvyks Torrington, Conn., lietu
vių svetainėje, 121 Beechwood 
Avė. balandžio 26 d. dėl paminė
jimo ir užbaigimo 25 m. jubilie
jaus Conn. apskričio. Daugumas 
jau ruošiasi dalyvauti.

Darbininkai džiaugiasi darbų 
padaugėjimu. Visi dirba gerai. 
Biznieriai taipgi nepeikia šiuos 
laikus. Daugumas nusiskundžia, 
kad smarkus lietus padarė daug 
nuostolių. A.P.K.
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BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

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

60 Ellsworth St. 
VVorcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

ę

XLt
Telefonas

Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271
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UŽUOJAUTA
Reiškiam giliausią užuojautą 

Tėvui Jėzuitui Jonui Gašlūnui, 
jo seserims ir broliams, jų moti
nai mirus. Pittsfield, Mass.

, Baroliai ir Kortenaičiai, 
iš Hartford.

HARTFORD, CONN.
LDS 6-tos kuopos susirinki

mas įvyks vasario 16 d., 5 vai. 
po pietų. Nariai prašomi skait
lingai atsilankyti. Po susirinki
mo galėsime dalyvauti Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime, ku
ris bus turtingas programa. 

Reporteris.

PADĖKOS ŽODIS
Laike Jono Smitkaus sirgimo 

ir laidotuvių, kuris mirė sausio 
31 d., širdingiausiai dėkojame 
prelatui J. Ambotui ir kun. Jo
nui Kripui už lankymą velionio 
ligonbūtyje ir aprūpinimą Šv. 
Sakramentais ir kun. Kripui už 
patarnavimą bažnyčioj ir ant 
kapinių. Taip pat dėkojame gra- 
boriui, A. Karlonui, už tokį ma
lonų patarnavimą, kun. Valan- 
tiejui, kompozitoriui Aleksiui, 
ir visiems, kurie buvo atvažiavę 
prie velionio karsto. Taipgi a- 
čiū visiems giminėms ir velionio 
draugams už gėles ir dvasinius 
bukietus, kurių taip daug buvo. 
Pagaliau ačiū visiems, kurie da
lyvavo prie velionio karsto ir 
dalyvavo velionio laidotuvėse.

Baruoliiį ir Motekaičių 
Šeimynos.

Juozas, Zinkienė Vincenta, Sei
lius Rapolas, Bučinskienė Mar
celė, Piliponiūtė Anastazija, 
Mankus Pranas, Mankienė Pet
ronė, Giraitis Andrius, Kundra- 
tavičius Petras, Laukaitienė An
gelą, Džiogis Stanislovas, Džio- 
gienė Izabelė, Akstinas Jonas, 
Akelaitis Vincas, Mancevičius 
Stasys, Balčiūnienė Paulina, 
Kundrotas Adomas, Lukoševi-I 
čius Antanas, Patniskas Jonas,! 
Baltromaitienė Emilija, Seniu-1 
liūtė Viktorija, Lučinskaitė Ma-1 
rijona, Grabauskienė Marijona, | 
Stepunauskas Petras, Barisienėl 
Cecilija, Straimikienė Iva, Bar-T 
natavičienė Sopi ja, Stasaitienėl 
Julė, Ališauskas Kazimieras, t 
Navikas Jurgis, Lukošeyičienė 
Agota, Venslauskaitė Emilija, 
Krapavickienė Magdalena, Tau
ras Alekas, Jurgelionis Pranas, 
Parulienė Anastazija, Sakaitis 
Jonas, Gaidys Julius, Kantake- 
vičius Ipolitas, Verbašienė Ma
tilda, Rančius P. Bitininkas, 
Smuolienė Ieva, Kisielius Pet
ras, Lukaševičius Jonas, Ma- 
žiukna Vincas, Bačys Juozas, 
Ivaškienė Marijona, Šimanskie
nė Ona, Vaitekūnas Jurgis ir' 
Marcelė, Milius Petras Sidab-j 
rienė Ona, Morkūnienė Antani
na B., Ambrazevičius Vincas, j. 
Urmonienė Magdalena, Galevi- į 
čius Vincius, Matulis Kazimie
ras, Adv. Mileris Antanas, Kuz- 
mickienė Petronė, Ramanaus-' 
kas Benediktas, Daukantienė 
Uršulė, Bendoravičienė Katrina, 
Janulevičienė Ona, Aukštikal- 
nienė Viktorija, Gulbickas Jo
nas, Zinkienė Cecilija, Čepulio- 
nienė- Ona, Čepulienė Magdale
na, Ridikai Ona ir Jurgis, Men- 
cevičienė Geltruda, Kimball J. 
Viktor, Bundzienė Katrina, Sa- 
latka Ona, Kundrotas Juozas, 
Banis Kazimieras, Valatkevi- 
eienė Marijona, Jogmanienė Ka
zimiera, Daučiūnienė Ona. Va- 
latkevičienė Marijona, Deksnie- 
nė Julė, Gurevičienė Ona.

Su smulkiomis aukomis su
rinkta iš viso $113.50.

Per LRK Susivienijimo Ame
rikoje 41 kuopos susirinkime ir 
per parengimo vakarą buvo pa
daryta kolekta dėl Lietuvai Gel
bėti Fondo.

Aukavo šie:
Po $1.00: — Kun. J. Bakanas, 

Jakaitis Antanas, Kundrotienė 
Ona, Navašinskienė P., Dainei 
A. ir P., Svirskas Juozas ir Mor
kūnienė Marijona.

Iš viso surinkta LRKSA 41 
kuopos su smulkiais $12.15. Tai 
Davyzdys kitoms kuopoms ir 
draugijoms.

Per blaivininkų kuopos susi
rinkimą aukavo sekantieji:

Klebonas kun. A. Petraitis — 
$2.00. Po $1.00: — Kun. J. Pad
vaiskas, Rimša Vladas, Gritaitė 
Antanina, Mankus Pranas, Kun
drotienė Ona, Liutkienė Veroni
ka, Svirskas Juozas, Gelusevi- 
čiūtė Mikalina, Bagurtskienė 
Boleslava, Palevičius Petras, 
Verbašius Andriejus, Zinkienė 
Vincenta, Šimkienė Ona, Mikie- 
nienė A, Valatkevičius Antanas 
ir Galevičius Juozas $25.00.

Viso su smulkesnėmis auko
mis surinkta Lietuvos Gelbėji
mo Fondan $47.00.

Bendrai: 1941 metais paauko
ta — Gerbiamas klebonas kun. 
Augustinas Petraitis $400.00 
Per sausio 19, prakalbas $113.50 
LRK Susivienijimo 41 kp. $12.15 
Piln. Blaivininkų 24 kp.

per vakarienę surinkta $47.00 
Katalikų Federacijos 13 
skyrius per Beano party $35.00.

Patri jotas.

Šv. Kazimiero parapijos Pil
nųjų Blaivininkų 25 kuopa iš
kilmingai apvaikščiojo metinę 
šventę, vasario 2 dieną. Tą die
ną 9:45 vai. buvo iškilmingos 
šv. mišios, kuriose visi blaivi
ninkai dalyvavo su vėliava ir 
priėmė šv. Komuniją bendrai. 
Šv. mišių auką atnašavo Blaivi
ninkų centro pirm. kun. J. Pad
vaiskas, kuris iš pasakė pamok
slą. Tą dieną, 6 vai., įvyko ban
kietas bažnytinėje salėje. Buvo 
gražių kalbų, dalyvavo skaitlin
gas būrys blaivininkų ir blaivy
bės prietelių. Laike šv. mišių 
ponia S. Biekšienė labai gražiai 
sugiedojo Sancta Maria, vargo
nais akomponavo muz. J. Žemai
tis.
Blaivybė ir Patrijotizmas

Kun. A. Petraitis, kalbėdamas 
apie blaivybę, prisiminė ir apie 
Lietuvą. Jam baigus kalbą, tuo
jau pasipylė aukos Lietuvai gel
bėti. Aukų surinkta $47.00. Va
lio Worcesterio blaivininkai ii 
visi blaivybės prieteliai. 
blaivybė ir patrijotizmas 
vuoja amžinai.

MINĖSIM VASARIO 16-tą
Federacijos vietinis skyrius 

pradėjo ruoštis prie surengimo 
vakaro paminėjimui Lietuvos 
nepriklausomybės. Daug žmo
nių abejoja, ar yra reikalinga 
minėti sukaktį atgavimo nepri
klausomybės, kada mūsų tauta 
yra svetimų pavergta. Kadangi 
mūsų tauta priešų užgrobta ne
teisėtai ir to užgrobimo nepri
pažįsta Jungtinės Valstybės ir 
kitos šalys, tai mes lietuviai, y- 
patingai šiame momente turime 
tvirtai pasiryžti dirbti ir įvai
riais būdais gelbėti tėvynę iš 

: priešų vergijos.
šeštadienio vakare, vasario 15 

d., yra rengiamos prakalbos, 
kalbės adv. Stasys Gabaliaus
kas, kuris pergyveno sunkius 
rusų persekiojimus ir matė jųjų 
šeimininkavimą mūsų tėvynėje. 
Dalyvaus Šv. Kazimiero parapi
jos choras ir išpildys dainų 
programą.

Į Įžangos į šį parengimą nebus, 
įtaigi kam rūpi Lietuvos reika
lai ir jos ateitis kviečiami daly
vauti ir kitiems pasakyti apie 
šį vakarą.

I I

Lai
gy-

D-s
pildyti pasižadėjo vietinis Šv. 
Cecilijos choras ir solistai.

Kalbas pasakys: vietinis kleb. 
kun. Ig. Kelmelis, pp. Domas; 
Klinga, Jonas Valaitis ir K Jur
gelionis.

Į šį nepaprastai didelės svar
bos Lietuvos šventės minėjimą 
privalo atsilankyti ir jame da
lyvauti visi Newark’o ir plačio
sios apylinkės lietuviai ir lietu
vaitės.

Dalyvaukime Lietuvos minė
jime visi, kuris įvyks sekmadie
nį, vasario 16-tą dieną, 3:30 
po pietų, Lietuvių šv. Jurgio 
draugijos salėje, 180 New York 
Avė., Newark,-N. J.

Įžanga nemokamai. Rengia ir 
kviečia Nevark’o ir apylinkės 
lietuvių vasario 16-tos dienos 
komitetas.

A. S. Trečiokas, 
Kom. Sekretorius.

NEW HAVEN, CONN.
Gerai Pavyko'Choro Vakaras 

Ir Šokiai
Vasario 2 d., Šv. Kazimiero 

parapijos choras surengė sma
gų vakarą kurio programą su
darė komedija — “Mokykla”, 
kurią gyvai ir juokingai atliko 
visi čia augę jaunuoliai, jaunuo
lės, ir padarė daug juokų tin
kamai savo užduotį atlikdami.

Koncertą išpildė visas choras, 
dainos buvo parinktos ir nau
jos, tokiu būdu klausytojams 
buvo įdomu ir malonu pasi
klausyti puikių lietuviškų dai
nelių, kurios buvo puikiai su
dainuotos. šiame koncerte pui
kiai pasižymėjo gražiabalsė lak
štutė p-lė Ona Dubinskaitė iš 
Ansonia, Conn. Programai užsi
baigus, buvo šokiai, šoko jauni 
ir seni ir smagiai praleido lai
ką.

Vakaro programą vedė klebo
nas kun. E. Gradeckas, sveikin
damas visus ir kviesdamas tin
kamai pasilinksminti, taipgi pa
reiškė dėkingumą parapijos 
chorui už surengimą šio vaka
ro, kurio visas pelnas paskirtas 
parapijos naudai.

Už surengimą tokio šaunaus 
vakaro reikia padėkoti šv. Ka
zimiero parapijos chorui ir jo 
vedėjai.

Koncerto metu didelį malonu
mą darė naujai atremontuota 
scena ir nauja scenos uždanga, 
čia aiškiai pasireiškia mūsų 
klebono didelis rūpestingumas 
ir noras dirbti ir gerinti para
pijos nuosavybę, kad būtų jau- 

’ ku ir gera.

VASARIO 16 d. MINĖJIMAS

MOTERŲ SĄJUNGOS NAUJŲ 
NARIŲ VAJUS

Noriu priminti mūsų koloni
jos lietuvaitėms katalikėms, 
kad šiuo tarpu eina Moterų Są
jungos naujų narių vajus, ir 
kiekvienai yra puiki proga pri
sirašyti prie šios organizacijos, 
vajaus metu nereikia mokėti į- 
stojimo mokesčio ir tokiu būdu 
galima sutaupyti pinigų. Moterų 
Sąjunga yra naudinga organiza
cija prie kurios gali prisirašyti 
kiekviena katalikė moteris -ir 
mergaitė nuo 16 lig 40 metų į 
pašalpos ir pomirtinės skyrius. 
Ši organizacija rūpinasi savo 
narių gerove, išmokėdama pa
šalpą ligoje bei nelaimėj, taipgi 
pomirtinę išleidžia naudingą 
žurnalą, kuriame randasi daug 
naudingų ir pamokinančių raš
tų apie namų ruošą ir valgių ga
minimą. Vienu žodžiu Moterų 
Sąjunga yra vienintelė katali
kių moterų organizacija šioj iš
eivijos šalyje. Taigi katalikės 
moterys bei mergaitės turėtų 
tapti jos narėms. Norėdamos 
gauti platesnių žinių apie Mote
rų Sąjungą, kreipkitės prie vie
tinės kuopos raštininkės Mari
jonos Ramanauskienės, 61 Ce- 
dar Hill Avė. Ji mielu noru 
kiekvienai patarnaus. M.

Šv. Kazimiero parapija iškil
mingai minės Lietuvos nepri
klausomybės šventę vasario 16 
dieną. Tą dieną bus atnašauja
ma trejos šv. mišios už Lietu
vą. Tą pačią dieną, 6 vai. vaka
re, Šv. Kazimiero parap. salėje į- 
vyks patrijotiškos prakalbos ir 
meno vakaras. Programą išpil
dys Šv. Kazimiero parapijos 
choras, vadovaujant muzikui J. 
Žemaičiui. Šv. Kazimiero para
pijos mokyklos vaikučiai, vado
vaujant Seselėms Kazimierie- 
tems suvaidins keletą patrijo
tinių vaizdelių. Įžanga visiems 
veltui.

Todėl šiais nuliūdimo laikais 
dalyvaukime skaitlingai. Paro
dykime meilę savo Tėvynei, nes 
tik nuo Amerikos lietuvių pri
klauso Lietuvos ateitis.

Viršminėtam iškilmingam pa
minėjimui vadovauja katalikiš
kų draugijų Federacijos 13 sky
rius. Nuoširdžiai kviečia visus 
dalyvauti — Komitetas.

Worcesteriečių Patrijotizmas
Šv. Kazimiero parapijoje Fe

deracijos skyrius ir visos drau
gijos, • vadovaujant klebonui 
kun. A. Petraičiui, surengė pra
kalbas sausio 19 d. Kalbėjo adv. 
S. Gabaliauskas. Jojo kalba bu
vo turininga net ir buvo daug 
duota klausimų į kuriuos jis at
sakė ir komunistai rimtai jo 
klausės. Nevienas graudinosi, 
kad buvęs suvedžiotas bolševi
kų agentų ir rėmęs .jų spaudą. 
Po prakalbų buvo padaryta ko
lekta, kur surinkta gana daug 
aukų.

Aukojo sekantieji:
Po $3.00: — Rimša Vladas, 

Būdvietis Petras.
Po $2.00: — Parulis Vincas, 

Keršis Antanas, Piktelienė Mag
dalena, Nau jokaitis Jonas, Už
davinys Domininkas, ir Kvietin- 
skis Pranas.

Po $1.00: — Blaveckas Vin- 
cius, šipas Antanas, Gritaitė 
Antanina, Vaičiulionienė Apa- 
lionija, Sarapienė Barbora, 
Lengvinas Pranas, Svirskas

MEDUS

Užsisakykite Tooiko Pas Mus
Prisietom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Myopia Club Beverage Co
Grafam Avė., bHngton, Mass. Tel. Dedham 1304-W 

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ž

Pirmiau—Pope Optical Co.
Albert R. Barter

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums Megzamtnuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

S97 MAIN Tel. S-1M4
WORC®STtR, MASS.

<7S Main Se., - -Webct«r, Mase.




