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Naujos Anglijos Lietuvių 
Katalikų Seimelis

Šeštadienį, vasario 22 d. 
(Washingtono šventėje) į- 
vyks Naujos Anglijos Lie
tuvių Katalikų Seimelis 
Šv. Roko lietuvių parapi
joje, Montello, Mass.

Seimelį skelbia Naujos 
Anglijos Federacijos aps
kritis, kurio valdyba pa
skelbs ir Seimelio dieno
tvarkę.

Kun. Jonas Švagždys. 
Šv. Roko lietuvių parapi
jos klebonas ir LDS Cen
tro pirmininkas, pirmadie
nį, vasario 7 d. telephonu 
praneša, kad Seimelis pra
sidės iškilmingomis pa
maldomis 9:30 vai. rytą. 
Iškilmingas Šv. mišias at
našaus kleb. kun. J. Švag
ždys. Pamokslą pasakys 
kun. Jonas Vaitekūnas, Šv. 
Kazimiero lietuvių par. 
(Providence, R. I.) klebo
nas.

Tuoj po pamaldų naujo
je Šv. Roko parapijos sve
tainėje prasidės Seimelio 
posėdis. Išrinkus Seime
lio vedėjus ir patikrinus 
atstovų mandatus bus pa
daryta pertrauka pie
tums.

Naujos Anglijos Federa
cijos apskritis ir vietinis 
Šv. Roko parapijos Fede
racijos skyrius laukia ats
tovų iš visos Naujos An-r 
glijos. Atstovai bus nuo
širdžiai priimti.

Lietuva pavergta. Lietu
viai neša sunkią svetimų
jų vergijos naštą.. Jie nę^ 
gali kovoti su pavergėjais. 
Bet jiems į pagalbą eina 
visa mūsų išeivija. Taigi 
ir Seimelio dienotvarkėje 
svarbiausiu klausimu bus, 
kaip išlaisvinti savo bro
lius iš Sovietų kruvinos 
vergijos, kaip atgauti Lie
tuvai nepriklausomybę ir 
laisvę.

Gerb. Atstovai, vykdami 
į Seimelį pasiruoškite di
deliam Lietuvai Gelbėti 
darbui. Mažus, smulku
čius nesusipratimus, as
meninius reikalėlius pali- 
lime namuose. Šiais kri- 
tingais mūsų tautos, mūsų 
tėvynės laikais visi ruoš
kimės ir pasiruošę, stoki
me darban dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ir lais
vės.
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Roma, Italija, vas. 17 — 
Praneša, kad Anglijos pa- 
rašiutninkai nusileido Ita
lijos žemėn, kurių buvęs 
tikslas susprogdinti gele
žinkelius ir vandentiekius. 
Bet Italijos karo jėgos 
greit juos suėmė.

Anglijos parašutninkai 
nusileido su rankinėmis 
granatomis ir kulkosvai
džiais. Užmušė du italus. ;

Anglijos žiniomis jų pa
rašutninkai padarę nema-! 
žai nuostolių, kurių italai 
neskelbia.

Willkie Gal Vyks Į Kim’k :
1, vas. 
tVillkie,

Washington, D. C 
17 — Wendell L. 1 
gal būti vyks į Kiniją pa-i 
tyrti tos valstybės stovi.: 
Bet kol kas Willkie tas ži-: 
nias užginčija. Jis sako,: 
kad nieko tikra nėra. Ta
čiau, jeigu bus reikalas,! 
tai gal ir vyks, pirm neju 
jis pradėsiąs teisių prakti-i 
ką.

_________ Į
— Iš “Tarybų Lietuvos” j 

sužinome, kad Alytaus- 
liaudies teismo teisėja pa-j 
skirta “draugė” Ester Blo- i 
chaitė. Į

Iš Kauno atėjo žinių, kad 
Lietuvoje dabar esąs lei
džiamas ir platinamas 
slaptas laikraštis, pava
dintas uždarytos Šaulių 
Sąjungos Organo “Trimi
to” vardu. Jis paduoda 
teisingas žinias apie Lie
tuvos okupantus ir aiški
na Lietuvos žmonių var
gus, kviečia gyventojus 
priešintis bolševikams ir 
skelbia Lietuvos nepri
klausomybės obalsį.

Laikraštis skleidžiamas 
slaptu būdu paduodant iš 
rankų į rankas, taip kaip 
buvo platinama lietuvių li
teratūra caro viešpatavi
mo laikais. Sakoma, kac 
“Trimitas” turi labai dide
lį pasisekimą, nes kiekvie
nas nori bolševikų žvalgy
bos (GPU) necenzūruotų 
žinių.
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plotyj, atkirsdama susi
siekimą vandenynu nuo 
Manila iki Pietinės Kini
jos punktų.

Japonija jau sutraukė 
150,000 kareivių, paruošė 
bazę Saigone. Jung. Vals
tybių laivynas taip pat jau 

i paruoštas karui su Japo-

Londonas, vas. 17 — Bri
tanija nepasitikėdama Ja
ponijai ties Singapore 
vandenyne suleido minas, 
ir įspėja Japoniją, kad jei
gu ji pradėtų karo veiks
mus, tai ji sutiks stiprų 
Anglijos ir Jung. Valsty
bių pasipriešinimą.

“Japonija gal sapnuoja, ,nija.
kad Anglijos laivynas yra į Visa Europa ir Tolimieji 
užimtas kur kitur ir Ame-j Rytai gali virsti kruvino 
rikos laivynas neatvyks. J karo lauku.Tame kare gali 
Jeigu ji taip mano, tai ji i būti išprovokuota svarbią 
atsibus”, sako karo ko- rolę suvaidinti ir ši šalis— 
mentorius Sekmadienioį Amerika. Pasiruošimas

i“Times” numeryj. įdaromas visose kariaujan-
Anglija suleido minas 601 čiose šalyse ir dar neka- 

mylių ilgyj ir 30 mylių 'niaujančioje Amerikoje.

Anglai Paraližuoja Karo Jėgas 
Viduržemio Vandenyne

Pasaulinės Parodos New Yorke užbaigtuvių ardymo darbai. Vaizde 
matomas nurėdytas Trylon ir Perisphere, kurie buvo kaipo Parodos sim
bolis ir stovėjo pačiame centre. Juos aplankė milijonai žmonių, ir šis 
ardomasis skeletas nevienam primins jo matytus vaizdus Pasaulinėje pa
rodoje, kuri dabar jau nugriaunama. Parodos vietą užims puošnus par
_____________ :___ •.___________________ ____________ j_____ l_____________

Štai užgulė ant mūs nelaimė negirdėta, 
Tuomi karti, kad buvom laisvės paragavę.
Gyveniman prikėlę kraštą numylėtą,
Mes džiaugėmės gėrybėms, kurias Dievas davė.

Atėjo nekviesti svečiai, blogiau — plėšikai. 
Užsmaugė laisvę, apvogė mūs gimtą šalį, 
Kultūrą mūs sumindžiojo Maskvos mužikai, 
Mūs broliai skursta, alpsta — alkani, sušalę.

Neilstamai medžioja azijatai žiaurūs 
Namuos, ne miškuose, ir aukos jų — ne žvėrys. 
Nėra jiems užraktų, jiems visos durys kiauros: — 
Štai velka komisaras mūs vadus nustvėręs.

Nežino jie, kur eis: belangėn, ar prie sienos. 
Gyvų daug Sibire, lavonų pilnos rūsys, 
Kankinamas yr žuvęs didvyris ne vienas; 
Šalis vaitoja, džiaugias budelis žiaurusis.

Gi laisvė, ta brangioji, kam nuo mūs nutolo? 
Kam nuslopino mūs širdyse laimės aidą?
Kaip būt džiugu, kad ji nušvistų nors iš tolo, 
Kad nors sapne atskleistų linksmą savo veidą!

Deja, jos nebėra. Su ja išnyko dainos, 
Suvyto rūtos, verkia gluosnis, linksta beržas 
Ir viskas krint’ žemyn, tik kyla maisto kainos, 
Laukai neužsėti ir liūdi tuščias daržas.

Ardytojų būriai, kaip amaras tamsusis, 
Mūs derliąją žemelę pavertė dykynu.
Juodbarzdis komisaras, ar karys nususęs 
Bežydinčią gerovę veikiai sunaikino.

Kur laisvės nėr’, ten skurdas ant piliečio joja 
Ir bėdų bėdos užkulnius kasdien jam mina, 
O ten jau laukia badas. Pilietis dejuoja, 
Jo verksmą komisaras bizūnu ramina.

“Tylėk, neaimanuok! Tas rojuj nepritinka! 
Jei alkanas, dainuok! Pagriežkie katarinką!
Išgerk vandens, manydamas, kad trauki alų;
Eik mitingan pagarbint voždių genijalų!”

Pilietis gaikčioja, de javimą vos tramdo. 
Aprimo komisaras, kaulų nebelamdo. 
Aprimsta ir pilietis, bet štai jis atranda, 
Kad kanČius jam prakirto vienintelę skrandą...

* . ♦ *
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O, laisve! Kur gi tu dingai? 
Pareik namo! Ar nematai, 
kad esam barbarų vergai?...

- •

inn:

Cairo, Egiptas, vas. 17— glijos bazes Viduržemio 
Anglijos karališkas oro vandenyne.
laivynas smarkiai bom-j Sakoma, kad Vokiečiai 
bardavo Rhodes, padegė ir su savo garsiaisiais lėktu- 
sunaikino daug namų Lin- vais Stuka sunaikino 40 
dos uosto pakraščiuose. > Anglijos tankų.

i Vokiečiai taip pat ne
snaudė. Jie bombardavo 

.ir pa-!
darė nemažai medžiaginių! 
nuostolių.

! Roma, Italija, vas. 17 —

I

Albanijos Patriarchas Rūpi- Mileris Nesimuš Britanijos, Mait,. Yra užmuštų i
naši Albanijos Nepriklau

somybe
SakoHopkins

vas.Washington, D. C.,
__ —¥a^r^ L- Hopkins, grįtų bombnešiai Italijos

17 — Albanijos patriar-j?r*z^s is I^on<??.n?’ Pa®.ako? miestus — Catania ir Sy- 
chas, gyvenantis ištrėmi-bu _ai racuse, Adriatiko vande-

Beigrade, Albanija, vasJ

!
i
I

sišaukėFAngliJoT bet Anglija esanti

vas.
Pranešama, kad

Graikai Sunaikino Du Itali
jos Batalijonu

Athenai, Graikija, 
17
Graikijos karo jėgos pasi
stūmė pirmyn visame ka
ro fronte Albanijoj. Pasta- 

> smarkūs 
mūšiai ėjo kalnuotose da-

ime Balkanų sostinėse, at- i reikalinga Amerikos pa- nyno pakraščiuose. (Sako- romis dienomis 
įsišaukė į Anglijos premie- gal"? _^rJ?llja esanti ma kad Vokietijos bomb- —"x:-: 
rą Churchill, kad Britani-! g*?11?1*1. Vokietijai, kad 

‘ja padarytų viešą pareiš-1 su}nu®‘ zėje ir gal Syracuse).
kimą Albanijos nepriklau- kinti. Supra.nnfma, Anglį-į italai nušovę du Angli- 

įsomybės reikalu, kad jei- Amerikos pagalbos jos lėktuvų ties Brindisi.
įgu Anglija laimėtų karą J ir negalėtų atsilaikyti, vieną britų lakūną, kuris
tai ji užstotų Albaniją, jos Amerikai gelbstint, nusileido parašiutu, italai
kovoje dėl nepriklausomy- 5“tlens nesumus Anglį- SUgavo įr paėmė nelais

ma, kad Vokietijos bomb-
nėšiai stovi Catanijos ba- lyse tarp Tepeleni - Klisu- 
zėje ir gal Syracuse).

bės.
Kaip laiške sako, Angli

jos premjeras savo kalbo
je apie pavergtąsias tau
tas nieko nepaminėjęs a- 
pie Albaniją. Kadangi da
bar kartu su graikais prieš 
'italus kariauja ir albanai, 
: ir kadangi graikai užėmę 
Albanijos dalį džiūgauja 
tuo laimikiu, tai patriar
chas kreipia Anglijos pre- 
miero dėmesį, kad Albani
ja nebūtų pamiršta.

9 Pabėgo, 9 Nuskandino

|jos. I

raline ir Berat šiaurės 
link. Graikai išsklaidė ita
lų kariuomenę, daug jų 
užmušdami ir sužeisdami, 
ir taip pat daug paėmė į 
nelaisvę.

Graikai sunaikino Itali-

Anglai Išvijo Italus Iš 
Sudano

vėn.
Tomis pačiomis žiniomis i jos du batalijonu, kurių 

praneša, kad Vokietijos-sudėtis buvo 1,200 karei- 
karo lėktuvai iš Šiaurinės i vių, iš kurių liko tik 200. 
Afrikos bombardavo Ang-1 Smarkūs mūšiai taip pat 
Ii jos karo bazes. Taip pat į eina arti Pogradec, tiesCairo, Egiptas, vas. 17—Ii jos karo bazes. Taip pat įeina arti Pogradec, 

Italai neteko paskutinės ir italai bombardavęs An-iKhimura ir kitose dalyse, 
savo tvirtovės Anglų - E-i —
giptiečių Sudano fronte. 
Anglų kariuomenė išvijo 
italus iš Kurmuko. Italijos 
Somalilande taip pat ang
lai užkūrė italams pirtį, ir 
jie buvo priversti trauktis 
į šiaurę palei Juba upe arti 
Celib. Anglai apšaudė ke- 
lioliką italų karo lėktuvų. jrjo čįano laikraštis įtalpi-

Roma, Italija, vas. 17 — 
Italijos užsienių ministe-

Funchal, Madeira, vas. 
17 — Pranešama, kad Vo
kietijos užpuolimo jėgos 
nuskandino 9 Anglijos pa
lydovus laivus, o 9 suspė
jo pabėgti Atlantiko van
denyne. šeši iš pabėgusių na laivu “Serpa Pinto” at- 
laivų atplaukė į Madeirą vyko iš Lisbono, Portuga- 
uostą ir atvežė daug su- Ii jos į Braziliją. UP žinio- 
žeistų jūrininkų. Kiti trys mis, prez. Smetona, pabu- 
laivai spėjama pabėgo į vęs kiek laiko Brazilijoj, 
Azores vandenyną. r"*1“"“ 2 T Z

Smetona Atvyksiąs 
Amerikon

Pranešama, kad Lietu
vos prez. Antanas Smeto-

vyksiąs į Jung. Valstybes, 
kur jis stengsis sudaryti 

— Sovietų Lietuvos ko-j Lietuvos vyriausybę ištrė- 
munalinio ūkio komisą- mime.
riatas gruodžio 16 d. išsi-| šias žinias paduodame 
kėlė į Vilnių, kur įsikurs taip, kaip jos gautos iš ži-

- - - . _ - • " ; f.J. K. Kaštanų gatvėj* No. 1. i nių agentūrų.
r,

no redakcijinį straipsnį, 
kuriame kviečia, kad 
Jung. Valstybių preziden
tas Rooseveltas pasiųstų į 
Šiaurinę Afriką savo ats
tovus ištirti tos šalies tik
rą padėtį ir Italijos teises 
tose kolonijose, kurios yra 
paverstos karo lauku.

Ciano laikraštis įtalpino 
atsišaukimą, kaip tik tuo 
pačiu laiku, kada tas pats 
laikraštis smarkiai puola 
Jung. Valstybes už siunti
mą Anglijai pagalbas į 
Šiaurinę Afriką, kad pa-

[dentas Rooseveltas savo į- 
| taka pagelbėtų užbaigti 
karą, “kas būtų naudinga 
ne tik Europai, bet ir A- 
merikai”.
Laikraštis sako, kad “jei

gu Amerikos žmonės tik
rai suprastų Europos pa
dėtį, jie beabejo sulaikytų 
savo pagalbą Anglijai’’.

gelbėtų Anglijai Libijoje, i 
Italai prašo, kad prezi-l •KO P, Zi

Graikai Neatleidziai Stumia 
Italus Iš Albanijos

Athenai, Graikija, vas. 
17 — Graikai neatleidžiai 
spaudžia italus ir priver
čia juos trauktis atgal. 

; Per pastarąsias dvi dienas 
i paėmė apie 7,000 italų į 

kad prezi-‘nek ’^vę.
K /i

r
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lietuviams Kareiviams Gi Įsakyta Nesirodyti Gatvėje

lietuviai Ktfiai — Žmonių Džiaugsmas Žmonės Meldžiasi Naktimi;
SOV. LIETUVOJ 
§ MINĖSIĄ!

A. Tranauskas yra jau
nas Amerikos lietuvis, nu
vykęs Lietuvon studijom®. 
Susovietintoj Lietuvoj jis 
su žmona išbuvo šešis mė
nesius.

Pereitą gruodžio mėnesį 
jis per Maskvą ir Vladi
vostoką grįžo Amerikon.

(Iš “Draugo”) i -----------------------  —:—_  .
>
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Chicago, III., vasario 17 
d. —“Menu buvo Vėlinės”, 
pasakoja Chicagon iš Lie
tuvos atvykęs Tranaus
kas. “Kauno kapinėse gili 
tamsą. Tik tūkstančiai 
žvakių liepsnelių mirksi. 
Minios Kauno lietuvių su
sispietė prie kareivių ka
pų, kiti užsilipo ant pa
minklo laiptelių, apkabino 
Šaltą akmeninę stovylą ir 
nusiėmę kepures pro aša
ras ėmė giedoti Lietuvos 
himną, paskui “Marija, 
Marija” ir vėl himną. Gie
dojimas gūdžiai pasklydo 
tyliose kapinėse ir buinios 
ąšaros suvilgė savanorių 
įapus. Rodos, ims ir prisi
kels pirmieji Lietuvos lais
vės kovotojai.

“Bet... pasklido gandai, 
jog ateina bolševikų poli
cija. Minia, daugiausia 
jaunimas, skubiai ėmė 
skirstytis. Teko ir man 
Šokti per tvorą. Vėliau 
daug žmonių areštavo, 
daugiausia studentų”.
KURIE NEMOKATE 
RAŠYTI?

Rusų karininkų tarpe, 
matyt, yra daug nemokšų, 
nes anot Tranausko pasa
kojimo, Lietuvos atsargos 
karininkų išleistuvėse vie
nas rusų pulkininkas, pa
sidžiaugęs kariais pridėjo: 
MNą, dabar pakelkit ran
kąs tie, kurie nemokat ra
šyti”. Ir kaip jis nustebęs 
kai tokių neatsiradę.

Po šešių mėnesių rusų 
viešpatavimo Lietuvoje 
pradėta rodyti nepaprasta 
pagarba ir džiaugsmas lie
tuviams kariams.

“Vieną kartą, kai Kauno 
gatvėj pasirodė unifor
muotas Lietuvos kareivis, 
pagriebė žmonės jį ant 
rankų įr džiaugsmingai 
Šūkaudami ėmė nešioti 
ant rankų”, pasakoja Tra
nauskas.

Paskutiniuoju metu lie
tuviams kareiviams įsaky
ta ko mažiausia rodytis 
gatvėje.
“VYRIAUSYBES 
ŽINIOS” RUSIŠKAI

Anot Tranausko, Lietu
voje rusų kalba vis dau
giau vietos užima- Pavyz
džiui, net “naujai leidžia
mos ‘Vyriausybės žinios’ nė. Pažymėtina, kad tame

spausdinamos pusiau ru
siškai pusiau lietuviškai”.

Bažnyčiose žmonės lan
kosi daugiausia nakčia. 
Sutuoktuvės turi būti ci
vilis, bet dažnai žmonės 
atvyksta slaptomis bažny
čion susituokti.

“Mano žmona, prieš iš
važiuodama norėjo išsiim
ti metrikus iš Vyskupijos 
Kurijos Kaune, bet nega
lėjo, nes namas nacionali
zuotas”.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY* 
BES MINĖJIMAS PAVYKO

Sekmadienį, vasario 16 parengime buvo 
d. visos lietuvių patriotin- 
gos kolonijos minėjo Lie
tuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventę. Pažy
mėtina, kad kur tik tokie 
minėjimai buvo suruošti, 
tai visur svetainės buvo 
pilnos žmonių. Prakalbų 
dalyviai parodė savo širdis 
gausiai aukodami Lietu
vai Gelbėti Fondui.

Pereitą sekmadienį Lie
tuvos nepriklausomybės 
šventę minėjo Providence, 
R. I. ir Norwood, Mass. 
parapijų svetainėse. Su
rinkta nemažai aukų, ku
rios jau buvo paskelbtos.

Šį sekmadienį minėjo 
Bostono apylinkėje Broek- 
tonas (korespondencija 
telpa atskirai), Cambrid
ge, Mass. ir Lawrence, 
Mass. Taip pat minėjo 
Worcester ir kitos koloni
jos, bet iš pastarųjų dar 
negavome žinių.

Cambridge lietuvių pa
rapijoj įvyko prakalbos ir 
koncertas 2:30 vai. po pie
tų. Koncerto programą iš- 
pįldė parapijos Radio gru
pė, vadovaujant muzikui 
M. Karbauskui. Turinin
gas kalbas pasakė p. An
tanas F. Kneižys ir kleb. 
kun. P. Juškaitis. Aųkų 
surinkta $38.00 su centais. 
Žmonių buvo pilna svetai
nė.

Lawrence šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijoj, 
parapijos svetainėje įvyko 
prakalbos, koncertas ir 
vaidinimas G vai. vakare, 
žmonių buvo pilna svetai-

I

daugiai 
nimo. Programos vedėju 
buvo pats vietinis klebo
nas kun. P. Juras, Lietu
vai Gelbėti Fondo iždinin
kas. Koncerto programą 
išpildė parapijos choras, 
vadovaujant muzikui Po
vilui Sakui. Kalbas pasakė 
kleb. kun. P. Juras, kun. J. 
Skalandis ir p. Antanas 

l Kneižys. Pertraukoje pa
daryta kolekta. Surinkta, 
rodos, $73. su centais. Pa- 
žymėtina, kad rinkliava 
buvo iš anksto paruošta— 
rinkliavai kon varteliai iš
dalinti, ir atėjusieji į pą- 
rengimą tik grąžino kon- 
vertėlius su aukomis.

Minimuose parengimuo
se žmonės buvo dideliame 
susikaupime. Visi sekė 
kiekvieno kalbėtojo žo
džius. Jautresnieji ašaro
jo besiklausydami šiurpu
lingų žinių įš pavergtos 
tėvynės Lietuves. Visur 
pasireiškė didelis pasiryži
mas gelbėti Lietuvą ir 
kruvinos Sovietų vergijos.
— Sovietų Lietuvos ra

šytojų delegacija, vado
vaujama švietimo komisa
ro A. Venclovos, dalyvavo 
gudų poeto Jano Kupąlos 
minėjime Minske.

Petras Cvirką grįžo iš 
Minsko didžiąi susižavė
jęs, kaip tai ir pridera o- 
kupantų padlaižiui. Pasa
kojo, rašytojai “grįžo iš 
broliškosios Gudijos sosti
nės sušildyti didžiojo tau
tų draugystės jausmo, pa
matę tikrąjį stalįniškosios 
nacionalinės politikos 
triumfą".

Įr Įndo-ĮGnįjos fronte matomos sugriuvusios bakūžės nuo karo bom
bų. Šias pasekmes paruošė ginčas tarp Tbaįland (Šiam) ir Indo-Kinijos, 
kur kitas vyksta nepaskelbtas karas- Reginys iš Savannakhet, Prancūzų 
Indo-Kipijos, kur bombos iš orlaivių varo griovimo darbą._____________
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Wąahingten, U C., vas. 
17 — Senato santykiams 
•u užsienių komisija pe
rėtą penktadieni priėmė 
J. V- vyriausybės patiektą 
bilių, kuris suteikia galią 
prezidentui duoti Angli
jai paramą tokią, kokią jis 
matys reikalinga, 15 baisų 
Prieš 8.

Turidja Nori Svvienyti
Yllltlhl

nuošė. Ęet maža viltis, kad 
tąi pavyktų sudaryti-

Straa JOS

Pereitą šešfr 
no d- buvo sm 
sirgęs kun. Jonas Švagž
dys, Šv. Roko lietuvių pa
rapijos klebonas, LDS 
Centro Pirmininkas. Kun. 
J. Švagždžio sveikatai 
kenkia ‘akmenėliai’ (gall- 
stones). Ataka praėjo, bet 
mūsų organizacijos pirmi
ninkas tebėra gydytojų 
priežiūroje.

Prašykime Dievulio, kad

, vasa
lai su-

Belgrade, Jugoslavija, — 
Vas. 13 — Pranešama, kad 
Turkijos diplomatai deda kun. J. Švagždys be ope- 
pastangas, kad Bulgarija,' racijos pasveiktų ir dar il- 
Jugoslavija, Graikija įr gus metus galėtų darbuo- 
Turkija sudarytų sąjungą.tis mūsų išeivijos darbi- 
sulaikymui karo Bąlka- ninkijoje.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
toj darbininkus, kad jie nesi

žavi komunistinėmis idėjo
mis. Plungės tekstilės fa
brike dirba 7QQ darbinin
kų, bet ligšįotl nesą nei ko
munistų partijos kuopelės.

— “Tarybų Lietuvos” vy
riausias redaktorius J- 
Šimkus įdėjo straipsnį, ku
riame pasisako prieš va- 

igystes. Įš to straipsnio su- nei pagaliau nei vieno ko- 
žincųne, kad bolševikų vai- munisto. Tas pat esą Tel- 
domoje Lietuvoje pepa- šių tekstilės fabrike. Dau- 
prastai įsigalėjo vagystės, gelyje fabrikų “jokio kul- 
Pąsak J. Šimkaus, “rieper- tūrinio darbo nevedama”.

Daugiau Katalikiškumo!

“Tėve, atleisk jiems, nes jie 
nežino ką darą”.

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

STACIJOS
Parašė

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, Tąipgi 
šioje knygelėje yra ir labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.

DARBININKAS
So. Boston, Hom-

________________ __________ • Įo____ C_________
•66 W. Broadvay,

vąžiųoja per taryhų Lietu
vos teritoriją traukinys, 
kad kuriam nors jo kelei
vių kelionėje nebūtų kas 
nors pavogta, Ypač aštrus 
vągiliavimo apsireiškimas 
yra Kaupe - Vilpiaus gele
žinkelių ruože. Daug vogi
mo faktų pasitaiko įvairiem 
se krautuvėse, privačiuose 
butuose, kur nėra kiek ge
resnės apsaugos”.

Sukomunistėjęs J. Šim
kus reikalauja, kad “su
čiuptą vagįlį teismas turi 
bąusti ne taip kaip smeto
niniais laikais — pe kelis 
mėnesius, bet visų socialis
tinių įstatymų griežtumu”.

Taigi, bolševizmas atne
šė Lietuvon pe tik visuoti
nį skurdą ir baisiausią te
rorą, bet ir masinį vagilia
vimą- Toks reiškinys, ma
tyti, irgi priklauso prie 
naujosios gadynės laimėji
mų!

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

— “Tiesa”>smarkiai bara

Tas pats laikraštis užsi
puola statomo žemaičių 
plento darbininkus, kurių 
nei vienas neatsilankę į 
komunistines iškilmes.

— “Valstiečių- Laikraš
tis” praneša, kad Pilviš
kiuose, Vilkaviškio apskr. 
buvo sušauktas mitingas, 
bet “kažkodėl nesiteikė at
vykti kalbėtojai”. Būtų už
tekę užsukti gramafoną su 
“Genialiojo” Stalino įkal
bėtomis plokštelėmis!

— M. Gorkio vardo lite
ratūros institutas Mas
kvoje kreipėsi j sovietų 
Lietuvos meno reikalų val
dybą, prašydamas suteikti 
žinių apie esantį prie Vil
niaus Markučių dvarą, ku
riame gyveno rusų poetas 
Puškinas. Šį dvarą mano
ma paversti memorialiniu 
muziejum, kuriam suorga
nizuoti iš Maskolijos atva
žiuoja specialinis agentas.

“Darbininko” Nr. 2, sau
sio 7 d., tilpo straipsnis 
ant^alviu: “Daugiau Kata
likiškos Vienybės”, kurio 
autorius Dr. Pranas Šaci- 
kauskas. Aš sakau reikia 
daugiau katalikiškumo- 
Vienybės negali būti, jei 
nėra katalikiškumo. Kai- 
kurie katalikai tik iš var
do katalikai, bet tikrumo
je nežino nė menkiausių 
kasdieninių katalikui pa
reigų ir jų nepildo. Jei ka
talikai žinotų, ką reiškia 
katalikybė ir kaip katali
kas turi elgtis, kaip gy
venti, tai tuomet nebūtų 
katalikiškų laisvamanių, 
socialistų ar bolševikų. Iš 
kur tie visi atskalūnai? 
Manęs niekas neįtikins, 
kad tikras katalikas nuei
tų su kokia atskalūnų gru
pe, jei jis tikrai pažins, kas 
yra katalikas, ir ką tai rei
škia katalikiškumas. Jis 
niekadat neatsižadėtų ka
talikybės ir nepristotų prie 
kokios ten niek® nevertos 
gaujos ir net dar pražū
tingos. Ar taip gali protin
gas žmogus daryti ? Ar 
daug rastųsi net ir moky
klos vaikų, kurie sutiktų 
deimanto ar aukso gabalą 
mainyti į geležį. Katalikai 
gi maino. Išmokykime ka
talikus pažinti, kas tikrai 
yra katalikas, tuomet ne
reikės nė prisiminti apie 
bent kokius izmus, nes jie 
patys savaime išnyks, ar

neturės jokios įtakos į vi
suomeninį gyvenimą. Jei
gu žmogus pažintų, kas y- 
ra katalikybė, tai nieka
dos nemestų. Pažiūrėkime 
į Šventųjų gyvenimą, ku
rie buvo kankinami, degi
nami, badomi, piaustomi ir 
plėšomi, ir mirė tose bai
siose kančiose, bet neatsi
sakė tikėjimo ir Dievo. Jei 
kiekvienas katalikas taip 

į pažins Kristų ir tą patį da
rytų, bet neatsisakytų ti
kėjimo, tai būtų šventas 
gyvenimas. Dabar tik imi
tacija, nešioja kataliko 
vardą, bet tą kilnų vardą 
žemina ir tuo pačiu žemina 
ir visą Kristaus mokslą.

Toki “katalikai”, kas kur 
pašvilpė, ten ir eina. Kas 
visokias prieštikybines or
ganizacijas palaiko? Kas 
visą prieštikybinę spaudą 
palaiko? Kas tuos nezalež- 
ninkus palaiko? Visas tas 
niekybes patys prieš save 
augina, moka pinigus ir 
užlaiko suklaidinti, nesą
moningi katalikai. Kodėl? 
Todėl, kad jie nežino, kas 
ir ką tai reiškia. Jie nema
to, kad jie patys sau virvę 
ant sprando neria. Kodėl 
jie taip daro? Todėl, kad 
jie nežino, neatskiria tik
ro kunigo nuo bet kokio jų 
pačių išnaudotojo, įr neži
no, kas toji Bažnyčios vy
riausybė yra, kas tą Baž
nyčią įsteigė.

Tas pats su priešinga 
spauda ir su visomis orga
nizacijomis. Todėl reikia 
išsiaiškinti, suprasti ir ge
rai įsisąmoninti tikrą ka
talikiškumą ir Kristąus 
mokslą. Žęmąįčių Jonas.
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NAUJAS TESTAMENTAS 
ir EVANGELIJOS

Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats
pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas 
Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 
Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

“DARBININKAS”
366 Broadvvay, So. Boston, Mass
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Katalikų Bažnyčia išleisdžia neskaitytinų knygų 
sąrašą (Indeksą). Ten išvardyta įvairios knygos ir 
raštai, kurie puola tikėjimą, išjuokia dorovę ir ben
drai tvirkina žmones — suaugusius ir jaunimą. Baž
nyčia tai daro žmonijos gerovei, nes užgindama skai
tyti nedorą spaudą, ji apdraudžia katalikus, ypač jau
nimą, nuo ištvirkimo ir gyvenimo klaidų, kurių netu
rinti prityrimo jaunuomenė nenumato, bet kurios pa
kerta tikėjimą, dorą ir net kūno sveikatą. Protestan
tai, bedieviai ir įvairių rūšių liberalai labai yra nusi- i 
statę prieš tokį Katalikų Bažnyčios motinišką rūpes
tingumą. Jie sako, kad Indeksas tai esąs tamsi vidur
amžių paliekana, kuri siauru griežtumu neleidžia 
žmogaus protui laisvai, plačiai ir savystoviai vystytis. 
Iš viso, Indeksas tramdąs žmonijos pažangą ir apšvie- 
tą ir esąs siauraprotystės ir tamsybės skleidėjas ir 
sargas.

Tačiau ta “viduramžių paliekana” pasirodė labai 
reikalinga XX-tam amžiuje ir tai — protestantams. 
Vienas protestantų ministeris New Yorke iškėlė su
manymą, kad būtų gera sudaryt “baltųjų knygų” ka
talogą, t. y. tokių knygų, kurias jaunimas saugiai ga
lėtų skaityti. Toliai pasisako, kad būtų patartina su
daryti ir “juodųjų” (neskaitytinų) knygų sąrašą, pa
našiai, kaip kad daro Katalikų Bažnyčia. “Sunku iš
vengti įtarimo — sako minėtas ministeris — kad ra
šąs nešvarią knygą autorius įsiskverbia su savo doriš
kai sužalota siela į padoraus Amerikos jaunimo min
tis ir tuo būdu suteršia visą jo gyvenimą”. •

Tas protestantų dvasininko pareiškimas aiškiai 
nurodo, kad rimtesni ir padoresni piliečiai mato didelį 
pavojų skaityme visa to, kas į rankas pakliūva. Tai 
tarsi valgytum visa tai, kas tik į bumą įtelpa. Yra val
gių tinkamų vieniems, kenksmingų kitiems. Yra, pa
galiau, tariamai valgomų dalykų (šungrybių, piktžo
lių), kurie ir sveikiausią žmogų mirtinai gali užnuo
dyti. Siela taip pat maisto rekalinga, kaip ir kūnas. Jei 
kūnui pasirenkam tinkamo maisto ir sąžiningai pil
dom daktaro įsakymus, tai kam be atodairos nuodinti 
sielą, skaitant nešvarią ir dorovei kenksmingą litera-

Drausdama skaityti nedorą spaudą, Katalikų 
Bažnyčia elgiasi kaip rūpestinga sielų gydytoja ir glo
botoja. K.
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Ką Per šešis .Mėnesius Mačiau Bolševikų Lietuvoj?
- Kaip žmona dvi dieni pirko porę kojinių. - Tarnaitė, 

kuri su 400 litų ėjo pirkt palto.- Kodėl iš nėščios motinos 
atėmė 3 metrus audeklo.

Rev. Winslow Wilson (dešinėj), iš Austin, Minn., 
kuris nesiregistravo, kuomet buvo šaukiami karo tar
nybos reikalams registruotis jaunuoliai, rastas teismo; 
kaltu ir gavęs metus kalėjimo įkalintas.

Švęskime, Bet Sumokėkime

Vasario 16-tai pritrūko kalbėtojų. — Massachusetts rajo
nas eina "over the top”. — Ir kiti rajonai vis labiau 

išsijudina. — Jau sukėlėme netoli keturių tūkstančių.
Tenka nuoširdžiai džiau

gtis, kad lietuvių kolonijų 
veikėjai suprato reikalą 
šiemet minėti Lietuvos Ne
priklausomybės šventę y- 
patingu iškilmingumu ir 
rūpestingu prisirengimu, 
šiemet yra kitoks negu 
praėjusiais metais, jis yra 
praėjusiais metais, jis bus 
apgaubtas gedulo šydu, 
bet jis yra surištas su ryž
tingu užsimojimu, kad 
persunkus visą gyvenimą 
giliu, gyvu patriotizmu, 
dėti visas jėgas išlaisvinti 
Lietuvą iš žiauriųjų oku
pantų vergijos. Kolonijų 
vadai matė didelio reikalo 
pasikviesti vasario šešio
liktai dienai geriausius 
kalbėtojus, kad jie gyvu 
žodžiu nurodytų mūsų, 
lietuvių, šiandienines pa
reigas ir uždegtų visuome
nę noru dirbti ir aukotis di
džiajam tautos tikslui. Ir, 
reikia pasakyti, tiek daug 
rengiama iškilmių Nepri-

klausomybės Dieną, kad 
pritrūko kalbėtojų. To dar 
nėra įvykę nė vienais me
tais.

Tačiau, įsidėmėkime: 
kad ir garsiausius kalbė
tojus pasikviesime, kad ir 
geriausia bus išaiškinta 
tautos reikalai ir mūsų pa
reigos, kad ir iškilmin
giausia minėsime reikš
mingąją tautos šventę,

toli gražu nebūsime iš- 
pildę savo šventą tautinę 
pareigą, jei nesumokėsi
me tautai duoklių, jei sa
vo gražaus jausmo, savo 
ryžtingumo neparemsi- 
me praktišku būdu — 
doleriais.
Kiekvienas iš mūsų, kas 

tik išgalime, turime auko
ti Lietuvai Gelbėti Fondui 
bent vieną dolerį, o dar ge
riau ir patriotiškiau pasi
elgtume, jei paaukotume 
vienos dienos uždarbį. Mū
sų tautos vadai galvoja, 
dirba, daro planus, kad pa-

tik, kad degtukų dėžutė 
atpigo penkiais centais...

Žinau, viena tarnaitė bu
vo susitaupusi 400 litų. Ji 
nusprendė žiemai nusi
pirkti paltą. Laisvoje Lie
tuvoje paltas kaštavo 80— 
90 litų. Kaip nustebo tar-

nuo devintos valandos ry
to iki 12 vai. dienos stovė
ti gatvėje eilėje, o kai pri
ėjo prie stalo, pasakė kad 
jau viskas išparduota, kas 
tai dienai buvo atvežta.

Nuėjo antrą dieną, stojo 
eilėn 8 vai. ryto, tada tik 
'javo. Tačiau gauni ne to-' naitė, kai dabar už tokį pa- 
kias, kokias nori, bet to-! prastą paltą iš jos parei- 
kias, kokios yra — juodos kalavo 950 litų, 
rudos ar melsvos, didelės 
ar mažos, kokias gavai — puikų, gražių kailių paltą, 
griebk. Ką darysi — basas 
nevaikščiosi. O duoda tik 
po vieną porą kojinių, ir 
tai atžymi į pasą, kad pa
ėmei.

Batai, paprasčiausi, ku
riuos seniau buvo galima 
pirkti už 15 litų, dabar tie 
patys pigiausieji jau kaš
tuoja 120 litų. O prie batų 
krautuvių — ištisos eilės. 
Žinau atsitikimą, kai kai
mietis, turėdamas 100 litų 
važiavo į miestą batų ir ti
kėjosi nusipirkti bent ke
lias poras. Stojo eilėn ir 
pamatė, kad už tas sutau
pąs, kurios jam daug dar
bo kaštavo, negali nusi
pirkti nė vienos poros ba
tų. Atvirai keikė komu- 

i nizmą. Tarp žmonių kilo 
nerimas. Tada ramino pi
liečius, kad Rusijoje išra
do naujus batus iš žolių. 
Juos žadėjo atsiųsti. Bus 

. gal kokie sandalai.
Sviestas seniau kaštavo

2 lit. 80c., prieš išvažiuo
dami mes už tą patį mo
kėjome 12 litų, o dabar 
bus dar brangiau. Laik
raščiuose vis skelbė, kad 
pakėlė atlyginimus 20%, 
30 nuoš., bet kad kai kurie 
dalykai pabrango 1500%, 
to niekur nerašė. Paskelbė

Prieš mane stovėjo jau- i 
nas .energingas vyras t 
Aug. M. Tranauskas, ne- 1 
seniai su žmona atvykęs į i 
Ameriką. Per Maskvą ir 
Vladivostoką, per Didyi’ 
vandenyną jis pasiekė 
Naująjį pasaulį ir tik k? < 
buvo Čikagoje išlipęs iš 
traukinio. Čia jis sustoja 
tik kelioms dienoms, tuo-* 
važiuos pas gimines į Phi
ladelphia.

—Esu Amerikos pilietis, 
— pasakojo A. M. Tranau- 
iskas ir galėjau iš Lietuvos 
išvažiuoti drauge su tais 
kurie ankščiau išvažiavo, 
bet niekaip vis neleido ma
no žmonai išvažiuoti. O aš 
ją taip iš širdies myliu. 
Kas bus, tas bus, — pasa
kiau sau, — lauksiu. Lau
kiau ir vis vaikščiojau po 
ofisus ieškodamas leidimo 
išvažiuoti. Apie šešetą mė
nesių vis taip vargau besi
rūpindamas.- Kelis sykius 

„ , J rusams turėjau rašyt savo
iškeps” pasaulio finansi- ■ autobiografijas. Kai iš 

nio centro lietuviai katali- Kauno išvyko Amerikos 
kai. Jiems į pagalbą šią sa- j konsulas, mano reikalai 

dar pasunkėjo: turiu va
žiuot į Maskvą pas Ameri
kos konsulą ieškot vizos, o 
iš Lietuvos į Maskvą neiš
leidžia, kol neturiu Ame
rikos vizos. Nei taip, nei 
taip negaliu nieko daryti.

Laimei, giminės iš Ame
rikos man į Maskvą at
siuntė $1,000. Atsiuntė A- 
merikos korisulatan. Tu
rėdami kelionės pinigus, 
vizą gavome ir gruodžio 15 
d. išvykau iš Kauno.

Kaip žmonės Kaune gy- 
:vena, ką mačiau prieš iš- 

taip ir įvyks, nes tos apy- važiuodamas iš Kauno? 
linkės lietuviai katalikai — O gi krautuvės beveik 

nacionalizuotos, o 
nenacionalizuotos, 

nes 
prekių nebegauna ir tik iš
parduoda tą, ką anksčiau 
turėjo. Kainos vis kilo 
kiekvieno mėnesio 15 ir 30 
dieną, turėjo kilti iki pa
sieks Maskvos kainas. Kai 
kurį laiką litas ir rublis ė- 
jo kartu, bet vėliau litas 
turėjo išeit iš apyvartos.

Kai tik rusai atėjo, krau
tuvės ėmė tuštėti. Net to
kių paprastų dalykų kaip 
ricinos, asperino nebuvo 
galima gauti. Sustojo im
portas iš Vokietijos. Mes 
stebėjomės, kodėl rusai 
neatveža, tik vėliau, kai 
patys pravažiuodami Ru
siją sustojome Maskvoje, 
pamatėme, kad ir ten tų 
dalykų nėra. Negalėjome 
gauti nė asperino.

Kainos ėmė kilti nejuo
kais. Pavyzdžiui kojinės, 
kurios anksčiau Lietuvoje 
kaštavo 2 litu, prieš mums 
išvykstant kaštavo jau 35 
litai. Mano paties žmona 
tiek užmokėjo. Ir tai dar 
gauti sunku, turėjo žmona

kės po vasario 16-tos, ką
44*

vaitę atėjo Albany, N. Y., 
lietuvių grupė, susirinkusi 
į Prano ir Sofijos Adomai-

greitinti Lietuvos išlaisvi
nimą, bet, kur tik nepasi
suksi, visur yra reikalingi 
pinigai. • Neužmirškime, 
kad be tiesioginių Lietu
vos vadavimo darbų, yra 
didelis, greitas ir šventas
reikalas — šelpti vargstan- čių 25 metų vedybinio gy
čius ir badaujančius Lietu- venimo sukaktuvių iškil- 
vos pabėgėlius, kurių yra mes. Svečiai sudėjo $16.25. 
keli tūkstančiai. Dėl to, 
malonus skaitytojau, ne 
tik pats atlik savo tautinę 
pareigą — sumokėk duok- netrukus visose parapijose 
lę, bet ir kitus- paragink, pradės veikti* Fėcteracijos 
nurodydamas, kad nedir
bantieji ir neaukojantieji 
užsitrauks ant savęs tau- L 
tos gėdą ir nusikaltimą.' 
Taip vadinamųjų “slake- 
rių” gerų ir sąmoningų lie
tuvių tarpe šiandien netu
rėtų atsirasti.

Malonu yra pranešti, kad 
Massachusetts rajonas ne 
tik jam paskirta kvotą jau 
išpildė, bet visu smarku
mu eina “over the top” ir 
nebus perdaug nuostabu, 
jei dvigubai savo kvotą 
padarys. Sveikintina ir už į 
tai, kas jau padaryta ir už 
tai, kas manoma padaryti. 
Praėjusią savaitę gauta 
aukos iš šių vietų: Man- 
chester, N. H. 
Gardner, Mass 
Lawrence, Mass., $51.20; 
Lowell, Mass., $76.85; Na
shua, N. H., $43.80; So. 
Boston, Mass., $17.00. Viso 
Mass. rajonas jau turi su
Fondui $1825.22. Kiek ži. 1 Brighton FjirK aukojo $3.- 
noma, yra ir daugiau su- 00’0 “ar^.-A’ St‘,:blene 
rinktų, bet dar neprisiųstų *r E- Pndejo po
aukų ir, kai jos bus pri- dolep Kuopos rau
siusios į centrą, nedaug "inke V. Gedminiene dar- 
betruks prie kvotos padvi- bu0Jas1’ kad vls°s ?°s kao‘ x x . nną nnmc nulrntii
gubinimo. Kvota buvo JL 
$1,200. •

Cleveland, Ohio, neseniai dziulis $6.00, Ig. Stradoms- 
susiorganizavęs Lietuvai kis ir Papšių šeima po $2.- 
Gelbėti Fondo skyrius jau oo. Racine, Wisc. įsisteigęs 
darbą pradėjo. Dirbama a-L. G. F. skyrius surinko 
bejose parapijose. Iš Šv. $13.00.
Jurgio parapijos per sky- Visi Lietuvai Gelbėti

Wyoming klonio (Scran- 
tono - Wilkes Barre apylin
kių) veikėjai praneša, kad

skyriai, visur bus sureng
tos prakalbos St. Gaba- 
liauskui ir kad visos para
pijos būtinai išpildys savo 
kvotas. Neabejojame, kad

v •

nė nuo vieno svarbaus tau- į visos 
tos darbo dar nėra atsilikę. į kurios

Chicagos rajonas “slow tos turės užsidaryti, 
būt sure” eina prie savo 
tikslo. Savo kvotoj jau turi 
$850.00. Aušros Vartų par., 
kurioj klebonauja kun. dr. 
J. Vaškas, pirmoji savo 
kvotą išpildė. Ją pasekė 

■ Gary, Ind., lietuviai katali-1 
kai, kurie pš Nenienės ir p. 
Brazauskienės pasidarba
vimu, savo kvotą beveik 
dvigubai išpildė. Jau su
rinko $117.00 ir toliau dar 
darbuojasi. Bravo, gerie- 
čiai! Dr. P. Vileišis prida
vė J. ir A. Plaukių namuo
se, West Pullman, svečių 
sudėtas aukas — $12.00.

Lietuvai“ Ulbėti 20 kP ’
.............

$59,25; 
$11.20;

I*

I

I

I

t narės aukotų. Per 
'Draugo’ administraciją 
aukojo fondui: Jonas En-

riaus sekretorių p. J. Vens- Fondo vajaus rajonai lig- j 
lovą, prisiųsta $25.00. Cle- šiol sukėlė netoli keturių 
velando lietuvių katalikų 
veikėjai darbą tikslingai 
pasidalino ir, tikimąsi, sa
vo kvotą su dideliu kaupu 
išpildys.

New Yorko rajonas tyli... 
jis, kaip jaučiama, rengia 
surpryzą. Ar tik nepaaiš-

tūkstančių dolerių. Vadi
nasi, dar neturime nė pu
sės. Neužmirškim — reikia 
sukelti dešimtį tūkstančių 
dolerių. Džiugu, kad ir ra
jonų vadai ir kolonijų vei
kėjai yra pilniausia įsitiki
nę, kad toji suma? bus su

Seniau už
400 litų būtų nusipirkusi

o dabar parėjo be nieko.
Ko lietuviai susilaukė, 

galėsite suprasti iš šio at
sitikimo: viena moteris
nusipirko 3 metrus me
džiagos sau suknelei. Siū
tis tuojau negalėjo, nes 
laukė kūdikio, turėjo pa
laukti, kada bus jos nor
malus ūgis. Tačiau bolše
vikų agentai atrado tą 
medžiagą ir atėmė. Girdi, 
negalima sudarinėti atsar
gų-

Atėjo žiema, o vilnonių 
kojinių beveik neįmano
ma gauti. Žmonės ilgiau
siomis eilėmis stoja prie 
krautuvių ir negali nusi
pirkt kaliošų, batų.

Norėdami nusipirkt mai
sto žmonės irgi turi stoti 
eilėn. Jei prieš 8 valandą 
nestosi, tai dažniausia ir 
negausi. Popiet nuėjęs į 
maisto krautuves taip pat 
negausi pirkti. Užeina 
koks laikas, kad tai bul
vių, tai duonos negali nu
sipirkti — nėr. Kai kurie 
išeina toli už miesto, kad 
sutiktų kokį važiuojantį 
ūkininką ir iš jo nupirktų 
pirmieji. Degtinė tai jau 
baisiai pabrango, bet tas 
jau tiek to. (Iš “Draugo”) 

(Bus daugiau)

VARGAS DARBININKAMS
— Sovietų Lietuvos pre

kybos komisaras M. Gre- 
gorauskas paskelbė įsaky
mą, kuriuo panaikinamas 
ankstybesnis įsakymas, 
reikalavęs pateikti pasą, 
norint pirkti manufaktū
ros, galanterijos, trikota
žo, avalynės ir kitų prekių 
detalinėje prekyboje.

Šis naujas įsakymas, at
rodytų, panaikina visus 
suvaržymus, įvestus ma
nufaktūros, galanterijos, 
trikotažo ir avalynės pre-

kelta. Neabejoja ir cent
ras. Dar kartą pakartoja
me, kad ir vasario 16-tos 
dienos iškilmėse ir visas 
kitas aukas reikia siųsti:— 
Lietuvai Gelbėti Fondas, 
2334 So. Oakley Avenue. 
Chicago, Ulinois., išrašant 
čekius fondo iždininko 
gerb. kun<Pt. Juro vardu.

Leonardas šimutis, 
_ . i. iALRKF Sekr.

puspadžiai kainuoja 14 
rublių 75 kapeikas, o kulnų 
primušimas beveik tiek 
pat — 11 rublių 80 kapei
kų. Tad eiliniam darbinin- 

jkui reikia beveik visą sa- 
I vaitę dirbti, kol jis užsi- 
' dirba — puspadžius... Vien 
i vaikų puspadžiams nusta
tyta 14 rublių 75 kapeikos!

Dar paminėsime, kad 
vienas
raudonoje Lietuvoje kai
nuoja — 1 rublis 10 kapei
kų! Pakanka paskaičiuoti,

v »

kiaušinis, dabarv •

kyboje. Iš to, normaliai pa-įkiek kiaušinių į dieną gali 
ėmus, reikėtų padaryti iš-' nepirkti paprastas darbi- 
vadą, kad tų prekių staiga j nm^as» uždirbąs 6 7 rub-
okupuotoje Lietuvoje atsi_ | hus, kad susidarius vaizdą, 
rado neribotais kiekiais, i koki roiu bolševikai su- 
Deja, to tikrai nėra. Pir- kOrė okupuotoje Lietuvo- 
miausia, prekių kaip nfebu- .........
vo^ taip ir nėra. Antra ver
tus, jeigu kurių nors pre
kių galima ir gauti, tai jų 
kainos yra tokios aukštos, 
sog darbininkui, bei eili
niam tarnautojui jos pasi
darė neprieinamos. Darbi
ninkas, uždirbąs 6—7 rub
lius per dieną, tegalės pro 
krautuvių langus pasižiū
rėti, kaip atrodo 
nerkamos draugų 
rų.
* Dėl palyginimo 
sime naujai 
kainas avalynės pataisy
mui. Vyriški padai kainuo
ja 28 rublius 45 kapeikas, 
o kulnų primušimas atsiei
na 11 rublių. Moteriškiso. Boston, Mass.

Deja, to tikrai nėra.

• •

prekės, 
komisą-

paminė- 
nustatytas

Štai kitas pavyzdys. ‘Tie
sos’ No. 153 įdėtas toks 
skelbimas: Skubiai reika
linga mergaitė prie vaiko. 
Atlyginimas 25 rubliai mė
nesiui. Kreiptis VilijamDo- 
lė, Michalinava III takas 
No. 11a, butas 4.

Ši vargšė mergaitė per 
mėnesį teuždirba vieną po
rą padų ir vieną porą už- 
kulnų!

Piety Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus'Siųskite: “Dar
bininkas“, 366 W. Broadvvay,



DARBlNINKlj

As Ir Mano Senai Matytas...

Antradienis, Vasario 18,1941

J. K-pa.

Tai buvo mano gimtadienio. Gi Lietuvoj ne tik pragyveni- 
vakaras. Išėjau pasivaikščioti mas pabrango, lyginant su 
ir pamaniau, kad reikėtų atlan-! menkomis darbininkų algomis, 
kyti, senai senai matytas nuo- bet daugybės dalykų negali nu- 
širdus mano artimas. Štai ir jau sipirkti, nes komisarai iš gabe- 
prie jo kambario durių. Pasi- no į Sovietų Rusiją. Menkesnės 
beldžiau ir buvau prašytas įei-* vertės dalykams reikia įvairių 
ti. Nuoširdžiai pasisveikinę leidimų pirktis.
pradėjome viens kito klausti iri — “Šioji šalis, pamačius, kad 
teirautis, kas naujo... Jis buvo Europa karo liepsnoje ir dikta- 
giliai pajudintas tėvynės Lietu- torių pavergiama, priėmė kons- 
vos dabartiniu likimu ir mena- kripciją — priverstino karei- 
momis karo išvakarėmis šios viavimo tarnybą, tikslu sustip- 
šalies. Pradėjo lyginti šios ša- rinti šalies saugumą. Tuojaus 
lies, kaipo menančias sunkeny- jaunieji vyrai, kurie pakliuvo 
bes, jeigu įeitų į karą ir jau amžiumi konskripcijos ribose, 
Lietuvą sutikusią priepaudos pradėjo apsidrausti nuo galimų 
leteną. į šios šalies karo veiksmų, ku-
— “Pavyzdžiui imkime keletą riuose jie galėtų paaukoti už 

dalykų” — pratarė jis — "jeigu savo šalį gyvybes. Apsidraudė 
Jung. Valst. turėdamos šian- šeimų labui ir pasišventė savo 
dien apie 45 bilijonus federa- 
iės skolos kelia mokesčius įvai-j 
riems dalykams ,tai jeigu įeis į| 
karą tai jos skola pasoks ligi 
80 bilijonų ar gal aukščiau ir 
aišku mokesčių našta kelerio
pai padidės. Ir dalykų žinovai ševikų - komunistų tiraniją... 
nusako, kad jau tokia skola Koks sunkumas guli ant jų są- 
valstybei negali pereiti be ka- žinės, kuomet jie pamano, kad 
tastrofos, nes jau našta persun- i tie okupantai be pasigailėjimo 
ki. Tai ką bekalbėti apie Lietu- skriaudžia jų tėvus, jų namus, 
vos žmones. Juk ten visai pa- ir visą kraštą varo begalinėn 
naikinta Lietuvos valiuta ir tik vergijon, o jie pastatyti būryj 
dėl akių pigiausiu rusų-komu- tų, kurie su kardais privertė 
nistų beverčiu rubliu išperka- brolį lietuvį išsikasti sau duo- 
ma. Reiškia Lietuvos gyvento- bę, kad kartu paleidus kulką!
jų turtas ir sutaupos kaip ir a- savo broliui... Kas žino, ar ne- 
timtos, didesnės nuosavybės nu- j bus mūsų kariai priversti šau- 
savintos, gi mažesnės apkrau- dyti anuos mūsiškius, kuriuos 
tos mokesniais. į komunistai nugabeno ištrėmi-
— “Aiškus dalykas, kad karui me...

kilus,pragyvenimo šaltinis greit! — “Karas, kaip matome ka- 
pašoka ligi aukščiausio laips- riaujančiose valstybėse priver- 
nio” — tęsė jis — “o tą patyri-1 čia pirktis maisto tik ribotuose 
mą jau žinome iš pereito karo, I kiekiuose, tai yra su kortelėmis

ir tix pažymėta ko ir kiek ir, 
aišku visuomet neperdaugiau- 
siai. Visur skundžiasi žmonės, 
kad tai duonos mažai, tai svies
to nedaug, tai druskos trūks
ta ir tt., o pavyzdžiui Lietuvoj 
dabar tik kelis mėnesius pašei
mininkavus bolševikams jau 
visai negalima gauti kavos, ar- 
matos ir miestuose dažnai trūk
sta sviesto ir mėsos. Netgi ma
tomai duonos jaučiamas trū
kumas, nes bolševikai giriasi 
atvežę iš Rusijos vir. šimto va
gonų. Galimas daiktas, kad tai 
raudonarmiečiams, bet tai žen
klas. kad Lietuvoj trūksta duo
nos, ko nebuvo per 22 nepri
klausomo gyvenimo metus. Ir 
kaip keista, komunistai Lietu
voj pradėjo aiškinti, kad vietoj 
arbatos ir kavos reikia vartoti 
beržų lapus, ąžuolų giles, rugi-

i iš. f

PASLAPČIŲ ŠEŠĖLIUOSE...
u !

Širdims Liepsnojant

•••

Tą vakarą motina nerimo ir tiškai taip buvo. Pirmoji —pa- 
kad neužmigus prisivirė juodos laidos meilės kryptis, antroji— 
kavos ir išgėrė iš karto du puo- griežto tylėjimo, ypatingu blo- 
duku. Nors motina ir mylėjo giu besiremianti kryptis, 
savo dukrelę ir jos draugą, bet 
motinos širdis nerimo, nes ma
tė, kad aplinkybės yra labai 
patogios jiem-dviem, kad ir 
nedideliam nusikaltimui... Jei
gu ir bučkis dovanojamas be 
jokių “palydovų” aistringų 
minčių, tai dar nieko blogo, bet 
tas pats bučkis kitokiose aplin
kybėse, ypač kada jaunimas 
paliktas tik dviejų draugystei, 
gali pavedėti prie nuodėmės, 

į Taigi visai aišku, kodėl jos mo
tina aną vakarą ir užsitaisė ne
migos vaistų...

Kada aš jos užklausiau, ko
dėl ji taip laisvai flirtuoja su 
šiuo juodplaukiu, kada jau esi 
toli nužengus ir, net savo šir
dies meilės kryptį pareiškus a- 

I nam šviesplaukiui, ji nusijuo-

meilės 
srovė.

šalies interesų gynimui. Kas gi 
Lietuvoj?! Jauni vyrai, tai y- 
ra visa Lietuvos kariuomenė, 
perrengta raudonosios armijos 
kariais, išdalinti po sovietų ar
miją ir parengti kovai už bol-

Laimėjimo Šokis. Howard Stewart Jansen iš Phi- 
nes pakruopes ir kitus i > žva - ladelphia peršoko 14 pėdų aukštumo juostą ir tuomi 
duoto jus. Ot ir “rojus”! < pasiekė laimėjimo Prout Memorial žaidimuose Boston, 

Į — “Karui siaučiant valstybės Mass._________________________________________
siaurina piliečių socialės lais-| 

ves. Žiūrėk, spauda cenzūruo
jama griežčiausiai, radio irgi 
apsidraudęs cenzūra, leidžiama 
tik valdžios svarbiuosius inte
resus skelbti. Organizacijos su
registruotos ir kurios valdžios 
manymu nepageidaujamos bai
gia savo egzistavimą. Ir tai da
roma demokratinėse valstybė
se. O ką bekalbėti apie diktato
riškas. Pavyzdžiui Lietuvoj jo
kių kitų organizacijų nėra iš
skyrus komunistines. Reiškia 
traukiama ant raudono kurpa
lio viskas ir tada, kada “galin
goji” Rusija nekariauja. Komu
nistai nori matyti viską tik per 
raudonus akinius. Jie (komu
nistai) nuplėšė tautinę Lietu
vos trispalvę, kuri Gedimino 
sapno kalne plevėsavo ir didin-Į

į — “Ir kada karas baigsis, 
mažosios tautos sukurs savo vai 
stybes. Atsistatys ir Lietuva— 
laisva ir nepriklausoma, bet ji 
kelsis, kaip kelias žmogus gy
venimui iš motinos iščios — 
nuoga. Komunistų ranka su

Stalino trisdešimts grašių, ją 
nualino, sudemoralizavo, iško-:

nimo...
— “Karas pagimdo diktatū

ras. Jeigu 'mes prisižiūrėsime, 
tai pastebėsime, kad kiekviena 
diktatūra išdygo jeigu ne iš vi
daus karo, tai iš su užsieniais. 
Pavyzdžiui Stalinas krauju nu
liejo Rusija, kad palikus dikta- tais išgamomis, kurie priėmė iš 
torium, Hitleris irgi peržengė 
kraujo upelį nukaudamas savo 
partinius oponentus. Demokra- neveikė... Ir vėl iš naujo, lietu-
tinėse valstybėse patys pilie-: vis, gradėą ^ kurti. ugdyti, ir 
čiai, karui kilus, įduoda nutari-' reikia tikėti, kad ‘vargai pa- 
mais įgaliojimus prezidentams! gimdys galiūnus’...” 
ar ministrų pirmininkams. De-į Jis nutilo. O aš neturėjau žo- 
ja mūsų Lietuvėlė dėl svetimų-1 džių... Mintis mane nunešė pas 
jų diktatorių klastingos politi- brolius Lietuvoje ir rado, kad 
kos prarado, gal tik laikinai jie dūmoja naują dūmą ir sau 
i Dieve duok!) nepriklausomy- \ kartoja: “kad tu gruzine nesu- 
bę ir visi piliečiai — laisvę... j lauktum nebus kaip tu nori, 

į Verkia jaunimas savo organi-1 bus, kaip Dievas duos...”
gai guodė visus tautiečius, ku-izaciN ir to veikimo, kuris bu-| Buvo vėloka valanda, kaip 
rie jos šešėlyje rado pasitenki- vo lydimas su lietuviška daina., mudu be žodžių atsisveikinova.

kė ir su lengva širdimi 
“Kada jis nežino, tai 
širdies neskauda’*...

Nesupratau jos ir to 
šakio, nes žinojau, 
mylinti širdis, negali kartu my
lėti vieną, ir antrą, ir trečia...

Štai ką sako tuo klausimu 
“Maršas Jaunystei”:

“Koks jautrus, 
tiekas meilės, 
meilės žodis! Jis 
širdies plakimą, 
pavasario saulės 
mečio rasos laše 
jis ugningesnis už vulkaną ug
nim alsuojantį, kriokiantį...

“Dažnas meilės karalystėn pa
tenka, dažnas patekęs paklys
ta: niekas čia jam netaria svei
ko žodžio vadovo, neparodo ke
lio, kurs jį išvestų sveiką, ne
paliestą, kurs sustiprėjusį išly
dėtų, kūrybingiau ateities die
noms nuteiktų.

“Ypač tinkamai, sveikai turi 
būt ši meilė moksleivijoj ir 
šiaip jaunime keliama, persta
toma. Iki šiol vyravo lyg dvi 
kryptys, dvi srovės. Bent prak

atsakė: 
jam ir

jos po- 
kad tikrai

koks drama- 
jaunos širdies 

jautresnis už 
švelnesnis už 
spinduli, ryt- 
besimaudantį,

I

MOTUTEI

Penkios Mažosios
11

penkius mažyčius Dievo sutvėrimėlius. čiasi. Jos kiekvieną rytą kalba poterėlius. Ne-
Biznis Callander’yje pakilo.- Vienintelis žiūrint, kad jos dar jaunutės, jos turi pilną 

viešbutis prisipildė svečiais ligi stogo. Turis- supratimą apie Dievą. Jos taipgi žino pirmu
tiniai namai užsikimšo. Užkandžių ir “šou- • tinęs - pagrindines katekizmo tiesas. Kiekvie- 

įvenier’ų” kioskos išsiriktavo pakelyje nuo ną sekmadienio rytą prie kilnojamojo alto- 
! Callander ligi Dionne ūkio per 2y2 mylios.
Real estate kainos irgi pakilo. Pav., vienas 

į žemės sklypas parsidavė prieš gegužės 28, už 
•200 dol., dabar įkainuota 6000 dol. Krautuvi- 
ininkai padidino prekių atsargą, kad galėtų kė Penkiukėms pirmutines šv. mišias, kad 
antarnauti 500,000 turistų. Čia tikrai pasiro- “jos buvo labai žingeidžios pamatyti, kas da

roma ant altoriaus. Jos slinko arčiau. Bai- 
vienam giantis mišioms, jos buvo apiink apsupusios 
“three- mane su atidarytomis burnelėmis”. Jis taipgi 

.........................  ; namų išaugo kuk- sako, kad “jos labai interesuojasi kiekvienu 
namuose. Birželio 1-ji, buvo bloga dėl visu Ii ligoninė. Penkiukės arti tėvų namų augo.!nauju pasireiškimu, (išskyrus reporterius), 
kūdikių. Ankstyvą rytmetį visos atrodė silp- Elektra buvo atvesta visur, kur tik.buvo rei-.kokį tik jos pamato”.
nesnės. Marie buvo silpniausia. Jos širdutė kalas. Mažytės buvo rodomos turistas dykai, i Jos gaupa daugybę laiškų įvairaus turinio, 
taip blogai plakė, kad, rodos, tuojau sustos. Pradžioj mažytės galima buvo matyti “in; Kartą Yvonne gavo laišką nuo jauno Adonis 
Kai daktaras aplankė mažytes birželio 2, 8 nursery”, gi kuomet jos paaugo, jos visuomet " ~ 
vai. ryte, tai ir Marie rodė daugiau vilties iš- žaidė gražiame kiemelyj.
likimui. ! Kas tik atvyko pamatyti “free show”, kaip

Tuo pačiu laiku, Tėvas Routhier atnašavo niekur pasaulyje nerodo, niekas nieko nepra- 
šv. mišias savo mažojoj bažnytėlėj naujagi- rado. Buvo apskaičiuota, kad nuo Amerikos 
mių intencijai. Ir maldos paliko džiaugsmo,'turistų Ontario provincija gavo tik už gasoli- 
ko negalėjo padaryti medikalė pagelba. Vidu-!ną taksų $90,000. Mažyčių tėvas Oliva Dion- 
dienyje kūdikiai rodė žymaus pagerėjimo. 
Jos atgavo pagrindą išlaikyti gyvybes, ką bu
vo jau praradusios. Ir Marie buvo žymiai stip
resnė. Jos širdutė plakė bemaž normaliai.

Neprabėgo daug valandų po penkiukių gi- dabar stovi prie krautuvių stalų apkrautų 
mimo, kai pasipylė armija įvairių svetimų| “souvenierais” ir tik spėja aptarnauti turis- 
veidų iš visos Kanados ir Jung. Valstybių. Tai 
buvo laikraščių, stambiųjų antraščių, medžio
tojai - korespondentai. Jie prigrįžo karo, ir 
kitas sensacingas žmogžudyščių žinias ir su 
šypsena veiduose teiravosi apie Penkiukes. 
Jau birželio 12, North Bay telegrafas, apie 
mažytes, išleido 100,000 žodžių. >

Su žinių medžiotojais atvyko banga vaikų 
specialistų daktarų, kuriuos sekė tinstančiai 
turistų ir, visi su intencija: pamatyti tuos

FaraSė — Philip A. Novikcff
(Sutrumpintas ii St. Anthony Hcasenrjoa)

SulictUTūio — J. IILD'DA.

JOS PRADĖJO “CCLD F.OSH

“Tai prisiųsk”, giliai atsidusęs daktaras •' _ 
ištarė, “ir tai skubiai, nes kūdikiai gali nu- “gold rush.” 
mirti”. Ontario valdžia vietoj siaurojo,

Pavojaus perijodas nebuvo perėjęs ir ta- automobiliui važiuoti, pratiesė platų 
da, kai penketukas buvo naujuose šiltuose lane” vieškelį. Prie Dionne n

ne pastatė tris krautuves. Jis vienoje jų sėdi 
ir pasirašinėja “autographs” už 25c kiekvie
ną. Netgi anos viduramžės kaimynkos, kurios 
bųyo liudininkės mažyčių gimimo valandoj,

tus.
Dabartiniu laiku, kada mažytės pasiekė 

šešius metus amžiaus jos mokinamos po prie
žiūra Ontario Švietimo departamento. Pra
džioj jos buvo mokinamos tik prancūziškai, 
gi dabar, pareiškus filminio pasaulio žino
vams, kad būtinas reikalas jas mokyti ir an
gliškai, joms tos žinios ir teikiamos. Pirmu
tinis jų lūpose išmoktas žodis buvo Jėzus.

Penkiukių religinis pasaulis žymiai ple-

riaus savo “nursery” išklauso šv. mišias. Tik 
prieš kelis mėnesius jos priėmė pirmą Šv. 
Komuniją. Kun. V. E. Pilon yra jų dvasinis 
patarėjas ir mokytojas, pastebi, kada jis lai-

Albinas Andrulionis 
Motute, tau linkiu 
Ilgai ilgai gyventi, 
Visuomet sveikai būt, 
Niekuomet nepasenti! 
Tu mokei žingsnį žengt 
Ir pirmą žodį tarti;
Žinau, kad tau skaudu, 
Kai reik mane pabarti.
Žadu tavęs klausyt, 
Tyčioms nenusikalsti; 
Kas vakarą, kas ryt 
Dievuliui pasimelsti.
Dievulį melsiu aš, 
Kad duotų tau sveikatos, 
Kad visada tave
Lydėtų džiaugsmo metas.

Iš "Vaikai ir Eilėraščiai”

“Palaidos jaunosios 
srovė yra griaunamoji 
Ji jau daug jaunų sielų ir kū
nų yra pražudžius. Tačiau jokio 
palaidumo jokioj meilėj negali 
būt: palaidumas griauna, o 
meilė juk skirta kurt, jungt, 
kelt aukštyn...

Bet ir visai griežto tylėjimo, 
ypatingo meilės blogio srovė 
nėra pakankamas ir geras ug
domasis ir keliamasis fakto
rius. Šioj srovėj buvo įprasta į 
jaunos meilės atsiradimą jau
noj širdyj kaip į piktosios dva
sios darbą žir'ėt: jei jaunoj 
širdyj kyla meilė kitai širdžiai, 
jau esą, čia piktojo iniciatyva, 
jo įkvėpimas, ir todėl reikią tą 
meilę su visom šaknim išraut, 
išrovus ant laužo sudegint, su
naikint, kad nė kvapo daugiau...

“Šitaip naiviai, juokingai mei
lės, įsimylėjimo kilimą spren
džia ne tik kaimo moterys... 
Dar vis kai kas nesusivokia: 
meilė ne velnio dalykas, ne jo 
sugebėjimo rezultatas. Pati 
meilė kaip meilė, ar gimnazis
tės ar šventojo širdy, yra die
viškas dalykas. Tokia ji yra pa
ti savyje, savo esme. Juodu, 
purvinu keliu meilę pakreipia 
jau pašalinės įvairios priežas
tys ir progos.

“Pirmiausia atsimint lyg ke
lios meilės rūšys.

“Dievo meilė — ji aukščiau
sia, kilniausia; tėvų meilė vai
kams, vaikų tėvams; draugo 
meilė draugui; idealisto meilė 
savai idėjai vyriškio meilė mo
teriškei, moteriškės — vyriš
kiui... Iš šios priešingų lyčių 
meilės kyla moterystė, kurioj 
vyras žmoną, žmona vyrą myli.

“Šia proga čia rūpi ta meilė, 
kuri jaunuolio širdy kyla mer
gaitei ir mergaitės širdy jau
nuoliui...

“Dar griežčiau: čia imama 
vadinamoji pirmoji meilė, ta, 
kuri jaunuoliui, jaunuolei be- 
bręstant iškyla.

“Priešingų lyčių tarpusavio 
patrauklumas, meile pasireiš- 
kiąs, žmonių gūuinei duotas 
moterystės tikslu”...

iš Cincinnati. Panelė skaito:
“Brangi Yvonne: Aš pamilau tave, kaip tik 

aš pamačiau tavo paveikslą. Aš norėčiau su 
tavim apsivesti, kaip tik mes užaugsim. Aš 
kitą mėnesį būsiu devynių. Nepamiršk, aš lai
kysiu mano duotą užklausftno apsivesti žodį. 
Aš užklausiau pirmutinis. Mano vardas Bob- 
bie. Ne toks jau ugningas vardas, ar ne?

“Aš būsiu prezidentas, kaip Mr. Roosevelt 
užbaigs. Ar tu norėtum gyventi Baltuose Rū
muose? Tu būtum prezidentas, kai aš išei
čiau kariauti.

“Nepasakyk vaikams, nes jie tave erzins. 
Aš manau, kad tu gražiausia tarpe savo sese
rų. Aš turiu irgi dvi seseris, bet jos nelabai 
gražios. Aš turiu garbinuotus plaukus, bet aš 
nepaisysiu kitų merginų, tik tave.

Tavo pirmas vynas,
Bobbie—XXXX”.

■ Kas žino, gal vieną grasią dieną viena iš 
Quintuplets ir bus First Lady of America.

. i . iš The Catholic Ddgest. 
Pabaiga.

Liežuvio tyliai
Nežinau, ar galėsi, kaip pri

dera, atlikti visas savo prievo
les, jei kalbėsi tik apie savo ar
timą, jo ydas ir jo nedorybes.

Tad kalbėk apie dorybes, ge
rus veiksmus; tada kiekvienas 
tavo žodis bus tau akstinas ge
ra daryti.

Vietoj to, juo daugiau duo
dies traukiama už liežuvio, juo 
daugiau save pažemini.

Kalbi apie artimo ydas savo
sioms pateisinti.

Kaip gi nepamatai savo sielos 
dėmių, kada žiūri į savo drau
gės juodumą?

Tai, ką prikaišioji kitiems,
rytoj tau pačiai ir taviškiams 
prikiš.

Moteriškė, kuri tyli, yra tyli 
ar atsargi. Moteriškė, kuri mo
ka tylėti, yra išmintinga ir at
sargi.

Pietų suksią, 
puošė Joah Leslie, gana 
gražiai atrodo.
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Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Spekubdia Ir Vagystės apygardos

. teismas nuteisė po 5 metus
sunkiųjų darbų kalėjimo 
už spekuliaciją Nachmaną 
Diskandą ir Chackelį Ne- 
vinską.

— Štai naujausios žinios 
iš kovo su spekuliacija ir 
vagystėmis fronto sovietų 
Lietuvoje:

Suimti Kauno geležinke
lių centralinių sandėlių 
darbininkai Jonas Juške
vičius, Juozas Marcinkevi
čius, Antanas Verbašius, 
Antanas Aleksiūnas, Jo
nas Rudzevičius ir Jonas 
Besasparis. Jie sistema
tingai piaustę ir vogę pliu
šines sėdynes ir atlošas iš 
I ir n klasės vagonų, o taip 
pat transmisijos diržus. Iš 
pliušinės 
siūdinęs! 
liūs).

Vilniuje 
nas Januškevičius, nelega
liai atvykęs net iš Minsko. 
Jis Vilniuje supirkinėjęs 
odas ir kartu su Bėru Ge
baju vežęs jas į Minską, 
kur odos visiškai negalima 
gauti. Vilniuje suimtas Ed. 
Noselis, pas kurį rastos 
dvi plokštelės aukso. Pas 
Leibą Draguckį Vilniuje 
rasta paslėptos manufak
tūros. Ten pat suimti šie 
spekuliantai: Chaimas Ha- 
penštadtas, Idealia Brau
nas ir Herša Razulfeldas., . • • • ’

medžiagos jie 
šlepetes 

suimtas Anta

(tuf-

f

BakW •jutgris

ro Vaišnoro nustatyti vals
tybės tarnautojų atlygini
mai. Paimkime įstaigų 
kurjerius, kuriems paskir-) 
ta algos tarp 135 ir 225 
rublių (t y. tarp 150 ir 250 
litų). Tuo tarpu nepriklau
somos Lietuvos valstybės 
įstaigose kurjerei gaudavo 
160 lt., neskaitant 10% 
vad. trimečio priedo po iš
tarnauto laiko. Ar kuris 
sovietiškos įstaigos kurje
ris gaus aukščiausią nor
mą (250 lt.), mes tuo tarpu 
dar nežinome, bet jeigu ir
visi kurjeriai gautų Šią į 
normą (ko tikrai nebus), 
tai iš kur “draugas” Gedvi
lą paėmė uždarbio padidė
jimą du su puse kartų? O

— “Tiesa” paskelbė strai
psnį, kokių rezultatų priei
nama, kai fabrikuose dir
bama stachanoviškais me
todais, Kaune “Maisto” fa
brike darbininkės, pešio- 
jančios žąsis, taip skubi
nančios, jog “baisiai daug 
sužalotų žąsų. Atrodo, kad juk pats Gedvilą pripažino, 
ne moterys jas pešė, o va- kad 
nagai buvo užpuolę. Iš 1000 
žąsų buvo 360 sužalotų”. 
Taip pat plunksnos esan
čios metamos stačiai ant 
Žemės, kur jos sumindžio- 
jamos ir sutepamos. Laik
raštis reikalauja, kad būtų 
įvestos piniginės baudos už 
sudraskytas žąsis.

Tenka pastebėti, kad da
bar visoje Lietuvoje įves
tas katorginis akordinis 
darbas, tad darbininkai 
stengiasi kuo daugiausia 
padirbti, nes iš normalinių 
atlyginimų nebegali pra
gyventi. Dabar jiems dar 
uždedamos baudos!

“pragyvenimas pa
brango du kartus”.

Imsime kitas dirbančių
jų grupes. Nepriklausomo
je Lietuvoje žemiausia val
dininko kategorija buvo V, 
pagal kurią gaudavo 200 li
tų. Dabar raudonoje Lietu
voje tos pat kategorijos 
valdininkams (registra
toriams) nustatyta tarp 
200 ir 300 rublių (220—330 
litų). Tikrai Gedvilo dema
gogija gali išvesti, kad re
gistratorius dabar uždirba 
du su puse karto daugiau...

OlftlINlNKAS
|rą, kur ma siūlė eiti į 
I Prekyb v komisariatą, o 
po vala >s, dalyką išaiš
kinus, i o atsakyta, kad 
ne kont >. os kompetencija 
ir kito u jimo nėra, kaip 
kreiptis į Prekybos Komi
sariatą, taigi, daina pra
dedama vėl nuo pradžios.

Instituto vedėjas antrą 
kartą kreipėsi į Prekybos 
Liaudies Komisariatą, mė
gino išaiškinti, ar yra 
“Drobės” gamybos antklo
džių, bet buvo atsakyta, 
kad leidimo gavimo reika
lu paliktų raštą ir tą pačią 
dieną ateitų 15y2 vai.

Rezultatai nekoki: vienų 
valdinių įstaigų pareigūnai 
kitos vaidinęs įstaigos pa- 

I reigūną siuntinėja iš įstai- 
j gos į įstaigą, reikalas neat
liekamas, o instituto auk
lėtiniai šala be antklodžių. •Kune ne

Institutas turįs nesklan-1 r°dymU- 
dūmų ir su lempomis: ži
balinės lempos prieš kurį 
laiką užsakytos, parduotu
vė (Vilniaus g. byv. Rabi- 

---—) atsako, kad 
! lempos seniai supakiotos.

v •

PAGELBOS LAIVAS S. S. Harbor, Raudonojo Kry
žiaus rūpesčiu, yra kraunamas maišais miltų ir kito- navįčįaus) 
kių daiktų, Baltimorėje, Md„ ir keliaus j karo palies-I ,em 
tas ir kariaujančias šalis, kad nuvežus reikiamą pagel- į parįoštos negali siųs. 
bą. Jis keliaus per karo blokados kontroliuojamus van- ti nes nežiną kainos 0 Jn. 
denis. stitutas vakarais sėdi pa-

! tamsyje.
Atrodo, kad tokios ne

tvariuos dienos turėtų pa
sibaigti”.

Netvarka Pavergtos Lietu- 
vos Pramonėje

Naujieji Atlyginimai Ir Bolševikų 
Demagogija

Tačiau okupantų rykštė 
tuo visuotiniu gyventojų 
nuplikinimu dar nepasibai
gė. Prisidėjo dar dvi, ne 
mažesnės nelaimės tai visų 
kainų pakilimas ir katorgi
nių darbų įvedimas visose 
įmonėse ir fabrikuose.

“Draugai“ Lietuvos ko- 
misariukai paleido į darbą 
visą savo iš bolševikų pa
skolintą frazeologiją ir de
magogiją, kad kaip nors 
apraminus piestu atsisto
jusios Lietuvos gyvento
jus. Į komisarų tarybos 
pirmininkus išsitarnavęs 
“draugas” M. Gedvilą vie
nam mitinge išdrožė kal
bą, kurioje turėjo įžūlumą 
tvirtinti, kad “darbininkų 
uždarbiai padidinti du su

puse karto, o pragyveni
mas tik du kartus pabran
go”, tad darbininkų padė
tis “pagerėjusi” 50%.

Kad pragyvenimas pa
brango ne du, o tris-ketu
ris ir dar daugiau kartų, 
tą žino iš savo skaudaus 
kasdieninio patyrimo kiek
vienas Lietuvos gyvento-

— Savo laiku sovietų Lie
tuvos spauda reklamavo, 
kad raudonoji valdžia ne
paprastai rūpinasi muzi
kos menu. Kaipo įrodymas 
buvo minima, kad įsteigta 
valstybinė filharmonija, 
nors ji sudaryta iš buvusio 
valstybės radiofono orkes
tro, tad faktiškai pakeis
tas tiktai pavadinimas. 
Dabar “Tarybų Lietuva” 
praneša kitą džiaugsmingą1 
žinią: Maskvos filharmoni
ja pranešusi, kad ji sutin
kanti vadovauti Lietuvos 
valstybini filharmonijai. 
Jeigu Paleckiai, Gedvilai ir

šariato išėjo po 14 vai., o į 
Valstybinis tekstilės tres-i 
tas priima interesantus tik | 
iki 14 valandos, taigi Insti
tuto ūkio vedėjui teko tą

jas, bet kad uždarbiai “pa- kįt? u ’įe(U
kelti” du su puse kartų, tą 8? Kuuoupuot dūdą, tai kodėl
gyventojai pirmą kartą iš
girdo tik per aną mitingą.

Nenorėdami švaistytis 
tuščiomis frazėmis, kaip 
tai daro Gedvilą, paimsime 
tiktai pačios raudonosios 
valdžios paskelbtus davi
nius. Štai komunistų parti
jos organe “Tiesa” Nr. 145 
paskelbti finansų komisa-

Lietuvos valstybinė filhar
monija negali groti pagal 
Maskvos filharmonijos di
rigento lazdelę!
— Darbo komisaras pa

skelbė, kad asmenys, kurie 
pasisamdys darbininkus 
be darbo biržos būsią trau
kiami atsakomybėn.

Visur Nsorganizacija
— Dedame ištisai iš “Ta

rybų Lietuvos” Nr. 56 pa
imtą žinią, jos nei kiek ne
komentuodami, nes ir be; dieną grįžti 4 km. už Kau
to susidaro pakankamas .no ( į Marvą), nieko nelai- 
visuotinės dezorganizaci
jos vaizdas: “Kurčių - Ne
bylių institutas turi 93 au- j 
klėtinius, kuriems duoda 
visą išlaikymą — maistą, 
kai kuriems drabužius ir 
patalynę.

Kaip naujai suorgani
zuotam Kurčių - Nebylių 
institutui trūksta, pav., 
antklodžių, Instituto vedė
jas kreipėsi į Prekybos 
Liaudies Komisariatą, pra-j ra
šydamas leidimą pirkti 251 landos, tai jistiek reikalo 
antklodes “Drobės” gamy
bos. Prekybos Komisaria
te (2 kamb.) pasiūlė kreip
tis į Vietinės Pramonės 
Liaudies Komisariatą.

Vietinės Pramonės Liau
dies Komisariate nurodė 
kreiptis į Valstybinį teks- 

: tilės trestą, Putvinskio g. 
; 8a.

Instituto ūkio vedėjas iš 
Vietinės Pramonės Komi-

mėjus. Kitą dieną vedėjas 
atvyko į Kauną ir kreipėsi 
jį Valst. tekstilės trestą. 
Raštą turėjo patvirtinti 
tresto valdytojas, bet jo 
nebuvo, valdytojo padėjėjo 
taip pat nebuvo; tarnauto
jai patarė ateiti 15y2 va
landos. Tačiau vedėjas tu
rėjo išvažiuoti, be to, “Dro
bės” sandėlis atidarytas 

į (taip vedėją informavęs 
I‘Drobės” sargas iki 14 va-

• v

neatliktų. Trečią dieną In
stituto ūkio vedėjas atvy
ko į Valst. tekstilės trestą 
ir gavo valdytojo rezoliu
ciją, kuria siūlo Vietinės 
gamybos realizavimo kon
torai padėti Institutui ant
klodžių įsigyti.

Raštu su rezoliucija ne
šinas Instituto ūkio vedė
jas nueina į Vietinės pra
monės realizavimo konto-

A. Daukantas

1928 metais, rugsėjo pabaigoj, šalta rasa 
dengė pievas. Saulutė, pakilus viršun medžių, 
ramiai šypsosi. Nuo kalnelio iš baltų Mosė
džio bažnyčios bonių, gaudė varpai, sveikin
dami ir kviesdami mus maldai. Grįžome mes, 
ant pečių nešėme rasotus šautuvus, žengdami 
rikiuotėje. Grįžome iš kovos lauko, “manev
rų”. Miestelyje tūkstantinė minia laukė mū
sų, o mes buvome Kretingos apskričio 16-tos 
rinktinės šauliai. Kariuomenės lauko virtu
ves pavaišino mus karšta kava; po kavos at
virame ore išklausėme šv. mišių. Po to para
das, pietūs, ir liuoslaikis iki vakaro. Vakare 
laukė mūsų pasilinksminimo programa. Tu
rėdami liuoso laiko, susėdome sodelyje po 
medžiais pasišnekučiuoti ir pasidalinti ma
nevrų įspūdžiais. Įsimaišė į mūsų tarpą ir 
Stasys V., kurio krūtinę puošė Gedimino or
dinas ir Vyties kryžius. “Kaip atrodėme, Sta
sy, ar ne kaip tikri kariai kovos lauke”, už
klausė Juozas. “Taip, pasirodėme gabumais 
gražiai, bet, toli gražu, nebuvo taip, kaip 19- 
tais metais ,kada mes vaišinome lenkus ne 
tuščiais Šautuvais”, nusišypsojęs atsakė Sta
sys. Pašokęs Juosas pasodino Stasį ant žoly
no. “Nebūk drovus, Stasy, papasakok mums, 
ką nors iš kovų 19-tais metais”, užprašė Juo
zas. “Gerai, vyrai, praleisti nuobodų laiką, 
papasakosiu vieną įvykį iš 19-tų metų, kurį 
gerai atsimenu” ir leisdamas cigarete dūmus 
ratu, pradėjo Stasys 19-tų metų kovas realy-

bėje piešti prieš mūsų akis.
“Tai buvo 1919 metais lapkričio mėnesyj”,) 

pradėjo Stasys, “įpykęs šaltas vėjas kart’sį 
nuo karto klabeno Taučiaus langines. Prie, 
pečiaus sėdėjo senis Taučius ir suko rožan
čių. Papūtus vėjui smarkiau, ir langinėms 
balsiau subarškėjus, lyg įgeltas pašokdavo 
Taučius, pasiklausęs giliai atsiduso ir, pa
žvelgęs neramiai į savo žmoną, kuri prie ma
žos lemputės suko ratelį, sėdosi ir meldėsi to
liau. Bet kodėl senis Taučius taip nerymavo, 
kodėl kiekvienas smarkesnis vėjo sustaugi- 
mas taip jį gązdino? Senio Taučiaus namelis 
stovėjo prie pat miško, atstu nuo kaimo; pro 
šalį vingiavo purvinas vieškelis, kuris lyg nu
trauktas dingo miške. Nebijojo senis, kad 
buvo tamsi naktis, negązdino jo vėjo staugi
mas ar langinių barškėjimas, nes pas jį ne
buvo turto; pora hektarų žemės ir pakrypusi 
gryčiutė rodė jo turtingumą. Bet senio širdis 
ką jautė, nebuvo pas jį drebančios baimės, 
kerštas ir laukimas maišėsi senio širdy. Ke
lios naktys atgal jį aplankė lenkų raiteliai, 
apiplėšė jį, atimdami viską, ką tik senis tu
rėjo, palikdami jam tik liesą kuprotą ožkutę: 

i ir dar jam pagrąsino: “Kaip pagausim tavo 
sūnų, tai pakarsim tavo kieme ant obelies ša
kos”.

Senio vienintelis sūnus išėjo į Lietuvos 
Kariuomenę savanoriu. Sužinoję lenkų ka
riai, skriaudė senį kąip galėdami, nes toje vie
toje nebuvo arti Lietuvos karių.

Negirdėjo senis kaip jį žmona ragino eit 
miegoti, nes jau buvo vėlu. Neramumas senio 
širdyje didėjo, nes vidurnaktis artinosi; o vi
durnakčiais drąsuoliai lenkų kariai, daryda-

— Sovietų Lietuvos pro
fesinių sąjungų centro biu
ras išleido pranešimą, pa
gal kurį vietinėms profesi
nėms sąjungoms uždrau
džiama kištis į darbinin
kams atlyginimo normų 
nustatymą. Tai esanti tik
tai įmonių direktorių ir į- 
staigų bei organizacijų ve
dėjų pareiga.

Tenka pastebėti, kad vi
sose šalyse profesinės są
jungos tam ir įsisteigė 
kad jos dalyvautų kovoje 
už darbininkų bei tarnau
tojų būvio pagerinimą. 
“Laisvojoje” Lietuvoje, 
kaip ir kitose bolševikų 
valdomose šalyse, profesi
nės sąjungos tos pagrindi
nės savo veikimo teisės ne
turi, kaip jis neturi streiko 
teisės. Sovietų Lietuvoje 
komunistų kontroliuoja
moms profesinėms sąjun
goms palikta vienintelė 
teisė — siųsti sveikinimo 
telegramas “draugui” Sta
linui!

’ — “Tiesa” įsidėjo veda
mąjį straipsnį apie sovietų 
Lietuvos pramonės dezor
ganizaciją. Laikraštis sa
ko, kad fabrikuose esą sta- 
chanoviečių ir spartuolių, 
bet “dar yra nemaža žmo
nių, kurie stengiasi dirbti 
ko mažiau ar ko blogiau, o 
išplėšti atlyginimo ko dau
giau. Dar tebesama nema
ža žmonių, kurie supranta 
tarybinę santvarką tokia 
prasme, kad jiems yra lei
sta tinginiauti ir laužyti 
darbo drausmę”. Pasak 
laikraščio, ištisoje eilėje 

' vietų pasitaiko nemaža 
girtuoklių, kurie meta dar
bą ir eina girtuokliauti, 
kurie neklauso vadovų nu- 

Čkalovo fabrike 
i visai neseniai buvo paša
lintas iš darbo už nuolatinį 

• girtuokliavimą darbinin
kas Kairys. Pramonės sta
tybos treste sistematingai 
ateina į darbą girti darbi
ninkai Povilaitis ir Vizgai- 
tis, “Raudonojoje Vėliavo
je” sistematingai vėluojasi 
tarnautojai, o direktorius 
to nemato ar nenori maty
ti. Juliaus Janonio vardo 
fabrike nuolat girtuokliau
ja Dreslius Arturas, Čiu- 
rinskas, Knapkus, Butako- 
vas, kuris darbo metu išei
na iš darbo, o grįždamas 
negali surasti savo darbo 
vietos. Panašiai elgiasi to 
pat fabriko darbininkas 
Paškevičius.

Skandalinga demoraliza
cija ir dezorganizacija pa
stebima ir kituose fabri
kuose. “Drobės” tarnauto
jai sistematingai vėluoja
si, “Audime” Langienė, ne
paisydama direktoriaus 
nurodymų, paliko darbą, o 
“Maiste” akordiniai darbi
ninkai sueina ir kortuoja 
darbo metu. Viliampolėje 
statybos darbininkų dide
lis būrys metė darbą ir nu
ėjo girtuokliauti, nepaisy
dami techniko nurodymų. 
‘Livieloje” esą darbininkų, 
kurie po kiekvieno šventa
dienio ateina su žymiais 
pavėlavimais. Dėl darbo 
drausmės laužymo di
džiausia bevarkė esanti ge
ležinkeliuose.

Dar blogesnė 
santi naujai 
sovchozuose 
niuose ūkiuose). Jų vedė
jai esą pirmieji drausmės 
ardytojų gynėjai ir net pa
tys duodą pavyzdį.

“Tiesa” sako, kad įmonių 
vadovai per daug patai
kaują darbininkams. Toks 
reiškinys esąs lygus sabo
tažui.

ki

padėtis e- 
jsteigtuose 

(valstybi-
ivo kaime rekvizicijas. Priėjęs senis prie lan- 
įgo pažiūrėjęs į nakties tamsumą, kaime žibu- 
Įrių jau nesimatė, rengėsi miegoti ir jis, pri- 
i klaupęs prie lovos pradėjo maldą. Tolumoj 
į sudrebėjo žemė, pašoko senis; jo lūpos judė
jo, kartojant maldos žodžius. Dundesys arti
nosi, ir jau senis aiškiai galėjo klausyti ark
lių kanopų trepsėjimą.
— Tėvai, nejaugi vėl tie lenkai?” Tyliai su

dejavo Taučienė.
— Neišsigąsk motyn, Dievas mūsų neapleis, i 

ateis tą valanda, kada jie bijos tos pusės, kur 
mes gyvenam”, ramino ją senis.

Abu nutilo, laukdami neprašytų svečių, o są parašyti sovietiškam e- 
gal savo galvažudžių.

Būrys lenkų raitelių, lyg laukiniai indėnai, džios mokyklos vadovė- 
susigrūdo Taučiaus kieman. Nieko nelaukda- liams. 
mi šautuvo buože atsidarė duris, kurios pa-

. lingavusios ant kablių, krito ant grindų — 
i lenko auka. Su brauningais rankose būrys 
, lenkų raitelių supuolė vidun. Sužvėrėjęs jų 
• vadas prišoko prie senio, ir atrėmęs braunin- 
, gą seniui krūtinėn sušuko:

— Kur tavo sūnus? Pasakyk, arba tuoj pri
varysiu tave pilną švino”, rėkavo išvertęs a- josios Anglijos Katalikų Seimelį, į kurį prašome katali- 
kis “prošepanas”. “Nežinau”, šaltai atsakė kiškų draugijų išrinkti savo atstovus. Kviečiame į šį 
senis. Įniršęs lenkas puolės prie senės ir pra
dėjo jos klausinėti apie jos sūnų.
— “Sakyk, litvinka, ar ateina tavo sūnus, 

kur jis tarnauja, kas jis — gusaras, ar yra 
daug partizanų aplink”, kaip grižio ratas tar
škėjo lenkas.

— “Nežinau nieko ir neklausk, o kad ir ži
nočiau, tai nieko nesakyčiau”, ramiai atsakė 
senė.

— Kėdainiuose prof. są
jungų patalpose buvo su
rengtas vakaras, kurio me
tu iš drabužinės ir raštinės 
pavogti septynių vakaro 

' dalyvių apsiaustai, šalikai, 
: kepurės ir kt Abu vagys 
■ buvo sulaikyti Kėdainių 
geležinkelio stotyje.

—Švietimo komisariatas 
numato paskelbti konkur-

lementoriui ir kitiems pra-

— Sovietų Lietuvos vals
tybės kontrolės komisaria
tas jau persikėlė į Vilnių 
ir įsikūrė Pylypo gatvėj 
Nr. 4.

šeštadienį, (Jurgio Washingtono dienoj), vasario 
22 d., 1941 metais, Šv. Roko par. salėje, Montello, Mass., 
L. R. K. Federacijos N. Anglijos Apskritis šaukia Nau-

(Bus Daugiau)

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, rast.
K. Vencius, iždininkas.



Antradienis, Vasario 18, 1941

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE 
Brocktoniečiai Griausmingai paminėjo Lietuvos 

Nepriklausomybės Sukaktį

±le *

i

Lietuvos Gelbejimo Fondui Sumesta Aukų Virš $90.00
jauti tos dainos judinimą, kuri įBrockton, Mass., Vasario 17, Lietuvos reikalais. Jonas Kum-

— Vakar, 7:00 vai. vakare, Šv. pa, kiek ilgesnėje savo kalboje perkelia mintimis į tuos Lietu- 
Roko parapijos salėje, Montel- išaiškino Lietuvos atsikėlimą
lo, Mass., Brocktono lietuviai nepriklausomam gyvenimui kus, kur lakštingalos ir volun-1
vadovaujami vietinio Federaci- prieš 23 metus ir klastingą ko- ges suokia ir linksmina 
jos skyriaus griausmingai pa- munistų politiką ir brutališką:

I — - - ’minėjo Lietuvos Nepriklauso
mybės 23-čias metines sukak
tuves.

vos pakriaušius, lankas, miš-

Programoje buvo kalbos, mo- 
vies ir lietuviškos dainos. Kal
bas pasakė: Juozas Trainavi- 
čius, Julius Kastantinavičius ir 
Jonas Kumpa. Pastarasis buvo 
ir programos vedėjas. Movies 
parodė kun. Juozas Petrauskas. 
Movies buvo įdomios, nes buvo 
atvaizduotas Jungtinių Valsty
bių šalies saugumo darbas. Be 
to dienai labai pritaikintas mo
vies skyrius buvo, tai rusų ir 
suomių karas. Suomių kovos 
už savo šalies nepriklausomybę 
ir brutališkas komunistų verži
masis ir naikinimas svetimo 
krašto. Juozas Treinavičius sa- 
yo įžanginėje kalboje priminė 
šia proga surengtų prakalbų 
tikslą ir nurodė liūdesio simbolį 
.— perrištą gedulo juosta mūsų 
tėvynės trispalvę. Julius Kas
tantinavičius savo gražioje kal
boje priminė jauniesiems parei
gą mylėti kas jų tėvų, ypač kal
bą ir visuomet domėtis tėvynės

ir brutališką 
Lietuvos okupavimą pereitais 
metais. Pajudintas Lietuvos 
Gelbėjimo reikalas jautriai at
siliepė Brocktoniečiuose ir jie 
ant greitųjų sumetė virš $90.00 
aukų į Lietuvos Gelbėjimo fon
dą. Šv. Roko parapijos choras, 

i vadovaujant vargonininkui p. 
j Vaičaičiui, labai gražiai ir jaus- 
: mingai sudainavo dienos mo
mentui pritaikintas dainas. So

lio sudainavo panelė Breiviūtė ir' 
ponia M. Mazgalienė. Kaip so- 

įlistės taip ir choras merginos ir 
■ vyrai dainavo labai gražiai ir 
reikia pripažinti, kad jie tas ■ 

l dainas dainavo ne vien tik iš 
gaidų, bet ir iš širdies. Taio ir slJ širdyse...

mūsų | 
brolius verkiančius ant savano
rio kapo... Tautos kėlimo Mani
festą skaitė Julija Jakavonytė.

Tarp daugelio Brocktoniečių 
matėsi profesionalų, biznierių, 
kunigų ir tt. Reikia manyti, kad 
Brocktoniečiai ilgai atmins šias 
prakalbas, kurios tikrai kalbėte 
kalbės jų mintyse apie Lietuvos' 

i gražią gamtą, paliktus tėvus, j 
! kurie šaukiasi dangaus keršto i 
dėl svetimųjų užmesto nepake-

i

liamo baudžiavos jungo...
Programa baigėsi griausmin-, 

gu Lietuvos himnu ir japdinan-l 
,tis aidas pasiliko mumyse: —‘ 
I “Tegul meilė Lietuvos dega mū-I 

” Rap.

j

Advokato Stasio Gabaliausko 
Prakalbų Maršrutas

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

I | I 
I

Advokatas S. Gabaliaus
kas apleido Lietuvą jau 

! užstojus raudonųjų val
džiai. Jis savo akimis ma
tė, kaip raudonoji armija 
su Maskvos agentų koope
racija, ant pikų, tankų ir 
lėktuvų atnešė į Lietuvą 
Stalino “saulę”. Jis matė, 
kaip ta Stalino saulė pra
dėjo viską griaut, likvi
duoti, ką tik darbšti lietu
vių tauta kruopščiai ir pa
sišventusiai per 20 metų 
savo laisvo ir nepriklauso
mo gyvenimo sukūrė. Jis 
matė geriausių Lietuvos

I

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

veikėjų areštus, ištrėmi
mas ir kitas raudonųjų 
niekšybes.

Adv. S. Gabaliauskas y- 
ra geras kalbėtojas. Jis iš
aiškins Lietuvos žmonių 
pergyvenimus, mūsų tė
vynės padėtį ir nurodys 
būdus ir priemones, kaip 
dirbti ir kovoti, kad Lietu
vą paliuosuoti nuo sveti
mų okupantų.

Adv. S. Gabaliausko pra
kalbos įvyks šiose vietose: 
Vasario 18-tą — Pottsville, Pa. 
Vas. 19 — Shenandoah, Pa. 
Vas. 21 — Mt. Carmel, Pa. 
Vas. 23 — Mahanoy City, Pa. 
Vasario 24 — Tamaąua, Pa. 
Vasario 25 — New Philadel-

phia, Pa.
Vasario 26 — St. Clair, Pa. 
Vas. 27 — Kulpmont, Pa. 
Vas. 28 — Minersville, Pa.

Po to kalbėtojas vyks į Wil- 
kes - Barre apylinkę.

i

Į 
I

Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA
O

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS .
Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau 
atspausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai, kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausias 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).

Užsakymus siųskite: 
DARBININKAS 

366 West Broadway So. Boston, Mass.

W. LYNN, MASS.
Prakalbos Lietuvos Gelbėjimo 

Reikalu
Vasario 6 d., Amerikos Lietu

vių Moterų klubo iniciatyva ir 
pasidarbavimu, Lietuvių klubo 
svetainėje įvyko prakalbos.

p. Preytienė, Moterų klūbo 
pirmininkė, pradėjo prakalbas 
gražia įžangine kalba. Ji pir
miausia pakvietė p. A. F. Knei- 
žį, “Darbininko” redaktorių 
kalbėti. Kalbėtojas savo trum
poje kalboje supažindino susi
rinkusius su principaliu kalbė
toju. adv. S. Gabaliausku, ku
ris neseniai yra atvykęs iš Lie
tuvos, ir pragyvenęs 3 mėnesius 
po sovietų valdžia pavergtoje 
Lietuvoje.

Po to, p. Preytienė perstatė 
svečią adv. S. Gabaliauską, ku
ris savo ilgoje kalboje labai į- 
domiai pasakojo apie Lietuvos 
nelaimę, apie tą jungą, kurį už
krovė klastingas ir žiaurus Lie
tuvos priešas— Sovietų Rusija.

Pertraukoje padaryta kolek- 
ta Lietuvos Gelbėjimo Fondui. 
Surinkta $12.05. Po dolerį au
kavo šie: A. Bingelis, J. Dudu
tis. p. Kaupelienė, M. Uždavi
nys, Ona Collier ir M. Preytie
nė. Smulkių aukų sudėta $6.05.

Po rinkliavos adv. S. Gaba
liauskas atsakinėjo į klausi
mus. kurių buvo labai mažai.

t

D Aft^iNINKAS ..-.i.

★ KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMA ★

SIGNALAS
Rengėjai L.R.K.S. Amerikoje 94 Jaunimo Kuopa So. Bostone

Iš kairės dešinėn, sėdi — Ant. Kučas, Anelė Genevičiūtė, Ona Petrušytė 
ir Pranas Razvadauskas; stovi — Petras Kupraitis, Jonas Virbickas, Sta
sys Griganavičius, Algimantas Ivaška, Pranas Averka ir Antanas Gaputis

VEIKALAS VAIDINAMAS

Sekmadienį, Vasario-Feb. 23,1941
Šv. Petro Lietimų Parapijos Bažnytinėj Salėj, W. 5th St., So. Boston, Mass. 
kur bus suvaidinta keturių veiksmų drama “Signalas” vaizduojąs Lietuvos tragediją 
— rusų okupaciją ir dabartinį lietuvių terorizavimą bei žudymą. Veikalo “Signalas” 
pagrindinė idėja — tėvynės idėja, kova už atstatymą Lietuvos nepriklausomybės.

Matysite rusų komisarus ir jų žiaurų veikimą prieš lietuvius. Taipgi matysite ir 
lietuvius veikėjus, kurie stato gyvybę pavojun, bet veikia Lietuvos naudai. Nepraleis- 

kitę progos nepamatę šio veikalo, kuris ilgai pasiliks jūsų atminty.
7:3Q^VALANDĄ VAKARE Įžanga — 35c. KVIEČIA RENGĖJAI.^

Pažymėtina, kad komunistė- j 
liai, kurie buvo svetainėje, ne-' 
drįso apginti Stalino “saulės”! 
ir po vieną labai ramiai išslan- 
kiojo iš svetainės.

Prakalbos užsibaigė tikrai 
gražioje ir patriotinėje nuotai
koje. u.

Garbė Amerikos Lietuvių 
Moterų klubui ir jo valdybai, 
ypač pirmininkei p. Preytienei 
už prakalbų surengimą. Moterų 
klubas, kaip pasakojo p. Prey
tienė, tikrai gražiai veikia ir 
dirba naudingą darbą. Dau
giausia rūpinasi pilietybe; pa
gelbsti lietuviams, ypač senes
niems tapti šios šalies pilie
čiais. Rap.

PROVIDEHCE, R.I.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės paminėjimas mūsų ko
lonijoje įvyko <asario 9 d., sek
madienį, kurį surengė Federa
cijos 47 skyrius. Žmonių minė- 
jiman susirinko Šv. Kazimiero 
parap. pilna svetainė. Kalbėjo 
vietos klebonas, kun. J. Vaite
kūnas ir adv. Stasys Gabaliaus
kas. Kalbėtojas labai gražiai 
atvaizdavo Lietuvos likimą ir 
sunkų žmonių gyvenimą.

Po kalbų buvo renkamos au
kos. Surinkta $71.00. Su Fede
racijos skyriaus aukomis, kuris 
buvo surinkęs ankščiau kelioli
ka dolerių išsiųsta $82.00 Lie
tuvos Fondan aukojo: kleb. ku
nigas J. Vaitekūnas $10.00, Pr. 
Rožėnas $10.00, E. čiočys ir K. 
Čeronka po $5.00, C. Vindrušie- 
nė, dr. B. Čapas, M. Svikliūtė 
ir J. Staneliūnas po $2.00; po 
$1.00 aukojo J. Tamašauskas, 
P. Sinkevičius. M. Kuprevičius, 
M. šarksnienė, V. Baliukonis, 
M. Turonienė. R. Našlėnienė, 
A. Vaitkūnas, M. Čapienė, J. 
Meciūnas, A. O. Avižinis, Z.

MONTEHO, MASS.
Vasario 5 d., ponios Warabow 

namuose, Įvyko Moterų Sąjun
gos 15 kuopos susirinkimas. Su-j 
sirinkime, aptarus kaikuriuosĮ 
reikalus, buvo išrinkta atsto
vės į Federacijos skyriaus su
sirinkimus ir išrinkta atstovės 
į N. Anglijos Katalikų seimelį. 
Atstovėmis išrinkta p-lė Julija į 
Jakavonis ir p-Iė Stasė Binaus-j 
kaitė. Prie kuopos prisirašė > 
trys naujos narės.

i

Po susirinkimo buvo žaidžia-: 
ma beano. Susirinkime dalyva
vo daug narių. Komitetas nuo-i 
širdžiai dėkoja visoms narėms 
už kuopos didinimą ir jos stip-i 
rinimą. Koresp.

Cilcius, A. Aliukonis, J. Dzeke- 
vičius. J. Akulevičius. P. Bu- 
zinskas. J. Kakutis. O. Tuopis, 
S. Stonis, S. Ratkevičius, J. 
Židialis, V. Čenis. J. Rusas, Al. 
Dzekevičius, A. Dzekevičius, 
A. Kacavičius. Senis.

LOAELL, MASS.
Po sunkias operacijos ir ligos 

sugrįžo iš ligoninės į namus Jie- 
va Saulinienė. Linkime jai stip
rios sveikatos.

Andriejui Greskai padaryta 
sunki vidurių operacija. Ligo
nis sveiksta.

Mykolas Morkūnas, Antanas 
Aleksa, Antanas Rusas, Juozas 
ir Jonas Grendai, nariai Natio- 
nal Guard, išvyko į kariuome
nę.

Parapijos chorai vasario 23 
dieną ruošia “Juokų Vakarėlį”. 
Jau daugiau mėnęsis kaip jie 
dirba. Vieni'Fu ošia scenerijas, 
kiti siuva\;-Jk0stiumus. berodo, 
kad bus 'labai įdo
mus. Geriausro pafilsMiftfb.

==—=====A= 

buvo labai daug jaunimo.
Septyni metai atgal mes čia 

suorganizavome Sodaliečių dr- 
ją ir ją pavadinome “Šv. Kazi
miero parapijos Sodalietės”. 
Sodalietės pirmais metais augo 
ir bujojo, jau turėjome apie 
penkiasdešimts narių. Daug 
pagelbėjo Pranciškietės Sesu
tės, kurios sodalietės suorgani-
zavo. Sodalietės greit įsigijo 
sau gerą vardą. Šiandien turi
me daugiau pinigų ir galėtume 
daugiau ką nuveikti, . bet mer
gaitės pradėjo atšalti. Todėl no
riu atkreipti tėvų ir motinų dė
mesį, kad jie ragintų savo duk- 

| teris prisirašyti prie sodaliečių, 
nes jūs tėvai žinote, kad Soda
liečių Draūgija gražiai auklėja 
mergaites.

Šv. Kazimiero parapija šiais 
metais gražiai rengiasi paminė
ti Lietuvos nepriklausomybės 
dieną, vasario 23 d. Pamaldos 
bus 10:30 vai. prie išstatyto 
švenčiausio Sakramento. 3 vai. 
po pietų, Amerikos Lietuvių 
svetainėje, bus prakalbos ir 
meninė dalis. Pasibaigus prog
ramai vakare, 8 vai. bus didelė 
Vakarienė, Eikš Club. Girdėjau, 
kad vakarienėje žada dalyvau
ti daug dalyvių. Įžanga $1.50 
asmeniui. Vakarienėje dalyvaus 
daug svečių, Miesto Mayoras, 
Arthur Carter, ir kiti miesto 
valdininkai. Reporteris.

i

Laike paskutinio Federacijos 
susirinkimo išrinkta šie atsto
vai į N. A. Katalikų seimelį, ku
ris įvyks Montello, Mass.: Jo
nas Šaukimas, Tarnas Versiac- 
kas, Juozas Sabaliauskas, Sta
sys Blažionis, ir Jonas Didikas.

Šiomis dienomis gydytojas 
Juozas Puišys, iš Lawrence, a- 
tidarė savo ofisą 325 Concord 
St. Linksma, kad nors kartą 
mes lietuviai turėsime savo gy
dytoją. Nereikės mums lietu
viams daugiau remti lenkus ir 
žydus daktarus. Lakštingala.

AMSTERDAM.N.Y.
“AUDRA — GIEDROJE”

Vasario 9 d., sekmadienį, 3 
vai. po pietų, Amerikos Lietu
vių svetainėje, pirmą kartą bu
vo vaidinama T. Rutkausko, 
trijų veiksmų komedija — ‘Au
dra Giedroje’. Veikalas buvo 
labai gražus ir juokingas; pub
likos buvo pilna svetainė; visi 
veikalu buvo patenkinti. Vaidi
no šie: Antanina Boblinskaitė, 
Antanina Daučiūnaitė, Ona Ži
linskaitė, Genovaitė Petraus
kaitė, Juozas Sinčius, Stasys 
Slavežkis, Edvardas Strikulis, 
Jurgis Ragaišis ir artistas Juo
zas Olišauskas, kuris šį veika
lą režisavo. Visi savo roles gra
žiai atliko. Komedijos pasižiū
rėti buvo atvykę ir iš tolimes
nių kolonijų, kurie po vaidini
mo pakvietė artistus vaidinti į 
savo kolonijas. Rengimo komi
sija taria širdingą AČIŪ vi
siems atsilankiusiems ir sve
čiams.

VALENTINE ŠOKIAI
Vasario 9 d., sekmadienio va

kare. Amerikos Lietuvių sve
tainėje .buvo Valentine šokiai, 
kuriuos rengė šv. Kazimiero 
parapijos sodalietės. šokiuose

HEWTOWN, PA.
Gražus Pasilinksminimas

Gal Juozapo Marijos Aukštoji 
Mergaičių Mokykla mažai kam 
žinoma, nes iš tiesų iki šiol mes 
mažai save garsinom, o vienok, 
įvairaus veikimo pas mus ne
trūksta.

Nerašysiu čia apie pirmąjį 
mūsų Akademijos uždavinį, tai 
yra mokslą, kuris, beabejo, sto
vi labai aukštai; apie tai reiktų 
atskiro straipsnio, kurį žadam 
paruošti, kad mūsų visuomenė 
galėtų geriau susipažinti su 
mūsų įstaiga. Čia, tik noriu 
pranešti skaitytojams, kad mū
sų bendrabuty įvyksta įvairių 
pramogų. Vienas, iš smagiausių 
pasilinksminimų, tai sodaliečių 
surengtas “Valentine Šokis”, 
kuris buvo pilnas gyvumo ir i- 
niciatyvos. Vakaro programą 
sudarė: žaidimai, kontestai, 
mįslės ir šokiai. Be to gomurį 
patenkino skanūs užkandžiai. Į- 
spūdingiausia programos dalis 
buvo ta, kada sodalietės apvai
nikavo Mariją Širdžių Karalie
ne, sukalbėjo pasiaukojimo ak
tą ir sugiedojo Marijos garbei 
himną. Iš tikro, ši religinė dalis 
padarė tokio gilaus įspūdžio, 
kad kiekviena jautėsi dvasioje 
stipresnė, kilnesnė ir garbinges
nė, galinti paaukoti Dievui net 
ir savo pasilinksminimus.

Kad vakaras visais atžvilgiais 
pasisekė, tai dėka šių sodalie
čių : A. Alinskaitės, L. Mernicki, 
E. Jankiūtės, E. Razickaitės, A. 
Adomaitytės, E. Valavičiūtės, 
E. Kairytės, R. Sitkiūtės, S. Ju- 
ronytės ir M. Bigenytės.

Vasario 12 d. Vila Juozapo 
Marijos auklėtinės aplankė Šv. 
Juozapo našlaitnamį. Palinksmi
no našlaičius gražiu programų 
ir pavaišino saldainėmis, taipgi 
apdovanojo kiekvieną su “Va
lentine”.

Alicija Alinskaitė.

WOODSTOCK
T Y P E W R I T E R S

Woodstock Typewriter 
Company 

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

UBerty 6907-08
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(vietinės žinios
Veikalo “Signalas” Ir Esminiai 

Nurodymai
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V ei kalas “SIGNALAS”, ke- skirtos jąį — tėvynei Lietuvai- 
tūrių veiksmų drama, vaizduo- Jei priešą? Bėtįkęs, tai
janti Lietuvos tragediją — ru-: menka gari# jį nugali- todėl 
sų okupaciją ir, dabartinį lietu
vių gyvenimą po rusų priespau
da.

Veikalo “SIGNALAS” pa
grindinė idėja — tėvynės idėja, 
todėl veikale visos jėgos ir

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A.LIto'Eta

517 E. Broadway,
to. Boston, Mm

TEL. ŠOU Boston 2680
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu 
1:30 iki 8 ir nuo 8:30 iki 9 v. v 
8cr*domis nuo 9 iki 12 vaL dieno 
Sukatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedtttomia nuo 9 Iki 12 vai diena

(pagal sutari))

JataRep$his,M.D.
(REPSYS) 

Lietuvis Gydytojas 
27B HARVABO ?TREĘT, 

g«mpa« Inmąn arti Centz*! flą-,

Ofiso Valaado*. 2 — 4 ir f — K
i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

čion prięšą$ vąį^iųojągias rtų>-Į 
rus, galiąs ąų ąišįpą ąąvo i- 
deologija, vištai priei
gas lietuviu ideologijai įr, jų 
tikslams; Mųvįų sįekiąi turį 
būti stipmRį, iiliąų įąiMuijel 
lietuvių Uųtos 
iš pat pra4i, žibtovvj nuvo
kiamas lietuviu ląimėjiąs.

Visi veikėjai kovotojai lietu
viai, kovoją dėl Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo, yra vi
si kuklūs ir nuoširdūs žmonės. 
Iš visų lietuviškųjų šio veikalo 
rolių ypatingos tenka Eimon- 
tui ir Adelei. Tie du asmenys 
ypatingai komplikuoti. Eimon- 
tas parsidavęs rusams, eina ko
misaro pareigas, bet iš kilmės 
lietuvis, todėl ne visi Maskvos 
duoti įsakymai lengvai įyykdo- 

įmi ir pergyvenami.
Adelė yra lietuvių visuome

nės veikėjo žmona, kurios vy
ra? komisarų areštuotas ir nu- 

I teistas sušaudymui. Adelė myli 
savo vyrą, myli savo kraštą, 
bet meilė vyrui tokia, kuri gali 
Adelę paskatinti labai žalingam 

[žygiui tėvynės atžvilgiu. Ji 
- i stengiasi išgelbėti savo vyrą.

JS ¥ 06 5 (U DHUKVa 
KBj, SujpnpuĮ agi uoj«8WY 

psuoĮ^do 8«ua

— aisnw
MOOHTIW 4QQ»

WH
— aoaid

X»NINĘA3 AV8IN4
—

DAR91N1NEA8 ~

ŽINUTES
Vas. 16 d., susirinko deakono 

Jono ^urojpskp priereliai ir ar
timoji pasitarti ąpie jo pager
bimą primicijų proga, geg. 4 d. 
Nutarė rengti viešus pietus, 
tuoj po primicijų pamaldų, pa
rapijos salėje, septintoje gat-

—

I toliau neužmiršti a. a. Uršulės PAVERGTA 
'Sabienės savo maldose.
I ta ''Giliai nuliūdusį. likusi

Jono Šuto šeimynėlė.

LDS 1-mps KUOPOS
SUSIRINKIMAS 

įvyks antradienį, vasario
25 J., š. m., 7:30’vai. vaka-

* “.................. salėje,1
■

Kviečiami visi nariai ai-'

rajujos weje, siuntoje gav re sa
vėjt. Surengimo pirmtaiuku i4-j3ąo g st So 
rinktu K. vyriau- Kviečiami visi naria
ąįg fcimytiinke Įtrinkta primi- si<anliyti.
cijanto giminaitė Marcelė Mą 
tejąlkienė. Apie 30 asmenų su- 
siyaįė pagelbėti ir daugiau pa
siekti pritarėjų-

VIEŠI MONTREALIUJE

LIETUVA

T
išskyrus šeštadieni, nuo 
2:50 iki 5:30 vai., 25 Wor- 
renton St., Boston.

PATAPK AMERI 
KOS PILIEČIU

IŠNUOMOJAMA maisto krau
tuvė su šiluma. Randa $25.00. 
Prie krautuvės yra kambarys. 
Biznis geras. Pardavimo prie
žastis—nelaimė šeimoje. Kreip
kitės pas K. D. Bogosian, 101 
Tremont St. Boston. Mass. Tel. 
LIB 2855. (18)

IŠSIRENDAVOJA šviesus, 
didelis garu apšildomas kamba
rys. Renda tik $10.00 mėnesiui. 
Atsišaukite “Darbininko” ad
ministracijom, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

tt 
bet veltui, komisarai tik pajuo
kia. Tada, ji imasi kitokių prie
monių. Nešiodama savo širdy- 

įje įgimtą tėvynės meilę, ją lai
kinai lyg užmiršta ir pasiduoda 
sau labiau suprantamesnei, ar
timesnei ir skausmingesnei 
meilei savo vyro.
. Apart Eimonto yra dar du ti- 
pingi komisarai šiame veikale, 

j tai — Brodmanas ir Lukjano- 
vas. Pastarasis tipingas karys, 

į Drąsūs kovoje, o gyvenime — 
[išgert, padainuot, pamylėt ne- 
žioplas. Brodmanas yra šio vei
kalo opiausias tipas. Jis per
dėm lietuvių neigiamas, ištisai

•V. JONO EV. BL. PAtALPINta
DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JQ> 
PO GLOBA MOTINO*

Pirminink* — Kva Masfesienš,
625 E. 8th St, So. Boaton, M*at 

TeL So. Boetonim
Vięe-Pirminirikč — B. Gailiūniene,

8 VVinfield. St.. So. Bostop, Mass. 
ProL Rašt — Ona ivaškienš.

440 E. Sixth Su, So. Bq*toa. ^aąa
Fin. Rašt. — Marijona Markouiu^D 

4115 VVasiūngtori SJ.. RošIituūUe 
Tel. Parkway 2352’

Iždininkė — Ona Stamultutd.
105 West 8th" St. So. Boston. Maaa 

Tvarkdarš — Ona Mizgtrdlenė.
1512 Coiumbia Rd., So. Boston

Kasos GL~—Marijona Aukštlkalnlena, 
iii H St, So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utaminką mėnesio. 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Vteals draugijos reikalais kreipkltšs 
na« nmtnknhi raMnmke

Manant apsi^rventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
iapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.

“Darbininkas”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

IVĄIROS SKELBIMAI

Vasario šešioliktąją dieną prisiminus, 
j Prabėgo dvidešimt du metai, 

Kaip tik buvo užgimus tauta 
Nepriklausomoji tėvynė Lietuva.

Tėvynė mūsų motina mieloji, 
Vergijon patekus priešo baisaus. 
Prislėgta širdžia graudžiai vaitoji 
Už kaltes tavo išgamos sūnaus.

Valdyba Mes tav0 va*Kai už jūrų plačiųjų.
■ Su laisve pasauly didžiausia 

Pageibesim iškovoti nepriklausomybę 
Iš kruvinųjų burliokų vergijos pančių.

Mes jau švenčiame dvidešimt trečią 
Laisvės paskelbimo gyvenimo dieną 
Su pervertoms skausmo širdims 
Čionai mums švęsti niekas neužgins

Į Ponia Juozefa Savickienė, 
'LDS 1-mos kp. vice-pirmininko 
žmona ir ponia M. Beadzevičie- 
nė LDS 1-mos kp. narė pereitą 
savaitę išvyko į Montreal, Ka- Tasai simbolis trispalvės vėliavos 

inadon pasiviešėti ir sutvarkyti' Pasiliks per amžuis visados 
į vakacijų.; Kovai už nepriklausomybę Lietuvos 

Iš bolševikų vergijos laikinos.
Kur stovi Vytauto didžiojo muziejus 
Amžina šventove mūs tautos, 
Tenai nežinomojo kareivio kapas 
Išniekintas kacapo okupanto bai- 

[saus. 
Ten laukuose tūkstančiai karių kąpų. 
Už laisvę kovojusių didvyrių 
Bus liūdijimas dėl ateinančių kartu

I 
Mūs brolelių seselių belaisvių vergų. | 

Mes švęsdami tautos šventę 
Su meile iš širdies didžiausia 
Dėl senos tėvynės Lietuvos 
Kur neužilgo vėl trispalvė plevesuos. 

Andrus Dėdinas.

Šeštadienio rytą, $v. Petro 
lietMYtų p*r- Mečioje, įvyks 
Šv. mišios sekamo^1* valando- 
mi?: i, 7:3p, 8, $ ir lft. Tą die-;__ _
M Seurtttoslonieęių rw-i“7ah4'uaįmiau3ių vakacijų.
giasi važiuoti Brocktonan į Ka
talikų Seimelį.

Vas. 16 d., tapo pakrikštyta;
Karolina Ona duktė Stanislovo 
ir Sųzanos

: tikas Būsiąs Pirmas Polici- 
ninkas Kariuomeneje

>er visą veikalą žiaurus lietu- 1 
viams, juos areštuoja ir žudo.

Tenka kelis žodžius pasakyti 
iy dėl veikale veikiančios Nata
lijos. Ji yra komisarų atsivesti- 
nė draugė, bet ji nėra nei bolše
vike, nei ta prasme kokia nors 
veikėja. Gyvenimo prasmė jai 
ir tikslas — sotus pragyveni
mas, ir niekas daugiau. Dėl to 
ji sutinka būti meilužė, šnipe, 
grobike. Tai per daug neigia
mas tipas. Pagrindinė jos veid- 
mens spalva yra gyvenimo 
troškulys.

žodžiu, veikalas labai įdomus 
ir kiekvieną lietuvį jaudinantis. 
Tai istorinis lietuvių tautai vei
kalas, kuris pasiliks amžinai 
lietuvių atminty ir. istorijoje.

Artistai jau gerai išsilavinę 
ir, garantuoja, kad veikalą su
vaidins puikiai. Be to, bus pa
marginta įvairiais kostiumais 

, ir scenerija. Veikalas bus su- 
. vaidintas sekmadienį vasario 
. 23 d., 7:30 vai. vakare, bažnyti-
■ nėję salėje, W. 5th St., So. Bos-
■ ton, Mass.

Žinau, kad jums visiems svar- 
. bu sužinoti kaip dabar jūsų 
į broliai, giminės

gyvena Lietuvoje. Šis veikalas 
nors dalinai atvaizduos kaip 
“gerai” gyventi rusų 
Visi ateikite. Įžanga tik 35c.

Repeticijas matęs.

Pirmininką*, Juozas Svagždya, 
601 6th St, So. Boston, Mass.

Vice-Pinn. Albinas P. Neviera,
16 VVinlieid St.. So. Boston. Ma» 

‘rot. Rašl Jonas Glineckia.
5 Thomas Pk.. So. Boston. Miw 

••'in. Rašt A!e**un'iras Ivaška
440 E 8ixth St.. So. Boston. Maso 

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

Maršalka, Jonas Zaikis.
7 VVintield ŠL, So. Boston, Maa*

•raugi.a laiko susuinkimus kas u* 
čią neCėldięnj kiekvieno mėnesi< 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 49 V 7th ar - «z? rUvatnh '

(žarkauskaitės) į Juozas Likas, §yv. 57 
Bernotų. Kūmai buvo Juozas Gatės St., So. Bostone, 
žarkauskas ir Birutė Bernotai- Bostono policininkas, ku- 

i ris buvo priimtas tarny
bon liepos 1 d., yra pa
šauktas ir jau priimtas at
likti priverstiną tarnybą 
kariuomenėje. Juozas bū
siąs pirmas Bostono poli
cininkas pašauktas atlikti 
savo pilietinę pareigą. Sa-; 
koma, kad jis turės išvyk
ti trečiadienį ar kiek vė
liau.

Kur tik nepažiūrėsime, i 
tai vis pamatysime lietu
vį pirmose eilėse.

Šv. Petro parapijos basketbal 
ratelis sėkmingai žaidžia su So. 
Boston apygardos airių para
pijų rateliais. Mūsiškiai laimė
jo 4 žaidimus, pralaimėjo 2. 
Lietuvių naudai gražiai darbuo
jas: Kazys Petrikas. J. ir E. 
Naujokai, A. Grigas, S. Lukas, 
J. Preitikis, J. Serafinas, P. 
Martinionis, A. Adomavičius, 
A. Petruškevičius ir J. Medonis.

riitiA Atidarė Naują Požemį

Nauji Kursai Opportunity 
School

ucwi$ numeris 
Steąmfitter, Gas Vitter, 

Stove 4 Furtjęce Rtpairs 
Oil Burocra

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

Šou. 0346 I*

Opportunity School dėl 
suaugusiųjų atidaro net 
tris naujus kursus: Public 
Speaking, Preparation ior 
Civil Service examina-Reiškiame nuoširdžią padėką 

Šv. Petro lietuvių parapijos ku
nigams: klebonui kun. Pr. Vir- 
mauskui, kun. Jenkui ir kun. 
Abračinstui už dažną atlanky- 
mą ir aprūpinimą Švč. Sakra
mentais mūsų brangios mamy
tės josios ilgoje ligoje. Ačiū 
jiems ir kun. Baltrušiūnui už 
dalyvavimą Šventose Mišiose. į

Taip pat dėkojame muz. Ma-i 
mertui Karbauskui ir Nekalto 
Prasidėjimo parapijos chorui, 
kun. Jenkui ir Sodalietėms už 
atkalbėjimą Šv. Rožančiaus.

Nuliūdimo valandoje daug su
ramino visos paaukotos šv. Mi- 

rojuje!)®*05 — maldos ir aplankymai 
velionės karsto.

Maloniai patarnavo ir daug 
palengvino liūdesio naštą p. D. 
A. Zaletskas, graborius.

Visiems dėkojame ir prašome

Sekmadienį, vasario
d., Lietuvos nepriklauso- tions ir regular classes in 
mybės šventėje, mayoras commercial, art and other 
Tobin atidarė naują pože-j courses.
mį Huntington Avė., Bos- Norintieji įsirašyti gali 
tone. ‘kreiptis bet kuriuo laiku,
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OLK l’OLK'T
‘The purpOM* -jf the As>ociatiou skali 
iw to heljj preserve the ideah aud 
tra<iiti<»i>> oi <>ur ronntry. Tš’*- l uited 
Statės, oi Anierica, to revere its laws 
and in-pire otbers to respect and ohey 
them, and in all ways to aid in makins 
this country irreater aud liettef”

Soutli Basto 6araje
BROLIAI STRAKAU8KAI, Sav

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

gasolmą pa? mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojanie 
TeL ŠOU 9530

541 Broadway 8*. Bocton, Ma**

ar pažįstami

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais r e m i ą 
n^rhirdpka”

VAL60MDJU DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktu*, kuru 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma 
enial patarnauja. Nuėję j bilę kurią 
natfte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE,
Telephone COLumbia 6702

29 SAVIN HILL AVENUE.
DORC.HESTER. MASS

krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą

Perims Markei
P. Baltruiiūnas ir p. Klinga, Sav
753 Broadway, Tat ŠOU 3120 

no BOSTON. MASS

tausM.Uk
Laikrodininkas

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

WATTf MV MAMl
t

<

I

liuo-

1 
I

CASPBR 
FUNER^L H OME
107 Porchester Sfreet 

SOPU ępjtop, Mass. 
faeoh V.Casner 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Bąlsamutoja* 
NOtARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tol. ŠOU Boston 1437 
80U Boston 3960

. Kiekviena 
siekimais naminių gyduolių pri- dalelė, kuri tik įeina į šią pa

-F.NIAUSIAS ŠIOS VALSTVHr 
'ETŲ Vi V GRABORIUS 

4*1 ŠAŠUOTOJ*-
run Notar- Veim-

254 įFOd^way.
SO BOSTON, MASS 
M 259C

įJYtf- rietą 835 O^rcneMe- • - 
Tel OOLumM*

Al
Skauda 6*1*4 — išpūtę viduriai ?
Kada tik užsikemša jūsų žarnas, 

Upunta viduriai, dvokia kvapas, ait
rumas, imkite FEEN-A-MINT. Ta 
malonaus skonio liuosuojanti kram
toma juma švelniai bet tikrai liuo- 
suoja vidurius. Imkit einant gult. Ry
te jausite tikrą, palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų mili
jonai naudojasi nebrangiu FEEN-A- 
MINT. Jis tinka ir jūsų šeimai. Nu- 
npirkit FEEN-A-MINT šiandien!

rengime yra Feen-A-Mint labo
ratorija Newark. N. J. Kampas 
vienos iš daugelio laboratorijų 
parodomas aukščiau — ligoni
nė — švari, šviesi, pilnai įreng
ta su naujausiais ir geriausiais 

! aparatais. Čia Feen-A-Mint, 
kramtomoji ir liuosuojamoji 

'guma yra patikrinama ir perti-

10*

Gyduolių tyrumas ir tikru
mas apeina visų luomų žmones. 
P-o visą šalį vyrai ir moterys į- 
domauja—“Kaip tyros, patiki
mo? ir tikros gyduolės mano 
spintoje”. Dar didesnis susido- 
mėjimąs, kur šeimose randasi 
kūdikių.

Žmonės dabar visur su dide-
I

liu smalsumu seka nuostabias | krinama serija moksliškų išmė- 
mokslo pastangas medicinos ginimų — siekiančių iki 66 kar- 
produktų gamyboje ir šiandien Į tų. Puikiai išlavinti mokslinin- 
kiekviepas gali naudotis moks-, kai. vadovaujant Išradimų Di
limų atsiekimų pažanga. vizijai, visuomet stovi sargybo-

Viena iš moderniausių ir ver- je išleisti tik kuo geriausios ko
tą dėmesio savo moksliniais at- kybės Feen-A-Mint.

garsėjusią kramtomą ir 
suojančią gumą yra tikrinama 
ir pertikrinama nuo pirmo žing
snio iki užbaigto produkto.

Feen-A-Mint laboratorijos 
nuolat tobulinamos, aprūpina
mos naujausiomis priemonėmis, 
mokslininkų štabai nuolat didi
nami. Už kiekvienos tyros bal
tos Feen-A-Mint plytelės, rū
pestingai prirengtos, slepiasi 
šių didžiulių laboratorijų repu
tacija. Feen-A-Mint suteikė pa
tenkinimą, malonumą ir pagal
bą užkietėjimų priepuoliuose 
milijonams vartotojų po visą 
šalį. (Skelb.)

Koplyčia ftermenl 
T«t ŠOU ?o*t 

80U

tausM.Uk


Antradienis, Vasario 18, 1941

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
TRŪKSTA PREKIŲ PAVERG 

TOJE LIETUVOJE
— Iš Kauno gauta žinių, 

kaip bolševikų okupuotoje 
Lietuvoje “organizuoja
ma” prekyba. Šis “organi
zavimas” pasireiškia tuo, 
kad prekyba faktiškai bai- 
biama sugriauti.

Vykdydama Sovietų Ru
sijos receptus, bolševikų 
Lietuvos valdžia nacionali
zavo didžiumą prekybos į- 
monių kartu pasisavinda
ma ne tik visas prekes, bet 
taip pat visus buvusių sa
vininkų privatinius pini
gus, vertybių popierius ir 
prekybos įmonių patalpas 
bei inventorių. Nacionali
zuotosios įmonės buvo per
leistos, pagal jų prekybos 
rūšį, didžiosioms koopera
cijos bendrovėms: “Lietū
kiu”, “Paramai”, “Pieno- 
centrui” ir Maistui”, nors 
šis vis dar oficiališkai va
dinamas akcine bendrove. 
Prekybos įmonių naciona
lizavimas vyko garsiaisiais 
“bolševikiškais” 1 
y. jos buvo perimtos per 
dvi dienas. Prekybos komi
sariatas, pats neturėdamas 
prekyboje įgudusių žmo
nių, dažniausia pavedė į- 
monei vadovauti buvu
siems pardavėjams. Bet 
tai dar nebūtų savaime di
delė nelaimė. Tačiau blo-

nes nedidelė nacionalizuo- I 
tųjų krautuvių dalis dabar 
pavadinta kooperatinėmis, Į 
bet vis dėlto krautuvių nė-' 
ra užtektinai daug. Todėl 
gyventojai turi vaikščioti 
į tolimas krautuves, iš ko 
susidaro didelis laiko gaiš
tas.

Dar blogiau su prekėmis. 
Faktiškai kasdieninio var
tojimo prekių didžiumai y- 
ra įvestos kortelės. Maisto 
produktų galima pirktis 
tiktai nedideliais kiekiais, 
kurių užtenka tik tai die
nai. Prie nedaugelio vei
kiančių krautuvių susida
ro ilgos eilės, todėl šeimi
ninkės valandomis turi 
laukti. Tai kartojasi diena; 
iš -dienos, nes didesnių kie-; 
kių gauti negalima. Ypač 
sunki padėtis maisto at
žvilgiu susidaro viengun
giams ir dirbantiems, nes 
jie neturi laiko stovinėti 
ištisas valandas eilėse, 

tempais iNors krautuvių prekiavi-
’ mo laikas yra prailgintas, 

bet ir tai padėties nepakei-

-4.

Antras didžiausias Jungtinių Valstybių laivas S. S. Manhattan, giliai įklimpęs į smėlį, Palm 
Beach, Floridoj, jau kiek laiko kaip ilsisi. Žiūrovams sudaro gražų vaizdą, bet laivo vadovybei 
nėra iš to jokio malonumo, nes jie įkalinti kaip kalėjime.

!

biniais. Norint gauti me- ' Be to, didelės įtakos turi Okupuotosios 
džiagą kostiumui ar ap
siaustui, reikia išsirūpinti 
specialinį leidimą. Bet 
daug lengviau kupranuga
riui pralysti pro adatos 
skylutę, negu tokį leidimą 
gauti. Pirmiausia reikia į- 
rodyti, jog turi ne daugiau 
kaip du kostiumus ar vie
ną apsiaustą. Tas pats su 
batais. Štai įrodymas iš o-

čia, turint galvoje, kad lai- ficiozo “Tarybų Lietuvos”,
Z zv r* 4- z-k 1 _ _ • V T* V f • Vmingas laikomas tas, kuris kuri žodis žodin rašo: “Pir- 

priėjo prie pardavėjo ir ga- majai Vilniaus vidurinei 
vo nusipirkti svarą duonos | mokyklai reikėjo pirkti du 
ir 100 sviesto per vieną va- metrus raudonos medžia- 
landą. gos. Pirkėja važinėjo ir į

Krautuvės yra griežtai savivaldybę, ir į “Rūtos
giausia, kad nacionalizuo- sutvarkytos pagal parduo- direkciją, ir dar kur, kol 
tųjų prekybos įmonių di- damų prekių rūšį. Jeigu buvo pagaliau gautas leidi- 
džiuma tuojau pat buvo tenka pirkti įvairių prekių, m^s pirkti medžiagą. Visa 
uždarytos, o rastosios pre- tai ir stovinėti eilėse reikia ^i truko per dvi savaites ’. 
kės išvežtos į sovietų ka- keliose vietose. Iš stovinę- *

tųjų prekybos įmonių di- damų prekių rūšį. v •

Jeigu jau tokias stacijas

____,_____ _________ * j Lietuvos laimingiesiems Lietuvos 
ta aplinkybė, kad bolševi- prekyboje įsigalėjo tas gyventojams tešvies “ge- 
kų “žemės reforma” suar- pats sovietiškasis biuro- nialiojo Stalino konstitu- 
dė vidutinius ir stambes- kratizmas ir nerūpestin- ei jos saulė”, kuri deja net 
niuosius ūkius, kurie vieni gumas, kuriuo pasižymi ir ir nešildo, nes ir kuro duo- 
paj^gė rinkai prekių pa- maskoliškieji “gostorgai”. da aptiekoriškomis dozo- 
teikti. Negi gali ką parduo
ti 5—7 hektarų ūkininkas, 
nes jis pats iš savo žemės1 
vargais negalais išsimaiti- 

ina. O dabar tokių ūkelių 
pristeigta dešimtys tūks-į
Unclų' ' dienos kvla” Vidutiniškas pramonės komisaras išlei-

DideUus maisto produk- kai X,lim3g 150_ do įsakymą, kad sujungtų 
tų kiekius superka okupa- 200,/c maist0 produktams kojinių fabrikų direktorė 
cinė raudonoji armija. Juk - onn _  400*7 d rabi j- A- Borcikienė “personaliai
simtus tūkstančių masko- - ------------- j—

lių ir mongolų, kurių knib- ( 
ždėte knibžda visi miestai 
ir miesteliai, reikia išmai
tinti iš Lietuvos žemės ge
rybių. Ištuštinę visus ras
tuosius maisto sandėlius, 
rusai dabar kimba į šių

Iš Lietuvos kooperatyvų iš
baigiama išvaikyti visi se- į Sovietų Lietuvoje įvesta, 
nie ji ir daug kooperacijai kaip ir sovietų Rusijoje, 
nusipelnę veikėjai ir vado- asmeniška įmonės vedėjo 
vai. atsakomybė už įmonės

j Prekių kainos dlena iš funkclonav,im^ Vietįnės

• V

I atsako” už įmonės darbą. 
Toks pats įsakymas išleis
tas Vilniaus sujungtų tri- 

anlinkvbėmis kotažo fabrikų direktorei p ybemis ------- .„ M Muchovai
kuri irgi “personaliai atsa
ko”. O, kaip žinoma, jeigu

žiams ir avalynei.
Tuo tarpu uždarbiai yra 

padidinti tarp 30 ir 50%. 
Tokiomis aplinkybėmis 
mitinguose agitatorių a- K_au&ei 
kiplėšiškai

riuomenei skirtuosius san- jant eilėse, tenka patirti reikia praeiti del dvi«JU metų derlių, kuris nebuvo 
metrų boisevikiskos vena-geras žmofe-s su baime 

J Dažnas reiškinys, kad yos> galima jsivaizduo- į ateit|, nes šiandien 
'tam tikros maisto prekių kaip sunkiai gaunamas dar praeities li-

smulkias rūšies negalima gauti. Vie- J leidimas trims metrams kučiais ir trupiniais, o kas 
bus kitais metais, jeigu 
bolševikai iki to laiko ne
bus išvyti?

Prie padėties pablogini-; vikiška agitacija,
. .. -

dėlius. Tokiu būdu Lietu- dabar, užėjus šalčiams.
vos gyventojai tų prekių 
jau nebematė.

Išskyrus visai t
krautuvėles ,kurios prekių nu momentu pristinga mė- kostiuminės medžiagos iš-
- - - - - - - - irūpinimui.

Bet ir gavęs leidimą nesi 
tikras, kad krautuvėje ra
si pageidaujamą prekę,

metrų bolševikiškos vėlia-........................... geras. Žmones su baime

8
Hadai Mgarijeje Aptari

nėja Stovyklas
I Sofia, Bulgarija, vas. 13, 
!— Vokietijos naciai, apsi- 
1 rengę civiliai, nuvyko į 
j Bulgariją apžiūrėti aero- 
i dromų. Vyksta daugiau vo- 
į kiečių. Sakoma, kad na- 
i ciai paruošia tiltus per Du- 
i no jų.

Bulgarijos valdžia neiš
leidžia žinių apie Vokieti
jos nacių daromus pasiruo
šimus ir sako, kad ji esanti 
neitrali. Vokiečių skaičius 
Sofijoj, Plevene, Shumene 
ir Piovdivoj kasdien didė
ja. Jie iš anksto ryto kas
dien vyksta į strategines 
vietas apžiūrėti ir padaryti 
pasiruošimus karui.

Vokiečių pasiruošimui o- 
ras labai palankus. Gali
mas dalykas, kad didžiau
sias karas prasidės Balka
nuose.

— “Tarybų Lietuva” pra
neša, kad Vilniaus stoties 
bufete dvi porelės dešrelių 
ir truputis kopūstų su 
dviem stiklinėmis arbatos 
kainuoja 9.90 rublių.

kaip ir neturi, dabar veikia sos, kitą kartą nei už jo- 
tiktai vadinamosios koope- kius pinigus nebegalima 
racinės ir “Maisto” ben- gauti sviesto, vėl būna at- 
drovės krautuvės. Nors jų sitikimų, kai visam Kaune 
skaičius buvo padidintas, ar Vilniuje nesurasi nei 

vieno kiaušinio. Tokias 
prekes, kaip kava ryžiai, 
pipirai ir kitas kolonialines 
prekes Lietuvos gyvento
jai jau pradeda užmiršti, 
nes jos jau senai iš krautu
vių lentynų dingo. Labai 
sunku pasidarė begauti 
muilo šmotelį.

Dar blogiau su tekstilės, 
avalynės ir kitais odos dir- 

I 
i! 
i!

! 
!

V •

■

kartojamos
frazės apie “laimingą ir,. _ . -
sotų” gyvenimą, kur} at->°ne ^ma P***1 M*?* 
nešė okupantai, nelaimin
gų Lietuvos gyventojų au
syse skamba kaip pikta 
ironija. O skelbiami skai
čiai apie nepaprastus sta- 
chanoviškus tempus ga
myboje ir apie darbo našu
mo kilimą tėra įžūli bolše-

nes gy_

Į kiškus eksperimentus, tai 
' direktoriams prikergiamas 
įtrockininko ir sabotažnin- 
iko vardas, o tokių likimas 
'yra žinomas: Prie sienos.

Rep., Amsterdam, N. Y. 
— Vasario 9 d. įvykusio 
vaidinimo aprašymą ga
vome ankščiau nuo kito 
korespondento. Taigi dvie
jų korespondentų aprašy
mų apie tą patį įvykį ne
talpinsime. Prašome dėl 
to nenutraukti bendradar
biavimo, bet dažniau para
šyti apie įvairius įvykius 
Amsterdamo lietuvių ko
lonijoje.

— Komunistų partijos o- 
ficiozas skundžiasi, kad e- 
są mokytojų, kurie atsisa- 

komunistų

MJ.Cotoey.NJ).
Lietuvis Gydytojas

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

odos ligų.

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

pdgeiuduj<un4 pienę, mo prisideda dar tokios venimo tikrovė rodo vieną|ką klausyti komunistų 
nes dažnai išgirsti trumpą apiinkybės. Lietuvos gele- dalyką: iš krautuvių len-! partijos ir nešaukią mitin- 
paraavejo atsakymą: i\e- žinkeiiai perėję sovietų tynų prekės diena iš dienos gų, nors tokia esanti jų pa- 
tunm ir nežinom, kada tu-Rusijos ’ n^osa^ybėn į, vis labiau nyksta arba jau Į reiga. Toks atsitikimas

p. K. Vidikauskui, Phila- 
delphia, Pa. — 
kalbų laikraštis 
kys. Todėl neverta jų nei 
kelti, kol tos, kaip Tamsta 
rašai “ar tai iš pavydo, ar 
pagiežos” paleistos kalbos 
nėra tilpusios laikraštyje.

Paleistų 
nesulai-

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.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

Telefonas 
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston < 

2271 j srasp
60 El!sworth St. 
VVorcester, Mass.

rėsime”.
Nei už didžiausius pini

gus nei vienoje Kauno ar 
Vilniaus krautuvėje nebe
rasi tokių dalykų, kaip lai
krodžio, foto aparato, pei
liuko, amžinos plunksnos 
ir panašiai. Visa tai, ką 
raudonarmiečiai Lietuvoje 
rado, tiesiog grobstyte iš
grobstė, nes sovietų rojuje 
tokie dalykai pažįstami tik 
iš senų žmonių pasakoji
mų. Kai į Lietuvą atžygia- 

Į i vo okupacinė bolševikų ka- 
i j riuomenė, tai iš viso bata- 
j! Ii jono tiktai pats vadas tu- 
’' rėjo laikrodį. .Visi kiti, ne 
' ■ I tik kareiviai, bet ir kari- 
'; ninkai, laikrodžio neturė- 
1 '|j°-

l Kodėl taip atsitiko, kad 
1 i Lietuvoje, kuri dar taip ne- 
' i seniai tiesiog skendėjo ge- 
! • rybėse, staiga visko pristi-
■ I go ? Priežasčių yra daug.
■ Kiek tai liečia maisto pro- 
; duktus, tai ūkininkai į tur- 
i gus beveik nieko neveža,

nes jiems pinigas yra pasi
daręs paprastas spalvuo
tas popierėlis, už kurį ma
žai ką begausi. Ūkininkui 
reikalingos reikmens iš 
krautuvių yra dingusios. 
Todėl ūkininkai stengiasi 
parduoti mainais, jeigu dar 
gali gauti ką nors. Ūkinin
kuose yra žuvęs bet koks 
noras prekes rinkai gamin
ti.

v •

v •

yra išnykusios. Prekių din
gimas iš rinkos ir krautu- 

, vių tikrai vyksta “stacha- 
noviškais” tempais. 0 jei
gu bolševikai dar kiek Lie
tuvoje pašeimininkaus, tai 
greit sovietų Rusija bus

• v

I

tvarkomi maskolių valdi
ninkų, atvykusių iš įvairių 
Rusijos pakampių, atsidū
rė baision dezorganizaci
jom Transportai sutriko, 
ypač dar todėl, kad ilgą 
laiką ėjo Lietuvos geležin
kelių persiuvimas į rusiškų tikrai pavyta. Tuomet ne- 
bėgių platumą. Visus Lie
tuvos garvežius ir vagonus 
reikia pritaikinti rusiškų i 
bėgių platumui. O pačių 
geležinkelių tvarkyme įsi-! 
viešpatavo maskoliška be-į 
tvarkė, nes juk žinoma,! 
kad sovietų Rusijoje tran
sportas yra katastrofališ- 
koje padėtyje. Todėl pre
kių pristatymas dezorgani- • 
zuotas, ypač dar todėl, kad 
geležinkelius savo reika-1 
lams dažnai paima okupa- ' 
cinė raudonoji kariuome-i 
nė. Dabar reikia bent mė
nesį iš anksto užsakyti va
goną, jei reikia pervežti 
kokių prekių. Ir tai neturi ( 
garantijos, kad gausi.

Pagaliau, visą prekybą 
suardė bolševikiškos na
cionalizacijos. Oficialiai, 
prekyba eina kooperatyvui 
pagrindais. Tačiau naujie
ji kooperatyvai turi su tik
rąją kooperacija tiktai 
bendrą pavadinimą. Tik
rovėje tai yra rusiškosios! 
valstybinės prekybos (go- 
storg - gosudarstvennaja 
torgovlja) nukopijavimas.

buvęs Obeliuose, kur pra
džios mokyklos vedėjas ne
paklausęs raginimo suva
ryti žmones į mitingus. 
Mokyklos patalpos buvu
sios uždarytos ir niekas 
pašalinių žmonių į jas ne
buvęs įsileistas.

Nepaprastas Palengvinimas 
Renmatižkg Skaasmg

Nekentčkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprasta palengvinimą 
reumatiikų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, iionarinimu ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Sis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

Įsigyk Naują, Modernišką Portable Royal 
Rašomąją Mašinėlę-Typwriterj

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

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

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

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

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