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BROLYBES 
SAVAITE

Prez. Rooseveltas išlei
do į Amerikos visų tikybų 
piliečius atsišaukimą, kur 
kviečia laikyti Brolybės 
Savaitę nuo vasario 22 
dienos iki vasario 28 d. Ta 
Savaitė, reiškia prasideda 
su Washingtono diena.

Prez. Rooseveltas ta pro
ga kviečia “apvalyti savo 
širdis nuo visokios netole
rancijos ir visiems mūsų 
piliečiams susirišti ben
dros iktikimybės ryšiais”. 
Tos Savaitės tikslas stip
rinti visą piliečių vienin
gumą. Prezidentas kviečia 
piliečius tą savaitę tuo 
tikslu rinktis į bažnyčias, 
arba rengti tam tikras 
programas salėse. Girdi: 
‘Amerikos gyvenimas pra
sideda mūsų tėvynainių 
širdyse. Šiose pavojų va
landose skirkime laiko sti
printi mūsų vieningumą 
iš vidaus panaujinti pasi
tikėjimą vienų kitais, pa
gyvinti mūsų krašto gyve
nimą ir atgaivinti patrio
tizmą atsiduodant demo
kratijos idėjai, be kurios 
mes kaipo tauta pražūtu- 
me’.

Lengva pripažinti, kad 
šiuo metu pravartu stip
rinti piliečių vieningumą, 
gilinti patriotizmą ir pa- 
naujnti šio krašto prakil
nius idealus.

Amerikos praeityje, tie
sa, netolerancijos būti ne
mažai. Amerikos istorijos 
pradžioje visose Valstybė
se, išskiriant Maryland, 
būta įstatymų, varžančių 
katalikus. Bet tie laikai 
jau senai praėjo ir jie už
miršti. Dabar bendrai i- 
mant visos tikybos sugy
vena neblogai. Tikybinė 
netolerancija čia nesudaro 
krašto vieningumui kliū
čių-,

Didžiosiomis politinėmis 
partijomis — respubliko
nais ir demokratais nega
lime perdaug nusiskųsti. 
Varžybos tų dviejų parti
jų tarpe buvo ir tebėra. 
Varžybų buvo ir tebėra ir 
pačiose partijose. Bet tos 
varžybos iki šiol nesuda
rydavo pavojaus krašto 
saugumui. Partijos žino
davo, kada ginčytis, kada 
debatuoti ir kada nustoti. 
Tos partijos taip-gi žino
davo, kada “teamą” suda
ryti.

Bet dabar šiame krašte 
atsirado gaivalai, kurių 
darbuotė visiškai nesideri
na su šio krašto nusistovė
jusia gyvenimo kryptimi. 
Tie gaivalai yra tai fašis
tai, naciai ir komunistai. 
Šie tai gaivalai drumščia 
šio krašto gyvenimo ra
mybę, jie yra tikriausiais 
vieningumo ardytojais. 
Šie gaivalai veikia diriguo
jami svetima ranka. Todėl 
šio krašto vyriausybė ir 
visuomenė privalo ben
drinti veikimą, kad iš šak
nų išrauti atsiradusias 
šiame krašte piktžoles — 
fašistus, nacius ir komu
nistus. Minėta prezidento 
skiriamoji “Brolybės Sa
vaitė” tetarnauja šiam 
tikslui. Testiprėja Ameri
kos lietuvių anti - komu
nistiškas nusistatymas. O 
fašizmo ir nacizmo sekėjų 
mūsiškių tarpe nėra.
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Moffett Field, Sunnydale, Cal. pargrįžta iš Bakersfield, Cal., kur įgavo pirmutinį išsilavinimą.
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FIVE CENTS

kai 1272 italus kareivius, 
įimant 30 karininkų; ne
žiūrint to, kad italai 16 
kartų puolė graikus, bet

- . - -

Amerika formaliai dar 
nėra įsivėlus į karą, bet 
mūsų kraštas jau pergy
vena karo laikus. Jau tu-

DABARTIES 
BILDESIUOS

Vokiečių Kariuomenė 
panljqe

New York, vas. 24 Va-
rime priverstiną kareivia-! kar racįo nužudytą
vimą, valdžios išlaidos jau ;Mykolą Borislavskį, 55 m. 
tokios, kaip kad buvo pra- amžiaus, buvusį Baltgvar-
ėjusio karo metu, didieji ,diečių armijos puikininką
fabrikai jau pildo karinius 
užsakymus, skubiai stato
mi nauji fabrikai. Todėl 
ar Amerika į karą įsivels 
ar ne. po karo čia turėsime 
persilaužimo laikus.

Žymus Amerikos laik
raštininkas M. W. Fodar 
Darašė knygą antrašte: — 
“The Revolution Is On”. 
Jisai toje knygoje įrodinė
ja, kad dabartinis karas 
nėra tai vieno ar kito dik
tatoriaus ambici ja ir nėra 
vienos ar kitos tautos už- 
simetimas savo rubežius 
oraplėsti. Jisai įrodinėja, 
kad dabartinis karas yra 
tai Amerikos revoliucijos 
1776 metų ir prancūzų re
voliucijos 1789 metų tęsi
nys.

ir militarių instrumentų 
išradėją, kurio išradimai 
yra užpatentuoti Wa- 
shingtone.

Dr. Raymond B. Milės, 
medikalio tyrinėtojo pa- 
gelbininkas, pareiškė, kad 
jis nušautas per dešiniąją 
akį.

Tai jau bus antras mis
teriškas nužudymas asme
nų, kurie yra buvę aukšto
se vietose Sovietų rate
liuose. Neseniai žuvo gen. 
Walter Krivitsky.

Buvusis Amerikos prez. 
Hoover ieško galimybės 
sušelpti vokiečių užka
riautas tautas — prancū
zus, belgus, olandus, nor
vegus, lenkus. Reikalą 
trukdo Angli jos blokadą. 
Angli jos vyriausybė neno
ri leisti iš užsienio gaben
ti gyvenimo reikmenų mi
nėtoms tautoms dėlto, kad 
tas girdi palengvintų Vo
kietijos padėtį. Tokį Ang
lijos nusistatymą išnau
doja vokiečiai ir minėtose 
tautose varo anti - angliš
ką propagandą. Įrodinėja, 
tad, jų vąrgų kaltininkė y- 
ra Angliją. 1 Hooverio dar
bą remia Žymiausi Ameri-

Roma, Italija, vas. 24 — 
Italijos diktatorius Mus- 
solini prisipažįsta, kad i- 
talai labai skaudžiai nu
kentėjo Afrikoje. Bet da- jie kiekvieną kartą užda- 
bar esą jau atvyko Vokie- vė italams skaudų smūgį, 
tijos mechanizuotos jėgos Be to, nušovė 6 italų karo 
ir Stuka pasinerianti bom- lėktuvus. Graikai suardė 
bėriai į Libiją ir Siciliją, arba paėmė 7 italų tankus, 
kurie skelbia “dėl mūsų 
naują laimėjimo sezoną”:

1 Mussolini sako, kad Bri
tanija greit pajus tą Vo
kietijos teikiamą pagalbą!
Italijai. Jis ragina italus kietijos lakūnai, perlėkę 
sulaikyti įvairius nepasi- Dover sąsiaurį, pradėjo 
tenkinimus ir murmėji- ’ smarkiai bombarduoti pa
muš ir “sustiprinti mūsų jūrio miestelį ir kitas Bri- 
neapykantą”, kad atsiek-; tani jos pozicijas. Naciai 
tume pilną laimėjimą iššaukė smarkų pasiprie- 
prieš Britaniją. Įšinimą. Anglijos karo jė-

Italai gali laimėti su pa- §>os priešlėktuvinėmis ka- 
galba Vokietijos, bet ji lie- i nuolėmis daužė vokiečių 
ka pagelbininkės vergu, (bomberius. Per tris valan- 

;Bet po kiek laiko gali pri-!<^as čjo smarkūs mūšiai. 
' trūkti jėgų ir Vokietijai. 
Taigi italams būtų kur 

i kas geriau, kad jie būtų 
laisvi nuo Vokietijos pa-

Naciai Pradėjo Smarkią 
Ofensyvą

Londonas, vas. 24 — Vo-

Čekoslovakijos Ministeriai 
Nuteisti Kalėjimu

galbos ir užbaigtų karą.l Bratislava, vas. 24—Pra-
susitaikintų su Anglija ir 
Graikija.

Madridas, Ispanija, vas. 
24 — Pranešama, kad Vo-

Graikai Paėmė 1272 Italus 
Į Nelaisvę

Fordas Turi Gražinti ŠkietU°s karo vadovybė pa- 
...... * a siuntė kelis bunus kanuo-Darbtnmkus Darban , menės į Ispaniją, neva tai 

pagelbėti ispanams atsi
statyti Santanderyj.ir ki-

i

Washington, D. C., vas. staiyL1 santanaeryj.ir ki- 
24 - Nailonai Labor Re- tur: įur viesulas ir potvy- 
lations Board įsakė Fordo nlal dau? nam,» lr kitokių 
kompanijai grąžinti dar- Pastatų sugriovė ir sunai- 
ban 142 darbininkus, kurie kino, 
buvo atleisti iš darbo or
ganizuojant uniją Rich- 
mond, California.

Ši Fordo byla pasiekė 
net Aukščiausiąjį Teismą. 
Bet jis ir čia nelaimėjo.

Athenai, Graikija, vas. 
24 — Graikų kariuomenė 
per 7 dienas karo su ita
lais Albanijoje užėmė 
svarbias priešo pozicijas ir 
paėmė į nelaisvę daugiau

nešama, kad buvęs Čeko
slovakijos premieras Mi- 

f lan Hodža ir buvęs minis- 
, (teris Stefan Osusky nutei- 
5 jsti ilgiems metams kalėji

mam Sakoma, kad jie bu
vo kaltinami už “išdavimą 
paslapčių svetimai valsty
bei ir už sąmokslą prieš 
Slovakiją”.

Hodža nuteistas 18 me- A 
tų, o Osusky visam gyve
nimui.

Turkija Grasina Karu Vokietijai
Nuskandino 7 Italijos 

Laivus
Istanbul, Turkija, vas. 24 

— Turkijos užsienių mi- 
nisteris Sukru Saracoglu 
savo straipsnyje pareiškė.OCL V VZ OVA CAAjvZOAA^y £-zCLA VAOIYVj

Londonas, vas. 24 — An- kacj Turkija bus priversta
Fordo kompanija turi dar glijos laivyno viršininkai paskelbti karą Bulgarijai, 

Vokietija įsiverš į 
savo

ir daugiau bylų Aukščiau- praneša, kad Viduržemio (jeigu 
šiame Teisme, kurios bea- jūroje submarinais nu- Bulgariją ir įsteigs 
bėjo bus išspręstos darbi- skandino 7 italijos preki
ninkų naudai. nius laivus.nius laivus.

Litvinovas Išmestas Iš Partijos Sukilimai Bulgarijoje
I

Saracoglu savo straips- 
nyj nepasako kur baigiasi 
toji “apsaugos zona”, bet 
žinoma, kad Turkija vi
suomet laikė neitralę Bul
garija, kaipo tokios zonos 
dalimi.*

Turkijos ministerio pa
reiškimas 
sluoksniuose 
mas, kaipo 
Bulgarijai ir
Vadinasi, Turkija vali pa
skelbti kars. jeigu Hitleris 
panaudotų Bulgariją, kai
po militarę bazę.

karo bazes.
Turkija pasiryžusi lai

kytis sąjungos su Britani
ja, ir ji negali leisti sveti
moms jėgoms įsistiprinti 

“apsau-

politiniuose 
suDranta- 

grasinimas 
Vokietijai.

Pranešama, kad Bulga-’ 
rijoje. Ruščiuko mieste, į taip vadinamoje 

kuris da- nr^e Dunojaus upės įvykęs.gos zonoje”.
* * - — - -

!

pareigas bulgarai reiškė protestą!

Maskva, vas. 24 — Pra- darė įspėjimą, 
nešama, kad komunistų 
partijos konferencija iš- bar eina Sovietų Rusijos bulgarų sukilimas, kuriuo ’ 
metė iš centro komiteto, ambasadoriaus L _ 
Maksimą Litvinovą, buvu- j Berlyne, išrinktas partijos- vokiečiams ir jų kariuo- 
sį užsienių reikalų komisą-; centro komiteto nariu.. menei, kuri dabar stato 
rą. Jis kaltinamas netiku- ■ Taip pat tapo išrinktas ko-; pontoninius tiltus iš Ru
siu pareigų ėjimu. Taipgi miteto nariu Otto Kuusi-! mum jos per Dunojaus upę 

r ______

Dekanozovas,

17 Streikų Sutrukdė Apsigynimo
išmesti iš partijos N. An-’nen, Suomijos komunistų j i Bulgariją, 
teselovič, I. Lichačev ir F. ■ vadas.
Merkulov.

Paulina žemčiužina, Mo- gal būti bus visiškai likvi- 
lotovo žmona, buvo kandi-' duotas. Jis komunistams 
datų į partijos komitetą,! pasidaręs visiškai “neko- 
bet ir ji komunistams pa- šer”. 
sirodė nepageidaujama, ir 
ji išmesta.

Komunistų konferencija 
kitiems 7 komisarams pa-

Spėjama, kad Litvinovas CIO Darbininkai Už Pilną 
Pagalbą Anglijai

I

Londonas, vas. 20 — An
glijos vyriausybė praneša, 
kad iki šiol Vokietija ne
teko 3101 lėktuvų ir 7000

Chicago, III., vas. 24 — 
CIO Textile Workers unija 
priėmė rezoliuciją, kuria 
pasisako už teikimą pilnos 
pagalbos Anglijai, ir taip 
pat teikimą pagalbos Kini- 
jai ir Graikijai.

priimta 
kurioje

New York, vas. 24 — U- kų. Darbininkai reikalau- 
nited Press paduoda ži- ja priimti darban tik uni- 
nias, kad 17 streikų įvai- jistus ir pakelti algas, 
riose įstaigose, kurios turi 
valdiškų užsakymų už 
$60,000,000, sutrukdė ap
sigynimo darbus. 
Chalmers 
Milwaukee,
tarpininkaujant Federalės 
valdžios atstovams, bal
suoja priimti ar atmesti 
pasiūlytas sąlygas. '’Mi 
kompanija turi valdžicc 
užsakymų už $40,000,000. 
Streikuoja 7,800 darbinin-

Allis- 
kompanijos, 
darbininkai,

koš katalikų hierarkijoš lakūnų bekovodama prieš, ši rezoliucija 
vadai — Bostono kardino-Į Angliją. Anglija netekus konferencijoje, 
las O’Connell, Detroito ar-.851 lėktuvo, bet 427 laku- dalyvavo 116 atstovų-, nuo 
kivyskupas Mooney ir kiti. Inai buvo išgelbėti. 52 lokalų. 7kivyskupas Mooney ir kiti. Inai buvo išgelbėti.

Motor Wheel korporaci
jos darbininkai, kurie sa
vaitė kaip streikuoja, pla
nuoja pravesti derybas, 
tarpininkaujant Federalės 
valdžios atstovui, patenki
nančiai. Šis streikas pri
vertė Packard Motor Car 
kompanijos dirbtuves už
daryti. Streikuoja 3,000 
darbininkų. Kompanija 
turi $4,000,000 vertės už- 
'šaky.nu.• t'.t1 .r .
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J. E. Kardinolo O’Connell nurodymu, gavėnios’ 
taisyklės yra sekančios:

1 — Visos Gavėnios dienos yra pasninko dienos,1 
kurios baigiasi Didžiojo šeštadienio vidudienyj.

2 — Visi katalikai, tarp 21 ir 60 m. privalo pas
ninkauti, išskyrus sergančius ir sveikstančius, mote
rys silpnos sveikatos ir sudėjimo; tie, kuriems pasnin
kas kenktų sveikatai, arba iššauktų ligą, arba nusilp
nintų taip, kad kenktų eiti savo pareigas; ir tuos, ku
rių užsiėmimas yra labai varginantis ir alsinančio po
būdžio. Tie, kurie abejoja ar jie yra laisvi nuo pasnin- i 
ko ar ne, turi atsiklausti savo nuodėmklausio kunigo.

3 — Tie, kurie privalo pasninkauti, tegali tik vie
ną sykį dienoje pilnai ir sočiai privalgyti.

4 — Gavėnios metu kiekvienas trečiadienis ir 
penktadienis, antras šeštadienis ir Didžiąjį šeštadienį 
iki pietų yra abstinencijos dienos. Tačiau, Šv. Sostas 
duoda ypatingą privilegiją sunkiai dirbantiems ir jie 
privalo susilaikyti nuo mėsos tik Pelenų trečiadienį, 
penktadieniais ir Didžiajam šeštadienyj iki pietų. Vi-

r

1i 1 r ■ ~
mokėjęs 18 dolerių, o da
bar gavau 1,000 rublių (a- 
pie 200 dolerių). Taip Ru
sijoje nėra drabužių ir 
taip aukštos jų kainos.

Pradėjo tie rusai, mano 
nauji pažįstami, klausinėt, 
ar negalėčiau marškinių 
parduoti. Sutikau, bet jie 
bijosi, kad kiti nepamaty- 

| tų. Turėjau apsivilkti tre
jais marškiniais, nueit į ją 
kambarį ir čia nusivilkęs 
jiems parduot. Vienų mar
škinių buvo net rankovės 
nuplyšusios, jas reikėjo 
nuardyti, bet vis tiek už 
vienus gavau 20 rublių, už 
kitus 60 rublių. Kai nėra 
drabužių, tai rusams geri 
marškiniai ir su suplyšu- 
siomis rankovėmis.

(“Draugas”) 
(Bus daugiau)

— polemini susisiekimą.

i , i .

rauckąi iš Žiežmarių tarp

įvairios žinios
• v

i

Laiškas Iš Krų Apskrido
y •

«t gausia, kad neduoda po-;. gos aKys enA dZnieriaua duonai s„vvniJui žmonai sumokėjo 600 rub-vus Graikijos karo fronte.
Žmonės mažesnius šmote-

litų (apie 5 dolerius)

\

i

$4,700,000 
Guam bazes.

šė, kad orkestras sugrotų 
“Tipperary”, Britų pašau-

bolševi- 
kad jie 
(dženito-

Pasakoja A. Trąnauskas to pagalba atrastame vieš-1 Reikia pripąiinti, kad 
IŠ Kannn i Maskva išva- buty. Už kambarį nakčiai Maskva turi puikų Metro 16 Kauno I Maskvą įsvą- .... mrtk5fi'4K akliai _ susisiekimą

New York, vas. 24 
Romos per radio praneša, 
kad -per pastarąsias dvi 
dienas Italijos oro jėgos

nas kareivių. Daugiau vy
rų bus pašaukta į kariuo
menę vėliau.

Washington, vas. 20 — 
Jungtinių Amerikos vals
tybių vyriausybė praneša.

sustiprinimui kumentų įsitikinę, .tad už
sieniečiai — paleido.

pieriaus duonai suvynioti  J———-'" —-
- Kaune gi žmona už tą pat

“nes

Jung. Valstybių atstovų kaip tik išėjome, tuoj pa- už bagažą aš pardaviau 
butas taip pat autorizavo tikrino, kas esame. Jš do- savo, kostiumą (siūtą). Jį 

sustiprinimųil kumentų įsitikinę,,tad už- buvau dar Amerikoj pin- (? 
kęs prieš penketą metų ir

Sant# Anita Parite, Cąlifornljoj, įcad laimėjus pridėėką *10,000 arklių lenktynėse, kaip vai?de 
matęsi, numeris deėimtąa, tįafgia sėkmingai savo žygį-_______________ •__________________
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Sofia, Ęulgąna, vas. 34, 
— Jung. Valstybių minis- 

H Karle są-sose kitose abstinencijos dienose tie šeimos nariai, ku- teris George H. Fa r1 e są- 
rie privalo pasninkauti, tegali valgyti mėsą tik prin- kaj v<5rietįjos armijos 
cipaliame valgyje; tie, kurie yra laisvi nuo pasninko majoras paleidęs į jį šam- 
gali valgyti mėsą bile kada. pano bonką. Tik per plau-

5 — Vartoti mėsą ir žuvį tuo pačiu sykiu nebe- ką nepataikęs į galvą. Tai
draudžiama. -įvyko vienoje valgykloje,

6 — Tie, kurie yra laisvi jiuo pasninko ar absti- kur j y ministeris papra-
nencijos turėtų savęs išsižadėti kitokiu būdu. Į f- - -

7 — Gavėnios pamaldos bus laikomos visose ką- " Z 1
tulikų bažnyčiose, ir tikintieji privalo karštomis mal- linio"karo kūrinį, 
domis, širdinga atgaila, sakramentais naudotis Dievo1 
malonėmis. Į Sakoma, kada orkestras 

8 — Laikas išpildyti įsakymą, priimti Velykinę Pradėjo groti Tipperary , 
Komuniją, tęsiasi nuo pirmo Gavėnios sekmadienio iJd kltl P^J? . ^ptiJt 
Šv. Trejybės sekmadienio. baubti. Vokieciai pareika-

llavo, kad valgyklos vedė
jas sustabdytų orkestrą, 
kas ir buvo padaryta. Or
kestrą pradėjo groti vo
kišką valcą. Vokiečiai pa- 

vėlus į Europos karą. Se- leido bonkas į visus kam- 
natorius sako, kad jeigu ši 
šalis bus stipri ir nepames 
savo galvos, tai valanda ir 
baimė, kad Hitleris neuž
pultų niekad neateis.

Senatorius Gillette, de
mokratas ,taip pat pasisa
kė prieš bilių. Tą patį pa- 

Įdarė ir Senatorius Bulow. 
Pastarasis pareiškė: “Pre- 

_ Jzidentas pirmiau pažadėjo 
pareiškė, kad jeigu toks i išlaikyti mus nuo karo, o 
bilius bus priimtas, tai dabar iškilo kitas klausi
ais nei kiek neprisideda 
prie mūsų apsigynimo. 
Bet jis tik susilpnina apsi
gynimą”. Senator i u s 
Walsh ragina stiprinti sa- 
vp apsigynimo jėgas šioje 
šalyje, bet laikytis neįsi- diktatoriškas teises.

Senatorius Waisn 
Bitą 1776

Vyashington, D. C., vąs. 
24 — Senatorius David I. 
Walsh iš Massachusetts, 
kalbėdamas prieš bilių 
1776, kuris jeigu būtų pri
imtas, duoda plačias tei
ses prezidentui teikti viso- 
kiariopą pagalbą Anglijai,

pus. Ten buvusieji, ypač 
moterys sulindo po sta
lais, kad apsisaugotų nuo 
bonkų. Vienos bonkos sti
klai pataikė J. .V. atstovui 
Earle į ranką ir prakirto. 
Kažkas paleido bonką ir 
pataikė Vokietijos armijos 
majorui ir jis sukrito be 
sąmonės. Policija įsimaišė 
ir sukilimą numalšino.

—Kokios kainos ir koks gyvenimas Maskvoje—Mus lydi GPU agentas. =- Kaip 
raudonosios arm. karininkas nuo mūšy pirko kojines. — Bolševikams parduodu savo 

marškinius ir siūtą — Ka pergyveno amerikietis išvežtas j Sibirą.
- Komunistų planai siekia ir U. S. A.

žiavau gruodžio 15 d. Atė
ję su žmona į traukinį jau 
atradome žydelį iš GPU, 
kurs mus lydėjo iki Mas
kvos. Pasirodo, kad jis jau 
žinojo, kas mes ir kur va
žiuojame. Kelyje tas če
kistas vis gyrė Rusijos 
tvarką, pasakojo, kaip čia 
visko pilna-

Visi keliaujantieji per 
SSSR svetimšaliai turi su
stoti specialiai jiems skir
tuose f*~ 
čiuose. Tačiau mes susto
jome laisvai, su ano čekis-

Italai Nušovę 22 Lėktuvus
Iš

mas, kaip žmonės galėtų 
sulaikyti patį prezidentą 
nuo karo”.

Senatorius Brooks prie- 
jšinasi biliui dar ir dėlto, 
kad jis duotų prezidentui nušovė 22 Anglijos lėktu-

..Mte-' . į..-.. » ■

Palygink
Kiti Alės gali atrodyti 
kaip PICKWICK, bet 
tas tai tik panašumas.. 
Įsitikink apie tai pats! 

Iš KRANOBUTELIUOSE

LAIŠKAI IŠ PAVBGTOS 
LIETUVOS-- - * • s

reikėjo mokėti 45 rubliai
(apie 9 doleriai). Vakarie- Tik blizgą marmoras. Bet 
nę valgėme labai kuklią, o žmonės nesiderina prie tų 
užmokėjome 30 rublių (a- 
pie 6 dolerius).
KAIP GYVENA SSSR
DARBININKAI

Išėjome pavaikščioti po 
Maskvos miestą. Pasiekė
me ir tuos rajonus, kurių 
nerodo sovietų propagan
dinės filmos. Būdami Kau
ne mes skaitėme 

inturisto viešbu- įų pasigyrimus, 
namų sargus 
rius) iš rūsių išlaisvinsią 
ir iškelsią į buržujų rū
mus.

Kaip mes nustebome, kai 
Maskvoje radome sargus 
gyvenančius tokiuose pra
stuose skiepuose, kokių 
Kaune is viso ne būti nė
ra. Lietuviai sargai Kau
ne taip blogai negyveno.

Užėjome krautuvėn nu
sipirkt duonos. Laukia 
žmonių eilė. Turėjome ir 
mes stoti į eilę, laukti pu
sę valandos. Daugiau ne
duoda duonos, kaip kilo
gramą (du svaru). Biau-

Anglija Neri, Kad Amerika 
Sulaikytų Siuntiniui 

Japonijai
Londorita, vas. 24 —An

glijos valdžia pataria 
Jung. Valstybėms, kad jos 
valdžia nepraleistų jokių 
siuntinių Japonijai, ypa
tingai suvaržyti išvežimą 
iš Amerikos žibalo, gazoli
no, metalo ir bovelnos.

Išgamų spauda talpina 
laiškus iš pavergtos Lie
tuvos. Talpina tik tokius 
laiškus, kuriuose daugiau- 
sįa “džiaugiasi” Stalino 
“saule”. Bet ir tuose laiš
kuose galimą rąsti teisin
gų pareiškimų.

Štai viename laiške Bą-

įtaisymų — skurdžiai ap
sivilkę kaip elgetos. Net ir 
į teatrą eina kiti su vailo
kais. Paprasčiausi batai— 
130 rublių (apie 26 dole
rius), kas gi juos gali nu
sipirkt?!

Žmonės menką maistą kitko rašo: 
tegauna, bet vodką tai ge
ria kaip vandenį.
ŽMONA PARDUODA 
LAIKRODĮ ČEKISTUI

Šiek tiek žmoniškesnių 
laikrodžių — neįmanoma 
gauti. Pamatę ant mano 
žmonos rankinį laikrodį, 
pradėjo prašyti parduot. 
Viena moteris žadėjo at- 
vest pirkėją. Kaip mes nu
stebome, kai ji atvedė tą 
patį čekistą, kurs mus ly
dėjo iš Kauno. Traukiny 
jis gyrėsi, kad Rusija vis
ko turi, o kai pasitaikė 
proga, tai savo “tarnybą” 
atlikęs atėjo slapčia pirkt 
laikrodžio. Užsidarėme 
nuo žmonių kambary, kad 
jo nepamatytų nereika
lingos akys ir už laikrodį

“Kalba, kad bus dąug 
kas pagerinta darbinįn- 

■kams £r valstiečiams”, 
i (Laiškas rašytas gruodžio 
22, 1940).

Vadinasi, tik “kalba, kad 
bus daug kas pagerinta”, 
bet dar nieko nepagerino, 
o tik nualino. Trūksta dra
bužių, avalinės ir kitokių 
reikmenų. Kainos už pro
duktus taįp aukštos, kad 
darbininkas iš savo uždar
bio nieko negali nusipirk
ti.

Rašytas alpkričįo 19 d., 
1940.

“Norėčiau daug ką para
šyti, bet pąs mus sunki 
padėtis, esam griežtai 
baudžiami. Laukų darbus 
šiais metais baigiam, o ki-

liūs kemša į kišenių, o di- v- - tais kaįp dirbsim perą ži-. J!’ laikrodi buvo mokėjusi 30 ; **kad šiuo metų Amerikos dėsnius nesasi rankoje. J
kariuomenėje yra milijo-, ^>UOPOS kilogramas — lj

Kongresas Nubalsavo Su
stiprinti Guam Bazę

Washington, D. C., vas. 
24 — Jung. Valstybių val
džia ir Kongresas, neatsi
žiūrėdamas į Japonijos 
grasinimus, apsisprendė 
sustiprinti savo tvirtoves 
Pacifiko vandenyne ir sa
lose.

Atstovų Butas priėmė 
bilių, kuriuo autorizuoja 

’ $245,228,500 praplėtimui 
laivyno bazių nuo New 
Foundlando ir Trinidado 
Atlantico vandenyne iki 
Guam, 1,352 mylios nuo 
Tokio Pacifiko vandenyne. 
Bilius taip pat autorizuoja 
padaryti pagerinimus Sa
moa sargyboj.

Jung. Valstybių valsty
bės departamentas aiškiai 
pasisakė, kad jis nekeisiąs 
užsienio politikos, kad pa
gelbėjus Japonijai praplė
šti savo karinius veiks
mus.

Jung. Valstybių atstovų

__nįos, nes viskas perėjo vai- 
rublis, o sviesto-"36 ranki”“. lalkr°-
liai, taigi net apie 7 dole-ife}*®: tlk su metaUnlu re
tins. Dešra — 32 rubliaiItezehu- 
(apie 6 dol.). Ir dešrą (kil-’ PER SIBIRĄ BAISIAME 
basą) nusipirkus neduoda į ŠALTY, 
popieriaus susivynioti. Tail K teko 12 die.
žmones jsikiaa 1 kišenių, o nų važiuoti Sibirą

itas galas kyšo. .tis pašėlęs — 57 laipsniai
Žmones baisiai bloga1 j ceĮzj jaus Vladivostoke

apsirengę apiplyšę. Į mus, pritrūko pinigų. Mat už 
žiurėjo, kaip j buržujus. ^ažo (900 } ę.
Moterys nejsivaizdina, ką amą pareikalavo daugiau
reiškia turėt padoresnius 
drabužius, batus, dailesnę 
skrybėlę.
BIJO ATENTATO PRIEŠ 
MIRUSĮ LENINĄ

Nuėjome aplankyt Leni
no mauzolėjų. Įdomu, kad 
ten įeinant neleidžia turėt 
jokio rišulėlio, neleidžia nė 
rankų į kišenę įkišt —bi
jo, kad prieš mirusį kas 
nepadarytų pasikėsinimo 
su bomba ar kitu ginklu 
nesunaikintų. Matyt, yra 
toks pavojus, jeigu taip 
saugo...

Prieš kiekvieną užsienio 
pasiuntinybę stovi pora 
mašinų. Kas tik iš pasiun
tinybės išvažiuoja, kas tik 
išeina, tuoj ir seka. Ir mes 
kaip tik išėjome, tuoj pa-

i kaip 1,000 rublių (apie 200 
dolerių). Neturime iš ko 
mokėt. Dolerių turėjau, 
bet nenorėjau jų keist. Te
ko parduoti marškinius, 
bet už gerą kainą. Šios 
prekybos istorija tokia: — 
mums važiuojant trauki
niu priėjo raudonosios ar
mijos karininkas ir papra
šė, ar negalėtų žmoųa par
duot Dorą kojinių, kad ir 
panešiotų. Už dvi poras 
Rojinių sumokėjo 150 rub
lių — apie 30 dolerių.

Vladivostoke vėl pas mus 
atėjo tas pats karininkas, 
tik jau civiliai persirengęs 
— matyt bijojo, sužinoję 
apie mus atėjo ir sovietų 
artistai. Kad užsimokėti 
už bagažą aš pardaviau — • - - •• _ • A ■ _ -

stybės žinion.
“Metai pas mus buvo 

blogi, kad ir paaugo, bet 
lietus nedavė nuo laukų 
nuvalyti, ir daug ąpipūdė.

“Kariupmenėje dar ne
tarnauju- Bet Lietuvoje 
tur būt nebeteks, taip kąl- 
ba, kad išveš į gilumą Ru
sijos. Daug kas pasimainė. 
Turį būti įr tikėjimas grei
tu laiku bus panaikintas*

“Vienuolynai jau seniai 
paversti mokyklom, karei
vinėm ir kinp teatrais.

“Litas irgi greitu laikų 
žada virsti rubliu. (Jąū 
pakeistas. Red.).”

— Vąlkinįnkų kartonąžb 
ir lignino fabrikąs pava
dintas čekisto Felikso 
DzeriMnskio vardu.

Skauda gatvę — itpvtę viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 

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

Susivaldymas
Ant vienos senoviškos graikų šventyklos durų 

stovėjo toks parašas: “pažink patsai save”. Labai iš
mintingas patarimas. Bet pažinti save tai tik pusė to
bulybės. Kita pusė tai — suvaldyk save. Pirmoji pusė 
labai sunki, nes žmogus daug lengviau pažįsta kitą 
negu save. Save pažinti kliudo kažkoks nesupranta
mas aklumas savo ydas pastebėti. Tad dažnai tenka 
nugirsti šitoks posakis: “jis nemato savo klaidų”. Ir 
kas keisčiausia, kad tariąs tuos žodžius kaip tik ma
žiausiai savo klaidas pastebi. Reikia labai daug ryž
tingo atsidėjimo ir rūpestingų studijų savo ydoms a- 
tidengti ir tikro savęs atsižadėjimo prie jų prisipažin
ti. Kas tai atsiekia, tas jau šį tą žino apie susivaldymą.

Susivaldymas taip pat sunkus kaip ir savęs pa
žinimas. Dar sunkesnis. Nebereikalo senovės romėnų 
poetas Ovidius yra pasakęs: “bet nenoromis patrau
kia nauja jėga: matau ką geresnio ir pagiriu, o ką 
prastesnio seku”. Reiškia, atskiria gerą nuo blogo ir 
žino savo pareigas, bet eina blogesniu keliu, nes pris
tigo stiprios valios daryti tai, ką supranta esant gera. 
Tuo būdu susivaldyti labai sunku. Tam reikalinga il
ga vidujinė kova. O bet gi susivaldymas visiems yra 
būtinas — mokytiems ir praščiokėliams, valdantie
siems ir valdomiesiems. Visus lygiai riša krikščioniš
kos civilizacijos dėsniai. Kas nemoka susivaldyti, tą 
vadinam laukiniu barbaru, nes jo darbai žiaurūs ir 
nuodėmingi. Tokių nemaža rasime ir tarpe tų, kurie 
save šviesuomene vadina. Jų protas gali būt išlavin
tas, bet valia nėkiek neįpratus tvarkyti savo užgaidas.

Kas daugiausiai žmogui padeda susivaldyti? At
sakymas aiškus: pildymas Dievo įsakymų. Gerasis 
Dievulis taip aprūpino mūsų dvasios ramybę ir ger
būvį, kad prie Jo įsakymų nieko negalime pridėti nei 
jų pataisyti, reikia tik jų klausyti. Kai kurie Dievo į- 
sakymai atrodo persunkus mūsų silpnai ir išlepintai 
prigimčiai, bet jie yra galimi ir būtini visiems užlaiky
ti, nes kitaip visuomenės gyvenimas grįžtų atgal į 
barbarybę, kaip jau vaizdžiai matome iš esamų pa
vyzdžių: tautos pamiršusios Dievą visiškai subarba- 
rėjo.

Įsigyti taip reikalingą mums susivaldymą geriau
siai galime gavėnios metu, nes pasnikas, dvasios nu
marinimas, atatinkamos pamaldos ir specijalės Dievo 
malonės, tuo metu teikiamos, tiksliausiai veda žmo
gų prie susitvarkymo ir susivaldymo. K.

Lietuvos Naikinimo Pusmečio 
Balansas

Lietuvos Nepriklauso- tebuvo paklusnus Mas- 
mybės proga įprasta bū-. kvos įrankis dirbąs ne Lie
davo prisiminti padarytoji tuvai, bet Sovietams, 
šalyje pažanga ir atsiek
tieji laimėjimai. Šiemet 
neturėta kuo džiaugtis. 
Šiemet Nepriklausomybės 
Šventės proga kalbėtojų 
ir laikraštininkų patiekta 
tautiečiams begalo liūd
nas okupantų 1940 m. ant
ro pusmečio destruktyvi- 
nės veiklos balansas. Čia 
patiekiama to balanso 
vaizdo santrauka. Tas ba
lansas nepretenduoja būti 
pilnas. Tai neįmanoma lai-

2) Seimas. Senasis Sei
mas bolševikų įsakymu 
paleistas. Sudarytas nau
jas “Seimas” Maskvos nu
rodytu rinkimų metodu. 
Lietuvos srovių ir išvisa 
lietuvių tautinis susiprati
mas ir nusistatymas Ne
priklausomos Lietuvos at
žvilgiu buvo žinomas ne 
tik mums, lietuviams, bet 
ir pastabiems užsienie
čiams. Neginčytinas fak- 

įtas, kad lietuvių komunis-
kraščio straipsnyje ir, pa- t ’skaičius Lietuvoje la. 
gailaus trūksta davimų neskaitUngas.
pilnam bolševikų visose 
srityse šeimininkavimo re
gresui Lietuvoje atvaiz
duoti. štai tas balansas, 
sulyg sričių.

1) Valstybės Galva. Tra
giškų įvykių pasėkoje, 
Valstybės Prezidentas, p. 
A. Smetona, išvyko užsie- 
niuosna. Laikinu jo pava
duotoju, Sovietų įsakymu, 
paskirtą J. Paleckis. Pa
leckį pasirodė bejėgė fi
gūra Lietuvai vaidyti; jis

Nežiū
rint to, Sovietai pasityčio
dami iš sveiko proto ir pa
saulio sąžinės, sukūrė ko
munistinio nusistatymo 
“Seimą”. Jei gyventų Ba
sanavičius, Kudirka, Va
lančius, Vaižgantas, jie ir
gi nebūtų Sovietų pripa
žinti tinkamai atstovauti 
Lietuvos liaudį jos “Sei
me”.

3) Užsienių Sritis. Pa
naikintos visos 22 metų 
bėgyje sudarytos su kito-

mis valstybėmis politinės, 
ekonominės, socialinės, 
humanitarinės ir kitokios 
tarpusavio sutartys bei 
konvencijos. Nutrauktas 
konkordatas, panaikinta 
Užsienių Reikalų Ministe
rija. Laisvas Lietuvos su 
kitomis valstybėmis san- 
tikiavimas užsmaugtas.

4) Teisingumo Sritis. — 
Panaikinta Lietuvos Kon
stitucija, Liet. Vyriausias 
Tribunolas, Apeleciniai 
Rūmai, baudžiamieji ir ci
viliniai įstatymai, bažny
tinė metrikacija, advoka
tūros įstatymas, dabar ad
vokatu galės būti ir neiš
ėjęs juridinių mokslų. Per
organizuojami teismai, 
teisėjais galės būti neišė
jęs juridinių mokslų. Per
organizuojami teismai, 
teisėjais tegalės būti ko
munistai, Teisingumo ko
misaro žodžiais, jie turė
sią būti “naujo teisingu
mo propagandistais”. Į- 
vesta sabotažo įstatymai 
ir t. t.

Nacionalizuota: žemė,
namai, įmonės, bankai, vi
suomeninių ir politinių or
ganizacijų turtas, fondai, 
jūrų ir upių laivai, ligoni
nės, poliklinikos, vaisti
nės, kinai, ir tų įstaigų ei
namos sąskaitos. Konfis
kuota pabėgėlių iš Lietu
vos turtas. Nacionalizuota 
amerikiečių lietuvių įmo
nė: “Drobė”, o jos valdy
bos nariai nubausti kalė
jimu.

5) švietimo sritis. Užda
ryta: Teologijos - filosofi
jos fakultetas, visos pri
vatinės mokyklos, kunigų 
seminarijos, išskyras vie
ną, studentą, mokinių ir 
skautų organizacijos. Pa
šalinti kapelionai iš ligoni
nių ir kalėjimų. Panaikin
tas tikybos dėstymas mo
kyklose. Uždaryti visi 
mokslo laikraščiai, užimti 
vienuolynai, išimtos iš a- 
pyvartos vertingos lietu
viškos knygos, 
komisaras įsako 
jams mokyti 
“mylėti Sovietų 
nacionalizuota bibliotekos/Bankui Lietuvos žmonių 
įvesti skaitlingi rusų kal
bos kursai: Kaune vei
kianti 34 kursai siekiama 
padidinti iki 100. Įkurta 
marksizmo - leninizmo ka
tedra, numuštas mokslo 
lygis gimnazijose, pra
džios ir kitose mokyklose. 
Panaikinti Kūno Kultūros 
Rūmai ir tt.

6) Krašto Apsaugos Sri
tis. Panaikinta Lietuvos 
kariuomenė; dalis karių 
išžudyta, ištremta, paleis
ta, o likusieji dalis peror
ganizuojama į Raudonąją 
Armiją Įjungiant į Pabal- 
tės Karo Apygardą. Lie
tuvos Kariuomenės tur- 
Armiją įjungiant į Pabal- 
tės Karo Apygardai. Lik
viduota šaulių Sąjunga, 
Karininkų Ramovė. Karo 
mokykloj mokslo lygis nu
muštas: jon įstoti užten
ka kompartijos arba kom
jaunimo liudymo, dargi be 
pradžios mokslo baigimo, 
įvesta kariuomenėn politi
ka, kariškų laikraščių ir 
lapelių redaktoriais ski
riami nelietuviai ir tt.

7) Vidaus Sritis. Judėji
mo laisvė 30 klmtr. pasie
nio zonoje be specialaus 
leidimo suvaržyta. Užda
rytos visos socialinės glo
bos, invalidų ir senelių vi
suomenės išlaikomos prie
glaudos, nacionalizuotos 
parduotuvės, uždaryti lai
kraščiai, panaikintos vals-

w _ v •
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švietimo 
mokyto- 

mokinius 
tėvynę”,

ir pelenuose.

irHarry Danning (kairėj), iš New York Giants 
Frank Demaree per Los Angeles golfo turnamentą 
apskaičiuoja bolės galimą kryptį.

tybinės ir religinės šven
tės, konfiskuojami kam
bariai; vienam asmeniui 
teleidžiama naudotis 6 kv. 
metrų grindų plotu. Žve
jams įvesta leidimai iš
plaukti į jūrą, ir kontrolė 
prieš išplauksiant. Įvesta 
GPU Lietuvoje, kuri vei
kia nepriklausomai nuo 
vietos įstaigų; areštai, trė
mimai vykdomi be teismo 
organų ir komisariatų 
Lietuvoje žinios. Įvesta 
draudimai gyvuliams
skersti. Gatvių lietuviški 
pavadinimai pakeičiami 
bolševikų propogandiniais 
vardais. Turgai sumažėję 
ir sumenkėję ir tt.

7) Finansų Sritis. Jos 
komisaru paskirtas nieką 
bendra su Lietuva ir lietu
viais neturėjęs Kopusti- 
nas. Likviduota Lietuvos, 
Žemės, Ūkio, Kooperaci
jos, Tarptautinis ir kiti 
bankai. Nacionalizuota: — 
Maistas, Pienocentras, 
Liet-ūkis, Parama, Spau
dos Fondas, šventosios 
uosto pastatai ir tt. Įves
tas rublio Lietuvoje viene
tas apiplėšiąs Lietuvos 
žmones, nes privalomas 
kursas Sovietų nustaty
tas keleriopai didesnis ne
gu faktina Sovietų pinigų 
vertė palyginant su litu. 
Privalomai turėjo būti 
perduota Valstybiniam
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žinioje esą valstybiniai 
popieriai bei obligacijos, 
tame tarpe ir Lietuvoje 
esą Laisvės paskolos lakš
tai. Atimta iš žmonių auk
so bei sidabro daiktai ir 
užsieninę valiuta, taigi ir 
doleriai. Įvesta draudimas 
išieškoti skolas ir naciona
lizuotų įmonių ir kitais 
atvejais. Suvaržytos eina
mos sąskaitos, sumažin
tas pensijų mokėjimas, o 
kitiems visai nutrauktas 
pragyvenimo lygis pakel
tas neproporcingai pakel
tiems atlyginimams ir tt.

9) Žemės Ūkio sritis. Na
cionalizuota žemė: į jos 
fondą paimta 586,000 hek
tarai. Reforma apipiešė 
27,000 savininkų. Iš stam
besniu savininkų paimta 
388,000 hektarų, iš ūkinin
kų turėjusių virš 30 hekt. 
paimta 137,500 hekt., iš 
bažnytinių žemių ir vie
nuolynų 185,000 ha., vals
tybės ir visuomenės 16,500 
ha., kitų žemių 15,500 ha.

Iš paimtos žemės išda
linta sovkozams 56,500 
ha., miškais paimta vals
tybei 98,000 ha., vietos 
reikalams 3500 ha., komu
nistų organizacijų reika
lams 6000 ha., miestams 
8000 ha. Mažažemiams ir 
bežemiams išdalinta tik 
384,000 ha. t. y. nepilni 
5^2 ha. kiekvienai šeimai. 
Apie trūkstamų 30,000 ha.

f

likimą Sovietų statistika 
nepaduoda visuomenei at
siskaitymo.

Mažažemiams ir beže
miams įsikurti paskirta 20 
milijonų litų. Padalinus 
šią sumą iš gavusių žemę 
išeina Lt. 286 t. y. nepilni 
$48 kiekvienam.

Likviduota Žemės Ban
kas, Žemės Reformos De
partamentas, Žemės Ūkio 
Rūmai, uždaryti ūkinin
kams skirti laikraščiai, 
kaip pav. “Ūkininkų Pa
tarėjas” ir kiti. Trąšų ūki
ninkams 1940 m. sėjai pri
trūko net 37,000 tonų ir tt.

10) Prekyba ir Pramonė. 
Likviduota Prekybos, Pra
monės ir Amatų Rūmai ir 
Užsienių Prekybos Depar
tamentas. Nacionalizuota 
įmonės ir parduotuvės. Į- 
vesta kortelių sistema vi
sai eiliai prekių. Nežiūrint 
1940 m. derliaus pertek
liui, pasireiškė Lietuvoj 
rugių ir kviečių stoka. Li
gi 1941 m. pradžios įvešta 
į Lietuvą 40,000 tonų grū
dų. Eilė prekių visai išny
kę ir prekybos, kitų kainos 
begalo pakeltos, pav., ba
tai kainuoja Amerikos pi
nigais $33 vietoj ligi šiol 
mokėtų $3 iki $5; apsiaus
tas $250 vietoj $33 ir tt.

11) Darbo Sritis. Bedar
biai aprūpinami tik per 
darbo biržas. Įvesta sek
madienio darbai, jis pri
valomas ligšiolinių religi
nių ir valstybinių švenčių 
dienomis. Įmonėse įvestos 
“juodosios lentos” prasi
žengusių darbininkų pa- 
vardėms skelbti. Darbi
ninkai įmonėse skirstomi 
kategorijomis. Įvesta a- 
kordinis darbininkams 
darbas, kuriuo jie eksplo
atuojami ir verčiami ver
giškai dirbti, kad išsimai
tinus.

Pavieniai darbininkai 
likviduojami. Jų vieton 
sudaromos artelės, kurių 
naudai nusavinami pavie
nio amatininko įrankiai 
bei daiktai be jokios kom
pensacijos. Darbininkų ei
namos sąskaitos bankuo
se lygiai suvaržytos kaip 
ir kitų asmenų. Medicinos 
pagelbos paliko tik var
das, nes stoka reikalin
giausių vaistų. Prieš šven
tes darbas negali būti su
trumpinamas. Darbinin
kai verčiami grąsinimais 
dalyvauti eisenose bei mi
tinguose. Darbininko už
darbis neproporcingas pa- 
kilusiom kainom, pav., jis 
uždirba į dieną 6—7 rub
lius. Tuotarpu vyriškų ba
tų padėjimas kainuoja 28 
rublius, kulnų batams pri
mušimas 11 rublių, kiau
šinis 1 rublį ir 10 kapeikų 
ir tt.

12) Susisiekimo sritis. — 
Susisiekimas geležinke-

Gavėnia artinasi — ir Dovydai, Estera, Judita ir 
šaukia prie atgailos bei j visi šventieji asmenys pa- 
pasninko. Pelenų dienoje sninkaudavo — aštriuose 
visokios pasaulinės pra- drabužiuose 
mogos — teatrai, šokiai, Šventas Jonas Krikštyto-
baliai — geriems Katali- jas, skelbdamas Dangaus 
kams užsibaigs. Laikas Karalystės atėjimą ant že- 
paprastai joms duotas, da- mės, nupiešė jį atgailos 
bar bus skirtas pamal- laiku. Mūsų Viešpats pa- 
doms, dvasiniam skaity-’sninkavo keturiasdešimt 
mui ir geriems darbams, dienų pirm pradėjo Savo 
Užsakytose dienose bus viešąjį gyvenimą, 
susilaikoma nuo mėsinio kartodamas
valgio, ir tiek pasninkau- būtinai turim daryti 
jama, kiek galima tikėtis gailą jei 
iš dvasiniai nusilpusios 
kartos. Prie to pamaldūs, 
uolūs Katalikai pridės ma- 
rinimąsį ir savęs išsižadė
jimą. Šiais atgailos lavini
mais, sujungtais su Kris
taus Kryžiumi ir nuopel
nais, siela taps ištyrinta ir 
paruošta tinkamai, su ne
sudrumstu dvasiniu džiau
gsmu, sutikti Joje Prisikė
limo ateinančią šventę.

Mūsų laikų pasaulis žiū
ri į šį visą su pasibaisėji
mu ir panieka. Stabmel-, 
diskam protui skausmas;

I

Jis pa
mokino, jog 

at- 
norim su Juo 

draugauti. Jojo Apaštalai,
aiškiai ir dažnai, pareiškė 

Jog tai yra mūsų pareiga.
Į Bet gali kas užklausti:— 
j“Kokios, pagaliau yra šio 
įstatymo priežastys ? Ko- 

:dėl Dievas turėtų iš mūsų 
reikalauti (nes aiškiai at
rodo jog reikalauja), kad 
darytum ką taip nesma
gaus — kodėl savo kūną 
kankinti?

Kas šiek tiek supranta 
nuodėmės vidujinę blogy
bę ir jos baisų nedėkingu-piuiui onauomao «• -------------- --- -c? —

ir nesmagumas yra kas j sudrebės, kada pamąs-
bloga. Pakęsti juos, kada tys apie didelę skolą Die- 
neišvengiama, tas galima vo teisingumui, kuri neat- 
suprasti ir kartais net pa-}V^nta_> net 
girti. 1 
savo valia priimti kentėji
mus, — bedieviui yra ne
išaiškinama nesąmonė.

Su ta nuomone apsilei
dę Katalikai, gyveną paju
timais, visuomet sutinka. 
Ir bendrai mūsų Katalikai 
žmonės, būdami aplinky
bių ir visuotinos praban
gos įtakoje yra nutolę nuo 
įvykdinimo, jei ne nuo į- 
vertinimo, tų pasninkų, 
kuriuos jųjų protėviai už
sidėdavo ant savęs.

Tiesa, šiose svyruojan
čių valių ir nusilpnintų 
kūno pajėgų dienose, nėra 
daug tokių, kurie gali pil
nai pasninkauti. Šventoji 
Motina Bažnyčia tai su
pranta ir gausiai suteikia 
palengvinimų, sumažini
mų ir išimčių. Kas dvide
šimtam amžiuje josios į- 
statymų leidžiama, atro
dytų senovės Krikščio
nims, kuomet pajėgos bu
vo tvirtos, kaip ir tikėji
mas, daugiau pokylis negu 
pasninkas. Nors atgaila 
niekuomet nebuvo taip 
reikalinga kaip šiandien, 
ji niekuomet nebuvo taip 
nemėgiama kaip dabar. 
Šiandien norima ir ieško
ma tik smagumų, lengva
tų ir prabangų.

Taigi, ne tik netikintieji, 
klaidatikiai ir blogi Kata
likai priešinasi savęs mari
nimui, bet ir kaikurie šiaip 
jau pamaldūs Katalikai 
pasmerkia atgailą kaipo 
netinkamą pasaulėniams, 
ir net kaipo žemesnės to
bulybės.

Tačiau, nežiūrint ką kas 
besakytų, nėra abejonės 
jog atgaila ir marinimasis 
yra Krikščionybės pagrin
diniai mokslai ir būtinos 
dalys. Prieš Kristaus atė
jimą, Sename Įstatyme, 
pasninkai būdavo įsakomi.

a u iuuuus net pa.-. -j o----- > •— — kuomet
Bet ieškoti bėdos, bausmė yra atleista. Tas, 

kurio meilė ir liūdesys yra 
gilūs, neapkęs savęs ir no
rės skriaudas Dievo gery
bei padarytas atitaisyti.

Antra, tai yra jausmų 
suvaldymas ir atitrauki
mas nuo žemiškųjų daiktų 
pamėgimo. Toks smarkus 
lavinimasis yra reikalin
gas, kad apsisaugojus nuo 
nuodėmės ir padarius pa
žangą tobulybėje. Kariuo
menė, kuri nesilavina tam
pa pirmame mūšyje su
traškinta.

Trečias tikslas yra, kad 
išgavus iš Dievo kokios y- 
patingos malonės. Mes ne
gana suprantam Dievo as
menybės, kad galėtum pa
sakyti kodėl Jis yra mūsų 
atgailos paliestas ir paju
dintas Savo ypatingas do
vanas mums suteikti. Bet 
kad taip yra tikrenybėje 
Šventųjų patyrimai mums 
praneša.

Ketvirtas ir paskutinis 
atgailos 
las yra tas, kurio neįverti
na, net nei nesupranta, su
pasaulėjusios širdys. Tai 
yra noras būti panašiais į 
Kristų — kentėti su Nu
kryžiuotu ir dėl Jo. Kil
nioms ir duosnioms sie
loms, tai yra visų didžiau
sias tikslas, vedąs, tiesa, 
prie išsižadėjimo ir kentė
jimo gyvenimo, bet taip 
pat turįs savyje žavėjan- 
čio saldumo. Yra nesąmo
nė, bet tai Kryžiaus nesą
monė. Anot švento Pau
liaus: “Žydams papiktini
mas, stabmeldžiams gi 
paikybė, bet pašauktie
siems kaip žydams, taip ir 
graikams (reiškia — vi
siems) Kristus, Dievo ga
lybė ir išmintis.

Gyvenam prabangas my- 
linčiame pasaulyje ir ne
galim visiškai atsiskirti 
nuo tos dvasios, kuri kan
kina Kristų, 
nė yra mūsų 
sisaugoti — 
me atgailos 
ninku, kiek jėgos išgali ir 
aplinkybės leidžia, marini- 
muosi, savęs išsižadėjimu. 
Ir taip pamaldžiai ir tinka
mai Gavėnia praeis. - 

A. B. Mestis,

pasninko tiks-

liais dezorganizuotas, bė
giai pritaikinti Sovietų ge
ležinkeliams. Tokiu būdu 
susisiekimas su užsieniu 
be persėdimo ar prekių 
perkrovimo yra negali
mas. Rekvizuoti sunkveži
miai, mašinos, autobusai. 
Judėjimas 30 klmtr. pasie
nio zonoje suvaržytas ir 
taip toliau. L. Sp. Ž.

Tatgi, dides- 
užduotis ap- 

ir tą atlieka- 
būdu — pas-
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LAISVE IR PROTAS...
I

Kiekvienas žmogus turi pilną 
laisvę: mylėti, gerti, valgyti, 
rūkyti ir tt. Tai yra, daryti tai, 
kas jam patinka. Ir jeigu toji 
laisvė nebūna palydėta proto, 
tai ji nukenčia.

Pavyzdžiui šokių salėj, tūlas 
jaunuolis pastebėjo, kad jo my
limoji taip atsidavusiai nepa
žįstamojo vyriškio glėby suka 
valso bangų šokį ir porų poros 
vejama dingo didžiosios šokių 
salės gilumoj...

Jis sumišo... Jis patėmijo, kad Į 
jos dangiško mėlynumo akys 
buvo įstrigę į jos partnerį, 
jis ją šokdamas glamonėjo 
glaudė prie savo krūtinės. Ji 
neprieštaravo...

“Ne! Taip būti negali!...
Jis spruko iš šokių salės, pa

sigriebęs apsiaustą ir kepurę 
dūmė tuščiomis gatvėmis, kaip 
vėjo nešamas popiergalis. Štai 
ir tiltas pro kurį lemta jam bu
vo eiti. — “Gyvent neverta!”— 
piktoji mintis ji apstojo. Čia 
pat nuo tilto stačiu gaivu į u- 
pę... Pamatę tuo tarpu praei
viai, kad žmogus įkrito į vande
nį, suteikė pagelbą ir ištraukė 
už plaukų pusgyvį, neprotingos 
meilės parblokštą jaunuolį...

Kas kaltas?! Jis turėjo pilną 
laisvę mylėti ir pilną laisvę nu- 
siskandyti, bet jis tą laisvę nau
dojo palikęs protą, kaipo nerei
kalingą ir per tai nusikalto 
prieš save ir prieš visuomenę ir 
prieš Dievą.

Žmogus turi dėžutę kišenėje 
degtukų. Jam reikalingi užsi
degti cigaretams, cigarams ir 
t. t. Bet jis turi pilną laisvę 
tuos degtukus pavartoti kaip 
jam patinka. Ir jeigu jis pavar
tos neprotingai, jis nusikals 
prieš save ir prieš visuomenę “ir 
turės skaudžiai atsakyti - nu
kentėti.

Žmogus turi pilną laisvę iš
gerti vieną, du, tris, keturis ir 
kiek tinkamas degtinės stikliu
kų, bet kas su tuo žmogysta at
sitiks, jeigu jis nepaklausys sa
vo proto, kada jis ar ji “karžy
giškai" mieruos to spiritinio gė
rimo dožas?! Jis ar ji skau
džiai nukentės...

Yra žmonių, 
pilną laisvę, 
protingai, 
jis kilęs; 
dėkingas, 
gražų ūgį

svarbiausia — atsiduoda ver
gauti ir tarnauti svetimiems... 
tuo pačiu reikšdamas pagiežą 
ir kerštą saviesiems... Jis su 
lengva širdimi už menamų tris- 

' dešimts sidabrinių parduoda 
savo brolius, tėvus, senuolių 
kapus ir visą, kas yra vadina
ma — tėvynė ir dar daugiau, 
nes pamiršta — Dievą. Jis tuo
met sveiku protu nesivaduoja. 
Jis tuomet daro skriaudą sau, 
savo artimui broliui ir nusikal
sta prieš Dievą ir tėvynę.

žodžiu, jis išgamų keliais vyk- 
J° damas prisiplakė prie būrio ne- 
ir protingos laisvės vedamų, krau

ju susitepę, jie ir jis kartu su 
gi
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Mūsų idealai—Amžinasis Gėris, 
darbas — Tėvynės laimė, 
jaunystė — ateities gerovė.

atrodo arba labai gražus, 
dais nuklotas, arba pragariš
kas, kur vien kančia, vien nusi
vylimas...

Mylinti širdis labai jautri. Šis

** AUŠROS 
BELAUKIANT

kvatojęs, sutikęs draugą rami
nasi, kad Dievo nėra.

Dažnas netikėlis komunistas 
sudreba pasibaisėjęs savo žiau
riu prieš tėvynę ir prieš Dievą
nusikaltimu ir nekartą pamano, jautrumas kartais tragišką po- 
kad dabar Dievas stebuklą pa- būdį pasiekia. Įvairūs kaprizai, 
rodytų ir jam jo dešinę atkirs- nepasitenkinimas, nesugyveni- 
tų, tai jis tikrai savo laisvę pro- mas su draugėm, draugais čia 
tingu keliu pakreiptų ir būtų nenaujiena. Ir savo namiškiams 
nuoširdus tėvynės ir Dievo my- toks pasidaro labai keistas. Ji 
lėtojas. Gi dabar tur būt Dievo ir jis tada jaučias nuo savo šei- 
nėra, nes jis už piktą nebau- mos lyg atitrūkę... 
džia...

jais plėšia iš savo motinos ir 
tėvo paskutinį kiekį duonos, 
pasodina tėvų namuose raudo
ną mongolą - maskolių ir pats 
jam nusilenkia... Nusilenkia, 
kad lengviau ant jo kaklo būtų 
užmesta vergijos kilpa...

Jis nusikalto ir Dievui, nes jis valandoj po tavo išbandymo gy- kia. Žmonių, ypač mišrų sam- 
sulaužė jo prisakymus—“Gerbk 
savo tėvą ir motiną“, ir nusi
kalto prieš didžiausią prisaky
mą: “mylėsi savo artimą, kaip 
pats save”. Jis, neprotingos 
laisvės vedamas ir sąžinės per- prieš save, tėvynę, visuomenę ir 
sekiojamas, pragariškai nusi-j prieš Dievą.

Šis jautrumas stumia nuo ki- 
I Dievas yra ir jis atsiskaitymo tų žmonių, į nuošalumą trau-

venimo laiko šiame pasauly būrių, šalinamasi dar dėl to, 
parodys savo teisingumą. Jis kad lyg gėdinasi, lyg bijoma 
(Dievas) davė laisvą valią ir aštrių liežuvių, pašaipių žvilgs- 
protą. Jeigu protingai savo lais- nių... Šis šalinimasis yra visai 
vės nevairuosi

Einu be prietelio, be draugo, 
Žemai palinkęs nuo naštos, 
Tyrų šešėliai tik beslaugo, 
Vieni beslaugo nuolatos, 
Kurčiai po kojų žemė dunda, 
Bet nuo garsų rytai nebunda... 
Paėmęs užmirštąją lyrą 
Tyliem giesmėn įsiklausiau, 
Ir gailios ašaros man byra, 
Naktis gi dunkso dar tamsiau, 
Akordai širdį tik prislėgę 
Aušros prikelti nepajėgia. 
Pakilk, Aušrele Rytmetine, 
Tavęs aš laukiu jau senai, — 
Kaip skauda jaunąją krūtinę 
Tu viena, viena bežinai; 
Aplink tamsu, klaiku ir juoda... 
Ir nėr kas ranką man paduoda.

i Tyrai niūriau kas kartą gludo, 
O aš kelionėj pavargau; 
Sparnus nuleidus siela liūdi, — 
Nušvisk aptemęs man, Dangau! 
Siunčiu Tau maldą paskutinę,— 
Pakilk, Aušrele Rytmetine!..

“Ašarėlės”

Per septynius pastaruosius mėnesius Patti McCar- 
ty (kairėj), buvo kaipo sekretorė Dorothy Lamour, bet 
jau viskas užsibaigė. Ji irgi pasirašė sutartį su filmų 
išdirbę jais ir šiuo kartu padeda savo autograph - para
šą po paveikslu, Hollywood’e.

nusikalsi nepageidautinas, gal net kenks
mingas dalykas.

Liepsnojanti širdis savo išsi
blaškymo blogumą turi aiškiai 
žinot. I

žodžiu, meile tvaksinčiai šir
džiai labai tinka šis įprastinis 

• lio, o simpatija skrieja aplink posakis: meilės, ugnies ir van- 
I ją ratų ratus, lyg gaidys supra- ^ens nepaslėpsi...

PASLAPČIŲ ŠEŠĖLIUOSE...

Liepsnojančios Širdies 
Psichologija

sėdi dama čiuožykloj ant suole-

--------------- kaitavęs. Neduok, Dieve, “kata- 
Aiškina "Maršas Jaunystei”: strotos-: dia koja3 jis
Kaip atrodo įsimylėjęs ber- kajp

niukas, įsimylėjusi mergaitė? ..nelaimę>. rodoma vlkru.
Dažnai čia būna toki, nume- mu atjuijyt norėdamas. 

irių, kokių tik Amerikoj, bepro-t ,, .. ,
... , ...Mylinti sirdis nemaža kenčiu karalystei, galima užtikt...’.. , .-T . čia, kankinasi. Ypač mergaites
Ne be prasmes posakis: įsimy
lėję netenka galvos.

■ Neseniai spauda davė tokį 
' vaizdą: įsimylėjęs vaikinas su- 
; sipančioja geležiniais, prisira- 
j kiną, kad jo nemylinti, bet jo 
beprotiškai mylima, šios “kan
čios” sukrėsta, jam savo širdį 

! atrakintų ir jį pamiltų. 
I Bet nevisada meilė kvailystes 

rodo...
Pagrindinis liepsnojančios šir

dies bruožas šis: mylįs mylintį 
kurie turėdami inori dominuot (valdyt) myli- 

bet nepasvarstę mą širdį, nori visas, visa myli
moj širdy tilpt, visą dėmesį tik 
apie save sukoncentruot. Kai 
“jo” ar “jos” į kitą pusę suka, 
traukias, liūdesio banga stip
riai tada subanguoja. Robak- 
suose. ekskursijose, čiuožykloj 
ar kitokiame kontaktiniame 
sambūryje tai labai ryšku. Štai

Žaidimas Su Ugnimi

kas jis yra; iš kur 
kam jis turėtų būti 
kad turi sveikatą, 
ir bendrai, kad turi

laimę džiaugtis laisvu gyveni
mu, jis pradeda reikšti nepasi
tenkinimą tuo, kuo jis yra ir 
neapkęsti savo tautiečių, ir kas

I 
| širdy tos kančios stiprioj. Įsi- 
* mylėję dažnai net sulygsta, 
žvilgsnis būna čia karingas, čia 
tragiškas...

Noras antrai pusei patikt įsi
mylėjus stiprus. Patikt stengia
masi viskuo: ir savo išore, ir 
dvasios galiom. Mergaitė puo
šiasi ir berniukas (įsimylėjęs 
savo rūbais tvarkingesnis —su- 
sivėiusio, pūkuoto jo tada nepa
matysi ). Berniukas stengias at
rodyt subrendęs. Laimingas, jei 
ūsiukai ir barzdos keli gyva
plaukiai jam želia: jis skutasi, 
ir skutasi taip, kad “ji” būti
nai pastebėtų: be skustuvo jau 

> neišsiverčiąs. Vadinasi, jau vy- 
’ ras... Mergaitė irgi neatsilieka.

Jai skustis nereikia... Bet šiaip 
visa savo figūra stengiasi jau 
formingą moterį paakcentuoti. ■ 

Pasaulis širdžiai liepsnojant

Štai pagunda! Ar matai ją? 
Gal ir per daug!

Ir vis dėlto užsispyrusi į ją 
stebeilijies, ją seki; užsispyrusi 
žiūri į ją, klausais jos.

| Kodėl jos nepavarai šalin? 
Kodėl neužsikiši ausų?

Negana to, ją peni, jai meili
kauji.

Juo daugiau ji tau siūlos, juo 
ji yra piktesnė ir pavojingesnė..

O! kaip ji tave seka ir perse
kioja! ne iš “medžio” viršūnės, 
bet tūkstančiu būdu... iš kur? 
gerai žinai.

Neleisk jai apsirankyti ap
link tavo kūną, spragą į tavo 
sielos tvirtovę pramušti ar 
klastingai į tavo sielą įsėlinti 
ir tavo skaistybę sunaikinti.

Iš “V-ji K-kė”

mano tėvyne

Ida Lupino, filmų pasau
lio sportininkė naujame 
žaidimų kostiume.

Sėdėjau tuomet aukštoje 
Nemuno kalnų viršūnėje 
giliose durnose paskendęs 
ir klausiau gaisą rankomis 
parėmęs, kaip šlama šim
tamečių ąžuolų viršūnės. 
Sėdėjau ir klausiau, kaip 
ošia švelnaus vėjelio judi
nami šimtamečiai ąžuolai, 
kurie daug yra matę, daug 
girdėję ir daug pasakyti 
gali. Platus buvo tasai miš
kas, dideli ir galingi buvo 
ąžuolai, o aš vienas, men- 
kasai žmogus, sėdėjau ą- 
žuolyne ant seno kelmo ir 
veidą delnuose paslėpęs 
dūmojau dūmą. O kai savo 
dūmos galo negalėjau su
rasti, kai mano godos išau
go už mane patį didesnės 
ir man pačiam nesupran-

surasti 
Tariau

ąžuolai!

Viecuias Nušlavė knanih tamos buvo, tuomet ėmiau 
Ir Portligilijl ” kalbėti. Tariau tuomet:

Ei, paklausykit jūs, ą-

Šiomis dienomis įvyko konvencija (seimas) New Yorke, Jungtinėse 
Valstybėse stipriųjų kelių statymo raginimo reikalu, kad šalies saugu* 
mas būtų paruoštas sunkiesiems karo traktoriams pervažiuoti iš vienos 
vietos į kitą. Tuo pačiu momentu kaipo simbolišką paakstinimą atvailda- 
vo gyvu paveikslu šių keturių mergaičių pasirodymu:

I 

žuolai! Ąžuolai, jūs šimta- 
Pranešama, kad vasario mečiai, kurie daug esate 

. 16 d. baisus viesulas siau- matę, daug girdėję ir daug 
te Ispanijoje ir Portugali- pasakyti galite. Įspėkite 
joje. Ispanijoje daugiausia man jūs mano mįslę, ku- 
nukentėjo Santander, Zu- rios aš pats įspėti negaliu, 
maya ir Irun miestai. San- Atspėkite jūs man ją, ku- 
tander mieste kilo gaisras rios aš neatspėju. 
ir daug žmonių liko be na
mų, daug sužeista ir už
mušta. Zumaya mieste su
simušė traukinys ir toje 
katastrofoje sužeista 150 
žmonių, ir viesulas padarė 
daug nuostolių Irano mie
ste. Burgos ir Segovia 
miestai taip pat labai nu
kentėjo. Seville ir Cordo- 
ba viesulas pridarė daug 
žalos ir susisiekimas Ca- 
diz, Gibraltar ir Algeciras 
uostuose nutrauktas.

Portugalijoje daugiausia 
nukentėjo Lisbono mies
tas. šimtai žmonių sužeis

ti ta. _ "-- i

Sušlamėjo ir suošė tuo
met platus ąžuolas paslap
tingai. Nusilenkė viršūnė
mis visi ąžuolai į tą šalį, 
kur saulė teka, ir į tą kur 
ji nusileidžia, ir tarė šla
mėdami:
— Ei, broliia! Sėdi tarp 

mūsų mažutis žmogus, 
gal pats mažiausias iš visų 
žmonių, ir prašo atspėti jo 
mįslę, kurios atminti jis 
pats negali. Išklausysime 
jo prašymą ir pasakysime 
tai, ko jis nežino.

Vėl suošė sušlamėjo vi
sas ąžuolynas pąątaptin- 
gai. Ir nusilenkė viršūnė-

norėsi, kad ir tavo broliai 
juo pasidžiaugtų, kad pasi
gėrėtų juo visi žmonės, ir 
tie, kurie pikto, ir tie, ku
rie gero tau geidžia, įso
dink jį tuomet į sidabro 
rasomis išrasojusią žemę, 
apibarstyk baltu smėliu ir 
aplaistyk tyru šaltinio 
vandeniu. Išleis tada žie
das šaknis ir pražydės mi
lijonais žiedų, kurių kva
pas pasklis po laukus ir 
girias įr atgaivins kiekvie
ną krūtinę, kurią bus pris
lėgusios juodos dienos”.

Ir nulėkė ilgais sparnais 
suplasnojęs sakalas rai
bas, iš kur atlėkęs buvo, ir 
paliko man rožės žiedą, ku
rį nešioju prie savo šir
dies.

O kai pasiūgėjau ir pa
mačiau savo brolius, vaikš
čiojančius veidais apsi
niaukusiais, panorėjau 
saulės šalies žiedą paso
dinti į žemę, kad visi juo 
pasidžiaugti galėtų. Apė
jau devynis kartus skersai 
ir išilgai visą žemę, dieg
damas saulės šalies žiedą, 
bet niekur jis neprigijo.

Tuomet nuėjau pas toli
mų šalių pranašus, kurie 
išpranašavo, jog tik mano 
tėvynės žemėje žiedas šak
nis teįleis.

Bus daugiau sekančio 
antradienio numeryj.

TIKĖK AR NE...
Tikėk ar ne... — Mokslininkas 

Gutenbergas iš Kalifornijos sa
ko, kad vandens jūrų lygis kas 
šimtas metų pakyla keturis čo* 
liūs. Pavyzdžiui Kalifornija pa
skęsta kas šimtas metų 2 ar 3 
colius.

Tikėk ar ne... — Už šiandieni
nių miegamų lovų patogumą, 
spauda praneša, kad reikia bū
ti dėkingiems įvairiems vaba-

mis visi ąžuolai į tą šalį, 
kur saulė aukščiausiai pa
kyla, ir į tą, kur niekuomet 
jos nematyti, ir tarė šlamė
dami:
— Pasakyk, žmogau, sa

vo slaptąją dūmą. Pasakyk 
savo mįslę, ir mes tau ją 
atminsime.

Pasakiau tuomet se
niems ąžuolams savo dū
mą, kurios galo 
pats negalėjau, 
tuomet jiems:
— Klausykite,

Klausykite, ąžuolai šimta
mečiai, ką jums pasakysiu.

Apėjau devynis kartus 
visą žemę skersai ir išilgai 
ieškodamas, kur yra mano 
tėvynė, bet rasti jos nie
kur neradau.

O seniai, labai seniai, dar 
kai mažu kūdikėliu laks
čiau po savo tėvo dvarą 
laimingas ir šviesiu džiau
gsmu krykštaudamas; kai 
bėginėjau klykaudamas po 
plačias pievas ir lankas ža
lias; kai šokinėjau po so
dus žydinčius, su margo
mis plaštakėlėmis žaisda
mas, atlėkė kartą iš saulės 
šalies sakalas raibas. At
lėkė kartą scakalas ir at-, 
nešė man iš saulės šalies; 
žydintį rožės žiedą. Gražus i 
buvo tasai žiedas: devy
niais kvapais kvepėjo ir įams. Senovėje žmonės guiėda- 
devyniomis vaivorykštė- vo ant žemės, bet kada juos 
mis mirgėjo kiekvienas jo pradėjo lankyti įvairūs nepra- 
lapelis. Atnešė sakalas to- §ytj vabalai, tai jie sugalvojo 
žės žiedą savo snape, atsi- įsitaisyti 
tūpė ant mano peties ir ta
rė: “Atnešiau, žemės sū
nau, tau dovaną iš tolimos 
šalies. Iš saulės šalies tau 
atnešiau rožės žiedą žydin
tį. Nešiok tą žiedą prie sa
vo širdies ir saugok, kad 
nesuvystų. O jei kada pa-

devyniomis bet kada juos

šiandieninio modelio
lovas.

--------------- -ji
Tikėk ar ne... — Spaudęs ži

niomis patiriame, kad tūla ga
mykla išdirba sauterne </Bber- 
ry vyną iš pieno. Sakoma,,jeigu 
tai būtų prohibicijos laikas, tai 
ir karvutės būt bėdon.
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Komisarai Už Kulisų
BULIUS

Be Nubaus teks apseiti šiandie. 
Nušovė vargšą. Gaila. Bandė 
Apginti tautiečius savus — 
Toksai kvaibukas naivus. 
Reikėjo elgtis atsargiau.

SRULIUS (su panieka ) 
Kvailių čia atsiras daugiau. 
Nereik jų sėt. Jie patys dygsta 
Net ant kiečiausių akmenų.

BULIUS
Tai gal seniau. Bet numanu, 
Kad jie dabar mažėja, nyksta. 
Jų yra buvę — taip. Bet mums 
Čia pasirodžius, jie atspėjo, 
Kad laikomės tiktai ant vėjo, 
Kurs mus į pražūtį nustums. 
Akis mes pažadais aprišom, 
Mužikams Rusijoj tamsioj 
Saugiai į maišą juos sukišom, 
Tegu sau blaškos ir dejuoj’... 
Bet čia kietesnis riešutys.

SRULIUS -
Pirmiau negu jie pamatys 
Pavojų, kurs dabar jiems gręsia, 
Jau bus į maišą sukimšti.
Tik, ot, mes elgiamės nedrąsiai. 
Kam pažadėjimai tušti 
Ir tas delsimas likviduoti 
Tikybą jų iš pašaknų?
Tiesiog man daros neskanu, 
Kad vieton jiems bizūnų duoti, 
Mes diplomatija miklia 
Vos migdom sąmonę tautinę.

BULIUS
Tokia yr Stalino valia. 
Jis turi ranką geležinę 
Ir pirštinaitę aksominę. 
Jo veidas uždengtas kauke.

Delko nežaisti su peliuke, 
Kuri jau spastuosna pakliuvo?

SRULIUS (šypsosi) 
Žinau, žinau. Visur taip buvo: 
Riebi Ukraina, Kaukazas... 
Iš mūsų vėliavos raudonos 
Jie laukė laisvės, žemės, duonos, 
Dabar nuo utėlių tik kasos... 
Bet ir lietuvių kojos basos 
Ir skrandos plyšta ant pečių. 
Vadų jau nėr, tik nulių sauja, 
Kurie mums vergiškai tarnauja. 
Tai kam su juodu kaimiečiu 
Dar ceremonijas daryti?

BULIUS
Lietuvį daug sunkiau praryti 
Negu ką kitą. Jis gudrus, 
Ryžtingas, kietas ir kantrus 
Ir tiek tautiniai susipratęs, 
Kad galim pasiduot mes patys 
Jo įtakai:.— štai kur pavojus. 
Dvasia jų nepaliaus kovojus, 
Kad ir jų kūnas badą kęs. 
Ne viens ir gyvastį pašvęs, 
Bet nenuluš. O ką gi mes? 
Kad jie pradėtų maištą kelt 
Ir į kautynes įsivelt, 
Tai būt’ kas kita. Kruvinai 
Juos engtume. Bet kaip tie būrai, 
Mūs azijatai — avinai, 
Aukštesnei atsispirs kultūrai?

SRULIUS
Mes jų kultūrą juk naikinam. 
Mes jų merginom ir vaikinam 
Progų suteikiam šokt ir žaist, 
Mokinam juos tėvus įžeist, 
Pašiepti tautą ir tikybą, 
Parodom, kaip žavingai žiba 
Sovietiškoji kultūra.

BULIUS
Nėr ką čia keltis į puikybę. 
Kultūros mūs prasta kokybė. 
Mes mokam šūktelti ura!

Kiek padainuot, pašokt kazoką, 
Teatrą suvaidint šlykštoką, 
Tampyt armošką, gert degtinę 
Ir tvarką girt bolševistinę 
Ir dar šį tą. Gal kultūringa 
Tai mums atrodo. Bet juntu, 
Kad jiems tas viskas nepatinka. 
Jiems reikia pramogų kitų. 
Tuos dalykus turėj’ prie caro, 
Juose neranda nieko gero. 
Čia obruseniją vien mato 
Ir nedraugingai nusistato.

SRULIUS 
Bet mūsų kultūra sužibo 
Puikioj moderniškoj statyboj.

BULIUS
Taip. Statome aukštų namų, 
Bendrabučių ir kareivinių 
Ir įstaigų bolševistinių, 
Bet jiems tatai neįdomu.
Jie nori nuosavybės, maisto, 
Laisvų pilietiškų teisių.
Tą viską atėmėm nuo jų. 

SRULIUS
Iš tiesų, įspūdžio gan keisto 
Išsinešiau iš jūs šnekos. 
Lyg būtumėte nusiminę 
Dėl komunistinės tvarkos, 
Lyg gerbtumėte jų tėvynę 
Ir lyg pradėtumet mylėti 
Atkaklų Lietuvos pilietį.

BULIUS
Tovarišč Sruliau! Aš esu 
Daugiau ištikimas sovietam 
Negu tu pats. Bet man baisu 
Dėl ateities. Jei tu stovėtum 
Tokioj pat atsakingoj rolėj, 
Kur taip nekenčiami maskoliai, 
Tai būtum susirūpinęs.
Kai čia nėr Nuliaus, galim mes 
Kiek atviriau pasikalbėti, 
Blaiviau į ateitį žiūrėti 
Ir spręsk dalyką praktiškiau.

SRULIUS
Kaip keista. Aš gi tai sakiau, 
Kad mes silpni juos likviduoti, 
O tamsta priešingai teigei. 
Dabar vėl viską paneigei.
Jau nebeteks daugiau svajoti 
Apie laimingąjį rytojų 
ir bolševikiškąjį rojų, 
Nes viską pamini po koių.

BULIUS
Žinai, tovarišč, mūs tarnyboj 
Likimo ratas ore kybo
Ir laikos tuom, kad greitai sukas. 
Bet sukrėtimas net mažiukas 
Gal visą suardyt mašiną, 
Kada — Perkūnas viens težino. 
Gyvenam tik dabartimi, 
Mūs ateitis nėra rami.

SRULIUS
Prastoką suteiki paguodą. 
Ar gi jau viskas būt’ taip juoda?

BULIUS
Juodžiau negu įsivaizduoji. 
Gal Stalinas genijalus, 
Bet jis ne amžinas. Kas bus 
Kai jį pakirs mirtis juodoji? 
Mūs namas juk ant smėlio stovi. 
Kur mūsų pažanga, gerovė? 
Mes tarsi sužeista meška, 
Kurią visi pribaigti taikos. 
Mes nė neklausiame už ką. 
Ir taip dar ji perilgai laikos.

SRULIUS
Manai, kad ji bus pribaigta? 

BULIUS
Suprantama. Kuri tauta
Norės gyvent kaip mes gyvenam?

SRULIUS
O bet gi jau beveik pasenom 
Šioje sovietų tvarkoje.

BULIUS
Tik rusai dar pakenčia ją, 
Bet ir anie jau smarkiai šiaušias,

Nors kulkos skaldo jų pakaušius. 
SRULIUS

Sakai, jei voždiui bus kaput, 
Tai ir sovietai turi žūt?

BULIUS
Aš tiek žinau, kad bus suirutė. 
Kiekvienas aukštesnis komisaras 
Norės diktatorium ten būti.
Kils naujas civilinis karas: — 
Tada bus košė su cibuliais.

SRULIUS
O kaip gi bus su mumis — Sruliais?

BULIUS
Vaizduokis pats, aš nepadėsiu, 
Žinau, kad jums nepavydėsiu.

SRULIUS
Tai reiškia, kad ir mums bus galas?

BULIUS
Iš palaidos sovietų balos 
Nieks sausas nebeatsikels, 
Kas valdo. Mus visus įgels 
Pribrendęs jau mužiko kerštas. 
Visiems gyvenimas bus karštas.

SRULIUS
Tai kas daryt? Rankas nuleist 
Ir juodą pesimizmą skleist?

BULIUS
O, ne! Čia jau visai kas kita. 
Mums reik daryt kas įsakyta: — 
Net prarajos priėjus krantą, 
Parodyt reikia drąsų frontą, 
Girt sovietus, drūtmelagiaut; 
O kai sunkus užeina ūpas, 
Išdžiūvusias pašlapint lūpas — 
Skanios “nalivkos” paragaut. 
Tad išsigerkim — bus linksmiau 
Svajot, dainuoti, pagiedoti, — 
Ir komunizmas įdomiau 
Atrodys svaigstančiai vaizduotei.

(Išsigeria).
J. K.

SOVIETŲ PINIGAI PAVERG 
TOJE LIETUVOJE

— Ant okupuotosios Lie
tuvos gyventojų užgriuvo 
nauja baisi nelaimė: Mas
kvos įsakymu, raudonoji 
Lietuvos valdžia oficialiai 
įvedė Lietuvoje sovietų pi
nigus. Vienas litas prily
gintas 90 kapeikų. Įsaky
me pasakyta, kad bever
čiai sovietų pinigai įveda
mi Maskvos vyriausybės 
nutarimu ir kad nuo lap
kričio 25 d. rusiškieji pini
gai turi būti priimami ‘gre
ta vartojamojo Lietuvos li
to’.

Kartu paaiškinama, ko
kie pinigai yra apyvartoje 
sovietų Rusijoje: 1, 3, 5, ir 
10 červoncų, be to, 1, 3 ir 5

rubliai banknotai. Be to, 
šios metalinės monetos:— 
1, 2, 3, 5,10,15 ir 20 kapei
kų. Vienas červoncas turi 
10 rublių, o vienas rublis 
turi 100 kapeikų.

Tokiu būdu nelaimingie
ji okupuotosios Lietuvos 
gyventojai yra jau galuti- 

,nai apiplėšti: bevertis so
vietiškas pinigas oficialiai 
įvestas į apyvartą ir jam 
nustatytas tokis aukštas 
kursas, kuris nei iš tolo 
neatitinka tikrosios jo ver
tės. Lietuvoje sovietų pini
gai, kaipo beverčiai spal
vuoti popieriukai, niekuo
met nebuvo imami. Bet jei
gu kartais :

mogus, kuriam sovietiš
kas pinigas buvo reikalin
gas, tai už vieną červoncą, 
tį y. 10 rublių, buvo dau
gių daugiausia mokama 
60—70 lietuviškų centų, t. 
yį šešis septynis lietuviš
kus centus už rublį. Tuo 
tarpu dabar nustatyta, 
kad už vieną litą reikia 
mokėti tik 90 kapeikų, tai
gi net nepilnas rublis. Tad 
išeina, kad dabar už rusiš
ką rublį reikia mokėti net 

j šešioliką kartų aukštesnį 
'kursą, negu 
! vertė.

Iš to seka, 
gyventojai
baisiausiai apiplėšti. Visos 
Lietuvos vertybės yra pa
verstos niekais. Bet dar 
blogiau, kad dabar ir atly- 

„ ginimai bus mokami, ma- 
atsirasdavo tuojant sovietų Rusijos

i

I

tikroji mblio

kad Lietuvos 
okupantų yra

rublio mastu. Tokiu būdu nėra nei kiek mažesni, kaip 
Lietuvos darbininkai, tar
nautojai ir ūkininkai tik
rovėje gaus 16 kartų ma
žesnį atlyginimą, negu lai
svosios Lietuvos laikais.
Nes nesvarbu, kokia suma 
bus išmokama^ bet lemia
mos reikšmės turi tas fak
tas, kokia yra naujojo pi
nigo realioji, perkamoji 
galia. Tiesa, okupantai dar 
kartą padidino visus atly
ginimus 20%, be to, panai
kino darbo pajamų mokes
tį, valstybės biudžetui su
balansuoti išskaitymus, į- 
mokėjimus pensijų ir pa
šalpų fondui. Bet tuo pat 
metu įvestas sovietų Rusi
joje veikiantis pajamų mo
kestis, be to, mokesčiai 
būtų statybai ir “kultūri
niams” reikalams. Bet tik
rovėje naujieji mokesčiai išsiųstas Lvovan Galici

Lietuvoje anksčiau veiku
sieji, o dabar panaikintieji. 
Tad galutinėje išvadoje 
darbininkai, tarnautojai ir 
ūkininkai gaus daug ma- 

. žesnius atlyginimus ir kai
nas, negu anksčiau. Reikia 
atsiminti, kad taip pat 
maisto produktų, drabužių 
ir visų kitų reikmenų kai
nos Lietuvoje sulygintos 
su kainomis sovietų Rusi
joje. O dėl palyginimo, ką 
už gaunamus atlyginimus 
sovietų Rusijoje galima 
nusipirkti, paminėsime to
kį faktą: Vienas Lietuvos 
pilietis, žydų tautybės, iš 
profesijos gydytojas, lig- 
šiol gyveno užsienyje ir 
neseniai grįžo sovietų ro- 
jun. Pirmiausia jis negavo 
tarnybos Lietuvoje, o buvo

A. Daukantas

Tėvyne Vaduojant
(Tęsinys)

“Šunie”, — suriko Taučiaus sūnus, 
kardo makščių iššoko žibantis kardas.

“Ne, sūnau, to nedaryk, mes atleidžiam 
savo kaltininkams”, griebdama už rankos 
sustabdė savo sūnų Taučienė.

Iš išgąščio lenkas apalpo.
“Močiutę, mano pareiga kovoti ir keršyti 

priešams, bet tavo norą išpildau, dėdamas 
kardą makštysna ir pabučiavo motinos kru
viną veidą.

“Kur jūsų kiti draugai?” užklausė Tau- 
čius,

“Mes tik trys”, nusišypsojęs atsakė viršy
ta.

“Tik trys”, nusistebėjo senis.
“O kur kiti lenkai, kas su jais atsitiko?” 

klausinėjo senis.
“Keturi belaisviai, kuriuos matai; vienas 

pabėgo, o septyni granatoms kelią pastojo”, 
juokavo viršyta.

Dar Taučius norėjo ko klausti, bet viršila 
jo kalbą pertraukė sakydamas:

“Vėliau pasakysiu visą, kaip mes čia už- 
kliuvome, bet dabar laukia mūsų svarbus 
darbas. Tas pabėgęs lenkiukas, parneš dau
giau melagysčių į savo stovyklą, nekaip tik
renybėje buvo. Aš tikras, kad, dar saulutei 
netekėjus, pribus čia lenkų eskadronas”.

Tada atsigręžęs į Taučiaus sūnų, kuris su 
motinėle kalbėjosi, tarė:

ir • v
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“Pakalbėjęs su tėveliais porą valandų, jok 
vieškeliu lenkų pusėn pažvalgyti apylinkes, 
o aš vykstu surasti poziciją mūsų darbui”.

“Kazy!”
“Klausau Tamsta”, kaip žaibas išsitiesė 

trečias gusaras.
“Kazy”, imk šiuos keturis belaisvius, ir 

greičiausiai varyk į Štabo stovyklą. Apie į- 
vykį raportuok budinčiam štabo karininkui 
asmeniškai ir paduok jam šitą”, ir įspaudė 
Kaziui į ranką raščiuką.

“Klausau Tamsta, Tamstos įsakymą išpil
dysiu”, atšovė Kasys. Tada atsisukęs į len
kus tarė:

“Kieman šlėktos ir ant arklių, vyksim pas 
mus į svečius, o kelyje, jei norėsite bėgti, tai 
prašau”, nusijuokęs išsitraukė sunkaus ka- 

| libro mauzerį.
i “Sudiev!”

“Laimingos kelionės”.
Apsisuko Kazys ir dingo duryse su belais

viais. Arklių kanopų bildesį nulydėjo švil
piantis vėjas.

“Ponuli, pirma kol vyksi, gal Tamsta iš
gersi puoduką karšto ožkos pieno, nes juk 
lauke šalta; kito nieko geresnio neturiu, nes 
tie lenkai viską iš mūsų jau atėmė”, siūlė 
Taučienė.

“Tamsta močiut, tiek daug prikentėjus, ir 
dar nepamiršti mūsų karių, ir aš manau, kad 
nieko nebūtų geresnio, kaip puodukas karš
to ožkos pieno”, atsakė viršila.

Praslinkus porai minučių, visa puodynė 
karšto pieno garavo ant stalo, ir greit liko 
tuščia. Padėkojęs Taučienei už karštą pie
ną, pasirengė kelionei, ir viršila, išeidamas

duryse sustojo ir nusišypsojęs, tarė: “Iki pa
simatymo!”

“Tegul Dievas saugo tave, ir laimingos 
kelionės’”, atsakė Taučius.

Sušvilpė vėjas, sudundėjo arklio kanopos, 
ir tamsoj dingo jaunas Lietuvos gusaras.

Ilgai Tauči&us sūnus kalbėjosi su save 
tėveliais, pasakodamas apie save ir Lietu
vos kovas su priešais.

$ tf *

Parbėgęs lenkiukas į savo stovyklą, uždu
sęs reportavo štabo viršininkui, apie susirė
mimą su lietuviais, kurie, būk, juos netikė
tai užpuolė, ir be pasigailėjimo juos išžudę. 
Jam tik vienam tekę pasprukti, o leitenantas 
ir keli kiti patekę lietuvių belaisvėm Ir dar 
pridėjo, kad lietuvių būta, dvi kuopos.

Praslinkus porai minučių, visas lenkų rai
telių eskadronas laukė įsakymo. Tuoj duo
tas įsakymas vykti į tą vietą, kur sutikta lie
tuviai, ir keršyti be pasigailėjimo.

* »

Nemiegojo ir Lietuvos gusarai. Grįžęs Ka
zys į savo stovyklą, raportavo apie įvykį ka
rininkui, ir taip pat padavė viršilos raščiu
ką. Ant kurio buvo parašyta. “Permatoma 
kova dienobrėškoj, siųsk kuopą, du sunkius 
kulkosvaidžius Kazio vadovybėje. Vieta, trys 
kilometrai prieš raistyną, paskutinis kiemas 
už kaimo, prie miško! Laukiu Viršila B. D.

“Kazy”, atsiliepė karininkas.
“Klausau Tamstą”, stuktelėjo koja Kazys. 
“Belaisvius perduok daboklėn, kieme 

lauks tavęs kuopa gusarų, vyk tenai kur ra
dai šiuos. Sudiev!”

(Bus Daugiau)

£

jon. Dabar jis rašo, kad 
gavęs Lvove ligoninės ve
dėjo vietą ir uždirbąs per 
mėnesį 400 rublių. Bet ba
tų pora kainuoja — 300 
rublių. Tad specialistas 
gydytojas per mėnesį iš 
gaunamo atlyginimo nega
li nusipirkti net pusantros 
poros batų.

Lietuvos darbininkai ir 
tarnautojai, pagal naujas 
normas, gaus atlyginimo 
tarp 200 ir 300 rublių. Šio 
atlyginimo, kaip matome, 
beveik neužtenka net vie
nai batų porai nusipirkti.

Rusiškojo rublio įvedi
mu begėdiškai apiplėšę 
Lietuvos gyventojus, bol
ševikai okupantai paleido 
visą savo demagogiją, kad 
bent kiek pasaldinus šią 
karčią piliukę. Atskirais 
dekretais panaikintos dar
bininkų ir tarnautojų į- 
mokos į ligonių kasas, bet 
užtat įmonės turi mokėti 4 
ir 9 nuošimčių nuo išmo
kamo atlyginimo. Bet ka
dangi raudonoje Lietuvoje 
įmonės priklauso valsty
bei, tai tikrovėje tie patys 
darbininkai ir tarnautojai 
tuos įnašus turės sumokė
ti. Įdomu pastebėti, kad 
privatinei asmenys, kurie 
samdo tarnautojus ir dar
bininkus, turi mokėti net 
16% įnašo į socialinio 
draudimo kasas. Tad ir 
Lietuvos ūkininkai kurie 
dar galės pasamdyti berną 
ar tarnaitę, turės tokią su
mą mokėti valstybei.

Toliau paskelbta, kad 
“darbo žmonės” naudosis 
nemokama medicinos pa
galba. Bet tenka atsiminti, 
kad pačiomis pirmomis 
Lietuvos okupacijos dieno
mis jau buvo ne vieną kar
tą skelbiama, kad medici
nos pagalba būsianti ne
mokama. Tad tas pačias 
frazes bolševikai kartoja 
jau beveik pusę metų, o 
Lietuvos gyventojai tos 
palaimos praktikoje nejau
čia dėl paprastos priežas
ties: vaistinėse nėra vais
tų. Net jodo bonkutės da-
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bar Lietuvoje negalima 
gauti nei už jokius pinigus, 
o paprasta vata yra pasi
dariusi didžiausia reteny
bė.

Tuo pat metu raudonieji 
laikraščiai apsiputoję skel
bia, kad dabar, įvedus ru
siškus pinigus, esanti “pa
šalinta paskutinės kliūtys 
įsijungti į bendrą socialis
tinę statybą”. Tai esąs 
naujas darbo žmonių lai
mėjimas.

Taupykite Vartotus Pašto 
Ženklus!

Ar norite prisidėti prie tikro 
misijonieriško darbo? TAUPY
KITE VARTOTUS PAŠTO 
ŽENKLUS! Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, kuris 
neša misijoms didelės .naudos, 
o bendradarbiams gausių nuo
pelnų.

Šioje srityje daugiausia gali 
pasidarbuoti, kurie dirba ofi
suose, krautuvėse, bankuose ar 
panašiose vietose, kur kasdien 
pereina daug pašto.

Nuplėšiant pašto ženklus, sau
gumo dėliai, malonėkite apie 
patį ženklą palikti apie pusę co
lio (ar mažiau) popiero.

Kada susidarys keletą svarų 
pašto ženklų, siųskite juos “4th 
Class Mail” šiuo adresu: Mis- 
sion Club. Marian Hills Sem- 
inary, Hinsdale. III.

Viešas Pranešimas

į

L. D. Sąjungos, L. R. K. 
M. Sąjungos ir L. R. K. S. 
Amerikoj Connecticut ap
skričiai birželio 22 d. ren
gia metinę trilypę geguži
nę, kuri turės įvykti Union 
City, Conn., Waterburio a- 
pylinkėj ir jų globoje.

Todėl prašome, kitų 
draugijų bei parapijų tą 
dieną nieko nerengti. Dėl 
geresnio sėkmingumo vi
sos kuopos prašomos uo
liai pasidarbuoti.

LDS Apskričio
D r. M. J. Colney, pirm. 

B. Mičiūnienė, rašt.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Vasario 16-sios Nepaprastas Minėjimas Uragvajuje
Nežiūrint, kad Lietuvos nepri

klausomybė užgniaužta, vasa
rio 16-tos aktas Montevideo 
mieste (sostinėje demokratiš
kos Respublikos Urugvajuje), 
pastangomis Lietuvos Vadavi
mo Sąjungos Urugavajuje buvo 
nepaprastai minėtas viešu ma
nifestacijos aktu, politinio po
būdžio kokio dar lietuvių istori
ja išeivijoje nėra mačiusi. Išti
są savaitę, Radio stotys C. X. 
10. (Radijo Prensa); Radijo 
CX. 14 (Radio Ešpectador); 
Radijo CX. 16. (Radio Carve) 
ir Radio CX. 32 (Radio Agui- 
la) trumpomis ir ilgomis ban
gomis skelbė propagandą apie 
vasario 16-tos manifestaciją. 
Montevideo vietinė spauda savo 
dienraščiuse “EI Dia”, “Ei Pla- 
ta”, “EI Pais”, “EI Pueblo”, 
“La Tribūna Popular” pašventė 
ištisus puslapius apie reikšmę 
vasario 16, talpindama labai 
palankius užuojautos straips
nius ir Lietuvių istorinius vaiz
dus.

Vasario 16 d. prieš piet nuo 
10 ir 30 min. ligi 11 ir 30 min. 
per Radijo CX. 10. (Radio 
Prensa) abie jomis bangomis 
buvo transliuojama karštos kal
bos, kurias lietuviškai atliko L. 
V. S. U. Pirmininkas Dr. P. Ša- 
cikauskas, ir ponia Mikalina 
Oeslinskienė (L. V. S. Finansų 
Sekretorė), ispaniškai kalbėjo 
Sr. Mario G. Bordoni, žymus de
mokratų veikėjas ir politinės 
spaudos komentaristas, kalbė
jo taip pat du Atstovai nuo is
panų demokratinių organizaci
jų; laikotarpiais buvo transliuo- 
jamos lietuviškos dainos, cho
rai ir tautiška muzika. Pradžia 
ir užbaiga buvo su Lietuvos' 
himnu, Lietuva Tėvynė mūsų... j 

Po pietų toje pat dienoje va
sario 16, nuo 19 vai. ligi 20 vai. 
per Radio CX. 16. (Radijo Car
ve) buvo transliuojama vėl 
kita L. V. S. valanda, kurioje 
vėl buvo kalba Dr. P. šacikaus- 
ko ir p. Adolfo Kaušinio, o is
paniškai kalbėjo prof. (vietos 
Universiteto) Dr. Paysmė Re- 
yes gabus ir labai popularus o- 
ratorius; taip pat ir per šitą 
stotį buvo transliuojama lietu
viška muzika ir dainos.

Ant rytojaus t. y. 17 dieną va
sario mėn. vakare nuo 18 ir 30 
min. Montevideo Atenneo salė
je ir ant plaza Libertad prasi
dėjo didžiulė manifestacija, 
kurioje dalyvavo tūkstantinės 
minios prijaučiančiųjų ir dide
lių Lietuvos Laisvės. Demokra
tinės ir Nepriklausomos priete- 
lių, susidedančių iš įvairių tau
tybių. Manifestaciją atidarė ir 
vadovavo L. V. S. pirmininkas 
Dr. P. Šacikauskas, kuris trum
poje savo kalboje pareiškė svar
bą vasario 16 netik Lietuvių 
tautai .bet ir svarbą visam pa
sauliui, kuris kovoja už laisvę, 
demokratiją ir nori išlaikyti 
priklausomybės. Po tam buvo

perskaityta patiekti raštai už
uojautos Lietuvai nuo sekančių 
Tautų ir Demokratinių organi
zacijų: nuo graikų, prancūzų, 
anglų, lenkų ispanų ir nuo vie
tinių organizacijų: — Circulo 
Libertad; Comite Nacional Pro 
Gran Bretana; Union Democra- 
tica Checoeslovaca; Comita De 
Italianos Libres; Alianza De 
Trabajadores Intelectuales; Co
mite Pro Francia Libre; Ateneo 
De Montevideo; Comite Natio- 
nal Pro Defensa De La Demo- 
cracia; Partio Socialistai Ate
neo Popular; Comite Pro Gre- 
cia; ir Asociacion Uruguayo 
Pro Polonia.

Kalbėjo žymiausi oratoriai:— 
Dr. Pedro Diaz, Dr. Jose Eduar
do Eamierz, Dr. Pedro Cardoso 
(Parlamento Uarys) Prof. Pay- 
ses Reyes, Sr. Adolfo Tejera 
(politinis lyderis) ir Dr. Felipe 
Gil, visi kaip vienas pasmerkė 
Rusiją ir komunizmą, taip pat 
Fašizmą ir Nacional - socializ
mą. Kiekvienam kalbėtojui mi
nios žmonių darė ilgas ovaci
jas ir buvo girdėtis šūkiai šalin 
komunizmas, šalin fašizmas ir 
nacizmas. Lai gyvuoja demo
kratija, laisvė! Lai gyvuoja 
laisva nepriklausoma Lietuva 
su demokratiška santvarka! ir 
t. t. Pradžioje buvo iš radio sto
ties CX. 10 transliuota Lietu
vos himnas ir Urugvajaus, o 
ant Plazo ir Ateneo buvo girdi
mos per garsiakalbius, kurių 
visose vietose netrūko. Kalbos 
taip pat buvo transliuojamos 
per radijo, nes buvo net du mi
krofonai CX. 10. ir CX. 16. 
Spauda taip pat gerai patarna
vo ir padarė daug nuotraukų ir 
labai palankiai aprašė.

Garbės Prezidijume matėsi 
kaikurių Valstybių atstovai, 
konsulai ir šiaip vietos žymūs 
asmenys ir dideli draugai de
mokratinės, laisvos Lietuvos.

Kiek teko sužinoti, tai L. V. 
S. U. jau gavo audienciją pas 
Urugvajaus valstybės preziden
tą ir šioje savaitėje po vasario 
16 įteiks viešu aktu pareiškimą. 

Spec. Korespondentas.

PHILADELPHIA, PA.
Vietinis LRK Federacijos ap

skritys surengė vasario 16 die
nos paminėjimą, Šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Kalbėjo profeso
rius Alfredas Sennas. Jis yra 
vienas šveicariečių, kuris su ke
liais šveicariečiais ir lietuviais 
veikėjais daug pasidarbavo, kad 
įtikinus Europos valstybių va
dus, pripažinti Lietuvą nepri
klausoma valstybe. Nurodė ke
letą veikimo būdų, tikslu at
gauti Lietuvos laisvę. Žmonių 
prisirinko tiek, kiek tik galėjo 
tilpti salėje. Visi atydžiai klau
sė kalbos ir gėrėjosi vietinio 
choro dainomis ir beno muzika. 
Liet. Gelb. Fondui surinkta ke
letas desėtkų dolerių. J. Z.

EDDIE EDISON

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI

PATARNAVIMUI”

"WATTS

BATŲ DIRBTUVĖS — Kiek 
metų atgal Lowellyje turėjome 
gan daug gerų batų dirbtuvių. 
Atvykę agentai iš kitų miestų 

darbininkus išeiti į 
Darbininkai tai pa- 
ir netekome didelio 
batų dirbtuvių. Vieni

“Taip Tamsta, aš esu EDDIE EDISON nedidelis žmogus, bet pasiruošęs Jums 
patarnauti, palengvinti gyvenimo sąlygas ir padaryti, kad jis būtų malonus 
ir pakreiptas i Elektrikui į Kelią! Aš esu Boston Edison Ambasadorius, gerų 
norų ir teikiąs gerą patarnavimą. Aš dirbu Jums ir Jūsų šeimai — Jūsų na
muose ir biznio įstaigose. Aš gyvenu Jūsų kaimynystėje. Taip Tamsta, aš 
esu EDDIE EDISON Jums parankus padėjėjas, visuomet pasirengęs patar
nauti! Tėmykite mane Boston Edison pagarsinimuose. Aš turiu daug ką pasa
kyti apie daugelį dykai teikiamų patarnavimų Boston Edison klijantams ir 
gautą naudą, sutaupant darbą skirtingais elektrikiniais įrengimais. Pasima
tysime!

sukurstę 
streiką, 
klausė... 
skaičiaus 
išėjo iš biznio, kiti išsikraustė 
į kitus miestus. Šiomis dieno
mis susipratę batų darbininkai 
pradėjo organizuoti vietos uni
jas. Pasekmės iki šiol neblogos. 
Kelios dirbtuvės sugrįžo atgal, 
kitos rengiasi sugrįžti atgal į 
Lowellį. Mūsų miesto batų uni
jos rūpintojas Juozas Kaspara
vičius nemaža pastangų deda, 
kad visi šio miesto batų darbi
ninkai susirūpintų šia nauja 
unija ir per tai sugrąžintų išė
jusias geras batų dirbtuves at
gal į Lowellį.

Oniškių Baltrus.

“Torių agentes ir sykiu katutė
mis pagirti naziležninkus?"Zmo- 
nės kalba, būk organizacija, ku
ri surengė prakalbas, tai gry
niausiai katalikiška draugija. 
Kada mes Lowelliečiai atmerk
sime savo akis ir prašalinsime 
visus naziležninkus, kurie ban
do pasaulio akyse daryti mums 
viešą gėdą.

Ine.
Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limotinal dėl visokių reikalų.

sako į 
“Jūsų kaimyny- 

i stėįe E<lvSOn 
I Shop”

M0N1HL0, MASS.
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Užsisakykite Toniko Pas M« ; 
Pristatom geriausi toniką Pikni- j 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir l 

visokiems Parengimams. f 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
taftai Are., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dfedham 1304-R t

!

25 METŲ VEDYBINIO 
GYVENIMO SUKAKTIES 

“SURPRISE PARTY”

I
I

LOWH1, MASS.Neff ir p. P. Kirslienė.
pp. Kališauskai apsivedė prieš

25 metus gyvendami Cambrid-| NESENIAI MIRĖ A. A. Si
mas Matkevičius ir Aleksandra 
Versiackienė.

Sekmadienį,, Vasario 16 d., š. 
m., pp. Kazimieras ir Ona 
( Kiaršytė) Kališauskai, gyv. 
253 Ames St., Monteilo, Mass., 
minėjo savo 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktą. Ta proga jų 
dukrelė Joana surengė pagerbti 
tėvelius “surprise party”. Ban- 
kiete atsilankė virš 30 svečių ir 
viešnių, pp. Kališauskų artimų
jų iš New Bedford, Cambridge, 
Stoughton, Providence ir kitur. 
Panelei Joanai surengti bankie
tą padėjo šeimininkės p. A.

ge, tik vėliau jie apsigyveno 
Montelloje. Jie augina dukrelę 
Joaną ir sūnų Albertą. Joana 
baigus High shcool dirba Bos
tone tūlo advokato ofise, gi Al
bertas eina antruosius metus 
High school.

pp. Kališauskai yra šv. Roko 
parapijos nariai ir Kazimieras 
priklauso prie Šv. Kazimiero pa
šaipūnės draugijos, gi p. Ona 
priklauso prie parapijos ir šv. 
Monikos draugijos, taipgi Soda- 
licijos ir Federacijos skyriaus.

Svečiai ir viešnios pp. Kali- 
šauskams sudėjo savo nuošir
džius linkėjimus. Rap.

NAUJI KAREIVIAI — Kiek ■ 
teko girdėti šią savaitę įstoja į 
kariuomenę Pranciškus Stane
vičius ir Frank Brent.

dienė, sirgus astuonias savai
tes, šiomis dienomis sveiksta.

Mūsų Federacijos skyriaus iž
dininkės Elenos Kazlauskienės 
motina, Jieva Dirsienė, sunkiai 
susirgo. Po gražia priežiūra 
dukters, motina sveiksta.

STAIGIAI SUSIRGO — Mūsų 
parapijos jaunas kolektorius 
Zigmas Stanevičius staigiai su
sirgo. Skubiai nuveštas į ligo
ninę ir padaryta aklosios žar
nos operacija. Visas jaunimas 
linki Zigmui greitai pasveikti.

----------------- (
SVEIKSTA — Viktoriją Ru-

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

PAVYKO — Mūsų kolonijos 
Vyčiai turėjo savo šokius. Ne
maža jaunimo atsilankė. Matė
si jaunimo ir iš kitų kolonijų. WOODSTOCK

TYPEVVR ITER SPAGERBĖ NAZILEŽNIN
KUS — Neseniai pas mus įvyko 
prakalbos diktitoriaus švoger- 
kos. Muzikalią dalį programos 
išpildė Lawrence naziležninkų 
choristai. Mūsų kolonijos kata
likai irgi nuėjo pagerbti dikta- 

v.p, ■' 7

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08 * ’

V
t
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$10,000,000,000 BIRTHPAY

ZINUTĖS šė Kazys Ramanauskas ir Elž
bieta Palubinskaitė.

Vilimas Johnson su Juzefina 
gyv.

(Kazlauskaitės) 202 Athens St. Paliudijo jauno-

Jurgis Kanevičius su Maryte 
Dirmauskaite, gyv. 665 E. Sth 
St. Liudijo Jonas Dirmauskas ir 
Albina Kanevičiūtė.

Pranas Vilkas su Uršule Kau- 
pyte, gyv. 755 E. 5th St. Liudi
jo Pranas Kazmauskas ir Ona 
Asevieiūtė.

Vas. 22 d., tapo pakrikštytas 
Jonas Pilypas sūnus Jono ir Patti, buvusia Vestfelyte, 
Stanislavos
Janavičių. Kūmai buvo Antanas jo brolis ir jaunosios sesuo.
Janavičius ir Pranciška Petro- 
nytė.

Vas. 23 d. Krikštas tapo su
teiktas Robęrtui - Juozui, sū
nui Juozo ir Valerijos (Dravin- 
skaitės) Lesčinskų. Kūmai bu
vo Antanas šaparnis ir Ju^efi- 
na Valentaitė.< ■ ■

Vas. 22 d. priėmė Moterystės
Sakramentą šios poros:

Mykolas Jakavičius su Mary
te šįikąite, gyv. 48 O St., So. 
Bostone. Liudijo Antanas Per- 
navas ir Stanislava Šidlauskai
tė.

Pranas Ryan su Ona Juciūte, 
gyv. 259 W. 4th St. Liudytojai 
buvo Jonas McCarthy ir Margą- 
reth McCarthy.

Feliksas Stecas su Ona Gau- 
čiūte, gyv. Greenville, St., Rox- 
bury, Mass. Liūdytojąis užsirą-

ENTUZIASTINGAS N. A. 
KATALIKŲ SEIMELIS

I

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
ALKapoSus

517 E. Broadway,
So. Boston. Mase.

TEL. ŠOU Boston 2680
Ofiso valandof nuo 9 iki 12, im 
1:80 iki 6 ir nuo 4:30 Di 9 r. v 
Beredomto pno 9 iki 12 vaL 0—8 
■ttetomto nuo 9 iki 6 vai. sdraši 
NęėUtehto nup»iidUnL dieną 

(pagal sutarti)

Tą pačią dieną tapo pakrikš
tyti dvynai Rapolo ir Anielės j 
(Tamulaitytės) Freschett var-J 
dais Rapolas, Povilas. Kūmai] 
buvo Jonas Gurry ir Joana 
Freschett, Petras Tamulaitis ir 
Marė O’Brien.

Rytojaus dieną susituokė šios 
poros:

Kazimieras Glazauskas su 
Pranciška Jurkonyte, gyv. 1654 
Columbia Road. Liudijo Jurgis 
Glazauskas ir Alena Jurkonyte.

Antanas Maųųarelli su Malvi
na Mikšėnaite, gyv. 147 W. 6tb 
SL Liudijo Juoząs Magnarelli ir 
Zofija Driscoll.

Jonas Pašakamis su Marijona 
Puniene (Versęckaite), gyv. 
190 D St. Liudijo Stasys Pau
lauskas ir Antanina Tutkienė.

MIRt JULIUS MIKALIO
MS

1 ' 1111 " 11 x

TsL TBOwąrMe» 6388.

HbRskMlKI.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas

Oftoo Valaadoa. 2 — 4 ir 6 — 8

A.H.Dombr
KARPENTERIS, PENTOŠIUS 
Abelnai taisau viską prie Namo 

Ii Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

mo pataisymo, kreipkitės 
pas mane. Darbas bus pada
rytas patenkinančiai ir pri
einama kaina.

432 — 4thSt.,
SO. BOSTON, MASS.

e r. K

Vasario 22 d., anksti rytą, 
Julius Mikalionįs, 52 metų am
žiaus buvo išvažiavęs žuvauti. 
Ten nuvažiavęs krito ir mirė. 
Atbėgęs kun. Tarnas Ford, su
teikė jam sąlyginiai Bažnyčios 
paskutinį patarnavimą. Jo kū
nas tapo parvežtas namo, 68 
Thomas Park, So. Boston, Mass. 
Jis paėjo Merkinės parapijos. 
Amerikoje (So. Bostone) pra
gyveno 32 metu. Paliko žiponą 
Marijoną (Rakulevičiūtę), sū
nų, dukterį, penkias seseris ir 
brolį. Jis laidojamas iš Šv. Pet
ro par. bažnyčios įvyks vas. 25 
d., 10 vai. ryte, Naujos Kalvari
jos kapuose.

Vas. 22 d. lankėsi pas tėvelius 
įr klebonijoje deakonas J. Žu- 
rojnskis.

Kun. J. Vosylius, MIC., lankė
si pas tėvelius ir klebonijoje, 
leidžia trumputes atostogas.

OUK FQI4( Y
“The pwrp«se of the Assoeiation skali 
be to belp preserve tbe ideals and 
tradltions of oar countrj. Khe Cnited 
Statės of Aaiericu. to re v ere its iavvs 
and inspire others te respeet and obey 
fhea, and in ali vrays to aid in maklnz 
this eoentry greater and better”

VALGOMOJI! DAIKTŲ KRAUTUVES
Riekti pas biznierius mfoą, vaisius, dartpves Ir kitokius daiktus, kurte 

Skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus |r ma
loniai patarnauja. Nuėję | bllę kurių krautuvų pasakykite, kad jų skelbimų 
matote "Darbininke".

O. Baltrujiūn— Ir F £»»"$•. H* 
Tgl. POV

V!

LIETUVO8 OUKTERŲ DR-JD8 
GLOBA MGTIflpg fVfr 

PlrmininM — Eva Mariuiiftto, 
82S E. Sth SL, Bo.

Tat So. Boaton 1298
Vice-rtrmininkė — B. Gailiūnienė.

8 Winfield. SL, So. Boston, Mass. 
ProL Raft — Ona Ivaftdenft,

440 E. Sbrth St, So. Baęton, Mass. 
Fin. Raft. — Marijona Markonlutt, 

4118 Waahlngton SL, Roafintela, 
Tel. Parku-ay 2352-W. 

UcHnlnke — Ona StanLuHOto,
105 West 6th SL, So. Boeton, Ma— 

TvarkdarO — Ona Misgirdienė, 
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Kasos GI—Marijona AnlrftlhalniaBi, 
111 H SL,- So. Boston, Mass. 

O—togUK savo susirinkimus laiko kas

Tisais draugijos reikalais krstpkttis 
pas protokolų rairinlnkg.

•V. JONO Ey. BU BAbALFINt* 
DRAUGIJOS VĄLI)YBA

Pirmininkas, Juozas Svagtdys,
601 6th SL, So. Boston, Maga. 

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

ProL Raft. Jonas Glineckis,
6 Thomas Pk., So. Boston, Ma— 

Fin. Raft. Aleksandras IvaSka,
440 E. 8ixxh SL, So. Boston, Maso 

Iždininkas Vincas Zaleskas,
613 E. 5th SL, Šo. Boston, Masa 

Maršalka, Jonas ZaUds,
7 Winfieid SL, So. Boston, Masa.

Draugija laiko Susirinkimui kas tre
666 nediteeui kiekvieno rotaeelo
2 vai. po pietų, Parapijos natoj, 49*.
K. 7th SU So. Boston. Maso.

«T OOK behind the automobile, 
*-* Johnny Tax Collector, and 

you will find a nice birthday gift 
of $10,000,000,000.”

If you heard that' come out of 
the radio loud speaker, you would 
probably think that Oršon WeUea 
had taken over one of the popular 
birthday salute programa, in 
which listeners with birthdayg 
are told about hidden gifts.

Such a mesaage, however, 
would be entirely appropriate for 
uae on Tuesday, Feb. 28. That day 
is the 22nd birthday of the Amer- 
ican gasoline tox. Behind the »u- 
tomofele is more than $10,000,- 
000,000 that hu been contribąted 
in gasoline tezes by the motortng 
puKic since the birth of the 
youogster-

These billioDi of dollars in gas
oline tazes are being paid largely 
by familie* with modest incomes. 
According to studies by the fed
eral goverament, more than half 
of the car-owning families in the 
United Statės have incomes of 
less than $30 a week. For that 
reason they have small ability to 
pay taxes. •

First inaugurated in Oregon in 
1919, the gasoline tax was soon 
adopted by all thę statęs In 1932 
tbe federal goverament imposed 
a duplicating ievy, the rate of 
which vas increaaed in 1940. Most 

>of the statės also have inereased 
their tax rates, ęhięfly in the de-

pression years of 1630 to 1933 
The overall burden of federal aod 
stote sasoline tazes averages 
about 46 per cęrrt of the reteži 
price. For every f | that the aver- 
age motoruto paya for gasoline. 
he aląo an adclitional 46

may weli 
tax on its 

built wi|h 
nated the 

roads 
Bsovement to 
6f field and 

— « - upthesaįnc
baautes of the eouhtry they hgve 

slogan, »^ee Am»r- 
ięa rirat."

Thgae roads, built with gasoline

Vasario 22 d., 9:30 vai. 
ryte, Šv. Roko par. bažny
čioje šv. mišiomis, kurias 
laikė kun. J. Švagždys, 
prasidėjo Katalikų meti
nis seimelis. Pritaikintą, 
turiningą pamokslą pasa
kė kun. Jonas Vaitekūnas, 
Providence lietuvių par. 
klebonas. Po pamaldų par. 
salėje prasidėjo sesijos. Į 
prezidijumą išrinkta: A. 
Zaveckas — pirm., J. Gla
vickas — vice-pirm., A. 
Daukantas ir p-lė Mažuk
naitė

mandatų komisiją išrink
ta: kun. J. Švagždys, adv. 
A. Jankauskas, P. Rakaus
kas, J. Svirskas ir kun. K. 

i Vasys.
Dalyvavo apie 300 žmo

nių.
4

t
Biznieriai, kurie savo skeL 
bimais remia komunistų 
laikraščius arba radio pro
gramas, yra patys sau 
duobkasiai ir taip pat sa
vo brolių lietuvių paverg
toje Lietuvoje. Duobka
siams neturėtų būti vie
tos mūsų draugijose ar 
klubuose.

Jeigu mes skelbiame,
Šeimelyje daug padary- į kad nieko bendra neturėti 

ta gražių nutarimų ir re- su komunistais, tai taip 
zoliucijų. Išnešta griežta 
rezoliucija prie Sovietų 
Rusiją, kuri klastingu bū
du užgrobė Lietuvą.

Plačiau apie seimelį tilps 
kitame “Darbininko” nu-] 

raštininkais. Į meryje.

pat turime pareikšti, kad 
ir su tais neturėsime nieko 
bendra, kurie savo skelbi
mais, savo aukomis remia 
komunistų propagandą, 
nežiūrint kokioje formoje 
ji nebūtų.

&*rcvtnat haye 

Itove 
market of

great 
žy-' 
bęen produced. They do not have 
to be built. Męn, eųuipment and 
supplies can be moved over t—m 
today. There is no waiting until 
next month or next year for these 
roads. In a national emergency 
the entire nation could be moved. 
with a seat for every man, wom- 
an and child in the passenger 
cars and buses t»ow operating an 
our highway». , Thę 4,500,000 
trucks now on our highways 
could service the biggest army 
that this nation could put into the 
field

to sekretorių iš New Yorko p. 
Simutį, kuris nupasakojo da
bartinę vargingą Lietuvos pa
dėtį ir visų susirinkusių pagei
davimą greitai atstatyti Lietu-

“SIGNALAS” 
JAU PRAŪŽĖ

7
vai. vakare, Šv. Petro parapijos 

vos nepriklausomybę. Kada jis salėje, So. Boston. Mass. buvo 
tarp kitko pareiškė, kad atga- šuniniai suvaidintas veikalas — 
vus nepriklausomybę p. Anta- teatras “Signalas”. Žmonių bū
nąs Smetona daugiau Lietuvos vo prisirinkus bemaž pilnutėlė 
prezidentu nebus, ta> publikoje salė. Visi sekė komisarų veiks- 
iššaukė aplodismentus. mus ir stebėjosi jų besąžinišku-

Gabijos choras, vadovystėje mu, kurie priminė žiūrovams 
Jono Dirvelio, sudainavo keletą jų brolių ir seserų yargus Lie- 
liąudies dainelių.

Kalbėjo p. Kiškis iš
ter-

Laike pertraukos, 
Dariaus Posto Benui 
ietuviškus muzikos 
išdaryta kolekta. Aukų surink- tinka šiandieniniam gyvenimui.] 

Rap. ]

Sekmadienį, vasario 23 d.,

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
•Darbininką”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Lietuvis numeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove A F u mace Repairs 
Oil Burneru

tuvoje po komunizmo vergija.
Worces- Reikia pastebėti, kad artistų 

i buvo įdėta daug pasišventimo |
Stepono ruošiant tą veikalą scenai. Tai 
grojant didžiai girtinas dalykas atnešti ■ 

kūrinius, šių dienų publikai ką tokio, kasi

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

Šou. 0346

Leitenantas Jurkonis atskri
do iš valdiškos tarnybos, Virgi- 
nia, į sesers vestuves. Su juo 
atskrido Leitenantas Jurgis 
Glazauskas. Ponas Glazauskas 
tikisi būti greit perkeltas į Flo
ridą.

Vas. 22 d. Vytautas Ananis 
kalbėjo per rad»~apie Mfcriana- 
polio Kolegiją.

Pi lėta tatoniečiains
*

Vas. 26 d. Šv. Petro par. baž
nyčioje 7 vai. ryte, bus priva-' 
čiai šventinami pelenai. 8 vai. 
ryte pelenai bus šventinami iš
kilmingai. Jie bus barstomi 
žmonėms po kiekvienų Šv. Mi
šių, 4 vai. p. p. ir vakare prieš 
pamokslą įr po pamaldų. Vaka
rinės pamaldos įvyks 7 vai. 
Tretininkai laikys mėn. susirin
kimą.

Laike vakarinių pamaldų sa
kys pamokslą Tėvas Justinas 
Vaškys, neseniai atvykęs iš pa
vergtos Lietuvos.

Po pamaldų Tėvas Vaškys pa
sakys prakalbą bažnytinėje sa
lėje, W. Fifth St.

Per Šv. Gavėnią Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje, Stacijos bus 
vaikščiojamos kas penktadienis 
4 vai. p. p., ir 7:30 vai. vak.

Ateinantį penktadienį po Sta
cijų Federacijos skyrius laikys 
mėnesinį susirinkimą, bažnyti
nėje salėje.

uz paramą 
Vienuolynui.

T-

pp. Navickai gavo laišką nuo 
Seselės M. Evaristos iš Chica
gos, kuriame nuoširdžiai dėko-

■ <■ ■ - - .

ja Bostoniečiams 
Šv. Kazimiero 
Tarp kitko rašo:

“Kitas surprizaB, kurį galite 
pranešti Bostono ^aukotojams, 
tai, kad pereitais metais turė
jome naują liktorių dėl gyvo
sios lempos laike Keturiosde- 
šimts Valandų atlaidų. Kadangi 
tas liktorius yra panašus į 
“candlesticks”, tai ir dabar 
vartojame. Visoms Seselėms 
patinka abi aukos. Dabar Bos- 
toniečiai gali jaustis prisidėję 
prie atmokėjimo už< liktorių.

“Jūs pažįstate aukotojus. To
dėl perduokite padėkos žodį, ir 
paprašykite, kad nepamirštų 
mūsų Šv. Kazimiero šventėje. 
Būsime labai dėkingos, nes Lo- 
retto ligoninei ir koplyčiai daug 
ko trūksta.

“Prašydamos Jumg ir visiems 
Dievo palaimos sakome SuDiev 
vardu visų Seselių.

Jūsų Kristuje,
Seselė M. Evarista”.

Prakaitei

ta $76.42. ;
Po pertraukos kalbėjo Stepo-1 

no Dariaus Posto Komandie-] 
rius Jonas J. Romanas.

Jaunikaitis Ivaška, apsiren-; 
gęs lietuvišku kostiumu, labai] 
vykusiai padeklamavo porą' 
Jono Kmito parašytų poezijos 
kūrinių.

Lietuvos Garbės Konsulas, p. 
ĄntBĮĮas šalna, cituodamas iš 
pačių bolševikų raštų, nurodė 
kokioje apverktinoje padėtyje 
dabar atsidūrė Lietuvos gyven
tojai.

Vedėjas programos perskaitė 
rezoliuciją, kun vienbalsiai pri
imta, 
siųsti 
tybių 
kams

Nerenkite Komunizmo 
Propagandos

Rezoliucija nutarta pa
spaudai, Jungtinių Vals- 

Prezidentui, valainin- 
įr Rusų atstovybei.

Jonas Keras.

PADĖKA

Lietuviai, darbininkai! 
Mums praneša, kad lietu
vių kolonijose lankosi tū
las “profesorius”, kuris 
Sovietams pavergus Lie
tuvą, stojo vadovauti su
bankrutavusiems komu
nistėliams. Sakoma, kad 

jaukas renka neva radio 
'programai ar kokiems ki
tiems komunizmo reika
lams.

Komunistai džiaugiasi, 
kad Sovietai pavergė Lie- 

i tuvą, ją ir jos gyventojus 
i apvogė, kad Sovietų GPU 
■ įžymiuosius mūsų tautos 
! vadus sukimšo į kalėji- 
] mus, o kitus nužudė. Jeigu 
kuri draugija, klūbas, biz
nieriai ar šiaip žmonės 
duoda aukas tiems mūsų 
tautos parsidavėliams, tai 
jie arba nežino ką daro, 
arba tiksliai prisideda prie 
to išdavikiško darbo, kurį

Dėkoju Kun. K. Jenkui už šu
kavimą šv. Mišių ir lankymą 
mane ligoninėje. Ačiū Vincui 
Nastariui ir Ray Collins už at- 
lankymą ligoninėje. Dėkoju 
Baltramiejui Klepaskui, jo žmo- ■ 
nai, ir Petrui Kalėtai už suteik
tą pagelbą ir visiems pasižadė- dirba komunistėliai, 
jusiems suteikti tą pagelbą lai
ke mano svarbios operacijos. 
Visiems širdingai tariu ačiū ir‘taip pat lygiai

Į

{

Peter P.PIerack 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengtjM 
8odewan, Stut Metai Wort 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
g g g—12 pi Anui n iigimiokSjin* 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus 

Geras Darbas — Kainos žemo* 
317 E St., So. Boston

Tel. ŠOU 2732
Apekaltliavunai ir patarimai dykai

South Boston farage
BROLIAI 8TRAKAutKAi, Bav.

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

gąsdiną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

M1 Broadvvay So. Boston, Mass

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

L

GRABORIAI

Kovo 1 d., 7:30 vai. vak., Šv. 
Petro par. bažnyčioje, Tėvas 
Pranas Yonkus, O. P. pradės 
vesti jaunimui metines rekolek
cijas prieš šv. Kazimierą. Visi 
yra raginami lankyti šias reko-[ 
lekcijas atgailos išmaldos dva
siai ir tikslui.

Kovo 2 d., jaunimo rekolekci
jų pamokslas bus sakomas šv. 
mišiose 8 vai.

9 vai. šv. mišios bus laikomos 
S. L. Šv. Kazimiero draugijos! 
intencijai.

Ji-----------------------------------

S. Barasevičius Ir Sū
-■fCNlAUSlAS aios VALSTVB*

• IETUVIŲ GRA8ORIUS 
BALSAMUOTOJAI

I*un Notare Teto^»

254 W. Broadway,
SO. BOSTON. MASS
Tet. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta; 838 Dorchester *»♦
Tel COLumbia 2537

Patriotingieji lietuviai i 
smerkia komunistus, bet ‘ 

,,---- - ------------ r„.v smerkia ir
lai Dievas atlygina jums vi-Į tuos, kurie savo centais 
siems. K. Katilius, remia tuos išsigimėlius.Sekmadienį, vasario 16 d. So. 

Bostono Municipal svetainėje į- 
vyko prakalbos paminėti Lietu
vos nepriklausomybės sukaktį, 
kurias surengė “So. Bostono 
Komitetas Kovai už Nepriklau
somą Lietuvą”.

Prieš trečią valandą po pietų, 
organizuotai atmaršavo iš savo 
namų Amerikos Legijono Ste
pono bariaus Postas Nr. 317, 
kartu sji savo karišku benu ir 
lydimi Jungtinių Valstybių, 
Lietuvos ir Amerikos Legijono 
vėliavomis.

Benui užėmus vietas svetainė
je, Posto komandieris, Jonas J. 
Romanas įsakė pristatyti vė
liavas. Benui grojant griaus- 
įpingą maršą ir publikai susto
jus, Legijonieriai atlydėjo vė
liavas prie estrados. Benas su
grojo Jungtinių Valstybių ir 
Lietuvos himnus.

Po to programos vedėjas p. 
Antanas Matijoška, pasakęs į- 
žanginę kalbą, perstatė kalbėti 
Lietuvos Generalinio Konsula-

I

LDS 1-mos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

įvyks antradienj, vasario 
25 d., š. m., 7:30 vai. vaka
re, “Darbininko” salėje, 
330 E St., So. Boston.

Kviečiami visi nariai at
silankyti. Valdyba

'M:

YVONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

YVONNĖ NIAURA,
Lietuvaitė plaukų grožio kultūros žinovė-ekspertė
9 EASTERN AVĖ. DEDHAM, MASS.

TekDed 1636 ’

e

CASPER
FUNERAL HOME
187 Oorchester Street 

South Boston. Mass. 
Joseph V.Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

B?lsamutojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

TeL ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Ma?®.

O. A. Zaletskas F. E. Zaletskaa 
Graboral ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boeton 0816 
Tel. ŠOU Boeton 2606



Antradienis, Vasario 25, 1941

reštais ir jų ištrėmimu, 
tuo tarpu į vietines kon
centracijos stovyklas pri
verstiniems darbams.

Miestuose ir kaimuose 
sukimšta daugiau pusė Usti į paliepęs gyventi, 
milijono sovietų kariuo- ■--------------------------

atidarant Lietuvių Suvažia
vimą. Urugvajuje 12 d. Sau
sio mėn. 1941 m., salėje “Cir- 
culo Espanol Republicano” 
ant gatvės Soriano 1126, 
Montevideo mieste.

Gerbiamieji svečiai Ar
gentiniečiai, Broliai Lietu
viai ir Lėti u vės!

Mūsų senoji tėvynė Lie
tuva, jau greit metai, kaip 
velka sunkų bolševikų o- 
kupacijos jungą.

Artimiausi mūsų kraujo 
broliai ir seserys, daugelio 
tėvai bei giminaičiai ken
čia žiauriausius persekio
jimus nuo komunistiškų 
čekistų rankos.

Tūkstančiai mūsų ge
riausių tautiečių sugrūsti 
į kalėjimus arba ištremti 
į Rusijos gilumą sunkiems 
darbams.

Daugelis suimtųjų sėdi 
kalėjimuose be teismo jau 
nuo 11 dienos liepos (pir
mi masiniai suėmimai 
prieš komunistinio “Sei
mo” rinkimus) nežmoniš- dama drabužių ir avalinės 
kai žiauriųjų bolševikų a- atsargų greit neturės kuo 
gentų kankinami ir badu apsiauti bei apsivilkti, 
marinami. Mums jau žino- Naujieji Lietuvos vieš
nios pavardės keliolikos pačiai bandė pravesti že- 
aukštų karininkų, mirti- mes reformą atimant že- 
nai nukankintų, bolševikų mę iš tų, kurie turi dau- 
kalėjimuose, o kiek jų žu- giau 30 ha. ir atiduoti be- 
vo, apie kuriuos tik vėliau žemiams. Bet ši “reforma” 
sužinosime. įnešė tik maišatį į ūkinin-

Panaikintos visokios kų tarpą, nes dėl tos re- 
žmonių politinės ir kultu- formos vos neliko neapsė- 
rinės laisvės, uždarytos vi- ti laukai. Tik vienas treč- 
sos be jokios 
lietuviškos draugijos, pa- mus žemei gauti buvo ap- 
liekant veikti tik vieną ko- rūpinti žeme, bet ir tie 
munistų partiją; uždraus- “laimingieji” šiandien jau
ti visi, iki vienam, lietuviš- čiasi nelaimingais, nes 
ki laikraščiai, išskyrus, ži- jiems įsikurti jokios pa- 
noma, kelis komunistinius gelbos nieks nemano duo- 
laikraštukus garbinan- ti. Ūkininkai bijodami, 
čius Staliną i 
bolševikų tvarką.

Pailgintas 
darbas dirbtuvėse 
kaip baudžiauninkai 
rišti prie fabrikų, 
laisvės pasitraukti iš dirb
tuvės arba pasiieškoti ge
resnio darbo.

Darbininkų atlyginimai 
fabrikuose daugelyje vie
tų palikti tie patys, o kai- 
kur tik nežymiai padidin
ti. Žmonės savo uždarbiu 
nebegali išgyventi, nes dėl 
maisto ir prekių trūkumo 
viskas beveik dvigubai pa- miestuose ir kaimuose se- 
brango. Į darbininkų nusi- kvestruoti sovietų kariuo- 
skundimus atsakoma

nieji butai atiduoti sovie
tų kariuomenės karininkų 
ir čekistų šeimoms, o lie
tuviai tūkstančiais iš tų 
butų iškraustomi ir turi

Buvo skelbiama bolševi-
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čienė, M. Janulaitytė, J. Jurė
nas, J. Leknickas, J. Leskevi- 
čius, A. Lukša, M. Mašnickas, 
A. Plaušinis, J. Pazniokaitis, A. 
Sakalas, J. Šarkis, V. Sirvydas, 
J. Vilkaitis, F. Tamašauskienė, 
J. Žinaitis. Kiti po mažiau au
kavo.

Klausovai vienu balsu priėmė 
sekamą rezoliuciją:

“Mes, atstovai 5,000 Montre- 
• alo ir apylinkės lietuvių, susi- 
! rinkę paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės Vasario 16-tos 
šventę, išklausę kalbų Kanados 
Lietuvių Sąjungos pirmininko, 

»A. Sakalo, Šv. Kazimiero para
pijos klebono, kun. Jono Bobi- 
no , DLK Vytauto draugijos 
pirmininko, J. Šarkio, Kunigų 
Vienybės sekretoriaus, kun. J. 
Balkūno, ir kunigų marijonų 
kun. Andriuškos ir kun. Poškos, 
vienu balsu nutariame: greižtai 
užprotestuoti prieš nelegalę, vi
sas sutartis laužančią, Sovietų 
Rusijos begėdišką okupaciją 
Lietuvoje, kurios Lietuvos liau
dis niekados neprašė ir kurios 
griežtai nenori. Mes pareiškia
me savo nuoširdžią ištikimybę 
Kanadai, jos kovoje prieš Eu
ropoje įsiviešpatavusį diktatū
rinį barbarizmą, kuris mažąsias 
tautas smaugia ir atima iš 
žmogaus paprasčiausias žmo
niškumo ir pilietybės teises. 
Mes tikime, kad Kanados ir 
Anglijos laimėjimas pagelbės 
sugrąžinti laisvę Lietuvai, kuri 
nenori aziatinės Maskvinės dik
tatūros, bet nori gyventi laisvu, 
demokratiniu, europiniu, lietu
višku gyvenimu.”

Po programos KLS suruošė 
mažas vaišes, kurių metu ar
čiau susipažinta ir pasikalbėta 
tautos ir vietos lietuvių reika
lais.

Kun. Balkūno iškalbumas, 
jausmingas, gilus patriotizmas 
ir sumanus galvojimas paliko 
montrealiečiuose puikią atmin
tį. Tikimės kun. Balkūną vėl 
neužilgo pamatyti, Šv. Kazimie
ro parapijos 25 metų bažnyčios 
pastatymo sukaktuves minint.

V.

Kanudicčių Lietuvių Balsas 
Prieš Pavergėjus

Montrealio lietuviai pridėjo 
savo pasiryžusį balsą prie tūks
tančių po visą pasaulį išsisklais
čiusių lietuvių, kada per šių 
metų Vasario 16-tos minėjimą, 
pareiškė, kad su begėdiška sve
tima okupacija Lietuvoje jie 
nesutinka ir kovos iki Lietuva 
vėl bus laisva ir lietuvių ran
kose.

Vasario 16-tos minėjimą su
ruošė Kanados Lietuvių Sąjun
ga, parapijos salėje. Vakaro 

i kalbėtoju buvo amerikietis, ku
nigas J. Balkūnas. Jis dviem at-' 

i
.vėjais kalbėjo ir savo jausmin
ga, oratoriška kalba paliko 
klausovuose neišdildomą atmin
tį ir pasiryžimą kovoti dėl Lie-

I *
tuvos laisvės. Pačios “tarybi
nės” Lietuvos spauda atsirem
damas, jis faktais nurodė, kad 
šiandien lietuvis darbininkas ir 
valstietis mažiau uždirba, ma
žiau pirkti gali, mažiau laisvės 

; turi, negu Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Vienu žodžiu, šian- 

Mažytis šuniukas, kurio savininkas yra Myron dien lietuvis darbininkas ir val- 
Rou^t, Chicagoje. Jis įsitaisė specialų savo apsiauste stietis galutinai atstumtas 

svarstyti ir spręsti savo gyve
nimo ir tvarkos klausimus. Vis- 

tautos tęsti Lietuvos Valstybės ką valdo svetimi.
-■ Prcrramą pradėjo KLS pirm.

Gerbiamieji Urugvajaus a. Sakalas, vedimą pavesdamas 
V. Sirvydui. Šv. Kazimiero pa
rapijos choras sugiedojo Lie
tuvos ir Kanados himnus, po 
to, vėliau, dar keletą labai ge
rai išėjusių dainų. Muzikalėje 

_ programoje be to dar buvo: pa- 
ir garbingas lietuvių tau-.reiės Irena ir Ramutė Ivaškevi- 
tos pastangas palaimins čaitės, jaunoji Rūta Kilmonytė

menės, kuri greit suval- kų spaudoje, kad lietuvių 
gys visas mūsų Tėvynės 
maisto atsargas ir privers 
mūsų brolius kęsti badą.

Suvalstybinus pramonę, 
prekybą ir negaunant iš 
niekur žaliavų pradėjo 
trukti visokių gyvenimo 
reikmenų, kaip drabužių, 
avalinės ir net baltinių. 
Jau šiandien prie krautu
vių stovi ilgiausios eilės 
pirkėjų, bet mažai ką be
galinama nusipirkti, nes 
daug prekių išpirko skait
linga sovietų armija, ku-; 
rios kariai gausiai perkasi I 
ir siunčia savo giminėms į 
Rusiją, kur tų prekių yra 
daug didesnis trūkumas.

buržuazija — valdininkai 
turės butus užleisti bied- 
nuomenei — darbinin
kams, o atsitiko nelauktas 
dalykas. Darbininkai liko 
gyventi savo senuose bu
tuose, o į lietuviškos bur
žuazijos vietas atėjo so
vietiški buržujai. Tokių 
“svieto lygintojų” nelaukė 
net lietuviai komunistai, 
kurie šiandien jau patylo
mis niurna prieš okupan
tų valdžią, bet nieko nega
li padaryti.

, j Pagal sovietinę sistemą 
į aukščiausia valdžia kraš

te priklauso komunistų 
partijai. Kadangi Lietuvos 
komunistų partijoje 75 

Pirmoje eilėje nukenčia' nuošimčių nariai yra žy- 
biednuomenė, kuri neturė- dai, o tik 25 nuošimčiai 

lietuviai, tai visą galią par
tijoje turi žydai.

Kaip žydai komunistų tą 
savo galią naudoja prieš 
lietuvius, ypač inteligenti
ją — jų vadinamą buržua
ziją, matysime iš šio atsi
tikimo.

Žydų turtuolių — tikrų 
buržujų Lietuvoje kelioli
ka kartų daugiau kaip lie
tuvių, bet iš žydų buržua
zijos areštuotas tik vienas 

išimties dalis padavusiųjų prašy- kitas, o lietuvių areštuotų 
priskaitoma iki 10,000 as
menų.

Bolševikai norėdami pri
dengti savo piktus tikslus 
lietuvių tautos atžvilgiu, 
ir sušvelninti pasaulio a- 
kyse Lietuvos okupacijos

r

Routt, . _ _ _ _ _
kišemų ir šuniukui pavargus ji pasiima į kišenių.

i

ir ginančius kad neatimtų iš jų ūkio faktą, pavartojo dar vieną 
| inventorių, pradėjo nai-‘gudrylį. Vos tik paėmę 

darbininkų kinti net veislinius gyvu- 
ir jie liūs, dėl ko, žinoma, nu- 

pri-i kentės ūkio produkcija ir 
neturi sustos visoks Lietuvos 

krašto progresas.
Tikybos suvaržytos, už

draustos visokios religinės 
procesijos, atimtos visos 
bažnytinės nuosavybės ir 
jau vedama didelė propa
ganda komunistų spaudo
je, kad uždrausti kuni
gams net pamokslus sa
kyti. Visi geresni namai

menės reikalams. Gėrės-a-

South .Boston
I

Telefonas
VVorcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia RdM
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BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IS KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
VVorcester, Mass.

Lietuvos valdymą į savo 
rankas paskelbė neva lais
vus Seimo rinkimus. Daly
vauti rinkimuose žmonės 
buvo varu varomi ir gra
sinami. Nominuoti kandi
datus į Seimo narius turė- 

t jo teisę tik viena komunis 
tų partija. Todėl per rinki
mus į Seimą atstovais te
galėjo patekti tik komu
nistai arba jiems palankūs 
asmenys.

Nors žmonės mažai teė
jo balsuoti, bet buvo pa
skelbta, kad “Seimas” iš
rinktas.

Susirinkęs “seimas” vie
nų komunistų atstovų, ir 
aiškiai vienbalsiai dargi su 
džiaugsmu išnešė tą gar
sųjį nutarimą prijungti 
Lietuvą prie sovietų są- 

• jungos, kaip to norėjo Ma- 
!
1 istorija, tur būt,
‘ antro tokio tautos valios 
; klastojimo.
r klasta įvykdytas prijungi

mas neįpareigoja lietuvių 
tautos, todėl ir jokių poli- 

itinių pasekmių mūsų tau- 
'.ta negali turėti.

Į Taip atrodo dabartinis 
i lietuvių gyvenimas bolše- 

; » vikams valdant Lietuvą. 
;; Bolševikų pažadais ap- 

i gauta visuomenė blaškosi 
ir neranda išsigelbėjimo. 
Joks teisingas lietuvių 
skundas nebebus išgirstas 
pasaulyje, nes susisieki
mas su Europa ir pasauliu 
visai nutrauktas, išvykti 

i nieko neišleidžia, laisva

! 
!
!
!

skvos valdovai. Pasaulio 
nežino

Apgaulė ir

Visos -pavergtos f 
viltys nukreiptos į savo atstatymo darbą, 
brolius išeivius, į brolius 
lietuvius gyvenančius sve- Lietuviai! būkime verti 
tur laisvose šalyse. garbingų savo bočių pas-

Tik męs, vieni lietuviai tangų ir narsių savanorių 
išeiviai begalime padėti kraujo aukos kuriant Ne- 
nelaimingai brolių tautai priklausomą Lietuvą, 
ir sėkmingai kovoti dėl 
Lietuvos išlaisvinimo iš 
bolševikų jungo.

Mūsų pareiga nuolat pri
minti pasauliui apie mūsų 
tautiečių nelaisvę ir bolše
vikų jiems daromas 
skriaudas.

Nuolatinis beldimasis į 
pasaulio valdovus ir geros 
valios tautų sąžinę, pri
vers bolševikus atsargiau 
elgtis su mūsų tautiečiais 
okupuotoje Lietuvoje ir 
karui baigiantis, pertvar
kant Europos žemėlapį, 
pasaulio galiūnai greičiau 
atsimins pavergtą tautą ir 
sugrąžins mums Nepri
klausomybę.

Lietuvių tautos gyvybė 
turi reikštis šiandien mū
sų išeivių intensyvioje vei
kloje. Gausinga lietuvių 
išeivija, daugiau milijonas 
žmonių turi pakelti ant sa
vo pečių Lietuvos valsty
bės atstatymo naštą ir iš
laisvinti savo brolius iš 
žiaurios okupacijos jungo. 
Mes Urugvajaus lietuviai 
esame irgi dalis tų pačių 
brolių lietuvių, todėl visi 
kuo kas gali padėkime 
Lietuvos Gelbėjimo darbą 
dirbantiems žmonėms. 
Tuo tarpu iš mūsų, Urug
vajaus lietuvių, niekas ne
reikalauja kraujo aukos, 
tai mes nors darbu ir ma
terialiai, aukomis prisidė
kime prie Lietuvos išvada
vimo.

Mūsų tautos didinga 
praeitis, garbingų tautos 
sūnų, Lietuvos kariuome
nės savanorių pralietas 
kraujas Nepriklausomy
bės kovose įpareigoja mus

• v
Mūsų kilnias, teisingas

I
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Visagalis Dievas ir pritars įr parapijos vyrų kvartetas. Y- 
visas pasaulis — ir įvyks patingo įspūdžio paliko Kajac- 
taip, ko taip visi trokšta- |ko daina apie okupantus. Kai- j 
me. Iš karo griuvėsių kel- bas, be kun. Balkūno, dar sa- 
sis Nepriklausoma Lietu- ikė: kun. J. Bobinas, kun. An- 
va. Išlaisvintieji broliai su driuška, ir kun. Poška. Pasta- 
dėkingumu amžiais minės rieji eina aukštus kursus Lavai 
savo brolius išeivius ir universitete, Quebec mieste, ir < 
siųs padėkos himnus uz jų tuo metu buvo atvykę pastudi- • V 11 “ ••išgelbėjimą.

Urugvajaus lietuviai ir knygyne, 
lietuvės, išmušė jūsų va- nant, Marė Žinaitytė ir p-lė Na- 
landa parodyti pasauliui ruševičaitė prisegiojo tautos 
lietuvių tautos vertybę. J ženkliukus. Aukų publika čia

Kova už Nepriklausomą j sumetė arti $20. Be to, dar rin
kta aukos, kurių sumesta — 
$33.10.

Aukavo: kun. J. Bobinas — 
$3.00; po $1.00 — M. Ivaškevi-

Lietuvą — mūsų garbės 
reikalas!

Baigdamas kalbėti norė
čiau padėkoti ir pareikšti 
savo ir visų čion 
vimo 
vardu 
mie ji 
mūsų 
dėl Jūsų pasišventusių ir

Suvažia-
Lietuvių Steigėjų 
Tamstoms gerbia- 

svečiai. Reiškiam 
nuoširdžią padėką

I

<

; i spauda ir susirinkimai UŽ- 
i r drausti, visuomenės veikė-

* i jai; nugrūsti į kalėjimus ir 
gg? ikęyeentracijos stovyklas.

M.1MKJ.NA
Lietuvis Gydytojas

Sėkmingai vartojam aauHa spin
dulius. Diathermjr ir kitus moder- 
nttkus išradimus nuo aukftto ir že
mo kraujo spaudimo, vidurių ir 
Širdies ligų, reumatizmo, tonsilų ir 

odos ligų.

148 Grand St,
Tel. 3-4747 Watarto>ry, Conn.

i

juoti knygų McGill universiteto 
Publikai salėn įei-

patriotingų ginti tikruo
sius Lietuvos reikalus 
šiuo, jai sunkiu, neteisėtu 
Sov. Rusijos okupacijos 
momentu.

Metu Amerikoje Kelionės 
įspūdžiaip I ti I

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: "Dar
bininkas”, 366 W. Broadvay, 
So. Boston. Mass.

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

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 telkiama 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 išslmokėjimui.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, t r* 

f 4

So. Bost
I—v

1

i, Mass.
F




