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Lietuviai Jung. Valstybių
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1941

Kiek laiko atgal “Darbi
ninko” specialus kores
pondentas rašė, kad leite
nantas Petras Moncy 
(Moncevičius) iš Brockto- 
no pakeltas komandieriu, 
o dabar rašo, kad kiek lai
ko atgal leitenantas - ko- 
mandierius Jonas Bačiulis 
pakeltas Jung. Valstybių 
laivyno Medikalio korpuso 
pilnu komandieriu.

Dr. Jonas Bačiulis gimė 
Vermont valstybėje, gyve
no Connecticut, buvęs Lie
tuvoje. Jo mamytė dažnai 
jį aplanko ir kartu su juo 
važinėja.

Korespondentas sako, 
nežinąs ar daug kas iš So. 
Bostoniečių pažįsta Dr. 
Bačiulį, bet Dr. Juozas 
Seymour - Landžius, tai 
tikrai pažįstąs.

Tas pats koresponden
tas praneša, kad sausio 
mėn. pabaigoj art. Anna 
Kaskas, Metropolitan O- 
peros artistė - dainininkė, 
dainavo per radio. Kores
pondentas ją sutikęs ir tu
rėjęs pasikalbėjimą. Jis 
sužinojęs, kad Anna Kas
kas turi daug draugų ir 
draugių So. Bostone ir vi
soje Naujoje Anglijoje.
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Kas Už Ir Kas Prieš Pnz. 
Rooseveltą?

Prez. Rooseveltas yra 
demokratas. Todėl, rodos, 
reikėtų manyti, kad kon-i 
grėsė jį turėtų remti de
mokratai, o jam priešintis 
respublikonai. Vienok, pil
nai taip nėra. Kaip respu
blikonai, taip ir demokra
tai yra susiskaldę. Yra' 
respublikonų karštai* re
miančių prezidentą, yra ir 
demokratų griežtai jam 
priešingų.

Iš demokratų vienas 
grieščiausių prez. Roose- 
velto priešininkų yra se
natorius Wheeler. Jisai y- 
ra gimęs Hudson, Mass. 
sausio 27, 1882. Jisai buvo 
dešimtas sūnus biedno 
kurpiaus šeimynoje. Sun
kiai dirbdamas baigė ad
vokatūrą ir 1906 m. apsi
gyveno Montanos valsty
bėje. 1923 m. jis buvo iš
rinktas senatorium ir iki 
šiol juo tebėra. Vidujinę 
prez. Roosevelto politiką 
jis karštai remia, bet jo 
užsieninei politikai griež
tai priešingas.

Ką Bolševikai Žino Apie 
Stalinų?
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Antanas Staknys Grįžo Iš 
Pavergtos Lietuvos

“Darbininko”

Athenai, Graikija, kovo

Vokietija Įteikė Ultimatumų

korespon- ša, kad p. Antanas Stak- 
dentas iš Newarko prane- nys su savo šeima vasario 
———■ 27 d. š. m. grįžo iš paverg- 
pasirodė vokiečių, prancū- tos Lietuvos, p. Antanas 
zų ir anglų kalbomis. Iš šio Staknys, gyvendamas 

i veikalo pateiksime šio lai-įNew Jersey valstybėje, 
kraščio ąkaitytojams kele- apsivedė Amerikoje gimu- 
tą įdomesnių žinių. Į šią lietuvaitę, p. Vaškevi-

! 1. Kas Palaiko Komuniz- įčiūtę. Jis_labai daug dirboj 
1 mą Kitose Valstybėse?

Krivitsky rašo savo vei- klausomybės;^
kale, pusi. 53, kad niekuo- Pfį6 didžiųjų katali- 
met nei viena komunistų ~ ................... -
partija pasaulyje negalė
jo padengti išlaidų savo 
pajamomis. Maskva turi 
padengti nuo 90 iki 95 
nuošimčių visų komunistų 
partijų išlaidų. Šie pini-i 
gai, kuriais palaiko komu- 

įnistų spaudą ir jos parsi- 
i davusius redaktorius ir 
•agentus ir visą propagan- 
: dą, yra apmokami iš So- 
■ vietų iždo per O. M. S. sek-• • ciją 
no j Sojuz).

2. Ar Rūpi Komunistams 
Nekaltųjų Gyvybė? j 

Komunistai ___ , ,
kad balandžio 16, 1925, be- niai turi vien4 gausiau
veik visa '___
riausybė dalyvaus pamal- dukteris, 
dose Sveti katedroje, So
fijoje. Todėl per įsakymą
Bulgarijos komunistų par
tijos buvo katedroje per 

^pamaldas paleista bomba, 
kuri užmušė apie 150 ne
kaltų žmonių. Vienas dėl u^ja.uvuuuc §ventas Kazimierai, globokie mūs jaunimą!
tos nežmoniškos nelaimės PP- a?1’.SY®. n?/?le Tegu jis gyvą pavyzdį iš tavęs ima,
kaltininkų esąs Dimitrov, sugilusius ir Imkime Die- meilėJ neatšala
dabartinis pasaulio komu- v<> palaimos jūsų darbuo-, j kilnų idealą.
nizmo “Comintern” vedė- 86- _ Tai priešas, tokią dvasios tvirtovę priėjęs,
jas. (pp. 49-50). j įmes, ad pp. Stak- Nušvilps į Aziją su viesulingais vėjais.

Pjautuvas. niai, kaip praeityj, taip ir 
_________ dabar bus artimiausi LDSi 

Kraštui pereiti iš kam ir “Darbininko” bendra- 
meto į taikos meto sąly- darbiai, 
gas yra nelengvas žings- Plačiau apie pp. Staknių 
nis. Tą atsimename iš ano sugrįžimą tilps kitame 
didžiojo karo laikų. Da- ‘ DarbininKo” numery j. 
bar tą padaryti bus leng-' 
viau, jei vyriausybė ir vi-' 
suomenė naudosis ano me-- 
to pamoka.

Į šią lietuvaitę, p. Vaškevi-

kovose dėl Lietuvos nepri- 
priklausė

i 
į

■-

Niekas taip gerai nepa
žįsta Stalino kaip jo slap
tosios policijos viršinin
kai. Jie yra Stalino ištiki
miausi bendradarbiai ir 
komunistų tarpe jie suda
ro pačią grietinėlę. Bet ir 
tarpe jų atsiranda tokių, 
kurie panori eiti savais ke
liais ir daugiau nebenori 
Stalinui vergauti. Vienas 
iš tokių buvo nesenai žu
vęs W. G. Krivitsky, ilgai 
buvęs OGPU slaptosios 
policijos viršininku Vaka
rų Europoje. Apleidžiant 
Staliną šis ex-agentas pa-; 
rašė įdomų veikalą vardu: 
“In~ Stalinas Šfrcret Ser- 
vice” (Stalino Slaptojoje 
Tarnyboje), kuris greitai

kiškų organizacijų ir jose 
aktyviai veikė, ypač LDS 
organizacijoje. Dalyvavo 
LDS seimuose, bendradar
biavo laikraščiui “Darbi
ninkui”.

■ Kada Lietuva atgavo ne
priklausomybę, tai p. An
tanas Staknys su savo šei
ma išvyko į Lietuvą ir ap
sistojo Palangoje. Lietu- ’ 
voje taip pat buvo uolus 
darbininkas. Tautininkų 

(Otdėl Meždunarod- rėžimo metu jis buvo iš-
' rinktas Palangos burmis- 

, bet tautininkų vai-' 
džia jo netvirtino.

sužinojo/ Antanas ir ponia Stak-1 
____________, ? ? ? 1 ” _ ’ i-i 
Bulgarijos vy- “M šeimų: 6 sūnus ir 71 

’ ’ - Sovietams už
grobus Lietuvą, pp. Stak-! 
uiai viską prarado, ką bu
vo susitaupę gyvendami 
Amerikoje ir Lietuvoje. 
Be nieko buvo priversti 
bėgti iš Sovietų vergijos. > 

Nuoširdžiai užjaučiame

Sofija, Bulgarija, kovo 3 kad Vokietijos “okupaci- 
— Vokietijos mechanizuo- ja tik laikina”, ir kad na
ta kariuomenė žygiuoja cių armija “čia tik palai- 
per Bulgarijos žemę prie kyti taiką Balkanuose”. 
Graikijos rubežiaus. Vo-i Vokiečiai taip pat su- 
kietijos diktatorius Hitle- koncentravo savo karo jė- 
ris įteikė Graikijos vai- gas ir Turkijos parubežyj. 
džiai ultimatumą (reikala
vimą), kad tuojau susitai-i 
kytų su Italija, o jei ne,1 
susilauks ginkluoto už-, 
puolimo.

Tuo pačiu laiku, kada: 
Vokietijos kariuomenė
buvo gabenama į Graiki- 3 — Graikai sako, kad Ita- 
jos parubežį, Bulgarijos lai smarkiai bombardavo 
parliamentas užgyrė Bul- miestą Larissą, kuris tapo 
garijos pasidavimą Vokie- sunaikintas žemės drebė
ti jai. jimo, įvykusio kovo 1 d.

į Bulgarijos premieras pa- Bombardavimas įvyko tuo 
reiškė parliamentui, 
tautai, kada ji 
supta” nebuvo 
ties, kaip tik 
Sakoma, kad 
tvirtinęs parŪamentui,1 bombomis.
i.____________________________________________________

Italai Bombardavo Nuo 
Žemės Drebėjimo Nuken

tėjusi Miestų

I k

J Šv. Kazimierą
Mes šventą Lietuvos Globėją nuolat meldėm — 
Ir- kada prispausti, ir kada save valdėm — 
Kad brangiąją Tėvynę globotų ir gintų 
Ir dorus piliečius mūs kraštui išaugintų.

Ir vėl mus išklausyk, Kazimierai Šventasis! — 
Jei ši klaiki tautos nelaimė ilgai tęsis, 
Tai bepaliks gerųjų tik maža sau jale, 
Kiti bus svetimi, tikėjimui atšalę.
Ir pilna bus priešų — žiaurių, negailestingų, 
Kurių jausmai į neapykantą sustingo. 
Jie vien tik mitinguoja, šėlsta, viską ardo, 
Neleidžia melstis, nei ištarti Dievo vardo, 
Geriausius tautos sūnus žudo ir kalina 
Ir siekia Lietuvon įvesdint maskolyną. 
Kadaise suteikei pagalbą stebuklingą 
Mūsų kariams įveikti maskolių skaitlingą; 
Tai ir dabar tramdyk užsimojimą priešo, 
Kurs mūsų tautos sielą barbariškai plėšo. 
Sugriauk jo pastangas, išvyk jį iš Tėvynės, 
Kad šits jo užpuolimas būtų paskutinis, 
Kad vėl šventa ramybė Lietuvon atskristų, 
Kad mes nekliudomi vėl garbintume Kristų.

kad laiku, kada graikai atliki- 
“jėgos ap- nėjo gelbėjimo darbą. Na- 
kitos išei- mai, kurie jau buvo apar- 
pasiduoti. dyti nuo žemės drebėjimo, 
premieras; tapo visiškai sugriauti

TURKIJA UŽDARE 
DARDANELIUS

J.

Naciai Graikijos Parubežyje

Istanbul, Turkija, kovo! 3 tarpininkas, turės išspręs- 
— Turkijos laivyno minis- ti kiek Prancūzija turi 
terija praneša, kad uždarė gauti atlyginimo už jos 
strategines Dardanelių nejudinamą nuosavybę ir 
siaurumas, kad negalėtų padarytus pagerinimus 
plaukioti laivai, kurie ne- tame krašte. Sakoma, kad 
turi leidimo. Tik su spe- Prancūzijos skardos ka- 
cialiais leidimais laivai syklos, gurno ir ryžių 
bus praleidžiami. Dėl to- plantacijos pereis į Thai- 
kio patvarkymo Turkijos lando valdžios nuosavybę, 
valdžia neduoda jokių pa
aiškinimų.

I
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Prancūzija Priėmė Japoni
jos Reikalavimus

I

Mira Lietuvių Metelis

Sofija, Bulgarija, kovo 3 kus į Graikijos parubežį. 
— Kaip žinoma, Bulgari- Naciai aiškinasi, kad jie 
jos valdžia pasirašė su Vo- užėmė Bulgariją, kad ją 
kieti ja, Italija ir Japonija į “apsaugoti” nuo pavojų, 
sutartį, pagal kurią Bul- O iš kur tie pavojai? Ar ne 
gari ja įstojo į ašį. Pažy- iš Vokietijos pusės? 
mėtina, kad Bulgarijos Vokietijai Bulgarija bu- 
ministeriui pasirašant su- vo reikalinga, kad ji per 
tartį dalyvavo ir pats Hit- jos žemę galėtų gabenti 
leris. Po pasirašymo buvo savo kariuomenę prieš 
iškeltos vaišės. i Graikiją ir Angliją.

Kaip tik Bulgarija įsto- Bulgarijos sostinėje ir 
io į ašį, tai Vokietija pa- kitur ivyko riaušės. Visur 
siuntė savo armijos pul- Pastatyta sustiprinta po-

Roma, kovo 3 — Pereitą 
' penktadienį mirė buvęs

Jungtinės Valstybės da- Ispanijos karalius Alfon- 
bar rūpinasi įgyti Pietų gas XHI. Savo įpėdiniu 
Amerikos respublikų pasi- sostui jis paliko sūnų Don 
tikėjimą ir palankumą. Juan. 
Jungtinės Valstybės sten-. Karalius Alfonsas bus 
giasi sudaryti visos Ame- palaidotas savo šalies že- 
rikos bendrą frontą. Tam mėje. _________________
trukdo senas Jungtinių-------------------------------------------------------------- ----- -— licijos ir kariuomenės sar-
Valstybių netaktingas ei- OOVTFTAT VPT PARFTKAT AVO gyba‘ TelePhonu> telegra- gesys su pietinėmis respu- V1E i Al V EL V phu susisiekimas nutrauk-
blikomis. Jungtinės Vals-I n A D AT nrTT/^t T A t\zt t
tybės neatsižvelgė, kad 
Pietų Amerika yra katali
kiška. Todėl jų baimė yra 
ta, kad Jungtinės Valsty
bės nedarytų ten protes
tantiškos įtakos, t

Centralinėje ir Pietinėje 
Amerikoj vokiečių naciai 
taip įsigalėjo, kad išplėtė 
savo mokyklų tinklą. Ta
me darbe naciai buvo taip 
sėkmingi, kad į tai atkrei
pė Jungtinių Valstybių 
vyriausybės* dėmesį, ir 
tam dalykui ištirti'pasiun
tu specfjklį atstovą An- 
drew V. Corry.

PABALTIJO LAIVŲ
Washington, D. C., kove 

3 — Šiomis dienomis So
vietų Rusijos ambasado
rius Jung. Valstybėms vėl 
lankėsi valstybės depart- 
mente ir turėjo pasikalbė
jimą su pasekretoriu Sum- 
ner Welles. Sovietų amba
sadorius Umanski tarp 
kitko pareikalavo, kad 
Jung. Valstybės leistų So
vietų Rusijai užgrobti Pa
baltijo valstybių: Lietu
vos, Latvijos ir Estijos, 
kurie dabar stovi Ameri
kos vandenyne.

Jung. Valstybių pasek- 
retorius Sumner Welles 
atsakė, kad Jung. Valsty
bės Sovietams tokio leidi
mo negali duoti, nes Pa
baltijo valstybių užgrobi
mo nepripažįsta.

Vadinasi, Sovietų komi
sarai vėl gavo per nosį.

— švietimo komisariatas 
paskelbė, .kad per. 10 dienų 
reikėjo pareikšti pretenzi
jas į likviduotąją'-Lietu
vių - Amerikiečių draugiją 
Kaune.

Richmond, Va., kovo 3— 
; Pereitą antradienį mirė 

Tokio, Japonija, kovo 5, staiga buvęs Maryland 
■ Prancūzijos ambasado- valstybės gubernatorius 

rius Japonijai šeštadienį Harry F. Nice. 
lankėsi pas Japonijos už-- Buvęs gubernatorius 
sienių reikalų ministerį, Nice buvo labai palankus 
kuris įdavė savo valdžios 
atsakymą į Japonijos rei
kalavimus 
Prancūzų 
klausimais.
Prancūzijos valdžia 
muši Japonijos reikalavi
mus su kaikuriomis išim
timis.

' Tarp Prancūzijos ir 
Thailando valdžių buvo 
nesusipratimai, kuriuos 
spręsti pasiėmė Japoni ja.

i Dabar

Thailando ir 
Indo - Kinijos 
Sakoma, kad 

priė-

lietuviams. Maryland kon
gresui priėmus rezoliuci
ją, kad toje valstybėje bū
tų švenčiama Lietuvos ne
priklausomybės šventė — 
Vasario 16, gubernatorius 
Nice tą rezoliuciją užgyrė 
ir pasirašė, ir kasmet va
sario 16 proklamuodavo 
švęsti.

Velionis Harrv F. Nice 
buvo įžymus politikas ir 
visuomenininkas. Mirė su-

Japonija, kaipo laukęs 63 metų amžiaus.

tas. Karalius Borisas ne
sirodo gatvėje. Daug as
menų areštuota.

Vokiečiai Sugavo Norvegų 
Laivų

Oslo, Norvegija, kovo 3, 
— Šiomis dienomis vokie
čiai sugavo ir nutraukė j 
Prancūzijos uostą didžiau- 
sį Norvegijos banginių 
gaudymui skirtą 24,000 
tonų laivą Kosmos, kuris 
pastaruoju laiku buvo An
glijos laivyno tarnyboje. 
Laivo įgulos 70 natafti in
ternuoti.

CIO TARYBA UŽ TEIKIMĄ 
PAGALBOS ANGLIJAI

Boston, Mass., kovo 3 — 
Vakar po pietų CIO Mas- 
sachusetts tarybos dviejų 
dienų konferencijoje ėjo 
smarkus ginčas už ir prieš 
taip vadinamą “Lend- 
Lease” bilių, dėl kurio da
bar eina smarkus ginčas 
Jung. Valstybių Senate. 
CIO tarybos atstovai, ne
atsižiūrėdami į stiprią o- 
poziciją, 271 balsų prieš 
131 ųubalsavo remti bilių, riui. Šias žinias paduoda 
kuris jeigu bus priimtas!L,;fto Reggel laikraštis iš 
Senate duoda plačias tei-'Bulgarijos/

sės prezidentui teikti viso- 
kiariopą Anglijai pagalbą.

Graikai Atsišaukė Į 
Prezidentę

Budapest, Vengrija, ko
vo 3 — Graikijos valdžia 
atsišaukė į prezidentą 
Rooseveltą, prašydama 
patarimo, ką daryti, ka4a 
Bulgarija pasidavė HitTe- 

šias žinias paduoda

V
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Maskva TyB Hl BuHprijcs 
Likimo

Maskva, kovo 3 — Sovie
tų Rusijos komisarai tyli

fa

ĮVAIRIOS žinios
• 111 r Srieki 6r

Cairo, Egiptas, kovo 3— 
Britai lakūnai bombiniais 
lėktuvais pristatė grai- dėl Bulgarijos valdžios 
kams medikalę pagalbą, pasidavimo Vokietijai. Tik 
nukentėjusiems dėl žemės raudonosios armijos orga- 
drebėjimo Larissa mieste, nas “R. Ž.” išspausdino 
Sakoma, kad kaikurie Bri- sutarties tekstą, bet be jo- 
tanijos lakūnai tapo su- kių komentarų.
žeisti laike žemės drėbė ji- Sovietų Rusija, matyt, 
mo. i yra keblioje padėtyje, ka-

-------------- ’ da Vokietija baigia už
grobti Balkanų valstybes.Britų Lėktuvai Vėl tanbar- 

daviCologne
Londonas, kovo 3 —Pra- j 

nešama, kad Britanijos 
bombiniai lėktuvai savai
tės pabaigoje vėl bombar
davo Vokietijos okupuotus 
industrijos centrus. Dau
giausia nukentėjo Cologne 
miestas. Taip pat bombar
davo ir okupuotos Olandi
jos miestus.

ai Atmušė 
Puolimus

Athenai, Graikija, kovo 
3 — Italijos kariuomenė 
pakartojo puolimus. Jie 
bandė atsiimti graikų už
imtas poizeijas, bet veltui. 
Graikai sutriuškino italų 
karo jėgas, paimdami 
daug italų į nelaisvę ir 
daug karo medžiagos.

R goskvija MepavydriMoje AngBja Puls Briprift
Padėlyje

i VJ

Kitas New York’o National Guard regimentas, kuris jau valdžios 
uniformose. Paveiksle, jis kelyje iš Pennsylvania stoties New Yorke į 
Hinesville, Ga.

Sofija, Bulgarija, kovo 3,
Zagree, Jugoslavija, ko- ~ Anglijos valdžia jspeja 

vo 3-Galimas dalykas, jį**’
kad Jugoslavija bus prį. jeigu ji leis Vokietijos ka- 
versta pasirašyti trijų a- nuomenei eiti per jos ze- 
šies valstybių sutartį, kaip ’J1* Oreįk'M. tol
kad pasirašė Bulgarija. Anglijos karo jėgos puls 
Vokietijos atstovas jau tu- i BulSanM- 
rėjo pasitarimus su Jugo
slavijos atstovu.

Z

gus vadovauti kariuome
nei. Tačiau, Sovietai juo 
nepasitikėjo ir ji iš vado
vybės pašalino. Bet už 
“nuopelnus” turėjo duoti 
kokį nors darbelį. Taigi ir 
“išrinko” gen. Vitkauską 
atstovu į Sovietų Rusijos 
aukščiausi# sojuzą. Gen. 
Vitkauskas dabar turi dir
bti ne savo tautiečių nau
dai, bet Sovietų Rusijos 
komisarų naudai. Jis turi 
jiems pataikauti. Jeigu ne, 
tai jo laukia toks pat liki
mas, kokio susilaukė gen^ 
Putna ir kiti.

Lietuvis kareivis kas ki
ta. Jis buvo ir liko ištiki
mas savo tėvynei, savo tė
vams. Jis Sovietų komi
sarams yra pavojingesnis 
už gen. Vitkauską. Todėl 
Lietuvos kareiviui ir už
drausta rodytis gatvėse.

Jeigu gen. Vitkauskas 
būtų pasirodęs tikras lie
tuvis patriotas, tai jis jau 
būtų likviduotas, kaip jau 
yra likviduoti kiti kariuo
menės ir visuomenės va
dai.

Komunistai gerai žino, 
kad Lietuvoje visa kas pri
mena lietuvybę ir tautybę 
sunaikinta. Tautinės pat
riotinės knygas sudegin
tos, uždrausta giedoti Lie
tuvos himnas ir patrioti
nės liaudies dainos, suplė
šytos ir sunaikintos Lietu
vos vėliavos, tautiniai žen
klai. Bet komunistai apie 
tai nieko nerašo, nes jie 
supranta, kad lietuviai, 
net komunistų simpatiza- 
toriąi Sovietus už tokius 
barbariškus darbus pa
smerktų, kaip smerkia pa- 
triotingiep lietuviai.

Suprantama, kad Sovie
tų komisarai išskėstomis 
rankomis priima visus 
tuos, kurie vergiškai pasi
žada tarnauti Sovietų Ru
sijai, kurie išsižada savo 
tėvynės, brolių lietuvių, 
kovojančių dėl laisvės ir 
nepriklausomybės. Jeigu 
tokie Bimbos, Mizaros, 
Pruseikos ir kiti parsiduo
da svetimiems, kada jų 
niekas prievarta neverčia 
tai daryti, tai ką jau kal
bėti apie kitus Lietuvoje, 
kurie revolverio pagalba 
yra verčiami parsiduoti. 
Yra ir tokių, kurie gelbė
dami savo gyvybę dirba 
Sovietų Rusijai.

Reikia žinoti, kad Sovie
tų Rusijos komisarai yra 
pareiškę, kad visi tie, ku
rie netarnauja raudonie
siems, negaus darbų. Ne
paklusnieji komisarams 
išvežami i Rusijos gilumą, 
sukemšami į kalėjimus, 
sušaudomi.

Stalino “saulės garbin
tojai šiais laikais pasidarė 
labai nervingi. Štai tūlas 
Jan Valtin parašė knygą 
“Out of Night”. Autorius 
toje knygoje pasisako, kad 
jis veikiąs bendrai su ko
munistais būdamas jūri
ninku, bet pamatęs jų 
niekšiškus darbus nuo jų 
pasitraukė ir dabar dirbąs 
naudingą darbą.

Brooklyno komunistai 
autorių Jan Valtin visaip 
iškoneveikia ir saviesiems 
paskelbia jį Hitlerio “ges
tapininku”.

Bet tas pats komunistų 
laikraštis sako, kad Jan 
Valtin “visur nudavė kai
riu politikoje”. Vadinasi, 
jis veikė su kairiaisiais 
Stalino “saulės” garbinto
jais. Jeigu komunistai 
taip nervuojasi dėl tos 
knygos “Out of Night”, 
tai aišku, kad Jan Valtin 
toje knygoje iškelia ko
munistų slaptus darbe
lius, apie kuriuos patys 
komunistai *ne tik nenori 
kalbėti, bet jie nenori, kad 
kas kitas žinotų. v •Aišku, kada iš Maskvos ris Lietuvos žemės ūkį ar- Vilniuje buvo 225,000 gy- 

bus duotas įsakymas kol- do Maskvos pavyzdžiais, j vesto jų. Jeigu atskaitysi- 
chozus steigti, tai “drau-; O kaip pačioje Rusijoje me kelis tūkstančius valdi- 
gas” Mickis, atsistojęs ant tokie variagai “tvarko” sa- ninku, kurie atvyko ry- 
“laisvosios” Lietuvos plat- vo kolchozus, sužinome iš šium su komisariatų persi- 
formos, tokį įsakymą “vi- “Pravdos” No. 280. Ten iš kėlimu, likusieji 70,000 yra 
sokeriopai parems”. ■ Irkutsko srities paduoda- raudonosios okupacinės

“Draugo” Mickio vado- mos kokios žinios: “Perei- kariuomenės kariai, apgy- 
vaujamo komisariato vei- tais metais blogai pasiruo-, vendinti Lietuvos sostinė- 
kimas susilaukė aštrios 
kritikos iš komunistų par
tijos žemės ūkio skyriaus 
vedėjo “draugo“ Didžiulio 
pusės. Pasak jo, žemės ū- 
kio komisariatas ir jo pa
daliniai “labai sunkiai de-

Brooklyno komunistė
lių redaktorius užsimojo 
supliekti visus p. Tranaus- : 
ko įrodymus apie netikusį { 
ir barbarišką Sovietų ko
misarų rėžimą Lietuvoje. 
Rašo: “Štai išspausdinęs 
iš “Draugo” pasikalbėji
mą su Tranausku, kunigų 
‘•Darbininkas” (taip mūsų 
tautos išgamos vadina 
Lietuvių Darbininkų Są
jungos organą) (vas. 18 
d.) surinka:

“Lietuviams kareiviams 
gi įsakyta nesirodyti gat
vėje...”

Tai ne “Darbininko” šū
kis, bet p. Tranausko pa
reiškimas, kad Lietuvoje 
lietuviams kareiviams už
drausta rodytis gatvėje.

Komunistų redaktorius 
tą faktą sumušti panaudo
ja gen. Vmeą Vitkauską. 
Jis rašo: “generolas Vin
cas Vitkauskas, buvęs Lie
tuvos kariuomenės vadas 
ir karo ministeris, yra iš
rinktas į pačią aukščiau
sią visos Sovietų Sąjungos 
įstaigą — į aukščiausįjį 
parlamentą arba sovietą. 
Jeigu buvęs kariuomenės 
vadas, generolas, yra iš
rinktas į tokią vietą, tai 
kodėl lietuvis kareivis ga
lėtų būti paneigtas, kodėl 
jis negali rodytis net gat
vėje?”

Visai paprasta. Gen. Vin
cas Vitkauskas parsidavė 
sovietams. Jis tikėjosi ir 
Sovietams Lietuvą paver-

—————
— įsteigtas komunalinis 

bankas su skyriais Vilniu
je, Šiauliuose, Panevėžyje 
ir .Mariampolėje. Jo kapi
talas — 25,000,000 litų. Ta
čiau tikrovėje nieko naujo 
neįsteigta, nes hankas pe
rima šiuos buvusius ban
kus: Tarptautinį, Ūkio ir 
Vilniaus miesto banką. 
Banko valdytoju paskirtas 
J. Sondeckis, o jo pava
duotoju — J. Grabauskas.

Hitleris Sveikina Bulgarijos ! 
Karalių ,

-r r orfp

Berlynas, kovo 3 — Va
kar Vokietijos diktatorius 
Hitleris pasiuntė Bulgari
jos karaliui Borisui sveiki
nimą, pareikšdamas “savo 
gilius linkėjimus ir Bulga
rijai linksmios ateities”.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Lietuvos Zcnes Ūkio 

Dezenpriiadja
i šie ir tie iškeisti į vieną ar 
kitą objektą”. Taip iškone- 
veikęs nepriklausomąją 
Lietuvos valstybę, šis tau
tos išgama toliau išsitarė: 
“Toks pavojus mums šian
dien negresia. Niekas 
mums tokių ultimatumų 
jau nebesiųs ir mūsų rei
kalų be mūsų pačių niekas

šus tvartų periodui, šioje je. Kaip žinoma, sovietų o- 
srityje žuvo 3,000 gyvulių. 1------- — xl,_ J*’----------- "
Tačiau pereitų metų pa
moka užmiršta. 4,5 tūks
tančiai arklių, 2,5 karvių, 
2 tūkstančiai avių ir daug

____ _ kiaulių ir dabar palikti be 
rin^rie'tarį’bitaų (tarto pastogių. Visi me gyvuliai 
ir vadovavimo metodų”. į praleisti žiemą po at- 
Esą, šio komisariato dar- ^J1711

— Pastebėję Lietuvos že
mės ūkio visuotiną dezor
ganizaciją, raudonieji val
dovai buvo sušaukę Kau
nan žemės ūkio darbuoto
jus suvažiavimui. Kaip to
kiais atvejais reikalinga, niekur nesvarstys”. ‘Drau- 
į garbės prezidiumą buvo gas’ Mickis padarė jam ne
paskirti Stalinas, Moloto- dovanotiną klaidą: užmir- 
vas ir kiti Kremlio despo- šo Maskvą ir Staliną, ku
tai, o į darbo prezidiumą pjg įo gero užsirūstins to-{ 
SSSR general gubernato-; kia ‘laisvamanyste’... To-
rius Kaune Pozdniakov.

Šiame suvažiavime že
mės ūkio komisaras M. 
Mickis leidosi į aukštąją 
politikais nepriklausomo-Į 
sios Lietuvos istoriją api-i 
budino šiais žodžiais: “Mes 
visą laiką priklausėme ka
pitalistų užgaidų — jie 
diktavo mums savo valią. 
Mus kaip tą prekę tarėsi

AR JAUČIATĖS NUVARGĘ 
-K VIKRUMO?

Skauda gaivą — ižputą viduriai?
Kada tik užsikemša Jūsų žarnos, 

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ait
rumas, imkite FEEN-A-MINT. Ta 
malonaus skonio liuosuojanti kram
toma guma švelniai bet tikrai liuo- 
■uoja vidurius. Imkit einant gult. Ry
te jausite tikrą, palengvinimą ir at
gulint vikrumą. Jaunų ir senų mili- 
joaai naudojasi nebrangiu FEEN-A- 
BltkT. Jis tinka ir jūsų šeimai. Nu- 
gipirkit FEEN-A-MINT šiandien!

10#

liau Mickis stengėsi iš
sklaidyti mintį, kad Lietu
va bolševikų okupacijoje 
ištautęs. Tai, pasak jo, e- 
santi nesąmonės.

Mickis savo kalboje gra
sino, kad jis išvaikysiąs iš 
savo valdomo komisariato 
visus “seno raugo“ žmo
nes. Jo komisariatas esąs 
perorganizuojamas.

Visa Mickio tolesnė kai- dingą pažiūra”, 
ba buvo pašvęsta nupiešti 
times grandioziniams pla
nams, kuriuos jis sugalvo
jęs, kad sukūrus “laimin
gą ir džiaugsmingą” gyve
nimą. Kalbėdamas apie 
kolchozus, jis pasakė: “Jo
kie mėginimai prievarta 
kolchozus organizuoti ne
bus toleruojami. Tačiau 
tai nereiškia, kad vyriau
sybė uždraus valstiečiams 
savo laisvu noru kurti ko
lektyvinius ūkius, bet ji 
dar visokeriopai parems”.

I

kupantai ne tik dalyvauja 
SSSR aukščiausios tary
bos rinkimuose, bet yra iš
statę net savo kandidatus.

— Kažkokia J. Mozurai- 
tytė “Tiesoje” nusiskun
džia, kad Ąžuolų Būdos

__ _______ ________ ____ dangum (Sibire!)”, pašto agentūroje viešpa- 
bas “tūpčioja vietoje, da-i’ff11’ ku£ tvartai įrengti, Įtaujanti baisi betvarkė, 
romą daug klaidų, eikvoja- i Peiktas mėšlas iš pe-. Pasak autorės, “patekęs į 
ma daug energijos, o nan- metu 
dos iš to maža”. Vienu Žo- štai kii 
džiu, ‘draugo4 Mickio plyt- “Izvestijų’ 
laižiavimas ir pasisaky- Omsko sri 
mas, kad mūsų reikalų be “Pereitais 
mūsų pačių niekas niekur! 
nesvarstys, “susilaukė iš 
‘draugo’ Didžiulio lūpų fe
bai tinkamą atsakymą.

Toliau Didžiulis aštriais 
žodžiais išsitarė dėl lietu
vių valdininkų ir agrono
mų feikysenso iš Maskoli
uos pakampių atsiųstų va
riagų atžvilgiu. Didžiulis 
atvirai pasakė, kad “turi
me prityrusių talkininkų 
iš broliškų respubhkų, iš 
kurių galime pasimokyti ir L 

{perimti jų patyrimą. Ne
reikia tik varžytis. Reškia 
būti kukliems, reikia mo
kytis iš jų ir išnaudoti jų 
žinias bei patyrimą”.Pasak 
Didžiulio, “kai kada atro
do, kad kai kurie atsakin
gi žemės ūkio komisariato 
tarnautojai turi klaidiBgą 
pažiūrą į mūsų gerbiamus 
talkininkus, jie mano, kad Visa lietuvių tauta juos va
tai yra atvykę kokie kon
trolieriai, tai yra labai klai-

{pašto agentūrą pamanysi, 
kad pakliuvai j tvartą ,o ne 
į įstaigą. Grindys jau, tur
būt, meati neplautos. Kur 
prisiliesi, vien dulkės ir vo
ratinkliai”.

toli iki žiemos pabaigos 
pasiliko be pašarų, stigo 

, paruoštų šiltų tvartų, dėl 
ko vietomis žuvo gyvuliai. 
Ypač daug nukentėjo prie
auglis. O ir šiemet kolcho
ziniai gyvuliai neaprūpinti 
pašaru. Šios srities kolcho
zai paliko nenuplovę 1 mi
lijoną centnerių šieno ir 
neparuošė 270 tūkstančių 
tonų siloso. Daugiau kaip 
pusė visų kolchozų pasta
tų reikalingi : 
daugelyje 'dėtų gyvulių 
tvartai stovi be stogų”.

Ir šie variagai, kurie ne
sugeba pas save susitvar
kyti, atėjo į Lietuvą moky
ti ūkininkauti pažangių 
Lietuvos ūkininkų! “Drau
gas” Didžiulis juos vadina 
gerbiamais talkininkais”.

šis “draugo” Didžiulio 
pasisakymas yra labai ver
tingas įrodymas, kaip o- 
kupuotąją Lietuvą užplū
do iš Maskolijos pakampių 
atsibastę įvairūs variagai, 
kurie lietuvių tautą moko 
sovietiškojo šeimininkavi
mo. Mickiui į pagalbą net 
paskirtas kažkoks masko- 
lis Nikitin kaipo žemės ū- 
kio viee komisaras. Tikro
vėje šis Nikitin ir yra tik
rasis “laisvosios” Lietuvos 
žemės ūkio komisaras, kū

— Patirta, kad

remonto, išvežti_

kelios 
Šveiearijos firmos, anks
čiau vedusios stambią pre
kybą su nepriklausomos 
Lietuvos prekybos organi
zacijomis, bandę iš naujo 
užmegsti prekybos santy
kius su okupuotosios Lie
tuvos prekybos įmonėmis. 
Tačiau bolševikų naciona
lizuotos prekybos organi
zacijos atsakė, kad jos iš 
Lietuvos nieko negalinčios

dina driskiais ir kacapais, 
kurie tegu vyksta į Omską 
ir Irkutską drauge su Mic- 
kiais ir Didžiuliais pagany
ti gyvulių, kuriems net ne
sugeba paruošti pašaro ir 
verčia Sibire stovėti po at
viru dangum! Tos valan
dos, kada jie išsinešdins, 
nekantriai laukia visa lie
tuvių tauta.

Tuo tarpu dar prieš kelis 
mėnesius nepriklausomoji 
Lietuva vedė plačią preky
bą ne tiktai su Šveicarija, 
bet ir su beveik visomis 
Europos valstybėmis. Da
bar gi Lietuvos gerybės, 
jeigu iš viso kas beliko iš
vežti, plaukia Maskolijon 
arba sunaudojamos oku
pacinei raudonajai armijai 
išlaikyti.

palikta tarp 6 ir 9 kvadra
tinių metrų, bet ir jas ne 
kiekvienas tari.

— Oficialiai skelbiama, 
kad “pagal paskutinius 
apskaičiavimus, per pasta
ruosius 6 jnęnesius gyven
tojų skaičius-Vilniuje išau
go ligi 300,000”. Ankščiau

— Sovietų Lietuvos spau
da ir komunistinės organi
zacijos plačiai naudojasi 
agitaciniu argumentu, kad 
Vilniuje ir Kaune statomi 
keli namai darbininkams. 
Okupantams užėmus išti
sus miestų rajonus, iš na
mų gavo išsikraustyti visi 
ligšioliniai gyventojai, tai- 
ig ir darbininkai. Be abe
jojimo, kelių namų pasta
tymas nežmoniškų i gyve
nimo sąlygų nepagerins, 
nes dabar vienam žmogui

— Vilniaus miesto vyk
domasis komitetas, kuris 
perėmė savivaldybės pa- 
teigas, patvirtinęs naujo 
tilto per Nėrį projektą. 
Naujoms tiltas numatytas 
ties Lūkiškio aikšte ir 
jungsiąs ją su gatve, ei- 
nanačia lygiagrečiai su 
Ukmergės gatve. Per tiltą 
eisianti dar Nepriklauso
mos Lietuvos laikais su
projektuotoji Vilniaus 
Kauno autostrada.

— Prie profesinių sąjun
gų centro komiteto susida
rė sporto komisija. Jos 
pirmininku paskirtas J. 
Šapiro.

Ine.
Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 WasWnglon Blvd.
BALTMOHB, Md.

LimMtnai d*l visokių reikalų.
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Šv. Kazimieras Ir Mūsų Jaunimas
Jau penktas šimtmetis baigiasi nuo Šv. Kazimiero 

gimimo dienos (1458 m.). Jis yra visos Lietuvos globė
jas, bet ypatingu būdu jam pašvęstas mūsų jaunimas, 
nes Šv. Kazimieras pasiekė aukšto tobulybės laipsnio 
dar jaunas bebūdamas ir jaunutis mirė, vos sulaukęs 
26 metų. Katalikiškas mūsų jaunimas turi ypatingą 
prie to šventojo pamaldumą ir jo vardo dieną švenčia 
labai iškilmingai, ne vien tik išorinėmis ceremonijo
mis, bet siekia giliau: tą dieną masėmis eina prie Šv. 
Komunijos. Reiškia, apvalo savo sąžinę ir daro rimtų 
pastangų pasiekti bent dalį tos tobulybės, kuria tas 
heroiškas pasišventėlis pasižymėjo. Toks gražus jau
nimo poelgis sukelia tautoj nuoširdaus pasigerėjimo.
' Tačiau, praėjus Šv. Kazimiero iškilmėms ir vi

siems vėl įstojus į kasdieninio gyvenimo eigą, ar mes 
neįžiūrim jaunime tų eilinių jo ydų, kurios sukelia 
mumyse tiek susirūpinimo? Tie puolantieji akysna 
jaunimo neprietekliai tiek visuomenei žinomi, kad nė
ra reikalo jų čia skaičiuoti. Pavadinkime juos tik 
dviem vardais: nebojimu ir ištautėjimu. Ar tos ydos 
pergiliai įstrigusios ir niekuo nepagydomos, ar tik pa
viršutiniškos, tarsi kokie pelenai, po kuriais slepiasi 
karštos žarijos, teikiančios ne tik vilties, bet ir tikre
nybės, kad mūsų tautos židinys niekad neužges jau
nuolių širdyse? Į šį klausimą pesimistas tik ranka nu
moja: sugaudyk vėją laukuose! Esą mūsų jaunimas 
amžinai žuvęs. Jis neturįs jokio idealo, vien miklumą 
rankose ir kojose: spardyt ir mėtyt sviedinį. Jo gyve
nimo tikslas — tapti garsiu sportininku ir sumušti ko 
daugiausia rekordų. Optimistas gi laikys kaip tik prie
šingą nuomonę: po.tuo tariamu nebojimu ir nuolati
niu raumenų mankŠtinimu slepiasi neilstamas ryžtin
gumas, neišmatuojama energija, drąsus ir rimtas pa
siruošimas kovoti su kliuviniais ir sunkenybėmis ir 
patriotizmas (net lietuviškas!). Mūsų jaunuoliai ir 
jaunuolės mankština ne tik rankas ir kojas (sportuo
se ir šokiuose), bet ir savo smegenis. Kai dėl gyveni
mo uždavinių, tai jie daugiau supranta už savo kriti
kus. Tai įrodysią, kai mūsų susnūdusios darbuotės 
vadovybę paims į savo rankas.

Du kraštutinumai paprastai į taikinį nepataiko. 
Tiesa glūdi kur nors vidury. Tasai vidurkis nėra idea- 
lingas, tai tiesa, bet toli gražu ne toks jau blogas. 
Mums netrūksta gražaus ir rimtai galvojančio jauni
mo. Jo tariamas lengvapėdiškumas ir išorinis nutau
tėjimas tai tik laikini reiškiniai. Ne vieno jaunuolio 
širdy iš tiesų rusi paslėptas tautos židinys. Bet kiek 
tokio jaunimo yra? Čia jau tenka konservatyviai skai
čiuoti. Tur būt neperdaugiausia. Tad mūsų uždavinys 
— neleist tam židiniui užgesti. Tai atsieksime religi
niu auklėjimu. Žinau, kad daugelis tai užginčys, bet — 
gyvenimas tą faktą patikrina. Štai trumpas, bet labai 
reikšmingas įrodymas. Šiais laikais didžiausias reli
gijos ir tautybės neprietelius yra komunizmas. Jis 
smarkiausiai mėgina veikti jaunimą. Gi nieks negin- 
čyja, kad religiniai auklėjamas jaunimas komunis
tams neįkandamas. K.

v •

\ V. M. Klausutis.

Nelygios Kultūros Kraštai. — Lietuva Kultūringesnė Už 
Rusiją. — Lietuviai Savo Būdo, Kūrybinės Iniciatyvos 

Savybėms Tobulesni Už Rusus, Organizaciniame Darbe 
Sumanesni.—Lietuvių Nuotaika Taiki, Bet Patvari, 

Ryžtinga.
Kaip praeity buvo, taip ginčinami 

dabar tebėra lietuviai bu- žmonių gyvenime, 
drūs žmonės galinti grei
tai galvoti,

muš tautos

Per ilgus amžius Lietuva 
sparčiai bet buvo slavų - lenkų ir tusu 

kokiam darbe dirbti, kū-j kamuojama, slavinama,
■ bet lietuviai nebuvo pa

veikti slaviškos kultūros, 
nebuvo palenkti slaviškos 
valios. Nuo 1565 metų pri
mestos lenkų lietuviams 
Lublino unijos lenkai dėjo 
pastangas sulenkinti lie
tuvius, sauvališku valdy
mu Lietuvą sugriauti, ne 
tiktai lietuvių kultūrą, bet

rybos darbe jiems nestin
ga iniciatyvos, krizės mo
mente nesvyruoja, despe
racijai nepasiduoda. Šios 
lietuvių būdo savybės rea
liai pasireiškė jųjų pergy
ventuose traginguose lai- 
kuo'Še praeityje ir dabar
ties Lietuvos kritiškam 
momente. Šie faktai ne

ūkiškai paversti lietuvius 
lenkų vergais, bet lenkų 
pastangos buvo veltui.

Pagaliau 1795 m. rusai 
ir vokiečiai likvidavo len
kų - lietuvių nelemtą uni
ją. Maskoliai pavergė Lie
tuvą, jie dėjo pastangas 
surusinti lietuvius ir priė
jo net to, kad pasiekus sa
vo tikslo, uždraudė lietu
višką mokyklą, spaudą ir 
kalbą, politiškai ir ūkiškai 
prispaudė lietuvius ir ma
nė, kad tokiu būdu (su 
žandarų persekiojimu) 
palenksią lietuvių valią 
pasiduoti rusų valiai. De
ja, visos žiaurios persekio
jimų ir priespaudos prie
monės, represijos buvo 
veltui; nepalenkė lietuvių 
valios ir nepakeitė jųjų 
nuotaikos prie rusų, nesu
naikino lietuvių pasyvios 
kultūriniu būdu vedamos 
kovos už lietuvių gyvybi
nes teises ir tautinės gy
vybės išlaikymą. Lietuviai 
kovojo ne su kardu ar šau
tuvu rankoje, bet su kul
tūrinėms priemonėms ir 
kovą laimėjo, 1918 metais 
atgavo politišką laisvę ir 
nepriklausomybę, atstatė 
savo valstybę.

Tiesa, ilgai ir labai sun
kiose sąlygose teko lietu
viams kovoti, užtruko 353 
metai ligi lietuviai nusi
kratė lenkų ir rusų valdy
mo ir atstatė nepriklauso
mą valstybę, bet šie isto->vo, skurdo, kančių ir bėdų 
riški faktai pergyventų 
laikų ir kovų už laisvę ir 
nepriklausomybę * kai su 
pirštu rodo mūsų kaimy
nams slavams ir viso civi
lizuoto pasaulio žmonėms, 
kad lietuvių būdo savybės, 
jųjų valios patvarumas, 
tautinės sąvokos ir kan- 

? trybės gausumas neišse
miamas. Tad ir dabar lie
tuviai, atsidūrę vėl po ne
kultūringos Rusijos oku
pacija, būdami tautiniu ir 
kultūriniu atžvilgiu stip
rūs, nepasiduos rusų sau- 
valybei ir amžinam jųjų 
Lietuvos valdymui, ištver
mingai kovos su Lietuvos 
pavergėjais ligi kovą lai
mės.

Mes, lietuviai, mokam 
kovoti. Mūsų kova praei
tyje buvo kultūrinė, mes 
kovosim už savo tautos 
gyvybines teises, už lais
vę ir nepriklausomybę 
kultūrišku ginklu ranko
je, nes tai vienintelis mū
sų pajėgus ginklas, geres
nis už kardą ir šautuvą. 
Mes, Amerikos lietuviai, 
nenusimenam, nenusime
na ir mūs broliai ir sesės 
Lietuvoje dėl rusų okupa
cijos, priešingai, dabar 
kasdiena mūs mažos tau
tos pajėgumas stiprėja, 
mes vienijam savo mažas, 
bet patvarias jėgas. Mes 
žinom savo neprietelingų
jų kaimynų silpnybes, mo
kėsime pasinaudoti jųjų 
silpnybėmis mūsų naudai. 

Despotiškas komuniz
mas ir jo biurokratiškas 
rėžimas nestiprina Rusi
jos; priešingai, silpnina 
keleriopais būdais plėto
damas demoralizaciją ir 
antipatiją rusų tautoje. 
Komunizmas bus sveti
mas, nepriimtinas Lietu
voje. Komunistiška socia
linė, ūkinė ir politinė san
tvarka Rusijoj neprigijo 
ir nepražydėjo laike pas
tarųjų 23 metų, neprigis 
ir nežydės Lietuvoj. Rusi
jos komunistų kuriamas 
“žemės rojus” tebėra tuš
čios pastangos, tušti Juo
zo Stalino pažadai. Rusi-
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imaža nepatenkina mūs 
'rinkos reikalavimų; labai 
.daug gaminių trūksta 
mūs krašte. Kol tokia 
tvarka bus tol bus purvas, 

j skurdas ir bėdos 
; krašte”.

Iš šių komisaro 
koffo pareiškimų, 

j veidrody matome, 
į tvarka viešpatauja 
ūkio ir industrijos gamy
boje, o ką jau bekalbėti a- 
pie politišką tvarką, kraš
to administracijos įvairius 
netobulumus. Malenkoff 
pasmerkė komunistų va
dus, užimančius atsako- 
mingas krašto pramonėje 

i administracines vietas, y- 
patingai Uralu krašte an- 

iglies, geležies, naftos ga
myboje, Kharkovo, Dono, 
Gorkio, Yaroslavo ir Le
ningrado industrijos cen
truose. Bet netik Malen
koff kritiškai vertina Sta
lino Imperijoj skandalin
gą padėtį ūkio ir industri
jos pramonės vedime, pa
našius kaltinimus ir kri
tiškas nuomones yra pa
reiškę kiti rusai komunis
tų šalininkai ir oponentai. 
Todėl nenuostabu, kad 
Rusija, būdama turtinga 
gamtos turtais, gyvena 
skurde, purve. Per 25 me
tus komunistai žadėjo ru
sų liaudžiai ūkinį gerbūvį 
vadinamą “žemės rojų”, 
bet deja, Stalino ir jo ko
misarų pažadai paliko pa
žadais. Rusija kaip buvo 
praeity, bus ir ateityje 
vargų, skurdo ir bėdų, 
purvo ir kančių kraštas.
BUS SUNKU GYVENT 
BALTIJOS KRAŠTŲ 
ŽMONĖMS PO SSSR 
KOMISARŲ VALDŽIA.

Rusai toli atsilikę nuo 
Baltijos kraštų žmonių 
kultūroj, dabar tapę tų 
kraštų gaspadoriai suda
rys nepakenčiamas gyve
nimo sąlygas politiniu ir 
ūkiniu atžvilgiu, bus labai 
sunku lietuviams gyvent 
po rusų biurokratišku ne
tobulu rėžimu. Baltijos 
kraštų žmonės, būdami 
kultūringi, neturės tiek 
kantrybės komunistų rė
žimui, kai rusai, kurie pa
pratę kentėti ir vergauti 
savo valdovams. Rusų bū
do savybės netokios kai 
lietuvių, latvių ir estų; ru
sai gavę duonos plutą, sti
klą degtinės pasisotina, 
šoka kazoką, o lietuviai, 
latviai ir estai duonos plu
tų ir degtinės stiklelių ne
bus pasotinti. Štai kame 
glūdi tragedija Baltijos 
kraštų žmonių.

Išbadėję SSSR raudon
armiečiai ir komisarai į- 
vykdę okupaciją Baltijos 
kraštuose apiplėšė tų kra
štų gyventojus. Bet plėši
mo gadynė vos tiktai pra
sidėjo. Maskoliai kasmet 
plėš Lietuvos žmones, dalį 
jųjų ūkio gamybos pro
duktų išveš į Rusiją alka
niems rusams maitinti. O 
jei rusams teks apleisti 
Baltijos kraštus, tai jie 
paliks juos visiškai plikus 
kai anais 1915 metais pali
ko iš Baltijos kraštų iš
bėgdami.

Komunizmas Lietuvai 
nepavojingas kaipo socia
linė, ūkinė ir politinė idė
ja ar teorija, nes pagyve- 
jne Baltijos kraštų žmonės 
po komunistų valdymu 
kratysis visko kas komu
nistiška ir rusiška. Komu
nizmas neprigijo ir nepra
žydėjo Rusijoj per pasta
rus 23 metus, neprigis ir

I

Paskutinis žvilgsnis. Šie vaikučiai Terrence, Jea- 
nette ir Pamela Jarvis (iš dešinės į kairę), išvežami 
jau paskutinieji iš pietinės Londono miesto dalies nuo 
galimo nacių pavojaus į saugesnes Anglijos vietas ir 
tik prieš pat traukinio durų uždarymą jie dar kartą 
pasižiūri į savo gimtojo miesto takus.

ja kaip buvo ir tebėra pur- donarmiečiai, karui kilus, 
gali pasukti savo rankose 
esamus kulkosvaidžius, 
šautuvus, kanuoles, tūks
tančius karinių tankų ir 
orlaivių prieš Stalino ko
misarus ir patį Staliną.

Kasmet labiau ir labiau

kraštas. Rusijos liaudis 
braidžioja po ^Stalino ko
munistiško “žemės ro
jaus” purvyną skarma
luose basa ir tankiai neda- 
valgiusi. Tasai komunis
tiškas “žemės rojus” SS- pasireiškė kritiška sąvoka 
SR tikras pragaras! Mes SSSR visuomenėje neigi- 
nematom plintančios kul- mui komunistiško viešpa- 
tūros ir ūkinio gerbūvio, taujančio 
žadėtos utopijos, matome Rusijoj. Ne tiktai komu- 
vien tiktai skurdą, vargą nistų oponentai 
ir purvą SSSR. Stalino vertina Stalino 
propaguojamas komuniz- tiškų komisarų 
mas SSSR nesuderinamas administraciją,

i

biurokratizmo

kritiškai 
biurokra- 
netikusią 
bet patys 

Stalino aukštieji komisa
rai komunistai viešai pasi
sako neigiamai. Štai “New 
York Times” iš 17 vas. š. 
'm. praneša, kad Maskvoje

• v

su Karolio Markso komu 
nizmo teorija.
STALINAS EINA CARU 
PRAMINTAIS KELIAIS.

Maskvos valdovas nesijsoo" komunistų partijos 
rūpina rusų liaudies ūki-'vadų suvažiavę girdėjo 
niu gerbūviu, rusų kultu-!pranešimą industrijos ko- 
ros pakėlimu, priešingai, misaro G. Malenkoff, kū
jo propaguojamo komu- riame šis komisaras pa- 
nizmo SSSR kultas mato- smerkė įsigalėjusį biuro- 
mas tiktai militarizmo pa-kratizmą SSSR, kuris 
buklų gamyboje ir impe- trukdo industrijos gamy- 
rializmo politikoj. Stali- bą, demoralizuoja krašto 
nžLSPayeldčjęs Caro Petro tvarką, stumia rusus į 
Didžiojo sostą Kremliuje skurdą ir purvą, 
eina Rusijos buvusių vai-1 *
dovų — Carų pramintais yra pasakęs:

pa

stumia rusus j

Tarpe kitko Malenkoff 
: “SSSR vieš

keliais^ jis grobia mažųjų patauja aršus biurokratiz- 
tautų žemes, griauna jųjų mas, trukdantis industri- 
politiškas nepriklausomy- nę gamybą, padaugina ga- 
bes. Bet kai Rusijos liau- mybos lėšas, kelia produk- 
dis pabus, susipras, tuo- tų kainas, nes industrinės 
met Stalino likimas bus gamybos centruose popie- 
toks kai buvo carų. Rusi- riniai įsakymai sudarė vi
jos liaudis negyvens amži- sišką ne tvarką, demorali- 
nai po despotiška diktatu- zaciją, valdytojai ir vedė- 
ra, netoleruos SSSR vieš- jai nenori imti atsakomy- 
pataujančios biurokrati- bę, kiti gi nejaučia atsa-į 
jos komunistų partijos. komybės, jųjų administraj

I

pataujančios 1 
jos komunistų partijos.

Rusai dabar jau nery- cinėj gamyboje tvarka la- 
mauja.Karui kilus, jie lau- bai žalinga, nuostolinga”, 
kia progos nusikratyti Sta 
lino ir komunizmo vergi- vo pranešime pasakė: — 
jos. Deja, Stalinas vengia “Mūsų krašte nėra tos u- 
karo, jis pataikauja savo 
galingiems kaimynams 
vokiečiams ir japonams, 
daro visokius nusileidi
mus, kad išvengus karo su 
galingais kaimynais ko
munizmo oponentais. Sta
linas išbandė SSSR karinę 
jėgą Suomijoj, dabar jis 
nujausdamas rusų liau
dies ir raudonarmiečių va
dų neištikimybę c vengia 
karo, jis numano, kad rau-

Toliau šis komisaras sa-

topijos ir nebus kol mūs 
industrijos ir ūkio pramo
nės centruose viešpataus 
biurokratizmas, sabota
žas, atsakomybės nejauti- 
mas mūs vadų, nedarbin
gumas darbininkų. Mūs 
krašte viešpatauja skur
das, produktų kainos la
bai didelės, nes gamyba 
brangiai kainuoja dėl neti
kusios biurokratiškos 
tvarkos, taipgi, gamyba

mūs

Malen- 
kaip 

kokia 
SSSR

r

nežydės Baltijos kraštuo
se, nes komunizmas neto
bulas kultas, piktinsis ko
munizmu ir mūs tautos iš
gamos, lietuviai komunis
tai, kuomet jie pakanka
mai komunistiškam “ro- 

| jui” pagyvens, jie bėgs 
nuo jo kai nuo pragaro. 
SSSR prisiglaudimas prie 
Vokietijos nežada gerovės 

Į Rusijai ir Baltijos kraš
tams, nes vokiečiai, jeigu 
Jie šį karą laimės, tai jie 
kartu su japonais atakuos 
Rusijos komunizmą. Isto
rija dar kartą gal pasikar
tos, dar kartą mes sulauk
sime tokio momento, kai 
anais 1918 metais. Todėl 
būkim ryžtingi, pilnai pa- 

i sirengę Lietuvos išlaisvi
nimui, nepriklausomybės 
atgavimui. Budėkim, bū
kim vieningi ir ryžtingi, 
sąmoningai organizuoki- 
mės ir telkim mūs mažos 
tautos jėgas į vieną stiprų 
galingą kūną. Nepamirš
kim, vienybėje glūdi mūs 
galybė ir laimėjimų šan
sai. —

TAI “TVARKA”

: — Žinia iš “Tarybų Lie
tuvos” Nr. 63: “Gruodžio 
10 d. visiems valgio tresto 
Nr. 1 15 kavinės (buv. Al
dona) padavėjoms, muzi
kantams, virėjoms ir kt. 

■ tarnautojams buvo pra- 
, nešta, kad nuo gruodžio 11 
į d. kavinė likviduojama ir 
toje patalpoje įsikurs 
Kauno Butų skyrius. Vi
siems tarnautojams buvo 
įsakyta atvykti 11 d. 7 vai. 
ryto indus ir baldus su
tvarkyti. Jie visi ir atėjo, 
sukrovė išgabenimui vi
sus indus, suvalgė maisto 
likučius, dešimčia sunkve
žimių išvežė gausų inven
torių kartu su fortepionu į 
Panemunę; nuimta elek
trinė armatūra, išjungta 
telefonas, buvo pakabin
tas butų skyriaus plaka
tas ir 12 vai. jau pradėjo 
į Butų skyrių (buv. Aldo
na) kreiptis pirmieji inte
resantai.

Kiek vėliau atvvko Vai- •f
gio tresto įgaliotinis ir į- 
sakė: “Atgal iš Panemunės 
vežkite baldus, įtaisykite 
elektrą, įjunkite telefoną. 
Mes vakare šiandien vėl 
grojam...” Ir vėl prasidėjo 
“kelias atgal”.

Viso šito rezultate pada
ryta valstybei nuostolių ir 
tik dėl to, kad “viena ran
ka nežino, ką daro kita 
ranka”. O tokiai netvar
kai, rodosi, būtų pats lai
kas pasibaigti, nes ji ne 
tik vargina ir klaidina 
žmones, bet tuščiai eikvo
ja socialistinį turtą”.

Komentarai tikrai nerei
kalingi. Tempai tikrai sta- 
chanoviški, bet labiau pa
našūs į piktą anekdotą...

i

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelvie įstaigų 
vra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras. nusipirkite 
knygute “Pilietybes kate
kizmas’*. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.

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

Užsakymus su money orderiu 
siųskite:
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Viskas O. K. sako Pee Wee Reese (dešinėj), Brook
lyn Dodgers’ shortstop, kad viskas prirengta ir pasi
taisyta. Kairėj Cooky Lavagett. Jie Havana campėje.

PASLAPČIŲ ŠEŠĖLIUOSE...

Mriir Ar MmIa Fimę aicti, ra rmię 
Gniaužt?

Klauskim aiškiai, atvirai: ar 
būtinai rekiia įsimylėt?... Būti
numo jokio čia nėra! Tik*retam 
“šio karščio” pasiseka išvengt. 
Meilė nežiebiama įsižiebia, ir a- 
pie kokias čia pastangas negali 
būt jokios kalbos. Vienoj širdy 
meilė labiau suliepsnoja, kitoj 
silpniau, ar visai silpnai, vos 
pasireiškia. Daug įtakos čia tu
ri temperamentas, auklėjimas, 
įvairios gyvenimo sąlygos. Ob
jektyviai sprendžiant, tenka 
konstatuoti: vis dėlto yra ir to
kių, kurių širdies jaunuoliškoji 
meilė beveik nepaliečia. Ar 
daug tokių — bijau precizuoti.

Jausčiausi nusikaltęs, “meilės 
pirkliams” nebrūkšteldamas.

Yra tokie tipai, kurių profesi
ja meile žaist, meile prekiaut. 
Tokių pirklių ir berniukuose, ir 
mergaitėse pasitaiko.

Štai jums viena meilės versli
ninkė.

iDŽRjUNlŠKM . -

"Darbininko" Intertypo Mašinos 
"Gimtadienis"

Kovo 4 d., sukako jau trys metai, kaip 
naujoji Intertype tarnauja lietuviams 

išeiviams
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Tujen, kurį mums Visagalis
Tėvynės davė Globėju,

Kurį begarbin visos šalys
Galingu laisvės Gynėju!

Gal niekad kraštas būs bedalis 
lokių nejautė pavojų.

Kaip kad didžiosios dėlei karės, 
Kuomet banguoja kraujo marės. 
Lietos akimi Tau matyti

Tėvynės gaisro slibinai
Ir žmonės ramtis išvaikyti...

Jų klotis keičias taip nūnai,

MANO TĖVYNĖ
(Tąsa)

Bet neradau savo tėvy
nės visoje žemėje, o mano 
žiedas niekur šaknų neį
leido ir vyto, visur vyto, 
vos žemę prisilietęs. Ieš
kojau savo tėvynės visoje 
žemėje skersai ir išilgai ir 
nežinojau, kaip ją pažinti 
galėčiau.

Pasakykite jūs tatai, ą- 
žuolai šimtamečiai, pasa
kykite man, patarkite, me
džiai išminčiai, kaip rasti 
galėčiau savo tėvynę, kad 
jos žemėje pasodinčiau 
saulės šalies žiedą, ir jis 
ten šaknis įleistų. Kad ga
lėčiau įdiegti žiedą, kuriuo 
visi pasidžiaugtų.

O kai pabaigiau savo žo
džius, prabilo tuomet visų 
ąžuolų aukščiausias. Su
šlamėjo tuomet ąžuolas, 
kurio viršūnė aukščiausiai 
buvo iškilus, ir prakalbėjo

Kiek ji turi “mylimųjų”, sun
ku pasakyt. Čia su vienu roma
nus kuria, čia su kitu. Vienam 

1— popiečiai, kitam — vakarai, 
dar kitam — šeštadieniai, sam
būriai, o šiam paskutiniajam — 
sekmadieniai skiriami... Jos pa
saulėžiūra — kavalierius. Pro 
kavalieriaus žiūronus į viską ji 
žiūri. Kai į moksleivių, jaunimo 
sambūrius pakliūva, tekiausia, 
akim tešaudo: ar čia yra gra
žių kavalierių... Ne idėja, ne 
momento rimtis jai rūpi: jos i- 
dėja juk kavalierium praside
da, kavalierium ir baigiasi. Ji 
gali būt komunistė, gali būt 
skautė, gali būti ir karščiausia 
katalikė — kuo tik tu nori: tai 
priklauso kavalieriaus plauko. 
O kadangi kavalieriai su savo 
plaukais dažnai keičiasi, keičia
si ir jos pasaulėžiūra, dažnai 
vartaliojasi, mainosi...

Šitokių meilės verslininkų y- 
ra ir berniukuose.

Iš “M. J.” i
(Bus daugiau)

M. Gustaitis.

Malda | Sv. Kazimierą
Jog ryt kas laukia tūlą sritį, 

Vien tu —Šventasis—bežinai.
Kuriam globoti apveizdingai 
Skirta Tėvynė nelaiminga... 
Visvien už ką mus Dievas bau-

Bet atsivėrė pragaras, [džia, 
Išgirsk,Tėvaini, maldą graudžią

Nušluostyk brolių ašaras. 
Tauta, pakėlus rykštę skaudžią,

Tegu paguodą vėl atras, 
Tegu vainikas Tavo skaistus 
Ramybėn veda mus, apleistus!

-

žmogaus baisu tardamas:
— Klausyk, žmogau! Vie

ną paslaptį Amžių Vieš
patis man pavedė saugoti, 
kurią tau pasakysiu.

Jei nori žinoti, kur tavo 
tėvynė yra, atsikelk anksti 
rytą, kol saulė dar nepate
kėjus ir nenukritus rasa. 
Apsivilk baltu rūbu ir a- 
peik vieną kartą visus že
mės dirvonus, visas pievas 
ir lankas, apžiūrėk kiek
vieną žolelę ir kiekvieną 
gėlės žiedą. Apžiūrėk visus 
žolrtj lapelius it gėlių žie
dus ir suskaityk rasos la
šus, kuriuos rasi ant jų 
kabančius. Suskaityk ge
rai visus rasos lašus ir į- 
įsižiūrėk į juos. O tenai, 
kur tu pamatysi ant žolių 
lapų ir ant gėlių žiedų iš
rasojusias devyniasdešimt 
devynis'lašus prakaito, ta
vo tėvų ir tėvų tėvų išlieto, 
kai jie per ilgus amžius

Margai is.

į Šv. Kazimierą
Šaukiam į prieglaudą tavo daugalę, 
Patrone! Lengvink verksmingą mum dalią! 
Priešų apžioti, kryželiais prispausti 
Meldžiame, teikis mus, vargšus, priglausti!

O, karalaiti lietuviško kraujo,
. Savo vientaučių globk likusią gaują!
Teikis pas Dievą sunkiame taip karte
Raudančius brolius maloniai užtarti. 

Skaudūs dygliai mum krūtinę vis remia; 
Ašarų mūsų primirkusi žemė; 
Keliam akis vis rasotas į dangų. 
Nės užtarytoją regim ten brangų.

Patrone šventas, stebuklais garsingas, 
Kurs mūsų bočiam buvai maloningas, 
Skaudžią Apvaizdos kreipei mfo jų rykštę, 
Glausk gi į širdį ir kartą šiaiidykštę!

Kartą tvirtino moderniško 
pasaulio filosofas, kad neverta 
turėti skaitlingos šeimynos, nes 
tai tik tautų apsunkinimas per
daug dideliais kiekiais žmonių.. 
Gi senas žilas senis išgirdęs to
kį modernisto tvirtinimą, už
klausė: “Pasakyk man .gerbia
masis, ar tautai naudingiau tu
rėti viena tvirtovė ar penkios? 
(Reiškia, šeimai vienas vaikas, 
ar penki?). Ar geriau namas 

kietą vargą vargdami sun-lčia yra tavo tėvynės van- pastatyti ant vieno stulpo ar 
denys. Žinok, jog čia yra art penkių?.. Koks vertingesnis 
vanduo, kuris teka tavo f ė- muzikas, ar kuris parašė vieną 
vynės upėmis ir Upeliais, muzikos kūrinį ar kuris pen- 
verčias tavo tėvynės šalti- *ius k daugiau?.. Ir taip toliau 
nių versmėmis ir banguo- *** taip toliau... Modernistas nu- 
ja jos ežerų ir marių melš- Mp® nuo savo sosto ir dingo be 
vomis bangomis. ižinios... Jį vėliau matė kitose
— Ir tai jau Viskas? —'Vietose skelbiant savo filoso- 

paklausiau vėl ąžuolą. Įfiją, bet nežinia ar ten buvo to- 
—Ne, dar ne viskas, —! kiq žihl sėnelių. kaip kad kalte- 

tarė tuomet trečias ąŽuo- moję vietoje...
las, kuris plačiausiai už Vi-! 
sus buvo savo šakas iš
skleidęs. — Trečią paslap
tį Amžių Viešpatis inan pa
vedė saugoti, kurią tau pa
sakysiu.

Jei nori žinoti, krt yra 
tavo tėvynė, pridenk savo mą nuo Dievo atsitolinusių 
galvą juodu gedulo šilku ir žmonių šiose parapijose: 
apeik devynis kartus Visą Kovo 10 iki 19, V. Jėzaus At- 
žemę skersai ir išilgai. A- shnatnymo par. Maspeth, L. L, 
peik visus žemės takus ir N. Y. 
vieškelius, visuš kabins ir { Kovo 17 iki 23, 
klonius. O eidamas paimk 
vis po saują žemių ir duok 
jas vėjui išpustyti. Ir kai 
pamatysi, jog vėjas išpus- 
tė devyniasdešimt devy
nias dulkes sutrūnėjusių 
kaulų, kuriais tavo tėvai 
it tavo tėvų tėvai nuklojo 
savo tėviškes ■'T2ūkus, kai Čtica, N., Y. 
juos žemė į savb glėbį paė- 
mė, ir tik vieną gryno smė-

Rae Cave (kairėj) ir Hazel Dronenbutgh, Signal 
Corps sekretorės Washington, D. C., puošniose tam 
tyčia pagamintose uniformose, kurios joms labai tin
ka ir matyt jos myli tuomi pasigrožėti.

kiai dirbo, ir tik vieną laše
lį rasi sidabrinės rasos, ži
nok, tad, jog čia yra tavo 
tėvynės dirvonai, jog čia 
yra tavo tėvynės pievos ir 
lankos.
— Ir tai jau viskas? — 

paklausiau ąžuolą.
— Ne, dar ne viskas, —- 

atsakė dabar kitas ąžuolas, 
kuris iš visų storiausias 
buvo. — Antrą paslaptį 
Amžių Viešpatis man pa
vedė saugoti, kurią tau pa
sakysiu.

Jei nori žinoti, kur yra 
tavo tėvynė, apsisiaušk 
raudona skraiste ir apeik 
tris kartus visą žemę sker
sai ir išilgai. Apeik visas 
žemės upes ir upelius, vi
sus šaltinius ir ežerus. Pa- 
sisemk vandens iš jų kiek
vieno ir pažiūrėk į jį prieš 
saulę. O kai pamatysi, jog 
tame vandenyje devynias
dešimt devyni saulės spin
duliai nusidažė raudonai 
nuo kraujo, kurį tavo tė
vą ir tėvų tėvai išliejo savo 
kraštą nuo priešų beginda
mi, ir tik vienas spindulė
lis pasiliko baltas ir spin
dintis, kaip tyras šaltinio 
vanduo, žinok tuomet, jog

Tai buvo Šv. Kazimiero 
diena, kovo 4, 1938 m., ka
da paspaudžiau elektros 
spustuką ir paleidžiau pir
mu kartu naująją “Darbi
ninko” Intertype mašiną. 
Prieš mano akis atsistojo 
Šv. Kazimieras, kuris ilsisi 
Vilniuje, Katedroje, kurio 
sidabrinį karstą, kada tik 
užeidavau Katedroje, tai 
visuomet aplankydavau. 
Ypatingai man prisiminė 
tas faktas, kada apvaikš
čiojome Šv. Kazimiero ke
turių šimtų metų nuo pa
skelbimo palaimintuoju 
jubiliejų. Tai buvo Vilnius 
tik ką metai laiko pagrob
tas smurtininko Želigovs
kio, o kadangi lenkų siau
timas Vilniuje buvo dide
lis, tai mums lietuviams 
paskirtoji diena garbinti 
šv. Kazimierą Vilniaus ka
tedroje, buvo lig pasirody
mas, kiek ten lietuvių yra. 
Tai buvo Sekminių antroji 
diena. Lietuvių būrių bū
riai iš visų parapijų su sa
vo vadais atplaukė į Šv. 
Kazimiero iškilmes ir kar
tu aplankyti Kalvarijas. Ir 
Štai iškilmingos šv. mišios 
Katedroje. Lenkai organi
zuotai susilaiko ir nei vie
nas neina į Katedrą, kad 
nedidinus skaičiaus lietu
vių. Bet žmonių Katedroje 
jau pilnoka ir dar iš lauko 
matosi dideli būriai tre- 
pučiojal Čia pat atvyksta 
Trakų milžiniška procesi
ja su a. a. Dekanu prelatu 
Maliukevičium priešakyje 
ir užpekiuoja ne tik Ka
tedrą, bet ir aikštėj nega
lima praskirti rankų. Len
kai parblokšti. Lietuvių 
pamaldose daugiau maldi
ninkų, kaip kad lenkų. Iš
kilmingas Šv. Mišias cele- 
bruoja vyskupas lietuvis, 
(rodos a.a. vysk. Matulevi
čius), gi mišias gieda klie
rikai. Žmonių ūpas paki
lus. Lietuviai triumfuoja, 
gi lenkai nosis pakabinę...

Suklupęs Šv. Kazimiero 
koplyčioje ir akis įbedęs į 
jo sidabrinį karstą virš al
toriaus nuoširdžiai aėko-

lio dulkelę tarp jų terasi, 
tai tuomet žinok, jog čia y- 
ra tavo tėvynės žemė.
— Ir tai bus jau mano tė

vynė? — paklausiau ąžuo
lą.
— Taip, kur tu visa tatai 

rasi, bus tavo tėvynė, — 
suošė šlamėdamas visas ą- 
žuolynas ir nutilo.

K. BAJERCIUS 
“IŠ pasakų krašto *.

'TIKĖK Ak NE
k

Spaudos žiTikėk ar ne.
iniomis yra žinoma, kad laike j
'karo nakties metu miestuose 
I neleidžiama deginti šviesų, ku- 
frios galėtų išduoti miestą prie
šo bombnešiams... Todėl moks

lininkai susirūpino ir patyrė, 
į kad nudažyti mėlyna spalva 
langai ir vidun deginant sodium 

i šviesą, nei vienas šviesos spin
dulys nepereina per stiklą lau
kan ir atrodo tamsūs langai ne
uždaromis langinėmis.

TIKĖK AR NE... — Kartą į 
grietinės kibirą įkrito dvi var
lės. Kadangi kibiro kraštai bu
vo slidūs, tai varlės jokių būdu 
negalėjo išlipti. Viena iš jų ge
rokai pasukus kibiro kraštai su
šuko: “pasiduodu” ir nugrimz
do į kibiro dugną. Antroji pūš
kavo, drumstė, maišė grietinę 

i su savo kojomis norėdama, kaip 
j nors išsigelbėti. Ir ji pati nepa
stebėjo, kai vienu kartu atsira
do ant geroko gabalo sviesto 
viršūnės. ‘N J).B.’

j Tėvas Jonas Kidykas, S. J., 

prašo pasimelsti už atstvėrti- 

parap., Detroit, Mieli.
Kovo 24 iki 30, šv. Antano 

par. Cicero, UI.
Kovo 31 — bal. 7, šv. Jurgio 

par., Rochester. N. Y.
Btl. 8 iki 13, Sv. Alfonso par. 

Baltimore, Md.
Bil. 20 iki 24, Šv. Jjtųgįo par.,

i.'c .
Gegnž. 11 iki Iš. Aušros Var

tų parn New York, N. Y.

klonyje... Tos mintys ma
ne pagavo, kai aš paleidau 
elektros spustuką, kad 
naujoji “Darbininko” In
tertype pradėtų naują sa
vo gyvenimo erą, kad šal
tas metalas pradėtų kal
bėti į mūsų širdis: misijo- 
nieriaus, kunigo, patrijo- 
to lietuvio, įsimylėjusio 
jaunuolio, tik ką gimusio 
kūdikio ar vedusio nau
jam gyvenimui, žodžiais. 
Ir prabilo... Ir toji mašina 
išliejo milijonus raidžių ir 
nunešė pasauliui pasakyti, 
kad mes lietuviai esame 
gyva tauta, kad mes tar
naujam Dievui ir tėvynei. 
Ir lyg iš didžiausios pa
saulyje tvirtovės iššautas 
kanuolės šūvis sudrebina 
apylinkę, taip šios naujo
sios mašinos pabėrimas 
pirmųjų raidžių po apylin
kės ir tolimesnius skaity
tojus paakstinc skubėti su 
aukomis ir gerais darbais.

Pati mašina “Darbinin- 
I kui” kainavo §7,000.00. 
Aukų surinkta ligi vasario 
pabaigos $3,385.72. Ka
dangi dalis skolos buvo at
skaityta už seną mašiną, 
tai gruodžio 11, 1940 už 
mašiną buvo likę skolos 
$2,430.00. “Darbininkas” 
privalo įmokėti kiekvieną 
mėnesį po šimtą dolerių. 
Sunki našta, bet ar gi Šv. 
Kazimiero dvasia nepa
sieks geraširdžių aukoto
jų ir toliau budėti ta kryp
timi, kad mūsų spaudos 
kanuolė neperstojančiai 
neštų į pasaulį milijonus 
pamokinančių minčių, ku
rios gaivintų ir stiprintų 
Dievo ir Tėvynės tarnybai 
kiekvieną lietuvį...

Taigi pasimelskime į Šv. 
Kazimierą Lietuvos ir mū
sų patroną, kad jis mums 
duotų stiprybės, o visi 
sunkumai praeis nepaste
bėti. Darbininkas.

Pietų Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paskauškas. 
Knygutė labai įdomi ir verta

jau, už tą stebuklą, nes 
jeigu ne jo šis karstas, ar 
mes lietuviai galėtume ,?aina tik
taip Skaithilgai subėgti bininkas” 366 W. Broadway, 
maldai šioje Gedimino so. Boston. Mass.

žaidimas su šluotomis,
žaidikai žaidžia Los Angeles mieste, žaidimų aikštėje.
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ŠV. KRYŽIUS
Šiomis rimtomis Gavė- i 

nios dienomis geri katali- i 
kai, susitelkę, dievotai ap
mąsto Jėzaus Kančią, pa
sninkauja ir stropiai sten
giasi sužadinti širdyje gi
lią gailestį už savo nuodė
mes ir dėkingumą Išgany
tojui, Kurs mirė, kad visi 
amžinai gyventų. O kas la
biausiai traukte traukia 
visų dėmesį, tai Kristaus 
Kryžius, kurio šešėlis guli 
ant visų krikščionių kak
tų. Modernusis žmogus la
bai bijo to šešėlio ir viso
mis jėgomis bėga nuo jo, 
kaip ir kadaise pabūgo A- 
paštalai ir slapstėsi nuo 
žmonių akių Kristui mer- 
dėjant ant Kryžiaus.

Vargingos ir nesėkmin
gos buvo Išganytojo pa
stangos išaiškinti Apašta
lams Kryžiaus reikšmę. 
Kantriai auklėjo Jis savo 
sekėjus, aiškin damas 
jiems, kad Jo karalystė ne 
iš šio pasaulio. Jie, tačiau, 
buvo paskendę daiktuose
— medžiagoj. Jųjų svajo
nėse Kristus — Mesiją tu
rėjo būti Nugalėtojas su 
galinga kariuomene, jėga. 
Kurs užkariaus visą pa
saulį. Mat, jie dar žiūrėjo 
į visą kūno akimis. Kiek 
vargo turėjo Viešpats iš
aiškinti, kad vien Šv. Kry
žiaus keliu Jis galės iško
voti mums visiems amži
ną laimę. Todėl Jis dar 
kiek laiko prieš savo mir
tį, kalbėdamas žmonių mi
niai ir Apaštalams paskel
bė naują išganymo ženklą
— Kryžiaus ženklą. “Jei 
kas nori eiti paskui mane, 
tegul pats savęs išsižada, 
tegul ima savo kryžių ir 
teseka mane”. Mt. 16, 24. 
Iš to matom, kad Šv. Kry
žius yra kaip tik būtina ir 
vienintelė sąlyga išgany
mui!

Bet visa bėda su ženk
lais ir simbolais yra, kad 
laiko bėgyje jie tampa ap
mirusiais daiktais: pav. 
auksinis kryžius ant len
ciūgėlio ant lengvapėdiš
kos panelės kaklo. Kryžius 
jai yra papuošalas ir dau
giau nieko. Taip pat kai- 
kurių supasaulėjusių ka
talikų gyvenimas aiškiai 
liudija, kad jie mažai su- 
pranta šv. Kryžiaus reikš
mę. Veda jie minkštą gy
venimą, klaidingai pasiry
žę tarnauti Dievui, kaip 
jiems geriau patinka. 
Toks jųjų aklumas ir ne
paisymas Kryžiaus reikš
mės atneša jiems nelaimę 
if apsivylimą. Juk pats 
Dievas davė šitą siinbolą
— šitą Kryžių žmonių gi
minei. Nofs Jo sekėjams 
teko matyti tą gyvąją ir 
kfuviną ant Kalvarijos 
Kalno Auką, tačiau jie ne
suprato Kryžiaus reikš
mės, tol kol Kristus nepri
sikėlė iš numirusių, šv. 
Dvasia nužengė ant jų ir 
didžiausioji permaina įvy
ko juose. Drąsiai jiė žy
giavo į visas pasaulio pu
ses, pasiruošę viską pa
nešti, viską kentėti, net ir 
pačią mirtį dėl Kristaus 
Kryžiaus Mokslo. Jiems 
tas Kryžius pasidarė rak
tu į Dangų. Visuose perse
kiojimuose Šv. Bažnyčia 
rėmėsi tuo Kryžiumi, lai
mingai pergyvendama vi
sus praeities atskilimus, 
erezijas, karus, sukilimus. 
Ir šiais audringais laikais 
Ji semia stiprybės ir vil
ties iš Kristaus Kryžiaus,

DARBININKAS

nors ir Jos vaikai skau
džiai vaitoja Lietuvoj, Ru
sijoj, Vokietijoj ir kitur. 
Sunkiais svetimųjų pries
paudos laikais Lietuvoj 
Kryžiais nusodinti buvo 
keliai ir keleliai, net ir kie
mai. Nežiūrint, tad, tų vi
sų vargų, priespaudos, 
vergijos, mūsų kaimiečiai 
mokėjo semti naujų jėgų, 
kantrybės ir ištvermės iš 
Kristaus Kryžiaus. Dieve, 
duok, kad jie ir šioj nau
joj, baisesnėje bolševikų 
vergijoje ieškotų drąsos, 
kantrybės ir ištvermės ti
kėjime po Kristaus Kry
žiumi! Kaip Kristus atsi
kėlė po visų kentėjimų ir 
mirties, taip ir Jo Bažny
čia ir jos vaikai atsikelda
vo ir atsikels, nes Kristaus 
Kryžius yra pergalės žen
klas!

Kryžius Krikščionio gy
venime nereiškia, kad jis I | • . u
vis vaikščioti turi skaūš- I NAftF
mo ir kentėjimų kėliu.Į LIvIUVVJ Mv|/I 
Krikščionis nedievina kėn-l 
tėjimų iš savęs. Jo gyveni- I H y flCAFtA
maš yra Kristuje ir šu v IV
Kristumi! Jis gyvena su Važiflj
tuo Kristumi, Kuris buvo I VuSIlF
persimainęs ant Taboro] ’
kalno; Kuris prisikėlė iš 
numirusių ir sėdi ^dabarl
dešinėje savo Tėvo Dan-I Šventės išvakarėse Vašingto- 
guje; su Kristumi, Kursi110 angliškoji spauda paminėjo 
dalyvavo Kanos vėstuvė-|numa^om^ Vasario 16 d. ritinė
se; Kuris laimino nekaltus I jhną Vašingtone, kurį atatinka- 
pasilinksminimus; bet mai paminėti ruošėsi 
drauge ir su Kristumi, vos Pasiuntinybė ii 
Kurs ėjo teisingumo keliu, Draugi ja.
nors ir pasaulis Jam prie- Kadangi Maryland 
šinosi, nors ir visi Jį ap-1 šiais metais paskelbė 
leido, nors ir Jo išrinktoji jsario” kaipo Lietuvos Dieną, d- 
tauta Jį nukryžiavo. Ificialiai švenčiamą Marylando

Nereikia užmiršti, kad įstaigose ir mokyklose, ir kad 
iki penktojo šimtmečio I Lietuvos Atstovas p. Žadeikis
Kryžiaus buvo atvaizdu©-1 ta proga nebuvo pasižadėjęs 
jamos be Kristaus figūros. {Baltimorės iškilmėse dalyvauti, 
Šeštame šimtmetyje daž-ltai jis padarė vizitą Marylando 
niau matyta Kristaus fi-| gubernatoriui, gerb. Herbfert 
gūra ant Kryžiaus, ne|0’Connor, jo offcialėje režidėn- 
nuoga, išvilkta, ne miręs Icijoje, Annapoiis mieste. Lie- 
Išganytojas, bet apvilktas tuvos Pasiuntinys turėjb ilgoką 
karališkais drabužiais, gy- pasikalbėjimą šu gubernato- 
vas, pergalę skelbiąs Vieš- iium ir jam išdėstė kas ir kaip 
pats. Vien tik dvyliktame atsitiko Lietuvoje. Gubemato- 
šimtmetyje atsirado įpro-Irius O’Connor buvo nustebintas' 
tis Jį nupiešti kaipio Atsi- sovietų klasta, žadėjo teikti 
teisimo Auką UŽ pasaulio Lietuvai ir lietuviams visą mo- 
nuodėmes. Iki to laiko ti-tralinę parairią, kad sulaužytoji 
kintieji iš didžiausios pa-1 teisė būtų pagerbta ir kad Liė- 
garbos Viešpačiui nedrįso Ituva po karo vėl atsistotų tar- 
žiūrėti į Kristaus nuogą, pe nepriklatfšomų valstybių.

■ kruviną kūną ant Kry-1 Sakėsi tarpe Marylando liėtu- 
žiaus. Laikui bėgant žmo-lvių turėjo artimų pažįstamų ir 
nių jausmai ir pamaldų-1 sakė dalyvausiąs Baltimorės

• mas pasikeitė. Atvaizdą-{lietuvių 16 vasario bankete. Be 
. vimai Kalvarijos kruvinos gubernatorių, p. žadeikis vfzi- 

aukos pradėjo traukti ti- tavo Baltimorės Merą ‘p. Hb-
■ Rinčių jų dėmesį ir suža- hfrard Jackson ir buvusį Mary- 

dinti jų širdyse didesnę lando gubernatorių gerb. Hkrry 
meilę ir norą atgailoti sa- w. Nice, kuris 1935 metais pa- 
Vd nuodėmes. ŠV. Bemar- įsirašė aktą padarantį 16 vrisa- 
das gražiai išaiškina tų rio Liėtuvoš Dieną legate šveni- 
laikų Krikščionių jaus- te Marylando valstybėje. Ponas

Kristaus Runas yra Nice Lietuvos Atstovo vižitu 
sutrintas, kad mes išmok- buvo labai patenkintas if dė- 
tumėm, kaip numalšinti kingas už atsiririhimą.
savo kūnus, o siela tšj^l ar .rmr
gražesnė pagal Kffetauš manijoje. Kryžiaus ženk- 
sielos žavingumą”. Jeigu las laimino jo šliūbą ir 
tad, Kryžius yra-pergalės antspaudavo jo kunigus, 
ir laimės ženklas, tai kb Mirties patale tuo ženklu 
reikia bijoti? Visi kiti ru- Paskutiniame Patepime 
pėsčiai ir užsiėmimai blan- paruošia jį kelionei į anfži- 
ksta ir praranda savo reik- nystę. Kryžiaus ženklu jį, 
šmę. pagaliau, kunigas nuleis į

Nuo lopšelio iki grabo duobę ir ten kapinėse Kry- 
krikščionio žingsnius vis žius tyliai budės virš jo 
lydi Kryžius. Krikšte Kry- dulkių iki Paskutinio Tei- 
žiaus ženklas jam davė smo. Tada Kristaus Kry- 
antgamtinį gyvenimą; Su- žius pasirodys visame sa- 
tvirtinimo Sakramente Į vo gražume. O tie, 
stiprybės. Iš nuodėmės 
purvo jis atsikelia Kry
žiaus žėiiklu Atgailos Sa
kramente. Tuo pačiu žen
klu teikiamas Kristaus 
Kūnas ir Kraujas Šv. Ko-

Plaukai, akys, pirštai ir viskas, kas tik papuola į- 
eina į varžytines, kuomet susiima porą laimėti žaidi
mo numerį. Čia matosi du Temple ir Nebraska kolegi
jos studentai imtynių žaisme. Šiuo atveju Philadel- 
phijoj laimėjo Temple 28-8.

ir Lietu- 
LietuvhJ

štatas ir
“16 va-

“Members of the Society willrior of Russia all machineryl
from the industrial establish- Į gather for luncheon at 1 p. m. 
ments. What can be the mea-;at the Willard Hotel, the Minis- 
ning of that? It certainly re- .ter said, būt all the events will 
minds one of the Russo-Ger-1be a commemoration rather 
man war of 1914-15’.

“A small modest tea for' 
members of the American Lith-I 
uanian Society of WashingtonĮ 
will be given at the Legation 
from 5 to 7 on the aftemoon of 
the anniversary, the Minister 
said. Earlier in the day, there 
will be a mass at the Church of 
the Immaculate Conception at 
10:30 a. m., he said.

mus: ‘r

kurie 
gyveno po Kryžiumi, my
lėjo pp Kryžiumi ir mirė 
po Kryžiumi sulauks am
žino džiaugsmo Kryžiaus 
ženkle!

Kun. Pr. Aukštikalnis, 8. J.

Vašingtone spauda gan pla
čiai paminėjo buvusio Ameri
kos Ministro Pabaltės valsty
bėms, p. R. Skinner, Lietuvos 
Nepriklausomybės proga pada
rytą pareiškimą, kuriame paro
dyta daug simpatijos Lietuvos 
adresu. Smulkesnis to pareiški
mo aprašymas čia praleidžia
mas, nes jis jau tiektas ištisai 
Amerikos lietuviškoje spaudo
je. Angliškoje spaudoje p. R. 
Skinner pareiškimas buvo su
gretinamas su atatinkamu Lie
tuvos Įgalioto Ministro Ameri
kai, p. Žadeikio paaiškinamuo
ju laišku, kuriame pabrėžta va
sario 16 d. prasmė ir šių metų 
liūdnų sukaktuvių priežastis. 
Suminėta Sovietų griaunamasis 
darbas Lietuvoje. Priminta A- 
merikos Vyriausybės lietuvius 
džiuginantis nusistatymas prieš 
Lietuvos okupaciją. Taip pat 
suminėta lietuvių atsparumas

■*' -ii* . . —.

bei viltis išvysti savo Tėvynę 
, X-* ' . ..

vėl laisvą ir priminta Sovietų 
baimė netekti grobio. Vašingto
no angliškoji spauda iš anksto 
aprašė ir numatomą Vašingto
ne vasario 16 d. programą.

“Washington Post” (Febru- 
ary 11) įsidėjo turinio straips
nį: LITHUANIANS HERE TO 
MARK ‘FOURTH OF JULY’. 
“Members of the Lithuanian 
Ctdony Of Washington will com- 
meiftotate the twenty - third 
anniversary of their home- 
Mnd’s declaration of indepen
dence Sunday, while lamenting 
Russia’s acąuisition of its ter- 
ritory.

“P. Žadeikis, Minister to Lith-
* 4 • ' •

uania, yesterday pointed out an 
irofric paraitei in the tWo dates,' 
23 jrėars apart: Lrthuania de- 
clared her independence on 
lManary lė, 1918, fn her fcfe-l 
tdftc cstįntai, Vilnius, at a time 

thė counfry was under 
tJerinėn military occupation. 
NoV Lrthuania finds herself 
ocėupied by mimerotis Red Ar- 
my divisions of the rieighbormg, 
Soviet tJnioh which no longer 
peses as a ‘friend’.

“A čoirimuirication from the 
Lithuanian Legation further 
pointed out that ‘reports of re- 
fugees also indicate the fact 
£hat thė Soviets arė evacuatmg 
from Lithuania into the inte-

I

Adfaltfte tuos profeiljonSlus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Drrbinlnką”.

Visi skelbkite* “Darbininke”.
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in 
no 
is

than a celebration, he added.
“The Minister also released a 

message on Lithuanian’s Inde
pendence Day from Robert P. 
Skinner, former 
to several Baltic 
said in part:

“ ‘Perhaps it is

Ambassador 
statės, who i

i

have tasted the sweats of liber
ty, of an ordered existence...

“ The suggesting that 
the Europe of today there is 
place for smaller statės

;complete nonsense, arising out 
of the predatory instinets of 
those who make it. As well 
might we Americans say that 
we no longer need our Rhode 
Island and our Delaware. A 
homegeneous nation likę Lith-

not too much uania, a nation vvith a history, 
į to say that the Lithuanian spi- language, religion and culture 
| rit is more alive today than or its own may suffer misfor- 
Įevery beforę because living men .tune būt can never die...’ 
’ and women for a generation1 (Bus daugiau)

"DARBININKE" GALIMA GAUTI LIETUVIŠKU IR TARPTAUTIŠKŲ RCA VICTOR
SEKANČIŲ PO 75c REKORDŲ

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

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

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

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

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

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

V-14028-A-7 — Reginos Polka
Aukso žuvytė, Polka—Victor Liet. Ork.

i J. Padaužos Grupė
[ V-14058-A-8 — Lietuvių Radio Melodijos
i Dzūkų Polka—Sereika, Šchmett ir Labanauskas
j V-14062-A-9 — Rytiečių Meilė — Fokstrotas
i Spaudos Baliaus Valsas — A. šabaniauskas
• V-14063-A-10 — Kanarkų — Fokstrotas 

Nutilk širdie, Tango — A. šabaniauskas 
i. V-14064-A-11 — Rudens Pasaka 

Veltui Prašysi — Tango
i V-14066-A-12 — Nepamiršk Manęs — Valsas 

Ruduo, Tango — A. šabaniauskas
, V-14067-A-13 — Aukštaičių Polka 

Našlaitėlė, Valsas — P. Cetkauskas, akordeon.
i V-14068-A-14 — Kur Tas šaltinėlis 

šiaurus Vėjas Baisiai Ūžia —S. Kraužinis, tenor. 
i V-14069-A-15 — Kalvelis

Kepurinė, Tautiškas šokis — P. Cetkauskas 
ir S. Vilniškis

V-14070-A-16 — Jonkelis 
Sukčius, Tautiikas Šokis — P. Cetkauskas ir 
$. Vilniškis

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

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

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

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

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

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

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

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

V-14080-A-25 — Laisčiau Rūtą — Polka 
Kvietkos Valsas — Mahanojaus Liet. Orkestrą

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

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

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

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

ŠIE COLUMBIA REKORDAI PARSIDUODA PO 50 CENTŲ
12190-F-51 — Hurdy Gurdy — Polka

The Wine Jug, Polka—Globė Trotters* Orch. 
12191-F-52 — Golden Wedding — Polka

Bummel Petrus (Jolly Peter)—Globė Trott. Orch. 
12192-F-53 — Helena Polka

Gypsy Polka—Ed. Krolikowski’s Orchestra 
12194-F-54 — Baruška Polka

Cfąrinet Polka —Ed. Krolikowskr$ Orchestra 
12195-F-55 — Chicken Polka

Emilia Polka—Ed. Krolikovvski’s Orchestra
12196-F-56— Bunny Polka

Ferry Boat Serenade, Polka—Globė Trot. Orch. 
12197-F-57 — Bartender Polka

2Cth Century Polka—Globė Trotters’ Orch. 
12198-F-58 — Sophie Polka

Alexander’s Polka — Ed. Krolikovvski’s Orch.
12199-F-59 Flovver Polka

Fritz Polka—Ed. Krolikovvski’s Orchestra 
16O82-F-60 — Polka Klumpakojis

Lietuviškas Kadrilius—Liet. Tautiška Orkestrą 
16086-F-61 — Polka Marcelė

Lietuvaitė Polka—Liet. Tautiška Orkestrą 
16110-F-62 — šventoji Naktis — Pirma Dalis

šventoji Naktis — Antra Dalis
M. Petrauskas, Trubadurių Kvartetas 

16111-F-63 — Petronėlės Polka
Vilniaus Polka — {dainavo A. Šaukevičius 
Mahanojaus Liet. Mainerių Ork.

16122-F-64 — Kūmos Polka
Tėvuko Polka — A. šaukevičius, Mahanojaus
Liet. Mainerių Orkestrą 

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

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

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

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

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

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

16171-F-71 — Sudiev Sesutės —Stasys Pa u ra s, barit.
Svajonė ir Meliė—Juozas Antanėlis, tenoras 

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

16180-F-73 — Kibartų Polka
Vyštyčio Valsas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J. Olšauskas su armonika

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12193-F-107 — Krakowiak — Polka 
Laughing Polk

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

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

16O69-E-11O — Gegutė Polka... Armoniko Solo 
Mieganti Gražuolė. — valsas

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

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

Ed. Krolikowski’s O re h.
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Onos Katkauskaitės-Anna Kaskas,
Metropolitan Operos Artistės įdainuoti 

sekantie’i rekordai:

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

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

REKORDAI PO $1.25

61003-F-201 — Liet. Vesslė — Dalis Pirma ir Antra 
61004-F-202 — Liet. Vesieė—Dalis Trečia ir Ketvirta 
61005-F-203 — Liet. Vcselė—Dalis Penkta ir šešta 
Visas įgrajino Mahanojaus Lietuv. Mainerių Orkestrą

Norintieji užsisakyti gražių lietuviškų ir tarptautitkų rekordų, praSome pažymėti reikalaujamų ploki- 
telių numerius ir prisiųsti su užsakymu čekį arba money orderį. Užsisakant nuo vienos iki 6 plokštelių, 
prašome prisiųsti 15c persiuntimo lėioms padengti. Kas užsisakys daugiau kaip 6 plokšteles, mes patys 
persiuntimo išlaidas padengsime.

“DARBININKAS”
366 WEST BROADVVAY SOUTH BOSTON, MASS.
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Antradienis, Kovo 4, 1941 d brinkąs

ryti, būdami karo stovio šalyse. 
Pertraukos metu buvo rinki

mas aukų. Tikrai stebėtina, kad

Įkas girdėti lietuvių 
KOLONIJOSE

f • ■ • • •
KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMA

t;
i*>•* L*

LOS ANGELES, CAL SIGNALAS
Vasario 15 dieną, Vengrų au

ditorijoj, prie kurios lietuviai tokio menko būrelio surinkta 
yra laikinai prisiglaudę, minė- 
jo Lietuvos nepriklausomybės. kurie netik

$46.00. Minėjime buvo ir tų, 
nieko nedavė, bet 

23 metų sukakties paminėjimą. ^ar *r kitus atkalbinėjo, kad 
Salė buvo išpuošta Lietuvos vė- neduotų. Ar tai lietuviai? Bet 
liavomis ir kitais pagražini- nieko stebėtina tokių kiekviena 
mais. Programa susidėjo iš dai- tauta turi, kaipo nepageidau- 
nų, prakalbų ir kitų pamargini- jamU gaivalų.
mų. Čia lietuviai tikrai pirmą Piano solo išpildė ponia N. 
kartą viešai minėjo Lietuvos, Kibartienė, po kurios dar buvo 
nepriklausomybės sukaktį. Šis sudainuota keletas liaudies dai- 
darbas buvo padarytas rūpės- nelių. Dar kalbėjo pats prela- 
čiu prelato J. Macijausko ir kuris taipgi išreiškė savo 
profesoriaus K. Pakšto, kuris širdingumą, primindamas, kad 
čia dabar yra. Į paminėjimą su- lietuvių tautos atgimimas bus 
ėjo pora šimtų žmonių, 1 
buvo ir keletas svetimtaučių.

Vakaro vedėju buvo profeso
rius K. Pakštas. Pirmiausia ant 
scenos pasirodė būrelis jauni
mo, kurie sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus. Po to pro
fesorius, pasakęs keletą žodžių, • 
pakvietė garbės konsulą Julių lietuviai daugiau ir daugiau ei- 
J. Bielskį pareikšti 
tis. Konsulas kalbėjo 
landą laiko, paminėdamas 
tuvos veikėjų ir patriarkų 
bus ir pasiryžimą atgauti 
tuvos nepriklausomybę.

Po to profesorius Pakštas 
perstatė kitą kalbėtoją profeso
rių Dr. Malbone W. Graham iš 
Kalifornijos Universiteto, kuris Lietuvos nepriklausomybės at
buvęs ilgą laiką Lietuvoje, ir gavimo darbe, 
ten visą jos padėtį gerai paži- cijos Lietuvai 
nęs. Jis kalbėjo anglų kalba, bet 
taip gyvai, kad, rodos, tikras 
lietuvis, visa žinąs, ir visa gerai 
įvertindamas. Jis pareiškė, kad 
lietuviai ir vėl atgaus savo Ne- mą ir prakalbų, 
priklausomybę, nes ir.JUOg /ša
lies vyriausybė nepripažįsta nepriklausomybės 
šių dienų mažųjų tautų paver- šventę. Kalbėjo adv. Stasys Ga- 
gimo. ;baliauskas. Aukų surinkta $78.

!

Toliaus dar kalbėjo pats pro- 80. Federacijos skyriaus atsto- 
fesorius K. Pakštas, kurio kai- vai lankėsi draugijų susirinki- 
ba buvo labai turininga ir vaiz- muose ir aiškino Lietuvos pa- 
di. Jis tarp kitko pareiškė, kad dėtį. Draugijos iš savo 
tikrai ateis laikas, kad mes vėl paskyrė aukas, 
sueisime nepriklausomoje Lie-| Prakalbose aukavo šie 
tuvoje dar didesne energija. ’ nys: 
drąsa ir praktika, Lietuva gy-'i Po $5.00 — kun. S. P. 
vuos laisva i 
nes Lietuvos kovos 
vainikas užregistruotas visame 
pasaulyje visų tautų istorijos 
lapuose ir jie pasiliks per am- ronkienė, 
žius atmintini. Kol Lietuviai j T_ 2. .Iš
gyvens pasaulyje, ši vasario 16|Roach, Dr. A. Gasson, A. Šla- 
diena bus atminama ir garbin-j pelis, K. Akstinas, L. Vasiliaus- 
gai apvaikščiojama visose šaly- kienė, P. Mickūnienė, V. Kudir- 
se, kur tik lietuvių būrelis ra- kienė, M. Balutienė, 
sis. Mes visi lietuviai, kur tik;kas, L. Palevičius. 
nebūtume, turime dėti visas įnienė, A. Kneižys, 
pastangas gelbėti savuosius, nis, R. Vitartas, J. 
kurie patys nieko negali pada- P. Jakštis. P. Kudirka,

RENGIA LDS 2-ra KUOPA, MONTELLO, MASS.

Veikalu Suv LR.K5. Amerikoje 94 Jaunimo Kuopa E So. Bostono

kurių sujungtas su tikėjimu ir doros 
j dėsniais, nes kur yra tikras ti
kėjimas, ten pasireiškia tikras 
tautos gyvumas.

1 Labai didelį dėkingumą rei
kia pareikšti visiems prie to 
vakarėlio prisidėjusiems.

Linkėtina, kad visi tikrieji

savo min- tll vieningai,, nes vienybėje ga- 
apj^ va- lybe. J. čC. ėdikas.

Lie-
dar-
Lie-

lybė.

HORWOOD, MASS
Kvotą Išpildė — Bet Darbo 

Dar Neužbaigė

Šios kolonijos lietuviai kata
likai labai gražiai darbuojasi

ALH.i Federa- 
Gelbeti Fondui 

paskelbus aukų vajų, lietuviai 
katalikai, Federacijos sky
riaus vadovaujami, stojo dar
ban. Suruošė keletą susirinki-

rVasario 9 d. minėjo Lietuvos 
paskelbimo

iždų

asme-

Knei- I
ir nepriklausoma,!zis, N. N.; po $1.00 — Kun. J. 

ir garbės j Vaitekūnas, A. Smilgienė, J. A- 
vičinienė, O. Novikienė, U. Paz- 
niokienė, K. Palevičius, P. Ci- 

J. Saulėnienė, 
į Gendrolienė, V. Kudirka,

M.
M.

J. Versiac- 
p. Aiduko- 
J. Aiduko- 
Antanaitis, 

A. Na-

valgomoji; daikto krautuves
Plakti pas biznierius mėsą> vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kuris 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuėję | bilę kurių krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
♦S CRESCENT AVENTTE.
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HTLL AVENUE.
DORCHESTER. MASS

Perkins Marilei
P. BaltruiiOnas Ir p. Kllnga, 8av.
TM Broadway, Tai. ŠOU 8120 

«O. BOSTON. MASS

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksien#.

825 E 8th St., So. Boston. Maaa. 
Tel. So Boston 1298 

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

ProL RaSt. — Ona IvaSkienė,
440 E. SDcth St. So. Boston, Maaa 

Fin. RaAt. — Marijona Markoniutė.
4115 Waahington St.. Rnstindale, 

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

105 Weat 6th St.. So. Boston, Maaa. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė.

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos OL—Marijona AukitikaJnienS.

Tll H St. 8o. Boston. Maaa.
Dra’Jjrtja savo susirinkimus laiko kas 

pntra utarninka mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. poba*hy*in«j svetainėj.

Visata draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolu raJtiuinkg.

•V. JONO EV. SL. PAAALPINtB 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Nevlera,
16 Winfield St., So. Boston, Maaa 

ProL Raft. Jonas Glinockls,
5 Thomas Pk., So. Boston. Mass 

Fin. RaSt. Aleksandras Ivaška.
440 E. Sixth SL. 80. Boston. Maas 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
ėią ne^ldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 49: 
K. 7tb SL. So. Boston. Maaa.

SEKMADIENĮ,

Ko vo-March 9,1941 
Šv. Roko Parapijos Salėje 

Sawtelle Avenue Brockton, Mass. 
7:00 vai. vakar e

rA
i

Įžanga 25c.
v •

Kviečia Rengėjai.
■l

viekas, S. Alikonis, V. Jezavi- prie katalikiškų 
tas, J. Ruškis, M. Jablonskis, Bankietas gražiai pavyko, visi merginų scenos
M. Gižius, G. Kakanauskas, J. j linksmai praleido laiką. Visų Kiekvienas gerai mokėjo savo 
Vilkišius, K. Klimavičius, P. • susirinkusių vardu p. O. Ma- roles ir judesiuose parodė visiš- 
Klimavičius, P. Repšys, M. Da- čienė įteikė ponams Grūdins- ką natūralumą, 
mulevičius, F. Babilas, ' 
ler, J. Uždavinis, M. Minkevi
čius, J. Dalalis, J. Avižinis, A. 
Verseckas, S. Razulevičius, K. 
Mačys, J. Okulevičius, R. Ja- 
čys, P. Medzveskienė, K. Kašė
ta, A. Kavaliūnas, E. CeikienėJ 
U. Navickienė, P. Perekšlienė.

Po mažiau aukotojai sudėjot
$13.80. Viso susidaro $78.80.

Štai draugijos, kurios
Lietuvai:

organizacijų, šiai mane stebino vaikinų ir
I

> natūralumas.

I

T. Mil-'kams piniginę dovaną. Taip pat 
Į jų vaikai įteikė savo tėveliams 

! dovanėles.
Ponai Grudinskai dėkoja ren

gėjams už surengtą jų pagerbi
mui bankietą. 
širdingiausią ačiū dalyviams ir 
ypač už suteiktas dovanas.

Vakaro vedėjas buvo V. Ku
dirka. Kaimietis.

aukavo

$25.00;
$10.00;

ką natūralumą.
Programą sudarė:
1) Choras — “Sveiki, gyvi 

sveteliai”.
2) Solo — “Saulutė Šviesi”, 

dainavo p-lė Juozafina Narin-
Taipgi reiškia kaitė.

I

Veronika VilkittCfcPr- Marijona 
Ališauskaitė, Genovaitė Januly-' 
tė ir Paulina Gudeliūnaitė.

6) Baritono solo “Viena iš 
Milijono”, sudainavo Adolfas 
Dirsa.

7) Koncertinų duetas, pagro
jo broliai Hypolitas Valentinas 
ir Edvardas Valentinas.

8) Monologas — “Aš 
liūs Neptūnas”, vaizdžiai 
Andriejus Dzedulionis.

9) Choras, juokdariai 
prano solo “The Sailor with the 
Navy Blue Eyes”, artistiškai 
sudainavo p-lė Elena Saulinai- 
tė. Įvairūs judėjimai ir akroba- 
tiški sukimai pridėjo prie šios 
dainelės daug nepaprasto įvai
rumo.

10) Užbaigimo daina — “Da
bar sakysime sudiev’ visiems”.

Pasibaigus vaidinimui, žmo
nės ilgiausią laiką plojo ranko
mis ir sveikino artistus už jų 
įspūdingai surengtą vakarą.

Reikia pasakyti, kad Lowellio 
žmonės turėtų širdingai pasi
džiaugti, kad jie turi tokius 
jaunuolius, kurie per visą va
karą lietuvių kalboje, juokais 
ir dainelėmis linksmino susi
rinkusius. Lowellio parapija 
laiminga, kad turi tokią gabią 
muzikę asmenyje vargonininkės 
p-lės Veronikos Dzedulionytės, 
kuri taip sumaniai parašė visą 
šį parengimą ir išmokino

____________________________ 6
— ------ - t
'Bagdonas, kuris daug dėl šio 

‘ bankieto darbavosi, buvo vaka
ro vedėju. Valgantiems gražiai 

; pagrojo vietinių vaikų muzi- 
; kantų benas; o šokikams, kito

je svetainėje, grojo benas, vadi
namas “Gaidų Ritmas”. Ban- 

i'kiete dalyvavo daug pasaulie
čių ir dvasiškių svečių.

Kara- 
atliko

ir so-
t

Naujas Lietuvis Krautuvinin
kas.

Jonas Griganavičius, gerai 
čia žinomas veikėjas ir “Lietu
viško Muzikos namo šėrininkų 
pirmininkas, adresu: 2615 E. 
Allgheny avė., Phila., Pa., ati- 

' darė puikią — “Meats and 
ĮGroceries” krautuvę. Jurgietis.

I

DĖMESIUI

lietuviams 
pageidau-

MON1HLO, MASS.
Šv. Jurgio draugija 

Federacijos 10 skyrius 
Moterų N. P. P. Švč. draugija' 
$10.00; po $5.00 aukavo Šv. 
Cecilijos choras, L. Vyčių 27 
kp., Tretininkų Brolija, Gyvojo puikus vaidinimas — teatras 
Rožančiaus draugija. Viso “Signalas”. Vaidins 1 
draugijos aukavo $65.00.

Teatras “SIGNALAS”

3) “Kinų Pasveikinimas”, at
liko Leonardas Šaukimas ir 
Pranas Steponavičius.

4) “Jurdukų Šokis”, atliko 
Albinas
Dirsa, Hypolitas 
Juozas 
Vilkišiūtė, Zofija 
tė, Jadvyga Bujaitė ir Antani-

Versiackas, Adolfas 
Valentinas, 

Sabaliauskas, Alena 
Kriaučiūnai-

Sekmadienį, kovo 9 d., 7:00
vai. vakare, Šv. Roko par. sve-'na Sabaliauskaitė, 
tainėje, Montello, Mass. įvyks 5) Kvartetas — “The Little 

-<XL1CU3 Gray Home in the West”, su- 
Viso “Signalas”. Vaidins LRKSA. dainavo p.lės Juozapina Narin- 

į So. BostonoJaunimo kuopos kaitė Elena Saulinaitė, Elena 
Taigi Lietuvai Gelbėti Fon- .nar*a*' Vaidinimas yra pagrįs- į yilfcišiūtė ir Marijona Ališaus- 

dui paskelbus vajų, Šv. Jurgio gyvenimo okupuotosios kaftė.
lietuvių parapijos parapijiečiai , Lietuvos P° komisarų valdžia, j gj “Mortimer Tušgalvis”, at- 
ir draugijos suaukavo Lietuvai daug įdėjo darbo ir lai- jį^o Jonas Kriaučiūnas.
gelbėti iš Sovietų Rusijos ver
gijos viso $143.80.

Tai dar ne viskas. Federaci-

ko kol prisirengė prie šio vaidi-| 7) Lietuviški šokiai. Gražiai
'nimo ir patriotizmo vedami pa- atiįko sekančios: Elena Baumi- 
sišventė nevien suvaidinti So. Marijona Grendaitė, Pau- 

, Elena Didi-

sišventė nevien suvaidinti So.

7) Lietuviški šokiai. Gražiai

jos 10 skyrius yra pasiryžęs ?“tOne’ * B^ktone; kaiP liną Gudeliūnaitė,
ir pavergtiems kad ,r skelblanla. kovo 9‘toJ1’, kaitė, Elena Jurevičiūtė, Elenadirbti Lietuvai 

broliams tėvynėje iki tol, kol 
Lietuva bus vėl laisva, nepri
klausoma ir pilnai atsistačiusi.

Reikia pažymėti, kad Nor- 
woodo lietuvių parapija yra 
mažiausia Bostono apylinkėje.
— x . . , . . tikėtis, kad j sj teatrą atsilan-Bet lietuviai katalikai yra nuo
širdūs Bažnyčios ir Lietuvos 
rėmėjai.

j šv. Roko parapijos salėje, šio, jBsevičiūtė, Rutvilė
T parengimo pelnas skiriamas' Rutvilė Grigaitė.

“Darbininko” Intertypos fon- gj Alto solo __
- - — — - _ r .. •_ ____ » •

________ i kalnai”,

Joniūtė ir

Komunistams uždarius 
Lietuvoje Pranciškonų lei
džiamą laikraštį “Pranciš
konų Pasaulį”, lietuviai 
tretininkai neteko vienin
telio savo organo. 

Amerikos 
tretininkams
jant, “Pranciškonų Pasau
lis” bus leidžiamas Ame
rikoje.

“Pranciškonų Pasaulis” 
Amerikoje tęs toliau Lie
tuvoje pradėtąjį darbą ir 
skleis lietuviuose prariciš- 

šį parengimą ir išmokino sj tonišką dvasią, nagrinės 
kius. Pasiklausius, kur ehoris-|T^ciJ» <>dĮn4 teciancius 
tai pasiskolino tokius gražius 
scenos rūbus, pasirodė, kad pa
tys choristai pasisiuvo. Čia tai 
girtinas jaunuolių pasišventi-' 
mas. Valio vargonininkei ir vi
siems programos dalyviams!

Patenkintas Svetys.

reikalus, Bažnyčios ir mū- 
! sų Tėvynės Lietuvos labui, 
! ------- visas lietuviškas
■ pranciškoniškas jėgas 
i bendram darbui!
j Kai tik visi paruošiamie
ji darbai bus atlikti, ‘Pran
ciškonų Pasaulis’ greit pa
sirodys.

“Pranciškonų Pasaulį” 
redaguos jau ji Lietuvoje 
redagavęs ir dabar Ameri
kon atvykęs T. Justinas 

■Vaškys, O. F. M.
gia “Penny Sale”, šv. Kazimie-j Didžiai Gerb. Klebonų, 
ro parapijos salėje. Bilietai bu- Kunigų, Amerikos Treti- 
vo išplatinti ir buvo pranešta, ninku, Šv. Pranciškaus ir 
kad “Penny Sale” įvyks kovo 5 šv. Antano Mylėtojų pra- 
dieną. Kadangi moterų misijos soma “Pranciškonų Pa- 
prasidės kovo 3 dieną ir bus per šaulį” paremti raštais ir 
ištisą savaitę, tai “Penny sale”. prenumerata. Kaina lieka 
įvyks savaite vėliau, kovo 12 ta pati — 1 dol. metams, 
dieną. Bus labai gražių dovanų* Visais “Pranciškonų Pa- 
laimėtojams. Po “Penny sale” šaulio” reikalais prašome 
bus užkandžių. Kviečiame visus kreiptis į T. Justiną Vaš- 
atsilankyti ir paremti šią sese-1 
rų draugiją.

Taipgi visos narės yra prašo
mos prieiti išpažinties, ir per 
trečias mišias (9:45 vai.) pri
imti Šv. Komuniją.

Kovo 2 dieną visos narės su
sirinks bažnytinėje salėje, prieš 

j mišias (9:30 vai.).
O. Hendrickson.

:STER, MASS

Sv. Kazimiero ••

A

Šv. Petronėlės draugija ren-

kį, O. F. M. sekančiu ant
rašu: •

Franciscan Monastery
135 W. 31stStr., 
New York, N. Y.

levų Jėzuitų Gavėnios 
Misijos

“Lietuvos 
padainavo

Jai Į

“ dui. Rengėjai šio gražaus ir pa- Linksmūs 
triotingo teatro yra LDS 2-ji Veronika VUkišiūtė.

padėjo visas choras.
Į 9) Užbaigimo Daina — “A- 

kys gausus būrys Brocktonie-'merica r You» _ 0,^. 
čių ir iš apylinkės lietuvių. | pertraukos Albinas

Rengėjai kviečia visus, kas veršiukas ir Adolfas Dirsa 
tik gyvas lietuvis, atvykti ir vaidino dialogą _ «Perku šif. 
dalyvauti bendrame parengime. kortę» žmonės iki sočiai Drisi- 

Kvieslys.1

kuopa, Montello, Mass. Reikia

LOWELL, MASS. '
Metinis Parapijos Choro 

Artistiškas Vakarėlis

Dažnai tenka dalyvauti įvai-

Ignas ir Luiza Grudinskai mi
nėjo savo vedybinio gyvenimo; 
30 metų sukaktuves. Ta progai 
ponai K. ir O. Mačiai, I. Tvas- 
kienė, Neviesienė, brolis ir bro
lienė, ir kiti vasario 15 dieną jų 
namuose, 20 St. James avė., 
surengė jų pagerbimui puikų 
bankietą. Bankiete dalyvavo
virš 60 asmenų, vietinių ir iš riose kolonijose, parengimuose, 
kitų miestų. Bankieto metu bu- bet vasario 23 dieną, nuvykęs į 
vo pasakyta daug graių sveiki- Lowellį, pamačiau tikrai gražų 
nimo kalbų ir linkėjimų. P. p. kurinį šv. Juozapo parapijos 
Grudinskai apsivedė šv. Petro choras surengė savo metinį 
parapijos bažnyčioje, So. Bos- “Minstrel Show”. Sėdėdamas 
ton, mass. Norwoode išgyveno svetainėje ir akyviai sekdamas 
virš 30 metų. Ignas Grudinskas kiekvieną programos dalį, ne
yra vienas iš pirmųjų šv. Jur- galėjau atsistebėti artistišku- 
gio parapijos steigėjų. Jiedu mu ir sąžiningu prisirengimu

!prie kiekvieno programos dalies 

numerio. Vaivorykštės šviesos, 
kaip rytmečio saulutė, sceną 
skoningai apgaubė. Įvairumas 
ir kuklumas visų rūbų blizgėjo 
akyse kaip ryto rasa, ir scenos

priklauso prie daugelio šios pa
rapijos draugijų. Daug darbuo
jasi parapijoje ir kitose katali
kiškose organizacijose. Visuo
met remia katalikų ir tautos 
reikalus. Jie taip pat išaugino
gražią katalikišką lietuvišką papuošimai galėjo pilniausiai 
šeimynėlę: 3 sūnus ir vieną 
dukterį, kurie irgi priklauso Yorko miestoteatrais. Labiau-

i 
I

lygintis su didžiuliais New

PHILADaPHIA, PA.
va-

juoke.
Pe pertraukos scenoje pasiro

dė gražus laivas, Priekis sce
nos buvo taip prirengtas, kad, 
rodos, laivas plaukia į žmones. 
Pakilus scenos uždangai, pasi
rodė būrys jūreivių baltais rū
bais pasipuošė. Vieni priešaky 
laivo per žiūronus saugojo lai
vą nuo priešų, kiti vandeniu 
plovė laivo palubę. Įspūdis pasi
liko gražus.

1) Choras 
weigh”.

2) Duetas Jono Kasinsko ir 
Elenos Saulinaitės. šis persta
tymas buvo labai gražus.

3) Pono McNamaros Benas, 
šis perstatymas buvo mūsų 
žmonėms didelė naujienybė.

4) Alto Solo “Ferryboat Se- 
renade”, dainavo p-lė Marijona 
Ališauskaitė. Choras padėjo.

5) šokis “Sailors Harnpipe 
Dance”, šoko p-lės Alena Bau- 
milaitė, Marijona Grendaitė,

“Anchors A-

Kovo 1 — 16: Šv. Pranciš
kaus par., Lawrence, Mass.

(A. Mešlis).
Kovo 1 — 13: Šv. Petro ir 

Povilo par., Hazleton, Pa.
(Pr. Aukštikalnis).

Kovo 16 — 30: Šv. Juozapo 
par., Scranton, Pa.
(A. Mešlis ir Pr. Aukštikalnis). 

Kovo 31 — balandžio 13: Šv. 
Jurgio par., Brooklyn, N. Y.

(Pr. Aukštikalnis).

Užgavėnių vakare, 25 d. 
sario, vadovaujant Elenai Ka- 
zakauskienei, šv. Jurgio para
pijos veikėjos, Lietuvių Muzi
kos namo svetainėje, buvo su- 
ruošusios Šv. Jurgio parap. 
naudai “penktametinį bankie
tą” į kurį prisirinko gan daug p 
svečių. Klemensas Steponavi
čius, savininkas Richmond Gro- 
cery kompanijos, daug pagelbė
jo bankieto rengėjams didele 
valgomųjų daiktų auka. Kun. J-1 “Darbininką”.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 

I savo skelbimais remia 
l,<T)n rbininka”.



ji

Antradienis, Kove 4,1941

[vietinės žinios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

pany K, 26-th Regiment, Massa
chusetts St^t£ Spard.' ■

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

The American Legion.

ŽINUTES
Kovo 1 d., mirė, miesto ligo

ninėje, automobilio sužeistas, 
Nekodimas Gelčius, 70 metų, 
gyv. 296 W. 4th St Jis paėjo 
Merkinės parapijos. Amerikoje 
pragyveno apie 40 metų. Laido
jamas iš Šv. Petro par. bažny
čios, kovo 4 d., 8 vai. ryte, Nau
jos Kalvarijos kapuose.

Kovo 1 d. mirė, ilgai sirgęs 
Pijus Poplys, 61 metų amžiaus. 
Jis gyveno Long Island prieg
laudoje. Amerikoje pragyveno 
45 metus. Paliko sūnų ir dukte
rį. Tapo palaidotas, iš Šv. Pet
ro par. bažnyčios kovo 4 d., t 
vai. ryte, Naujos Kalvarijos 
kapuose.

tas? Todėl, kad žmonės, o ypa
tingai vadai atsitolino nuo Die
vo. Grįžkime arčiau prie Dievo 
ir rasime tikros laimės ir tai
kos.

Šv. Vardo Draugija kaip tik 
padeda žmogui gyventi ištiki
mai — turėti meilės dėl Dievo 
ir artimo. Taigi visi šios para
pijos vyrai — seni ir jauni — 
susirinkite ketvirtadienį vaka
re, 7:30 P. M. ir prisirašykite 
prie šv. Vardo Draugijos.

Kovo 2 d., tapo pakrikštytas 
Edvardas Igno ir Onos (Kibar- 
taitėsį Voverių. Kūmai buvo 
Leonas Petrulis ir Anielė Klei- 
notaitė.

Ketvirtadienį, vakare, Bažny
tinėje salėje įvyks Šv. Vardo 
draugiojs susirinkimas. Dvasios 
vadas ir visi nariai deda pas- 
tankas, kad ši draugija padidė
tų. Mes visi matome, kad šian
dien pasaulis nerimsta — karas 
liepsnoja pasaulyj. O kam visas

Kovo 1 (L, 7:30 vaL vak., Šv. 
Petro par. bažnyčioje, kun. 
Pranas E. Yonkus, O. P., pradė
jo jaunuomenei skelbti rekolek
cijas.

Sekmadienį, vietiniai kunigai 
ragino jaunimą ir visus, kad 
gausiai dalyvautų rekolekcijų 
pamaldose.

Kunigai prašė, kad visa para
pija ypatingai pasimelstų šv. 
Kazimiero dienoje, išklausytų, 
kas tik gali, šv. misiąs tą dieną, 
priimtų Šv. Sakramentus, ir at
lankytų į rekolekcijų baigos 
pamaldas.

Šv. Kazimiero dieną Šv. Mi
šios šioje bažnyčioje bus laiko
mos sekančiomis valandomis: 
6:30, 7, 7:30, 8 ir 9. Vakare, 
7:30 valandų, įvyks rekolekci
jų užbaiga.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
ALfapoflus

517 E. Broadway,
So* Boston* Mm.

TEL. ŠOU Bmtea MM>
Ofiso valandos mm 8 SS O, ■> 
108 Ud 6 ir nuo fc30 iki » v. v 
Sendomto nuo 9 iki 12 vaL dienų 
Batotnsnto ano 9 iki 6 vaL kabam 
NedUiomis nuo 9 fld 12 vaL <flea» 

(pagal sutartu
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Z7* HARVARO 9TBEET, 
Kampaalnmaa arti Oe^sal 84.

Ofiso Valandos. 2 — 4 ir S — S

T
6yvojo Rožančiau 

Paslaptys

te

Lietuvių Darbininkų Diena
Milžiniškas Lietuvių Sęskridis

I

JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin- 

i kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Darbininkas išleido “GYVO-Per 39 metus Gavėnios metu 
vaidinamas religinis veikalas 
“Pilate’s Daųghter”. Kasmet 
tūkstančiai žmonių iš visos 
Naujos Anglijos ir iš toliau su
eina pamatyti to gražaus ir tu
riningo, žmogaus sietą kelian
čio vaidinimo.

Veikalas “Pilate’s Daųghter” no straipsnius 
yra parašytas a. a. Tėvo Fran
cis Kenzel, C. SS. R. 1902 m. 
Jis tą veikalą parašė suvaidini- j 
mui vieną ar du kartu. Jis ne
sitikėjo, kad tas veikalas pri- 
gįs ilgesniam vaidinimui. Bet 
spauda ir žmonės reikalavo tą 
veikalą pakartoti.

1906 m. vaidintas 10 kartų. 
Nuo to laiko vaidinamas dvi
dešimts iki trisdešimts 
ir kiekvieną kartą 
gausiai susirenka.

Pereitą sekmadienį, 
d. “Pilate’s Daųghter” 
vėl pasirodė scenoje, 
vaidinimas po pietų buvo ski
riamas tūkstančiams kurčių. 
Vaidinta ženklais. Tai pirmas 
įvykis Amerikos teatro istori
joje, kad veikalas būtų vaidina
mas ne kalba, bet ženklais.

“Pflate’s Daaghter” vaidini
mas įvyks kiekvieną sekmadie
nį 2:39 vai. po pietų ir kiekvie
ną ketvirtadienį 8:15 vai. va
kare iki balandžio 8 d. š. m. 
šeštadieniais po pietų bus vai
dinimai specialiai vaikams. Ti- 
kietai balcony ir orkestroj par
siduoda po $1.00; 75c. ir 50c. 
Visos sėdynės rezervuotos.

Patariama visiems iš anksto 
užsisakyti sėdynes, nes yra 
daug reikalavimų, tai paskuti
nėse dienose prieš vaidinimą 
negalima gauti gerų vietų.

Jeigu norite gauti daugiau 
žinių apie “Pilate’s Daųghter” 
vaidinimus arba užsisakyti ti- 
kietų, tai rašykite: Pilate’s 
Daųghter Ofice, 1545 Tremont 
St., Boston, Mass. arba teiefo- 
nuokite: HIGhlands 4500.

murara rrmucjiD

Pažymėtina, kad Gavė
niai prasidėjus ne tik ka- 
talikŽki laikraščiai įtalpi- 

■ * 1 apie tą
reikšmingą laikotarpį, bet 
ir anglų kalboje leidžiami 
taip vadinami “ 
viski” 
griežtai jokių 
dienraščiai.

Štai ką rašo 
Poat” vas. 26 d., 
doje:

kartų, 
žmonės

kovo 2 
veikalas 
Pirmas

Trečiadienį, penktadienį ir 
šeštadienį įpuola metų bertainio 
pasninkai.

7:30 vai. trečiadienio vakarą 
i bus laikomos sodalicijos, Šv. 
Teresės Novėnos ir Gavėnios 
pamaldos.

Ketvirtadienį, 4 vai. p. p., bus 
klausomos vaikų išpažintys 
prieš pirmą mėnesio penktadie
nį.

4:15 vai. p. p., bus laikomos 
Marijos Vaikelių Draugijos 
mėnesinės pamaldos. ' Vakare, 
bus klausomos suaugusių žmo
nių išpažintys.

Bernaičių žaidimų valanda į- 
vyks kovo 4 d., 4 vai. p. p., 
rapijps salėje, 492 E. 7th 
Mergaitėms žaidimai įvyks 
vo 5 d., 4 vai. p. p.

pa-
St. 
ko-

Statė tani

PARSHMJODA labai pigiai ir 
greitu laiku bučernė ir groeer- 
nė. Biznis išdirbtas per dauge
lį metų. Kas norite tikro barge- 
no, prašome tuojau kreiptis į 
“Darbininko” administraciją.

Kitą sekmadienj, 9 vai. ryte, 
bus giedamos Šv. Mišios Šv. Ka
zimiero L. R. K. draugijos in
tencijai.

Vakare, Lawrence Sodalietės 
vaidins tikybinį veikalą, bažny
tinėje salėje, So. Bostono So- 
daliečių naudai.

ISŠIRENDAVOJA vienas ne
mažas, apšildytas kambarys, 
kuris tinka vienam gyventi ar
ba net ir dviem, arba ofisui. In
teresantai kreipkitės į “Darbi
ninko” administraciją.

Kovo 2 d., po vakarinių reko
lekcijų pamaldų, bažnytinėje 
salėje, Tretininkų Brolijos va
dovybėje buvo rodomi iš dide
lio teatro paveikslai apie semi
naristų gyvenimą, mokymosi, 
šventinimus, ir t. t. a

TEA PARTY

IMI,

MOODSTOCK
I Y ? E W R i T E R S r

VVoodstock Typewrit«r 
Company 

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

LIBerty 6907-08

Sekmadieni, kovo 9, 
2:00 vaL po pietų, 78 Blake St., 
Mattapan, Mass., ponų P. ša
tenų naaamose įvyks 7ea Perty, 
kurios visas prinan skiriamas 
Jėzaus Nukryžiuoto Seselių 
naudai, Elmhsrst, Pa.

Kelrodys: Nuo Bkoadway ar 
nuo Andrew Stations reikia va
žiuoti subway ligi Ashmont 
Station ir iš ten paimti Matta
pan Street-car. Atvykus Matta
pan paimti High Park busas, ir 
iš buao išlipti pravažiuojant 
Blake St., kur ir yra 78 Blake 
St., ponų Bratėnų rezidencija.

pp. Bratėnai nuoširdžiai kvie
čia .visus atsilankyti. Bilietų 
'galima įsigyti pas ponią Gailiū- 
nienę ir kitur. Kvieslys.

Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Posto iniciatyva yra 
organizuojama lietuvių kuopa 
prie 26-to Massachusetts Statė 
Guard pulko.

Kadangi kuopoje dar yra liuo- 
sų vietų, visi lietuviai nuo 21 
iki 50 metų yra raginami prisi
dėti prie šios pirmutinės lietu
vių kuopos. Uniformos ir kiti 
reikmens bus duodami nemoka
mai. Nariams šios kuopos rei
kia tiktai antradienio vakarais 
nuo 8 iki 10 valandos lankyti 
pratimus, kurie įvyksta Statė 
Armory, East Newton Street, 
Boston, Mass.

Yra spėjama, kad vėliau bus 
mokama už lankymą pratimų. 
Kuopa bus pašaukta į aktyvią 
tarnybą tiktai įvykus kokiai 
nelaimei, kada jie turės tarnau
ti gelbėjime žmonių ir palaiky
me tvarkos. Laike aktyvios tar
nybos, alga bus mokama lygiai 
kaip kariuomenėje.

Jei musas lietuviams yra 
brangi ši šalis ir norime užimti 
tą vietą visuomeniniame gyve
nime šios šalies, kuri mums pri- 
kiauso, tai mes. palaikydami 
savo garbę, privalome patys į- 
stoti į šią kuopą, ar, jn aplin
kybės mums to neleidžia dary
ti, tai turėtume paraginti savo 
draugus ir pažįstamus raginti 
prisirašyti.

Mokslininkai sako, kad never
ta tauta laisvės, kuri nenori jos 
ginti.

Norintieji gauti platesnių in
formacijų arba prisirašyti, yra 
kviečiami ateiti į Statė Armo- 

, ry, East Newton Street, Bosto
ne airtradienro vakarais tarp 9 
ir 10 valandos ir kreiptis į Com-’

įvyks Sekmadienį, Liepos 27,1941, 
Brockton Fair Ground, Brockton, 

Massachusetts
LDS ir “Darbininko” ir visų lietuvių darbininkų 

šiais metais metinis sąskridis įvyks sekmadienį, liepos 
, Brockton. 

Mass. Rengėjai to milžiniško lietuvių darbininkų suva
žiavimo ruošią puošnią programą ir įvairių dalykų, 
kurie ištikrųjų, manoma, kad tikras surprizas kiek
vienam atsilankiusiam.

Prašomos kitos organizacijos bei parapijos tą 
dieną nerengti savų parengimų, bet visi vykime ir da
lyvaukime milžiniškame lietuvių darbininkų sąskry
dyje, kuris, kaip viršui minėta, įvyks liepos 27-tą.

RENGĖJAI.

beparty- 27 dieną, Brockton Fair Grounds Parke, 
arba nesilaikanti

principų

MEDUS

“LENT

“Boston 
1941 lai-

“The Chrisūan world begins 
the seaaon of Lent today.

“It » a penitential period, in 
which the devout seek spiritual 
exaltation through religious 
esereises and seifdemal. This 
year, as perhaps never before, 
the solace of religion in a stor-; 
my world will be sought by 
millioas of distressed people.

“Ail of us, of wfaatever ereed, 
will hope that the prayers and 
sacrifkes viii bring surcease of 
trouble to all hųmanity as well 
as the penitents”.

“Boston Traveler”
26 d. laidoję rašo:

“ASH WEDNESDAY
“Today, Ash Wednesday, is 

the first day of fast and gyvauti. Dėlto, 
penance in the Christian 
church’s lenten pęriod of 40 
days.

“Devotional practices reflect pinigų turi, o dabar jau ne- 
the las day on earth of Hina 
whose infhienee has been more 
persistently feit than any one 
who ever crossed the pages of 
history.

“In these dark days, rt is 
fitting that the prineiples sėt 
forth by the Prince of Peace be 
given deep thought. Lent pro- 
vides an unexcelled opportunity 
to strengthen the defenses 
agains evil forces.

Panašių straipsnelių til
po ir kituose anglų kalboje 
leidžiamuose laikraščiuo
se. Mes, katalikai galime <. 
sveikinti tų laikraščių re-: 
daktorius, kad jie savo 
skaitytojams nurodo Ga
vėnios svarbumą.

Tokių straįpsnelių mes 
nerandame lietuvių taip 
vadinamuose “bepartyviš- 
kupge” laikraščiuose. Ko
dėl? Ar gi tų laikraščiui 
redaktoriams Taikos Ka
raliaus principai nepriim
tini, kad jie juos paneigia?

laiškai Iš Pavergtos Lietuvos

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

v •

vas.

Laimas Iš Traku Apskričio pįrksi’ irtai už daugiau 
negausi pirkti. Dabar prie 
odų ir manufaktūros krau
tuvių žmonės stovi eilėse, 
kaip per didįjį karą, kad 
stovėjo dėl druskos. Ūki
ninkams labai sunku, nes: 
javų kainas labai mažai | 
pakėlė...

“Šįmet buvo sausa vasa
ra, javus išdegino, ypač; 

kad gerai!vasarojų, kad kitam reiks 1 
kad pir-į ’

miau viskas buvo nebran-

Rašytas lapkričio 
1940.

“Pas mus jau kita tvar
ka, netaip kaip pirmiau 
buvo. Bet jeigu karo ne
būtų vis gyventum. Pir
miau skundėmės, kad sun
ku buvo gyventi, bet .jeigu 
dabar būtų kaip pirmiau, 
jau sakytume, 1

: ir sėklai pirkti. Parduot 
nėra ko, o mokesčius rei-

ga. Pirmiau ką tik norėjai, i .Stotos sake
tą galėjai pirkti, kad tik j

Ipirksi ko nori ir kiek nori. 
Dabar be paso nieko ne-

IMv Stasio fabalisusko

h.
Ateikite ir išgirskite įdomių 
žinių apie Lietuvos padėtį.

LiCiUVib numeris
Steamfitter, Gos Fitter, 

Stove & Furnac* Repą iri 
Oil Bume r*

C J. KUČINSKAS (Kag) 
322 Dorchester St.

Šou.0346
JI

f__ „1.FtreFr.nevaci 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengt jas 
8odswaU, Stut Metai Wort 

Namas Modernizuoja. MekMtto an 
3—8—8—12 mėnesių LtaiinoM jimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus

‘.96KM Durtas —■■ K&Ibob Žemo* 
317 E St., So. Boston 

Tel. ŠOU 2732
Apskaltliavimai Ir patarimai dykai

bus dovanojamos, o kai 
dabar pasirodo, jeigu nuo
šimtį nori apmokėti, tai 
nepriima, turi įnešti ir tu
rimos skolos 10 nuošimtį.

“Dabar žemės negalima 
nei parduoti, nei pirkti. Ū- 
kininkams šita valdžia dar 
nieko nepagerino...

“Daug ko negaliu rašyti, 
nes nežinau keno rankos- 
na gali papulti šitas laiš
kas. Dabar toki laikai, j 
Nieko negalima kalbėti,! 
nieko rašyti. Gerai ar blo-! 
gai tylėk ir kentėk...”

Kaip žinoma, dabar kur 
kas blogiau, negu buvo 
lapkričio mėnesyj. Tik1 
bailiai ir veidmainiai 
džiaugiasi Stalino “saule”. 
Doras žmogus, o ypač lie-

Trečiadienį, kovo 5-tą, 8 P. M.
Sv. Kazimiero parapijos svetai
nėje, Plymouth.

Ketvirtadienį, kovo 6-tą, 8 P.
M. Šv. Kazimiero parapijos sve
tainėje, Pittstone.

Penktadienį, kovo 7-tą, 8 P.
M. Ballroom svetainėje, 80
Main St., Luzeme.

Sekmadienį, kovo 9-tą, 8 P. M.
Švč. Trejybės parapijos svetai
nėje, South ir Meade Sis., 
kės - Barre.

Pirmadienį, kovo 10-tą,
M. Šv. Juozapo parapijos 
tainėje, Duryea.

Trečiadienį, kovo 12-tą,
M. šv. Perto ir Povilo parapijos' tuvis patriotas verkia kry- 
svetainėje, Sugar Notch.

Ketvirtadienį, kovo 13-tą, 8
P. M. Šv. Marijos parapijos 
svetainėje, Wanamie.

Wil-

8 P.
sve-

8 P.

»

SmA Bosfoo Gange
MOLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nu valom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
TeL ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass

Juozas M. Mis
laikrodininkas

žiu apsikabinęs kapuose 
dėl savo ir savo tėvynės li
kimo. Laukia išvadavimo 
kaip saulės užtekant.

u

GRABOR1AJ

Į Wyoming Klonį atvyksta 
garsus kalbėtojas advokatas 
Stasys Gabahauskas. Jis savo 
akimis matė raudonųjų užplū
dimą Lietuvos, kurie su lietu
vių išgamų talka likvidavo jos 
nepriklausomybę. Jis pergyve
no Lietuvos vadų areštus, ste
bėjo neva seimo rinkimus ir ki
tus raudonųjų prajovus. Jis 
vaizdžiai nupasakoja pergyven
tas ir tebegyvenamas tautos 
kančias ir nurodo būdus Lietu
vos gelbėjimui.

Kviečiame ir raginame kiek
vieną lietuvį ir lietuvę atsilan
kyti į adV.! Stasio Gabaliausko 
prakalbas ir išgirsti įdoinių ži
nių apie Lietuvos padėtį. -

Įžanga -
Advokato S/Ckbšliahško pra

kalbos įvyks šiose vietose:

S. BaraseviSus Ir Sūnus
GENIAUSIAS MOS VALSTYBBP 

LIETUVIŲ GRABOftlUS •• 
BALSAM UOTO J A 8
Turi Notaro Teises 

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

Oyven vieta: 838 Dorchester *»>
2637

OUK POEK'Y

ZALETSKAS
Fanerai Home

564 L Broadvay 
So. Boston, Mms.

D. A. ZaJetsV" F. E. Zalsteka* 
Graborni ir Balzamuotojai 

Pataraavima* Msa* ir nokt) 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBUC

Tel. ŠOU Boston 2809

“Tiie parkose oi the Associatton *haH 
be to help pres*r,e the hleal- :in4 
traditHHi- of oar eountry. fh* Uniterl 
Statės oi Anienca, to revere its laws 
and insplre others to wsfect aad ohey 
(herų, and in ail way» to aid ia m 
fhis coaatry zreater and better*"

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. —a tu »------josepn w. vasper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Daisamutojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tek ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960
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; Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Darbininkų Brazdėjimas Prieš Pavergėjus

— Okupantams įstūmus 
gyventojus į didžiausią 
skurdą, pavergtoje Lietu
voje prasideda bruzdėji
mas prieš bolševikus. Apie 
tai kalbėjo čekistas A. 
Shiečkus. Lietuvos komu
nistų partijos sekretorius, 
kalboje, pasakytoje Kaune 
profesinių sąjungų atstovų 
suvažiavime, šis čekistas 
pareiškė, kad rinkimai į 
sovietų aukščiausiąją ta
rybą “eis paaštrėjusios 
klasių kovos sąlygose”. 
Toliau jis išsitarė, kad rin
kimų į vad. “liaudies sei
mo” metu “klasinis prie
šas buvo apglušytas ir ne
sitikėjo, kad įvykiai taip 
greit išsirutuliuos iki tary
bų valdžios paskelbimo. 
Galima sakyti, kad priešas 
turėjo dargi tam itkrų iliu
zijų ir už tai mes neturėjo
me pasipriešinimo. Šian
dien sąlygos yra kitokios”. 
Toliau čekistas sako, kad 
priešas dega pagieža tary
bų santvarkai” ir organi
zuojąs pasipriešinimą. Gir
di, “priešas skleidžia gan
dus, kad ateis galas tary
bų valdžiai, kad SSSR bus 
įtraukta į karą”. Priešui 
reikią tuč-tuojau pastoti 
kelią.

Toliau “draugas” Snieč
kus piešė laimingas pers
pektyvas, kurios esančios 
numatytos kitų metų ūkio 
piane. Bet čia pat jis tu
rėjo prisipažinti, kad sun
kumai esą dideli. “Tiesa, 
darbininko žmona pakrei
pia lūpą, kai negali leng
vai gauti kokios prekės”, 
bet reikia “ir jėgų ir aukų 
savo socialistinės tėvynės 
saugumui sustiprinti”. Tu
ščiai praskambėjo “drau
go” Sniečkaus žodžiai, kad 
“tarybų Sąjungos vyriau
sybė mūsų krašto socialis
tiniam pertvarkymui tei
kia didžiausią materialinę 
paramą” (!). Esą, “dabar
tiniai pertvarkymai sutei
kia nematytus pagerini
mus darbo žmonėms”, bet 
jis, turbūt, turėjo galvoje 
nematomus pagerinimus.

Savo tolesniame išva
džiojime čekistas aštriai 
užsipuolė prekybos ir koo- 
peracines įmones, i 
jam yra žinoma, kad bol- sipriešinimas okupantams.

ševikų eksperimentai šią 
prekybą ir kooperaciją su
ardė. Taip pat smarkiai 
kliuvo profesinėms sąjun
goms, kad jos neiškelian- 
čios darbininkų į valdomą 
aparatą, bet jis užmiršo 
paminėti, kad visas valdo
mas vietas yra užėmę iš 
Rusijos pakampių prigrūs
ti maskoliai. Žemės ūkio 
darbininkai esą blogai or
ganizuoti. Darbininkus 
reikia pastatyti į tokią pa
dėtį, kad jie būtų suintere
suoti didinti darbo našu
mą, ką bolševikai pasiekė 
akordiniu darbu. Pagaliau, 
“draugas” čekistas reika-

• lavo griežtos darbo disci-
• plinos, kuri šlubuojanti.

Darbininkai ateina į darbą 
i girti, neklauso vadovybės.

(O kas juos demoralizavo, 
jeigu ne “draugai” Snieč- 
kai?). Reikią juodų lentų 
disciplinos laužytojams, jų 
pavardes reikią skelbti 
spaudoje. Pagaliau, reikią 
tokius be ceremonijų pa
spausti.

Be abejojimo, “draugas” 
Sniečkus nebūtų paklus
nus čekistas, jeigu jis ne
būtų baigęs šio kaltinamo
jo akto pačių bolševikų su
kurtam režimui tokiomis 
tuščiomis frazėmis, kaip 
“Lenino - Stalino partijos 
vadovaujami mes eisime 
nuo laimėjimo prie laimė
jimo” ir “tegyvuoja viso 
pasaulio darbo žmonių va
das ir mokytojas draugas 
Stalinas”.

Tame pat prof. sąjungų 
suvažiavime kalbėjo kitas 
komunistų partijos centro 
komiteto sekretorius, pasi
vadinęs kažkodėl Adomu, 
nors jis tėra paprastas žy
delis Meskup. Jis štai ką 
pasakė: “Nuo birželio 15 d. 
iki seimo rinkimų, mes 
Lietuvoj faktinai turėjom 
buržuaziniai demokratinę 
valdžią. Bet ši vyriausybė 
jau suteikė mums galimy
bę legalizuoti kompartiją, 
sutriuškinti reakcines par
tijas, uždaryti Šiaulių Są
jungą ir paruošti rinkimus 
į tikrąjį liaudies seimą”.

Šių “draugų” kalbos liu
dija, kad okupuotoje Lie- 

nors (tuvoje vis labiau bręsta pa- T • V • • __
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PHONE 
So. Bpetftn 

2271

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rdk, 

South Boston
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For Defense—lndustry Trains Workers

Above. Instructor Raiph Pitzer 
shows a group of novice workers 
at General Moto. ? Packard Elec- 
tric Division at Warren, Ohio, 
hew to ueld an outlet to the main 
ignition tube of an airplane en* 
gine, deręonstrating the “group” 
method of instruction. At right, 
‘•students" are learning by the 
“on the job” method of training 
to make mactyne gun covers so 
that they may beeome “set-up” 
men in eharge of small groups of 
operatore when the new maehine 
gun plant of the General Moters 
AC Sparte Plug Division in Flint, 
Mietu, gets into fnll prodnetion 
during the latter half of this year.

FVETROIT—One of the largest 
L/ worker training programs in 
the history of American industry 
is the answer of General Motors 
to the problem of providing man- 
power for national defense pro- 
duetion, it is disclosed in a survey 
of General Motors training activi- 
ties made public by C. E. Wilson, 
President of the Corporation.

“By the time we are running 
‘in high’ on our defense orders, 
we expect to reųuire a trained 
manufacturing personnel of up- 
wards of 60,000 worker»,” Mr. 
Wilson declared.

Key factor in this rapid-fire 
type training program is that 
trainees are- taught specific opera- 
tions only. Instruction periods 
are short, tumover is Iarge. The 
system is an emergency method 
quite separate from the Corpora- 
tion’s long-range apprentice pro
gram which is designed to pro- 
duce all-around mechamcs and 
expert eraftsmen.

The survey revealed that under 
the General Motors defense train
ing program the offensive against 
a skilled labor shortage is being

carried on simultaneously in 40 
of the Corporation's plants, with 
the General Motors Institute at 
Flint, Mich., serving as general 
staff and ųuartermaster’s depart
ment.

Field commander of the cam- 
paign is B. D. Kunkle, Vice Pres- 
įdent of General Motors in eharge 
of PersonneL

“Fully as important as machines 
to the defensj piogram are t . 
men who nm them,” he expla - 
ed. “Lathe op_._^rs, milling u._- 
chipe men, drill press hands, 
vvelders and tooi gnnders; set-up 
men, foremen, technicians—even 
instructors themselves—are un- 
dergoing intensive training in this 
gigantic educational effort. As- 
sistance is also given to the Army 
and Navy in teaching men to ser-

vice the defense produets Gen
eral Motors makes. ’

Training of set-up men, fore
men and supervisors is also an 
important part of the GM pro
gram and is camed on largely by 
field instructors from the Insti
tute. More than 1,500 men are 
being given supervisory instruc- 
tion at the present time.

GM Institute is the mainspring . -~f the Corporation's defense • 
I raining program. Not only is it 
training 13,000 men direetly in an 
expanded program vvhich keeps 
its shops and classrooms open 
day and night, būt its 21 years of 
ezperience and its development 
of tested training methods have 
provided a sturdj framework for 
meeting such an emergency as 
the present one

-S.

zuotuose fabrikuose įstei- me, koklAs gaminius iš 
gus darbininkų komitetus, mūsų gauna kiti žmonės”, 
atsiradę įvairių “reikalų Toliau “draugas” Kalini- 
vedėjų”, kurie per ištisas nas duoda tokį komunizmo 
dienas slankioją po mies-'apibūdinimo perlą: “Oką 
tą, nieko nedirbdami, nors reiškia komunizmas? Jis 
vis sakosi “einą į miestą!reiškia: duok, kiek galėda- 
reikalų tvarkyti”. Toks 
“reikalų vedėjų” elgesys 
be galo piktinąs darbinin
kus. ‘Tarybų Lietuva’ juos

! net vadina “samozvancais” 
■ — darbininkų išnaudoto
jais.

I
' meno reikalų valdybos vir
šininkas A. Rūkas ir daili
ninkas Mackevičius išvyko 
į Maskvą gauti instrukci
jų, kaip reikia organizuoti 
raudonąjį “meną” okupuo
toje Lietuvoje.

Švietimo komisariato

— Vilniuje gyvenantieji 
rašytojai savo reikalams 
gavo namą Trijų Kryžių 
Kalno papėdėje, kur ligi 
šiol buvo Lietuvos keliavi
mo sąjungos nakvynės na
mai.

"Darbo Našumas" 
SovieHjoje

I

prie

i

— Dėl iliustracijos, 
ko privedė “darbo našu
mo kėlimas” pačioje sovie
tų Rusijoje, paimsime iš
traukas iš “draugo” M. I. 
Kalinino (SSSR aukščiau
siosios tarybos prezidiumo 
pirmininko) kalbos, pasa
kytos Maskvoje lapkričio 
2 d. ir atspausdintos Kau
no “Tiesoje” No. 127. Štai 
ką sako Kalininas: “Ar 
daug mes pakėlėme darbo 
našumą savo šalyje? Aš 
nepasakysiu, kad mes pa
siekėme per daug didelių 
rezultatų tuo atžvilgiu. 
Teoretiškai tariama, kad
socialistinis darbo našu- ■ 
mas turi prašokti kapita-isu™0 kėliai,

t

mas daugiau, produkcijos 
ir kiek galint geresnės ko
kybės!”

Tačiau Kalininas nei vie
nu žodžiu neprisiminė apie 
darbininkų uždarbį. O kai 
dėl komunizmo apibūdini
mo Kalinino lūpomis, tai 
kitur tokia darbininkų ek
sploatacija vadinama kapi 
talizmu, o sovietų Rusijo
je — tai “laimingas gyve
nimas Stalino konstituci
jos saulei šviečiant”...

Bet lieka dar vienas es
minis skirtumas tarp dar
bininkų padėties kitur ir 
sovietų Rusijoje. Visose 
demokratiškose šalyse 
darbininkas gali laisvai or
ganizuotis kovoje už savo 
būvio pagerinimą. Paga
liau, jis gali paskelbti 
streiką, o sovietų Rusijoje, 
taigi ir pavergtojoj Lietu
voj, darbininkas tegali, 
kaip negras dirbti ir — 
garbinti raudonąjai Krem
liaus carą!

laupykite varroius rasro 
Ženklus!

Ar norite prisidėti prie tikro 
i misijonieriško darbo? TAUPY- 
į KITĘ 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- 
’, malonėkite apie 

listinį. 6 praktikoje? O patį ženklą palikti apie pusę co- 
__ 1_l.fi ___ J _____ • llA ( OI* VIIpraktikoje mes dar nepasi-ibo ^ar mažiau) popiero.

O kai dėl “draugo” Mesku- 
po pareiškimo, kad J. Pa
leckio “valdžia” paruošė 
dirvą komunizmui, tai čia 
nieko negalime pridėti, ne
bent tą, kad Lietuvoje ko
munizmas, kaip ir Palec
kio “valdžia” buvo įnešta į 
Lietuvą ant raudonosios 
armijos durtuvų.

kaip 100 litų.
Tad iš šių 100 litų nauja

kurys turės sukurti “lai
mingą” gyvenimą!

— Žemės ūkio komisaria
to valdininkai skundžiasi, 
kad jiems tenka dirbti net 
iki 22—24 valandos vakaro 
ir poilsio dienomis. Bet net 
ir taip dirbdami, valdinin
kai nesuskumba atlikti sa
vo par eigų. Iš to pat raši
nio sužinome, kad šiame 
komisariate einąs “peror
ganizavimas iš pagrindų”.

— Žemės ūkio bankas pa
skelbė, kokiomis sąlygo
mis jis duos valstiečiams 
paskolas iš išreklamuoto
sios 20 milijonų litų su
mos, skiriamos naujaku
riams “įsikurti”. Mes jau 
rašėme, kad kiekvienam 
naujakuriui iš tos sumos 
išeina net nepilni 300 litų, 
iš kurios naujakuriai turės 
“įsikurti”. Dabar paaiš
kinta, kad net tų pinigų 
naujakuriai, gavę suvals
tybintą žemę nuomon, ne
gaus į rankas. Pinigai bus 
išmokėti kooperatyvams, 
žemės ūkio komisariatui ir 
kitoms įstaigoms, o nauja
kurys galės iš tų įstaigų 
prašyti natūra trąšų, gy
vulių ir tt. Naujakuriui bū
sią duodama į rankas “tik 
likučiai”, bet ne daugiau

— Darbininkams nebega
lint pragyventi iš gaunamų 
atlyginimų, o taip pat ne
turint jiems laiko stovinė
ti prie krautuvių eilėse va
landų valandas, prie fabri
kų pradėta steigti darbi
ninkams valgyklos, kurios 
bus tvarkomos kolchoziš- 
kais pagrindais.

-

— Vilniaus universiteto 
matematikos - gamtos fa
kultetų vyresniojo mokslo 
personalo nariais paskirti:
O. E. Stanaitis ir A. Puo- 
džiukynas docentais, EI. 
Samaniūtė — neetine lek
tore. Kauno universiteto 
technologijos fakulteto 
mokslo personalo nariais 
paskirti: Br. Blaudžiūnas 
— jaun. asistentu, Vyt. 
Mačiūnas — vyr. laboran
tu, J. Zdanis, Zigmas Rim
ša — neetatiniu lektorium, 
Kauno universiteto klini
kų ordinatorium paskirtas 
V. Kutorga.
— Raudonųjų Lietuvos 

rašytojų Sąjunga netru
kus žada išleisti savo mė
nesinį žurnalą “Raštai”. 
Jo redaktorium paskirtas 
didelis Stalino garbintojas
P. Cvirka.

— Subolševikintoms Lie
tuvos mokykloms išleista 
nauja chrestomatija, kuri 
kažkodėl vadinama “lietu
vių literatūros'chrestoma-

vijome darbo didžiausio 
i našumo Europoje, nekal
bant apie Ameriką. Tačiau, 
draugai, aukščiausias dar- 

ibo našumas — tai ne tik 
kiekybė, bet ir gaminamo
sios produkcijos kiekybė. 
Reikia atvirai pasakyti, 
kad mes labai nepatenkin
ti daugelio savo gaminių 

f ■ °! kokybe- Charakteringa
„ kiekvienas iš mū

sų plūsta gavęs į rankas 
kokį nors negeros kokybės 

— “Tarybų Lietuva” nu- daiktą. Tačiau patys ta 
siskundžia, kad nacionali- proga visiškai nenumąsto-

tija”. Joje įdėta kelių lie
tuvių raudonųjų rašytojų! 
veikalų ištraukų, bet dau-Į 
giausia prigrūsta sovietiš
kų rašytojų, kaip tai AI.! 
Gorkio ir A. N. Tolstojaus 
kūrinių. Be to, šios vadi
namos “lietuviškos” chres-

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

“draugų” Stalino ir Lenino 
ikonos.

• v

M. L Colney, HJ.
Lietuvis Gydytojas

Sėkmingai vartojam saulės apin- 
iulius. Diathermy ir kitus moder
niškus ifiradimus nuo aukfto ir te
mo kraujo spaudimo, vidurių ir 
Širdies ligų, reumatizmo, tonsilų ir 

odos ligų.

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

Įsigyk Naują, Modernišką Portable Royal 
Rašomąją Masnčlę-Typwriterį

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

Rašomoji mašinėlė y- 
X ra ,aba‘ naudinga turėti 

kiekvienam, kaip suau- 
j ’ ■ > < / / gusiems, taip ir jauni-Į

mu‘* moka rašyti
mašinėle, tam yra daug 
lengviau gauti darbą 

ar kur
Kas pirks rašomąją 

mašinėlę “Darbininko” 
administracijoje, tam' 
bus teikiama uždyką ra* 
šomosios mašinėlės lek
cijos. Pasinaudokite siū

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