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Kur Atsidurs Amerika?
Kai Amerikos kongrese 

perėjo Britanijai gelbėti 
bilius, tai iš to buvo daro
ma įvairiausių išvadų. Vie
ni čia rado progos pakai
tyti biliaus priešinininkus, 
kiti nupeikti demokratiją 
ir tt. Buvo sakoma, kad 
girdi Amerikos kongresui 
minėtą bilių perleisti 
truko 57 dienas, o Hitle
riui pasmaugti Olandiją, 
Belgiją ir Prancūziją te
truko 35 dienas.

Taigi palyginimas gan 
įspūdingas. Kaikam ir iš
rodo, kad kongresmanai, 
kurie tam biliui taip griež
tai priešinosi, negerai da
rė. Kaikam ir kyla klausi
mas: kur atsidurs Ameri
ka su savo pagarsėjusia 
demokratija

Bet ištikrųjų čia nieko 
baisaus nebuvo. Čia reika
las ėjo ne apie šio krašto, 
o apie svetimo krašto liki
mą. Mes tikime, kad jei 
reikalas būtų ėjęs apie šio 
krašto likimą, tai pana
šius bilius kongresas į ke
letą trumpų valandų per
leistų. Dabar - gi minėto 
biliaus priešininkai ne be 
svarbių priežasčių jam 
priešinosi.

Viena, juk kol bilius bu
vo svarstomas, tai Angli
ja už “cash” Amerikoj ga
lėjo pirktis ir gabentis, ko 
tik jai reikėjo ir ko tik A- 
merikoj ji galėjo gauti. 
Ilgi svarstymai Anglijai 
nepakenkė.

Antra, juk visi žinome, 
kad Anglija keistai pasiel
gė su praėjusio karo sko
lomis. Visai nesirūpino 
bent kiek garbingai jos 
likviduoti. Todėl dabarti
niam Anglijos rėmimui A- 
merikoj galėjo būti dar di
desnio pasipriešinimo, ne
gu ištikrųjų kad buvo.

Iš to išeina, kad Ameri
kos Kongresas ne perkie- 
tas, o perminkštas Angli
jai.
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Katalikas, kurs neremia 
katalikitkoe spaudos, neturi 
teisia vadintis geru Bažny
čios vaiku.
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Užmušė 50 Žmonių Ispani
jos Parako Dirbtuvėje

Sevilija, Ispanija — Arti 
Sevilija Santa Barbara pa
rako dirbtuvėje kilo eks- 
pliozija. Užmušta 50 žmo
nių, sužeista apie 500.

Du tūkstančiai penki 
šimtai žmonių liko be na
mų. ■

Sprogimas įvyko krau
nant paraką į vežimus.

tai per tiek laiko Pacifike 
bus ramu.

Vokietijai rūpi, kad To
limuose Rytuose dalykai 
neaprimtų. To nori dėlto, 
kad tada Amerika ir An
glija būtų priverstos ten 
laikyti stiprių jėgų ir bu
dėti. Tada Vokietijai būtų 
lengviau veikti prieš An
gliją Europoj.

Iškraustomi Lietuvos 
Vokiečiai
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Washington, D. C., kove j cizmą, kad jis turi būti su-

"Jokia Pagalba Neišgelbės 
Britanijos", Sako Hitleris
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Prezidentas Siekia Pilno

“Milžiniškos Pastangos” Reiškia 
Pasiaukojimą

Dalykai Tolimuose Rytuose
Tolimieji Rytai, tai ry

tinės Azijos pakrantės, 
kur guli Japonija.

Japonija yra kaltinama 
neramumų kėlime tuose 
kraštuose. Buvo jau daug 
sykių pranešamą, kad Ja
ponija pradės grobti An
glijos, Olandijos ir Pran
cūzijos ten esančias kolo
nijas. O kadangi Amerika 
yra nusistačiusi Japonijos 
plėtimuisi kelią pastoti, 
tai buvo nugąstavimų, kad 
karas tarp Amerikos ir 
Japonijos jau čia pat.

Bet pasirodė, kad visi 
tie gandai buvo be gero 
pagrindo. Nieko tokio ne
atsitiko, kas būtų karą 
tarp Amerikos - Japonijos 
pagimdęs.

Dabar štai Japonijos už
sienio reikalų ministeris 
Matsuoka išvyko Euro
pon, kur matysis su Hitle
riu, Mussoliniu ir gal Sta
linu. Tur būt tarsis apie 
bendro fronto sustiprini
mą ir ateities planus.

Dabar aišku, kad kol Ja
ponijos užsienio reikalų 
ministeris negrįš iš save 
kelionės, tai Japonija jo
kių svarbesnių žygių ne
darys. Kadangi ta kelionė 
truks apie menesį laiko,
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Jau šio karo pradžioje 
Vokietija buvo pradėjus į 
kraustyti vokiečius iš Lat
vijos ir Estijos. Iš to buvo 
daroma išvada, kad Hitle
ris tuos kraštus yra pa
vedęs Stalinui.

Tuomet Lietuvos vokie
čiai buvo palikti savo vie
tose. Iš to lyg ir išrodė, 
kad Lietuva gal ir išsigel
bės nuo Stalino nagų. Dėl 
kokių tai priežasčių taip 
neatsitiko.

Šiomis dienomis didieji 
Amerikos dienraščiai įdė
jo ilgokus straipsnius a- 
pie Lietuvos vokiečių iš- 
kraustymą. Lietuvos vo
kiečiai buvo kraustomi 
per Eitkūnus ir per Sma
lininkus. Iškraustomieji 
vokiečiai buvo atgabenti 
Drie rubežiaus busais. Vo
kietijos vyriausybės rū
pesčiu jiems buvo sureng
tos triukšmingos sutiktu
vės. Tas erzino I
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17 — Pereitą šeštadien; 
prezidentas Rooseveltas 
pasakė kalbą Baltųjų Rū
mų Korespondentų orga
nizacijos susirinkime. Pre
zidento kalba buvo trans
liuojama per radio. Ją gir
dėjo ne tik Jung. Valsty
bių gyventojai, bet veik vi
sas pasaulis.

Prez. Rooseveltas įspėjo 
visus, kad šiais laikais iš 
visų reikalaujama pasiau
kojimas ir išsižadėjimas į- 
vairių patogumų, kad at
siekti pilną laimėjimą 
prieš diktatorius, 

j “Tauta turi būti pasiruo- 
■ šus mažesniam pelnui ir il- 
įgesniom darbo valandom”, 
; sako prezidentas. Apsi
ginklavimo programa ne
turi būti obstruktuojama 
“bereikalingais streikais”.

Prezidentas Rooseveltas 
i savo kalboje pareiškė, kad 
pagalba bus teikiama ne 

su. vietiniais tik Anglijai, bet Graikijai, 
valstybių inspektoriais pa- Kinijai ir kitoms valsty- 
tikrinti kasyklas kartą bėms, kurios kovoja prieš 
metuose ar dažniau. 1 diktatorius.

Kaip žinoma, kasyklose | “šį vakarą”, sako prezi- 
dažnai įvyksta ekspliozi- dentas, “aš atsišaukiu į 
jos ir kitoki nelaimingi į-! kiekvieno vyro ir kiekvie- 
vykiai. Federalis kasyklų nos moters širdį ir protą, 
biuras sako, kad per tuos kurie gyvena mūsų rube- 
nelaimingus įvykius tapo žiuose ir myli laisvę. Aš 
užmušta 1,420 mainierių prašau jūsų apsvarstyti 

l mūsų

(vartinis) gabiai sulaikė savo o-Sėkmingas sulaikymas. Robertson
ponento pastangas padaryti goal. Tai sportininko menas. Vaizdas pagau
tas laike Kanadiečių žaidimo su New Yorkiečiais, Madison Sąuare Gar- 
den, New Yorke.

Į Šv. Juozapą
Globodamas šventąją Šeimyną,
Jis pildė Sutvėrėjo valią; 
Dabar mus vargstančius ramina 
Ir širdis tobulybėn kelia.

Šventasis Juozapai! Tu sieki 
Atnaujint Kristaus Karalystę:— 
Tad savo rankoj mus turėkle, 
Kad negalėtume suklysti.

f

Tvarkyk ir moteris ir vyrus,
Vaikus, jaunimą," visą tautą, 
Kad mūsų sielos būtų tyros 
Ir Dievui visada tarnautų.

Išgydyk dorovinę slogą, 
Vergovės panaikinkie pančius, 
Pašalink kas pasauly bloga, 
Kad palengvėtų mūsų kančios.
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JUGOSLAVIJA KRYPSTA 
PRIE BRITANIJOS

Belgradas, Jugoslavija, 
kovo 17 — Jugoslavija vis 
dar delsia pasirašyti su
tartį su Vokietija. Spėja
ma, kad Jugoslavija kryp- 

Sovietų sta Britanijos pusėn. Gali- 
sargybinius ir jie stengėsi mas dalykas, kad Jugosla- 
sugadyti tas sutiktuves: vija, Turkija, Britanija ir 
prie rubežiaus atgabeno Graikija sudarys bendrą 
ne visus sykiu, o po nedi- frontą prieš Vokietiją, 
delį būrį. Todėl sutikimo 
ceremonijos turėjo būt 
kartotos po keletą sykių. 
Tas ir sugadino bendrą į- 
spūdį.

Vienas Amerikos kores
pondentas rašė, būk vie
nas Vokietijos pareigūnas 
pripažinęs, kad 70 nuoš. 
grįštančių išeivių nemoka 
vokiškai. Dalykas tur būt 
išaiškinamas šitaip 
vokiškai nemokantieji su- 
grįžėliai nėra nutautę vo
kiečiai, kaip koresponden
tai spėjo, o lietuviai liute
ronai, kalvinai, reforma
tai, kurie dėl savo tikybos 
save priskirdavo prie vo
kiečių.

Jugoslavijos valdžia, pa
drąsinta Graikijos pasiry
žimu kovoti prieš užpuoli
kus, taip pat ruošiasi ka
rui.

“Diplomatija”, vienas 
Britų diplomatas pareiškė, 
“yra taip stipri, kaip ir jos 
užpakalyje stipri jėga. Vo-

I

J. K.

kieti jos negalima sulaiky
ti, kol kuri nors vyriausy
bė aiškiai nepareiškia ir 
neužtikrina jai jėgos, ku
ri yra vienintelė supranta
ma kalba šiandien šioje 
pasaulio dalyje”.

Suprantama, jeigu Jugo
slavija, Turkija ir Graiki
ja susilauks Anglijos ir A- 
merikos pagalbos, tai jos 
nepasiduos geruoju Vokie
tijai.

Vokietijos naciai skubo
tai verčia Jugoslaviją pa
sirašyti ašies sutartį, bet 
ji kol kas delsia ir išsisuki
nėja. Klausimas, kaip il
gai ji galės laikytis?

tie

1929 m. Amerikoje plieno 
buvo pagaminta 55 milijo
nai tonų. Dabar plieno 
dirbtuvės gali pagaminti 
87,500,000 tonų. Anglija ir 
Kanada per metus iš A- 
merikos gaus 13,400,000 
tonų plieno:G ! ‘ ’ *

Priėmė Bilių Saugumo 
Reikalu

c.Washington, D.
Jung. Valstybių Kongreso 
atstovų butas priėmė ka
syklų saugumo ir apsau
gojimui mainierių gyvy
bės ir sveikatos šiokias 
taisykles:

Federalis kasyklų biuras 
gali bendrai

100,000 Anglų Kareivių

Belgradas, Jugoslavi  ja, I vokiečių kareivių stovi 
►vo 17 — Britanija jau j prie Sovietų Rusijos rube-kovo 17

atvežė į Graikiją 100,000 i žiaus. Rusų karo, laivyno 
kareivių, kurie esą gerai .ir apsigynimo komisarai 

~ ” lankėsi Besarabijoj ir Ode
soj.

Galimas dalykas, kad ka
ras Balkanuose gali už- 
liepsnoti bile valandą.

, apginkluoti. Dar kelios 
Anglijos kariuomenės di
vizijos kelyje į Graikiją. 
Anglija taip pat pristatė 
daug lėktuvų, tankų ir ki
tokių karo pabūklų.

Vokietijos naciai kol kas 
1 dar neapsisprendė kaip ir 
kur pradėti mūšius. Daug

naikintas.
“Mes žinome, kad Prūsi

jos autokratija buvo 
ga. bet nacizmas yra 
kas blogesnis”, sako 
zidentas.

bio- 
kur 
pre-

užmušta 1,420 mainierių prašau J" 
ir sužeista jų daugelis. Be kas yra reikalinga 
to, dėl blogos priežiūros ir tautai šioje valandoje ir a- 
neunkamų darbo sąlygų 
daug mainierių gauna pa- skirtumus į šalį kol perga- 
vojmgas ligas, kaip siliko- iė bus laimėta”, 
sį, plaučių uždegimą ir ki
tokias.

tidėti visus asmeninius

Lenkai Žudo Savuosius 
Išdavikus

Prezidentas savo kalboje 
j aiškiai pasisakė prieš na- 
I

Berlynas, kovo 17 —Va
kar Vokietijos diktatorius 
Hitleris, minint metinę 
Vokietijos dieną, pasakė 
kalbą, kuri buvo atsaky
mu Jung. Valstybių prezi
dentui Rooseveltui. Jis sa
vo kalboje pareiškė, kad 
jokia pagalba neišgelbės 
Anglijos. Vokietija laimė
sianti karą šiais metais. 
“Vokietija šiandien yra 
stipresnė, negu ji buvo”, 
sako Hitleris.

“Vokietija nieko nerei
kalavo iš Anglijos ir Pran
cūzijos. Vokietijos visi at
sisakymai, jos nusiginkla
vimas ir taikos pasiūlymai 
buvo bergždi. Tarptauti
niai finansai ir plutokrati- 
ja nori tęsti šį karą iki 
galo. Taigi šio karo užbai
ga bus ir turi būti jų su
naikinimas”.

Hitleris turėjo tvirtinti 
savo pasekėjams, kad An
glija bus sutriuškinta šiais 
metais, nes jo pasekėjai 
žino, kad jeigu Hitleriui 
šią vasarą nepavyktų su
triuškinti Anglijos, tai jau 
nėra vilties ją sutriuškinti 
kitais metais.

Berlynas, Vokietija —; 
Varšuvoje lenkai nužudę 
lenką kinų artistą Igo 
Sym ir teisėją Wasilewskį.

Nacių policija mano, kad 
tą žmogžudystę atliko len
kai šovinistai. Sakoma, 
kad nužudytieji glaudžiai 
veikė su vokiečiais. Polici
ja ieško žmogžudžių.

Hadai Sušaudė 15 Olandų

Valdžia Organizuoja
Tarpininkavimo Tarybą

“Spaudos tarnyba yra 
ne* kiek nemažmn svarbi, 
kaip indėnų atvertimas”.

Berlynas, Vokietija — 
Pereitą penktadienį Vokie
tijos kariuomenė sušaudė 
15 olandų. Vokiečiai na
ciai sako, kad sušaudytie
ji olandai buvo teisiami 
karo teismo, ir jie laike 
tardymo prisipažinę esą 
priklausę slaptai teroristų 
organizacijai. Sušaudytie
ji žudę vokiečius karei
vius, perdavinėjo Anglijai 
slaptas žinias apie Vokie
tijos kariuomenės veiks
mus.

Iš to galima suprasti, 
kad olandai, nepasiduoda 
pavergėjams.

Washington, D. C., kovoj CIO prezidentas Murray 
17 — Prezidentas Roose- į sutinka įgalioti du narius 
veltas nori sudaryti taip 
vadinamą tautiniam apsi
gynimui tarpininkavimo 
taryba. Apsigynimo tary
ba ir Darbo Departmento 
ministerė Perkins tam su
manymui nuoširdžiai pri
taria. ir jau paruošė planą 
tokiai tarybai sudaryti.

Tarpininkavimo tarvba 
bus sudaryta iš valdžios, i 
darbdaviu ir darbininku 
atstovų. Taryba tarpinin- pakviestųjų sudaryti Tau
kaus darbininkams ir 
darbdaviams išspręsti vi
sus nesusipratimus be 
streiko, nes streikai truk
do apsigynimo darbams.

Prezidentas Rooseveltas 
kviečia didžių darbininkų 
unijų vadus paskirti savo 
atstovus į tą Tarpininka
vimo Tarybą. Taip pa’, 
kviečia, atstovus, kurie 
atstovautų darbdavius.

sutinka įgalioti du narius 
dalyvauti prezidento Roo- 
sevelto konferencijoje ir 
atstovauti darbininkus. 
CIO prezidentas principe 
nesutinka su prezidento 
Roosevelto planu sudaryti 

! tarybą. Jis siūlo sudaryti 
j industrijos komitetus iš 
darbdavių ir darbininkų.
Bet prezidentas Roosevel- 
t’as esą nusiteikęs savo 
plana įvykinti, būtent, iš

tiniam Ansigvnimui Tar
pininkavimo Tarybą.

Tokią tarybą sudaryti 
verčia streikai, kurie labai 
trukdo apsigynimo dar
bams. Taigi galima tikėti, 
kad tarybą sudarius strei
kai bus likviduoti. Darbi
ninkai ir darbdaviai bus 
priversti priimti tarybos 
pasivytą taikbs planą.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Amerika "Įšaldė'Vengrijos

IKA^LJt___
Registruoja Bedar 

Amerikoje
Wa*hington, D. C. — 

Jung. Valstybių preziden
tas “įšaldė” visus Vengri
jos išteklius Amerikoje.

Tuo būdu Vengrija yra 
dvylikta valstybė, kurios 
finansiniai ištekliai Ame
rikoje sulaikyti.

Autobusų Darbininku Strei
kas Gali Užsitęsti

New York, kovo 17—Au
tobusų streikas, kaip at
rodo iš kompanijų nusitei
kimo, gali užsitęsti. Pasi
tarimai nedavę gerų re
zultatų. Kompanijos yra 
nusiteikusios paleisti au
tobusus antradienį, kovo 
18 d.

Sakoma, kad mayoras 
duosiąs policijos apsaugą 
streiklaužiams. Unijos va
dai atsišaukia į mayorą ir 
prašo, kad jis neduotų po
licijos apsaugos, nes dėlto 
galį kilti dar didesni nesu
sipratimai, o gal ir riau
šės.

Pereitą sekmadienį Ro
yal Windsor svetainėje į- 
vyko streikierių susirinki
mas. Kalbas pasakė unijos 
vadai. Mr. Quill tarp kitko 
pareiškė, kad mayoras ir 
policijos departmentas y- 
ra Nėw Yorko žmonių tar
nai, o ne darbdavių pas
tumdėliai, bandantieji su
laužyti streikus”.

Streikieriai nenori kelti 
triukšmo, bet jie tik rei
kalauja išpildyti jų teisin
gus reikalavimus.

Washingten, D.
Jung. Valstybių valdžia at
sišaukė į visus darbinin
kus, ypač amatninkus, ku
rie neturi darbų, kad pra
dedant šeštadienį, kovo 15 
d., visi užsiregistruotų ar
timiausiuose valstybiniuo
se biuruose. Valdžia žada 
pralavinti paprastus dar
bininkus dirbti reikalin
giausius apsigynimo dar
bus. Registracija kol kas 
nepriverstina.

Patartina visiems bedar
biams registruotis.

P-U-i M—J-M.-----Ž
•MUGI nt'HlrGRvI ■ n 

Etiopijoj

Cairo, Egiptas, kovo 17, 
— Britų kariuomenė ne
sulaikoma Ethiopijoj. Ji 
jau visai arti miesto Jiji- 
gą, kur yra svarbiausia 
geležinkelio linija, jun
gianti ethiopų sostinę Ad- 
dis Ababa.

Anglai sunaikino aštuo- 
nius italų lėktuvus Dire- 
dawos apylinkėje. Anglai 
sako, kad iki balandžio 
mėnesio jie sutriuškins I- 
talijos karo jėgas Ethiopi- 
joj.

sumoje

Britanija Draftuoja 
Mente

Rumunijoj MeHizuoja 
Vatas

Bukareštas, Rumunija— 
Premieras Antonescu pa
skelbė dekretą, kad visi 
berniukai ir mergaitės, 
Kuriems suėjo 12 metų 
amžiaus, būtų mobilizuo
jami laukų darbams, ku
riuos prižiūri valdžios 
žmonės.

Londonas, kovo 17 —An
glijos darbo ministeris Be- 
vin išleido įsakymą pri
verstinai sumobilizuoti se
nesnius vyrus ir merginas 
karo industrijos darbams.

Įsakymas paliečia visus 
vyrus nuo 41 metų am
žiaus iki 45 m., kurie dar 
nedirba tiesioginiai karo 
industrijoj. Taip pat įsa
koma suregistruoti mergi
nas 20 ir 21 metų am
žiaus, kurios taip pat bus 
šaukiamos dirbti darbus 
karo industrijoj.

Grafai
MlnŲTO “v numanų

SnaMnoMios

fevolOMeniKalėjtaollž 
Vengimą Ksm Teniybos
Clayton, N. M. — Teisė

jas Taylor nubaudė tūlą 
Russel Frazier nuo 10 iki 
15 metų kalėjimo už tai, 
kad jis norėdamas išveng
ti karo tarnybos padarė 
kriminalį nusikaltimą, bū
tent, pavogė vienos korpo
racijos kasą.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
PatarnavimM Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORĘ, Md.

Telephone Plaza 8696 
Mmtataa* SU vteakių rallcaių.

Kristaus laikų. Babilonie
čiai, asirijięčĮai, persai bu
vo išplėtę savo viešpatavi
mą, bet jų galybė netvėrė. 
Europoje Aleksandras Ma
kedonietis buvo užkaria
vęs daug žemės, bet jo su
kurta valstybė griuvo.

Daug patvaresnė buvo 
Romos imperija.

Krikščioniškosios 
pos laikais taip-gi

Dabarties Bildesiuos
ir. U ;____________

“Amerika” rėžo: kvon atgabenta
Prezidento Smetonos at-1 .

žvilgiu amerikiečių lietu- Į mas ėmėsi
vių visuomenėje yra įvai- darbo ir jo neatliko, o uz 
rių nuomonių. Apie komu- 
nistus visiškai netenka 
kalbėti, nes jų negalima 
laikyti lietuvių visuome
nės dalimi. Socialistai pa
sirinko kraštutinumą — 
SL 3£"«.E
lo. T.utinbkų Visuomens- >’ra„aeno •>*"-
je kitas kraštutinumas —.mo vaislus- 
visą Lietuvos atvadavimo' 
darbą sieti su p. Smetonos 
vardu, parama, vadovavi
mu.

Vidurio kelią pasirinko 
į pati tikroji vidurio grupė 
i— organizuoti katalikai. 
Jie siekia Lietuvos nepri
klausomybės atsteigimo, 
visiškai ne jungdami šio 
darbo su buvusiu tautinin
kų režimu Lietuvoje. Pre-I 

, zidento asmuo garbingai , 
, paliekamas nuošaliai, ne

neigiant p. Smetonai pre
zidento titulo ir tikint, kad 
p. Smetona įvertins esamą 
padėtį ir pasirinks tik to
kią veiklą, kuri nekenks 
išganingam laisvės atsta
tymo žygiui ir lietuvių 
tautos gyvybės išsaugoji
mo darbui.

sės milijardo dolerių. Mus
solini ėmėsi darbo ir jį at
liko, o už tai dar nieko ne
gavo.

__t Pavergimas Estijos, Lat
vijos, Lietuvos, pusės Len-

Anglį ji Keistai Elgiasi Su 
Amerika

George Selkirk’s, pirmu kartu, Yankee kampėje 
treniruojasi baseball. Jis turi nudaužti bolę apie tūks
tantį kartų, tai tuomet turės šiokį tokį patyrimą 
einant žaisti. I

Athcnai, Graikija, kovo 
17 —Pranešama, kad grai
kai nuo pradžios karo su I- 
talija sunaikino 40 nuo
šimtį Italijos 150,000 ka
reivių, kurie buvo sutrauk
ti į Albaniją prieš graikus.

Mussolini, kuris buvo at
vykęs vadovauti savo ar
mijai prieš graikus, grįžęs 
į Italiją po didelių nepasi
sekimų.

Sakoma, kad Italija be 
išlaukinės pagalbos negali 
atsilaikyti prieš graikus.

Knis Pidinfėst

Euro- 
netru- 

ko karvedžių su didžiau
siais užsimojimais. Vienas 
tokių buvo Karolis Didy
sis. Bet su jo mirtimi iširo 
jo imperija.

Sekantis didis užkariau
tojas buvo Napoleonas. 
Bet prieš jį susitelkė Eu
ropos tautos ir jį nugalėjo.

Anglija nėra be užsimo
jimo užkariauti ir valdyti 
pasaulį. Ji jau valdos ket
virtąją pasaulio dalį. An
glijos didžturtis, didikas 
Cecil Rhodes savo testa
mente, padarytame rugsė
jo 19, 1877, užrašė stam
bią sumą pinigų įsteigimui 
slaptos draugijos, kurios 
tikslas būtų plėsti Angli
jos viešpatavimą po visą 
pasaulį, o ypatingai rūpin
tis sugrąžinti į Britanijos 
Imperiją Jungtines Ame
rikos Valstybes. Tai ne 
menkesnis užsimojimas, 
negu Hitlerio.

Jei kas nori Hitlerį ir jo 
nacius peikti ir šmeižti už 
jo užsimojimus pasaulį 
apvaldyti, tai tas pirmiau
sia turėtų pasmaugti tuos 
anglus, kurie jau senai y- 
ra susiorganizavę plėsti 
Anglijos viešpatavimą po 
visą pasaulį ir kurie į savo 
programą yra įtraukę at
gavimą Jungtinių Ameri
kos Valstybių į Britanijos 
imperiją.

O jei kas bijo, kad bet 
kurį tauta neįgytų visapa- 
saulinės galios, tai tas 
daugiau turėtų bijoti ang
lų, o ne vokiečių. Dabarti
nė dalykų padėtis rodo, 
kad anglai turi daugiau 
šansų laimėti, negu na
ciai. Išrodo, kad Hitleris 
savo aukščiausio punkto 
jau pasiekė ir kad nuo ne
pasisekimo praėjusį rude
nį parklupdyti Angliją jo 
reikalai ėmė smukti.

Bet reikia tikėtis ir rei
kia norėti, kad nei viena 
tauta nepasieks to, kad 
užkariautų visą pasaulį. 
Tokie užsimojimai nuėjo 
niekais praeityje, nueis 
niekais ir dabartyje.

Pilietis.

Po praėjusio Didžiojo 
Karo alijantai apvylė A- 
meriką keleriopu būdu. 
Viena, tai alijantai nesi
laikė prez. Wilsono pa
skelbtų prakilnių karo tik
slų. Antra, tai alijantai, o 
kartu ir Anglija, atsisakė 
Amerikai mokėti karo 
skolas. Dėl šių begėdiškų 
pasielgimų alijantai Ame
rikoje buvo netekę simpa
tijos.

Kai kilo dabartinis ka
ras, tai Amerikos vyriau
sybė, o iš dalies ir visuo
menė, buvo bepradedanti 
užmiršti tą alijantų apvy
limą. Amerikos vyriausy
bė ir visuomenė ėmė link
ti į tai, kad paremti alijan- 
tus. Amerikos palanku
mas sustiprėjo, kai karo
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gu net, iš paviršiaus žiū
rint, atrodo, kad vokas ne-

, tai iš to 
jokiu būdu neseka, jog 
maskolių žvalgybos spe
cialistai nebūtų laiško 
skaitę.

,Taip pat turime atkreip
ti dėmesį į tai, jog kai ka
da neatsargiai elgiasi tie 
žmonės, kurie gautus iš o- 
kupuotosios Lietuvos laiš
kus viešai skelbia. Turima 
davinių manyti, kad bolše
vikų žvalgyba daugelį iš 
Lietuvos rašomų laiškų 
nufotografuoja. Norėda
ma įklampinti, žvalgyba 
kai kada praleidžia net to
kius laiškus, kuriuose ne
palankiai aprašinėjamos 
gyvenimo sąlygos nauja
me “rojuje”. Bet iš to ne
galima daryti išvados, kad 
žvalgyba nesuseka laiškų 
autorių, net jeigu nepadė
ta parašo.. Užtenka, jei 
toks laiškas ar jo ištrau
kos būtų kur nors viešai 
paskelbti, kaip laiško au
toriui gali būti iškelta by
la už “žinių teikimą kontr
revoliucionieriams” ir ‘už
sienio šnipams’.

Kai kam, galimas daly
kas, šie patarimai atrodys 
net perdėti. Tačiau žmo
nės, negyvenę po bolševi
kų rėžimu, negali net įsi
vaizduoti, kokių priemo
nių sugalvoja GPU agen
tai, norėdami sunaikinti 
jiems nepatikimą, o juo
ba jų įtartą auką. Tenka 
visada atsiminti, kad mas
kolių žvalgybai visos prie
mones, kokios jos bebūtų, 
yra geros. GPU suiminėja 
ir kalina žmones net be 
jokios matomos priežas
ties, tuo labiau ji nepraleis 
progos, jei galės prie ko 
nors prikibti. O neatsar
gus žodis laiške gali pra
žudyti niekuo nenusidėju- 
sius žmones.

Susirašinėjimo Reikalu
— Lietuvos Informacijų kuvo atidarytas, 

Biuras kartą jau buvo pa- ’ ................
taręs laikytis didžiausio 
atsargumo, susirašinėjant 
su bolševikų okupuotosios 
Lietuvos gyventojais. Tu
rima žinių, kad laiškus iš 
užsienio gavusieji neretai 
patiria nemalonumų iš 
bolševikų žvalgybos. Keli 
žmonės buvę už tai net su
imti. Nors labai skaudu 
būti atskirtiems nuo bol-į 
ševikų okupacijon pateku
sių saviškių, bet vis dėlto 
patariama susirašinėti, 
kiek galima, rečiau ir pasi
tenkinti vien tiktai grynai 
šeimyninio pobūdžio žinio
mis. Ypač reikia vengti 
dviprasmiškų ir neaiškių i 
išsireiškimų, kurie galėtų 
sukelti įtarimų GPU cen
zoriams. Tuo būdu, tenka 
bent tikėtis, bus sumažin
tas pavojus, kad laiškus iš 
užsienio gaunantieji nenu
kentėtų.

Dar tenka pastebėti, kad 
bolševikų cenzūra nededa 
jokių ženklų, jog vokas 
buvo atidarytas. Okupaci
jos pradžioje kartkartė
mis būdavo užklijuojamas 
pažymėjimas, kad “valiu
tos kontrolės” tikslais vo
kas buvęs atplėštas. Ta
čiau jau kuris laikas, kaip 
tokie užrašai išnyko. Jei-
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Mussolinio Bilą Frankui
Nesenai laikraščiai pa-i, “hnlr Italiins rtikVa. lauke pnes HiUerj liko vie- 

i na Anglija. Iš Amerikos į 
Angliją ėmė plaukti viso
keriopa karo medžiaga ir 
visokeriopos reikmenos. 
Amerikos vyriausybė be 
Kongreso nutarimo davė 
Anglijai 50 karo laivų, ku
rie buvo geriausioje tvar
koje. Prieš juos atiduo
dant jie buvo pertaisyti ir 
kad tą atlikti, t‘: x 
leista po vieną 
dolerių.

Už tą Anglija 
Amerikai likti 
Ji pažadėjo ant savo salų, 
esančių Atlantike, suteik
ti vietos, kur Amerika ga-1 
lėtų įsisteigti karo uostus, 
karo reikmenų sandėlius, 
karo orlaivių stotis ir tt. 
Vėliau pasirodė, kad tos 
žemės Amerikai paveda
mos ne dykai, o už pini
gus. Ir tai ne bet kokius 
pinigus, o milžiniškus. Pa
vyzdžiui Bermiudą salose 
Amerikai paskirta 125 a- 
keriai. Už juos Amerika 
turi užmokėti $1,500,000, 
arba po $12,000 už akerį!

Vokietija ir Anglija be 
sustojimo veda lėktuvais 
karą. Kaip vokiečiai, taip 
ir britai bombarduoja 
svarbesniuosius punktus

ir miestus iš lėktuvų bom
bomis.

Vokiečiai bombardavo 
Liverpolį ir be pertraukos 

l ‘i bombarduoja Londoną. 
Anglai gi bombarduoja 
Vokietijos industrijos 
miestus Duesseldorfą ir 
kitus.

Pranešama, kad per ke
turias pastarąsias dienas 
vokiečiai nušovę 31 anglų 
lėktuvą. Anglijos žiniomis, 
tuo pačiu laiku anglai nu
šovę 31 vokiečių lėlrtuvą.

skelbė, būk Italijos dikta
torius Mussolini pasiuntęs 
Ispanijos diktatoriui Fran
kui bilą už 
karo metu, 
reikalavęs 
dolerių.

Ta Mussolinio bila savai
me nedaug ką tereiškia ir 
nėra įdomi. Mussolinio bi
la už talką pasidarys tik
rai įdomi ir reikalinga, kai 
atsiminsime Ispanijos rau
donųjų talkininką Staliną 
ir ypač kai atsiminsime 
Stalino bilą už savo talką.

Stalinas, talkininkauda
mas Ispanijos raudonie
siems, nelaukė pilietinio 
karo galo, nelaukė savo 
talkos pasekmių, o tuoj be 
jokių ceremonijų kolekta- 
vo už savo talką. Ispanijos 
raudonųjų pusėje buvo li
kę ne vien ginklai ir karo 
reikmenų sandėliai, o ir iž
das. Stalino talkininkai Is
panijoj ne vien žudė kuni
gus, vienuolius ir degino 
bažnyčias. Ne vien tas 
jiems rūpėjo. Jiems rūpė
jo pagrobti ir Ispanijos iž
dą, aukso atsargą. Kaip 
Ispanijos raudonųjų am
basadorius Maskvai vąs. 
19,1937 metais paskelbė, 
tai Ispanijos aukso Mas-

talką civilio 
Mussolini pa- 
375 milijonus

• v

tai tam iš- 
milijoną

nenorėjo 
skolinga.

Apie Viso Pasaulio 
Užkartavimę

įsigykite
PILIETYBES KATEKIZMĄ

Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 
Priedermes

Jei raotesi gauti Pilietybės Popierius, tai ii knygelė daug 
joje randasi daug Klautaą ir Atsakymą 
anglą ir lietuvių kalboj*.
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Sniego Audra Nusinešė
36 Gyvybes

Pereitą šeštadienį North 
Dakota ir kaimyninėse 
valstybėse siautė smarki 
sniego ir vėjo audra, kuri 
padarė daug žalos. Audros 
metu žuvo 36 žmonės. Kai- 
kurie žmonės, ypač keletą 
vaikų ir moterį mirtinai 
sušalo.

Prancūzė Genovaitė Ta
bonis yra skaitoma, kaipo 
viena iš gabiausių laikraš- 
tininkių pasaulyje. Yra 
sakoma, kad prieš karą 
jos plunksnos bijodavę ir 
Hitleris ir Mussolini. Ji 
būdavo pirmutinė ati
dengti tų diktatorių žy
gius ir tikslus. Prancūzi
jai susmukus, ji atsidūrė 
Amerikon. Dabar ji rašo, 
kad Mussolinio žvaigždė

jau nusileidus, kad jis pa
saulinėje politikoje dau
giau jokios žymesnės ro
lės nebevaidinsiąs. Gal 
taip ir bus su Mussoliniu, 
kaip pranašė Tabonis pra
našauja. Bet keista, kad 
ji, mokėdama pranašauti 
apie Mussolinį ir Hitlerį, 
nepramatė savo tėvynės 
Prancūzijos likimo, nes ji 
tokio liūdno jos likimo ne
pranašavo.

Kiekvieno kareivio užlai
kymas Amerikos vyriau
sybei atsieina po $800 per 
metus. Į tą sumą neįeina 
jo alga.

Kas nori, kad kas nors 
gero būtų daroma, turi 
pats tai paryti.

Dabar daug kalbų girdi
me apie tai, būk Hitleris 
esąs pasiryžęs užkariauti 
visą pasaulį. Nieku ma
žesniu jis nepasitenkin
siąs. Todėl, girdi, Ameri
ka privalanti visomis išga
lėmis remti Angliją; kiti 
sako, kad Amerika be ati
dėliojimo privalanti į karą 
eiti kartu su Anglija, kad 
vėliau, Anglijai puolus, 
nereikėtų vienai Amerikai 
grumtis su nacių galybe. 
Ko verta ta baimė?

Pasikėsinimų visą pa
saulį užkariauti ir valdyti 
buvo nuo žmonijos istori
jos pradžios. Kuomet Kai
nas užmušė savo brolį Ab- 
’ių, tai jis manė, kad jau 
užvaldė visą pasauli.

Smarkių kariautojų ir 
galingų valdovų buvo ir 
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Juodų Darbų Žodžiais

Kautynėse su priešais kai kurie senovės laikų bar
barai pirmoj eilėj statydavo belaisvius, net moteris ir 
vaikus, o už jų pečių dangstydamiesi, jau jie patys ė- 
jo į mūšį. Toks kovojimo būdas buvo jau tiek niekšiš
kas, kad tik chamo veislės barbarai jį panaudodavo. 
Kilmingesnio pobūdžio laukiniai kariai su dideliausiu 
pasibiaurėjimu žiūrėdavo į tokius niekšiškus bailius. 
Tačiau toks chamiškas kovojimo būdas iš istorijos 
neišnyko. Mūsų laikais tai mėgiamiausia bolševikų 
taktika jų kultūrinėj su pavergtomis tautomis kovoje. 
Pasiima užstatais pabėgėlių ar šiaip įtariamų asmenų 
šeimas ir jas kankina ir žudo, jei pabėgėliai parode 
kiek aktyvumo savo tautai vaduoti.

Esamuoju momentu visa lietuvių tauta atsirado 
užstatų rolėje. Jei koks užsieny gyvenąs lietuvis ryž
tasi atskleisti pasauliui bolševikų darbelius, tai jie 
Lietuvoj kankina jo gimines ir draugus. Priespauda 
yra tiek neįmanomai žiauri, kad net pavojinga į tėvy
nę laiškus rašinėti. Iš ten nelaimingieji prašyte prašo, 
kad ko rečiausiai jiems rašinėtų, arba ir visai jokių 
laiškų nesiųstų, neišdrįsdami nei priežasties paminėti. 
Toks nežmoniškas bolševikų elgesys brukte bruka iš
vadą, kad jie be galo susirūpinę “geru vardu” užsieny. 
Jiems akis kaitina nepalankūs atsiliepimai ne tik 
stambioj kitataučių spaudoj, bet ir mūsų kuklūs lietu
viški aidai. Tuo būdu siūlosi ir kita išvada, kad mes, 
numaudami kaukę nuo veidmainingo bolševikų veido, 
padedam saviškiams sveikiau ir blaiviau žiūrėti į jų 
skleidžiamas melagystes apie tariamą komunistinį 
“rojų”. Jie, žiiioiila, teigia, kad tai mes meluojam, o 
jie kalba tiesą. Bet jeigu taip, tai kam jie apsidrau
džia nepereinama siena, kad nieks iš jų valstybės ne
išvyktų ir apie jų “rojų” niekam nepapasakotų? Jei 
bolševikų gyvenimas iš tiesų būtų į rojų panašus, tai 
jie ko plačiausiai atidarytų savo valstybės sienas ir 
kviestų visus į svečius savo akimis patikrinti, kad čia 
tai bent gyvenimas. Jie neuždėtų ant savo gyventojų 
negirdėtos pasauly cenzūros, leistų savo pavaldiniams 
laisvai pasisakyti, neužmautų ant jų galvos tamsybių 
maišo, netramdytų laisvo žodžio ir spaudos, nelaikytų 
brangiai apmokamos slaptos žandarmerijos — GPU, 
žodžiu, panaikintų caro laikų priespaudos įmones, ku
rias jie šimtą kartų padaugino. Juk tie visi vergijos ir 
priespaudos būdai patys už save kalba, kad bolševi
kiškoji “tvarka” tai didžiausia žmonijos nelaimė, tik
ras ašarų ir dejonių klonis. Tiesiog nesuprantama, 
kaip sveiko proto žmonės tokių faktų akyvaizdoje gali 
išdrįsti girti tai, kas pats savo darbais taip negailes
tingai apsijuodina. Bolševikų gyvenimo faktai tai tar
si šalti, tamsūs, pilni prarajų kalnai, kurių slidžiais 
žodžiais nebesugriausi ir nebeišlyginsi.

Tai gal bolševikai kitiems to “rojaus” pavydi, kad 
ji sargais, šunimis ir cenzūra apdraudžia? Jei taip, tai 
kam jie visus ten varytų bei viliotų? Čia kažkoks pai
nus psichologinis galvosūkis. Nereikalaukim, kad bol
ševikai jį išrištų, nes jie vis vien pameluos. Išrištų gal 
nebašnikai totoriai, kurie rusus laikė nelaisvėj per 
pustrečio šimtmečio. Ar čia tik ne bus tos vergovės 
paliekanos, o gal koks išsigimęs moderninis sadizmas 
bei kankinamųjų žmonių vaitojimais pasigerėjimas? 
Tamsiųjų darbų motyvus tik patys tamsūnai tegalėtų 
išaiškinti; bet anų laikų totoriai jau nebegyvi, o bol
ševikai — meluoja. K.
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netiki Dievo! Šiandien ma
žai yra tikėjimo pas žmo
nes ir tautas, vien tik už 
tai, kad žmonės ir tautos 
mažai tetiki į Dievą.

Didysis Šventame Rašte 
pagyrimas yra, jog Juoza
pas buvo teisingas žmo
gus. Bet jis buvo teisin
gas užtat, kad tikėjo ir jo 
darbai buvo tikėjimu pa
matuoti. Jis nepermatė ir 
nesuprato Dieviškųjų da
lykų, kaip Panelė Šven
čiausia matė ir suprato. Ji 
mat buvo be dėmės, Savo 
Sūnaus nuopelnų apsau
gota nuo pirmgimės nuo
dėmės. Ne taip Juozapas. 
Dievui patiko jį visuomet 
vesti nenušviestu ir sun
kiu tikėjimo keliu. Jis ųe 
sykį buvo susirūpinęs, bet 
tikėjimas buvo jam užtik
rinimas; ne kad suprato, 
bet kad tikėjo į tą ką Die
vas sakė. Jis negyveno 
dangiškų stebuklų erdvė
je, bet darbo ir vargo pa
saulyje. Daug žinojo apie 
keistus ir staigius įsaky
mus naktyje jam teiktus, 
apie keliones skersai karš
tus tyrų smėlius, apie 
tremtinio sunkumus. Bet 
jis niekad nematė aukšto
jo kalno garbingumo, ne
regėjo Kalvarijos krau
jais paraudonavusios vė
liavos, nekalbėjo su angelu 
sargyboje stovinčiu prie 
tuščio karsto.

Vargas buvo Juozapo 
dalis. Jis buvo darbinin
kas; savo veido prakaite 
uždarbiavo duonos savo 
Nekaltai Sužieduotinei ir 
Šventam Vaikeliui, Tiesa, 
Visagalis Dievas negalėjo 
kilnesnės užduoties, išsky
rus vienos, žmogaus ran- 
kosna įteikti, bet ši užduo
tis turėjo savyje kentėji- 

Praėjusieji ~ pokariniai mo. Skausmas apėmė Juo-. 
laikai pusėtinai aiškiai ro- zapĄ) kada suvargę kėliau- ■ 
do, ko reikia, kad pokari-j d^mii. į Betlėjų, nežinojo! 
nis atsistatymas eitų tin
kama kryptimi ir pusėti
nu spartumu.

KAS BUS PO ŠIO KARO
Niekas nežino, kada 

baigsis dabartinis karas. 
To nežino nei Hitleris, nei 
Churchillas, nei Roose
veltas, nei Stalinas, nei 
Mussolini. Lygiai niekas 
nežino kaip tas karas baig
sis — ar su pergale vienos 
kurios nors pusės ar be 
pergalės?

Šitokiais klausimais ne
daug kas rimtai užsiima. 
Bet daugelis rimtai kelia 
klausimą apie tai, kas bus karinį laiką po praėjusio 
po karo? didžiojo karo. Amerikoj

Vargu kas žino, ar Ame- po ano karo blogmetis tę-

rika įsivels į karą ar ne. 
Bet daugelis rimtai sako, 
kad nežiūrint į tai, kaip 
karas baigsis Europoj ir 
nežiūrint į tai ar Amerika 
įsivels į karą ar ne, po šio 
karo seksiąnti kaip Ame
rikoj, taip ir visame pa
saulyje didžiausia ekono
minė tragedija.

Kiti vėl sako, kad nieko 
tokio baisaus po karo ne
būsią. Tokie nurodo į po-

po karo ? .4J»

Kuomet dovana, nepel
nyta ir neieškota, yra su
teikiama ir ji vis didėja ir 
didėja, beabejo toji dova
na yra didelės vertės. To
kia dovana yra tikėjimas; 
tikėjimas gi atneša visus 
kitus gerus daiktus gyve
nime, kaip sielai, taip ir 
pilnoje bei tikroje prasmė
je, protui ir kūnui.

Kartą žmogus pažvelgė 
į Kūdikėlį drebantį pra- 
kartėlėje ir pagarbino Jį 
kaipo Amžiną Dievą tapu
sį Žmogumi. Tas žmogus 
buvo Šv. Juozapas ir dėlto 
jis yra didis tikėjimo pa
vyzdys. O visi, ypatingai 
šiais laikais, turėtų iš jo 
pasimokyti. Pasauliui 
daug ko trūksta: neturto, 
nusižeminimo, skaistybės, 
artimo meilės, taikos. Bet 
negali šių nei vieno turėti, 
jeigu nesugrįš prie tikėji
mo į Dievą ir Jojo Apreiš
kimus. Žmogus, kuris ne
myli žmogaus negali my
lėti Dievo. Kaip, tatgi, gali 
tikėti žmogaus, kuomet

• v

I

John P. Mathevvs, ugnia
gesių viršininkas, Hemps- 
tead, Long Island liko pa
imtas kariuomenės tarny
bai. Miestas turės pasiieš
koti naują viršininką.

tis, saugojantis švelnu
mas, kuris randasi kiek
vieno gerų tėvo širdyje — 
bet aukštesniame laipsny
je. Švelni ir gili buvo jo 
meilė link Panelės Sužie- 
dotinės; neišmatuojama jo 
meilė link Vaikelio Jėzaus 
šalia jo stovinčio, kuomt t 
dailydės Juozapo gumbuo
tas ir guzuotas pirštas ro
dė žodį po žodžio Šventa
me Rašte užrašytą tą ža- 
vėjantį atpasakojimą Die
vo neužgesinamos meilės 
link “nupuolusio žmo
gaus”. Užtat kad jis galė
jo daug mylėti, Juozapas 
daug kentėjo.

Visiems, kurie dar šioje 
ašarų pakalnėje sunkiai 
bekeliauja “Namon”, šv.j 
Juozupas turėtų būti pati
kimas patarėjas — bran- 

i giai numylėtas draugas. 
Kreipkimės, tatgi, prie jo 

i visuomet su pilniausiu pa- 
i sitikėjimu — savo medžia- 

tesurasdavo giniuose reikaluose. Jis 
Karo nukentėjo labiau, maisto bei pastogės Skais- pažinojo neturto gylimą— 
negu bet kuri kita šalis, čiausiajai Motinai ir Jo- -1 -1
Karo nuteriota Lietuva si°s Dieviškajam Sūnui, 
turėjo apsidirbti su ber- į Drįstant pažvelgti į neper- 
montininkais, turėjo atsi- matomą Dievo Apvaizdą, kasdien, 
ginti nuo Maskvos driskių mes galim manyti, jog 
ir “brolių” iš Varšuvos. Dievas išrinko Juozapą

sėsi tik trumpą laiką. Ir 
tai nebuvo didelis blogme
tis. Po to nedidelio trum
po blogmečio • sekė negir
dėta “prosperity”.

Panašiai dėjosi ir vaka
rų Europoj. Pamažu, ra
miai atsistatinėjo visos 
tautos.

Tas pat gali atsikartoti 
ir po šio karo.

Labai gerai, kad išanks- 
to pradedama svarstyti a- 
pie pokarinį atsistatymą. 
Jei atsakomingi pareigū
nai Amerikoj ir kitose val
stybėse iš anksto apsvars
tys pokarinio atsistatymo 
reikalus, tai bus galima 
išvengti pranašaujamos e- 
konominės tragedijos.

Praėjusieji ]

kur Marijai suras pasto
gės. Nėra abejonės, jog 
ištrėmimo dienose dažnai

Imkime pavyzdžiui Lie- vien tik po sunkiausio 
tuvą. Lietuva nuo Didžio jo! stengimosi 1

Į

Du sykiu Lietuvoj susmu- prižiūrėti Jojo brangiau- 
ko piniginė valiuta. Lietu- si3 dukterį ir Josios Sūnų, 
viai, vienok, apsidirbo su .pasauli0 Atpirkėją, užtat

S
n

Einant naująja Brazili- 
jos konstitucija teisė 
streikuoti darbininkams 
yra atimta. Tai padaryta 
dėlto, kad ta streiko teisė 
ne tiek pasinaudodavo 
darbininkai, kiek jų įvai
rūs išnaudotojai, norėda
mi kenkti kraštui, kaip 
tai komunistai, fašistai, a- 
narchistai ir kiti panašūs 
gaivalai.

Darbo klasės teisėms ap
ginti yra suorganizuotas 
vadinamas darbo departa
mentas, kur kiekvienas 
nuskriaustas darbininkas 
gali skųsti darbdavį ir ap
ginti savo teises. Nors 
tam departamentui trūks
ta lankstumo, nors bylų 
sprendimas bei dalykų iš
tyrimas nėra reikiamai 
skubus, tačiau darbininki
jai labai daug padeda.

Netolimos praeities pa
tyrimas yra parodęs, kad 
streikai ir revoliucijos 
Brazilijos darbininkui nie
ko gera nedavė. Streikų

tės dienomis ir visose į- 
staigose, dirbtuvėse, kaip 
apie futbolą. Katalikų 
darbininkų savaitraštis iš
eina vos 6 ar 8 puslapių, o 
tuo tarpu futbolui yra lei
džiamas dienraštis, kuris 
turi labai didelį tiražą. Jis 
skaitomas ir fabrike, ir 
valdžios įstaigose, jauni ir 
seni, eiliniai darbininkai ir 
milijonieriai. Paprastai į- 
vairios rungtynės būna 
sekmadieniais. Pirmadie
nį, antradienį, trečiadienį 
fabrike, krautuvėje, auto
buse ar traukiny absoliu
tine dauguma tekalba apie 
buvusias rungtynes. O nuo 
vidurio savaitės jau spė
liojami ir aptariami atei
nančio sekmadienio rezul
tatai. Dažnai net einama 
lažybų. O jau aikščių, aik
štelių, visur pilna. Kur tik 
yra neužimtas priemieš- 
čiuose žemės sklypas, bū
tinai ten bus futbolo aikš
tė. Fabrikai, įvairios kom
panijos, net laikraščių lei
dėjai, redakcijos turi savo

► koman
das. Geresnis futbolistas 
turi visur pirmenybių. Jis 
fabrike gauna lengvesnį 
darbą ir didesnį atlygini
mą. Kaikuriuose fabrikuo
se nuo darbininkų užmo- 
kesnio atskaitomas tam* 
tikras nuošimtis futbolo 
kamandos reikalams.

Kai 1938 m. Prancūzijoj 
buvo tarptautinės futbolo 
rungtynės, ir kai vieną 
sekmadienį Brazilijos ka- 
manda rungėsi su italais, 

I tai turėjusi įvykti tą pat 
į sekmadienį Sao Paulo 
mieste Devintinių procesi
ja buvo atidėta kitam ki
tam sekmadieniui, nes

Iorganizatoriams labai daž-1 reprezentacines
nai būdavo svetimi darbi- 

• ninku klasės reikalai.
Streiko metu tik darbinin- 
kas nukentėdavo. Kai už
sidaro fabrikas, darbinin
kas netekęs darbo, neturi 
1 duonos. Todėl dabartinė 
Brazilijos vyriausybė, tai 
turėdama dėmesyje yra 
numačiusi kitą būdą tvar
kyti darbininkų ir darbda
vių santykiams. Yra iš
leistas vadinamas “salario 

’minimum” įstatymas, su
lig kurio nustatomas už
darbio minimumas. Jei 
darbdavys mokėtų ma
žiau, įstatymu numatytos 
kainos, būtų nubaustas.

Vienokia ar kitokia dar- miesto gatvės, prie krau- 
bininkų būklė priklauso | tuvių, kavinių ir kitų pa- 

;nuo jų pačių susipratimo talpų buvo užkimštos 
bei profesinio organizuo- žmonėmis, besiklausan- 
tumo. Plačioms Brazilijos čiais per radio rungtynių 
darbo masėms šių privalu- eigos. Visi kiti reikalai bu
mų kaip tik trūksta. Ir tai vo užmiršti, 
nestebėtina, nes bendras. 
viso krašto kultūrinis ly-' 
gis yra menkas. Pagal pa
skiausių statistikos davi- 

I nių Brazilijoj yra virš 
70% analfabetų. Todėl ir 
iš Brazilijos darbininko 
negalima reikalauti to 
profesinio susipratimo ir 
organizacinio drausmin
gumo, kaip tų kraštų, kur 
pradžios mokyklos 8 metų 
mokslas yra visiems pri- remia ir vyriausybė. Ji la- 
valomas.

Brazilas darbininkas fa
brike, tarp draugų, ne 
tiek sielojasi savo profesi
niais reikalais, kiek futbo
lu. Futbolas yra tikras 
Brazilijos diktatorius. A- 
pie nieką tiek nerašoma ir 
nekalbama visomis savai-

Katalikiškoji darbininki
ja nesnaudžia. Ji visame 
krašte planingai dirba tiek 
darbo žmonių klasės, tiek 
viso krašto gerovei. Pačia
me Sao Paulo mieste yra 
kuopų, kurios turi virš 
2000 narių, didžiules sales, 
dykai teikiama medicinos 
pagalba ir tt.

Katalikų iniciatyvą pa-

visus vargšų skausmus — 
gali tat mums atjausti. 
Bet laike jojo Šventės, ir

, prašykime joj 
kad jis mums išgautų su- 

' stiprėjimą bei paaugimą 
i tame Tikėjime, kuris bu
vo mums visai nevertiems 
suteiktas mūsų Krikšto 
dienoje. Niekas kitas ne-j 
susilygins su Tikėjimu —i 
tai yra mūsų brangiausia 
dovana. A. B. Meslis, S. J J 
------------------------------------------------------------i

I

išlaukiniais priešininkais, kad Juozapo širdis buvo 
pernešė visokeriopas ne- virš viso ko kito tėvo šir- 
laimes ir visose gyvenimo dis. Jojo širdyje buvo tas 
srityse ėmė daryti progre-į at jaučiantis, pasisuko jan- 
są.

Kokios pagrindinės sąly
gos pagelbėjo lietuvių tau
tai atsisteigti ir progre
suoti? ; 
noras dirbti.
sąlygos prigelbėjo ir ki- siais. Mokyklose mokslas giau mokinių, bet dėl pa- 
toms tautoms po praėjusio prasideda vasario m. 1 d., talpų stokos daugiau ne
karo atsisteigti. |* _ _ .

v —

Mokslo Metų Pradžia Brazilijoj
Brazilijoj pradžios mo- riaus laida. Ketvirtame

Laisvė ir žmonių kyklose atostogos būna skyriuje yra 32 mokiniai, 
irbti. Tos pačios gruodžio - sausio mene-I Mokyklą lankytų ir dau

karo atsisteigti. jo universitetuose ir kitose gali patekti. Nuosavo na-
Visai kitaip dėjosi Rusi- aukštose, bei aukštesnėse mo mokykla neturi. Nuo- 

joj. Ten komunistai atėmė mokslo įstaigose tik kovo muojamasis neturi nė bū-
nuo žmonių laisvę ir supa- mėnesio viduryje, 
raližavo jų norą dirbti.
Todėl rusai ne tik nepada-: pradėjus ir 
rė progreso, o nugrimzdo į seserų pranciškiečių veda- 
barbarizmą ir kartu į ma mokykla. Džiuginantis 
skurdą. yra reiškinys, kad į pirmą

Tai dabar ir matome, ko skyrių įstojo šimtas lietu- 
labiausia reikia tautoms, viukų. Į kitus skyrius į- 
kad po šio karo galėtų su- j stojo apie 50 naujų moki- 
grįžti į normalaus gyveni-'nių. Taip kad šiais metais 
mo vėžes. Matome, kad mokykloje viso turės virš 
tauta gali visko netekti, 300 vaikučių. Brazilijoj 
bet jei ji turės laisvę ir no- pradžios mokslas tik 4 me
rą dirbti, kai ji ucuiuui'LiĮ. oiaio ui 
atsisteigti ir pradėti kul-j pranciškiečių 
turingą gyvenimą. ’------ ’----- -

Vasario m. 1 dieną darbą 
lietuviškoji

i 
I 
I

tai ji netruks! tų. Šiais metais seserų 
į mokyklos 

bus pirmoji ketvirto sky-

I

bai gerai supranta, kad 
nuo komunistų įtakos dar
bininkų mases tegali ati
traukti tik katalikai. Pats 
darbo ministeris yra prak
tikuojąs katalikas. Leisda
mas, įstatymus vadovau
jasi popiežių enciklikomis.

P. Ragažinskas.

tiniausių mokymui pato
gumų. Dienos metu turi 
būt klasės apšviečiamos e- 
lektros šviesa. Suoluose, 
kur tik dviems yra vietos, 
sėdi po tris. Ketvirto sky
riaus pamokos būna vie
name nedideliame skiepe, 
kur net netelpa reikalin
gas mokiniams suolų skai
čius. Saulės šviesa per- 
mažus langelius beveik 
nepatenka vidun.

Dedamos pastangos pa
sistatyti nuosavas moky
klai patalpas. Vietiniams

I

lietuviams nepajėgiant dėl 
menkų uždarbių pasista
tyti, norima paramos gau
ti iš Amerikos lietuvių. 
Tuo reikalu yra atvykęs 
Sao Paulo lietuvių klebo
nas kun. P. Ragažinskas. 
Garbingoji dvasiškija ir 
duosnioji lietuvių visuo
menė šį reikalą paremia. 
Šiam tikslui rinkliavos bu
vo Maspeth’o ir Brooklyno 
lietuvių katalikų parapijo
se. Visa eilė ir kitų apylin
kių klebonų yra pasižadė
jusių Sao Paulo lietuvių 
katalikų mokyklos reika
lus paremti.

levo L Kidyko Misijų 
Maršrutas

Tėvas Jonas Kidykas. S. J., 
prašo pasimelsti už atsiverti
mą nuo Dievo atsitolinusių 
žmonių šiose parapijose:

Kovo 24 iki 30, Šv. Antano 
par. Cicero, III.

Kovo 31 — bai. 7, Šv. Jurgio 
par., Rochester, N. Y.

Bai. 8 iki 13, šv. Alfonso par. 
Baltimorę, Md.

Bai. 20 iki 24, šv. Jurgio par., 
Utica, N. Y. '

Geguž. 11 iki 18. Aušros Vir
Rap. tų par., New York, N. Y.
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PASKUTINĮ

Kareiveiiai Marš, Marš DoDnenai* Marš

Antradienis, Kovo 18, 1941

Mūsų brangus Ameriko
niškas jaunimas dabar es
ti imamas kariuomenėn 
prisirengimo ir demokra
tijos apgynimo tikslams. 
Vieni jaunikaičiai jau yra 
paimti, kiti imami, treti 
bus paimti.

Jiems gal prisiminti tūk
stančiai Lietuvos jaunimo, 
kurie narsiai dainuodavo 
“Kareivėliai Marš...”, be
gindami ir besirengdami 
ginti Lietuvos žmonių ge
rovę.

Lietuvos jaunimas šian
dien kenčia žiaurios dik-

tatūros baisią vergovę. 
Badas, nuogumas, .kalėji
mas, baimė, kankinimai, 
ir mirtis tai pasoga bei da
lis Lietuvos jaunimo, šian
dien, Lietuvoje.

Kančių apsuptas Lietu
vos jaunimas, trokšdamas 
žmonijai lengvątų, tegali 
tik savo širdy dainuoti A- 
merikos lietuviškam jau
nimui: “Kareivėliai Marš... 
Dobilėliai Marš”. Gal iš 
jūsų narsių žygių teks ir 
mums laisvės paragauti. 
“Kareivėliai marš, Dobilė
liai marš”.

kęs per savo kantrybę ir 
susivaldymą. Pasaulis yra 
padarytas tvarkingam, e- 
nergingam, linksmam 
žmogui. Turėk jaunuoli, 
visas tas 3 ypatybes ir pa
saulis tavo.

W. C. K.

JAUNUOLI! KODĖL GERI? I

Ta blaivybė nepraktiškas 
dalykas. Blaivybė priver
čia būti atsilikusiam nuo 
šito pasaulio. Nereikia 
daug įrodinėti, kad blai
vybė tinka praktiniame 
gyvenime. Paimk savo 
mėgstamiausį laikraštį, ir 
tyčia atskleisk lapą, ku
riame rasi atspausdintą — 
“Skelbimų sąrašas” —- 
Reikalinga 20 vyrų dėl 
gelžkelio tarnybos. Pagei
daujama, kad vyrai būtų 
abstinentai”. Reiškia, kad 
dabartiniame gyvenime, 
prie atsagomingesniųjų 
tarnybų pristato labai 
sunkius reikalavimus. Bet 
tokie reikalavimai nėra 
sunkūs ,jei esi tvarkingas, 
uolus, darbštus, saikingas 
ir sąžiningas.

Dabar žiūrėk sporto sri
tyje. Nerasi nei vieno 
sporto direktoriaus, kuris 
rekomenduotų alkoholi
nius gėrimus. Tau nėra 
naujiena, kad kiekvienam 
sportininkui yra griežtai 
uždrausta rūkyti, gerti, 
linksmintis naktimis ir tt. 
Jaunuoli! Norėdamas tap
ti geru sportininku, laiky
kis visų žaidimų ir treni
ravimų taisyklės.

' Taigi, saugokis savo blo- 
gų draugų ir jų pavyz- 

~ džiu nesek. Būk atsargus. 
Ženk pirmyn, išlaikyda
mas savo lygsvarą, nuga
lėdamas visas kliūtis.

Šiais laikais, jaunuolis, 
kuris lanko aukštesnę mo
kyklą, mėgstą vaidinti su
augusį žmogų. Pamatęs, 
kad visi kiti savo klasės 
draugai geria, lyg kad jie 
jau būtų visko matę, visko 
patyrę, viską žiną, jaunuo
lis užsispiria ir mano sau, 
kad ir jam nedera atsilikti 
nuo savo draugų, žinoma, 
tas jaunuolis labai gražiai 
galės pasiteisinti: “Juk aš 
suaugęs žmogus, manęs 
jau nebereikia mokyti, 
kaip mažą vaiką. Man rei
kia palaikyti kompaniją. 
Kaip aš gyvensiu be drau
gų. Man reikia daryti tai, 
ką jie daro. Reikia ir man 
gerti, tai malonumas, ir 
ot, panelės mane garbins. 
Juk aš būsiu didvyris”. 
Taip, nemažai tokių jau
nuolių rasime mūsų mo
kyklose, kolegijose, ka
riuomenėje ir gatvėje, ku
rie taip galvoja ir daro. 
Pagalvok, mano gerbia
masis jaunuoli, ar tau 
daugiau pelno atneš gėri
mas, bloga kompanija, ir 
lengvabūdiškos panelės? 
Oi ne, jaunuoli. Kaip ateis 
ta valanda, kada reikės su
teikti sąskaitą blogų ir ge
rų darbų, ar tavo draugai 
tau tada padės? Oi i— 
Kiekvienas žmogus yra at- 
sakomingas už savo sielą, 
nes Dievas davė kiekvie
nam protą ir laisvą valią.

Jaunuoli, tau, tur būt, Bandyk pasiekti tas aukš- 
keista yra perskaityti tokį tybes, kur ne vienas gar- 
straipsnį. Pagalvosi: Ot! bingas asmuo yra pasie-

Paskutinj jau kart* Šiandien* 
Gal keliausim tios temis takais, 
Nebeilgai mes čionai kentėsim, 
Gal ir kraują praliesim čionais. 
Jau girdėtis patrankų kriokimai, 
Kulkosvaidžiai jau tarika labiau. 
Jau matyti durtuvų grandinės 

Ant gyvybės jaunosios mano. 
Štai jau Švilpia kulkelės pro žali, 
Sprogsta granatos aplinkui mane, 
žūva draugai, kaip mūrai stiprieji, 
žūsiu drauge su jais až čionai*. 
Sudie tau, tėveli senasis, 
Motinėle, kur gimdei mane! 
Neateisi ant kapo jaunojo 

Apkabinus apverkti sūnaus. 
Sudie tau, panele skaisčioji, 
Ir melsvoms akelėms tavo, 
Nepriglausiu prie Širdies karėtosios, 
Nes nustojau jau kvapo visai. 
Sudie tau, motinėle senoji, 
Nesulauksi tu manęs visai, 
Nes až mirštu šiltuose kraujuose 

Karo lauke toli nok tavęs. 
Nebežvieski saulele šviesioji, 
Negraudyki karžygio narsaus, 
Nes až žūstu už savo tėvynę 

Ir už laisvę varguolių brolių.
Sudainavo S. BUTKUS.

Pauline Martin, iš Sumner, Wash. pripažinta 
Spaudos photografų išrinkta gražuolė.

Pasakyk man 
ir aš tau pasakysiu

1

Pamenu •••
Pamenu tą naktį žvaigždės taip spindėjo 
Lyg auksinės akys danguj mėlynam;
Drungnas buvo oras, nejaučiau nei vėjo, 
Betgi liūdna buvo man tada vienam.

Atrodė lyg žvaigždės laimę pranašavo, 
Šypsodamos meiliai vidury dangaus, 
Bet širdy liūdnoje kažkas lyg diktavo, 
Kad jos, kaip ir daugel, mane tik apgaus...

Kiek pasauly skausmo, kiek dantų griežimo, 
Tačiau žvaigždės šypsos ne vienam tik tau, 
Laimės čia nerasi ir valia likimo 
Gal erškėčių taką tur’ paskyrus jau.

Alg. Vargas.

Jau galima sakyti, kad 
Amerikoje jaunimo auklė
jimas įėjo į naują gadynę. 
Tiesa, nauja kryptis vos 
prasidėjo. Kol kas eina tik 
bandymai. Bet veik nėra 
abejonės, kad nauja kryp
timi bus eita ir toliau ir 
kad tame nuolatai bus da
romi įvairūs patobulini
mai.

Kalba eina apie suteiki
mą viešųjų mokyklų ber
naičiams ir mergaitėms 
progos lankyti tikybines 
pamokas.

Čia pravartu prisiminti, 
kad šioje šalyje viešosios 
mokyklos buvo be tikybi
nės nuo pat pradžios. Jos 
tokios buvo steigiajnos 
ne dėlto, kad jų steigėjai 
būtų buvę kokie nors ar
šūs bedieviai arba tikybi
niai indiferentai. Ne. Ne 
tas viešųjų mokyklų stei
gėjams rūpėjo. Jiems rū
pėjo užtikrinti visiems pi
liečiams laisvę. Jie sakė, 
kad tegu viešosios moky
klos bus betikybinės, o ti
kybiniu auklėjimu tegu 
užsiima kiekviena tikybi
nė bendruomenė.

Su tuo principu nesutiko 
Katalikų Bažnyčia. Kata
likų Bažnyčia reikalauja 
tikybinio auklėjimo. Todėl 
Katalikų Bažnyčia Ameri
koje parėdė, kad kiekviena

IŠVAŽIAVO

<

MERGAITE MYLI,
MERGAITE KENČIA*■>

• >

Lietimų Darbininkų Diena
Milžiniškas Lietuvių Sąskridis

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

Massachusetts

Pasakyk man, į kurią pusę 
žiūri, ir aš tau pasakysiu, kas 
kelia tavo pavydą.

Pasakyk man, ko nesakai, ir 
aš tau pasakysiu, ko bijai.

Pasakyk man, kuo guodies, 
ir aš tau pasakysiu, ko esi ver
ta.

Pasakyk man, ką skaitai, ir 
aš tau pasakysiu, ką žinai.

Pasakyk man, apie ką galvoji, 
būdama viena, ir aš tau pasa
kysiu tavo silpnybę.

Pasakyk man, ko nekenti, ir 
aš tau pasakysiu, kam šlovę 
plėšau

Pasakyk man, ką giri, ir aš 
tau pasakysiu, ar esi kvaila ar 
protinga.

Pasakyk man savo nuomones, 
ir aš tau pasakysiu tavo aistras.

Pasakyk man, kuo giries, ir 
aš tau pasakysiu, ko tau trūks
ta.

Pasakyk man spektaklius, ku
riuos mėgsti, ir aš tau pasaky
siu nuodėmes, kurias padarai.

Pasakyk man, ką niekini, ir aš 
I tau pasakysiu, kam pavydi.

Iš “Veik. Kat.”

TIKĖK AR NE...

LDS ir “Darbininko” ir visų lietuvių darbininkų 
šiais metais metinis sąskridis įvyks sekmadienį, liepos 
27 dieną, Brockton Fair Grounds Parke, 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 liepas 27-tą.

H : RENGĖJAI.

Tikėk ar ne... Lietuvos Kuni
gaikštis Jogėla apsivedęs su 
Lenkijos sosto pretendente Ja
dvyga ir tapęs Lenkų karaliumi 
palaidojo tris žmonas, o jau su
laukęs 75 metų amžiaus apsive
dė su ketvirtąja Sofiją Alšėnai- 
te su kuria gyvendamas susi
laukė dviejų sūnų Vladislovo ir 
Kazimiero iš pastarojo ir iški
lo Lenkijoje Jagelioaų dinasti
ja, kurios valdymo laiku Lenki
ja pasiekė savo istorijoje aukš
čiausio pražydėjimo.

— Pagauta džiaugsmo bangos ■ 
sušukau: “O Jėzau, mano mei- < 
le, pagaliau radau savo pašau- < 
kimą! — mano pašaukimas my- i 
lėti!” — ištrykšta kartą iš jau- i 
nųjų simpatijos, iš senųjų sal- i 
daus pasigardžiavimo — iš Te- ' 
resėlės lūpų. j

Kaip nuostabiai mergelės pa- : 
šaukimas išreikštas — tik my- 1 
lėti. Kiekviena mergaitė, kiek
viena moteriška būtybė mylėti 
skirta, mylėti pašaukta. Tik, 
deja, nevisos moka tinkamai 
mylėti, nevisos tinkamą pasakų 
karalaitį čia pasirenka...

Bet kas ta ugningoji Teresė
lės meilė? Jos meilė Kristus ir 
žmogaus siela. Ak, kokia ji bur
tininkė, ta mergaitė. Ir mūsų 
mergytės myli, dažnai įsimyli ir 
nusimyli... Tik jų meilė dažnai 
netokia, kaip Teresėlės: mūsų 
mergaitės pamilsta, tiesa, sielą, 
bernelio sielą, ne tiek jo sielą, 
kiek patį bernelį. Bet čia jos 
dažnai Kristų užmiršta, nusisu
ka nuo Kristaus, laukan iš savo 
dūšios. Jį iškrapšto... O mergai
tės meilė vyriškiui, Jėzaus mei
lės nelydima, viską griaunanti 
meilė, naikinanti, kerštaujanti...

Meilė dažnai kančių reikalau
ja, aukos. Ir meilė Kristui ne 
vien lūpų maldos žodžiais, ne 
vien liturginėmis pratybomis 
pasireiškia. Šitokia Kristaus 
meilė, kad ir reikalinga bei ge
ra, tačiau ne čia visas, tikrasis 
Kristaus meilės pagrindas. Mei
lė Kristui yra auka, pasiaukoji
mas, kentėjimas ir kova dėl 
Kristaus. Tikroji Kristaus mei
lė yra besąlyginė, be jokių ri
bų, ne savanaudė.

Teresytė, moksleivių katalikių 
globėja, šitaip savo meilę Kris- 

■ tui porina:
— Mano Mylimasis, aukoju 

Tau visą savo gyvenimą. Ne
moku kitaip savo meilės Tau 

- pareikšti, kaip tik barstydama 
gėles, t. y. nenoriu praleisti nė

•J ‘

vienos progos, Tau aukos nepa
dariusi: ar mintimi, žodžiu, ar 
darbu. Dėl Tavo meilės noriu 
kentėti, dėl Tavo meilės noriu 
ir džiaugtis. Aš bersiu Tau gė
les. Nepraeisiu nė vienos gėlės, 
Tau nenuskynusi.
giedosiu meilės giesmę, net 
skindama rožę iš tankaus erš
kėčių krūmo. Ir juo smailesni, 
aštresni dygliai mano rankas 
draskys, juo maloniau, skam
biau Tau giedosiu pašvęstąją 
giesmę.

Taip, tikrai, koks besąlyginis 
pasiaukojimas Kristui, koks ra
mus, saulėtas, perkūnijai siun- 
tant, Jam atsidavimas. Dar 
mažytė mėlynakė būdama, šv. 
komunijos besirengdama, skrai
do po laukus, gainiojasi druge
lius, žibutes, lauko rožes skina, 
neužmiršuolių lenkiasi, jom sa
vo širdį puošia, Jėzui jas auko
ja. Kada ši gėlių, drugelių mer
gytė paauga, kada su ūgiu ir 
meile aukštyn šoktelėja, tada 
šias gėles Kristui išsikovotom 
dorybėm, aštria meilės kova, 
gyvenimo dygliais jį pakeičia.

Teresė kančios didvyrė. Ji 
nebūkštauja likimo smūgių, 
kančiai tiesiai į nasrus žiūri:

Teresytės meilė ir kančia — 
tikros mergaitės katalikės ke
lias. Jos dvasios sultingumas 
kiekvienam moderniam žmogui 
toks jaukus, patraukiąs, arti
mas. Kančia be meilės — pra
garas. Siaubingos gyvenimo vė
tros be Kristaus meilės —mau- 
rojanti jūra, nakties klastoje 
savo putotomis šmėklomis gla
monėjanti laivą, jį daužanti, 
gabalėlius narstanti, o pagalbos 
iš niekur...

Iš “Marsas Jaunystei”

parapija stengtųsi turėti 
savo parapijines mokyk
las. Kartu Katalikų Baž
nyčia populiarizavo mintį, 
kad reikia ieškoti būdų su
teikti religinį auklėjimą ir 
viešųjų mokyklų bernai
čiams ir mergaitėms.

Dabar pirmieji ledai jau 
pralaužti. Jau vienas mili
jonas bernaičių ir mergai
čių, lankančių viešas mo
kyklas, turi progos lanky
ti tikybines pamokas.

Prie šio plano įvykinimo 
darbavosi katalikai, pro
testantai ir žydai išvien.

Jau 41 valstybė turi mo
kyklose patvarkymus, kad 
tam tikromsi valandomis 
mokiniai būtų paleidžiami 
išklausyti tikybinių pamo
kų. Katalkių vaikus moki
na kunigai, protestantų 
vaikus pastoriai, o žydu
kus rabinai.

Betikybinių mokyklų 
principas Amerikoj buvo 
prigijęs taip, kaip prohibi- 
cija. Bet kaip prohibicija, 
sykį pradėjus griūti, greit 
visiškai sugriuvo. Tai gal 
panašiai atsitiks ir su be- 
tikybinėmis mokyklomis. 
Gal nepraeis daug metų, 
kai visose Amerikos viešo
se mokyklose bus taip pa
rėdyta, kad mokiniai ke
lioms valandoms savaitėje 
bus paleidžiami išklausyti 
tikybines pamokas. Tas 
principas patinka visoms 
tikyboms, o ir laisvama
niai negali prieš jį pasta
tyti rimto argumento, nes 
jų vaikai nėra verčiami, 
bet kokių tikybinių pamo
kų lankyti, jei jie to neno
ri daryti.

Taigai Katalikų Bažny
čios vadū pastangos pra
deda išduoti gerus vaisius. 

Pilietis.

I

Antradienį, kovo 18 d., 6 vai. 
ryte, Vincas Averka, smarkus 
Vytis iš South Bostono, išvyko 
į šios šalies karo tarnybą. Jis 
buvo veikius vyčių organizaci
joje ir reikia tikėtis, kad ir ati
tarnavęs karo tarnybos laiko
tarpį irgi vėl sugrįžęs bus ly
giai veiklus.

KOMPLIMENTAI
i

I
I

P-lė Marijona Kilmoniūtė, at
silankius “Darbininke” labai 
džiaugėsi pereito šeštadienio,

Aš nuolat kovo 15 dienos Darbininkų Ra-
dio programa, kurią išpildė Šv. 
Roko parapijos bažnytinio cho
ro radio grupė, vadovaujant 
vargonininkui p. Jonui Vaičai
čiui. Panelė Marijona prašė pa
reikšti nuoširdžiausią padėkos 
žodį ir radio programos vedėjui 
ir programos pildytojams ir 
visiems, kurie paremią tokią 
brangią radio programą.

Tikėk ar ne... Yra pasirodžiu
siu spaudoje žinių, kad komu
nistai - komisarai Vilniuje pra
dėjo visu smarkumu užleisti 
vietoj lietuvių - komunistų len
kams - komunistams vietas.

NAMANAnUO 2M0S

Kūrybinis momentas yra 
džiaugsmo šaltinis, nes jame 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

;<. Prof. St. Šalkauskis.

SPORTAS
Krepšinio žaidimų sezonas, 

pas mus Marianapolyje jau bai
gėsi. Šiais metais mūsų krepši
ninkai nekaip pasirodė, dauge
lį žaidimų pralaimėjo. Mes lai
mėjome penkis, o pralaimėjo
me septynis, bet nereikia nusi
vilti gal kitais metais bus ge
riau. Žaidimai ėjo šia tvarka: 
Marianapolis — 27, St. Casi- 
mer’s of Worcester — 52; Ma
rianapolis — 26, Seton Hali 
Prep — 71; Marianapolis — 45, 
Putnam High Alumni — 33; 
Marianapolis — 34, Saint Tho
mas Seminary — 21; Mariana
polis — 47, Danielson — 45; 
Marianapolis — 45, Lasalette— 
37; Marianapolis 
Trade — 34;
44, Putnam Belcort — 27; Ma
rianapolis — 50, Dean Acade
my — 83; Marianapolis — 35, 
New Haven Statė Teachers — 
41; Marianapolis — 37, Laurel 
College — 47; Marianapolis — 
38, Putnam Trade — 46.

Geriausia iš mūsų žaidikų 
pasirodė šie: Vasiliauskas (taš
kų 131), Tobin (65), Norkū
nas (113), ir Leahy (53).

A. Kirmil.

32, Putnam 
Marianapolis —

Madeline Fleet- 
wood, kaipo viešnia nuvy
kus Fort Eustis, Vą., pas 
karius naujokus juos pa
linksmina piano muzika.
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SPAUDOS KLAUSIMAI <
Atiduotum Kiekvienas Savo

Gyvename spaudos am
žių. Be kitų civilizacijos iš
radimų, mūsų laikais 
spauda vaidina begalo di
delį vaidmenį. Todėl šiuo 
metu jaučiama įvairiuose 
sluoksniuose, Bažnyčios ir 
valstybės, darbdavių ir 
darbininkų tarpe didelis 
susirūpinimas turėti savo 
artimoje įtakoje kuostip- 
riausią spaudą.

Gyvenimas eina. Jis sta
to prieš akis vis naujų 
klausimų, jis be atodairos 
verčia nuolat juos svars
tyti, ieškoti naujų išeičių, 
naujų kelių.

Tie patys dėsniai liečia 
ir šių dienų spaudą. Čia 
tuo tarpu teks apsibrėžti 
tik artimiausios mums 
spaudos klausimais.

Žmogaus asmenybę su- 
iaro glaudų santykį kūno 
r sielos bendradarbiavi
mas; panašiai galėtume 
pasisakyti ir spaudos klau
simu. Spauda mes galim 
domėtis, kaip švariai išlei
sta, ant gero popierio pa
veiksluotą ar kitaip na-

vumu, aktualumu. Užtat 
neužtenka savo spaudą 
stiprinti vien materialiai. 
Būtent: kad jis — laikraš
tis kuodaugiau būt išsi
platinęs, įsigytų turto; rei
kalinga, tinkamai apstaty
tą ir įruoštą spaustuvę, 
prityrusią administraciją, 
turėtų pakankamai skelbi
mų ir tt.

Visą tatai labai reikalin
ga ir be šių sąlygų neįma
noma laikraščiui gyvuoti. 
Bet nė kiek nemažiau ten
ka rūpintis, kad skaityto
jai jo lauktų, kad jis ža
dintų, jų geras ir gražias 
pastangas, stengtūs įspėti 
jų mintis ir tenkinti jų 
rimtus pageidavimus, žo
džiu, kad jis būtų aktua
lus, šių dienų klausimams. 

Atspėti redakcijai kolek
tyvių skaitytojų visi rim
tesni pageidavimai sunku. 
Dėlto laikraščiai savo 
skaitytojus apklausinėja 
'ankietos būdu.

Turinį paįvairinti, ir pa
daryt įdomesnį neįmano
ma be pakankamo bendra- 

puoštą spausdinį. Bet to j darbių skaičiaus. Tiesa, 
negana: — praktikoje žy-i bendradarbiai gali turėti 
miausią spausdinimo es-'ir savo pageidavimus ir 
mę sudaro jos turinys. ! tuomet tektų į tai atsi- 

Turinys — tai spausdi-Įžvelgti. Tačiau, kaip žino
mo siela. Jis gali būti men-1 ma. negalima atsilikti nuo 

’ 'gyvenimo jei mes neno
rim. kad gyvenimas mus 
paliktų.

Čia dar pakartosime, 
kad laikraščio turinį ten
ka paįvairinti, suaktualin
ti. Aš čia pirmiausia turiu 
mintyj ‘Darbininką’. Kiek 
nujaučiu, “D-kas” turi ir 
tam neblogų sąlygų: — 
leidžiamas 8 pusi., rodos 
turi neperblogiausią spau

i

dą ir tt. Vietos ^visuomet 
rastume, kur galėtų tilpti 
daug naudingos ir įdomios 
medžiagos.

Kad laikraščio turinį pa
daryt labiau įdomų, reikia 
suburt daugiau intelektu
alinių ir materialinių pa
stangų. Reikia įsidėmėti 
kiekvienam lietuviui ar tai 
paprastam darbininkui, ar 
profesionalui, ar biznie
riui, kurs gyvai užjaučia 
šio laiko organizacijų ir 
spaudos reikšmę — kuom 
jis gali prisidėti prie mūsų 
spaudos stiprinimo. O pri
sidėti gali visi: Vieni užsi
prenumeruodami, kiti pla
tindami laikraštį, rašyda
mi į laikraštį, o dar kiti j 
aukodami jo svarbiau-! 
siems reikalams, parem-Į 
darni būtinus laikraščio! 
pageidavimus.

Laikraščio vadovybei ga-, 
Ii ateiti į talką ne tik ben-!

Teko man susitikti su vie
na Bostoniete, dabar Lie
tuvoje. Aš jos paklausiau: 
— Kaip jums patiko “Dar
bininkas” ? Ar prenume- 
ruodavot? — “O kaip! Pre
numeruodavau nuolatos 
“D-ką”, nu aš privalau pa
laikyti savo laikraštį”. — 
Žinoma ir skaitydavot — 
pridūriau. — “Skaityt, — 
tai jau ne! Užsimokėjus 
kelis dolerius už laikraštį 

tir dar turiu akis gadinti!” 
— ji man ne juokais pa
stebėjo. Ištikro ji pasakė 
ir nemaža tiesos: buvo sil
pnų akių; nešiojo net dvi
gubus akinius.

Toliau, dar keli 
dėl Bendradarbių
Gal ir neblogas sumany
mas, kaip matyt nerado 
pakankamai pritarimo. 
Man, rodos, vis tiek Ame
rikos laikraščių bendra
darbiai iš minėto uždarbio 

dradarbiai, bet ir paprasti • pragyvenimo nesusidarys, 
skaitytojai. ~ 
pasiūlyti savo

I

žodžiai 
fondo.

(šis straipsnis diskusinis, volę vaikinams tarp 18 ir 
Pageidaujama. kad tuo 21 metų amžiaus. Tokį ka- 
klausimu, kurį čia iškelia, reiviavimą siūloma pada- 
p. Legionierius, ir kiti pa-' 
reikštų savo nuomones.

Red.).

21 metų am-
r • ■ T ’ • *•

• g

rūpi taika dr 
Jungtinių Vals-

karinę prievolę vaikiBMns 
tarp 18 ir 
žiaus.

Kam tik 
saugumas
tybių ir viso Amerikos že
myno tas negali nepritarti 
šiems vyriausybės užsimo
jimams. Galime pritarti ir

kas, neįdomus, net nedo
ras, lygiai taip pat: — jis 
gali būti, gražus, kilnus, 
auklėjantis, be to dar — į- 
domus, gyvas, aktualus ir 
taip toliau.

Mums, žinoma, turi rū
pėti, kad mūsų laikraščiai 
turėtų kucčaugiau kilnių 
dorybių ir dar patrauktų 
ir patenkintų savo skaity
tojus, savo įdomumu, gy-

Pavyzdžiui, s Tačiau, jie vieno gali pa- 
• skaityto- geidauti, kad nuo kaiku- 

jams atsiliepti, laiškais, išlaidų jie visgi būtų 
parašant “D^kui”, kad ir paliuosuoti. Taip bendra- 
tokiais klausimais: pavyz
džiui: — Ką norėtų skaity
ti “D-ke” iš darbininkų, 
jaunimo, moterų, mokslei
vių gyvenimo ir tt.

Į tokius klausimus skai
tytojai parašytų savo nuo
monę ir įspūdžius laiškais. 
Redakcija bent įdomes
nius galėtų įdėti į laikraš
tį. Atsirastų nemaža skai
tytojų, kurie susidomėtų 
ir iškeltų gal savo nuomo
nes. Kad sukeltų šiokį tokį 
susidomėjimą — jau tatai 
būtų daug. Jei prenumera
torius užsisako laikraštį 
ne tik iš pareigos palaiky
ti savo laikraštį, bet ir pa
siskaitymui — tai jau ge
rai. Bet nepaslaptis, kad 
yra prenumeratorių, kaip 
ir neskaitančių laikraščio:

• V

darbiams turėtų būt atly
ginta tas minimumas, ku
ris surištas su tiesioginė
mis išlaidomis, k. t.: rašo
moji medžiaga, persiunti
mo išlaidos ir tt. Čia, tai 
tomis išlaidomis turėtų 
pats laikraštis pasirūpinti. 
Negalima norėti iš ben
dradarbių dvigubos aukos. 
Jie juk ir be to, rašydami 
nemažai sugaišta, be to — 
jie dažnai, kad sekti gyve
nimą, prenumeruoja ne 
vieną laikraštį, ir naudo
jasi kitokia literatūra.

Gal už vis racionaliau 
būtų, kad laikraščio sąma
toje būtų įvestas, tarp ki
tų išlaidų ir bendradarbių 
nuošimtis. Tas nuošimtis 
turėtų patenkinti minima
lius reikalavimus, nes ats-

Dabartinis Amerikos ka
ro prievolės įstatymas bus 
galioje iki 1945 metų. Iki 
to laiko vyrai užsiregistra
vusieji spalių 16. 1940 m., 
pagal nustatytą tvarką 
bus šaukiami armijon ir 
lavinami karo dalykuose. 
Pagal tą įstatymą vyrai 
registravosi nuo 21 iki 35 
metų amžiaus.

Dabar kyla pasiūlymas 
minėtą karinės prievolės

ryti nuolatiniu.
Šį pasiūlymą padavė A- 

merikos Legionas ir jis' .
varosi, kad kongresas be į Amerikos Legiono suma- 
atidėliojimo tą papildymą nymui įvesti karinę prie- 
padarytų. volę vaikinams nuo 18 ikipadarytų. volę vaikinams nuo 18 iki

Tai nauja kryptis Ame- 21 metų amžiaus. Prisižiū- 
rikos gyvenime.

Prie tokio žygio Ameri
ką akstiną dabartiniai įvy
kiai Europoj. Dar 1823 
metais Amerika paskelbė 
taip vadinamą Monroe 
Doktriną. Pagal tą doktri
ną Europai nevalia stip
rintis nei Amerikos žemy
ne, nei Amerikos pakran- 

Amerika toleruoja 
jau esamas Europos vals- 

koj arba jos pakrantėse, 
bet neleis jų plėsti.

Tai buvo savisaugos nu
sistatymas. To Amerikos 
nusistatymo iki šiol nie
kas nebandė laužyti. To
dėl iki šiol nieko nebuvo 
daroma tai Monroe Dok
trinai apsaugoti. Bet da
bartiniai perversmai Eu
ropoj ir Japonijos stiprėji
mas kitoj pusėj verčia A- 
meriką budėti. Reikia ne 
vien budėti, o ir stiprintis. 
Amerika tą jau daro. Pir-j 
mas jos darbas ta krypti-į 
mi, tai statyba antro lai
vyno. Dabar esamas Ame
rikos laivynas sutrauktas 
į Pacifiką. Atlantikas liko 
be laivyno. Todėl jau yra 
rengiamas naujas laivy
nas Atlantikui. Toliau ei
na statyba ginklų dirbtu
vių, o kartu eina milijoni
nės kariuomenės lavini
mas.

Dabar seka pasiūlymas 
įvesti pastovią, nuolatinę

I

įstatymą papildyti. Pagal i
! naują pasiūlymą užsire- • '____
gistravusieji vyrai atliktų
karinę prievolę kaip jau 
nustayta, bet Įstatymą vė
liau pakeisti tuo suprati
mu, kad Įvesti karinę prie-

kiri fondai gal ir neatsieks 
tikslo. Bet bendrai “D-ko” 

(reikalams turėtų būti pa
didinta akcija: koncertais, 
išvažiavimais, gal dar ki
tokiais, patiems amerikie
čiams žinomais būdais.

Todėl, kam tik rūpi mū
sų gyvieji spaudos reika
lai, tektų bent kaikurių, 
čia paminėtų minčių kiek, 
apsistoti ir pagalvoti. Tu
rėtume kiekvienas nuošir
džiai prisidėti prie šio ben
dro darbo ar užsisakyda
mas pats laikraštį, ar tarp 
kitų platindamas, parem
damas kas gali aukoda
mas keletą centų arba ra
šydamas Įvairiais klausi
mais, jei bent šiek tiek tu
ri gabumo, žodžiu, savo 
laikraščiui nepagailėkime 
atsiduoti kiekvienas savo, 

i J. Mž.

rėję Į to amžiaus Ameri
kos jaunimo stovį, pripa- 
žįsime, kad tam jaunimui 
reikalinga stipri ranka. 
Tas jaunimas perdaug pa
laidas, patvirkęs, palinkęs 
prie huliganizmo. Armijos 
griežta drausmė į tokį jau
nimą padarys išganingos 
Įtakos.

Karinė prievolė Ameri
kos jaunimui jau senai rei
kalinga. Pagalios gal jos 
ir susilauksime.

Mes lietuviai ir visi A- 
merikos piliečiai iš seno 
buvome nepalankiai nusis
tatę Į priverstiną karinę 
prievolę. Dabar tokį nusi
statymą reikia atmainyti.

Legionierius.
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Tėvų Jėzuitų Gavėnios 
Misijos

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).

Piety Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutę labai įdomi ir verta 
kiekvienam Įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 VV. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Pabaltijo kraštai, apsisprendę ne
priklausomi ir ginklu išsikovoję lais
vę, sparčiai kėlėsi iš Didžiojo Karo 
griuvėsių. Jų sėkminga kultūra pa
žanga stebėjosi ir pašaliečiai. Iš ry
tų, iš Sovietų Rusijos, šono tiems 
kraštams vaidinosi tačiau pavojus. 
Norint jo išvengti, teko rūpestingai 
ir stigriai dirbti. Maskvos nusistaty
mas šių savo kaimynų atžvilgiu visą 
laiką buvo dviveidiškas. Viešai ji 
skelbėsi jų užtarytoja, gynėja, o 
slapčia, per savo atstovybių ir komu
nizmo organizacijos tinklą, rausėsi 
po jų santvarkos pamatais. Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje kominternas 
ne sykį mėgino sukelti revoliuciją, 
bet tie jo mėginimai baigdavos visiš
ku nepasisekimu. Priešingai, visos 
tos trys valstybės, bekovodamos šu 
Maskvos pinigais gausiai palaikomu 
komunizmu, tapo vis atsparesnės. 
Galiausiai, įsitikino Maskva, jog ne
įstengs iš vidaus išsprogdinti Pabal
tijo kraštų ir juos sau pajungti. Savo 
tikslui siekti reikėjo ieškoti kito ke
lio. Tas kebas susirado.

Europoje vaidinasi neišvengiamo 
karo šmėkla. Didžiosios valstybės 
priima Sovietų Rusiją Tautų Sąjun- 
gon, kad galėtų didžiulės bolševizmo 
imperijos pagalba lengviau nubaidy
ti tą šmėklą. Štai Prancūzija norėda
ma atsverti Rapalo sutartį, rišusią 
Sovietus su Vokia, su jais irgi susi
taria visokiose srityse bendrai dirbti. 
Didžiųjų valstybių diplomatai ima 
lankytis Maskvoje, o Maskvos diplo
matai atsiteisia jiems tolygiu atsi
lankymu. Visa tatai esą daroma tai
kos labui. Didėjant bolševikų svo
riui, didėja ir jų panaberija. Maskva 
vis garsiau ir garsiau ima šūkauti 
ginsianti ne tik savo žemių ribas, bet

J. A. Daugminas.

nurtas Ir Lietuva
ir prieigą (“podstup”) į tas ribas, 
mažuosius savo kaimynus. Mažieji 
tačiau nesidžiaugia tokiu neprašytu 
Sovietų pažadu, nes nujaučia, ką 
reiškia toks riterišku apsiaustu pri
dengtas jų mojus. Nesidžiaugia, bet 
ir nesijaudina perdaug: Europoje ra
mu tebėra.

Ramu tai ramu, bet vis skardžiau 
ima dundėti ginklo skardas. Jo dun
desį nugirsta ir J. A. Valstybės, ku
rios lig šiol laikėsi visai nuošaliai 
nuo visokios politikos Europoje. Štai 
Prezidentas Rooseveltas siunčia Eu
ropos galiūnams, ginklu barškinan
tiems, raštą kuriuo ragina pasižadė
ti nepulti jo išvardintų valstybių, 
nesikėsinti į jų nepriklausomybę. Iš
vardintųjų valstybių skaičiuje yra 
Lietuva, Latvija ir Estija. Maskva, 
tebevaidinusi demokrato liberalo ro
lę diplomatijoje, palankiai įvertina 
Roosevelto raštą ir tuo lyg pasižada 
gerbti Pabaltijo nepriklausomybę. 
Kai artėjančio karo kvapas visur jau 
suuodžiamas, kai karas spėjamas ne
betoli esąs, Maskva, jam išvengti ar 
atsispirti prieš ką ar su kuo talkoje, 
tampa didžios mados dalykas. Per
šasi jai, kalbina ją anglai su Prancū
zais, neatsilieka nuo jų nė Vokiečiai. 
Tariasi, derasi vieni viešai, antri 
slapčia. Katrie gi laimės Stalino ma
lonę? Latvija ir Estija, kurių sienos 
tiesiog siekiasi su Sovietų Rusijos 
sienomis, darosi tų derybų objektu. 
Maskva nori išsiderėti joms savo 
globą. Tai juk “podstupai” (priei
gos), per kuriuos ims ir užpuls kaž
koks neprietelis vargšę bolševizmo 
imperiją! Lietuva tuo tarpu nutyli
ma. Koktu Maskvai apie ją baisiai 
kalbėti; Lietuvą skiria nuo Sovietų 
Rusijos Lenkų koridorius. Litvinovą 

pakeičia Molotovas. Ką tai reiškia? 
— klausia diplomatai. Tai reiškia, 
jog Litvinovo orientacija arčiau ben
drauti su vakarų valstybėmis pakei
čiama Molotovo orientacija krypti į 
Vokią. Vokiečiai laimėjo derybas, o 
anglai su prancūzais pralaimėjo.

Lietuva, neturėdama tiesioginių 
sienų su Sovietų Rusija, rodėsi, ga
lėjo kiek saugesnė, nei Latvija ir Es
tija, jaustis. Be to, nuo 1920 m. su
tarties jos santykiai su Sovietais vi
są laiką buvo geri, nes buvo sustip
rinti nepuolimo sutartim, prekybos 
ir kitais susitarimais. Jokių nesusi
pratimų nebuvo tarp milžino ir nyk
štuko! Maskva nesykį pabrėždavo ki
tiems, jos santykiai su Lietuva esą 
pavyzdingo gerumo. Jei priminsime 
Gentleman Agreement, abiejų šalių 
sutartą, tai jų bendravimas rodysis 
ne tik padorus, bet ir mandagus. Va 
Klaipėdos ir Vilniaus bylose, kurios 
Lietuvai buvo lyg kokie opūs politi
kos piktašašiai, Maskva dėjosi pa
laikanti Lietuvių teisę, nors, tiesą 
pasakius, kai tekdavo jiems kur gin
tis dėl tų bylų, ši atsikalbinėdavo pa
dėti. Tokį Maskvos nusistatymą ga
lima pateisinti dėsniu, jog kiekvie
nam tik savo marškiniai arti kūno. 
Taigi tiek to.

Nesauga pasireiškė Lietuvai pir
ma iš vakarų šono. Vokia staiga pa
reikalavo grąžinti Klaipėdą, vienin
telį Lietuvos uostą, ir ji buvo tuojau 
grąžinta. Šalinant tą opą, buvo su
daryta ir nepuolimo sutartis su Vo
kia. Tokiu būdu suduota Lietuvai 
smūgis per Klaipėdą virto jai apsi
draudimu Nemuno srityje. Paliko 
klausimas, ką žada rytai. Netrukus 
ir jis paaiškėjo. Štai Lenkija žaibo 
greitumu sutriuškinta ir jau dalina
ma tarp didžiųjų kaimynų. Gal taip 
buvo sutarta Maskvoje prieš pat ka
rą. Vokiečių spauda pasisako, kad 
Vilniaus kraštas būtų grąžintas Lie
tuvai. Ar patiems Lietuviams jis

ginklu atsiimti, ar, vadovaujantis 
1920 m. Maskvos sutartimi, taikos 
keliu prisijungti? Maskva nesileidžia 
kalbon šiuo klausimu ir pati ginklu 
užima visą Vilniaus kraštą. Turėda
mas dalyką savo rankose, Molotovas 
pareiškia Lietuvos atstovui, jog 1920 
m. sutartis pasenusi. Lietuviai, nau
dodamies anuomet sunkia Sovietų 
būkle, pasisavinę tąja sutartimi gu
dų apgyventus plotus. Ir pats Vil
niaus miestas nesąs lietuviškas. Ar 
būsią galima Lietuvai priskirti kiek 
Vilniaus krašto, tai paaiškėsią, kai 
Lietuvos delegacija atvyksianti Mas
kvon. Per visą laiką Sovietai nekėlė 
abejojimų dėl 1920 m. sutarties rim
tumo, o jau dabar iš karto ima jos 
purtintis. Nuvažiavus Lietuvos dele
gacijai Maskvon, paaiškėjo visa: So
vietai siūlo Lietuvai grąžinti Vil
niaus miestą ir tik mažą dalį Vilniaus 
krašto su sąlyga priimti raudono
sios armijos garnizonus, atsižadėti 
savaimos užsienių politikos, derinti 
Lietuvos ginklo pajėgą į Sovietų ar
miją! Tai ne derybos, o jau diktatas. 
Sutikti ar nesutikti su juo? Latviai 
ir Estai sutiko su dar sunkesnėmis 
sąlygomis. Nesutiksi, tai ginklu tu
rės ginti savo laisvę. Ir Lietuva ryž
tasi tapti Maskvos vasalu. Ar gerai 
buvo padaryta, — pasakys ateitis. 
Dabar šiuo klausimu nėra vienodos 
nuomonės. Kalbant apie sienas, nie
ko nepadėjo delegacijos argumenta
vimas Lietuvių teisei etnografiniais 
žemėlapiais ir kitais šaltiniais, rusų 
darytais. Tai, girdi, istorija, o gyvas 
reikalas visai kas kita. Byt po siemu 
(taip turi būti) ir gana! Džiaukitės, 
išsižodės Molotovas, kad Maskva ne- 
besovietins antrą sykį Lietuvos! 
Kiek jo žodis vertas, — parodė pas
kum įvykiai. Padiktuotos sutarties 
tokia prasmė: Lietuva lieka nepri
klausoma, suvereninė, valstybė: So- kvoje,
vietai pasižada nesikišti, į jūs vidaus čiui.

gyvenimą, nei į jos visuomeninę 
tvarką, nei į administracijos daly
kus; užsienių politika, abiejų kariuo
menių bendravimas yra derinami. 
Kuriais dėsniais tas bendravimas ir 
bendras darbas yra pasiekiamas, 
kaip lyginti kilsimi nesusipratimai, 
— Maskva vengė aiškiau pasisakyti. 
Sutartyje tyčia palikta visokių spra
gų, kad pro jas lengviau būtų galima 
pasireikšti užpakalinėms, klastin
goms, agresijos mintims.

Ilgai neteko laukti Vos spėjo baig
tis Suomijos karas su Sovietais, šie 
ėmė be jokio pagrindo kibti į Pabal
tijo kraštus. Šiuo žygiu pirma puoli
mo auka tapo ne Estija, kaip 1939 
m. rudenį, o Lietuva, štai gegužės 
mėnesį, kai Vokia baigė triuškinti 
Prancūziją, pasirodė garsioji TASS 
telegrama, kurioje Lietuva kaltina
ma provokuojanti joje esamus rau
donosios armijos įgulas. Nors vi
siems, saviškiams ir pašaliečiams, 
buvo aišku, jog telegramos paskelb
ti faktai pramanyti, jog tai melas, 
paties Molotovo sugalvotas, Lietu
vos vyriausybė, gindamos nuo tokio 
žiauraus priekaišto, sudarė komisiją 
jam ištirti. Kviečiami raudonosios 
armijos atstovai joje dalyvauti atsi
sako. Faktai esą taip aiškūs ir vy
riausybės kaltė taip aiški, kad ne
santi reikalinga ir komisija. Geriau 
būtų kad vyriausybė prisipažintų 
kalta. Aišku! Sovietai begėdiškai 
laužo sutartį, jų prieš kelius mėne
sius pasirašytą. Turėdami savo pla
ne užpulti Lietuvą, jie kviečiasi Mas
kvon min. pirm. Merkį. Molotovas 
tik kreitėja. neduodamas pirminin
kui nušviesti dalyką, gąsdina ir grū
moja, tačiau neformuluoja savo pre
tenzijų. Sako, netrukus jos būsian
čios patiektos užs. reikj ministrui 
Urbšiui, tuomet dar likusiam Mas- 

ar įgal. ministrui Natkevi- 
(Bus daugiau)
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20 Milijonų Litų Paskola
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LOWELL, MASS. sinio susirinkimo parapijos kle
bonas, kun. P. Strakauskas, ro
dė ir aiškino paveikslus apie 
Yellowstone National Parką. 
Vaikeliai stebėjosi gamtos gra
žumais ir įdomiai žiūrėjo į ver- 
dančius vandens šaltinius.

Vytas Vargas.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

6

Miestas stato naują sporto 
stadioną už $175,000. Miestas 
turės pridėti $57,000, kitą dalį 
duos valdžia. Daugelis lietuvių 
galės gauti darbų prie šio nau
jo statymo.

Julijona Andriušaitienė šio
mis dienomis guli Deaconess li
goninėje, Bostone.

DETROIT, MICH.

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

----- IK------

STACIJOS
Parašė

Kum. Pr. Juškaitis

— Kai bolševikiškos Lie- naujakurio nieks į mišką 
tuvos valdžia įvykdė savo be pinigų neįsileidžia, 
žemės reformą, t. y. iš vi
sų ūkininkų žemę nusavi-' skolų skyrimui yra pilnai 
no ir pavertė ją valstybės pasiruošęs ir susitvarkęs, 
nuosavybe, o didesniuo- bet tuo tarpu, nedaug gau
sius ūkius išskirstė ir že- damas iš apskričių vykdo
me nuomon apdalino ma- mųjų komitetų naujaku- 
žažemius ir bežemius, bu- rių pareiškimų, nedaug 
vo paskirta 20 milijonų Ii- kam tegali ir paskolų pa
tų naujakuriams įsikurti, skirti.
Ši paskola buvo išrėkia- Jau ir anksčiau per spau- 
muota kaipo didžiausia dą ir šiaip raštais vykdo- 
parama naujakuriams, mieji komitetai buvo pra- 
nors 70,000 šeimų, kurios šyti pagreitinti naujaku- 
žemę gavo, tai tebuvo la- rių pareiškimų atsiunti- 
šas jūroje. Tačiau dabar ,mą. 
pasirodo, kad net šios pa-į 
skolos i 
Lietuvos valdžia i 
ba. Tai matyti iš šio Že
mės Ūkio Banko praneši-! 
mo, kurį dedame ištisai:

“Apskričių vykdomie
siems komitetams (buv. 
savivaldybėms) naujaku
rių paskoloms gauti pa
reiškimų paskutinis iš
siuntimas Žemės Ūkio 
Bankui buvo nustatytas 
šių metų gruodžio 6 d. 
Nors jau seniai tas termi
nas yra išėjęs, bet kai ku
rie apskričių vykdomieji 
komitetai dar tik mažą da
lį pareiškimų yra atsiuntę 
Žemės Ūkio Bankui, o yra

• v Žemės Ūkio Bankas pa-

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

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

DARBININKAS
366 W. Broadvvay,

Kovo 6 d. įvyko Moterų Są-: 
i jungos 54 kp. susirinkimas. Per 
| susirinkimą prisirašė dvi nau
jos narės, persikėlusios iš jau- 
namečių skyriaus, Lilija Stepa- 

I nauskaitė ir Geralda Gudynaitė.
Pereitą susirinkimą mūsų ne

nuilstanti veikėja, Ona Jurgu-' 
tienė, prirašė dar dvi jauname-: 
tęs, pianistę Grace Mikalsevi-1 
čiūtę ir smuikininkę Margaret l 
Rutkauskaitę. Po susirinkimo 
jaunos artistės, pasipuošusios 
tautiškais rūbais, palinksmino Į 
sąjungietes.

Išrinkta komisija bendram 
piknikui ir loterijai su Susivie
nijimo 171 kp.

Nutarta rengti privatišką pa
rengimą sąjungietėms Motinų 
Dienoje.

Visos pakviestos dalyvauti — 
“Folk Dance Festival”, kovo 11 
d., 8 vai. vak., Wayne Universi-

i 
i

Mirė senas Lowellio gyvento
jas, Adomas Junevičius. Sirgo 
ilgą laiką. Palaidotas Šv. Juo
zapo kapinėse.

Šiomis dienomis WPA sky
rius sugrąžino atgal prie darbo 
250 darbininkų. Keletas lietu
vių taip pat sugrįžo. So. Boston, Mass

r.
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Gilet Carbonizing kompanija 
pereitą savaitę pakėlė savo 
darbininkams 109 algos. Lie
tuviai, kurie šioje kompanijoje 
dirba, irgi džiaugiasi.—

Merrimack Woolen Mills dir
ba valdžios užsakytus darbus. 
Iki šiol padarė kareiviams 75, 
000 antklodžių ir išaudė 45,000' 
mastų vilnonės drobės karei
vių rūbams. Darbas gerai eina. 
Pasirodo, kad dirbtuvės darbo, panaši programa bus išpil

dyta 3-čią vai. p.p., Highland 
į Park, Junior College. Susido- 
įmėjus lietuviškais šokiais, YW-

Kadangi dirbtuvės pradėjo CA stu<jentų grupė, Wayne U- 
dirbti daugiau valdžios užsa- nįVersitete, pakvietė Vytautą 
kytus darbus, tai miesto labda- p Beliajų iš Chicagos juos su- 
rybės skyrius sumažino savo pažindinti su mūsų tautiškais 
šelpimo darbą net $22,000. Ma- šoįiaįg Universiteto koridoriu- 
žiau randasi bedarbių ir reika
lavimų pašalpos.

turės per šešis mėnesius. Dau
gumas lietuvių čionai dirba.

ičųycų
Įritini!

ti. Jų rankose sovietų Lie
tuvoje yra valdžia, tad jie 
žią valdžią naudoja raudo
nosioms gurguolėms suor- 

i ganizuoti. Bolševikų api- 
, . r___________ > ūkininkai

Valstiečių Laik- ir F, Mislerienė, kurie ren-įneturi ko j kooperatyvus

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
— Susovietintoje Lietu- ros kojinių. Vilkaviškio

voje jau stinga arbatos ir į stotyje suimtas V. Lacas plėšti Lietuvos

raštis” įdėjo ištisą straips- ’gėsi dvejuose čemodanuo-: vežti, bet tai nesvarbu:_
nį, kaip galima pagaminti (se ir dvejose dėžėse išvežti reikia pademonstruoti ‘dė- 
“arbatą ir kavą” iš suroga- ' ----- x -------
tų. Dabar okupuotosios 
Lietuvos gyventojai turės 
gerti kmynų ir morkų ar
batą bei ąžuolo gilių ir ru
ginių miltų kavą. Tokius 
būtent receptus skelbia1 
minėtas laikraštis.

, Kad naujakuriai dar su- išdalinti sovietų spėtų laiku apsirūpinti 
------— _ n^-SUfT' miško medžiaga, Žemės Ū- 

. „J kio Bankas dar kartą pra-
! šo apskričių vykdomuo
sius komitetus pagreitinti 
jau gautų iš valsčių vyk
domųjų komitetų nauja
kurių pareiškimų išsiunti
mą Bankui ir paraginti 
užsilikusius valsčių vykd. 
komitetus greičiau baigti 
tvarkyti naujakurių parei
škimus bei sąrašus ir juos 
neatidėliojant perduoti 
apskričių vykdomiesiems 
komitetams”.

Taip skamba Žemės Ū- 
kio Banko skelbimas. “Ta
rybų Lietuva” rašo, kad

I

Valdžia baigia statyti namus. 
Šiomis dienomis eina didelės 
varžytinės tarp Elektros ir ži-j 
balo kompanijų, kurie gaus už-j 
sakymus įtaisyti šaldytuvus ir 
pečius. Kiek teko girdėti kele
tas iš lietuvių šeimų gaus kam
barius šiuose valdžios namuose.

--------     —y  Lietuva idou, nau 
net tokių apskričių, iš ku- apSkričių vykdomieji ko-į Kauną galanterijos pre- kingumą’ komunistų par- 

kių. Visų. jų laukia sunki tijai ir raudonajai vyriau- 
bausmė. ’sybei. Štai Merkinėje to

kioje gurguolėje dalyvavę 
200 vežimų. Buvę važiuo
ta, kaip sako “Tarybų Lie
tuva”, su plakatais ir vė
liavomis, o atvežta tik 10, 
800 kilogramų javų. Tad 
vienam vežimui išeina po 
54 kilogramus javų. Gali
ma įsivaizduoti, kokių 
prievartą naudoja Iljons- 
kiai, Codikovai ir Reich- 
manai, kad privertus Lie
tuvos ūkininką su maiše
liu javų vykti po 10 ir dau
giau kilometrų į koopera
tyvą ir dalyvauti su Stali
no ikonomis raudonosiose 
gurguolėse.

rių ligi šiol dar nė vieno mįtetai pasivėlinę todėl; 
pareiškimo negauta. I kad einanti “rinkiminėpareiškimo negauta.

Pirmieji yra atsiuntę į ruoša”. Tokius pasiteisini- 
Šakių ir Trakų apskričių i muS) pasak oficiozo, “rei- 

° kia griežtai atmesti”, nes 
reikia skirti pirmaeilius 
nuo antraeilių reikalų. Ta
čiau “Tarybų Lietuva” pa
ti sau prieštarauja, nes ji 
visada pabrėždavo, kad 
rinkimai “į demokratiš
kiausią pasaulyje seimą”, 
— Kremliaus aukščiausią
ją tarybą — esą pirmaeilis 
reikalas.

Bet kaip ten nebūtų, 
faktas lieka faktu: vadi
namieji naujakuriai ir tų 
grašių negauna, kuriuos 
jiems raudonoji valdžia 
paskyrė.

• ve

Raudonosios Gurguolės
— Kaip jau buvo praneš- 

įta, sovietų Lietuvoje su
galvotas naujas agitacinis 

— Vilniuje suimtas J. A-triukas. Tai vadinamos 
bramavičius, pas kurį ras- raudonosios gurguolės, 
ta paslėptų odų. Taip pat Komunistų partija varu 
sulaikytas Leonas Herma- suvaro kurio nors vals- 
nas, Stasys Valinčius irčiaus ūkininkus ir liepia 
Marija Kochet, kurie odos jiems “raudonomis gur-| 
prekes siuntė į sovietų Gu- guolėmis” vykti į arti- 

miausią kooperatyvą neva 
parduoti ūkiškųjų gery
bių. Tokių gurguolių prie
šakyje komunistų agitato
riai veža raudonas komu
nistines vėliavas ir Krem- 
lio valdovų ikonas. Tokio
mis gurguolėmis, kaip sa
ko oficiozas “Tarybų Lie
tuva”, valstiečiai “suduo
da smūgį tarybinės san
tvarkos priešams” ir “pa
rodo savo dėkingumą par
tijai ir vyriausybei”. Prie 

! kooperatyvo gurguolių da
lyvius pasitinka kiti ko
munistų agitatoriai, kurie 
pasako kalbas, nusiveda į 
kino ir 1.1. Kad dar labiau 
patraukus ūkininkus, to
kių gurguolių atvykimo 
dienomis miestelio krau
tuvėse niekam kitam ne- 

į parduodama, kaip tik gur- 
Bet ū-

vykdomieji komitetai, r 
daugiausia — Panevėžio 
apskr. Nė vieno naujaku
rio pareiškimo dar negau
ta iš Kėdainių, ŠiauĮįų, 
Zarasų ir Raseinių apskr. į

Galimas daiktas, kad ap-' 
skričių vykdomieji komi-1 
tetai negauna naujakurių 
pareiškimų iš valsčių vyk-1 
domųjų komitetų, arba, 
jei ir buvo gavę, tai bent 
dalį jų turėjo sugrąžinti 
pataisyti ar papildyti. Vis 
dėlto pareiškimų surinki- i 
mas, prasidėjęs dar lap
kričio mėn. antroje pusė
je, jau per ilgai užsitęsė, 
ir dalis naujakurių prade
da teirautis ir rūpintis, 
kodėl taip ilgai Žemės Ū- 
kio Bankas jiems nepaski- 
ria paskolų.

Šitam naujakurių susi
rūpinimui yra ir rimto pa
grindo: jau prasidėjo žie
mos šalčiai — pats geriau
sias laikas miškui kirsti ir, mint, jis tinka ir jūsų šeimai, nu- 
kai tik kiek daugiau pa
snigs, vežtis medžius tro-! 
boms statytis į gautus • 
sklypus bei sodybas, bet, i £ 
kol paskola nepaskirta,

• ve

V •

I

je studentai surengė gražią lie
tuvišką rankdarbių ir istoriškų 
bei geografiškų paveikslų pa
rodėlę. Džiugu darosi, matant, 
kaip svetimtaučių jaunimas į-■ 
vertina lietuvišką kultūrą.

Toliau kalbėta apie Lietuvai 
Gelbėti Fondą. Nutarta paskir
ti $5.00 iš kasos. Sekančios 
narės paaukojo po $1.00: M. 
Baikauskienė, E. Paurazienė, O. 
Jurgutienė, M. Kasevičienė, O. 
Banonienė ir O. Kratavičienė.

Kitos prižadėjo prisidėti au- 
1 komis sekančiame susirinkime. 
Prieš uždarant susirinkimą, 
pirm. E. Paurazienė vėl ragino 
visas rimtai padirbėti dėl nau
jų narių vajaus, 

j Mot. Są-gos 54 kp.
< Korespondentė.
i 

i I 
i 
i 
« t 
I
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Teko sužinoti, kad vietos A- 
paštalavimo Draugija kiekvieną 
metą rūpinasi, kad Velykų me
tu bažnyčios altoriai būtų gra
žiai gyvomis gėlėmis papuošti. 
Šį metą išrinko Oną Lebednin- 
kienę, Jievą Veliškienę, Antani- ' 
ną Raudeliūnienę ir Antaniną - 
Jelulienę, kurios renka aukas. 
Duokime savo geraširdingą au
ką ir mokėkime šių moterų pa
sišventimą pagerbti.

Laike paskutinio Šv. Vardo 
Brolijos susirinkimo nutarta 
paaukoti $5.00 papuošimui baž
nyčios altorių laike Velykų.

Antradienį po pietų laike Ma
rijos Vaikelių Sodalicijos mėne-

i

• ve

diją. Dar Vilniuje suimtas 
pirklys L. Zalkindas, kuris 
prekes slėpė pas kiemsar
gį B. Volkovičių. Šiauliuo
se suimtas H. Iciksonas, 
pas kurį rasta sėmenų a- 
liejaus, žalio muilo ir kitų 
prekių. Ten pat suimtas F. 
Šliomas su broliais, kurie 
vežė 18 pakietų bovelnos, 
pirktos pas Vainerį Šedu
voje. Pas šį rasta 334 po-

Ūkio 
kad visi

Lietuvos Konsulato Čikago
je Ieškomieji Asmenys

Sąrašas Nr. 118.
Giminės ir pažįstami okupuo

toje Lietuvoje ir užsieny paieš
ko savo giminių ir pažįstamų 
Amerikoje. Ieškomieji asmenys 
yra:

ŠVENTAS RASTAS
NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS

I
I

Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats- ;
<

ipausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris

taus Testamentas" ir Evangelijos. Vertė Juozapas 

Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 

Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

— Likviduotasis 
Bankas praneša, 
asmenys, turintieji reika
lų su tuo banku, turi krei
ptis į naujai įsteigtąjį ko
munalinį banką. Šis ban
kas įskiūrė buvusiojo Ū- 
kio Banko patalpose Kau
ne. Tokį pat pranešimą 
išleido buv. Tarptautinis 
bankas ir Vilniaus miesto 
Taupomosios kasos, kurie 
taip pat perimti komuna
linio banko.

Likviduotojo Lietuvos 
banko vieton įsisteigęs so
vietų Rusijos valstybinis 
bankas atidarė Kaune sa
vo “kontorą”, kurios sky
riaus viršininku paskirtas 
iš Maskolijos atgrūstas 
kažkoks Ivanov. Šis “ban
kininkas”, matyti, yra di
delis sovietiškų sieninių 
laikraščių specialistas, nes 
oficioze “Tarybų Lietu
voje” parašė straipsnį apie 
“sieninių laikraščių užda
vinius”. Bet ką sieniniai 
laikraščiai turi bendro su 
banko veikimu, 
Lietuvoje nežino.

AR JAUČIATĖS NUVARGĘ 
-BE VIKRUMO?

Skauda galvą — išpūtę 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- 
suoja vidurius. Imkit einant gult. Ry
te jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų mili
jonai naudojasi nebrangiu FEEN-A- irylrm _ s— i.--___

l. Balkus, Andrius Jonas, kilęs 
iš Genionių km., Trakų apskr. 
Paskutiniu laiku gyveno Chica- 
goje.

2. Joffe, Bencijanas, Abrao
mo - Simono sūnus, kilęs iš Vil
niaus. Amerikon atvykęs 1918
m. Gyveno Winnebago, Wis- 
consin.

3. Kubekaitė, vardas nežino
mas. Kilusi iš Trakų apskr.

4. Kurtautas (Kurtoftas), guolių dalyviams.
Juozas, gimęs Kaune. Ameri- kininkai ir iŠ to nedaug 
kon atvykęs pirm Didžiojo Ka- tesidžiaugia, 
ro. Gyvenęs “Dolvilla( ?)” mie- jiems reikiamų prekių ne
šte, illinois valst. Taipgi buvo gauna. Todėl “Tarybų Lie- 
žinomas kaipo Juozas Rimkevi
čius.

5. Mikalauskas, Dr. Antanas. 
Gyvenęs Kaune, Klaipėdoje ir 
Berlyne. Praeitais metais atvy
kęs Amerikon.

6. Podribonis, Bronislovas. A- 
merikon atvykęs 1910 m. Gyve
no Garden Avė., Habilton, Ohio.

7. Pūkis. Jonas, sūnus Jono. 
Atvykęs Amerikon 1909 m., gy
veno Coles, III.

8. Radžiūnas, Kostas (Gust 
Rogers). Gyveno Chicagoje. 
Jam yra laiškas iš Vokietijos.

Ieškomieji asmenys arba juos 
pažįstantieji yra prašomi tuo
jau atsiliepti. Reikalas svarbus 
ir skubus.

Lietuvos Konsulatas
30 No. La Šalie St, 

Chicago, Illinois.

I

nes vis vien

tuva” siūlo, kad koopera
tyvai turį iš anksto būti 
painformuoti apie gurguo
lių atvykimą ir sužymėti 
tas prekes, kurias ūkinin
kai pageidauja (lyg vals
čių kooperatyvai nežinotų, 
kas ūkininkams reikalin
ga).

Kas tas gurguoles orga
nizuoja, sužinosime iš ‘Ta
rybų Lietuvos’. Pav., Žiež
mariuose gurguoles suor
ganizavęs esąs “draugų 
Simanavičiaus, Ujonskio, 
Bičkausko, Reichmano, 
Codikovo, ir kitų vietos 
aktyvistų agitacijos rezul
tatai”. Ką bendrą Ujons- 
kiai, Codikovai, Richma- 
nai ir kiti turi su Lietuvos 
ūkininkas, netenka aiškin-

niekas

Nepaprastas Palengvinimas 
Reamatiikų Skausmų

Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Ezpelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-EzpeUerio. Reikalaukite Pain- 
Ezpellerio su inkaru ant dėžutės.

i sipirkit FEEN-A-MINT šiandien!

VALGOMOJO DAIKTO KRAUTUVES
PiHctl pas biznierius sntsą. vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kuris 

tkelbiasl “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežiu* produktus Ir m*> 
enlal patarnauja. Nuėję j bllę kuria krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
■natėte “Darbininke”.

Povilas Budimams
♦8 CRESCENT AVENUE.
Telephone COLumbia 6702

29 SAVIN HILL AVENUE. 
DORCHESTER. MASS

Marlei
9. BaltružiOnas Ir p. Klinga, Sav.
7SS Broadvvay, Tel. ŠOU 3120

•O BOSTON. MASS

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 6 V C.
Pirmininkė — Eva Marksienfe.

625 E 8th St., So. Boston, Mase. 
Tel. So Boston 1298 

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

Prot. RaSt. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mana. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė.
4115 Washington St.. Roslindale, 

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

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

1512 Columbia Rd., So. Boston 
Kasos GI.—Marijona AukštikalnlenA

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

antrą utaminką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, po bažnytinė j svetainėj.

/tsais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų rattininkf.

•V. JONO EV. B L. PAėALPINtB 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa 

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldieaj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 492
S. 7th SL. So. Boston. Masa
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Antradienis, Kovo 18, 1941 DARBININKAS

VIETINES ŽINIOS
rv*

ŽINUTES
Kovo 16 d., mirė, ilgai sirgu

si, Marijona Olšauskienė, 61 
metų, savo namuose 111 G St. 
Amerikoje pragyveno 40 metų. 
Paliko dukterį Marijoną Kar- 
nylienę. Laidojama kovo 19 d., 
9 vai. ryte, Naujos Kalvarijos 
kapuose.

Kovo 16 d., tapo pakrikštytas 
Povilas - Vilimas Antano ir 
Paulinos (Meškauskaitės) Len- 
čiauskų. Kūmai buvo Algirdas 
Račkauskas ir Alena Jurkonytė.

Kovo 15 d., tapo pakrikštyta 
Darata Alena Vilimo ir Alenos 
(Višniauskaitės) Runge. Kū-j dieną, 
mai buvo Jonas Višniauskas ir Į 
Ona Jakavonytė.

DAKTARAI

lietuvis Dantistas
A L tapete

517 E. Broadway,
So Boston, Mass

CEL. ŠOU Boston 26Bi
msu valandos nuo V Iki 12. ou 
130 iki 6 ir nuo 6:30 iki B v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dienu 

trimis nuo 9 iki 6 vai vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai diena 

(pagal sutartj)

rot TROwbridge 6330

Mm Repshis, M. 9.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai 8ų 
Camoridge. Mass

< iriso Valandos 2 — 4 ir 6 s

MJ.Coiney,NJ).
Lietuvis Gydytojas

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

odos lięų.

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A M. Dambrauskas
KARPENTERI8, PENTORIUS 
Abelnai taisau viską prie Namo 

Ii Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 —4thSt.,
SO. BOSTON, MASS.

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

VVoodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

PADĖKA
Dėkojame ponioms P. Brate- 

nienei iš Mattapan ir B. Gailiū- 
nienei iš So. Bostono už suruo
šimą “Tea Party” ponios Bra- 
tenienės namuose š. m. kovo 9

A. Naudžiūnas, MIC. lis antiklerikalizmo. Jam 
mat uždrausta šokti, todėl 
ir kaltina kunigus už lais
vės suvaržymą. Čia rasi 

Pravažiavus Kanados'Čia irgi gyveųa kardino- daug gražių papročių. Ka- 
rubežių, ir per pusę minu- las Villeneuve — vienuo- ledoms kur ne kur matysi

QUEBEC, KANADA

--------------------r--------------------r----------------- ----- ---------------- 1UUV1U0 TYLAI XIV AU1 lllCLL^yOl 
tės apsidirbus su muito ir lis. Kunigų ir seselių ma- eglaitę per langą, bet švie- 
imigracijos inspektoriais, Į tyti daug.-------------------------sų retai matysi privačiuo-
greitai pastebi, jog žmo-; pu knrf teko apsiryti se namuose. Dovanų Kalė- 
mic? imi no A rvinri Pnr ____ * _ t

airiai ir jiems nepatiko 
prancūzų žirnių sriuba. 
Bet dėl jųjų nukenčia 
mieste dora. Kaip ant 
Broadway, So. Bostone, 
taip ir čia yra daug saliū- 
nų, bet girtų nesimato. 
Prieš Kalėdas dar čia bu
vo koncentracijos stovyk
la vokiečiams, dabar ji iš
kelta. Susidarė iš mūsų 
grupė apžiūrėti. Kaikurie 
turėjo fotografijos apara
tus, bet kai sargai pama
tė, nedavė leidimo nei su
stoti, bet greičiau varė to
lyn. Kaliniai mėlynais 
darbiniais drabužiais ap
sirengę. Ant pečių didelis 
raudonas taškas, o prie 
kelių raudona linija nuda-

liaus, jis vienok gali pasi
džiaugti, kad ir Amerikoj 
gali surasti tokių pat gra
žių, net ir gražesnių vietų.

— “Tiesa” praneša, kad

Panevėžio prof. sąjungos 
kelių skyrių laikoma skai
tykla “neatitinka higie
niškoms sąlygoms”. Skai
tykla “jau kelintas mėnuo 

, nešvariame ir neremon
tuotame bute. Skaitykloje 
taip prirūkoma, kad atro
dai patekęs į III rūšies res
toraną. Ventilatorius ne
veikia”.

Korespondencija baigia
ma šiais žodžiais: “Skaity
klos vadovybei reiktų at-

gus jau ne Amerikoje. Per 
dangą žiūrint, matytis lau
kai, jau rudens laiku, gra
žiai nuvalyti. Laukai tiks
liai tveriami ir skirstomi, 
kad kiekviena žemės dale
lė būtų kuogeriausiai iš
naudota. Kartais matėsi 
prie kelelių tokie pat me
diniai kryžiai (ar tai būtų 
smūtkeliai), kaip girdėjau 
kitus pasakojant Lietu
voj randasi, 
kiai matyt, 
Montrealyje teko laukti 
kito traukinio ilgesnį lai
ką. Išėjau pasivaikščioti, 
aplankiau katedrą. Girdėt 
jau ir svetima kalba. Be
vaikščiojant pajutau, kad 
žmonės į mafte keistai pa
sižiūri, ir pamaniau, kas 
čia dabar, gal kas netvar
koj. Ah, žiūriu keli kuni
gai eina, visi sutanais ap
sivilkę. Reiškia žmonės 
nepripratę kunigą matyt 
be sutanos. Tur būt manė, 
kad koks anglikonas “špa- 
cieruoja”.

Traukiniai Kanadoje ne
prilygsta mūsų trauki
niams. Lėčiau vaikščioja, 
ne tokie švarūs, vagonuo
se, kur tik nori, ten gali ir 
užsirūkyt, patarnavimas 
nepergeriausias. Pagaliau 
pasiektas ir Quebec’as. Su
tvarkęs reikalus, apsišar
vavęs žemlapiu, išėjau ap
sidairyti.

Quebec’as labai senas 
miestas. Istorija tęsias 
nuo 1535 metų, bet mies
tas apie šimtą metų vėliau 
po Champlain. Iš Quebec 
po naują pasaulį pasipylė 
kareiviai, misijonieriai. 
Nors randasi ir naujoviš
kų dalykų, dar užsiliko ti
kėjimas, kalba ir seni pa
pročiai. Quebec truputį 
panašus į Bostoną. Gatvių 
yra siauručių, keliai vin
giuojas, yra kalnų, gražus 
uostas, išdirbtas prie gra
žios ir plačios St. Lawren- 
ce upės.

Mieste randasi apie 150,- 
000 gyventojų. Iš jų apie 
90% prancūzai, ir apie 
toks pat nuošimtis katali
kų. Bažnyčių randasi ga
lybė. Nežinia, kaip jos už
silaiko, nes sakoma, kad 
žmonės nemoka metinių 
mokesčių. Visos, kurias 
teko lankyti, labai gražios, 
meniškai išpuoštos, daug 
yra senų su įdomiom isto
rijom. Bazilika irgi graži.

f

Dėkojame ir visiems, kurie 
savo atsilankymu padėjo pada
ryti šitą pramogėlę sėkmingą.

Labai džiaugiamės, kad savo 
inicijatyvu ėmėsi darbo ir jo 
pelnu parėmė mūsų įstaigą. Lai 
Dievas joms atlygina gausiomis 
malonėmis.

'Nukryžiuoto Jėzaus Sesei ys.

Vilnių Vaduoti Sąjungos 
Skyrius So. Bostone?

Šiomis dienomis So. Bos
tone kėlėsi iš numirusių 
Vilnių Vaduoti Sąjungos 
skyrius. Tas skyrius stojo 
vadovauti Lietuvos tauti
ninkų rėžimo šalininkams, 
kurių skaičius labai mažas 
ir nereikšmingas.

Kada jokia kita organi
zacija nesiėmė rengti pra
kalbų p. Jadvygai Tubelie- 
nei, buvusio tautininkų 
valdžios premjero žmonai, 
tai tą darbą pasiėmė Vil
nių Vaduoti Sąjungos sky
rius. Keista, kad tautinin
kų rėžimo rėmėjai šoka 
vaduoti tik Vilnių, kada 
visa Lietuva pavergta. 
Šimtaprocentiniams tau- 
tininkėliams rūpi ne Lie
tuvos nepriklausomybę at
gauti, bet buvusį tautinin
kų režimą pateisinti. Berg
ždžias darbas.

Amerikos lietuviai visoje 
daugumoje stoja į kovą už 
Lietuvos nepriklaustrtny- 
bę, bet jie niekad nekovos, 
kad nepriklalusomoje Lie
tuvoje būtų atsteigtas 
tautininkų režimas.

Demokratiniai nusitei
kusiems lietuviams, kur 
jie nebūtų, tautininkų re
žimas nebuvo priimtinas ir 
jis nebus priimtinas, ne
žiūrint to kiek ir kas nesi
sielotų.

Organizuoti lietuviai aiš
kiai pareiškė, kad Lietu
vos katalikų visuomenės, 
taip pat ir mūsų, Ameri
kos lietuvių katalikų or
ganizacijų, keliai žymiai 
skyrėsi nuo p. Smetonos 
vadovaujamos grupės ke
lių.

Tautininkai, p. Smeto-

OfR POLICY
“The purpose of the Association shall 
be to heip preserve the ideals and 
traditiou^ of o«r couafry. fce L'nited 
Statės of America, to re v ere its laws 
and taspire others to respcct and obey 
them. and in all ways to aid in making 
this conntry greater and better”

Užsisakykite Tenka Pas Mus
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams, 
takus prieinamos. t

Myopia Club Beverage Co.
Graftoa Ave^lslington, Mass. Tel. Dedham 1304-W ;
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R \

K K V

Kraštas, aiš- 
katalikiškas.

• v

v •

doms nesimaino, nei per 
daug įprasta siuntinėti at
virutes. Dovanos dalina
mos per Naujus Metus, 
kuomet šeimos vyresnysis 
visus palaimina.

Maniau, kad prancūzai 
linksmos nuo- 

ir rimti, 
ir naujoji dar Mados ponioms ir pane- 

nors

stebuklingą Šv. Onos 
šventovę, kur už visus sa
vo geradarius pasimel
džiau. Šventovė Šv. Tėvo 
bazilikos titulą paaukštin
ta. Ją veda tėvai redemp- 
toristai. Ji randasi už 20 
mylių nuo Quebec. Sena gyvo būdo, 
bazilika buvo ugnies su- taikos, bet tykūs 
naikinta, 
neužbaigta. Tik dabar už- lems tokios pačios, 
baigė mozaikos darbą prie sakoma, kad po Velykų 
lubų. Lauke yra įspūdin- bus sunku gauti šilkinių 
gos, didelės bronzinės sta- kojinių. Vaikinams čia ne- 
cijos. Čia irgi ar ne vienin- patiktų. Išskyrus sportą, 
tėlė vieta Amerikoj, kur 
randasi šventieji laiptai 
(Scala S&neta).' Tie laip
tai tai kopija laiptų, kurie 
yra Romoje. Sakoma, kad 
tais laiptais lipo mūsų Iš
ganytojas, kuomet ėjo 
stoti prieš Pilotą. Jų yra 
iš viso 28, kiekviename į- 
dėta relikvijos, ir jais reik 
lipti ant kelių , kad įgijus 
atlaidus. Ten irgi yra ma
ža koplytėlė, kurioje sau
gojamos senos statulos iš 
senos bazilikos. Sako, kad 
kuomet naujoji bazilika 
buvo pastatyta, trūko Pa
nelės Šv. statula, tai ją at
nešė iš tos koplytėlės. Se
kantį rytą rado ją stebuk
lingai sugrąžinta savo vie
ton. Daugiau nemainė. Pa
tarčiau maldininkams val
gyti pas seseles pranciš- 
kietes. Šiaip prie bazilikos 
gadina įspūdį eibė visokių 
krautuvėlių biznio sumeti
mais, su visokiais medali- 
kėliais ir suvenirais.

Pats Quebec, miestas 
irgi pasižymi istoriškais į- 
vykiais. Už tai lankytojas 
ras visokių paminklų. Gra
ži vieta tai “Plains of Ab- 
raham”, kur Wolf ir Mont- 
calm, anglai su prancū
zais kovojo. Irgi graži vie
ta prie “Chateau Fronte- 
nac”, prie kurios yra me
dinė alėja 
panaši į 
boardwalk, 
žesnė. Šita 
iškelta apie 270 pėdų, nuo 
kurios toli matyt.

Patys žmonės, 
nesnieji labai pamaldūs.

visi ir visur ir visuomet 
apsirengę švarkais, dėvi 
skrybėlės. Nematysi su 
megstine ar jacket. Tikri 
džentelmenai atrodo.

Žmonės labai natrijotiš- 
ki. Mums lietuviams būtų 
galima iš jų pasimokyti. 
Mėgink užkabint arba pri
kišt apie Prancūziją arba 
santykius su britais, tai 
ginsis net kartais ir per 
karštai. Pirmiau aš ma
niau, kad daug lengviau 
pramokt kalbėt negu su
prast svetimą kalbą. Bet 
dabar kaip tik atvirkščiai. 
Profesorius ir mokslus iš
ėjusius žmones lengviau 
suprast negu paprastus 
žmones. Jų kalba tai tik
rai dzūkiškai prancūziška 
ir nelavintai ausiai sunku 
suvokti kas sakoma.

Nors Kanada įstojus į 
karą, žmogus nežinotų a- 
pie tai, jeigu nebūtų devy
nios galybės visokių tak
sų. Kas namie ar savo au
tomobily turi radio priim
tuvą, tas turi valdžiai kas
met užmokėt $2.50 už lei- 
dim4- Perkant radio Ame
rikoj, reik dar pridėt mui
to 53%. Perkant automo
bilį, reik pridėt 80%. Pyp- 
koriams bėda. Prieš Kalė
das pasiklausiau apie kai
ną amerikoniškų cigaretų. 
Bus skaitytojams įdomu 
sužinot kaip kainos ski
rias. Chesterfield — 39c; 
Lucky — 44c.; Camel — 
55c., už vieną pakelį. Sako, 
kad patys kanadiečiai sa- 

ypač se- vo tabako nemėgsta.
Kareivių matyti gana 

Kiekvieną vakarą ar vie- daug, nes čia yra stovyk- 
noj ar kitoj bažnyčioj vislia, kur jie apsistoja prieš 
rasi kokias pamaldas. Pa-1 išvyksiant toliau. Gana ra- 
rapijos turi savo knygy-Įmiai užsilaiko, bet prieš 
nėlius, pasilinksminimus,; porą savaičių įvyko muš- 
parengimus. bet jaunimas j tynęs tarp 400 kareivių su 
linkęs nutolti nuo tikėjimo! miesto policijantais. Neži- 
ir jame matyt lyg ir šešė-! nia kodėl, gal būt, kad jie ■

(
I

pasivaikščioti, 
Atlantic City 
bet daug gra- 
prie pat upės,

lauuviia a a lala ca ,------------ - ---------f — -----—

žyta. Tai sargams geriau kreipti dėmesio, kad skai- 
pataikyt, jeigu mėgintų; tytojai jaustų, esą švieti- 
pabėgti. Kitą kartą karei
vis nuvijo keletą amerikie
čių, kurie per arti buvo 
priėję prie kokių patran
kų.

Šiaip sportu kvebekie- 
čiai nesidomi, išskyrus 
žiemos sportą. Laikraš
čiuose apie baseball, foot- 
ball, basketball mažai ra
si, bet žiemos laiku ištisi 
puslapiai aprašo įvairiau
sius šio sezono sportus. 
Vietų čia yra gražių, netik 
pasičiūžinėti, bet ir su pa
šliūžomis ir ant rogučių 
pasivažinėti. Sniego dar y- 
ra net nuo Thanksgiving 
Day. Sausio 13 — 14 d. šal
tis mieste pasiekė — 23°, 
o už miesto — 350.

Kitokių pasilinksmini
mų irgi yra, teatrų, kon
certų, ir tt. Daug įdomių 

i mažmožių galima pastebė- 
; ti, bet neužsirašant, greit 
žmogus užmiršti, o ilgiau 
gyvenant ir pripranti prie 

i jų. Bendrai, kas atvažiuo
ja trumpai pasisvečiuoti, 

i tam Quebec patiks, bus 
įdomus. Bet ilgiau gyve
nančiam, iš Amerikos at- 

įvažiavusiam, nebus leng
vas gyvenimas, iki kol ne
pramoksi kalbos, nepri- 
prasi prie žmonių būdo ir 
neprisitaikinsi prie jų pa
pročių. Lietuviai tikrai pa
siges savo juodos duone
lės, kilbasų su kopūstais, 
rūgštaus pieno ir tt. Kur 
ne kur amerikietis ke-

I

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
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
kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

nos rėžimo šalininkai tu
rėtų suprasti, kad jie savo 
nerimtais darbais kenkia 
kovai dėl Lietuvos nepri
klausomybės. Patriotas

Grįžę E Jewett City
šeštadienį, kovo 15 d. 

Dr. Pranas Galinis buvo 
išvykęs į Jewett City, Ct. 
aplankyti savuosius. Ke
lionę turėjęs gerą. Grįžo 
į namus laimingai.

Pirmadieni, So. Bostone 
triukšmingas. Leidžiant 
‘Darbininką’, minios žmo
nių stovi gatvėse ir žiūri 
gražaus parado. Lietuviai 
legionieriai dalyvauja pa
rade.

Taip minima Britų išsi
kraustymas iš Bostono ir 
Šv. Patriko šventė.

mo įstaigoje. “O juk tiek 
prideklamuojama apie ne
paprastą “bibliotekų ir 
skaityklų tinklo išsiplėti
mą!”

MEDUS
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 į 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

DYKAI PABANDYMUI NUO 
REUMATIZMO SKAUSMŲ

Jei jūs jaučiate 
skausmą kūne ir sus
tingimą sąnariuose, jei 
jauti didelį skausmą 
prieš oro atmainą, jūs 
galite pasinaudoti siū
lomu jums DYKAI 
Sampeliu. Šio laikraš
čio skaitytojams siūlo
ma 7 dienų bandymas 
dvkai. Rašykite TUO
JAU - ŠIANDIEN J 

ROSSE PRODUCTS CO., Dept. X-9, 
2708 Farwell Avė.. Chicago. iii., kad 
prisiųstų uždyką vaistų pavyzdį.

uciuvis nuiHCTis
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove A Fumace Repair* 
Oil Bu r ners

C. J. KUČINSKAS (tayl 
322 Dorchester St.

Šou. 0346

Peter P. Plevad 
(PLEV0KA8) 

Septyniais būdais stogų dengt jas 
6odewaU, 8tut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis sa 
S—6—9—12 mėnesių lšaimoktJinn>

TURI 25 METŲ PATYRIMO 
Taiso ir stato kaminus 

■Jaras Darbas - Kainos Samu. 
317 E St., So. Boston 

Tel. ŠOU 2732
<pnkaitHavtmai ir patarimai dyaat

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAU8KAI, Sav

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

MI Broadvvay So. Boston, M

Juozas M. Ms 
laikrodininkas

-Mrtuodv įvairiausio* rOiie* ao» 
mitu* tr Mdabrinlus daiktu*

Taipgi ir pataisau
<M MEST BROAOWA«

So Booton Mm
L

GRABORIAI

'•U5N1AU81AS 6108 VALSTYBE 
• ETŲVIU GRABORIUS

BALSAMUOTOJAF
Puri Notaro Teise.

254 W. Broadway.
80. BOSTON, MASS 
Tai. ŠOU Soaton 2590

Gvven vieta. 838 Dorchester ♦
Tel COLumbta 363*>

CASPER 
FUNERAL 
187 Dorchester Street 

South Boston, Mm. 
Joseph W. Casper 

(KASPERA8) 
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Baisa m uto jas
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960



Antradienis, Kovo 18, 1941 i

Dr. Pranas Sacikauskas

Lietuva Pasaulio Valstybių Aikštėje
momentu,

pri-Įk i e kvienam sunkiam

8

pasaulio įstatymams. Taip' Jeigu šiame pasauly vei- kalbą, noru laisvai kalbėti 
yra paskirų būtybių gyve- kia nerašytas įstatymas: 

s — kova, tai to 
venime. Antra vertus, vėl įstatymo paneigti negali- 

i gi matome gyvenime ir is- ma. Kovos dėl būvio dėsnis 
'torija moko, kad turi būt reikalauja vieno — neven-lria idėja bent dalinės juri- 
nėra atsitikimo, kad gaji, gti kovos, nebijoti pažvelg-jdinės laisvės, noras bent 
stiprios dvasios ir pasiry- ti nors į žiaurią gyvenimOjkai kuriuos savo gyvenimo 
žūsi tauta būtų neišsiko-] realybę, prireikus, nebijoti reikalus tvarkyti savaran- 
vojusi sau laisvės, nepri-'stoti į kovą. Tautos mažu- kiškai. Pagaliau, susida- 

Iklausomybės, vis tiek, ar'mas neturi grąsdinti, nes r*us palankioms aplinky- 
jtoji tauta būtų didelė ar istorijoje yra pavyzdžių, bėms, griebiamasi kurti vi- 
imaža. Netgi daugumas iš-;kad kovą laimi ir maži. jsišką nepriklausomybę, 
sikovojusiu laisvę tautų Mūsų tautos išbuvimas siekiamą visiškos dvasinės 
būdavo mažos arba suda-j ilgus amžius vergijoje, ir ir fizinės laisvės. Jėgų san- 
rydavo tik tautos bran- per tą laiką nenutautimas, tykio atžvilgiu, Nepriklau- 
duolį, o paskui jau sujung- neišnykimas, nepasidavi- somybės kūrimo pradžia 
..................- - ... „ vyko maža kuo geresnėse 
bas. Užtenka tik pažvelgti laikymas tautos gyvybės 'Sąlygose, negu dabar kie- 

į į paskutiniąsias amžiais iš- šaltinių — kalbos, papro- kinės _ persvaros sudaryti 
sikovojusių nepriklauso- Ičių, savitos kultūros, rodo,!ne&alėjo tikėtis nei viena- 
mybes tautų istorijas, kad kad jos gyvybes saltims 

Į tuo įsitikintume. Jeigu toli gražu neišsekęs, ji dar; 
šiandien kurios tautos dar gaji, stipri. Pavergtai, bet; 
nėra sukūrusios savo vals- gyvai, sveikai ir sąmonin-' 

i tybių, tai arba jos dar tam gai tautai visuomet atsi- 
nepribrendę, arba neatėjo ras savigarba, kils kovos 
tinkamas momentas, pa-instinktas kovoti dėl savo 
lankios sąlygos. Iš šių min-teisiu, dėl laisvės, dėl ge-

Kanada į Londoną. Ko- čių galime susidaryti tokią r es n ės buities. Ir tas kovos. 
manderis L. M. Murray iš išvadą: kovoje būvio tau- instinktas 
Karališko Kanados Lai-tos didumas neturi lemia- jau kilo 
vyno atvyko į Londoną,,mos reikšmės, i •
kad bendram darbui įsi- klausomybę išsikovoja tiek kovos principais, idėjomis:^^**Ne*rienaTpra&ilStiS 
taisyti Kanados Laivyno didelės, tiek mažos tautos, ir realizuosis vėl laisvė ir! ’ F
headąuarters ir bendro- Į tautos kovą dėl būvio 
mis jėgomis spirtis ir pul- Į 
ti priešą.

savo gMfeja kaflM^noru 
apsaugoti nuo sunykimo 
savo dvasinių turtų loby
ną; o to pasiekus, susiku-

nime, taip yra ir tautų gy 'gyvenimas
Į - -

saulinei politikai ir nuo jų j vienu sunkiu 
daugiau ar mažiau 
klausė ir mažųjų valstybių | sprendimui, 
saugumas. Būdami kele
riopai mažesni už galin
guosius, nenoromis jautė
me savo kiekinį menkumą, 
bejėgiškumą. Ta realybė 
mus ir nuteikė slegiamai, 
nes realizmas nustelbia ko- 
ivos instinktus, žlugdo sa
vigarbą.

Nepriklausomybės g i 
kovų laikais taip realiai 
negalvota, neturėta tokio 
ryškaus palyginimo savo 
ir priešo pajėgumo. Tada 
neklausta, kiek priešo, bet 
kur jis. Entuziazmas, užsi
degimas tada, atrodo, buvo 
didesnis. Išeitų, kad supra- 
Įsti išmokome daugiau, ci
vilizaciją mūsų pakilo, bet 
į dvasinėje kultūroje atsili- 
kome, dvasinio pagrindo 
ateities kovoms sau lyg ir 
nesusidarėm. Iškovotai lai
svei išlaikyti lyg būtume 
pritrūkę jėgų. O kylant 

, bendrajam žmogaus gyve
nimo kultūriniam lygiui, 
neturėtų atsilikti ir dvasi- 
nės kultūros pažanga. Tik-

Akyvaizdoj vis beaštrė- 
jančios tautų kovos dėl bū
vio, akyvaizdoj vis daugiau 
besireiškiančios jėgos tei
sės, kuri ir mūsų kraštą 
skaudžiai palietė, natūra
liai kyla mumyse susirūpi
nimas savo ateitimi, savo 
sunkiai iškovotos laisvės 
likimu ir atvadavimu: kyla 
ne tik susirūpinimas, bet; 
ir nusiminimas. O tai jau j 
yra labai pavojinga, nes 
dvasinis sugniužimas reiš
kia pralaimėjimą be kovos, 
numetimas ginklų dar ka
ro nepradėjus.

Kartais atrodo, kad pa
lyginę Nepriklausomybės 
kovų laikus su dabartimi, 
mūsų entuziazmas, dvasi
nis pakilimas, ryžtingu
mas yra mažesnis, negu 
tada buvo. Tatai visai su
prantama: įvykiai ištiko 
mus staiga, besirūpinan
čius kasdieniniais savo rei
kalais, o staigumas visuo
met pradžioje sukelia ne- 
susiorientavimą, iš karto 
nesusigriebimą kas įvyko, 
kokios to įvykio priežas
tys, ir kaip reaguoti. Besi
rūpindami k a s d i e nišku-Iriausiai ir neatsiliko: su- 
mais buvome užmiršę, kad svyravome dvasiškai tik 
laisvei išsaugoti taip pat ■ todėl, kad buvome užklupti 
reikia ryžtumo ir aukų,! besirausią k a s d i e nišku- 
kaip ir jai iškovoti. Tik ki-! muose, staiga. Bailumas ir 
lęs pavojus priminė, kad ir i drėbėjimas, paprastai, esti 
neDriklausomai gyvenant didesnis ligi tol, kol nesu- 
reikia nemažesnės dvasios sidun su pačiu pavojumi; 
didybės, sugebėjimo auko-^tai paprastai psichologinis 
tis, jeigu Tėvynė to reika- reiškinys: jaučiamas ir 
lauia. šitai niekad negali Jaukiamas pavojaus visuo- 
būti užmiršta. met daugiau veikia žmo-

Ramus taikos meto gy-' gaus dvasia, negu tada, kai 
venimas natūraliai visuo- su juo susiduri. Kad tikro- 
met turi ryškesnį materia- jo pavojaus akyvaizdoj vėl 
lizmo bei kasdieniškumo pakyla įkvėpimas, entuzia- 
atsnalvi. Taikos metu ma- zmas, ryškiai parodo nese- 
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žiau įkvėpimo, jausmo en
tuziazmo. nefru kovos lai
kais. Po Nepriklausomybės 
kovu, besirūpindami kas
dieniniais reikalais, pripra
tome i viską žiūrėti realiai 

. apskaičiuodami, pasverda
mi. Civilizacijos laimėji
mai: spauda, radijas, or
ganizacijos, bendras mūsų 
kultūrinis pakilimas įgali
no mus daugiau suprasti, 
plačiau nažinti pasaulio į- 
vvkius. Paprastai daugiau Į ką, yra natūralūs ir svei-__ __________ ______
domėjomės d i d ž i osiomis kas reiškinys. Vieton bai- įjuos^ teisė paprastai dau- 
valstybėmis, sekėme galin- lauš drebėjimo, šaltas ap- gįau įsigali tuomet.

v •
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Gyvenime amžinai verda 
kova: dėl savo teisių, dėl 
laisvės, dėl geresnio gyve
nimo... Kovoje nulemia jė
ga — kas stipresnis, tas ir 
laimi. Šį žiaurų dėl būvio 
kovos dėsnį bekylanti žmo
nijos kultūra bei civilizaci
ja stengiasi pakeisti teisės 
dėsniu, į tautų kovą dėl 
būvio stengiamasi įnešti 
daugiau teisėtumo, žmoni
škumo, siekiama, kad kul
tūringų tautų santykiai 
būtų tvarkomi ne vien bru
talia jėga, bet teisiniais 
pagrindais. Ypač paskuti
niais laikais geriausi žmo
nių protai bei jausmai ieš
ko būdu, kad tarptautiniai 
ginčai būtų sprendžiami ne 
jėga, bet susitarimo keliu. 
Tačiau visiems priimtinas 
tarptautinės teisės normas 
nustatyti labai sunku. Kie
kvienas stengiasi įrodyti 
savo siekimų teisėtumą, 
Žiūrėdamas vien savo in
teresų: kiekvienas jėgos 
veiksmas turi ar bent sten
giasi turėti ir savo teisinį 
pagrindą. Dėl to vienu at
veju toji teisė atrodo tik
ra, pagrįsta, pvz. kova dėl 
nepriklausomybės, dėl lais
vės, ginant savo gyvybi
nius interesus: kitu atveju, 
atrodo tik fikcija, prisi- 
dengimas idėja vykdant 
neteisėtą veiksmą, pvz. 
prisidengus c i v i 1 izacijos 
misija, o faktiškai dėl me
džiaginių išskaičiavimu, 
kitų tautu pavergimas, jė
ga primetimas joms savo 
valios. Dažnai net sunku 
atskirti tikrais teisę nuo 
tariamosios. Kartais Jėga
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davo ir išplėšdavo savo ri- mas svetimųjų įtakai, iš-
______ __ x___ x^^

vyko maža kuo geresnėse

me fronte, bet instinkty
viai nuo kovos neatsisaky
ta, rankų nenuleista. Pa- 
ibrėžiu — instinktyviai, nes 
realiai galvojant dvasia 

į būtų sugniužusi ir nieko 
i nebūtų pasiekta; juk atro
do sveikam protui neaprė
piama, kaip galima buvo 

x x • beveik iš nieko (medžiagi- musu lutoje nlu ir su tuščio.
ir Peciasi pagal;mįs rankomis kurti tokį 

nes nepri- amzmąji kovos dėsni. bręsjdideU dalyką> kaip valsty_

iš šalies žiūrėdamas ir ta- 
nepriklausomybė. Įriamai realiai galvodamas,

l Mūsų nepriklausomybės iš mūsų darbų gal tik šyp- 
atgavimas, tai vienas ryž- sojosi, nes jokiu būdu ne
klausių pavyzdžių, kuris tikėjo, kad būdami silpni* 
patvirtins kovos dėl būvio fiziškai, galėtume ką pa- 
dėsnį. Mūsų tautos kova daryti. Bet jis apsiriko, 

. . dėl laisvės ryškiai pavaiz- nes nesuprato ir neįkaino- 
naskirtj, savo darbo vai- duos> kad laimėjimas ne- jo mūsų dvasinių jėgų, ne

kartoms ir išnyksta,bet ~be~t “glūdi dėsniu.
taut.a amžinai, žmogaus dvasioje, jo no- j Šiais principais ėjo ir eis

karta pakeičia kartą, zmo- ruose siekimuose. mūsų tautos gerieji vaikai,
nes keičiasi kaip upes van-į Kodėl tie pirmieji mūsų sau teisių ir laisvės iško- 
duo: vieni išnyksta, kiti tautos kovotojai — idealis- voti, o taip pat , ir nepri- 
ateina; tauta kaip ta upė taį matydami mažą, var- klausomybės, savarankiš- 
jVvena, teka ilgus simtme-^įnga slegiamą milžiniš-kūmo atgauti ir ją išsau- 
čius, kol^ neissisenka jos kos gaiyfoės savo tautą, pa- goti.
gyvybės šaltinis, kol neis- noro ja prikelti, kodėl drį-* Lietuvio - išeivio parei- 
sisemia_ jos fizinės ir dva- stoti į tokią nelygia ko-gos būsimose kovose dėl 
sinės Jėgos, kol ji nesu- Vą, kada tuomet atrodė ne- Lietuvos laisvės atgavimo, 
menkėja ir nepradingsta iš buvo jokios vilties laimėti? labai sunkios, atsakingos, 
išios žemės veido. Gali tau- d§į -to, kad jie buvo gyvi, bet ir garbingos. Šiandien

negalima žiūrėti siaurai iš 
savo kasdieniškų reikalų, 
iš asmens interesu akira- • V •

ginčai čio. Žmogus — tautos ma- 
, _ * - - 1 y^^ žas elementas, maža dale-
susitarimo keliu, bet jėga, i^, atlikęs šioj žemėj savo

tyti taikos rūmai, j 
pradėjo spręstis jau nebe

Valstybių tragiškas liki
mą® ir kiti ®in Hipnu crvvp. j j UUUb> ne- jv? perduoda naujoms priklauso vien nu0 fizinių siskaitė su kovos dėl būvio

niai išgyventas skaudus 
smūgis — netekimas Lais- teise gina, o kartais ją lau- 
vės ir Nepriklausomybes, žo. Bent ligi šiol dar nepa- 
Kai pavojus betarpiškai j vyko surasti teisinio pa- 
pradeda gręsti, dingsta grindo tarptautiniams gin- 
svyravimai, instinktyviai čams SDręsti. Teisė Iaimė- 
griebiamasi vadavimo, pa- davo tiek, kiek ji būdavo 
kyla ryžtumas, vieningu- paremta jėga: arba prie
inąs.

Susirūpinimas savo dva- visuomet pralaimi. Mums 
sinių pagrindų tvirtumu, tatai labai aišku, nes jau 
susirūpinimas rasti savo į daug kartų turime progos 
egzistencijai atramos taš- isitikinti.

šingai — teisė prieš jėga

isitikinti.
Tarptautiniuose santy-
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gujų oolitinę raidą, nes iš svarstymas savo padėties pritrūksta jėgų kovoti. Po ! 
tikrųjų jie vadovavo pa-—geriausias kelias kiek- djdesnjų ginkluotų kon- 

fliktų, po šiurpių didelių 
z karų, nualinančių ir išse- 
* miančių žmonijos jėgas, 
S ateina trumpam teisės įsi- 

» galėjimo laiko tarpas. Taip 
! buvo sudaryta “Šventoji 
■ Sąjunga” Napoleoną nuga- 
i Įėjus; ją pasirašę pasižadė- 
Į jo niekad tarp savęs neka- 
i riauti, o visus ginčus sprę
sti teisės susitarimo ke
liu. To buvo siekta ir po 

; didžiojo karo sukūrus Tau
tų Sąjungą. Bet kaip tik 
karas pasibaigė ir žaizdos 
užgyja, atsigauna medžia
giškai ir dvasiškai, teisė 
vėl pradeda užleisti vietą 
jėgai, vėl įsivyrauja sena 
taisyklė — kieno jėga, to 
ir teisė. Tarptautinius san
tykius kol kas, atrodo, 
tvarko daugiau jėga, bet 
teisė.

Po didžiojo karo ryškiau 
sušvitusi laisvės bei žmo
niškumo idėja, teisėtumas, 
dabar vėl pradeda užleisti 
vietą brutaliai jėgai. Tautų 
tarpusavio kova eina vis 
aštryn, sugriuvo ilgai sta- ' — •
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PHONE
So. Boston 

2271

BROCKERT’S
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.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335
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nimo faktai ypač paveikė 
į mažasias valstybes, nes 
jos jėga pasiremti negalė
jo. Griuvus visuotinei tai
kos sistemai, nebeliko pa
grindo į ką beatsiremti, 
mažųjų valstybių saugu
mas atsidūrė pavojuj. Sle
giamai nuteikė mažuosius, 
kai jie nebeturėdami tarp
tautinio teisinio pagrindo, 
pasijuto, kad jų likimas 
priklauso nuo didžiųjų in
teresų ir išskaičiavimų. 
Tat jaučiame ir mes, lietu
viai, nes mes esame maži 
tarp didelių ir jau esame 
nukentėję; netekdami lais
vės ir nepriklausomybės.

Bet nusiminti ir nuleisti 
rankų negalima. Neviltis ir 
desperacija slegia tol, kol į 
mes galvojame siaurai, 
stebėdami vien siaurą gy
venamo momento tarpą, 
kol gretiname savo pajė
gumą su didžiųjų kaimynų 
galybe, neatsižvelgiant į 
eitus žmonijos gyvenimą 
tvarkančius dėsnius: -kol! 
ieškojom saugumo vien 
teisėje, kol žiūrėdami savo 
asmens interesų norėjome 
išvengti kovos, norėjome 
apeiti amžinąjį kovos dėl 
būvio dėsnį. Kas bando eiti 
prieš ta dėsnį, tas faktiš
kai suklysta.

Žmonių gyvenime ir vi
soje gamtoje vyksta amži
na kova. Kiekvienas gyvis 
ir net augalas turi sau gy
venimą iškovoti, turi pats 
sudaryti sąlygas savo bu
vimui. Nieką niekam ir 
nieko geruoju neduoda, | 
bet kiekvienas savo gyve
nimą turi pats sukurti, iš
sikovoti ir išsikovojęs turi 
sugebėti savo teises ginti 
ir laisvę išsaugoti. Dar ne
buvo istorijoje atsitikimo, 
kad kas kuriais nors tautai 
be jokių sąlygų būtu da
vęs laisvę, davęs medžiagi
nes sąlygas, be pačios tau
tos pastangų ir kovos. To 
niekad nebuvo ir nebus, 

; nes prieštarautų amžinie
siems mums suvokiamo
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sinės Jėgos, kol ji nesu- Vą, kada tuomet atrodė ne- Lietuvos laisvės atgavimo.

ta laikinai išnykti, kaip ju-dėi į 
rinis organizmas, kaip vai-.miręs kovos instinktas, 
stybė (pvz. mūsų dabarti- žmogaus didybė, kuri ne
neš valstybės žlugimas), siderina su vergija, nepa-

kad juose nebuvo lietuvis gyvenantis svetur 
yra lygus Nepriklausomy
bės karo savanoriui, nes 
jis tas pačias prievoles 
pats pasiima savo noru, iš 
to neturėdamas jokios as
mens naudos. Išeivis pasi
imdamas tokias prievoles, 
parodo savo idealizmą, 
aukščiausią patriotizmą, 
pilietinį sąmoningumą ir 
ryžtingumą. O tautų kovo 

kius, liūdnus metus ir su-į buvo ryški, ji glūdėjo gal je dėl būvio ryžtumas, drą- 
silaukti šviesių, laimingų į dar pasąmonei ir pasireiš- sumas yra lemiamieji veik- 
’ ” . skė tik noru išlaikyti savo sniai.

bet jeigu jos jėga nėra iš- siduoda pavergiama. Savo 
sekusi, ji tikrai vėl atgis,' darbais, kančiomis ir krau- 
prisikels. Tautai savo gy-,ju jie praskynė kelią — o 
venime, kaip ir paskiro-mes ateityje privalome tę- 
žmogaus gyvenime, tenka sti.
pakelti kovas ir džiaugtis! Kovos dėl nenriklauso- 
pasiektais gražiais laimėji-lmybės idėja pradžioje, ša
mais, tenka išgyventi sun-’ savaime suprantama ne-

laikų.
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!kė tik noru išlaikyti savo

įsigyk Naują, Modernišką Portable Royal 
Rašomąją Mašinėlę-Typwriterį

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

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

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

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

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




