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; BILDESIUOS ?

Kai Amerikos kongresas 
perleido taip vadinamą 
“lend-lease” bilių ir kai 
prez. Rooseveltas pakalbė
jo kovo 15 d., tai piliečiai 
pajuto ir suprato, kad A- 
merika de facto įstojo į 
karą. Amerika įstojo į ka
rą, jo formaliai nepaskel
bus.

Pradėti karą be forma- 
lio paskelbimo yra šių lai
kų mada. Jau treti metai, 
kai Japonija kariauja 
prieš Kiniją, jai karo ne
paskelbus. Ir iki šiol diplo
matiniai ryšiai tarp tų ka
riaujančių šalių nėra per
traukti. Mussolini karą 
pradėjo prieš Abisiniją be 
formalio jo paskelbimo. 
Žingsnis po žingsniui ir A- 
merika į karą įstojo be 
formalio jo paskelbimo. 
Diplomatiniai ryšiai tarp 
Amerikos ir Vokietijos nė
ra pertraukti. Gali atsitik
ti, kad karas eis ir baigsis 
be tų ryšių pertraukimo.

v •

Iki šiol Anglija griežtai 
laikėsi to nusistatymo, 
kad į nacių užkariautus 
kraštus neįleisti nei mais
to, nei drabužių, nei vais
tų, nei kitokios pašalpos 
vargstantiems žmonėms. 
Neleido nei į neužimtą 
Prancūziją. Amerikos vy
riausybė ir ypač visuome
nė laikėsi kitokios nuomo
nės. Dabar, kai Amerika 
de facto įstojo į karą, tai 
Anglijai priseina skaitytis 
su Amerikos nuomone. 
Anglija tame dalyke ima 
nusileisti. ;

suKol italai nebuvo 
mušti Afrikoj ir Albanijoj, 
tai Mussolini skaitydavosi 
Hitleriui lygiu. Bet po ita
lų nepasisekimų karo lau
kuose Mussolini pasidarė 
priklausomu nuo Hitlerio. 
Panašiai dabar Anglijos 
Churchill darosi priklau
somu Amerikos prez. Roo- 
seveltui.
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PAJĖGA LAIVYNUI. Sąryšyje su didinimu laivyno, einant savisaugos projekto patvarky
mais, visoje šalyje paleista dirbtuvės 24-rių valandų darbo eigai. Vaizde matome vieną iš General 
Moters, Cleveland dirbtuvės grindų salę, kurioj randasi įvairūs motoriniai dalykai.

J. V. Ainbasataius (teikėKatalikų Pagalba Europai Britai Užėmė Neghelli 
Miestą
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Jugoslavijos Kaimiečiai Sukilo
Protestuoja Prieš Valdžię, Parsida 

vusię Vokietijos Naciams
Belgrade, Jugoslavija,— Vyksta demonstracijos, a- 

Kovo 24 
valdžia buvo priversta nu-! 
silenkti Vokietijos na-! 
ciams. Senoji valdžia ture- ‘

Jugoslavijos1 reštai.
I

Vokietijos naciai daro 
i didelį spaudimą, kad Ju- 

jo'ats'istatydinti^PrZsid^‘ 
jo naujos valdžios organi
zavimas, kuris iki šiol dar* 
neužbaigtas. Trys minis
terijos dar neturi minis- 
terių.

i Visoje šalyje kilo banga 
protestų prieš valdžią už 
pasidavimą naciams. Di
džiausias judėjimas prieš . . _ ,. A
nacius vyksta centralinėje Parašyti asies sutartj. 
Serbijoje, Makedonijoje, Jugoslavijos armija ne- 
Montenegroj ir Bosnioj. rimauja.

sirašytų ašies sutarti. Sa
koma. kad Jugoslavijos 
premjeras ir užsienių mi
nisteris, Aleksandras Cin- 
car - Markovitch. ir vice-

> — Vladimiras 
Matchek vyksiąs specialiu 
traukiniu į Vienna ryt da
lyvauti ceremonijose ir

Vatikanas Veda Taikos
Kampanijų

Tokio, Japonija, kovo 24,
Jung. Valstybių ambasa- 

Pernai lapkričio mėnesį Skandinavijai, -Vokietijai, dorius Joseph^U. Grew, 
visuotinis vyskupų šuva- Austrijai ir Čekoslovaki-! vardu diplomatų Biuro, 
žiavimas Washingtone iš- jaį, Kinijai ir Meksikos se- pareiškė protestą Japoni- 
rinko generalį vyskupų minariiaL Las Vecas. N. ins vvriansvhpi dėl iannmi

Hierarchijos Komitetas |tams\?ra?.cQzijai\jai, Olandijai, Anglijai,

Londonas, kovo 24 — Iš i I 
tikimų šaltinių sužinota, • 
kad Vatikanas veda tylią, 
bet plačią taikos kampani- 

Londonas, kovo 24—Bri- ją, kuri pasiekusi ir Jun 
tanijps karo jėgos užėmė tinęs Valstybes, 
svarbų Ethiopijos miestą1 Katalikų organizacijoms 
Neghellį, 250 mylių į pie- pavesta sužinoti visuome- 
tus nuo Ethiopijos sosti- nės nusiteikimas ryšyj su

Japonijos Ministeris 
Į Maskvą

Tokio, Japonija, kovo 24
T į Pranešama, kad Japonijos 
ns užsienių ministeris iš To- 

kijos išvyko į Berlyną ir 
Romą. Pakelyj sustojo 

nės Addis Ababa. Smarkūs taika, jeigu ji būtų galima Maskvoje pasitarti su So- 
mūšiai eina Cheren, Eri- sudaryti susitarimu. : vietų Rusijos komisarais, 

ifrpa’ni ir kitn<«> viptosp I-l ................ Gruzdamas iš Berlyno ir
i atsilaikvti 1 ? šaltinių pra-,Romos Japonijos ministe-

r,.....,,.., , nesama, kad Popiežius Pi“;ris oasižadėio vėl sustoti 
jusiems nelaimėse ar per- d. japonai nulaužę koją^ntai iš oroT^ant^mS' iuS ™ ir Italijos karalius Maskvoje ir turėti ilgesnį 

” A Prancūzijos komercijos, zlclJas 1S oro r ant ze es* Emanuelis turį dažnus pa- pasikalbėjimą su Sovietų 
skyriaus vedėjui, kada jis j sitarimus, kad atitraukti komisarais,

važiavęs taxi, o paskui,! 
kada jis pasiskundęs poli-j 
ei jai, tai ji nekaip su juo!
pasielgusi.

Matsuoka, prieš išvyks
tant į Europą, gavęs pro
testą, atsiprašęs.

rinko generalį vyskupų minarijai, Las Vegas, N. jos vyriausybei dėl japonų
-ar tautininkų įžeidimų ir SU-

Seniau hierarchija ture- žeidimų užsienių diploma- 
jo tik keletą komisijų ka- tams. x*
talikų kraštams, nukentė- Sakoma, kad vasario 28 ta^a^ . neSa^ 

________Ij -•____________________ i Britai triūsk

komitetą vargstančioms Mex., užlaikyti, 
tautoms bei nuo karo nu- 

i kentė jusiems kraštams
Europoje šelpti. Komitetą 
sudaro vyriausia vyskupų 
Ekzekutyvinė Taryba. J. 
E. arkivyskupas Edward 
Mooney, Detroit, Mich., y- 

i ra pirmininkas, J. E. vysk.
John B. Peterson, Man-

Ano karo metu Amerikojį chester. N. H., :

v •

sekiojimuose remti. Bet 
dabartinis karas padidino 
labdarybės naštą. Pernai 
hierarchija buvo sukėlusi 
per 1,200,000 dolerių to-

. vicenirmi- kįaį pašaipaį. Vien Lenki-.
kariniam ūpui sukelti bū-inmkas. J. E. arkivyskupas iai sušelx)ti pernai išleista
davo rengiami taip vadina- i Francis J. Spellman. New $312,587.96. 
mi prisirengimo paradai York, N. Y,, sekretorius. J. į 
(preparedness parades). E. Francis C. Kelly, Okla- 
Šiuo metu nieko panašaus, homa Citv ir Tulsa yysku-; 
nesidaro. Gal nieko pana- j Pas, iždininkas ir sekantie- 
šaus ir nebus daroma, nes ji Jy Ekscelencijos yra na- 
prisirengimai ir be to jau jai: John Gregorv Mur- 
atlikti. ray, St. Paul arkivysku-

-------------- i nas: <
Praėjusia karas Amen-j O. P., Cincinnati arWvys- !SCelenciia vysk. Hugh C. 

ko j pagimdė Šimtus mih- kūpąs: John Mark Gan- Pi4sburghoLie-
jomenų. Kaikunų pramo- non, Erie vysk.; Hugh C.; atskirai Daminė-
nių darbininkai taipgi pa-į Boyle, Pittsburgho vysku- ■ u gu Balti os valstvbėmis. 
sinaudojo ir įsivarė į aukš- nas; Edwin V. O’Hara,: 
tas algas. Tąsyk ir kaiku- Kansas City vyskupas ir.

j Darbui subendrinti šie
met veiks vienas bendras 
episkopato komitetas su 
bendru iždu, tik bus atski
ri skirtoms tautybėms 
vyskupai, kurie globos ir

L. P. 2.
John T. MeNicholas.i?”^1?8 Pašal»»s
Gineinni.ti arkiwS.' L,etUV,ams skirtas Jo Ek-

Buvęs Lietuvos Preziden- Norėjo Užgrobti
tas, A. Smetona su ponia, 
pakelyje į Vakarus, atvy
ko į Vašingtoną kovo mėn. 
23 d., vakare.

sitarimus, kad atitraukti komisarais.
Dabar jau aišku, kad Italiją iš karo. Italijos ka-* 

svarbiausi šio pavasario ralius ligšiol viešai nevei-' 
Hitlerio veikimai bus šie: kė, bet šiomis dienomis jis 
padidinti oro atakas ant pavedė tam tikrą misiją 
Anglijos, padidinti sub- buvusiam maršalui Bado- 
marinų veikimą Atlantike glio. 
ir apsidirbti su Balkanais. ! Sakoma, kad šiuo laiku 

specialus Vatikano pa
siuntinys dirba taikos įgy
vendinimo reikalu. Jis esą 
kreipsis į prezidentą Roo- 

iseveltą, kad tasai padary
tų įtaką Anglijoj, kad Ita
lija galėtų taikos keliu už-

XT - - t, , - - baigti karą.Neperseniai, Bulgarijos. Rooseveltas

Sovietu Komisarai Iškilmin
gai Priėmė Matsuoką

!

Lietuvos Pasiuntinybę

Maskva, kovo 24 — šian
dien čia atvyko Japonijos 
užsienių reikalu ministe
ris, kurį labai iškilmingai 
pasitiko Sovietų komisa
rai ir Vokietijos ir Italijos 
diplomatai. Matsuoka vi
sur maloniai buvęs priim
tas ir vaišinamas.

rie biznieriai pralobo, nes(John A. Duffy, Buffalo
kainos labai kilo, šiuo me
tu nieko panašaus nesida- 
ro. Reikalai dabar veda
mi kitokia tvarka.

Yra sakoma, būk Vokie
tijos kariniai strategai iš 
visų išgalių vengia turėti 
du karo frontu. Sakoma, 
būk vokiečiai darę Mas
kvai didžiausias nuolaidas, 
kad tik išvengus dviejų 
frontų. Dabar kaikurie nu
rodo, kad tas, ko vokie
čiai labiausia bijojo, ima 
rodytis. Girdi, Balkanuose 
atsidarąs tas naujas fron
tas. Po teisybei tai ne visai 
taip yra. Balkanuose, tie
sa, atsidaro karo, frontas, 
bet užtat vakarinis fron
tas yra baigtas.

I
I
I

Iš Salaziečių centro Tori- 
ne, Italijoje, atvyko į Por
tugaliją 6 saleziečiai - lie
tuviai. Jie ten pasiliksią 
dirbti neribotą laiką. Jų 
tarpe esama gyvenusiu il
gesnį laiką Anglijoje ir ten 
dėsčiusių anglų kalbą.

■’ _____ pasiuntinys Argentinai sa- , būti Drašomas isa.
Bamba Išmušė Lietuvos i™ '7riau.syb<‘s, Pfeda- kyti ir dirbti už karo per- BOTINsmuseuenivos darė tam tikrų žygių, trauki už

Pasiuntinybės Namo Langus i Lietuvos pasiuntinys tarptautinėS
šaukimą 

konferenci
jos, kurioje būtų disku- 

^ suojama visus nesusinra- perduotų timug baigti taikos keliu

Lenkijai Pašalpa
Pernai lenkams dirbo at

skiras didelis komitetas 
su vyskupu Hugh C. Boyle . 
priešakyje. Tame komite
te buvo du lenkų kilmės . 
vyskupai, J. E. vysk. Sta
nislovas V. Bona ir J. E. 
vysk. Steponas S. Woznic- 
ki (iždininkas), 

i Vyskupas Woznicki pra
neša. kad pernai komite
tas išleido lenkams sušelp- 
2 Didžiausia

į suma buvo įteikta Šv. Tė- 
jvo komisijai Lenkijai su- 
| šelpti $100,000. Vėliau vėl 
buvo perduota šv. Tėvo’ 
Komisijai C 
išdalinti lenkų pabėgę-; _________
Liams Anglijoj, Prancūzi-I patirta, kad pulk. St 
joj, Šveicarijoj, ^Vengrijoj, jjypgy^įg su šeima, laimin-

vyskupas.
Išvardintieji Ganytojai 

yra pirmininkai kitų, ats
kiriems kraštams skirtų 
komitetų kaip, Lenkijai,' 
Lietuvai ir Pabaltijo Kraš- 
——————■ ■■■ Į

Anglai Praleis Amerikos 
Javus Prancūzijai

Washington, D. C., kovo
24 — Pranešama, kad An- lį ^Į’589 ^- 
glijos valdžia sutiko pra
leisti du didelius laivus, 
kuriais veža iš Jung. Vals
tybių javus neokupuotai 
Prancūzijai. Tai Ameri
kiečių dovana. Raudonojo 
Kryžiaus atstovai prižiū- 
nės, kad tie tirai būtų pa- 
dalinti gyventojams.

Per vieną Londono iš o-! 
ro bombardavimu, kovo' 
mėn. pirmojoj pusėj, kri
tusi bomba pataikė į kai
myninį Lietuvos Pasiunti
nybei namą. Lietuvos Pa-j 
siuntinybės išmušta lan
gų, sugadintas stogas, Pa- 
siuntiybės darželis - pieva 
užversta akmenimis, plyt
galiais, moliu. Rasta ak
mens įkritusio virtuvėn. 
Lietuvos Pasiuntinys Di
džiajai Britanijai, p. B. K. 

i Balutis ir Pasiuntinybės 
į personalas išliko sveiki ir 

$46,000, kurie; nepaliesti.
ariVu

Į Argentinai ir kitoms Pietų1 
Į Amerikos valstybėms, Dr. į 
K. Graužinis, i 
jam Lietuvos Pasiuntiny-1 
bę, tikslu perduoti ją So
vietams. Šis Sovietų ma- 
nievras, panaudojant Bul
garijos Vyriausybės ir jos 
pasiuntinio tarpinikavimą, 
nuėjo niekais. P. Ministras 
Graužinis griežtai atsisa
kė tokį prašymą patenkin
ti.

t
Naciai Gresia Graikijai
Graikai Įspėja Jugoslaviją

— Patirta, kad okupantai 
suėmė pulk, gydytoją B. 
Matulionį, Birštono kuror
to direktorių. Pulk. Matu
lionį pažįsta nemaža už
sienio lietuvių, lankiusių 
Birštoną, kurio patobuli- 

v v .-.vuiguuo ou ociiucu. mmui ir sumoderninimui
Tęsinys 2-ame posl. Igai pasiekė Rio de Janeiro. jis turi didęįių nuopelnų.

Vokietijos kariuomenė 
jau marguoja per Jugo
slavijos žemę link Graiki
jos rubežiaus, praneša iš 
Balkanų nepatvirtintos ži
nios.

Oficialios Vokiečių ži
nios paduoda, kad Jugo
slavija turės pasirašyti 
tokią pat sutartį, kokią y- 
ra pasirašusios Vengrija, 
Rumunija ir Slovakija.

Graikija įspėjo Jugosla
viją, kad ji nedarytų jo
kių priešingų prieš Graiki
ją veiksmų kooperuoda
ma su Vokietija. Britų ats
tovas taip pat įteikė Jugo
slavijos valdžiai notą, kad 
ji neišduotų Jugoslavijos, 
kada visoje šalyje jos gy
ventojai kelia protestus 
valcill: ai



Antradienis, Kovo 25, 1941

Katalikų Pagalba Europai
(Pradžia 1 pusi.)

Rumunijoj, Italijoj, Por
tugalijoj, Kuboj, Ispanijoj 
ir Jungtinėse Valstybėse.

Be minėtų sumų komite
tas išleido pabėgėliams po 
$30,000 Anglijoj ir Pran
cūzijoj, $20,000 Šveicari
joj, $16,000 Portugalijoj, 
$10,000 įduota J. E. Kardi
nolui Hlond Vatikane pa
bėgėliams dalinti jo nuo
žiūra, $10,000 nusiųsta 
Lisbono Patriarchui Por
tugalijoj, $10,000 pabėgė
liams remti Italijoj, $5,000 
ir $2,000 lenkams Vengri
joj, ir tiek pat pabėgė
liams Rumunijoj.

Vyskupų komitetas per
davė dar $50,000 Commis- 
sion for Polish Relief, Ine., 
New Yorke, kurie išdalino 
pabėgėliams savo nuožiū
ra. Lenkų komisija New 
Yorke išleido $901,722, už 
ką nupirkta vaistų, mais-

Radijas Gelbės
Radijo stotys visoj Ame

rikoj dykai leis vysku
pams prabilti j Amerikos 
visuomenę. Per šimtus 
stočių bus girdima Jo Ma
lonybės prelato Fulton J. 
Sheen kalba. Kalbės atski
ri vyskupai ir arkivysku
pai. Katalikai pasauliečiai 
aiškins ir kvies visuomenę 
aukoti, ypač vyskupų nu
skirtą dieną — Kančios 
sekmadienį — kovo 30 d.

Kovo 29 d. National 
Broadcasting Company 
užleis savo stotis nuo 11:30 
vai. ligi 12 vai. vidurnak
čio. Apie 100 stočių per
duos paruoštą dramą vys
kupų atsišaukimui išaiš-į 
kinti. Pusvalandis bus 
Courtenay Savage, pla
čiai žinomo radijo direkto
riaus vadovybėje.

I Prelato J. Sheen kalba 
to ir" drabužių pabėgę- bus plokštelėmis perduota 
liams. Ši komisija pranešė šiokiomis dienomis beveik

DARBININKAS
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Britų Bomberial Bombar
duoja Nacių Miestus

Londonas, kovo 24 —Bri
tanijos bombiniai lėktu
vai, pasisklaidę virš Berly
no smarkiai bombardavo 
tą miestą keliose dalyse. 
Sakoma, suardė Anhalter 
geležinkelio stotį ir kitus 
namus. Taipgi bombarda
vo Kiel, Hanover ir kitus 
miestus. j

‘ i

| I
Londono vaikučiai dar vis kraustomi į saugesnes 

vietas. Vaizde matomi jie jau išlipę kur nors sauges
nėse vietose.

KIBIRKŠTYS
Komisarai Skundžiasi 

Betvarke
— Kaune buvo 

tas žemės ūkio 
kų profesinės

jau išdalinusi 286,000 sva- Per visas radijo stotis A- 
rų drabužių ir 4,672,000 
svarų maisto, daugiausia 
vaikų įstaigoms.

MemeTUioesni 
Reikalavimai

Lenkų sušelpimas 
koks milžiniškas yra užsi
mojimas. Karui įsisenėjus, 
vargas padidėjo Europoje 
ne tik pavergtuose, bet ir 
laisvuose kraštuose. Kari
nė blokada marina konti
nentą. Rusų okupuotuose 
kraštuose dar didesnis 
vargas. Ten sunku pasiek
ti su visokia pašalpa, nes 
komunistai užsispyrę tau-, 
tas išsklaidinti ar visai iš
naikinti.

Visoki 
lavimai 
kartų, 
šaukia katalikišką pasau
lį ištiesti gailestingą ran
ką. Amerikos episkopatas 
jaučia pareigą visiems gel
bėti. Suorganizuotasis di
dysis komitetas šiomis 
dienomis kreipsis į tikin
čiuosius Europai sušelpti 
ne tik per kunigus bažny
čiose, bet per spaudą ir ra
diją. Jau ne vienas milijo
nas dolerių bus reikalin
gas, bet dešimtys. Vargšų 
skaičius milijonais auga. 
Drabužiai, maistas, vaistai 
neatidėliojant reikia pa
siųsti.

rodo,

pašalpos pareika- 
pašoko dešimt 
Šventasis Tėvas

NEATSIŽVELGIANT | KAINĄ 

. Nėra Geresnės 
Degi 

Bile Kuriam 
Butelyje
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merikoje.

Rinkliava Kovo 301
Episkopato komiteto iž

dininkas, J. E. vysk. F. C. 
Kelley paskelbė, kad vys
kupų skirta rinkliavai die
na yra kovo 30 d. Tą dieną 
visose katalikų bažnyčiose 
tikintieji bus prašyti au
koti nukentėjusiems nuo 
karo. Kai kuriose vyskupi
jose rinkliavai diena bus 
nukelta į kitą sekmadienį. 
Daugumoje rinkliava bus 
padaryta nuskirtą sekma
dienį, kovo 30 dieną.
pančios sekmadienis yra 

tinkamas aukoti. Kristaus 
Kančios diena tinkamiau
sia kenčiančių tautų kan
čioms palengvinti. Aukš
čiausias meilės pavyzdys 
gyvybę aukojęs už žmoni-! 
ją Kristus — kviečia kiek
vieną alkaną papenėti, 
nuogą apdengti, trokštan
tį pagirdyti, keleivį priim
ti, ligonį sušelpti, kalinį 
išpirkti... Ką padarysime 
vienam iš šių, Jam pada
rysime, “Jei kas nemyli 
mūsų Viešpaties, Jėzaus 
Kristaus, tas tebūna ats
kirtas. Maran atha!” (1 
Kor. 16, 22).

Šelpkime Savuosius
Šiemet vyskupų kvieti

mas sušelpti karo nuken
tėjusius ypatingai lietu
viams yra brangus. Visos 
rinkliavos eis į bendrą iž
dą, iš kurio bus skiriama 
kiekvienos tautos pabėgė
liams ar badaujantiems. 
Komitete yra ir Lietuvos 
skyrius J. E. vysk. Hugh 
C. Boyle vadovybėje (šie
met lenkams jis nepirmi- 
ninikauja). Episkopatas 
išklausė lietuvių Kunigų 
Vienybės balso ir paskyrė 
mums vyskupą. Lietuvių 
pašalpai jau prižadėta pa
galba. Bal. 21 d. Washing- 
tone Vyskupų Komitetas 
savo posėdy svarstys Ku
nigų Vienybės paruoštą 
pašalpos pasiūlymą.

Svarbu, kad mūsų žmo
nės suprastų ir įvertintų 
Bažnyčios pastangas su
šelpti lietuvius. Svarbu 
parodyti lietuvių bendra
darbiavimą ir paramą. 
Svarbu sudėti dideles su
mas pinigų per mūsų pa
rapijas rinkliavoms nus
kirtomis vyskupijose die
nomis. Lietuviams būtų 
labai nemalonus priekaiš-
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
darbdaviai neatšauks savo 
balsavimų, kuriais jie no- 

Fordo kompanija vis dar pravesti savo atstovus 
nenori skaitytis su darbi- darbininkams, f < 
ninkais, nenori 
unijos, ]

Streiką Ir BariMtai

nenori skaitytis su darbi- darbininkams, tai unija 
ninkais, nenori pripažinti skelbia streiką. Streikai 
unijos, nenori grąžinti Sab kilti i* kituose 
darban atleistų darbinin- miesčiuose, kaip tai: 
kų. Bet valdžios atstovas roite> San Francisco, 
įsakė Fordui grąžinti dar- Angeles, Ghicagoj. 
bininkus.

Fordas 
spaudai:
tt—

kioms unijoms... tie, kurie žinoti

did-
Det-
Los

Šiais laikais darbininkai 
yra pareiškęs turi būti labai atsargūs, 

kad nepralaimėtų tai, ką 
Mes nepasiduosime jo- yra laimėję iki šiol. Reikia 

j kioms unijoms... tie, kurie žinoti, kad 
prie jų priklauso yra ap- priešais yra 
gaudinėjanu...” talistai, bet i

Tai šmeižtas, kurį gali ninku vadai, kurie apsivil- 
paleisti tik milijonierius kę avinėlių kailiais, yra 
Fordas.

Streikų banga kyla ir ki-! 
tose dirbtuvėse, į " ' 
se, kur dirbama apsigyni- dovybių komunistus, kurie 
mo darbai. Kaikurie strei-, vaidina Judo rolę. Komu- 
kai pateisinami, bet kiti y- nistai skverbiasi į unijas ir 
ra tik kapitalistų ir darbi- draugijas, kad jas sprog- 
ninkų priešų provokacija, dinti iš vidaus. Taigi dar-

Bethlehem Plieno korpo- bininkai apsisaugokime 
racijos darbininkų strei- “darbininkų”, kurie dirba 
kas gal būti jau paskelb- svetimiems, kuriems dar- 
tas, nes CIO unijos virši- bininkų reikalai yra sveti- 
ninkai pareiškė, kad jei mi.

i
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suvažiavimo organizato
riai atkirto, kaip praneša 
“Tarybų Lietuva”, kad at
lyginimai per daug didin
ti esą “pavojinga”. Bet jie 
tuojau pat nuramino, kad 
sovchozuose būsiąs netru
kus įvestas garsusis sovie
tų vienetinis (t. y. akordi- 
nis) darbas. Daugiau dirb
dami, darbininkai galėsią 
daugiau ir uždirbti.

Galima įsivaizduoti, kaip 
tie sovehozai atrodys vė
liau, jeigu jau dabar gyvu
li;.i stovi purve, o mašinos 
rūdyja laukuose. Tačiau 
vis dėlto suvažiavimas pri
ėmė tokią rezoliuciją: — 
“Tai (laimėjimai) visa pa
sidarė galima ir įmanoma 
dėl to, kad mūsų gimtąją 
Lietuvos žemę apšviečia 
Stalino Konstitucija, kad 
mums vadovauja Lenino- 
Stalino partija, kad mes 
einame keliu, kun mums 
nurodė ir kuriuo veda 16 
tarybų socialistinių res
publikų į laimingą, džiaug
smingą ir kultūringą gy
venimą mums artimas ir 
mylimas draugas Stali
nas”. Be abejojimo, Krem- 
lio diktatorius bijo išeiti iš 
gerai apsaugojamų rūmų. 
O tai “draugas” Didžiulis 
būtų nuvedęs “mums arti
mą ir mylimą draugą Sta
liną” į okupuotosios Lie
tuvos sovehozus, kur po 
kelių mėnesių Stalino kon
stitucijos betvarkė taip 
priteršė gyvulių tvartus, 
jog gyvuliai stovi purve.

sušauk- 
darbinin- 
sąjungos 

suvažiavimas. 
Komunistų partijos žemės 
ūkio dalies vedėjas K. Di
džiulis nusiskundė baisia 
betvarke naujai įsteigtuo
se sovchozuose. Pasak 
“Tarybų Lietuvos”, “drau
gas” Didžiulis “nurodė pa
vyzdžių, kur valstybiniuo
se ūkiuose gyvuliai laiko
mi purve, ūkinės mašinos 
paliktos rūdyti lauke”. Po 
šios gražios sovchozų ate
stacijos kalbėjo prof. są
jungų darbo normavimo 
skyriaus vedėjas Sejevi- 
čius, kuris pranešė apie 
kolektyvinių sutarčių pro
jektus žemės ūkio darbi
ninkams. Laukų darbinin
kams esą numatyta 8 vai. 
darbo diena, už kurią tu
rėsią būti mokama ne ma
žiau kaip 6.80 rublių. Už 
viršvalandžius turėsią bū
ti mokama 50% aukštes
nis atlyginimas. Darbinin
kai turėsią teisę iš ūkio 
pasitraukti darbo metu į 
politinius suvažiavimus, 
konferencijas ir tt.

Daugelis laukų darbinin
kų nusiskundė, kad numa
tomas atlyginimas yra per 
žemas, nes iš 6.80 rublių 
per dieną su šeima esą 
sunku pragyventi. Tačiau

i *aktyvistų

I

Los Angeles, Cal., kovo 
24 — Mikail Nikolai Gorin, 
kuris buvo nuteistas už 
šnipinėjimą ir paskui su 
tikslu duotas patikrini
mas, kad jis grįž Sovietų 
Rusijon, išvyko vakar lai
vu Columbia, plaukianti į 
Vladivostoką.

Gorin, Sovietų šnipas, 
buvo nuteistas 6 metams 
kalėjimo ir pinigine baus
me $10,000.00 ir teismo iš
laidas padengti $1,413.

Jung. Valstybių Aukš
čiausias Teismas bausmę 
patvirtino. Sovietų šnipas 
Gorin turėjo užsimokėti 
piniginę bausmę, bet nuo 
kalėjimo jis buvo paliuo- 
suotas, jeigu jis išvyks į 
Rusiją.

Gorin buvo nubaustas 
už tai, kad jis pirkęs infor
macijas nuo Hafis Salich, 
Jung. Valstybių laivyno 
tarnybos viršininko, apie 
Japonijos veiksmus Paci- 
fiko pakraščiuose. Salich 
taip pat buvo nubaustas.

darbininkų 
ne vien kapi

talistai, bet ir neva darbi-

Areštavo Daugiau Raudo
nųjų Prancūojoje

plėšrieji žvėrys.
Šiandien yra būtinas rei- 

ypač to- kalas iššluoti iš unijų va-

Vichy, Prancūzija, kovo 
24 — čia vėl susekta ko
munistų veikla. Užgrobta 
daug komunistinės litera
tūros. Komunistai kursto 
darbininkus neiti darban. 
Kadangi dabar Prancūzi
joje yra maisto didelis 
trūkumas, tai svetimiems 
gaivalams yra lengva su
kurstyti darbininkus.

Naciai Vėl Bombardavo 
Mattę

tas, kad savųjų nešelpia, 
jei mūsų aukos būtų ma
žesnės už kitų aukas.

Šiai rinkliavai iš mūsų 
su virš šimto parapijų epis- Chicago, III 
kopatas turėtų susilaukti International 
keliolikos tūkstančių dole- kompanijos 
rių.
nytojai prižadėjo tiek nija, sustreikavo reikalau- 
skirti pinigų lietuviams darni pakelti minimumo 
sušelpti, kiek bus reikalui- algas 10 nuoš., pripažinti 
ga, nežiūrint sukeltos su- uniją, pripažinti pirmeny- 
mos lietuvių bažnyčiose, bę senesniems darbinin- 
mūsų savygarba neleis kams, panaikinti dalių 
remtis vien tik kitų para-j darbą ir kitus reikalavi- 
ma bei aukomis. Lenkai y------
ra mums pavyzdžiu. Sudė
kime tiek, kiek jie lygia 
proporcija, tai pikiai už
teks mūsų reikalams. Pa
žiūrėkime į graikus, kurie

i ligšiol surinko 4 milijonus 
dolerių. Graikų Amerikoje 

; nepriskaitoma daugiau, 
kaip lietuvių!

Ruoškimės gelbėti Epis
kopatui. Panaudokime 
spaudą, radiją, bažnyčias, 
įstaigas bei draugijas. 
Stokime į labdarių armiją 
ir ištieskime kenčiančiai 
žmonijai mielaširdystės 
ranką. Ką padėsime ki
tiems, šimteriopai 
mums grąžinta.

Kun. Jonas Balkūnas,
K.V.C. sekretorius.

Patys Darbininkai Sulaužė 
Streiką

kovo 24 — 
Harvester 

darbininkai, 
Nors garbingieji Ga- kuriems vadovavo CIO u- 

prižadėjo

Berlynas, kovo 24 — Per 
pastarąsias dvi dienas Vo
kietijos nacių lakūnai 
bombiniais lėktuvais bom
bardavo Britanijos bazę 
Maltą. Sunaikino kelius 
laivus.

Vyay istorijos Reikalu

kiti komisijos nariai, yra darbu 
užimti, tad kreipiuosi j Vyčių 
organizacijos apskričių ir kuo
pų valdybas išrinktai komisijai 
darbą palengvinti ir visuomet 
kiek galima greičiau ir tvarkin
giau atsakyti į komisijos reika
lavimus, nes be kuopų bendra
darbiavimo ir kooperavimo vie
nai komisijai darbas per daug 
sunkus ir beveik neįmanomas.

Taigi judėjimas ir Vyčių isto
rijos darbas jau turi būti pra
dėtas, o pradžia yra šviesi, nes 
N. Y. ir N. J. apskritys visas 
sujudo. Vakarai net iki Omaho, 
Neb. jau dirba prie protokolų 
knygų. Naujos Anglijos pirmi
ninkas, Pranas Razvadauskas, 
jau gerokai turi taip pat me
džiagos panaudoti Apskričio Si
dabriniam Jubiliejui “Vytyje” 
apie pavasarį, o vėliau perduoti 
ir minėtai istorijai. Vadinasi iš- 
sijudinimas jau prasidėjo, tęs
kime darbą toliau.

Sveikintina, lai gyvuoja Vy
čiai! M. A. Norkūnas,

Bok 371
Lawrence, Mass.

— Nežiūrint baisaus te
roro ir visokeriopų perse
kiojimų, kauniečiai apie 
okupantus sugeba paleisti 
net juokų. Kai Kauno gat
vėmis vaikščiojantį pilietį 
paklausi, kuo jis verčiasi, 
šis neretai atsako: GPU. 
Tai reiškia: guliaju po uli- 
cam (vaikščioju gatvėmis, 
imant pirmąsias raides).

— Iki kokio laipsnio yra 
nuėjusi Lietuvos “laisvė ir 
savarankiškumas”, maty
ti iš tokios žinios, įdėtos 
“Tiesoj”: “Vakar iš Leni
no ordeno sporto draugi
jos ‘Spartako” centro Ma
skvoje telefonu pranešta, 
kad tarybų Lietuvoje prie 
respublikinės gamybinės 
kooperacijos tarybos stei
giamas “Spartako” sky
rius. Reiškia, kad net ir 
sporto draugijų nebegali
ma steigti be Maskvos su
tikimo!

bus

mus išpildyti.
Federalės valdžios ats

tovas bandė sutaikinti 
darbininkus su darbda
viais, bet veltui. Kompani
ja išsprendė atidaryti 
dirbtuves, nes sako to rei
kalaują dauguma darbi
ninkų, priklausančių prie 
Amerikos Darbo Federaci
jos unijos.

Vadinasi, dviejų unijų 
nesutarimas sulaužė strei
ką. Amerikos Darbo Fede
racijos unijos darbininkai 
eina į darbą per pikietierių 
eiles su policijos apsauga.

International Harvester 
kompanija turi savo dirb
tuves ir kituose miestuose. 
Ji turi valdžios užsakymų 
už 10 milijonų dolerių.

Vyčių 28-tas Seimas nutarė 
išleisti Vyčių istoriją 30 metų 
sukaktuvėms. Tam tikslui išrin
ko komisiją iš 5 narių. Pildant 
užduotį, pradėta tartis ir raši
nėlis laiškais. Per “Vytį”, pada
vus prašymą atsakyti į klausi
mus, kuris tilpo lapkričio laido
je, vėliau, atspausdinus lapelius 
su minėtais 22 klausimais, iš
siuntinėjau po kuopas paskuti
nėmis sausio dienomis. Maniau, 
kad atsakymai greit pasirodys, 
ir bus darbo pradžia. Neapsi- 
vyliau ir nusistebėjau, kuomet 
pirma kregždutė atlėkė iš 109 
kuopos, Great Neck, N. Y. Nesi
tikėjau, jog taip tiksliai į kiek
vieną klausimą atsakys trumpu 
laiku. Turiu žinių, jog pirmi
ninkas A. Mažeika tame veži
mėlyje įsikinkys ir darbą pasek
mingai varys.

Taipgi kunigas J. Vaitekūnas 
pradėjo tuo reikalu daugiau 
susirūpinti™ .Tačiau turiu pri
minti. kad šie žmonės, kaip ir

VALGOMOJV DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius m*M< vaisius, daržoves Ir kitokius daiktu*, kurie 

kelbiasi MOarMnlnke* apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus Ir ma- 
onial patarnauja Nu*Jo I bile kuria krautuve pasakykite, kad jv skriblm* 
natfte •Darbininke* A

Povflas Bustananas
48 CRESCENT AVENUE 
Telephone COLumbia 6702 
» SAVIN HILL AVENUE 

OORCHE8TER. MASS

** - u A *renrnis Manei
P. BaltrušiOnas Ir p. Klinga. Sa* 
*SS Broadvvay, Tel. ŠOU 9120 

•O. BOSTON. MASS

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E 8th SL, So. Boston. Ma* 
Tel. So. Boston 1298

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

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth SL. 8o. Boaton. Ma* 

-“in. Rašt. — Marijona Markoniut* 
4115 Washington St.. Rosiindale 

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

105 West 6th St.. So. Boston. Ma* 
Cvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

1512 Columbia Rd., So. Boston 
Kasos GL—Marijona Aukštikalnlen*.

111 H SL, So. Boston. Mass.
iraugija savo susirinkimus laiko kas ,

antrą utarninką mėnesio, 7:30 vai.
vakare, pobažnytinėj svetainėj. neoeldienj kiekviei

'Įsais draugijos reikalai* kreipki!** 2 vai. po pietų. Parapijc
pas protokolų raitlnlnk*. E. 7th SL, So. Boaton, 1

•V. JONO EV. BU. PA&ALPINC* 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagždys.
601 6th SL, So. Boston, Mass 

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

ProL Rašt. Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston. Ma* 

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

Iždininkas Vincas Zaleskas,
613 E. 5th SL, So. Boston. Mass. 

Maršalka, Jonas Zaikis.
7 VVinfield SL, So. Boston. Mase
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DARBININKAS

Ne Tik Valstybei, Bet Ir Tautai 
Žūtbūtinis Momentas

kaip pakeltas dalykas iš
rodo man.

Amerika nebuvo ir nėra 
militariškas kraštas ir 
bent kol kas nėra reikalo 
čia militarizmą nei skie
pyti, nei jį ugdyti. O mi
nėtas Amerikos Legiono 
sumanymas kaip sykis tą! 
darytų. Bent nereikėtų • 
skubintis su šiuo sumany
mu. Reikia laukti šio karo 
pabaigos. Reikia žiūrėti 

į kuo baigsis dabartinis ka- 
ras.

Jei ši§ karas baigsis su: 
pergale ali jantų pusėje,' 
tai tada apie pavojų Ame-> 
rikai jokios kalbos būti! 

; negali ir aišku negalės bū- 
jti nei kalbos apie reikalin
gumą čia bet kokios kari
nės prievolės.

Jei šį karą laimės Hitle
ris, jei Britanijos Imperi
ja į skeveldrus subyrės, tai 
tada Hitleris ištikrųjų 
taps dideliu viešpačiu ir 
Amerikai su juo reikės 
skaitytis. Bet ir tada gali; 
atsitikti nepramatytų da-1 
lykų, gali pasirodyti, kad:

Tenka pastebėti, kad Amerikos lietuvių visuome
nė šykštokai aukoja Lietuvos Gelbėjimo Fondui. Duoti 
tai kiek duoda, bet dabartinių aukų nė iš tolo negalima 
palyginti su tuo duosnumu, kurį mūsų išeivija paro
dė nepriklausomybės kūrimosi metu. Vienam kokiam 
skaitlingesniam mitinge sumesdavo keletą tūkstančių 
dolerių. Dabar lyg ir nejauku skelbti ištisą įplaukų su
mą, nes ji labai, labai kukli, ypač turint omenėje tą 
faktą, kad čia juk renkama ne bet kokiam eiliniam 
gyvenimo reikalui, bet tautos nepriklausomybei atsta
tyti. Ir 22 metai atgal reikalas buvo tapatingas. Tai 
kodėl toks skirtumas aukų kiekyje? Ar jau mums ne
priklausomybė būtų nusibodusi, ar dėl jos būtume nu
sivylę, ar tiesiog nebetekome vilties ją atgauti?

Nepriklausomybė vargu kam būtų nusibodusi. 
Net abejingiausieji mūsų išeiviai pajuto savyje kaž
kokį išdidumą, kai anuomet sužinojo, kad Lietuva pa
liko nepriklausoma valstybė. Tai atrodė perdaug jau 
gera, kad būtų galima tam tikėti. Taip pat didžiuma kįame atsitikime ištik. 
čia gimusio jaunimo tarsi staiga atsigimė, atstatė sa-' — -
vo krūtines ir savo lietuviškos kilmės jau nebesisar- 
matyjo. Apie susipratusius iš Lietuvos ateivius nėra 
ką ir bekalbėti — tie tai jau tikrai buvo sužavėti. Atsi
rado, be abejo, nemaža ir nusivylėlių,kurie dėl šiokios 
ar kitokios valdininkų krypties buvo daugiau ar ma
žiau nepatenkinti. Bet tai tik buvo grynai šeimyniniai 
rūpeščiai ar nesusipratimai, kuriuos juk palaipsniui 
galima išlyginti bei pašalinti. Iš viso, Lietuvos nepri
klausomybė visus be galo džiugino. Šiuo momentu 
Lietuvos atstatymas tiesiog saulės spinduliais visų a- 
kyse nušvistų. Tad kodėl dabar dėl to didingo dalyko 
esame tiek prislėgti ir abejingi ? Gal dėl to nusivylėm, 
kad pirmesnėsės mūsų aukos niekais nuėjo? Tačiau 
ar iš tikrųjų jos būtų niekais nuėjusios? Faktai paro
do, kad toli gražu — ne.

Nepriklausomo gyvenimo laikotarpis atnešė Lie
tuvai stebėtinų atmainų ekonominiame ir dvasiniame 
gyvenime. Nėra čia vietos tuos visus pažangos pliu
sus išskaičiuoti. Užteks prisiminus patį stambiausiąjį: 
nepriklausomybė atsinešė su savim apšvietą ir pilną 
tautinį susipratimą. Ji subūrė — sukonsolidavo lietu
vių tautą ir pastatė jai tikrą lietuvišką pagrindą. Iš 
lietuvių liaudies padarė lietuvių tautą, kuri trumpu, 
palyginti, laikotarpiu įrodė, kad gali gyvuoti, vysty-j 
tis ir progresuoti greta kitų kultūringų tautų ir sukū
rus savo valstybę, pajėgia ir sugeba ją tvarkyti be sla
vų ir germanų globos. Tai be galo stambus reiškinys. 
Koktu, kad mes išeiviai tur būt nepilnai mokame jį! 
įvertinti.

Remdamiesi buvusios Lietuvos valstybės laimėji
mais, mes negalime šitaip sakyti: “Jei lietuvių tauta 
tiek susipratusi, tai ji savo jėgomis išlaikys šitą au
drą ir, politinėms aplinkybėms laimingai susidarius, 
ji automačiai atgaus savo nepriklausomybę”. Būtų 
stambi klaida taip manyti. Nepriklausomybė automa
čiai neateis. Ji reikalinga didelių, kartais nežmoniškų 
pastangų, atkaklaus, net akyplėšiško ryžtingumo’, 
kartais net kruvinų kautynių ir lėšų, lėšų, lėšų... Rei
kia nepamiršti, kad daug, daug priešų — išorinių ir 
vidujinių — pastos Lietuvai kelią į laisvę. Be to, rei
kia visados turėti omenėj, kad bolševikai nusistatę ne 
vien Lietuvos laisvę paneigti, bet ir visą lietuvių tau
tą palaidoti. Kas nemato, kad jie skubiai tam tikslui 
darbuojasi? Mes negalim abejingai į tai žiūrėti. Mes 
turime vaduoti ne tik Lietuvos valstybę, bet ir lietu
vių tautą, kuri dabar gyvena patį kritingiausią žūt
būtinį momentą. K.

lykų, gali pasirodyti, kad; Mr. and Mrs. John Roosevelt, sūnus ir marti Pre- 
Amerikai nebus jokio pa- zidento, pagauti fotografo laiku, kuomet jie išvyko va- 
grindo ginkluotis prieš kacijoms ir buvo trumpam laikui sustoję Bermudoj. 
Vokietiją. Į----- ---------------------------- -

Galima prileisti ir tai, nos karinės prievolės įsta- 
kad po šio karo gali išeiti tymą atsiminti.
.sustiprėjusi ir Vokietija ir, Tai-gi išeina, kad šiuo 
Japonija. Jos abi tada ga- laiku karinės prievolės į- 
li sumanyti Amerikai ker- statymu galvos nereikia 
šyti už talką Anglijai. To kvaršyti. Ir Amerikos Le

gionas, ir vyriausybė, ir 
visuomenė tegu dabar rū
pinasi tais reikalais, ku
ine tuč tuojau privalo būt 
atlikti. Senas Kareivis.

rųjų reikės Amerikai stip
rintis ir didinti karines jė
gas. Tada ištikrųjų bus: 
reikalas ir apie priversti-

Kas Aukuoja-Tas Ir Vaduoja
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patvirtinusio Lietuvos Tarybos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
aktą ir visos tautos vardu pra- 
klamavusios Lietuvos Nepri
klausomybę, 21 metų sukakties 
paminėjimo dieną) sušaukti 
perorganizuotos Lietuvai Gel
bėti (vaduoti) Tarybos iškil
mingą posėdi, kuriame būtą pa
skirtas Tarybos numatytiems 
darbams vykdyti — Tarybos 
vykdomasis komitetas (kuris 
atstotų negalinčią kol kas susi
organizuoti Lietuvos vyriausy
bę).

Tarybos reorganizacinį darbą 
turėtų atlikti veikiančioji Lie
tuvai Gelbėti Taryba. Jeigu to
ji Taryba, dėl kurių nors prie
žasčių to darbo negalėtų atlikti, 
tai siūlau pasiimti Tarybos su
šaukimo iniciatyvą Lietuvos Į- 
galiotam Ministeriui Vašingto
ne.

Ponas Ministeris galėtų pa
prašyti, aiškiai nustatytu ter
minu, kiekvienos srovės nuro
dyti savo atstovus j Tarybą. 
Gal būt nereikėtų visai varžyti 
srovių ir net organizacijų dėl 
atstovų skaičiaus, tegu siunčia į 
Tarybą kuo daugiausiai asmenų 
ir sumoka į Tarybos kasų nuo 
prisiųsto atstovo šiems metams 
po penkis šimtus (500) dolerių, 
o kitiems metams te būna pasi
rengusios mokėti nuo 
po 1OOO dolerių.

Nebijokime didesnio 
skaičiaus, juo daugiau 
riau, nes Tarybos kasa išaugs 
ir bus ženklas, kad visuomenė 
domisi Lietuvos vadavimo dar
bu. Jau tokia žmogaus silpnybė 
— kur įdeda pinigų, tai ten ir 
daugiau dėmesio skiria.

Kaip reiks pinigus kloti, ne
bijokim, per daug atstovų nesu
sirinks. Kvieskime atstovus į 
Tarybą nuo visų didesnių orga
nizacijų, išskyrus, žinoma, ko
munistus, kad duoti progos vi
siems geros valios lietuviams 
patriotams prisidėti prie Lietu
vos vadavimo darbo.

Organizuokime Tarybą šūkiu: 
kas aukuoja — tas ir vaduoja. 

ST. GABALIAUSKAS.

Kas nenorės dirbti' ir aukotis, | 
tas neturės teisės ir garbę pcl- j

Dar porą žodžių dėl darbo ] 
siaurumo arba platumo. Prof. 
K. Pakštas savo pastabose dėl ; 
mano straipsnio siūlo susisiau
rinti ir išlaidų sąmatą gerokai , 
apkarpyti, nusiskųsdamas A- i 
merikos lietuvių šykštumu Lie- . 
tuvos reikalams. Kiek turėjau , 
progos pažinti Amerikos lietu
vius per keturis mėnesius lan- , 
kydamas jų kolonijas .turiu pri
pažinti, kad jau nebėra pagrin
do nusiskųsti lietuvių duosnu- 
mu tautos reikalams. Nuotaika 

, iš pagrindų pasikeitė gerojon 
pusėn. Žmonės aukoja kiek gali 
ir ketina ateityje Lietuvos va
davimo darbą pagal išgalės pa
remti. Dabar eilė visuomenės 
vadams parodyti savo sugebėji
mų Lietuvos vadavimo darbų 
dirbti i kurį juos skatina tėvy
nės sunki padėtis. Jeigu darbas 
tik bus įstatytas i tinkamas vė
žes ir pagal išgalės varomas 
pirmyn, visuomenės parama eis 
didyn.

Todėl mano nuomone siaurin
us nėra reikalo ir numatytus iš
laidoms 40,000 dolerių į metus, 
visiems sutartinai dirbant, len
gvai sukelsime. Pav., katalikų 
visuomenė organizuota į dau
giau kaip 100 parapijų, planin
gai dirbant be didelių sunkumui 
gali sukelti vidutiniškai nuo! 
kiekvienos parapijos i metus po 
200 dolerių — 20,000 dolerių. 
Tautininkai ii' socialistai su 
sandariečiais, kurie turi savo 
eilėse labiau pasiturinčių biz
nierių ir profesionalų elementą 
lengvai gali sukelti kitus 20,000 
dolerių. Pasiryžkime tik 1942 
metais tai įvykdinti. Šiems me
tams užteks, jei pusę kalbamos 
sumos galėsime paskirti Lietu
vos vadavimo reikalams. Baig
damas tas kelias pastabas no
nų pasiūlyti konkrečiai jau 
šiais metais gegužės 15-tą dieną 
(Lietuvos Steigiamojo Seimo,

i

I
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Į mano straipsnį “Suaktyvin- jams.
kime Lietuvos vadavimo dar-| (Reikia pažymėti,- kad tauti- 
bą”, paskelbtą spaudoje vasa-'ninku konferencijoje dalyvavo 
rio mėnesį, atsiliepė įvairių pa
kraipų lietuvių spauda Ameri
koje.

Džiugu, kad visų srovių žmo
nės pripažįsta reikalą aktyves
nio Lietuvos vadavimo darbo, nės prasidėjusios nuo pirmo po- 

itik kol kas dar nesusitaria dėl sėdžio galėtų pražudyti pačią
. to darbo plotmės ir finansavi- bendro darbo idėją.

i

veik vien tautininkai. Katalikai 
nedalyvavo. Tautininkai dėl va
dovybės susiskaldę į sandarie- 
čius ir tautininkus. Red.).

Nuomonių įvairumas ir pešty-
Į 
I

Beveik su 
mo bei vadovybės. Darbo prog- 100 nuoš. tikrumu galima pasa-
ramą diktuoja pats gyvenimas, kyti, kad tokiame konglomera- 
todėl nebūtų tikslu šiandien gi- tiškame susirinkime būtų neį- 
lintis į programos smulkmenas, manoma išrinkti vieninga ir 

Daugiausia nuomonių skirtu- darbui tinkama organizacijos 
imu pasireiškia dėl vadavimo vadovybė; o jeigu ir būtų iš- 
darbo finansavimo ir tam dar- rinkta, tai ji neturėtų pasitikė- 
bui žmonių parinkimo. Tauti- jimo ir jos darbas būtų nevai- 
ninkų srovei artimesnė spauda singas.
bando įtikinėti lietuvių visuo- Įsigilinus į lietuvių visuome- 
menę, kad reikia atsisakyti nuo nės gyvenimą Amerikoje reikia 
srovinio principo ir vietoje sro- pripažinti, kad bendram ir Vie
viu susitarimo siūlo mechaniš- nvngam darbui kito kelio nebe- 
kai sudaryti vieną Lietuvos va- lieka, kaip tik srovių susitari- 
davimo organizaciją su bendru mas.
ir tik vienu fondu, tam darbui Rimtam ir atsakomingam Lie- 
finansuoti. tuvos vadavimo darbui dirbti,

Dėl Priverstinos Karinės Prievolės
“Darbininkas” kovo 19 

d. turėjo straipsnį apie 
priverstiną karinę prievo
lę Amerikoj vaikinams 
nuo 18 iki 20 metų am
žiaus. Straipsnį pasirašęs 
Legionierius. Autorius nu
rodo, kad tą sumanė Ame
rikos Legionas ir kad ta 
organizacija bandysianti 
Kongresą įtikinti, kad ta-

me dalyke reikia tuoj be 
atidėliojimo išleisti įstaty
mą. Legionierius tam su
manymui pritaria ir jį re
mia. Bet “Darbininko” re
dakcija pridėjo pastabą, 
kad straipsnis yra disku
sinis ir kitaip manantieji 
kviečiami išsireikšti.

Prie tokių kitaip manan
čių prisiskaitau ir aš ir va

atstovo

atstovų 
tuo ge-

nariai nusitaria 
atatinkamu mo-

Lietuvos vadavi- 
nariais yra visi 

per savo dele-

Naujakurių Vargai

akcine (šerine) bendrove, bet 
nė vienas nenurodė geresnių 
būdų Tarybos darbui finansuo
ti. Kritika kokio nors sumany
mo tada yra vaisinga, kada 
prieš nevykusį pasiūlymą duo
damas geresnis pasiūlymas. 
Tuo tarpu nemačiau spaudoje 
kito pasiūlymo, kaip finansuoti 
Lietuvos vadavimo darbą. Savo 
siūlymui pagrindą ėmiau iš gy
venimo. Visur draugijose yra 
priimta tvarka, jeigu norima į- 
gyvendami kokį nors svarbesnį 
sumanymą reikalaujantį lėšų, 
tai draugijos 
apsidėfi save 
kesčių.

Šiuo atveju 
mo draugijos 
lietuviai, kurie
guotus į bendrą Tarybą atsto
vus ir siunčia savo piniginę pa
ramą Tarybai, mokėdami į ben
drą kasą po lygiai, nuo kiekvie
no nario. Kol mes to teisingo 
dėsnio nepriimsime, tol, iš ank
sto galima pramatyti — Lietu
vai Gelbėti Tarybos darbas ne
bus sėkmingas, nes be lėšų Ta
ryba nieko negalės nuveikti.

“Vienybės” laikraščio bendra
darbė p. Lapienė padarė man 
priekaištą, kad aš perdaug dė
mesio savo siūlyme skiriu dole
riui ir lyg užmirštu žmones, ku
rie tą darbą dirbs.

Galiu užtikrinti gerb. “Vieny
bės” bendradarbę, kad aš nesu 
dolerio vergas ir visad aukščiau 
visko statau žmogų. Bet reikia 
neužmiršti ,kad Lietuvos vada
vimo darbe ir geriausi bei iš-

Teoretiškai žiūrint tai gražus tegu visos lietuvių visuomenės mintingiausi žmonės be tinka- 
pasiūlymas, bet praktiškai lie- srovės ir organizacijos išrenka mų kovos įrankių — pinigų, 
tuvių visuomenėje Amerikoje iš savo tarpo pačius gabiausius 
įgyvendinti neįmanomas. jtr išmintingiausius veikėjus,

Mass. valstybės tautininkai, kurie susirinkę kartu ir turėda- 
sandariečiai ir socialistai nese- mi prieš akis tokį didelį tikslą, 
nai sušaukė visų savo draugijų lengviau susitars dėl bendro ir 
atstovų suvažiavimą ir išrinko vieningo darbo. Tai tiek dėl 
bendrą komitetą iš 21 asmens, žmonių parinkimo Lietuvos va-

Tautininkų spauda ragino ir davimo darbui.
kitas kolonijas pasekti Mass.' Dabar pats svarbiausias ir 
valstybės lietuvių pavyzdžiu ir jautriausias klausimas — Lie- 
visur organizuoti panašius vie-; tuvos vadavimo darbo finansa- 
nybės komitetus. ! vimas.

Jau pirmame to komiteto po-Į Ankstyvesniame savo straips-
sėdyje Bostone, kaip sužinome nyje buvau pasiūlęs, kad kiek- ti pačius geriausius žmones, 
iš spaudos, atsirado dideli sun- viena srovė siųsdama savo ats- bent mano siūlymas to kelio ne- 
kumai sudaryti vieningą, vi- tovus į bendrą Tarybą vada vi- užstoja, tai nėra ko baimintis, 
siems priimtiną, vadovybę. i mo darbui finansuoti mokėtų į kad labai tinkamai Lietuvos va- 

T“—---- 1— —:x—i: —•------*— m---- u— u— i.:_i—~ davimo darbui žmonės paliks
nuošaliai to darbo.

Mano siūlymas įpareigoja vi
sas sroves netik prisiimti garbę 
turėti atstovus Taryboje, bet ir 
pareigą proporcionaliai turimų 
atstovų skaičiui nešti tos Tary
bos finansavimo naštą.

kaip geriausias dailydė be kir
vio arba piūklo nepadaro krės
lo, taip ir jie nieko pozityvaus 
nenuveikia Lietuvos išvadavi
mui.

Beabejo už vis svarbiausia su
rasti Lietuvos vadavimo darbui 
tinkamus žmones, bet taip pat 
svarbu juos aprūpinti jų veiki
mui būtinomis priemonėmis — 
pinigais.

Kadangi visos srovės turi ga
limumo į bendrų Tarybą nusiųs- 

kaip sužinome nyje buvau pasiūlęs, kad kiek- ti pačius geriausius

Jeigu sunku susitarti vienos tos Tarybos kasą nuo kiekvieno 
valstybės lietuviams, kurie ar-' atstovo po 1000 dolerių į metus, 
čiau viens kitą pažįsta, tai juo 
sunkiau būtų dirbti bendrą dar

ybą susiėjus nepažįstamiems, at
sitiktinai į tokį bendrą susirin
kimą atvažiavusiems iš visų A- 
merikos lietuvių kolonijų veikė-

kol Lietuva gaus laisvę.
Šis pasiūlymas susilaukė dau

giausia priekaištų spaudoje. 
Vieni sakė, kad tai pirkimas 
vietų Taryboje, kiti tiesiog pa
vadino tokios formos Tarybą,

— B. Bieliukas, sovietų 5,000 litų. Pabrangus ne 
Rusijos žemės ūkio banko tik plytoms, bet ir visoms 
Lietuvos respublikos kon- kitoms statybos medžia- 
toros valdytojas, paskelbė, goms, o taip pat pakilus 
kaip eina paskolos dalini- darbininkų atlyginimams, 
mas tiems naujakuriams, iš šios sumos joks “nauja- 
kurie iš sovietų valdžios kuris” mūrinio namo ne
gavo nuomon žemės. Ru- pastatys. Dar tenka paste- 
siškojo banko lietuviškas bėti, kad paskolos duoda- 
valdytojas atvirai prisipa- mos iš 3,5%, be to, 1% mo- 
žįsta, kad paskolos dalini- karnas vietinėms kredito į- 
mas eina nesklandžiai, staigoms, tad iš viso išei- 
Apskričių vykdomieji ko- na 4,5%. Pati paskola yra 
mitetai dar ligšiol neat- trumpo laiko.
siuntė sąrašų tų asmenų, i iš visų tų, pačių bolševi- 
kurie žemę nuomon yra k skelbiaml£ davini ma. 
gavę. Trobesiams pasista-'^y kad okupantai siekia 
tyti numatyta paskola ap- vaHinam„=
dalinti 4,000 naujakurių. 
Tačiau tokių “naujaku
rių” iš viso yra 30,000, tad 
ligšiol dar neaišku, kur 
turės prisiglausti likusieji 
20,000 “naujakurių”, kurie 
jokių trobesių neturi. Me
diniams trobesiams pasta
tyti duodama po 2,500 Ii-Į 
tų, o trobesiams iš nede
gamos medžiagos — po 
5,000 litų. Tiesa, medžiai 
parduodami už 20% nus
tatytos taksos, tad už 
šiaudinės bakūžės staty
bai reikalingą miško me
džiagą reikėsią mokėti 
tarp 550 — 750 litų. Bet 
visam kitam įrengimui ne
belieka nei pilnų 2,000 litų. 
Kaip už tokią “gausią” pa
skolą naujakuriai turės į- 
sikurti, tur-būt težino vie
ni bolševikų gudragalviai. 
Savaime suprantama, kad 
mūrinių namų niekas pa
statyti negalės, nes tam 
reikalui skiriami tiktai dtųėsi į kolchozus.

9

pastatyti vadinamus nau- 
* jakurius į tokią padėtį, 

kad jie jokiu būdu nega
lėtų žemėje įsikurti. Tuo
met okupantai privers 
vargšus ūkininkus parsi
duoti į kolchozų baudžia
vą, o dėl akių bus skelbia
ma, kad ūkininkai “laisva 

į valia” dedasi į kolchozus. 
To paties siekia ir okupan
tų kainų politika. Panaiki
nus visą privatinę preky
bą, ūkininkai yra verčia
mi visus produktus par
duoti subolševikintuose 
kooperatyvuose arba vals
tybinėse krautuvėse. Už 
ūkininkų parduodamus 
produktus nustatytos, pa
lyginti, žemos kainos, tuo 
tarpu visa tai, kas ūkinin
kui reikalinga, kainuoja 
labai brangiai. Tad oku
pantai siekia ūkininkus 
privesti prie bankroto, 
kad ir jie “laisvu noru”
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Mūsų idealai—Amžinasis Gėris, 
darbas — Tėvynės laimė, 
jaunystė — ateities gerovė.

MERGAITĖ KUNIGAS SUŽADĖTINĖ
didelį gaisrą čia uždegs... 
Netokia Teresytė...

Apaštalai, kunigai že
mės druska. Kristaus žo
džiai. Bet ir druska gali 
sudrėgti, sugesti. Ir ji rei
kia saugoti, užlaikyti. Čia 
vėl atpluša Teresėlė.

Savo maldas aukojam 
už Viešpaties apaštalus. 
Turim būti jų išganymo 
pasiuntiniai. Tokia mūsų 
pareiga: žemės druską už
laikyti.

Meilioji Teresytė tikėji
mo aistra, meile vadina
ma, dega, liepsnoja:
— Jaučiu šaukiama už 

Kristų kovoti... Norėčiau 
būt kunigu, apaštalu, Baž
nyčios mokytoju... Mano 
širdis trokšta kankinės 
vainiko! Norėčiau karo 
lauke kristi, už mūsų mo
tiną, šventąją Bažnyčią, 
bekovodama. O Dieve, no
rėčiau pereiti visą pasaulį 
ir skelbti Tavo vardą! Aš 
norėčiau visuose stabmel
džių kraštuose pastatyti 
kryžių.

Teresėlės degąs noras 
nesudega tuščiomis. Jos 
meilė nebergždžia. Savo 
malda, pasiaukojimu Baž- 
riyčiai daugaiu už daugelį 
kunigų ji padaro.

Moksleivės, įvairaus 
plauko inteligentės kar
tais lūkuriuoja, vietoje 
tūpčioja ir nesusivokia, 
kokia jų misija Bažnyčio
je...

Kabaretų damos, gatvės 
mergaitės, moterų salionų 
garbintojos, plačiaširdės 
jaunuolės, pasukit į sim
patiškąją, moderniąją Te
resėlę, ir ji jūsų misiją

Romansuodamas moks
leivis mėgsta dažnai pa
klaust, kodėl, esą, Kristus 
joms, mergaitėms, kuni
gais būti neleidžiąs. Ir jos 
norinčios, geriausiais ku
nigais būsiančios...

Kunigu būti gali ir mer
gaitė... Tiesa, jos delnų ne
palies šventieji aliejai, 
šventu patepimu nepateps 
jos galvos nė vyskupas... 
Bet ir mergaitė gali būt 
kunigas, dvasios, darbo, 
aukos kunigas. Toks kuni
gas buvo ir Teresėlė.
— Atėjau sielų gelbėti ir 

ypatingai už kunigus mel
stis. Aš meldžiuos už visus 
kunigus, neišskirdama ir 
tų, kurie civilizuotuose 
kraštuose gyvena: šių pa
starųjų darbas nė kiek ne- 
lengvesnis už tų, kurie e- 
vangeliją pagonims skel
bia. Visose maldose noriu 
prisiminti Kristaus vieti
ninką žemėje — popiežių. 
Šis pirmutinis ir svarbiau
sias mano gyvenimo tiks
las.

Šie žodžiai pasakyti, tro
kštai pareikšti ne pirmai
siais amžiais, bet net 19 
amžiuje. Ši Teresytės mi
sija gyva ir šiandien.

Mūsų eros žmonės kuni
gų silpnybėm mėgsta jo
dinėti. Kai kurie čia težino 
saldžiai nusijuokti, bai- j 
sias grimasas parodyti. Ir 
kai kurie rašytojai, savo 
Dievą seniai jau pakasę, 
donkichotišku stropumu 
išjoja čia kęvos arenon... 

t Pasiaukojančių kunigų jų 
plunksna bijo kaip šikšno
sparnis šviesos; kaip višta 
šiukšlyne surankios, pri- j 
pešios jie visokių kunigo i jums nurodys, 
krislelių, dar juos išpūs ir1 Iš “M. J-tei”

Viename kaime gyveno Pily
pas ir Stasė. Jiedu labai vienas 
antrą mylėjo ir pasižadėjo vie
nas antram iki mirties būti iš
tikimi. Bet prieš pat vestuves 
sužadėtinė susirgo. Paliego po
ra savaičių ir mirė. Prieš mir
dama dar prašė sužadėtinį, kad 
tas kitos nevestų, jeigu ji nu
mirtų. Ranką prie krūtinės pri
dėjęs, prisiekė Pilypas niekad 
kitos nevesti.

Bet ir metams nepraslinkus, 
Pilypas pamiršo savo mirusiąją 
sužadėtinę ir jai duotąjį žodį. 
Jis jau kitą pamilo ir susitarė 
su ja.

Sukvietę gimines ir pažįsta
mus, jaunieji važiavo į bažny
čią susituokti. Kelias, kaip ty
čia, ėjo pro kapines, kur po su- 
vusiais vainikais gulėjo sužadė
tinio pamirštoji Stasė. Priva
žiavus jiedviem kapines, jau
nųjų vežimas sustojo ir nė iš 
vietos. Vežėjas neriasi iš kailio, 
čaižo arklius botagu, o tie nė 
krust, kaip įkasti stovi. Sustojo 
ir visi vežimai, važiavusieji pa
skui. Karklų krūme .ties kuriuo 
sustojo vežimas, Pilypas išgir
do baisą, lyg paukštė būtų čiul
bėjusi: “Pilypai, Pilypai! Cia- 
čia-čia, čia-čia-čia!”
— Kas čia mane šaukia? —ta

rė jaunasis. —Gal būt. nori 
pasakyti, kaip iš tos bėdos išsi
kasti. Eisiu pažiūrėti, — krei- 

o
jūs tuo tarpu čia manęs palau
kit, ilgai neužtruksiu. — Ir, pa
likęs savo jaunąją vežime, nu
ėjo Pilypas, kur čiulbėjo paukš
tė. Kai tik prisiartino prie krū
mo, paukštė pakilo ir, čiauškė
dama : “čia-čia-čia. Pilypai”, 
nuskrido į kapines. Beeidamas 

i
Įkandin tos paukštės balso. Pi- f 
lynas atsidūrė ties savo miru- 

Isios sužadėtinės kapu. Jis krūp
telėjo, pamatęs čia pat apleistą 
sužadėtinės kapą, kurio nebuvo 
aplankęs nuo tos dienos, kai ją

pėsi jis į vestuvininkus.

PUSKATALIKĖ

čia palaidojo. Staiga žemė po 
kojomis pradėjo smegti ir Pily
pas atsidūrė požemy.

Kada jis atsikvošėjęs apsi
žvalgė — visur buvo tamsu ir 
dvokė pelėsiais. O tokia buvo 
tyla, kad buvo girdėti, kaip 
plaukai ant__ galvos šiaušiasi. 
Toj tyloj pasigirdo duslus deja
vimas: “Ū-u, ū-u!”. Pilypas ne
jučiom pažiūrėjo į tą pusę ir 
pamatė apipuvusį karstą. Tas 
karstas pradėjo judėti ir ėmė 
skirtis lentos. Vaikinui net pa
dai nusmilko. Iš karsto išlindo 
ištižęs lavonas ir, nutvėręs jį 
už rankos, tarė sutrūnijusiu 
balsu:
— Ar nepažįsti savo sužadėti

nės?... Seniai aš tavęs laukiu?..
— Nejaugi tai Stasė? — ding

telėjo Pilypui mintis. — Taip 
atsimainiusi.
— Sėskis! — tarė sužadėtinė 

ir pasodino jį ant savo karsto. 
Paskui sumanė svečią pavaišin
ti: pripylė kaukolę kažkokio 
skysčio ir ragina jį gerti:

— Išgerk, mylimasis’ — Se
nas ir skanus kapinių vynas...

Pilypui gi tas kapinių vyno 
skonis atrodė gaižus ir labai a- 
bejotinas, bet gėrė, nes nebuvo 
kas daugiau daryti, nors gurk
šniai kamuoliais jam atsistojo 
gerklėje. Išgėręs jau pakilo iš
eiti, bet numirėlis jį vėl atgal 
pasodino ir pripylė antrą taurę. 
Vaikinas atsiprašinėjo, kad ne- 
begersiąs daugiau, bet nieko 
nepadėjo — tokia vaišinga bu
vo šeimininkė. Susiraukęs ir 
baisiai nenoromis jis išgėrė ant
rąją taurę — ir atsistojo eiti, 
bet sužadėtinė jį vėl atgal paso
dino ir pripylė trečią.

— Negaliu pakęsti tokio per-! 
dėto mandagumo, — nekantra
vo Pilypas. Bet užsimerkęs, vie
nu gurkšniu jis ištuštino ir tre
čią taurę, kad tik greičiau ga
vus iš čia ištrūkti. Dabar suža
dėtinė jo nebesulaikė.

— Dėkui, — sako, — kad man 
duotąjį žodį ištęsėjai. Dabar ga- į 
Ii sau eiti, — ir, palydėjusi jį 
iki kapo angos, išleido laukan. 
Pilypas, pasijutęs vėl gryname 
ore, atsikvėpė iš visų plaučių 
ir, išsiėmęs laikrodėlį, pasižiū
rėjo, kuri dabar valanda. Laik-i 
rodis buvo sustojęs ir rodė tą: 
pačią valandą, kurią jis buvo a- 
tėjęs į kapus. Labai nusistebė
jo Pilypas, kai ant vieškelio ne
berado vestuvininkų. Niekur ne
buvo matyti nė vieno žmogaus. 
Tada jis leidosi bėgti keliu ir ; 
sutiktus žmones klausinėjo, ar j 
nematė kas vestuvininkų. Bet 
tie žmonės nieko apie vestuves 
nežinojo. Pagaliau jis 
bažnyčią ir ėmė laužtis 
klausinėdamas žmones, 
matė vestuvininkų. Bet 
atsakė, kad nematė.

— Kas jūs per žmonės, 
nematėt
Pilypas. —Bet žiūri — kad čia 
nėra nė vieno jam pažįstamo 
žmogaus. Apsižvalgęs aplink, 
pastebėjo, kad ir pati vieta la
bai pasikeitusi.

— Ar aš girtas, ar sapnuoju ? I 
— tarė sau Pilypas, ir papasa-i 
kojo žmonėms, kas jam buvo 
atsitikę. Žmonės tik galvas ( 
kraipė ir stebėjosi. Iš kažin kuri

i atkreteno senas susikūprinęs ei- ’ 
getą ir tarė:

I

pribėgo i 
vidun, ■
ar ne- 

žmonės

kad! 
vestuvių, — bambėjo' 

i

Jau žinome, kad esi katalikė.
Eini mišių; priiminėji Švenčiau
siąjį. dalyvauji rekolekcijose: 
priklausai prie Įvairių dievotų 
draugijų.

Tave mato bažnyčiose...
Mėgsti kalbėtis su kunigais ir

su vienuolėmis.
Atlieki novenas savo šventų

jų patronų atminimui.
Net sudrebi, kai išgirsti sa- , kuoja.

kant pamokslus apie pragarą. | kvailus paklydimus ir visokių

Bet kitais atžvilgiais 
sauiietė.-

Mėgsti rengtis pagal 
Maždaug visur buvo j i. 
ką visos daro.

Esi... kaip kites. bet tos. ku
rios yra “geros”.

Taip, kad draugijoje, pasau
lyje vos išsiskiri iš tų, kurios 
i netiki, iš tų, kurios neprakti- 

, iš tų, kurios išpažįsta
i

esi pa- sektų apeigas.
Aš žinau, kad esi, kaip mėnu- 

madą. j lis, tikėjimo ir dorovės dalyke, 
Darai, ir kad per savo įvairius ketvir

čius rodais čia uoliausia iš uo
liausiųjų. čia pasauliškiausia 
tarp pasauliškiausiųjų.

Dvejoji ir svyruoji.
Iš vienos pusės tave stumia 

sąžinė, o iš antros — “ką žmo
nės pasakys” ir noras įtikti pa
sauliui... Iš “V. K.”

Britų ūkininke kukliai 
pasirengus darbuojasi ‘ka
ro darželyje’, kad padėjus 
laimėti karą, kuris veda
mas žūt-būtinėse kovose 
su naciais ir italais.

... Sportininkas Jeff Heath, Clevel^nd Indian’s outfielder, Fort Nfyers. 
Fla., kur Cleveland Indians treniruojasi, jis po praktikos laiko maudosi 
ir žaidžia fontaną imituodamas.

Sakoma, kad šios rūšies skrybėlė pilnai apsaugo
ja nuo karštų saulės spindulių. Keista, vieni bėga į sau
lę, kiti slepiasi nuo jos.

— Tai prieš šimtą metų yra 
buvęs toks atsikimas, dar aš ta
da piemenukas buvau, paskui 
kiaules bėgiojau. Visi tie žmo
nės jau seniai nebegyvena —jų 
ir kaulai supuvę.

Pilypas, išgirdęs tuos žodžius, 
stovėjo, kaip apglušęs.

“Mūsų Pasakos”.

ir kur tarnauti eisiu — bus len
gviau.

Naiviai, liurbiškai galvoda
mas, naiviai, liurbiškai ir pada
ro.

Dėl ko gyvenime kartais taip 
nelemtai atsitinka? Dėl to, kad 
žmonės neturi reikalingo susi- 

' pratimo ir kad jiems stiprios 
■ valios trūksta. Jos neturėda-

MOKSLEIVIS PRIE NIAGAROS imas, žmogus nelaimingas pa- 
idaras, daug norjs. daug prade
dąs, daug ir labai besikamuo- 
|jąs, tik nieko nepadarąs, nieko 
: nepasiekiąs. Bevalis žmogus vis 
vietoj tūpčioja.

Atverskim antrąją lapo pusę. 
Žiūrėk, pasiryžta kas sąžinin
gai dirbti — iš ištveria; sugal
voja įvairiausių planų — juos 

į įvykdo: aukštąjį mokslą pasiek- 
įti pasiryžta — pasiekia. Tai va
lios vyrų darbai!

Adolfas pajunta norą tingi
niauti, lengviau mokinio dienas 
gyventi. Bet ne, šalin pagundos 
— į darbą. į priekį! Adolfas 
persigali, laukąjį išdumia tingi
nio''’kuždesį.

Kaip pasakų raganos užpuola 
žmogų nelaimės, nepasisekimai. 
Bet žmogus nė krust nuo jų. Jis 
žino: pasiryžėlis dažniausiai bū
na laimėtojas.

Nenuostabu, kad valingiems 
žmonėms lenkiasi kiekvienas 
darbas, visokios kliūtys su
klumpa po jų kojomis, bet ne 
jie po jomis.

Šitokia dvasios atspara, patva
ri ir viską įveikianti galia yra 
stiprios valios išdava.
— Ar galima įsigyti stipri va

lia? — girdžiu klausiant.
Vienas žmogus turi silpnesnę 

valią, kitas stipresnę. Valia gali 
būti stiprinama. Ką sakau gaU 
būti! Ji turi būti stiprinama! 
Vienam čia teks daugiau, kitam 
mažiau padirbėti. Bet vis teks.

Drauguži, dėl savo laimės ir 
gerovės už valios stiprinimo 
darbo! Neklausk, ar galima, tc- 
klausk, kaip galima; nesakyk, 
ar galėsiu, tesakyk — tikrai ga
lėsiu! Iš “M. J.”

KRIOKLIO
Dvasios Niagara

Savitvarda — kuriamoji gyveni- todamas ir aukštai aukštai iš-
mo jėga. Fr. w. Foersteris. šokdamas į viršų, lyg pašėlęs,

nesuvaldomas gamtos gaivalas, 
■ neapsakomu smarkumu gaiva- 
itrukčiais krenta puola žemyn...

Pasiimk bet kurį geografijos 
vadovėlį, kur apie krioklius at-i 
siversk. Juodomis raidėmis bal-;, . . . « . i Moksiervų, ties šia putotąja ga-tame popieriuje rasi parašyta:' _ ,

x f - lybe sustojusi, šiurpuliai nukre-Siaures Amerikoje tarp Eno . j t r
. , , . .. čia, žadą užima...Ontario ežerų spokso vienas iš; 

didžiausių pasaulio krioklių, gal 
net pats didysis. Jau, tur būt, 
nusivoki: galvoje Niagaros
krioklį turiu.

Sakysim dėl laimingų sąlygų 
mes ar jis ekskursuoja į Niaga
ros krioklį ir jo apylinkes.

Šv. Lauryno įlanka. Iš još Šv.
Lauryno upe mūsų draugytis į 

' Ontario ežerą pūkšnoja. Pa
plaukiojęs po liūliuojančias eže
ro bangas, jis išlipa ežero pa
krantėje.

Čia eina, važiuoja. Jau iš tolo 
jis išgirsta duslų ūžesį, krioki
mą. Juo arčiau, juo ūžesys didė
ja.

Po kiek laiko moksleiviškos
akys pamato ir patį vandens 

i galybės milžiną krioklį, čia ū-
žesys didžiausias. Vanduo, pu-

ŠĖRIAU ŽIRGELI...
bėriau žirgelį per savaitėlę. 
Pasibalnojau per valandėlę. 
Gavau laiškelį — reik į karą jot, 
Sėsk ant žirgelio, su priešu kovot. 
Visi karininkai kuopas išrikiavo, 
šaulius partizanus visus apginklavo, 
Uždėjo šautuvus ant jųjų pečių, 
Prisegė kardus prie kairių šonų, 
žirgo pasagėlės Šviesiai sužibėjo. 
Viešas vieškelėlis visas sudulkėjo. 
Visi žinojo — jojo ant mirties. 
Kad su šiuo pasauliu skirtis jau rei

kės. 
Suūžė patrankos tarp ankstų kainų. 
Susiūbavo medžiai Lietuvos mitkų. 
žūsta broleliai, mirttar kraujuose. 
G jų lavonai guli laukuose. 
Juodbėriai žirgeliai po jų kraujus

--BraKUv* 

O lenkų žuviai mūžyje apskleidžia.

■ žvengta Mr gelis, galvelę mosuoja, 
! Jisai nur atrasti kareivėlį savo,
Jisai neatrodo kareivėlio savo, 
Tik liūdnai namyčių jisai paržings

niavo.
Parbėgo žirgas, ties stonia sustojo, 
Kur tasai kareivis, Kur aš nešiojau. 
Išeina tėvelis, mlslijo sūnelis, 
O kad jis pažiūri—kruvinas balnelis. 
Puolė po kojų bėro žirgelio, 
Baltas rankas laužė, verkė sūnelio. 
O ir motinėlė su skausmu išėjo, 
Kur tasai sūnelis, kur aš jį auklėjau. 
Aš take mažą valioj auginau, 
Kad karėj žūsi, visai nemaniau. 
Pagiriu' kalnelis, kur pro jį jojo. 
Mirusių kūnai žemelę kilnojo.

i Jieji nemanė pro jį jodami, 
, Kad j tą kalnelį sugulk jie patys.

O. Bačkevičaitė.

Pagaliau mūsų jaunasis eks
kursantas kartu su kitais eina 
pažiūrėti, kaip tasai milžinas 
gamtos valdovo žmogaus įkin
kytas milžiniškai elektros jėgai 
gaminti.

Nuostabus Niagaros krioklys, 
milžiniška jo vandens jėga. Tik 
nė kiek nemenkesnę jėgą gali 
turėti ir žmogus... Manai, juo
kauju? Tiesa, ši žmogaus jėga 
nevandeninė, ne iš skystos me
džiagos — ji dvasinė. Ši jėga 
taip pat labai galinga, lyg koks 
didžiulis milžinas; ji galinges
nė už visus vandenis...

Ši dvasios jėga pergali di
džiausias kliūtis, didžiausią 
sunkiausių darbų ratą pasuka; 
ji pergali skurdą; jos neįveikia 
priespauda... i

Kas ši jėga? Valia, stipri va
lia! Šiuo penkių raidžių žodeliu 
pasakom nepaprastą žmogaus 
dvasios galią, žmogui jėgos pri
siversti, ištverti, laimėti duo
dančią.

Ši dvasios jėga, šis nepapras
tas brangus turtas dažniausiai 
tenka pačiam įsigyti, dvasinės 
Niagaros krioklio vanduo tenka 
pačiam užtvenkti, kad gautume 
koncentruotą jėgą — stiprią, 
milžiniško pajėgumo valią!

Žvilgsnis į gyvenimą. Uoliai 
pradeda mokinys mokytis, bet 
sunku: neištveria ir meta; blo
gu įpročiu pasiryžta nusikraty
ti: kiek laiko tęsėja, tik. deja, 
neilgai.

Besimokydamas dėl savo ne
turtingumo Kazys J. turi daug 
vargti, skursti.
— Et, — sako jis. — ko aš 

vargsiu: geriau mesiu mokęsis

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.
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Pasakyta IMI Metais, Vasario U d., Chkagoje
Lietuva yra paradoksų 

šalis. Daug netikėtumų ji 
turėjo praeity ir dar turės 
ateity. Jos žemė buvo ap
gyventa lietuviais nuo 
prieškrikščionybės laikų, 
tačiau jos konsoliduota 
valstybė įsikūrė tik 13 
šimtmety. 14-tam ir 15- 
tam šimtmety ji pasiekė 
savo zenitą — buvo viena 
iš didžiausių ir stipriausių 
valstybių Europoje, šešio
liktam šimtmety “suėjo” į 
sąjungą su Lenkija, o 18- 
tam šimtmety pateko Ru
sijos hegemonijon ir ten 
vargo bei kentėjo per 120 
metų. Ne vienas manė, 
kad Lietuva jau išdildyta 
ir lietuvių tauta palaidota. 
Bet štai atėjo 20-tasis 
šimtmetis. Lietuviai atga
vo spaudos ir organizaci
jos laisvę. Į pirmąjį tautos 
seimą sušaukė per 2,000 
atstovų, maždaug tiek 
žmonių, kiek mes čia tu
rime šiandien. Tas seimas 
jau pareiškė mintį Lietu
vos ir lietuvių tautos vals
tybines teises. Netrūko 
nei dešimtmetis — Rusija 
iš Lietuvos išsinešdino — 
Lietuvą užėmė Vokietija. 
Ir Vokietijai tebevaldant 
lietuviais apgyventą teri
toriją, Lietuva paskelbė 
savo Nepriklausomybę 
1918 m. vasario 16 d., sa
vo šešių šimtų metų sos
tinėje — Vilniuje.

■

Nepriklausomybę pas
kelbus teko tą paskelbimą 
įkūnyti ir įteisinti. Lietu
vos teritorija tada buvo o- 
kupuota vokiečių, prie jos 
juridines pretenzijas reiš
kė rusai, o politines len
kai. Tat su jais visais teko 
kovoti ir pagaliau 1920 
metais pasirašyti su So
vietine Rusija Taikos su
tartį, kuria ji pripažino 
Lietuvą savarankišką ir 
nepriklausoma valstybę, su 
visomis iš tokio pripažini
mo išeinančiomis juridi
nėmis sėkmėmis ir gera 
valia atsisakė visiems am
žiams nuo visų Rusijos su
vereniteto teisių, kurių ji 
turėjo lietuvių tautos ir 
teritorijos atžvilgiu.

Po šios sutarties pasira
šymo prasidėjo mezgimas 
santykių su kitomis vals
tybėmis ir tvarkymais vi
daus reikalų.

Per 20 metų nepriklau
somo gyvenimo lietuvių 
tauta padarė stebuklus: 
sumodernino ir suindus- 
trializavo žemės ūkį; at
statė ir ištobulino susisie
kimą; išvystė pramonę ir 
prekybą; nustatė kraštą 
mokyklomis ir kitais mo
derniškais pastatais; įve
dė priverstiną ir nemoka
mą 6 metų mokslą pradi
nėse mokyklose; aptvarkė 
ir iškėlė rusų paliktą var-

• X

gingąjį darbininkų ir vals-. 
tiečių gyvenimą — pakei-’ 
tė viso krašto ir visų pi
liečių išvaizdą. Lietuva 
buvo priartėjus Skandina
vijos kraštams ,o lietuviai^ 
vakarinės 
nėms.

Lietuvos 
jos žmonių 
čiau, nepatiko imperialis- j 
tinei Rusijai ir ji žūt būt 
nusistatė Lietuvą ir kitas 
gražiai klestančias Balti
jos valstybes sumindžioti 
ir rusiškam komunizme 
palaidoti.

Iš pradžios ji manė tą 
padaryti propaganda ir a- 
gentų pagalba, bet kuo
met tas nelipo prie laisvų
jų lietuvių, latvių, estų ir. 
suomių, tuomet buvo pasi
rinkta militariškos agresi
jos ir okupacijos priemo
nė.

Šitos priemonės pagalba, 
1940 birželio mėn. 15 d 
Lietuva buvo okupuota bei 
užvaldyta, ir iki šiol valdo-i 
ma bei griaunama ir dar
koma.

Lietuva, dabar, faktinai! 
(ne juridiniai), yra Rusi-, 
jos dalimi. Ji jokios vals
tybinės laisvės ir nepri
klausomybės neturi. Visi 
valstybiniai reikalai yra 
sukoncentruoti Maskvoje. 
Maskva gi kalba nė Lietu
vos, bet Sovietų Sąjungos 
reikalais, o sovietų Sąjun
ga yra ta pati Rusija, iš 
kurios Jūs ir aš išbėgom.

Caristiųpje Rusijoje ken- 
tėjot jūs, o komunistinėje 
Rusijoje kenčia jūsų bro
liai ir seserys. Iš jų yra 
atimtas visas turtas ir vi
sa laisvė. Jie nebeturi nei 
ūkių, nei namų, nei pini
gų. Ūkiai ir kitoki nekilno
jami turtai nusavinti, o li
tai iškeisti į beveik bever
čius rublius — žmonės pa
versti į sovietinės Rusijos 
baudžiauninkus bei įran
kius.

Tai skaudu ir baisu. Tie
siog sunku įsivaizduoti de- ’ 
mokratiškos valstybės j 
žmonėms visas tas nelai
mes ir kančias, kurias da
bar pavergtieji lietuviai 
kenčia ir neša. Tačiau taip 
yra ir tenka kentėti, kol 
karas eina, kol jėga veikia. 
Nes tos jėgos jėga pakeis-' 
ti negalima.

Tą pavergtieji supranta) 
ir iš mūsų negalimo nerei-i 
kalauja. Jie arba jų var
gai reikalauja ir sveikas i 
protas diktuoja daryti tik | 
tą, kas galima ir kam rei-i 
kalinga. O galima ir yra 
reikalinga stipriai ruoštis 
ir gyvai dirbti teisinėje bei! 
racionalinėje krypty, Lie-1 
tuvą išvaduoti ir paverg
tiems broliams laisvę grą
žinti.

Vadavimo darbas nėra ir į

i ................... |

Europos žmo-
i

progresas ir 
gerbūvis, ta-

v •

•p

! Įsigykite ;

PILIETYBES KATEKIZMĄ
; Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir ; 

Priedermes
! Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug ! 
; jums padės, nes joje randasi daug Klausimą ir Atsakymų J 

anglų ir lietuvių kalboje.
[ Kaina Tik 25c.

Siųskite užsakymus:
į “DARBININKAS”
! 366 W. Broaduay, * So. Boston, Mass.

★ ★

PRANEŠIMAS

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMOCENTRO
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis. MIC., Dvasios Vadas; Kun. J. Padvaiskas, 
— Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirmininkas; B. Jakutis— 
11 Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raitininkas. 7 Mott St., 
Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė. 6 Commonwealth 
Avė., Worcester, Mass.; J. Svirskas ir P. Mažuknaitė—Iždo Glo
bėjai. "Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

“Darbininko” Elektrikinių Daiktų 
Krautuvės Iškilmingas Atidarymas 

Įvyks šeštadienį, kovo 29 d.,

“Darbininko” skaitytojams ir prieteliams džiugu 
pranešti, kad šalę spaustuvės atidarėme įvairių įvai
riausių elektrikinių daiktų krautuvę.

Šį baisiųjų kovų bei karų amžių tikrai galime pa
vadinti elektros amžiumi. Elektrą vartojame ne tik 
apšvietimui, bet virimui ir kepimui, skalbimui ir pro- 
symui, šlavimui ir valymui, grojimui ir programų 
klausymui, laiko sužinojimui ir šiaip visokių patogu
mų įgyjimui. Nereikia mokslo nei didelių turtų, kad 
naudotis elektros reikmenėmis.

LDS Centro Valdyba nutarė užleisti “Darbinin
ko” Administracijos kambarį krautuvei, o administra
cija užėmė patalpas redaktoriaus, kuris persikėlė į ra
mesnę vietą (antrame aukšte). “Darbininko” adminis
tratorius ir spaustuvės manadžierius p. Antanas Pel- 
džius kartu bus ir krautvės vedėjas.

“Darbininko” Etektrikos Krautuvė noriai patar
naus visiems asmeniai ir užsakymus priims net laiš
kais. Įsigyk katalogą. Išsirink kokį nori daiktą ir mes 
pasirūpinsime pristatyti į namus prieinamiausią kai
na. Visi elektros išdirbiniai yra garsiausios ir patiki
miausios Kompanijos Westinghouse.

Nors ir nieko nereiktų arba, kad ir nieko nemany
tum pirkti, kviečiame užeiti į “DARBININKO” krau
tuvę pamatyti ką turime, pasigrožėti ir, reikalui esant 
ką nors pasipirkti. Oficialis krautuvės atidarymas į- 
vyks šeštadienį, kovo 29 d.

★ ★

Laiškas Iš Argentinos
Gruodžio 34, 1940

Vincentas J. Blavackas, 
sekretorius gavo laišką iš 
Argentinos nuo kun. J. Ja
kaičio, kuris taip rašo:

giau negu dešimt metų se
nieji blaivininkai nenusto
ja organizuoto blaivybės 
darbo, nors jie taip mažai 
pagelbos susilaukia nuo 
šių dienų įvairių srovių va
dų, kuomet obstrukcija 
blaivybės idėjai nemažėja. 
Matomai senieji blaivinin
kai yra gerai užgrūdinti, 

i kad ligi šiol netik išsilai- 
' kė, bet dar gali organizuo-

Į
Gerbiamasis Pone 
Sekretoriau: —

Blaivininkų Susivieniji- 
. mo Seimo gražūs Kalė- 
įdoms sveikinimai it at- , _____„____ o_____
siųstoji auka mūsų stato-1 tai veikti, ir surast gali- 
majai misijų bažnyčiai mybės tolimosios Argenti- 

j (810.00) buvo labai neti- nos lietuvius misijonierius 
keta ir labai maloni. La- sušelpti. Garbė jums seni 
bai nuoširdžiai dėkojame darbuotojai.
visiems. Su blaivininkais 
išvien dirbau Bažnyčios ir minčiai 
Tautos darbą per daugelį nuoširdžios padėkos pa
metu, nedidelėmis jėgo- reiškimą už atsiųstąją pa- 
mis, savu laiku didelius į gelbą mūsų misijos bažny- 
darbus atlikome. Kaip bū
tų malonu toje dirvoje y- 
patingai ir toliau dirbti 
sykiu su jumis. Deja, jau 
apystovos kitokios, nes 
Apvaizda man pavedė ki
tas užduotis. Be to ir tų 
mano likusių jėgų jau ne- 
perdaug... Man džiugu ma
tyt, kad per pastarus dau

Priimkite Brangieji vien- 
mano gilios, ir

i l

čios statybai. Sykiu su 
mūsų geriausiais jums vi
siems linkėjimais naujie
siems metams.

Jums dėkingas,
Kun. Jonas J. Jakaitis,

Rivadavia 2199,
Valentin Alsina.

Avellaneda
Argentina.

Karo Hartaita Pavergtoje Lietuvoje

nebus lengvas, tačiau jis 
yra drąsinantis ir Lietuvai 
bei lietuviams daug ža- 

I dantis. Visu pirmiausia, 
Lietuvos okupacija nepri- 

' pažįstama teisėta Ameri
kos, Anglijos ir kitų vals- . 
tybių. Visose tose valsty- _ .
bėse yra pripažįstami ir Sovietiškosios Lietuvos 

įveikia Lietuvos atstovai ir 
I 
I

— Žinomas Šveicarijos 
laikraštis “Neue Zuer
cher Zeitung” įdėjo įdomų Rusijos valdinės įstaigos, 

apie Maskvą. Tuo tarpu vidutinis Euro- 
____________ ■__ pos miestas, 
laikraščiai dažnai deda iš jau Amerikos, 

konsulai'"Jie, aišku,” dirba rilsu.__________ . išverstus riopai daugiau telefonų,
lietu- straipsnius, kuriuose sten- nei —--------- —

dirva?Drū^oštTfakti- Paprastą pažangą pada- Zeitung”’savo įdomius pa- 
- riusi Maskva, valdant bol- lyginimus baigia šiais žo- 

ševikams. Tačiau minėtas džiais: “Kaip matome, ir 
reika- ^ve*car^ių laikraštis pa-[Maskvoje raudonieji me-

žiūrint to, kad ten sugrūs- 
i tos visos “galingosios”

pos miestas, neskaitant 
turi kele-

visomis pajėgomis ’ lietu- straipsnius kuriuose sten- nei milijoninis 
vos suverenitetą apsaugo- k»M ne-, miestas.Neue
ti ir < 
ną Lietuvos nepriklauso-' 
mybę atstatyti.
Tam, suprantama, i

Maskvos 
Zuercher

lmga plati kooperacija — rodo- kiek tiesos y» “as-idžiai neauga iki dangaus”, 
stiprus laisvosios lietuvių propagandoje apie --------------
vi^iinmpn^ nžnntrari<? Maskvos “pažangą . Mas-

1 ___ kvos gyvento i u skaičius — Okupuotoje Lietuvoje

■

Reikalinga kooperacija 
kasdien didėja ir stiprėja. 
Tatgi tautos sąmoningu
mas, pasiryžimas ir prita
rimas yra gyvas ir ryžtin
gas. O su gyva, sveika ir 
dinamiška pajėga nugali
ma viskas. Mes turime vi
są tą ir dar teisę bei tei
singumą ir teisingojo pa
saulio paramą.

Kas sako, kad Lietuva 
neatsistatys, tas yra ne 
lietuvis ir Lietuvos prie
šas, arba Rusijos šalinin
kas. Visiems tokiems šiau- 
dadūšiams galima tvirtai 
ir aiškiai pasakyti, kad jie 
klysta ir lietuvių tautos 
nepažįsta.

Lietuvių tauta yra nenu
galima. Ji daug kartų ir 
daug kieno buvo naikinta, 
bet nesunaikinta. Ją ru
sai ne tik naikino, bet ir 
laidojo, tačiau nepalaidojo į 
— ji iš rusiško grabo pri
sikėlė ir savo gyvą žodį vi
sam pasauliui tarė — savo 
nepriklausomybę paskelbė 
ir apgynė.

Kaip seniau Rusija lietu
vių tautos nesuprato arba 
suprasti nenorėjo, taip ir 
dabar ji jos nesupranta, 
arba suprasti benori. Kaip 
seniau Lietuva nenorėjo

skaičius 
nuo vieno milijono gyven
tojų yra išaugęs iki 4 mili
jonų. Bet tai tėra vienin
telė pažfanga. Pav., prieš 
pasaulinį karą Maskvoje 
buvo 8,000 mokytojų, da
bar jų priskaitoma 22,000. 
Tuo tarpu pagal gyvento-

trūkstant pašarų, iš kitų 
sovietiškų kraštų esą at
vežta koncentruotų paša
rų. Daugiausia gauta med
vilnės išspaudų. Lietuvos 
ūkininkams patariama šio 
pašaro gyvuliams daug 
neduoti, nes gyvuliai su-

jų padidėjimą turėjo būti serga vidurių užkietėjimu, 
apie 35,000. O juk žinoma, 
kad caro laikais mokyklų — Iš
Rusijoje nebuvo daug. Ma- gautoji teritorija priskir- 
skvoje tėra 115 vaistinių, ta prie apskričių. Iš Šven- 
Tuo tarpu Zueriche, kuris čionių, Adutiškio ir Vy- 
teturi 330,000 gyventojų, džių rajono sudaryta 
vaistinių yra 88. Pasak lai- Švenčionių apskritis su 
kraščio, 115 vaistinių mie- centru Švenčionių mieste, 
sttri, priskaitančiam virš 
4 milijonų gyventojų, yra 
aiškiai nepakankama. O 
tuo pat metu sovietai gi
riasi, kad jie įvedė nemo
kamą gydymą... Maskvoje 
tėra 138,000 telefonų, ne-

x_»

f

sovietų Gudijos

— Mūsų korespondentai 
praneša, kad okupacinės 
raudonosios armijos vir
šūnėse viešpatauja tam 
tikras sumišimas. Visi gy
vena karo nuotaikomis. 
Karas laikomas neišven
giamu. Gruodžio mėn. pir
moje pusėje didžioji sovie
tų kariuomenės dalis buvo____ r_____ , r_ ,
net iš okupuotosios Lietu- sukti šautuvus... Raudon- 
vos pasienio atitraukta ir įarmiečius demoralizuo- 
išvežta sovietų Rusijos gi- jančiai veikia ir ta aplin- 
lumon. Didesniuose mies- kybč, kad jie savo akimis 
tuose ir miškuose stove- mato, jog gyvenimas Lie- 
jusios kariuomenės skai- tuvoje vis dar yra geres- 

Pa- nis, nekaip sovietų “roju- 
sienyje liko tiktai GPU je”.
dalys, darbininkų batalio-į _________
nai ir nedideli garnizonai!
miestuose. Net pasienį, Kaune buvo atidaryta 
saugojančių dalių šei- antroji krautuvė, kurtoje 
moms įsakyta iš pasienio “šią Sakiau jama^ “ 
zonos išsikeldinti. Daug 
šeimų net išvyko sovietų 
Rusijon. Visame pasieny
je su Vokietija sparčiai 
vykdomi įsitvirtinimų 
darbai, kurie daromi ir 
Lietuvos gilumoje. Tokių 
žinių gauta iš Dubysos pa
krančių ir Varnių.

Nors sovietų kariai ven-Į 
gia kontakto su Lietuvos

gyventojais, bet vienam 
kitam lietuviui tenka su 
atskirais raudonarmie
čiais išsikalbėti. Visi kaž
kaip gaivališkai bijo, pa
sak jų, neišvengiamo karo. 
Bet atsiranda ir tokių 

‘raudonarmiečių, kurie at- 
! virai pasisako, kad, girdi, 
• žinosią, į kurią pusę pa-

I

t 
I

būti caristinės Rusijos da-j 
limi, taip ir dabar ji neno-1 
ri būti komunistinės Rusi
jos dalimi. Kaip seniau ji' 
visas rusiškas kančias iš
kentėjo ir beveik iš numi
rusių prisikėlė, taip ir da
bar ji viską išvargs ir iš
kentės — iš parbloškimo 
kelsis, iš vergijos pasiliuo- 
suos ir vėl laisva bus.

Parieeės ir Rodunės rajo
nai prijungti prie Alytaus 
apskrities, į kurią įeina 
Marcinkonių, Druskinin
kų ir Rudnios valsčiai. Va
ranavo rajonas prijungtas 
prie Vilniaus apskrities, 
kurioje sudaromi Dievai- 
niškio ir Šalčininkų vals
čiai.

— Maskolių okupantai 
i konfiskavo visą medžiagą, 
kurią “Pavasario” sąjun- 

iga turėjo atsargoj savo 
narių uniformoms. Dabar 
iš šios lietuviškos medžia
gos okupantai pasiūdino 
uniformas savo lakūnams.

čius labai sumažėjo.

parą, dieną ir naktį. Per a- 
tidarymą kalbėjo “tova- 
rišč” Gurov, kuris paskir
tas “laisvosios” Lietuvos 

i maisto pramonės komisa- 
riato patarėju. Jis pareiš
kė, kad “krautuvėse nie
kada neturi pristigti rei
kalingų prekių ir kad pir
kėjai privalo būti manda
giai ir greitai aptarnauja- 
mi .

11
11 ŠVENTAS RASTAS -

NAUJAS TESTAMENTAS 
ir EVANGELIJOS

Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats
pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris

taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas 
Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 

Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.
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KAS YRA TIKRIEJI PAVERG
TOS LIETUVOS ŠEIMININKAI?

bos viršininkui, “tovarišč” 
Gladkov dirba visai pagal 
žinomus GPU metodus. 
Kaip šikšnosparniai ir 
naktiniai paukščiai nepa
kenčia dienos šviesos, taip 
GPU įstaigos durys atsi
daro tiktai naktį, kai pra
deda “šviesti” nelemtosios 
Stalino konstitucijos ‘sau
lė’. Dienos metu GPU žval
gybos įstaiga lieka užda
ra. Kaip jau žinoma, mas
koliška žvalgyba parenka 
savo aukas naktį. Visi lie
tuviai buvo suiminėjami 
GPU agentų tiktai nakties 
metu, kaip tai praktikuo
jama ir sovietų Rusijoje. 
Aukų tardymai, kamanti
nėjimai ir žiauriausi kan
kinimai taip pat atliekami 

Glad-1 naktį.
Pats GPU viršininkas

I ■R a
■ y

parnešus šventosios žemės 
i savo vienuolyną. Dabar 
jis grįžo namo, nešdamas 
tą brangią religiją, žiups
nelį šventosios žemes, kad 
oadėjus į Kristaus Kan
čios Altorių, galėtų pa
šventinti koplyčią, kurią 
vienuoliai savo triūsu pa
tys pasistatė. Vienuoliai 
irgi nekantriai laukė grįž
tančio brolio. Jie gerai ži
nojo, kad ši kelionė nebu
vo saugi, gilūs tarpekliai, 
krintą kriokliai, ir kaban
čios akmenų skalos, ke- ant stiebo,

i liaujančiam saugumo ne
padėjo. Kas rytas ir vaka
ras, nekantriai nukreipto
mis akimis, sekė Alpių 

• kalnus, ar nepasirodys 
j grįžtantis brolis, bet vel
tui, kalnuose gyvybės žen
klo nesimatė, tik retkar
čiais pasirodydavo tarp 
skalų šokinėjančios kalnų 
ožkos. Ir šį vakarą jie ne
kantriai sekė kalnus, ar 
nepasirodys grįštantis 
brolis.
užkabino

išsiskirstė į savo kamba
rius. Raudona lempa buvo 
ženklas nakties laike pa- 
klydusiems keleiviams Al
pių kalnuose.

( Bus daugiau)

Tėvų Jėzuitu Gavėnios 
Misijos

i Kovo 16 — 30: šv. Juozapo
• par., Scranton, Pa.
j (A. Mešlis ir Pr. Aukštikalnis).

Pradėjus temti jie i Kovo 31 — balandžio 13: šv. 
raudoną lempą; Jurgio par., Brooklyn, N. Y.
ir kiekvienas' (Pr- Aukštikalnis).

Joe Louis, vieno-vyro ugniakalnis bokso pasaulyje, 
egzaminuojamas daktaro Detroite, (dešinėj), kada jis 
pasirašė sutarti boksuotis su Abe Simon (kairėj), ko
vo 21-mai.

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

A. Daukantas.

Sidabro Skatikas

— Lietuvos Informacijų 
Biuras apie gyvenimo są
lygas okupuotoje Lietuvo
je patyrė tokių žinių:

Jau buvome rašę, kad 
maskolių užimtoje Lietu
voje tikrieji šeimininkai y- 
ra ne okupantams parsi
davę Paleckiai, Gedvilai ir 
dar saujelė lietuviškų ko
misarų, bet iš Maskolijos 
atgrūsti rusai. Prie kiek
vieno lietuviško komisaro 
yra priskirti maskoliai, 
kuriems suteikti tiktai ko
misarų pavaduotojų titu
lai, bet tikrovėje visa ‘lais
vosios’ Lietuvos valdžia y-, 
ra šių bolševikiškų obrusi- i 
telių rankose.

Pavergtosios Lietuvos 
žmonės pirmą kartą vie
šai apie “tovarišč”
kovą patyrė per bolševikų 
revoliucijos Rusijoje su- Gladkov dienos metu be- 
kaktį lapkričio mėn., kada 
Kaune su didele pompa 
buvo minima toji sukak
tis. Tuomet į sukaktuvių 
minėjimo prezidiumą Kau
no valstybiniame teatre 
buvo paskirtas ir “tova- 

' rišč” Gladkov, kuris buvo 
užrekomentuotas kaipo 
vidaus reikalų komisaro 
pavaduotojas. Joks pasky
rimo aktas Lietuvos visuo
menei nebuvo žinomas, ly
giai kaip nepaskelbti kitų 
maskolių paskyrimų ak
tai. Iki ano Gladkovo už- 
rekomendavimo tebuvo 
pasbelbta, kad vidaus rei
kalų komisaras yra A. Gu- 
zevičius, dar jaunas vaiki
nas, bet jau praėjęs stažą 
Maskolijoje. 
patirta, kad
Guzevičiaus pavaduotoju* 
iš Maskvos atsiųstas “to
varišč” Gladkov.

Dabar iš visiškai tikrų 
šaltinių patirta, kad šis 
“tovariščius” yra tikrasis 
“laisvosios” Lietuvos val
dovas. Mat, Gladkovo ran
kose yra ne tiktai vidaus 
reikalų komisariatas, bet 
ir liūdnai pagarsėjusi 
GPU. “Tovarišč” Gladkov 
atsibastė iš Maskolijos 
kaipo GPU viršininkas, 
tad jo rankose yra visų ne
laimingosios Lietuvos gy- 
ventojų gyvybės.

Kaip ir pridera despotiš
kosios Maskolijos žvalgy-

Tik staiga 
“draugo” A.

• v

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

veik niekur nesirodo. Iš 
viso, jis kaip tikras pa
tamsių valdovas labai re
tai kur viešai pasireiškia. 
Bet užtat šio azijatiško 
budelio galią nelaimingos 
aukos pajunta nakties glū
dumoje, kuomet bestiališ- 
ki GPU žvalgybininkų in
stinktai ima reikštis kan
kinamų lietuvių patriotų 
atžvilgiu.

Tenka pastebėti, kad 
naktimis dirba ne tik GPU 
įstaiga. Taip pat kito “to- 
variščio” — N. Pozdniako- 
vo — vadovaujama Mas- 
kolijos generalgubernatū- 
ra Kaune savo darbo va
landas yra paskyrusi nak
tį. Ji pradeda dirbti tiktai 
7 vai. vakaro ir baigia dar
bą 4 vai. ryto. Kaip žino
ma, “tovarišč” Pozdnia- 
kov nepriklausomos Lie
tuvos laikais buvo SSSR 
pasiuntinys Kaune, o po 
bolševikų okupacijos jis 
buvo paskirtas Maskolijos 
komisarų tarybos atstovu, 
atsieit, generalgubernato
rium Lietuvoje. Tačiau 
skirtumas tarp cariškųjų 
ir staliniškųjų generalgu
bernatorių yra milžiniš
kas. Tuo tarpu kai Murav
jovas Korikas buvo tiktai 
caro atstovas, “tovarišč” 
Pozdniakov yra paskirtas 
“Lietuvos liaudies” atsto
vu į Maskolijos aukščiau
siąją tarybą, “demokratiš
kiausią parlamentą pasau
lyje”.

Kaip matome, tokio 
sityčiojimo iš žmonių 
buvo net caro laikais...

O kai dėl GPU, general- 
gubernatūros ir kitų mas
koliškų įstaigų paskirtų 
darbo valandų naktimis, 
tai šis dalykas kultūrin
gam žmogui atrodo sta-
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"The pnrytohe of tlie Assoeiation skali 
be to lielp preserve the kirais and 
traditions of our conntry. fhe l’nited 
Statės of America. to mere its laws 
and inspire others to respect and obey 
them. and in all ways to aid in maišine 
this conntry srreater and better”

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė.Jslington, Mass. Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

f
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Mieguistos Alpių kalnų 
viršūnės, apsidengusios 
baltomis sniego kepuraitė
mis, — gražiai atrodė be
gęstančiuose vakariniam 
horizonte saulės spindu
liuose. Tamsūs ir ilgi kal
nų šešėliai, lyg milžinai iš
sitiesę užklojo slėnį. Pa
budęs iš miego vakarinis 
sparnutis, sučiulbo jo dai
nos aidai gražia melodija 
pripildė slėnį. Iš slėnio jo 
daina kilo aukštyn ir, atsi
mušus į suskilusias kalnų 
skalas, atbalsiais skrido 
tolyn.

Skersai slėnį, kurio gale 
buvo tamsus bedugnis ter- 
peklis, skubėjo keleivis, 
kad dar nesutemus galėtų 
praeiti pro terpeklį, kurio 
praėjimas buvo mažas ir 
siauras vingiuotas takelis.

Pralenkęs tarpeklį, ta
kutis kalno atšlaitėmis 
vingiavosi tolyn, tai pakil
damas aukštyn, tai lig nu
trauktas puolė žemyn. 
Skubotai, pasiramščiuoda- 
mas lazda, retkarčiais pa
žvelgdamas į juodo terpe- 
klio žiotis, kurios keliau
jančiam nedavė jokio ma-

čiai neįtikėtinas, bet deja, 
tai yra tikriausias faktas. 
Tenka visada atsiminti, 
kad tas, kas atrodo negali
ma bet kurioje kultūrin
goje šalyje, yra eilinis 
reiškinys visur ten kur į- 
sigali azijatiški maskolių 
papročiai. Maskvoje yra į- 
prasta, kad net svetimų 
valstybių diplomatams 
maskolių aukšti pareigū
nai paskiria pasimatymus 
naktį. Tokio papročio, pa
vyzdžiui, sov. Rusijos už
sienių reikalų komisaria
tas laikosi dar nuo čičeri- 
no laikų. Prisiminkime, 
pagaliau, kad Lietuvos su
tartis su SSSR dėl tarpu
savio pagalbos 1939 m. ru
denį buvo Maskvoje taip 
pat pasirašyta naktį, ly
giai, kaip visos derybos ė- 
jo nakties metu. Kai 4 vai. 
ryto buvo Kremliuje pasi
rašyta minėta 
kurią bolševikai
taip begėdiškai sulaužė, 
tai patamsių mėgėjų gau
jos vadas — Stalinas pa
kvietė Lietuvos delegaciją 
į jam specialiai įrengtą 
kiną pačiame Kremliuje. 
Prie gausiai įvairiais bran
giais valgiais ir gėrimais 
apdengtų stalų Lietuvos 
delegatai buvo priversti 
išbūti su Stalinu šiame ki
no seanse net iki 6 vai. 
ryto, o už valandos jie jau 
išskrido lėktuvu atgal į

sutartis, 
vėliau

• ■ v •» ■ w v w f w v W v W w v v j

Kauną.

skalose, 
nekaip 
kelionę 

Jis nu-

visus,

lonumo, bet šaltu šiurpu 
sukrėsdavo pečius,skubėjo 
keleivis pirmyn. Palikęs 
terpeklį užpakalyje ir pa
lipė jęs takeliu kalnan, ke
leivis dar aiškiai galėjo į- 
žiūrėti tolumoj, aukštam 
kalne stūkstančius raudo
nų plytų rūmus. Jo kelias 
ir vedė jį tenai, bet pa
siekti tuos rūmus reikėjo 
dar keliauti apie 3—4 vai. 
Jis galėjo sustoti ir, prisi
glaudęs kalnų 
laukti rytmečio, 
tęsti pavojingą 
tamsoj. Bet ne!
sprendė baigti savo kelio
nę, kad ir vidunaktyje.

Saulutė pasislėpė hori
zonte, bet snieguotos auk
štų Alpių kalnų viršūnės 
dar kurį laiką raudo, lyg 
drąsos netekusios. Tolu
moj pasigirdo gaudžiantis 
varpo balsas, kuris savo 
maloniu tonu skambėjo 
tarp kalnų; ir lyg palenkęs 
tuos galinguosius milži
nus, Alpių kalnus, skrido 
tolyn. Malonus buvo šio 
skambančio varpo balsas 
keliaujančiam keleiviui, ir 
keleivis žinojo šio varpo 
skambėjo tikslą, tai buvo 
vakarinės maldos varpo 
balsas, kviečiantis
užbaigusius dienos dar
bus, pagerbti Aukščiau
siąjį pasaulio valdovą, ku
ris sutvėrė ir tuos aukštus 
debesis remiančius Alpių 
kalnus.

Sustojo keleivis, atsi
klaupęs sukalbėjo vakari
nę maldą, ir kiečiau suri
šęs rišulio mazgą, kuriame 
buvo žiupsnelis šventosios 
žemės, iš lėto nužengė į 
betemstančius kalnus.

Jis grįžo iš Jeruzalės, ir 
nešė šventosios žemės į 
tuos raudonų plytų rū
mus. O tie rūmai buvo nuo 
pasaulio atsiskyrusių vie
nuolių buveinė.

Keliaujantis keleivis bu
vo vienuolis iš tų raudonų 
plytų rūmų. Jis jau daug 
laiko buvo palikęs vienuo
lyną ir pasišventęs, pės
čias keliavo į Jeruzalę, kad

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

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

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

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

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

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

V-14O28-A-7 — Reginos Polka
Aukso Žuvytė, Polka—Victor Liet. Ork.
J. Padaužos Grupė 

V-14058-A-8 — Lietuvių Radio Melodijos
Dzūkų Polka—Sereika, Schmett ir Labanauskas 

V-14O62-A-9 — Rytiečių Meilė — Fokstrotas
Spaudos Baliaus Valsas — A. šabaniauskas 

V-14063-A-10 — Kanarkų — Fokstrotas
Nutilk širdie, Tango — A. šabaniauskas 

V-14064-A-11 — Rudens Pasaka
Veltui Prašysi — Tango 

V-14O66-A-12 — Nepamiršk Manęs — Valsas
Ruduo, Tango — A. šabaniauskas 

V-14O67-A-13 — Aukštaičių Polka
Našlaitėlė, Valsas — P. četkauskas, akordeon. 

V-14068-A-14 — Kur Tas šaltinėlis
Šiaurus Vėjas Baisiai Ūžia —S. Kraužinis, tenor. 

V-14O69-A-15 — Kalvelis
Kepurinė, Tautiškas šokis — P. četkauskas 
ir S. Vilniškis

V-14070-A-16 — Jonkelis
Sukčius, Tautiškas šokis — P. četkauskas ir
S. Vilniškis

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

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

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

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

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

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

V-14078-A-23 — Vėdaras
Mikita, Tautiškas šokis P. četkauskas ir
S. Vilniškis

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

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

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

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

V-21121-A-28 — čio Ta Liūliu — Ukranian Polka
Korobushka, Polka—J. Davidenko, mandolin 

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

ŠIE COLUMBIA REKORDAI PARSIDUODA PO 50 CENTŲ

Anna Kaskas

Onos Katkauskaitės — 
Anna Kaskas, 

Metropolitan Operos Artistės 
įdainuoti sekantieji rekordai: 

1C322-F-113 — Mano Rožė 
Kur Bakūžė Samanota, 

įdainavo Anna Kaskas 
akomp. V. Gailiaus. 

16323-F-114 — Mergų Bėdos 
Dukružėlė

įdainavo Anna Kaskas, 
akomp. V. Gailiaus.

12190-F-51 — Hurdy Gurdy — Polka
The Wine Jug, Polka—Globė Trotters’ Orch. 

12191-F-52 — Golden Wedding — Polka
Bummel Petrus (Jolly Peter)—Globė Trott. Orch. 

12192-F-53 — Helena Polka
Gypsy Polka—Ed. Krolikovvski’s Orchestra 

12194-F-54 — Baruška Polka
Clarinet Polka —Ed. Krolikovvski’s Orchestra 

12195-F-55 — Chicken Polka
Emilia Polka—Ed. Krolikovvski’s Orchestra 

12196-F-56—Bunny Polka
Ferry Boat Serenade, Polka—Globė Trot. Orch. 

12197-F-57 — Bartender Polka
20th Century Polka—Globė Trotters’ Orch. 

12198-F-58 — Sophie Polka
Alezander’s Polka — Ed. Krolikovvski’s Orch. 

12199-F-59 Flovver Polka
Fritz Polka—Ed. Krolikovvski’s Orchestra 

16O82-F-6O — Polka Klumpakojis
Lietuviškas Kadrilius—Liet. Tautiška Orkestrą 

16O86-F-61 — Polka Marcelė
Lietuvaitė Polka—Liet. Tautiška Orkestrą

16110-F-62 — šventoji Naktis — Pirma Dalis 
šventoji Naktis — Antra Dalis 
M. Petrauskas, Trubadurių Kvartetas

16111-F-63 — Petronėlės Polka
Vilniaus Polka — įdainavo A. šaukevičius 
Mahanojaus Liet. Mainerių Ork.

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

16142-F-65 — Frano Polka
Paprienlokų Polka — Mahan. Liet.

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

16159-F-67 — Lietuviško Kliubo Polka
Linksmybės Polka — Woroesterio Liet. Orkestrą 

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

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

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

16171-F-71 — Sudiev Sesutės —Stasys Pauras, bar i t. 
Svajonė ir Meliė—Juozas Antanėlis, tenoras 

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

16180-F-73 — Kibartų Polka
Vyštyčio Valsas

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

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

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

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

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

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

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

Mainerių Or.

ir
f

16242-F-81 — Lietuvaitė, Polka—Armonika, Klamet 
ir Pianas 
Močiute, Valsas—Armonikų Duetas

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

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

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

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

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

J. Olšauskas su armonika 
16299-F-87 — Erei Polka

Našlys Polka—Lietuvių Orkestrą “Lyra” 
16300-F-88—Dėdienė Polka

Lakštutės Polka—Klaipėdos Liet. Orkestrą 
163O2-F-89 — Gegužinė Polka

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

Virbalio Polka—V. Gulos Orkestrą
16304-F-91 — Kanapių Polka—V. Gulos Orkestrą 

Ona Polka—V. Gulos Orkestrą, A. Vasiliauskas 
163O5-F-92 — Daratytė — Polka

Beržų Polka—V. Gulos Orkestrą
16306-F-93 — Ar atsiminsi — Anglų Valsas, 

A. šabaniauskas
Tai Nebuvo Meilė —Tango, A. šabaniauskas 

163O7-F-94 — Marš, Marš, Kareivėli
"Geležinio Vilko” Maršas, Karo Mokyklos Chor. 

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

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

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

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

16312-F-99 — Lietuviškos Liaudies Dainelės — 
Pirma Dalis 
Lietuviškos Liaudies Dainelės—Antra Dalis 

.A. šabaniauskas
16313-F-100 — Griovėsių Gėlelė 

Našlaitės Kapas, Daina—Akiras Biržys 
16314-F-101 — Anūkų Polka

Pupų Dėdės Polka—įgrojo Akiras Biržys 
16315-F-102 — Buk Vyras — Polka

Sukas Ratukas, Polka—A. Dvarionas 
16316-F-1O3 — Gražus Miško Būdas

Gieda Gaideliai—Akiras Biržys
16317-F-1O4 — Sužadėtinių Valsas 

Razaliutės Polka—Akiras Biržys, 
Įdainavo Pupų Dėdienė

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

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

12193-F-107 — Krakovviak — Polka
Laughing Polka—Ed. Krolikovvski’s Orch. 

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

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

16069-E-110 — Gegutė Polka... Armoniko Solo 
Mieganti Gražuolė, — valsas 

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

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

61003-F-201 — Liet. VeseK — Dalis Pirma Ir Antra 
61004-F-202 — Liet. Vesleė—Dalis Trečia ir Ketvirta 
61005-F-203 — Liet. Veselė—Dalis Penkta ir fteėta 
Visas įgrajino Mahanojaus Lietuv. Mainerių Orkestrą

REKORDAI PO $1.25

“DARBININKAS”
366 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

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

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- 
MINT. Jis tinka ir jūsų šeimai. Nu- 
sipirkit FEEN-A-MINT šiandien!
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TUBELIENĖS 
PRAKALBOS

Kališius, VI. Brazauskas, VI. 
Jakštas, P. Vervečka, J. Kaspa- 

Kovo 13 d., savo susirinkime, ras’ Šidlauskas, Jieva Mark- 
Šv. Petro parapijos veikimo ko- šiene, ponia Gailiūnienė ir po- 
misija nutarė, nelaikyti, šiemet, n^a Bratenienė. Ponia M. Kar- 
parapijce išvažiavimo. Vieton 1 
išvažiavimo, Lawrence Palan- ■ 
goję, komisija rengia laimėji
mus ir programas, 492 E. 7th 
St. kieme ir salėje, geg. 30 d. ir 
31 d., 1941.

Darbas pradėtas. Maldos A- 
paštalystės draugija, Blaivinin
kų kuopa ir Tėvų Marijonų Rė
mėjų skyrius leidžia tris dova
nas, paaukotas ponios Bernato- 
nienės. Įžangos bilietai padary- našlaitynui, 
ti po 15c., du už 25c. Su jais ei- i 
na 6 dovanos. Įžangos tikietus 
jau skleidžia M. Kilmoniūtė, A. 
Slatkevičienė, M. Karčiauskie
nė, Ieva Sandienė, Ieva Jankau
skienė, V. Širka, V. Valatka, V.

ŽINUTES

čiauskienė jau daug tikietų iš-į 
pardavė Dorchestery. Ji 
ir pasogos skrinios.

ieško

vak.,
Petro 

parapijos jaunimas, Seserų mo
kytojų vadovybėje, tinkamai 
suvaidino tikybinį veikalą “Ma
riją Magdaleną”. Jauni vaidin
tojai aukauja pelną lietuviškam 

‘, Elmhurst, Pa. 
Žmonių prisirinko beveik pilna 
salė.

Kovo 23 d., 7:30 vai. 
bažnytinėje salėje, Šv.

DAKTARAI

Kovo 26 d., 7:30 vai. vakare, 
bus laikomos Gavėnios, Šv. Te- 

j resės No venos ir Tretininkų 
Brolijos pamaldos.

Sekmadienį, kovo 23 d., 3:30 
vai., Municipal Building salėje, 
So. Bostone, Vilniaus Vadavimo 
Sąjungos skyrius (tautininkų) 
surengė prakalbas. Žymiausia 
kalbėtoja buvo ponia J. Tube-[ 
lienė. Prakalbas (45 min. vėliau 
skelbiamo laiko) atidarė p. 
Mockus, pareikšdamas prakal
bų tikslą ir užakcentuodamas, 
kad Vilniaus Vadavimo skyrius 
veikia ir veiks. (Keista?! Ame
rikos lietuviai dabar rūpinasi 
vadavimu visos Lietuvos). Pra
kalbas vesti pakviestas p. Mat- 
joška, kuris karštai kalbėda
mas, prašė visus jungtis ben- 
dran vadavimo darban, nežiū-1 
rint srovinių nei partijinių da-i 
lykų. (Katalikai lietuviai ame-1 
rikiečiai smerkė ir smerkia bu-! 
vusį tautininkų rėžimą Lietuvo- 
je, tačiau patys, pirmieji visuo-j 
met rėmė, remia ir rems lietu
vių tautos reikalus, neatsižvelg
dami į tai, ar kitos srovės taip 
daro ar ne!).

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius 
517 E. Broadway, 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
' 1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.

Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir6-—8.

ĮVAIROS SKELBIMAI

A. M. Dambrauskas
KARPENTERIS, 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 — 4th St,
SO. BOSTON, MASS.

Kovo 30, 31, ir 1 balandžio 
i dienomis bus, Šv. Petro para
pijos bažnyčioje, laikomi 40 
.valandų atlaidai. Kunigų suva
žiuos iš penkių vyskupijų ap
tarnauti tikinčiuosius dvasiš
kai. Rytais įvyks daug šventų 
mišių. Jų paskutinės bus gieda
mos 9 vai. Bus sakomas ir pa
mokslas per paskutines Šv. Mi
šias. Vakarais bus giedami miš
parai, sakoma pamokslai ir 
klausomos išpažintys.

Išpažintys atliktos kovo 29 d. 
■ jau skaitysis gavimu 40 valan- 
! dų atlaidams.

Žmonės, kurie atliks išpažintį, 
priims Šv. Komuniją, atlankys 
šią bažnyčią ir pasimels Šv. Tė
vo intencijoms, gaus visuotinius 
atlaidus. Su šiomis sąlygomis 
jie gali gauti visuotinius atlai
dus už kiekvienų Šv. Mišių iš
klausymą. Visi altoriai yra pri
vilegijuoti per 40 valandų atlai
dus. Tuo brangiu laiku jie gali 
gauti daug dalinių atlaidų sie
loms skaistykloje.

Po įžanginių kalbų tarti žodį 
buvo pakviesta ponia adv. Z. 
Šalnienė, Lietuvos garbės kon
sulo Bostone žmona. Ponia Z. 
Šalnienė supažindino susirinku
sius su viešnia kalbėtoja ponia 
J. Tubeliene. Supažindinusi kal
bėtoją, pakvietė ją tarti savo 
žodį.

Ponia J. Tubelienė išdėstė Lie
tuvos dabartinę padėtį, jos oku
pacinį momentą ir skurdų bei 
skaudų lietuvių gyvenimą rusų 
komunistų priespaudoje. Po kal
bos padaryta rinkliava.

Baigiant, gerai pasirodė po
nios Ivaškienės vadovaujama 
jaunamečių grupė. Publikos bu
vo

A -f A
Mirė Juozas Mante

(Laiškas iš Paverg
tos Lietuvos, rašytas 
lapkričio 7 d., 1940).

Po sunkios operaci
jos Kretingos ligoni
nėje mirė Juozas Dau
kantas, gyv. Pintaiiš- 
kių kaime, Platelių 
valšč., Kretingos aps
krityje.

Paliko dideliame nu
liūdime sūnų Juozą ir 
dukterį Anastaziją 
Lietuvoje, ir sūnų An
taną, Cambridge, Mas- 
sachusetts.

p. Antanas Daukan
tas, gyv. Cambridge, 
Mass., yra LDS 8 kuo
pos narys, “Darbinin
ko” nuoširdus bendra
darbis.

Jo mylimam tėve
liui Juozui Daukantui 
mirus, LDS Centro 
Valdyba ir “Darbinin
ko” redakcija reiškia 
gilią užuojautą.

GYDYMO VILIONE

pilnutėlė svetainė.

VVoodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

Penktadienį, vakare, po Staci
jų vaikščiojimo pamaldų, Mal
dos Apaštalystės draugija laikė 
ekstra susirinkimą ir nutarė 
turėti valgių stalų, bažnytinėje 
salėje, kovo 30 d., kad žmonės 
iš kitur atlaiduosna suvažiavę 
galėtų užkasti.

Kovo 23 d., mirė, miesto ligo
ninėje, Gasparas Žerunskis, 52 
metų amžiaus, gyv. 173 Silver 
3t. Amerikoje pragyveno 25 
metus. Paliko žmoną Aleną 
(Gvaldaitę), dukterį ir du sū
nų. Laidojamas, iš Šv. Petro 
par. bažnyčios, kovo 25 d., 9 vai. 
ryte, Šv. Benedikto kapuose.

YVONNE’S 
HOUSE OF BEAUTY

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

Tel. Ded
DEDHAM, MASS.

1636

kos. Šią pastabą nugirdo 
GPU agentas ir tuojau pat 
studentus suėmė.

Panevėžyje suimtas dar
bininkas, kuris, ilgą laiką 
išstovėjęs prie krautuvės 
eilėje ir negavęs sviesto, 
garsiai išsitarė, kad Stali
no “saulė” ištirpdė lietu
višką sviestą.

Kaune GPU valdininkai 
elgiasi taip: Jeigu gatvėje 
kalbasi du žmonės, prieina 
GPU agentai ir nusiveda 
abu kalbėjusius į priešin
gas puses. Po to ima ap
klausinėti, apie ką kalbė
josi. Jeigu abiejų parody
mai nesutinka, tai seka a- 

, ręstas ir kankinimai.
Todėl dabar susitikę pa

žįstami iš anksto susitaria 
Į..............
i

I

—
Penkiasdešimt metų pra- dyti kokiu nors trumpu 

ėjo nuo laiko, kuomet vie- keliu. Džiovos negalima iš- 
nas New Yorko gydytojas gydyti bile kokiais vais-j 
įtikrino pasaulį, jog džiovą tais, ypač patentuotais,' 
galima išgydyti pritaiki-1 kuriuos parduoda įvairūs 
nant poilsį, tyrą orą ir gerą prigavikai. Džiova galima 
valgį. Patarimą, kurį Dr. lengvai išgydyti, bet tas i- 
Edvard Livingston Tru- ma laiko, ir dėlto daug 
deau davė 1885 m., paklau- žmonių neišsigydo kuomet 
sė tūkstančiai vyrų ir mo- ją pagauna.
terų, ir šiandien jie užsi- Džiovos gydymas reika- 
dirba sau pragyvenimą bū- lau ja daug poilsio. Sun- 
dąmi pilnai nuo džiovos iš- klausias darbas, kokį džio- 
sigydę. vininkas gali daryti, yra

Vienok, yra tūkstančiai ilsėtis. Kuomet pagalvoji 
kitų, kurie, neatsižvelgiant apie tai, priežastis labai' 
į šį faktą, mėgina įsitikin- aiški. Džiovos perai ėda 
ti, kad džiovą galima išgy- plaučių plėveles ir padaro 

i ” plaučiuose mažesnes ar di
desnes skyles. Tą žaizdą 
įgalima išgydyti tik tuo
met, kada plaučiams lei
džiama ilsėtis, kiek tik ga
lima. Kuomet mes kvėpuo
jame, plaučiai turi be per- 
stojimo dirbti. Jie dirba 
daug mažiau, kuomet žmo
gus guli ant nugaros. Del- 

’ to džiovos gydymas reika- 
A. Liutkuvienė “Keleivyje” Nr. lauJa .. ..
12 rašo: “Noriu pasakyti kelia- 
tą žodžių apie komunistų orga
ną “Laisvę” ir motodistų minis- 
terį p. Kubilių, kuris dabar pa
sidarė labai uolus komunistų 
tarnas ir rašinėja jų organui il
giausias korespondencijas, pa-, 
sislėpdamas po visokiais slapy
vardžiais. Vos tik metai atgal 
p. Kubilius elgėsi visai priešin
gai. Kartą man teko užklysti 
motodistų žinyčion, tai mačiau

“POPULIARUSIS” 
PRIČERIS

Tur būt nėra So. Bostone to
kio kito populiaraus “profeso
riaus”, apie kurį kalbėtų taip 
“mėgiamai” čia gyvenančioji 
visuomenė kaip apie metodistų 
ministrą p. Kubilių.

Daug apie jį žmonės kalba, 
bet dar daugiau rašo. Štai tūla

Socialistai - sadariečiai, 
matyt, susižavėjo p. Tube
liene. Ex-tautininkas.• ________

Katalikų Labdarybės 
Konferencija

PJf.

TubeBenę
Sekmadienio vakare, ko

vo 23, Dorchestery įvyko 
lietuvių klubo vakarienė. 
Klubo nariais yra daugu
moje socialistai ir sanda- 
riečiai. p. Jedvygai Tube- 
lienei atvykus į Bostoną 
kalbėti tautininkų sureng
tose prakalbose, klubo va
karienės rengėjai pasi
kvietė ir p. J. Tubelienę. 
kur ji taip pat pasakė kal
bą.

Kalbėjo ir adv. Bagočius, 
labai švelniai, neliesdamas 
Smetonos rėžimo. Tubelie
nė jautėsi, kaip su savai
siais Kaune. Tik Dr. Pilka 
kiek sudrumstė jos ramy
bę klausimu apie elektros 
vartotojų streiką, bet ji la
bai diplomatiniai atsakė, 
kad į “nugirstus užmeti
mus” neatsakinėjanti.

Pirmadienį, kovo 24 d., 
Copley Plaza viešbutyj, 
Bostone prasidėjo New 
England Regionai Confe- 
rence of Catholic Chari- 
jties konferencija, kuri tę- 
I sis per dvi dienas.

Bendroje sesijoje pirmi
ninkauja kun. James H. 
Doyle iš Bostono.

Pirmadienio vakare tu
riningą kalbą temoje: ‘Na- 
tional Catholic Communi- 
ty Service Programa in 
Relation to Defence” pa
sakė Rt. Rev. John O’Gra- 
dy iš Washington, D. C.

Penki Vaikinai Sužeisti

“apie ką kalbėjosi”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS

Apart to, yra reikalinga 
turėti gerą maistą, nes 
džiova naikina kūną ir sil
pnina jo jėgas. Maistas 
tvirtina kūną ir duoda jam 
jėgų kovoti su tos ligos pe
rais. Maistas nereiškia 
vien tik pieną ir kiaušinius, 
bet visus kitus valgius, ku
rie yra maistingi.

Trečias džiovos gydymo 
faktorius, tai tyras oras, 

šitokį kurjozą: p. Kubilius atė-, Nežiūrint, kaip šilta ar šal- 
jo nešinas maldaknygę ir “Lais- La nebūtų, tyras oras yra
vę”. Atsistojęs prieš žmones jis'būtinai reikalingas džiovą 
išskėtė komunistų laikraštį ir • gydant, ir kuodaugiau ty- 
pradėjo rėkti: “Kas skaito šjĮ 
šlamštą, tas tiesiog prasižengia

I
savo sielai. Tam popieriui išei
nama vieta per gera” (Pab. ‘Ke
leivio’). Aš tuoj gavau tą “Lais
vės” numerį ir parėjus į savo 
kambarį pradėjau žiūrinėti, kas 
tenai parašyta. O gi žiūriu, žiū
riu, “Laisvės” korespondentas 
rašo, kad p. Kubiliaus žinyčia 
esanti “mulkinyčia”, kur Kubi
lius “mulkina nesusipratusius 
darbininkus ir iš jų daro sau 
gerą pragyvenimą”...

Bet šiandien p. Kubilius ir
. V w . - • - -

Sekmadienio vakare pen
ki jauni vaikinai, 15—16 
metų amžiaus, važiavo 
vogtu automobiliu G gat-(pats į tą “šlamštą” atsisėdo ir 

savo “gabumais” tenai demon
struoja...”

Vadinasi šis metodistų priče- 
ris, kurį dar kaikas “dėl pagar
bos” vadina “profesoriumi”, 
pats nežino kur stovi ir kur ei
na, todėl nenuostabu, kad So. 
Bostone jis yra tik juokų ob
jektas. Tačiau vis dėlto viena 
yra žinoma, kad p. Kubilius yra 
komunistų įrankis, kuriuo jie 
klaidina tamsesniuosius darbi
ninkus. B.I

ve, So. Bostone. Policija 
juos vijosi. Jie važiavę 60 
mylių greitumo. Staiga ar
ti E. Eight St. trenkė į 
stulpą ir į medį ir abu nu
trenkė, o patys tapo iš
mesti į gatvę, vieni buvo 
be sąmonės, o kiti pavojin
gai sužeisti. Visi nuvežti į 
Bostono miesto ligoninę. 
Taip užsibaigė jaunų vai
kinukų kriminališkas dar
bas.

ras oras sumaišytas su 
saulės šviesa, tuo geriau.

Taigi, kodėl turėtų vyrai 
ir moterys mėginti išsigy
dyti trumpu keliu, varto
jant bile kokius patentuo
tus vaistus. Dažniausiai 
patentuotų vaistų parda
vėjas mėgina pritraukti 
žmones, paduodamas laiš
kus nuo tų, kurie mano, 
kad jie išsigydė, bet tikrai 
jie sau tik išsivaizdavo, 
kad buvo išgydyti.

Tikriausias išgydymo 
prirodymas yra tas, kuo
met vyrai ir moterys, kurie 
gydėsi nuo džiovos poilsiu, 
gali grįžti prie darbo ir 
dirbti kaip seniau. FLIS.

Areštavo Studentus
— Gauta žinių, kad Kau

ne suimti du lietuviai stu
dentai, išėję iš kino. Vie
nas, jų išsireiškė, kad ma
tyta filmą esanti menka. 
O filmos yra tik maskoliš-

PICKtfICK
“ALE kuris yra ALE”

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daiktus.

TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway,
So. Boston, Mass.

Lietuvis Numeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove A Furnace Repairs 
Oii Bumers

C. J. KUČINSKAS (Kay)
322 Dorchester St.,

ŠOU 0346

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjas 
Sodewall Stut Metai Work

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių išsimokėjimu

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus

Geras Darbas—Kainos Žemos
317 E St., So. Boston 

Tel. ŠOU 2732
Apskaitiiavimai - patarimai dykai

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

iigrysuojame.

Tel. ŠOU 9530

>41 Broadway So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barase vičitis ir Sūnus
Seniausias Šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590

Gyv. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass.
1--------- L Uf ------------josepn w» tasper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius ir 

Baisa m uoto jas 
NOTARY PUBLJC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia iermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel ŠOU Boston 2609
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Kompozitorius Juozas Žilevičius

Didis Lovzellio biznieris, Er- 
nest L. Kimball, savo testamen
te paliko $150,000. Labdarybei 
nieko nepaliko. Daug lietuvių 
dirbo jo dirbtuvėje.

I

atvyko sekantieji kunigai sve
čiai, kurie padėjo klausyti žmo
nių išpažintis: kun. P. Juras, 
kun. J. Skalandis, kun. A. Bai-j

z

trašlūnas ir kun. Al. Abračins
kas.

Antradienis, Kovo 25, 1941

Kompozitorius
JUOZAS ŽILEVIČIUS

Prieš kiek laiko, kaip svetys pasireiškęs, ir pats dirigavo lai- 
Šv. Kazimiero parapijos choro, ke tos dienos istorinio koncer- 
pas mus viešėjo autorius gar- to. Jis parašė ir pasirūpino, kad 
siosios kompozicijos: “Kanta-'būtų išleista biografija mūsų 
tos Vytauto Didžiojo”, muzikas garsaus muziko - kompozito- 
Juozas Žilevičius. jriaus, a. a. Česlovo Sasnausko.

., x x Lėšas apmokėjimui laidos tosAs ta proga, turėjau laimes ,. . ., . I
.... ,, biografijos malonėjo suteiktisu juo platokai pasikalbėti apie ° J , ,,

... ... ... muzikas Jonas Brundza). Mu-1muzikos ir pati kompozitorių, i . I
izikas Žilevičius suxurė daug ir

Kompozitorius Juozas Žilevi-; kitų dainų jr giesmių, kurios! 
čius, laike dešimties metų A- ne tjk čia vien Amerikoje, bet | 
merikoje savo gyvavimo, tiek.įr Lietuvoje buvo spausdina- 
yra atlikęs darbo sujungto su1 ’• ’---- ---- -21—1-----
muzikos menu, kad viską 
smulkmeniškai yra sunku apra
šyti.

Jis, tarp kit ko, Vytauto Di
džiojo metais paskatino, išjudi
no ir suorganizavo sandariau 
chorus, vienas dirigavo daugiau 
kaip dešimts kartų New Yorke, 
Wilkes - Barre, Bostone, New- 
arke, Elizabethe, Bayonne ir ki
tur. Jis daugiausiai pasidarbo- 
vo prie įkūrimo Parapijinių 
Chorų Sąjungos. Muzikos žur
nalui — “Muzikos Žinioms”, 
kaip ir kitiems laikraščiams, jis 
suteikia gausybę straipsnių, tu
rinčių kokį nors santykį su mu
zikos menu. Lietuvos Dienai 
New Yorke, 1939 metuose p. 
Žilevičius priruošė tokį milži
nišką chorų - chorą, koks išei
vijoje prieš tai niekad nebuvo

Senesniems Lov/ellio lietu
viams gerai žinomas policinin
kas, Jeremiah J. Dooley, ištar
navęs 40 metų mieste policijos 
darbe, šiomis dienomis gavo 
pensiją. Jis lietuviams gerai ži
nomas, nes ilgus metus parei
gas ėjo prie Wintcr, Summer ir 
Gorham gatvių.

Tėvo J. 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, UI.

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 Var
tų par., New York, N. Y.

M. J. Colney, N.D.
Lietuvis Gydytojas

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

odos ligų.

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

mos. Jis daug pasidarbavo ir 
Vargonininkų Sąjungos seimuo
se ir tos Sąjungos narių prira
šyme.

Tačiau vainiku jo visos dar
buotės yra rinkimas medžiagos 

j jo milžiniškam ruošiamam vei-j 
kalui “Amerikos Lietuviai Mu
zikos Garsuose”. Tame rinkiny, 
kurį jis audžia jau virš dešimts 
metų, yra keliolika skyrių, bū
tent: apie pasaulinius chorus, 
apie bažnytinius chorus, apie 
vienuolijų veiklą lietuviškos 
muzikos srityje, apie solistus - 
instrumentalistus, apie solistus
— vokalistus — dainininkus, a- 
pie gaidų leidėjus, apie dainų 
šventes, apie muzikos įrankių
— instrumentų išdirbėjus, apie 
orkestras ir benus, apie rekor
dus ir rekorduotojus, apie ra
dijo valandų vedėjus, apie var
gonininkų veiklą, apie dvasiš- 
kijos veiklą srity lietuviškos 
muzikos meno ir bendrai apie 
veikėjus muzikos, dainos ir 
giesmės srityje.

Kiekvienas skyrius apima 
šimtus puslapių su atvaizdais ir 
jų istoriniais aprašymais bei 
paaiškinimais. Visa toji medžia
ga sudaro apie 10,000 atskirų 
vienetų su apie 5-kiais tūkstan
čiais atvaizdų ir paaiškinimų. 
Toji visa medžiaga užima arti 
100 didelių albumų. Visoje išei
vijoje, toje kultūrinėje darbuo
tėje pagelbsti jam veik šimtas! 
bendradarbių - korespondentų. 
Todėl, jei kas ką nors žino apie 
lietuviškus muzikantus arba 
dainininkus, arba gaidų leidė
jus, tai jam apie tą malonėkite 
: pranešti sekančiu adresu: — 
,166 Park Place, Elizabeth, N. J. 
' Dalis to milžiniško rinkinio mu
zikos medžiagos jau 1935 me
tais Kaune buvo parodai išsta
tyta laike Pasaulinio Lietuvių 
Kongreso.

Dabar dažnai spaudoje tai

I

zikos instrumentų jo rinkinyje 
yra veik 300.

Kompozitorius Juozas Žilevi
čius be Muzikos Konservatori-

aprepti beribią'jos studijų baigimo, studijavo 
dar ir Arkeologijos Institute ir 
Dailės bei Meno Istorijos Insti-

vienur, tai kitur yra talpinamos 
ištraukos iš to kuriamojo vei
kalo. Tai yra begaliniai didelis 
ir platus užsimojimas, milžiniš
kos pastangos
sritį muzikos meno.

Tas jo milžiniškas darbas
buvo pradėtas Lietuvoje, kurį! tute ir kitose meno ir mokslo Į 
jis buvo pasiryžęs, tėvynėn grį
žus, organizuoti, nes Lietuvoje 
medžiagos yra kur-kas daugiau 
surinkta; vien tik liaudies mu- tąjį veikalą.

Valdžios Programa įveda Elektros Šviesa (,000,000 
Žmonių Per Penkis Metus

jų. Ir į keturis metus prieš 
1936 m. kaimų elektrifika
vimas padidėjo tik 1 nuo
šimtį.

Priežastis to, pagal vie
šosios naudos kompanijų 
paaiškinimų, buvo, kad į- 
vedimas elektros į kaimus 
buvo nepelningas, žodžiais 
straipsnio, kuris pasirodė 
viename Bulletin of the E- 
dison Institute for 1935” 
leidinyje, “jog įvedimas e- 
lektros į kaimus nėr eko
nomišku dalyku, turime 
dar ilgai laukti”. Toliau, 
tos kompanijos pareiškė, 
kad reikalavimas įvesti e- 
lektrą į kaimus nepaėjo 

į nuo pačių ūkininkų, kurie 
nenorėjo ar negalėjo mo
kėti už tokį patarnavimą, 
bet nuo sau paskirtų čiam- 
pionų.

Pravedimas Kaimų Elek
tros Įstatymo 1935 m., pa
mainė tą viską. Ūkininkai 
dabar gali organizuoti ne
pelningas elektros koope- 
ratyves draugystes, ir, ma
tydami didelius skaičius ū- 
kininkų, kurie prašo elek
tros, matome, kad jie elek
tros reikalauja. Įstatymas 

į taipgi pavėlina ūkininkų 
Į grupėms skolinti “cons- 
truction funds” iš valdžios 
lygia rata, kokia valdžia 
skolina. Kadangi pastan- 

• gos dėtos įvesti elektrą 
žmonių naudai ir ne jo
kiam pelnui, kaštai visur 
sumažinti. Pastatymo dar
bas kaikuriuose atsitiki
muose j kaštavo pusiau 
kiek kaštuodavo privatėms 
kompanijoms. Ir kaikurios 
privatės kompanijos mano, 
jog Rural Electrification 
Administration linijos yra 
pavyzdys, kurį kompani
jos gali sekti.

Federalės valdžios pa
sekmingas progresas įves
ti elektrą į kaimus susilau- 

jpn. , (kė didelio pasipriešinimo
A Batevi !s“ kaiku™ms d^‘ms ^>uo privačių viešosios nau

joj pX!?ad°31rET^S,^ ySePa' dos kompanijų. Gaude R. 
Jonas pas. | lygintas buvo labai pras-;Wickard> Agrikultūros Se- 

Raštininkas — Jonas Myliaus- Norvegijoj buvo elektrifi- 
kas; Maršalas Pinkhamas kuota, Švedijoj 65%, Dani- 
Bronis Norkus ^Apolonas, grai-joj 35 Vokietijoj ir Ja-

| ponijoj 90%, Prancūzijoj 
i nuo 90 iki 96%. ir Olandi
joj beveik 100%.

Dešimts metų atgal, pa
gal Žemdirbystės Departa
mentą, jokių pastangų ne
dėta įvesti elektrą į kai
mus čia. Elektros klausi
mas buvo rankose privačių

Pereitą savaitę Massachusetts 
Mohair Plush kompanija prane
šė savo darbininkams, kad pra
džioje gegužės mėnesio darbi
ninkams pakels algas. Šioje 
dirbtuvėje dirba apie 600 žmo
nių, tarp kurių ir yra nemažas 

• būrys lietuvių vyrų ir moterų.

įstaigose. Linkime ir ateityje į 
gražiausiai darbuotis šioje me
no srityje ir baigti savo pradė- 

Kazys Dryža.

i
i

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NEWTOWN, PA.
SODALIEČIŲ “PAŠAUKIMŲ 

SAVAITE”

Kelosininis žiburys, ku
ris užžibino devynis iš de
šimts namų kaimuose vos 
dešimts metų atgal, jau 
beveik užmirštas daiktas 
su įvedimu federalės val
džios elektrifikacijos pro
gramos.

Šiandien, mažiau nei pen
ki metai po pravedimo kai
mų elektrifikavimo Įstaty
mo ir jo įkorporavimo į 
Tautiškų Ūkių Programą, 
vienas kaimo namas iš 
kiekvieno keturių turi e- 

’lektrą, ir su pradžia naujų 
metų beveik 6,000,000 žmo- 

į nių kaimuose naudojasi e- 
lektros patarnavimu, ačiū 
valdžios pastangoms.

Suvirs 700 vietinių siste
mų ir daugiau kaip 250,000 
mylių Rural Elektriffica- 
tion Administration linijų 
įvesta padidinti elektros 
vartojimą nuo 10 iki 25%, 

■ ir tuo pačiu laiku, visos fi- 
, kurioms 

privatūs viešosios naudos 
kompanijos užkirto kelią, 
tapo prašalintos.

Kerosininiai žiburiai, ra
dijai su baterijomis atsidū
rė skiepe. Ūkininkai perka 
netik naujus radijus, bet ir 
visokius kitus daiktus dar
bo palengvinimui, kaip e- 
lektrikinius prosus, elek- 
trikines skalbiamas maši
nas, elektrikinius šaldytu
vus ir net elektriškas mel- v • v •

Kovo 18 ir 19 d.d. šį miestą 
aplankė didelis šaltis. Tai bus 
šalčiausios dienos, kurios šią 
žiemą buvo. Daugelis ūkininkų; zįškos~ kliūtys 
nusiskundė, kad bulvės ir kitos - • - * "
daržovės, sukrautos tvartuose, 
sušalo.

i

i

,profesijoms. Pranė Sedlik įdo
miai apipasakojo “Moters Dan
tistės” profesija. Jos tėvelis y- 
ra dantistas, todėl Pranutei ge
rai sekėsi kalbėti. Alicija Ado
maitytė kalbėjo, “Moteris - So- 
cialė Veikėja”. Vieną dieną tu
rėjom kalbėtoją, Seselę - slau
gę iš Šv. Pranciškaus Ligoninės, 
kuri mus supažindino su ligonių 
slaugytojos fk-ofesija.

Pašaukimų Savaitės minėji-
ir’mas visoms labai patiko, ir pa

liko gražaus įspūdžio, be to, da
vė suprasti, kad reikia gerai 
apsišvarstyti ir karštai melstis, 
siekiant Dievo skirto pašauki 

Regina Sitkiūtė.

Alicija Alinskaitė, Bi-

I

mo.

VYTAS VARGAS.

B3OCKT0H, MASS.
BROCKTONIEČLAI VAIDINS

VEIKALĄ KOVO 30 d.
Sužinojome, kad Brocktono 

Dramos Ratelis vaidins veikalą 
— “Meilė ant Aukuro”, kovo 30 
d. Tai trijų aktų rimtas šių die
nų įvykių veikalas. Vaidins ga-!žimo. mašinas, 
na didelsi būrys jaunuolių. Štai 
veikėjų sąrašas:

Kun. Tarnas Leonardas •— 
Martinas Audijaįtis; Jonas Leo
nardas,
Akstinas; motina
Mazgalienė; Marytė Augustina- ■ aUkŠtas 
vičiūtė, Jono mylimoji — Suza- - 
na Jermalavičiūtė; Petras Bu
rokas, zakrastijonas — Kazys Ąygg pasaulyje
Jakavonis; Mykolas, Petro^sū* Į gamtišku turtu ir milžiniš-

— j ka vandens energija kaimų 
Jy* distriktai tik iki 10% buvo 

____________ Sulyginus

Su įvedimu elektriškai 
varomų pompų, nereik 
vaikščioti milijonus mylių 

' nuo šaltinių į namus.
kun. brolis — Pranaši Ūkininko atžvilgiu, Ame-

— Margareta j-į^og giriamas gyvenimo 
______ ; laipsnis tuščiai 

2 _ l skambėjo 1930 m. Turtin
giausiose žemdirbystės da- 
1’~'—----- 1..4~ gu visokiu

I
nūs — Jonas Šližas; Dr. Kar-,
pis, žmogžudys — Bronis 
belis; I advokatas — Wm. Gel- elektrifikuoti, 
sonas; II advokatas — S.
čiūnas; Teisėjas 
čius; I sargas —
karais; II sargas Matikaitis; Net 35% kaimų vietų

LOWELL, MASS.

Gyvai veikia Juozapo Marijos 
Viloj sodalietės. Mūs būrelis 
nors ir mažas, bet neatsiliekam 
nuo kultūros ir gyvenimo. Štai, i 
kad ir pereitą savaitę, sodaliai 
ir sodalės visur minėjo “Pašau
kimų Savaitę” — neatsilikom, 
nei mes.

Vadovaujant energingai
veikliai komisijai, kurią sudarė 
Leoną Mernicki, Elena Jankiū
tė ir Emilija Razickaitė, gra- 
žiai paruošė programą, kuri bu
vo įvairi ir įspūdinga. Ofisų ko
misija
rutė Baltramaitytė, Elena Ado-; 
maitytė ir Elena Stukšytė gra
žiai ir sumaniai nupiešė paveik-| 
sius ir iškabino koridoriuose,' 
kad vaizdžiau suprastų savaitės; 
svarbą.

Pirmadienio susirinkimo tiks
las buvo sodalicijos narės supa
žindinti su Moterystės Sakra
mento verte. Kalbėjo, “Mote
rystės Sakramento Reikšmė”— 
Ann Neville. Diskusijoj dalyva
vo: Marijona Bigenytė, Emilija 
Razickaitė, Leoną Fayertaitė, 
Nancy Miller ir Dorothy Maar. 
Antradienį skyrėm geresniam 
pažinimui dvasinio luomo. Kal-

Kovo 17 d. įvyko valdžios dar
bų kvotimai.' Matėsi nemažas 
būrys jaunimo laikant šiuos Ci- 
vil Service kvotimus. Keletas 
lietuvių vaikinų ir merginų da

lyvavo. Būtų gera, kad ir nors 
i du iš jų galėtų gauti valdžios 
kokį nors darbelį.

kretorius, sako, jog elek
tros programa greitai ple
čiasi, ir atneša ilgai laukia
mų patogumų kaimų šei
moms, pagerina ūkių pro
dukavimą. Ir su įvedimu e- 
nergijos įstaigų įvairiose 
šalies dalyse, pagelbės ir 
apsaugojime šalies.

kas — Jonas Grigas; Antras, 
kunigas — Albertas Pašikar- 
nis; choristai, sprendėjai, mi-i 
nia.

Į

Lietuviams gerai žinomas po- 
lininkas Walter Kivlan sekma
dienį, kovo 16 d., buvo paaukš
tintas į leitenantus. Jis yra mie
sto trafiko skyriaus vedėjas.

Laike šv. Juozapo parapijos 
Rekolekcijų antradienio vakare

Limietės — Elsie Kairytė;
Alicija Alins-

Pirmadienio vakare Bostone, 
laike kumštininkų suvažiavimo, 
Steponas Baumila, lovellietis 
laimėjo kumštininko garbės 
vardą.

!

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

ns
!
!
!
!i 1 bėjo, “Dvasinio Luomo Reikš-

i ! mė
i

i

i

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

” — Rožė Bigenskytė. Sekė 
kalbos apie kaip kurių vienuo
lijų įsteigimą ir jų veiklą. 1. Šv. 
Pranciškaus Seserų Kongrega
cija — Emilija Razickaitė; 2. 
Uršuliecių Kongregacija — E- 
lena Jankiūtė; 3. Šv. Sakramen
to Kongregacija — Suzana Jū
ron ytė; 4. Dominikonių, Šv. Ro- 
žės 
5. Karmeličių 
kaitė; 6. Nekalčiausios Marijos 
Širdies Seserys — Regina Sit- 
kiūtė ir 7. šv. Kazimiero Sese
rys — Elena Adomaitytė, šios 
dienos įspūdis buvo kur kas gi
lesnis, nės tos, kurios kalbėjo ir 
atvaizdavo Kongregaciją, buvo 
apsirengusios tos vienuolijos 
rūbais. Buvo galima pastebėti 
iš sodaliečių rimto ir kilnaus 
elgesio, kad jos tikrai įvertino 
prelegenčių kalbas.

Paskutinės trys dienos buvo 
skirtos įvairioms karjeroms ir

Šv. Juozapo lietuvių parapijos 
metinės Rekolekcijos įvyko ko
vo 16 — 19 d.d. Rekolekcijas 
vedė kun. Dr. Petras Malinaus
kas iš Marianapolio Kolegijos, 
Thompsone. Rytais ir vakarais 
nemažas būrelis žmonių lankėsi 
į pamaldas.

LDS N. An^ijos Kuopų
Valdybų Suvažiavimas

Sekmadienį, balandžio 6,!
vai. p. p., “Darbininko”, viešosios naudos kompani2

salėje, So. Bostone įvyks 
LDS Naujosios Anglijos 
LDS kuopų valdybų suva
žiavimas, pasitarti tradi- 
cijinio pikniko reikalu, ku
ris įvyks gegužės 30 d., 
1941 m., Montello, Mass. 
Prašome visų kuopų val
dybų ar jų atstovų skait
lingai suvažiuoti.

Apskričio Valdyba.

MEDUS

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
<wvo skelbimais remia 
'THvrhininka**-

Lietuvių Darbininkų Diena
Milžiniškas Lietuvių Sąskridis

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

Massachusetts
Mūsų miesto skalbyklos šio

mis dienomis turi daug darbo. 
Visų kareivių iš Camp Devens 
baltinius skalbia Lovellio skal
byklos. Linksma rašyti šią nau
jieną, nes nemažas būrelis lietu
vių moterėlių dirba šiose skal
byklose.

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

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 liepos 2Z*tą.

• ; • ’ • ''RENGĖJAI.

T




