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Visa komunistų spauda, 

neišsiskiria ir lietuvių kal
ba leidžiami komunistų 
laikraščiai, skelbia, kad 
“pirmasis politinis kali
nys”, tai Earl Browder. 
Jeigu tik tiek, tai palygi
nus su politinių kalinių 
skaičiumi Sovietų Rusi- 
jojo yra tik lašas jūroje. 
Sovietų Rusijoje pilni ka
lėjimai, koncentracijos 
stovyklos ir tt. žmonių, 
kurie dėl vieno priešingo 
Stalino rėžimui žodžio, pa
smerkti mirti.

Amerikoje vienas Brow- 
der, ir tas, jeigu prisimin
sime jo nusikaltimus įsta
tymams, nėra politinis ka
linys. Browderis nuteistas 
kalėjiman už neteisingus 
atsakymus ir priesaiką, 
kurią jis yra davęs išgau
nant pasus.

Ar neteisingus atsaky
mus ir neteisingai duotą 
priesaiką galima vadinti 
politika?

Nesinori tikėti, kad ko
munistų laikraščių skai
tytojai būtų tokie neišma
nėliai patikėti komunistų 
rędaktorių melams apie 

,Browderį.

Dubai Piene Pramonėj
Amerikoj šiuo tarpu y- 

patingai išbujojo plieno 
pramone. Dabar šioj pra
monėj darbai eina geriau, 
negu bet kurioj kitoj pra
monėj. Praėjusiais metais 
plieno gamyba buvo 6 nuo
šimčiais didesnė, negu 
1929 m. Praėjusiais me
tais plieno darbininkų al
gos buvo 14 nuoš. aukštes
nės, negu 1929 m. 1940 m. 
plieno pramonėj 
547,000 darbininkų 
tais metais uždirbo 
000,000.

Anglijoj ir visose Angli
jos kolonijose ir dominijo
se komunistai jau pažabo
ti. J Kanadą jau senai neį
leidžiami nei Jungtinių 
Valstybių lietuvių komu
nistų šlamštai. Tur-būt 
jau nebe toli tas laikas, 
kai ir čia jie bus pažaboti.

Jei anglai su savo talki
ninkais Balkanuose atsi
laikys, tai karas aiškiai i- 
stos į naujas vėžes. Jei 
taip neatsitiks, jei ir šį pa
vasari naciai toki “blitz- 
kriega” pavarys, kaip per
nai kad pavarė vakaru 
fronte, tai anglams bus 
sudarytas naujas Dunkir- 
kas, tai yra kaip anglai 
galvatrūkčiais bėgo iš 
Prancūzijos per Dunkirko 
uosta., tai dabar gali pri
seki bėgti per Salonikus ir 
kitus Graikijos uostus. 
Tada Hitleris būtų toks 
pat laimėtojas, kaip kad 
jis buvo praėjusį pavasarį.

Popiežius Kalbės Apie Taikę
Vatikanas, kovo 31 — E 

patikimų šaltinių praneša, 
kad Popiežius Pijus XII 
ruošia kalbą anie taika 
kurią pasakys Velykų sek
madienį, balandžio 13 d.

Toji kalba bus atsišauki
mas į kariaujančias vals
tybes ir į valstybes, kurios 
gali įsivelti į karą, kad jos 
užbaigtų karą ir taikiu 
būdu spręstų visus nesusi
pratimus.

Popiežiaus kalba bus 
transliuojama visam pa
sauliui anglų, vokiečių, 
prancūzų, graikų, slavų, 
japonų ir kitomis kalbo
mis.

i

Prancūzijos Valdžia Pasiun
tė Pratesty AngK jai

dirbo 
ir jie 
$961,-

Vichy, Prancūzija, kovo 
31 — Prancūzijos valdžia 
pasiuntė Anglijai griežtą 
protestą už tai, kad Angli
jos karo laivynas bombar
davo Prancūzijos prekybi
nių laivų laivus palydovus.

Protestą pasiuntė per 
Washingtono valdžią, nes 
Prancūzija ir Anglija nu
traukė diplomatinius ry
šius.

Sakomą, kad Prancūzi
jos laivai nevežė jokios 
karo medžiagos, ir todėl 
anglai neturėjo jokios tei
sės tuos laivus bombar
duoti.
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Kada buvo vokiečių laivas “Columbus” pavojuje, tai vokiečiai jį iš
sprogdino ir liko išgelbėti Jungtinių Valstybių laivyno ir atgabenti į San 
Francisco Bay, kur buvo internuoti Angel Island. Dabar juos apie po mė
nesio vakacijų perveža į camp netoli Fort Stanton, New Mexico. Vaizde 
matomi išlipanti iš laivo ir įlipanti į specialiai jiems paruoštą traukinį.

kunigavimo metais buvo 
vikaru Dievo Apveizdos ir 
Aušros Vartų parapijose, 
Chicago, HL 1918 m. tapo 
paskirtas klebonu į Šv.

CIO Darbininkai Neklauso 
Valdžios Tarybos Įsakymų
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Jugoslavija Pasiruošus Pasira
šyti Nepuolimo Sutartį

Gali Nutrūkti Diplomatiniai 
Santykiai

Prezidentas Kalbėjo Per 
Rado

Prezidentas Rooseveltas 
atostogaudamas Floridoj 
pasakė kalbą per radio. Jis 
pareiškė, kad Jung. Vals
tybių vyriausybė yra tvir
tai nusiteikusi visomis ga
limybėmis padėti tiems, 
kurie kovoja su diktato
riais, norinčiais užvaldyti 
pasaulį. Pasmerkė visus 
tuos, kurie trukdo Ameri
ką nuo karo.

Anglai Užėmė Diredavę f

Chicago, III., kovo 31 — 
Pereitą penktadienį, Lo- 
retto ligoninėje mirė kun. 
Jonas B. Kloris, ilgametis 
Šv. Antano lietuvių para
pijos (Cicero, III.) vikaras. Baltramiejaus lietuvių pa- 
Mirė nuo širdies atakos.

Palaidotas f..........
pirmadienį, kovo 31 d. iš 
Šv. Antano lietuvių par. 
bažnyčios, Cicero, III., Šv. 
Kazimiero kapuose.

Laidotuvėse dalyvavo 
daug įžymių Katalikų 
Bažnyčios vadų, tarp ku
rių ir J. E. Arkivyskupas 
Samuel Stritch, daug Se
serų vienuolių ir minios 
žmonių.

A. a. kun. Jonas B. Klo
ris sirgo labai trumpai, tik 
nuo antradienio, kovo 25 
d., kada sukrėtė pirmoji 
širdies liga.

A. a. kun. Kloris buvo į- 
švęstas kunigu gruodžio 
22 d., 1915 m. Pirmaisiais

rapiją, VVaukegan, III., kur 
iškilmingai! išbuvo 13 metų. Dėl silp- 
>vn 31 d. iš nos sveikatos iš klebonavi

mo pareigų buvo atleistas 
ir paskirtas vikaru į Šv. 
Antano lietuvių parapiją 
Cicero, BĮ., 1932 m., kur ir 
ėjo pareigas iki mirties.

Velionio tėvai Antanas ir 
Barbora kilimu iš Nauja
miesčio. Panevėžio apskri
čio, o pats velionis gimė 
Chicagoje, lapkričio 24 d., 
1893.

Reikia pažymėti, kad tik 
neseniai tapo palaidotas 
Šv. Antano lietuvių par. 
(Cicero, III.) klebonas ku
nigas Jeronimas Vaičiū
nas ir štai šiandien supil
tas naujas kapas.

Pi tė Daugiau Kareivių 
Mngapore

Nairobi, Kenya Kolonija, 
kovo 31 — Pereitą šešta
dienį Anglijos karo jėgos 
užėmė miestą Diredavą, 
kuris yra prie Addis Aba- 
ba — Džibuti geležinkelio 
Ethiopijoj. Dabar Anglijos 
kariuomenė yra tik 200 
mylių nuo Addis Ababa. 
Anglai dabar jau turi sa
vo kontrolėje vienintelį 
geležinkelį, kuris jungia 
Addis Ababa, Ethiopijos 
sostinę su išėjimu į jūrą.

Italai šias žinias patvir
tino.

Žinios Iš Brazilijos
Kun. Barauskas Amerikon
Gautomis iš Sao Paulo 

žiniomis, kun. Barauskas 
Amerikon iš Santos uosto 
išvažiavo kovo 25 d. Ligi 
New Yorko gal reikės va
žiuoti 13 dienų.

Pabėgėliai Lietuviai Kunigai 
Brazilijoje

39 metų amžiaus ir jau 
dveji metai, kai valdo ar
kivyskupiją.

Didelės Iškilmės

Singapore, kovo 31 — 
Anglija pasiuntė daugiau 
kareivių į Singapore.

J. V. Kongresas Pertr 
Posėdžiavimų

v

Septyni Kabineto Nariai 
Atostogauja

Washington, D. C., kovo 
31 —Jung. Valstybių Kon
gresas, kuris jau daugumą 
bilių, surištų su apsigyni-Washingtan, D. C., kovo

27 — Prez. Rooseveltas ir mo darbais, priėmė, pla- 
septyni jo kabineto narįaį L ~ ?
dabar atostogauja. pertrauką raikė Velykų.

nuo ja padaryti 10 dienų

Kovo m. 23 d. Sao Paulo 
mieste lietuvių parapijoj 
buvo didelės iškilmės. J. E. 
Sao Paulo Arkivyskupas 
pašventino naujus vargo
nus, kertinį laikinosios 
mokyklos akmenį ir būsi
mą Seserų PranciškieČių 
novicijatą .

Buvo ir religinis koncer
tas dalyvaujant Liet. Kat. 
Bendrovės chorui, vado
vaujant kompozitoriui J. 

ra didelis lietuvių draugas Stankūnui; “Vyčio” cho- 
ir žymiausias asmuo Bra- rui, vadovaujant p. F. Gir- 
zilijos episkopate. Talygi-'dauskui ir jaunučių cho- 
namai į taip aukštą vietą -rui, kurį moko sesuo M. 
iškilo greitai. J. Ė.yfra tik Marcelina. J

Tarpininkaujant 
niams lietuviams 
gams Sao Paulo arkivys
kupas sutiko priimti visus 
lietuvius kunigus pabėgė
lius iš bolševikų teroro.

Minėtas arkivyskupas y-

vieti- 
kuni-

Belgrade, kovo 31 
kietijos valdžia įteikė Ju
goslavijos naujai valdžiai 
ultimatumą, kad ji laike 
24 valandų apsispręstų ką 
ji mano daryti su pasira
šyta trijų ašies valstybių 
sutartimi. 

Į Šiandien Jugoslavijos 
ministras Berlynui atvyko 

i pasitarti su savo valdžia 
kad apsaugotų J ugoslavi- 
jos rubežius. 

i Sakoma, kad po pasita
rimo naujoji Jugoslavijos 
valdžia yra pasiruošusi pa
sirašyti naują sutartį su 
Vokietija, būtent, nepuoli
mo sutartį, nepripažįstant 
buvusios valdžios pasira
šytos sutarties.

Tuo pačiu laiku vokiečiai 
ir italai skubotai iškraus- 
tomi iš Jugoslavijos. Vo
kietijos atstovybės Jugo
slavijoj archyvas supa
kuotas ir pasiųstas į Vo
kietiją. Suprantama, kad 
Vokietijos atstovas iš Bel
grado išvyks šiandien.

Jugoslavijos švietimo 
ministeris įsakė visoje Ju
goslavijoje uždaryti mo
kyklas.

Patirta, kad naujoji Ju- rašydama ašies sutartį.

Vo- goslavijos valdžia nori tai
kos su visais, o tik daro 
pasiruošimus, kad apsau
gotų savo rubežius.

Galimas dalykas, kad šią 
naktį, pasibaigus Vokieti
jos ultimatumo laikui, pa
aiškės Jugoslavijos liki
mas. Jeigu Jugoslavija ne- 
išpildys Vokietijos reika
lavimų, tai gali užliepsno- 
ti karas. Jugoslavija var
giai galės atsilaikyti prieš 
vokiečių motorizuotas ka
ro jėgas. Bet kartais ir 
mažas kelmas didelį veži
mą verčia.

Matsuoka Išvyko Į Italijy .

I

Milwaukee, Wis., kovo 
31 —Allis - Chalmers kom
panijos darbininkai, kurie 
jau seniai streikuoja, savo 
masiniame susirinkime 
dauguma balsų pasmerkė 
valdžios atstovų įsakymus 
grįžti darban.

Streikieriai sutinka eiti į 
derybas su kompanijos 
viršininkais, tarpininkau
jant valdžios atstovam, 
bet jie nesutinka grįžti 
darban nesusitarę.

Kompanijos viršininkai 
pareiškė, kad jie neatsi
žiūrėdami į darbininkų nu- 
balsavimą, stengsis ope
ruoti didžiules įstaigas, 
kur turi išpildyti valdžios 
karinius užsakymus už a- 
pie $40,000,000.

v •

Cambria Plieno Darbininkų 
Streikas

ČiaJohnstown, Pa. 
sutreikavo Cambria plieno 
kompanijos darbininkai. 
Streikas kilo todėl, kad 
kompanija pravedė rinki
mus kompanijos unijos 
viršininkų, kaipo darbi
ninkų atstovų. Streikieriai 
priklauso CIO unijai.

Valdžios atstovai bando 
darbininkus su darbda
viais sutaikinti.

Cambria plieno fabrikas 
yra Bethlehem Plieno 
kompanijos skyrius.

Anglai Bombardavo Kady 
Karo Laivus

Berlynas, Vokietija, ko
vo 31 
ministeris 
kar išvyko iš Vokietijos į 
Romą aplankyti Italijos 
diktatorių Mussolini.

Berlyne Matsuoka buvo 
karališkai priimtas ir vai
šinamas. - ----

Matsuoka lankosi pas 
diktatorius patirti Euro
pos karo eigą ir panaujinti 
pasižadėjimus, kuriuos Ja
ponija yra padariusi, pasi-

Japonijos užsienių 
Matsuoka va-

Jung. Valstybes Užgrobė Naciu

New York, kovo 31 — 
Jung. Valstybių valdžia 
užgrobė apie 65 Vokietijos, 
Italijos ir Danijos laivus, 
kurie stovėjo Amerikos 
uostuose. Kaip žinoma, 
Vokietija užgrobė Daniją, 
tai skaito, kad tos valsty
bės laivai yra jos nuosavy
bė. Visų laivų tonažas e- 
sąs 300,000.

Dvidešimts astuoni italų 
ir du vokiečių laivai esą 
178,030 tonų. Kiti 35 laivai 
buvo Danijos, ir iš jų 33 
laivų tonažas paduotas 
110,550.

Jung. Valstybių valdžia 
paėmė vokiečių, italų ir 
danų laivus todėl, kad jų

kai nebetinkami vartoji
mui”.

Sakoma, kad Jung. Vals
tybių valdžia tuos laivus 
užgrobė su tikslu juos ap
saugoti nuo sunaikinimo.

Penkius laivus paėmė 
Bostono uostuose: vieną 
italų, vieną vokiečių ir tris 
danų.

Vokiečiai ir italai smar
kiai protestuoja prieš tokį 
užgrobimą. Vienas Italijos 
laivo viršininkas pareiškė, 
kad toks Jung. Valstybių 
žygis “yra karo veiksmas”.

Laivų viršininkai ir dar
bininkai internuoti.

Spėjama, kad Italija ir 
Vokietija dėl to gali___,____________ , ____„4 Vokietija dėl to gali nu- 

igulos sabotažavę. Iš 28įtraukti diplomatinius ry- 
italų laivų 20 “buvo visiš- sius su Amerika.

Anglija Suparaližavo Italijos 
Karo Laivynę

Londonas, kovo 31 —An
glijos oro lakūnai bombi-' 
niais lėktuvais smarkiai pereitos savaitės pabaigo- 
bombardavo Vokietijos je Ionian jūroje įvyko 
karo laivus “Scharnhorst” smarkus susikirtimas tarp 
ir “Gneisenau” Bresto uo-’ Anglijos ir Italijos karo 
ste. Bomberiai nepataikė į laivyno. Italijos karo la. I 
laivus, bet pridarė daug vynasį tapo supąraližuotasl^9^^ tamsumoje, pradė- 

,ir priverstas bėgti. i jd Šz .:dymlis1 tarp savęs.

Alexandria, Egiptas, ko
vo 31 — Pranešama, kad II Anglai nuskandino 5 ita

lų laivus. Tą žinią patvirti
na ir italai.

Sakoma, kad Italijos ka
ro laivai, beįdami Vidur
žemio jūra, turį būti per

žalos bazęje.
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Dabarties Bildesiuos
shingtone, kur valdininkų 
skaičius didėja. Ypač didė
ja Anglijos ambasados 
štabas. Toj ambasadoj jau 
dirba apie 1,500 asmenų, 

j Jiems reikėjo patalpų. 
Ambasada jau nusisamdę 

na-

Dabar Amerika turi di
delį perviršį visokių far
meriškų produktų. Komų 
turi keturis sykius dau
giau, negu reikia. Kviečių 
turi 400 milijonų bušelių 
daugiau, negu reikia. Ta-j 
bakos perviršis yra 372 tam reikalui penkis 
milijonai svarų, sviesto mus. Vienas iš tų namų 
perviršis 3 milijonai svarų,' neseniai buvo pirktas už 
kiaušinių arti keturių mi- $165,000. Dabar Anglijos 
lijonų tuzinų, daržovių 37 ambasada tą namą pasi- 
milijonai svarų, o cukraus rendavojo ir moka rendos 
perviršis siekia 25 milijo- po $40,000 į mėnesį. Taigi 
nūs svarų. Kol neatsidarys naujasis to namo savinin
kėliai Amerikos maisto kas savo įmokėtus pinigus 
produktams į užsienius, atgaus per keturis metus, 
tol čia nebus tų produktų Tai jau pusėtinas “profi- 
žymaus pabrangimo. .teeringas”.

Vokiečiai jau rengiasi' — Oficiozas “Tarybų 
pokarinei prekybai. Jie y- Lietuva” surado kaltinin- 
pač akį turi ant pietinės kus dėl įsigalėjusio biuro- 
Amerikos. -Dėlto vokiečiai kratizmo. Tai “buvę sme- 
Ispanijoj lavina 1,500 a- tonininkai, 
gentų, kurie po karo bus spekuliantai, 
išsiųsti pietų Amerikon 
Vokietijos prekybos rei
kalais. Tą pat daro ir Ja
ponija. Amerika, besirū
pindama gelbėti demokra
tiją ir užtikrinti laisvę vi
same pasaulyje, galį ne
tekti pietų Amerikoj ir tą, 
ką jau turi.

Italijos Rolė Dabartiniame I pareiškimo ištuokos aktui 
Kare Metrikacijos į-

v •

t.”
Jk . ar

dvarponiai, 
fabrikantai 

ir kitokie plutokratinės 
santvarkos atstovai”. Bet 
negana to. “Jau yra gausų 
faštų, kurie rodo, kad biu
rokratizmo ir neatsakin
gumo jausmas greit pa
gauna ir tokius žmones, 
kurių politine praeitimi 
galima pasitikėti”. Įdomu 
pastebėti, kad visa sovietų 

Amprikoj pramonės, var- Rusijos spauda dieną iš 
tojančios aliumini jų ir ni- "
kelį, turi užsidaryti, nes 
visas aliuminijus ir visas 
nikelis suimamas karo rei
kalams. Spėjama, kad už 
pusės metų automobilių 
pramonė ims šlubuoti dėl 
plieno stokos. i Ko1 kas Amerikoj la-

_________ blausia naudojasi tos pra- 
Nors Anglija kariauja monės, kurios gamina ka- 

prie sienos prispausta, ro reikmenis. Kol kas A- 
nors jai visko trūksta, bet uaerikos farmos dėl karo 
surinko naujausios mados turėjo nukentėti, nes far- 
drabužių ir prikrovę didelį produktams rinka Eu- 
laivą, atsiuntė į Argenti- ^poj užsidarė. Vokiečių 
nos sostinę — Buenos Ai- okupuoti kraštai negali 
res._____________________ * ' _............................

dienos botagu pliauškia 
prieš biurokratizmą Mas- 
kolijoje. Ar ir čia kalti 
“smetonininkai, dvarpo
niai, spekuliantai ir fabri
kantai”?

Vokiečių

VAIZDAS Iš “PILATE’SDAUGHTER” VAIDINIMO
Vaizdas parodo keturiolika iš 76 vaidintojų prie karalienės Agripinos, 

mos Imperatorės, sosto. Šios vaidintojos yra septynios poros seserų. Tai 
mas šio vaidinimo istorijoj įvykis, kad iš vienos šeimos yra daugiau negu vie
na vaidintoja.

T

Ro- 
pir-

PRIVERSTINA KARO 
TARNYBA

Dabar jau aišku, kad į 
Libiją pribuvo nemažos 
vokiečių jėgos italams į 
talką. Todėl ten anglų žy
giai sulaikyti gal jau vi
sam laikui.

nieko gabentis iš Ameri
kos dėl Anglijos blokados, 
o Anglija sau valgomųjų 
reikmenų gabenasi iš ko
lonijų. Todėl Amerikoj at
sirado farmeriškų produk
tų perviršis. Todėl čia val
gomieji daiktai kol kas ne- 
brangsta.

Praėjusio Didžiojo Karo 
metu daug girdėdavome 
apie “profiteeringą”. Da
bar kol kas apie tai nieko 
ypatingo negirdime. Bet 
kaikas jau pelnosi. Tokio 
pasipelnymo randasi Wa-

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai 
imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas išnaudoti.

Tokia antrašte tilpo jaunuolis į kariuomenę 
straipsnis “Darbininke” gauna pilną progą išugdy- 
rašytas kovo 18 d. Legijo- ti naują gyvenimo šaką ir 
nierius iškėlė labai opų sulaukti šviesios ateities, 
klausimą, liečiantį Ameri- Kariuomenėje išmoksta 
kos jaunuomenę. Mano tvarkos, drausmės, švaros, 
nuomone šis įstatymas ar- taupumo ir, be to, dar gaus 
ba įstatymo papildymas, progą nemokamai prasila- 
kad dabartinis jaunimas vinti kokioj nors amato 
nuo 18 ligi 21 metų am- dalyj, pasirinktą pagal ga-| 
žiaus stotų privalomon ka- bumus. Pavyzdžiui Lietu- 
riuomenės tarnybon, yra voj jaunimas, sulaukęs 21 
netik pageidautinas, bet metų, turėjo eiti tarnauti į 
reikalingas. Tam yra daug kariuomenę IV2 metų. O 
priežasčių. Jaunimas su- ar daug pakenkė tautai ar 
laukęs 18 metų dar nėra pačiam jaunimui? Visai 
tinkamas kokiam rimtės- ne. Lietuva, išbuvus tik 22 
niam darbui, ir be to, tik metu nepriklausoma, atsi- 
pabaigęs mokyklą nejau- stojo tarpe pavyzdingų 
čia noro dirbti, ieško leng- valstybių, dėlto, kad ji bu- 
vesnių pragyvenimo būdų vo drausminga viduje. Be 
ir beieškodami iškrypsta to, tarnavimas Amerikos 
iš normalių gyvenimo vė- kariuomenėje nepalygina- 
žių ir tampa valkatomis mai yra lengvesnis su Eu- 
ar giruokliai. Toliau, pana- ropos tarnavimu. Čia, ei- 
šaus amžiaus jaunimas, damas jaunimas į kariuo- 
jei ir dirba, tai nesirūpina menę, vietoj praleisti me- 
savo specialybe, nes daž- tus veltui (daugumas taip 
niausią neturi laiko ar pi- mano) gauna progą, kaip 
nigų. ; minėjau, išmokti daug ge-

Priverstina karo tarny- !r gyvenime,
, ........ * įsejus is kariuomenes. Ti-
ba amerikiečiams rodosi kiuosi kad lietuviai pri. 
kaipo “baubas”, bet taip tars šiam įstatymo papil- 
visiškai nėra. Pav., įstojęs dymui. Kareivis

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
OUR POLICY

r
Niembe:

k
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“The parpose of the Association shall 
be t<> hefp preserve the Heals and 
trnditions of our coontry. ttie C aitai 
Statės of Anierica. to revere its laws 
and inspirc others to respect and obey 
them. ■■<! in all ways to aid in matine 
this conntry greater auti befter”

YVONNE’S 
HOUSE OF BEAUTY

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

Tel. Ded 1636
•ev ’ ’-tc >

Dart » ■ «« □usKirsTyn 
| Kategorijas

— “Valstiečių Laikrašty
je” kažkoks A. Gudkov iš
spausdino straipsnį apie 
laukų darbininkų atlygini
mus. Pasak jo, laukų dar
bininkai suskirstyti į ke
turias kategorijas, pagal 
darbo sunkumą. Pirmosios 
kategorijos darbininkai 
gauna į darbo dieną 3 rub
lius 60 kapeikų, antrosios 
— 4 rub. 30 kap., trečio-

AR JAUČIAUS NUVARĄ 
-BE VIKRUMO?

Skauda galvą — itputę 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 <alt. Ry
te jausite tikrą palengvinimą ir at- 

> gausit vikrumą. Jaunų a senų mili
jonai naudojasi nebrangiu FEEN-A- 
MINT. Jis tinka ir Jūsų Seimai. Nu- 
siplrkit FEEN-A-MINT Šiandien!

sios — 5 rub. 30 kap., ket
virtosios — 6 rub. 80 kap. 
Valstybiniuose ūkiuose 
(sovehozuose) laukų dar
bininkai maisto ^negauna. 
A. Gudkov rašo, kad darbi
ninkams nustatytas akor- 
dinis atlyginimas. Be to, 
autorius praneša, kad kei
sti tų ar kitų darbų kate
gorijas neleidžiama. Pa
sak jo, “tokia tvarka su 
pasisekimu taikome vi
suose tarybų sąjungos 
valstybiniuose ūkiuose”. 
Tokiu būdu sovehozų dar
bininkams įvesta ta pati 
sovietiška baudžiava, kaip 
ir sovietų Rusijoje.

Komisarai Daro Kratos

sudaryti.
staiga kiekvienai porai, 
pasirengusiai išsiskirti, 
pataria susitaikinti ir šei
mynos neardyti ir, kai pa
tarimai ir įkalbinėjimai 
nepasiekia tikslo, ištuo
kia”. Toliau “Tarybų Lie
tuva” rašo: “Dabar už pir
mą ištuokimą reikia mo
kėti 50 rublių, o toliau už 
kiekvieną ištuokimą po 
150 rublių”.

Ligšiolinės metrikacijos 
įstaigos, sovietų Rusijos 
pavyzdžiu, pavadintos: so
vietų Lietuvos civilinės 
būklės aktų įrašų biuras.

Karo pradžioj italai ne
blogai pasirodė. Tiesa, jų 
kariniai veikimai ne tuoj 
prasidėjo. Bet kai prasidė
jo, tai visur varėsi pirmyn. 
Per Libijos tyrynus jie bu
vo pasiekę Egipto rubežių 
ir jau išrodė, kad tas kraš
tas ir garsusis Suezo ka
nalas pateks į Mussolinio 
rankas. Abisinijos parube- 
žiuose italai taip gi pasiva
rė prieš anglus.

Kalėdoms artinantis, 
vienok, italai visur apsis
tojo. Matyt, patys buvo 
apsilpę, o anglai sustiprė
ję. Neužilgio anglai pradė
jo tyrų “blitzkriegą”, ku
rio italai neatlaikė. Mies
tas po miestui ėjo į britų 
rankas. Kaip italai neatsi
laikė Iibijoj, prie Egipto 
rubežiaus ir visu Vidurže- 
minės jūros pakraščiu, 
taip jie neatsilaikė ir Abi
sinijos parubežiuose. Išro
do, kad neilgai tetruks iki 
Italija neteks Abisinijos. 
Libijoj atsilaikė dėlto, kad 
italams suspėjo nacių pa- 
gelba.

Kaip negarbingai italai 
buvo supliekti Afrikoj, tai 
dar prasčiau jiems išėjo 
Albanijoj.

Dabar kaikurie išveda, 
kad Mussolini Hitleriui 
buvo ne pliusas, o minu
sas.

Taip, vienok, nėra. Prieš 
Italiją Anglija turėjo iš
statyti dideles armijas, o 
ypač laivyno dalis. Dėl Ita
lijos karan įstojimo Angli
ja turėjo sutraukti į Vi
duržemio jūrą 64 nuoš. sa
vo laivyno. Tas be galo ap
sunkino Anglijos kovą su 
Vokietijos submarinais 
Atlantike. Dėl karo su Ita
lija Anglija turėjo siųsti į 
Afriką ir Graikiją ne vie
ną tūkstantį orlaivių, ku
rie anglams kruvinai rei
kalingi namie gintis nuo 
vokiečių atakų iš oro.

Taigi Italija yra nemen
kas Anglijai priešininkas 
ir todėl stambus pliusas 
Hitleriui. -

• v

LDS M. AngBjas Kuopų 
varayoy MraMVNMs

Sekmadienį, balandžio 6, 
vai. p. p., “Darbininko”

pradėjo terorizuoti ūki
ninkus. Žinodami, kad so
vietiškiems komisarams 
visakas leidžiama, jie pa
sivadino komisarais ir, 
rusiškai kalbėdami, ėmė 
daryti kratas. Pasiėmę lai
krodžius, pinigus ir kito
kius vertingus daiktus jie 
nuėjo tokių .pat kratų da
ryti pas kitus ūkininkus. 
Nusidangę komisarų ti
tulų ir dar girdėdami, kad 
kalbasi, ūkininkai nedrįso 
priešintis tokioms kra
toms. Apvalę kelis Pažais
lio valsčiaus ūkininkus, 
šie komisarais pasivadinę 
vagys nuėjo į Vieškūno 
kaimo restoraną, kur ėmė 
girtuokliauti. Kilus triuk
šmui, įsikišo policija, bet 
ir čia vagys pasivadino ko
misarais. Turėjo būti pa
šaukti net raudonosios ar
mijos kariai, bet ir šiems 
buvę pasakyta, kad turi
ma reikalo su komisarais, 
atsiųstais iš Maskvos. Pa
galiau, visa apgavystė bu
vo išaiškinta ir naujosios 
gadynės komisarai atsidū
rė kaltinamųjų suole. Vie
nas komisarų nuteistas 
dviem, o kiti du — pusan
trų metų kalėjimo.

Tą pat dieną Kauno apy
gardos teismas svarstė 
Stepo Dambrausko bylą. 
Ir šis kriminalistas, žino
damas, kad okupantams 
viskas leidžiama, pasivadi
no GPU valdininku. Jis 
vaikščiojo po krautuves ir, 
prisidengęs GPU valdinin
ko vardu, ėmė nemokamai 
įvairių prekių. Kaip “Ta
rybų Lietuva” rašo, Dam
brauskas išviliojęs iš kun. 
Kapočiaus 200 litų, o pre-į

I

|

Sovietų Hetiftadji 
Pavergtoje Lietuvoje

— Kauno apygardos teis
mas šiomis dienomis 
sprendė kelias bylas, ku
rios labai charakteringos 
naujajai gadynei sovietų 
Lietuvoje. Kažkokie Vladi
slovas Bartoševičius, VI. 
Šėmis ir Jonas Korsakas 
išvažiavo į Kauno apylin
kes ir Pažaislio valsčiuj^

2
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 Vaidyba.
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Tėvo J. Kidyko Misijų
U Y —Maršrutas

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

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

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

Geguž. 11 iki 18. Aušros Var
tų par., New York, N. Y.

l

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md. 

Telephone Plaza 8595 
Limosinal MI visokią reikalą.

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

— Bolševikams* atėjus į 
Lietuvą, tuo metu buvusi 
J. Paleckio “liaudies vy
riausybė” išleido civilinės 
metrikacijos įstatymą. 
Dabar tas įstatymas nus
tojo galiojęs, nes įvestas 
sovietų Rusijoje (SSSR) 
santuokos, šeimos ir glo
bos įstatymas. “Tarybų 
Lietuva” aprašinėja, kokie 

______  i” dabar į- 
____  Ankščiau susituo
kiant buvo reikalaujami 
gimimo metrikai ir liudy
tojai, o dabar pakanka už
pildyti tiktai anketą. Ve
dybinis tiek moterų, tiek 
vyrų, amžius nustatytas 
18 metų, bet išimtinais at
sitikimais merginai lei
džiama ištekėti ir 17 metų. 
Ištekėdama, moteris gali 
pasirinkti arba vyro, ar 
palikti savo mergautinę 
pavardę. Ištuokos (persis
kyrimų) bylas dabar spręs 
ne teismas, o civilinės me
trikacijos įstaiga. Persis
kyrimui nustatyti tokie 
formalumai: “Išsiskyri
mui gauti pakanka forma- 

, lauš kategoriško sutuok- 
. tinių pareiškimų, kad juo- 
. du negali bendrai gyventi, 
į ir išjuokiama. Pakanka ir 

vieno katro sutuoktinio*

VVoodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

latą Januševičių, Vaikelio į “patobulinimai' 
*vrac VCStl. AnkŠC13Jėzaus draugijos pirmi

ninką, iškvotęs, daryda
mas jo įstaigoje reviziją. 
Įdomiausia tai, kad toje 
draugijoje savivaldybių 
departamento revizorius 
J. Norkaitis tikrai darė 
reviziją. Bet šis valdinin
kas, prisibijodamas Dam
brausko, pasivadinusio 
GPU valdininku, nesiprie
šino, kad tuo pat metu ir 
Dambrauskas ėmė daryti 
reviziją. Tokiu būdu iš 
prelato Januševičiaus irgi 
buvo išviliota pinigų. 
Dambrauskas nuteistas 
pusantrų metų kalėjimo.

Šie atsitikimai puikiai 
parodo, kokią baimę Lie
tuvos gyventojams gali į- 
varyti įvairūs sukčiai, jei
gu jie pasivadina komisa
rų arba GPU valdininkų 
vardais.

NEATSIŽVELGIANT 1 KAINĄ

iwTo varesnes 
Degtinės 

BHe Kuriam 
Butelyje

75c y2 Pint
11.39 Pint

K-TA
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DARBININKAS

Balkanai-Dramos Mazgas

iš Lon- 
kad ten 
vyriau- 

ir lenkų

laikytis ir atsilaikyti tik 
ankštoje vienybėje būda
mos. Tai vienybei sudary
ti trukdė lenkų šoviniz-

besiartinantį gyvenimo
Šv. Sakra- 

laisvamanių mentą ir tarė susirinku- 
— Vieniems isiems aplink jo lovą: —

366 We«t Broadway, South Boston, Man
Telephone SOUth Boston 2680.

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ________ $4.0C
Vieną kart savaitėje metama $2.00
Užsieny metama ...... $5.00
Užaienyj 1 Kart aavaitčj metama $2.5<

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Fnaay except Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
---------- by------------

•AINT JO8EPH'S LITHUANIAN R. C. A8S0CIATI0N OF LABOR
■Btered as lecond-claa* matter SepL 12, 1915 at the post offlce at Boston 

lfaaa under the Act of March 2.1870
Aeceptance for malling at speoial rate of postage provlded for ln Section 110 j 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918
8UBSCRIPTION KATES:

Domestic yearly __________  $4.00
Domsstic once per week yearly $2.00
Foreign yearly____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

Balkanai vėl išėjo priekin. Kai kurie teigia, kad 
pirmasis pasaulinis karas ten prasidėjo, o antrasis ten 
pat užsibaigsiąs. Kaip ten su pranašystėmis bebūtų, 
Balkanai vis dėlto užima pirmąją vietą pasaulio susi
domėjime. Kruvinoji drama Balkanų frontą išsirinko 
tokiu svarbiu punktu, kad čia beveik galima lūkuriuo
ti finalo. Žinoma, finalas bei karo pabaiga neįvyks nė 
šiandien, nė rytoj. Jis gali užsivilkti dar mėnesius ir 
net metus, bet Balkanų frontas už kokio mėnesio gali 
nurodyt, kam būt, kam žūt, ar bent iš jo veiksmų ga
lima bus spėlioti, kad oponentų jėgos maž daug lygios 
ir nevienas neišeis tikru, neginčyjamu nugalėtoju.

Labai džiūgaujama dėl netikėto Jugoslavijos pa
sipriešinimo. Jis įspūdingas ir gal heroiškas, bet jaus
mai ir įspūdžiai kare ir politikoj nieko nereiškia, jei 
neminėsime to, kad jie čia gali pakenkti. Šaltai žiū
rint, Jugoslavijos pasipriešinimas (jei jis militariniu 
atžvilgiu įvyktų) gali sutrukdyti vokiečių armijos žy- 
giuotę 2—3 savaitėms, ne ilgiau. Jugoslavai apsupti— 
vokiečių ir italų. Tegu jie ir sumobilizuotų milijoną 
karių, bet kai kalba išeina apie jų apsiginklavimą, tai 
atsakymas vis tas pats: neturi pakankamai tankų, or
laivių, sunkių kanuolių, amunicijos — žodžiu, jų kare 
mašina nė iš tolo negali lygytis su vokiškąją. Gi šiais 
laikais kautynių likimą nulemia mašinos. Serbai gali 
būti vieni ryžtingiausių pasaulio kareivių; jie gali ne
kęsti vokiečių, kaip nekenčia jų lenkai — bet ryžtingu
mas ar neapykanta karo lauke jau tiek nebereiškia 
kaip senais laikais. Neprisiruošusi armija šiandie kaip 
ir nieko nereiškia, nežiūrint, kaip skaitlinga ji bebū
tų. Milijoną kariuomenės sakėsi pastatysianti Čeko
slovakija, bet nepastatė ir pasidavė, nes aiškiai matė 
kad prieš vokiečius neatsilaikys. Lenkija pastatė net 
du milijonu ir šoko kovoti, bet liko pavergta ir sunai
kinta. Tuo du pavyzdžiu Jugoslavijos vyriausybė tu
rėjo prieš akis, kada Hitleris pradėjo jai statyti save 
reikalavimus. Ji pasirinko saugesnį kelią ir pasirašė 
su vokiečiais sutartį, kurioje būk tai šį tą išsiderėjo, 
bent nepriklausomybės šešėlį. Tur būt tai būta tik še
šėlio, nes Jugoslavijos gyventojai, ypač serbai, sukilo 
prieš tokį negarbingą vokiečiams pasidavimą, nuvertė 
vyriausybę ir pastatė valdyti 17 metų vaikiną, karalių 
Petrą H. Toks drąsus tautos mylėtojų žygis sukėlė en
tuziastingą džiaugsmą patriotiniuose Jugoslavijos 
sluoksniuose. Dar daugiau džiūgauta užsieny — Ang
lijoj, Prancūzijoj, Amerikoj. “I 
vai!” — šūkauta. Bet kas toliau?
kad Jugoslavija iš tiesų gyvuotų? Su anglų ir graiku 
pagalba? Bet jie patys pagalbos reikalingi. Gi Ameri
kos pagalba labai toli. Kol ji ateis, praslinks savaitės 
ir mėnesiai, o čia jos reikia tuč-tuojau, nes įširdę vo
kiečiai reikalauja skuboto atsakymo: ar Jugoslavija 
priešas ,ar prietelius? Jugoslavai nenorėtų su galin
gais vokiečiais peštis. Jie nori būt draugingi ir neu
tralūs. Bet vokiečiai nepaiso Jugoslavi jos neutralumo 
Jiems reikia tranzito per slavu žeme, kad galėtų pult’ 
Graikiją. Jugoslavai delsia ir išsisukinėja, bet vokie
čiams skubu. Jie suras kita priekabę jugoslavams pul
ti. Jau ją surado: kaltina slavus, kad jie muša ir kone
veikia gyvenančius Jugoslavijoj Vokietijos piliečius. 
Tad vokiečių armija, žiūrėk, ir žygiuoja į Jugoslavi
ją “Vokietijos piliečių gyvastį apginti”. Finalas bus 
trumpas.

Bet su Graikija vokiečiams nebus jau taip leng
va. Ji kalnuota ir apsupa mariomis, kuriose vyrauja 
britų laivynas. Tad nuo mūšių Graikijoj priklausys 
galutinis Turkijos nusistatymas ir vokiečių žygiuotė 
į Egiptą.

Stalinas, kaip paprastai, nieko nedarys. Gal viena 
kitą kartą riktels, o gal nė riktelti neišdrįs. Džiaugsis, 
kad niekas jo nekliudo, ir lauks, nesulauks progos “re
voliucijos laimėjimams” plėsti. K.

mas.
Pasirodo, kad praeities 

klaidos ir dabartinės lenkų 
bėdos jų nepamokins.

Šiomis dienomis 
dono pranešama, 
esančios Lenkijos 
sybės premjeras
tremtinės kariuomenės va
das gen. Sikorski pareiš
kęs, kad po karo Lenkija 
turėsianti būti didesnė, 
negu buvo prieš kara. Len
kija turėsianti gauti Rytų 
Prūsija — jai neužteksią 
vien koridoriaus. Turė
sianti atgauti Rusijos pa
grobtas žemes. Girdi, šis 
karas turėsiąs išmušti iš 
vokiečių ir rusų imperia
listinę dvasią.

Jei imperialistinė dvasia 
netinka vokiečiams ir ru
sams, tai ji negali tikti ir 
lenkams. Jei negerai, kuo
met lenkus smaugia rusai 
arba vokiečiai ,tai negerai 
ir tada, kuomet lenkai 
smaugia lietuvius, ukrai
niečius, gudus ir tt. Len
kams akys neatsidaro ir 
tos tiesos jie negali pama
tyti.

Kaip kalbėjo lenkų vy
riausybės vardu gen. Si
korski, tai panašiai kalbė
jo ir čekų buvusis prezi
dentas Benešąs. Ir jisai 
sakė, kad naujoji Čekija 
nesitenkins senosios Čeko
slovakijos rubežiais. Nau
joji Čekija turėsianti būti 
didesnė.

Kadangi senoji Čekoslo
vakija turėjo apie pusket
virto milijono vokiečių, tai 
tą skaičių, matyt, norėtų 
padidinti.

Kaip lenkai, taip ir čekai 
nemato, kad svetimi ele
mentai jų valstybes ne sti
prino, o silpnino.

Reikia turėti vilties, kad 
šį karą seks kitokia taika,

“LIGI PASIMATYMO” — Moterys, draugės atsi
sveikina 325 vokiečių jūrininkus, kurie iš išsprogdinto 
laivo “Columbus” buvo internuoti šios šalies valdžios 
įsakymu ir išvežami iš San Francisco į New Mezico, 
naujoje kampeje tolimesniam internuotam gyvenimui.

negu sekė aną Didįjį karą. 
Po ano karo degė kerštu ir 
prancūzų ir anglų vadai. 
Jie nepaisė Amerikos prez. 
Wilsono aukštų idealų. Jų 

i taika buvo keršto taika pa
sidavusiai ir respubliko
nišką valdžią įsisteigusiai 
vokiečių tautai. Vokiečių 
naujoji valdžia buvo de
mokratiškesnė, negu pran
cūzų arba anglų. O betgi 
alijantai jos nepripažino 
demokratiška, smaugė ir 
žemino vokiečių tautą ir 
tokiu būdu prirengė dirvą 
Hitleriui ir nacizmui.

Po šio karo taikos kon
ferencijoj bosaus ne koks 
nors Sikorskis ar Benešąs. 
Nebosaus ten nęi Churchi- 
llas, nei Stalinas. Nule
miantį žodį ten turės prez. 
Rooseveltas. Todėl po šio 
karo taika bus ne Sikors- 
kinė, Churchillinė, ne Sta
lininė, o Rooseveltinė.

Lai gyvuoja jugosla- 
Kaip čia padarius.

LENKAMS AKYS VIS 
NEATSIDARO

Lenkai vis dar nepraregi 
ir nepamato, kas yra jų 
tautos didžiausias kalti
ninkas. Nemato, kad jie 
patys yra savo nelaimių 
kaltininkai. Lenkija yra 
viena iš kaltininkių ir da
bartinio karo.

Savo grobimo ir nutauti

nimo politika Lenkija nu
statė prieš save savo kai
mynus ir tuomi nusilpnino 
ir save ir savo kaimynus, 
kurie susiskaldę būdami, 
tapo didžiųjų kaimynų 
aukomis. Lenkija ir eilė 
mažesniųjų tautų prieš 
Rusiją ir Vokietiją galėjo

!•

Rašo — i Žodį tardami mes turi-
Dr. Pranas šacikauskas me apsvarstyti ne tik išsi- 
Pats laisvamanybės pa- reiškimo būdą, bet ir sąži- 

vadinimas yra netikslus, dingai pamąstyti ^apie kal- 
Žmogus negali laisvai ma
nyti. Žmogaus protas yra 
priklausomas nuo tam tik
rų mąstymo dėsnių, mok
sliškai sakant nuo logikos 
nuostatų. Pagalvok, ar esi 
laisvas manyti, jog dalis 
yra didesnė už visą daik
tą? Juk aiškiai kitaip e-i 
sant. Ar gali manyti, jog vaidus, kerštą. Todėl 
du kartu du yra trys ar žodžio laisvę varžo DIE- 
penki, o ne keturi? Ne! VAS: ‘Nekalbėk Netiesos. 
Protas verčia manyti: —valstybė griežtai bau- 
2x2 bus 4, dalis — mažės-už gandų skleidimą... 
nė už daiktą. Tokiais atvė-l Negalima laisvai kalbėti, 
jais laisva mintis bus tų YPač neleista laisvai 
minčių pakrikimas. Gal elgtis, 
tik sapne tokie dalykai pa
sitaiko.

Dar kartais galima sau 
vaizduotis nebūtus daik
tus, bet laisvai kalbėti vi
siškai negalima. Kaip yra 
mąstymo varžtai, taip — 
ir kalbos nuostatai; jų tu
rime laikytis, jei nenorime 
būti pavadintais bemoks
liais. Kalbą varžo kalba- 
niokslis — gramatika. Juk 
negali sakyti 
žmogus, o turi sakyti žmo
gaus galva. Nekalbėsi — 
protinga vyras, geras mo
tina, mažos vaikai... Taip 
kartais kalba žmonės ne
moką svetimos kalbos. 6 
jei mes taip kalbėtume, 
būtume palaikyti tokiais, 
kuriems nevisi namie.

bos atsakomybę. Žodis yra 
didelė jėga. Jis gali žmo
nės pamokyti gražiai elg
tis, pakelti juos į aukš- 
čiausį dorovės laipsnį, bet 
gali juose sukelti žemiau
sius jausmus, juos nu
stumti sugedimo bedug
nėn, sukurstyti neapykan-

galvos

. Laukinėje visuo
menėje viešpatauja žmo
nių laisvė, arba sauvalia, 
kuri kitiems esti vergovė,* 
stipresnio prievarta silp
nesniems; juo kultūrin
gesnė visuomenė, tuo la
biau žmonės joje varžomi, 
bet drauge turi daugiau 
kultūringos laisvės; vieš
patauja lygi visiems pilie
čiams laisvė. Tariamieji 
suvaržymai yra tartum 
keliarodžiai, kaip kokiame 
atvejyje turime pasielgti. 
Privažiavę kryžkelį, susto
jam pasižiūrėti, perskaity
ti, kad nenuvažiuotume 
klaidingu keliu.

Prie geležinkelio perva
žos užrašas skelbia: “Sau
gokis traukinio”! Nesi lai
svas važiuoti skersai be a-

todairos, kad nepakliūtum 
po garvežiu; didesnio ju
dėjimo vietoje net užšau
nama kartis, kad neįvyktų 
nelaimė, sužeidimas, mir
tis... Vaistinėse ant nuodų 
bonkos dedama kaukolė. 
Vaistininkas negali jų lai-į 
svai bet kam duoti be gy-į 
dy to jaus, kad kas tyčio
mis, ar per neatsargumą 
nenusinuodytų...

Gamta turi dėsnių, ku
riais tvarkosi. Taip pat 
žmogaus prigimtis turi 
laikytis tam tikrų nuosta
tų, kad nepakriktų. Žmo
gui įsakoma: sekmadienį 
švęsk! Gerbk savo tėvą ir 
motiną! Nežudyk! Nepa
leistuvauk! Nevok! Nekal
bėk netiesos! Negeisk ar
timo moteries! Negeisk nė 
vieno daikto, kurs yra ta
vo artimo! Šventadieniais 
mišių klausyk’ Pasninkus 
pasninkauk! Negirtuok
liauk! Eik išpažinties bent 
vieną kartą metuose ir a- 
pie Velykas priimk Švč. 
Sakramentą! Savo bažny
čios laikyt padėk!

Karo metu man teko gir
dėti vokiečių kariuomenės 
kapeliono pamokslą: kaž
kas sako, būk laikytis įsa
kymo: “Nepaleistuvauk!” 
esą nesveika... Pasakykite 
patys, ar kas iš jūsų susir
go dėl to, kad laikėsi VI į- 
sakymo; priešingai, ne 
vienas jūsų pateko į ligo
ninę, kad paleistuvavo, 
nes apsikrėtė lyties ligo
mis. Štai nesivaldymo vai
siai!

Taip pat esti dėl girtuok
liavimo: Žmogus prageria 
turtą, sąžinę, sveikatą... 
Tur būt: esate girdėję, a- 
pie baimės karštligę. Per- 
sigerusiam pradeda net 
nemiegant rodytis velniu
kai ir visokios kitos bai
dyklės; nuo jų žmogus ne
turi ramybės nei dieną, 
nei naktį; kaskart dažniau 
pasikartojant ligai, jis be 
laiko gauna galą. Štai lais
vo elgesio pasėkos!

Žmogus, norėdamas pro
tingai tvarkytis, turi lai
kytis nustatytų elgesio 
dėsnių. Jie jam nekenkia, 
tik palengvina gyvenimą. 
Protingas žmogus negali 
tvarkyti gyvenimo pagal 
savo užmačias, pagal lais
vąją mintį, laisvai kalbė
damas, laisvai elgdamasis, 
o turi taikytis prie tam ti
krų įsakymų, įstatymų, 
kad jo ir visuomenės gy
venimai būtų tvarkingas, 
kultūringas, doras, švie-

v •

v •

sus.
Ar žinote, kokios laisvės galą, priėmė 

pageidauja 
daugumas?
tatai laisvė visiškai negal-1 “Daug skaitęs, daug studi-
voti ir būti ignorancijos' 
tarnais. Kitiems — laisvė 
blogai galvoti. Dar kitiems 
— tatai laisvė vergauti in
stinktui ir niekinti visokį 
autoritetą. Nors jie vadi
na save laisvamaniais, ta
čiau, tikrai sakant, jie y- 
ra bedieviai.

Niekas negali protu įro
dyti, kad nėra Dievo. Mok
slo žmonės su labai mažai 
išimtimi tiki. Dennert’as 
tyrinėjo paskutinių pen
kių šimtmečių tikvbines 
mokslo žmonių pažiūras, i 
XV, XVI ir XVII amžiais | 
jis nerado nė vieno žymes
nio netikinčio gamtininko. 
XVIII ir XIX amžiais Den- 
nest’as nustatė 452 moks-; 
lininkų religinius įsitikini
mus: jų 11 krikščionybės 
atžvilgiu dvejoję, 12 buvę 
krikščionybės priešinin
kai, likusieji 429 — šali
ninkai tikėjimo į Dievą. 
Taigi, mažų mažiausia 
96% tikintys. Čia minimi 
mokslo kūrėjai, ne amati-i 
ninkai. I

Karolis Pflegeris 25 m. 
I sekė tikybos ir mokslo 
j santykį Vokietijoje ir 
Prancūzijoje; prieš kele
rius metus jis išleido kny
gą, pavadintą: “Bažnyčios 
bokšto šešėlyje”. Viename 
jos skyriuje taip rašo: — 
“Nuo pat universiteto bai
gimo seku abejuose lage
riuose — tikėjimo ir neti
kėjimo — dvasios besiplo
to jimą; stebėjau netikė
lius jų laboratorijose., prie 
darbo: ir tegul mane vel
niai, jei aš jiems nepasa
kysiu plikos tiesos. Nie
kad nepastebėjau, kad ti
kėjimas turėtų gėdytis 
proto, prieš jį trauktis iš 
kelio, kad netikėliai galė
tų remti savo netikėjimą 
gilesniu protu, ar platesne 
erudicija”...

Netikėjimas yra ne tiek 
proto padaras, kiek sielos 
pergyvenimų išdavos. Ha- 
eckelis pasidarė antikrikš- 
čionis, net prasimanyto
mis evoliucijos dogmomis 
kovojo prieš tikėjimą; jis 
jaunystėje buvo tikįs, kaip 
davatka. Bet mirė žmona, 
ir jis pasidarė netikėlis. 
Maxas Schileris, genia- 
liausis filosofas, po karo 
per dešimtį metų puikiai 
gynė katalikybės pozici
jas, kaip niekas kitas. Bet 
štai susvyruoja. Kas atsi
tiko? Gal ką nors susekė? 
Ar buvusios pažiūros pasi
rodė klaidingos? Ne! Pasi
keitė dėl visai ne filoso
fiškų pergyvenimų, bū
tent, sunkumų moterystės 
reikaluose ir permažos už
uojautos iš katalikų pu
sės.

Taigi ne protas, o susi
krimtimai dažnai pastu
mia žmogų bedievybėn. 
Budinga, jog dažnas neti- 
keiis prieš mirdamas grįž
ta tikėjiman. šaukiasi Die
vo. Garsus filosofas Hėge
lis pastato milžiniškus ne
suprantamos, nekrikščio- 
mŠKos filosofijos rūmus... 
Pagaliau miršta be filoso
fijos, kaip protestantas 
kaimietis, kalbėdamas at
gailos psalmes: pasigailėk 
manęs, Dieve, dėl didelio 
savo gailestingumo”.

Prancūzijos senato pir
mininkas. didelis teisių 
žinovas Troplog’as (1869) 
sunkiai susirgo. Pamatęs čios linkui.
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javęs ir ilgai gyvenęs, atė
jus mirties valandai, pa
matai žmogus, jog tikroji 
tiesa yra katekizme”. Taip 
esti su pirmaeiliais moks
lo žmonėmis.

Pažiūrėkim dar, ką lig- 
šiol yra sukūrę mūsų lais
vamaniai? Jie yra įsteigę 
“Laisavamanių Kultūros 
Draugijas”, kuria jų sky- 

jrius. Nieko savo nesukur- 
dami, tenkinasi niekinę 
tai, kuo gyvena visas kul- 
tūriningasis pasaulis. Jie 
leidžia laikraščius su šū
kiais: “Padėkite mums ko
voti”. Štai laisvamanių e- 
tika! šiandien visi kalba, 
rašo vien kaip galima pri
eiti prie taikos, prie vieny
bės, o mūsų laisavamaniai 
skelbia kovą.

Bet kam ir kokią kovą 
skelbiama? “Laukinių” 
žmonių pasaulėžiūrai, ku
nigams. Čion paduodu vie- 
ną ištrauką, kur tarp kit
ko rašoma: “Laukinių 
žmonių pasaulėžiūra nebe- 

Igali patenkinti kultūringo 
ir žmonijai laimės trokš
tančio žmogaus... Sąžinin- 

| gas žmogus negali tylėti 
matydamas, kaip nuskur
dę tikintieji... atiduoda sa
vo sunkiai uždirbtus cen
tus dykaduoniams”...

Štai laisvamanių kultū
ra! Pravardžiavimas kitų 
laukiniais, dykaduoniais.. 
Tikrai, šiandien kunigams 
teduodami centai. Neduok 
Dieve, kad tiek dirbtų nie
kus paisydami laisvama
nių redaktoriai, kiek šian
dien turi darbo kunigai, 
dedami Lietuviams kultū
ros pamatus, ar tai bažny
čiose, ar mokyklose, ar or
ganizacijose, ar spaudoje..

Koks vėl laisvamanio ne
sivaržymas rašyti: Kuni
gams gailisi centų, o pa
tys iš tų pačių žmonių pra
šo PESŲ arba DOLERIŲ. 
Tame pat laikraštyj po ke
lių eilučių rašo: “Paremki
te laisavamanybės darbą, 
paaukodami vieną kitą do
lerį”. Kam tie doleriai rei
kalingi? Nugi jųjų laik
raščiams leisti, kad dar at
viriems laiškams rašyti 
bei Laisvamanių Draugi
jų Sekretoriams apmokė
ti?

Jie rašo, skelbia mokslo 
tiesas. Bet mokslas nuo 
amžių stovi dėsnyje, tikė
jimo pusėje, o laisvamany- 
bė tariamuoju savo moks
lu nukrypsta vis kairėn. 
Pagaliau, kaip bemoksliai 
gali skelbti “mokslo tie
sas”. Jų nedaugelis tėra 
išėję aukštuosius moks
lus; jie neseka mokslo pa
žangos, gyvena mokslo 
nuotrupomis, kartoja vien 
senus prietarus apie tikė
jimą ir susirietę tvirtina, 
kad tai Bažnyčios skelbia
mos tiesos.

Drįstu pranašauti, kad 
jau nebetoli laikas, kada 
šis kvailas, išdidus netikė
jimas, šitokia naujoji 
stabmeldystė bus tikrai 
didelis atsilikimas (ne pa
žanga, kaip jie save vadi
na), kaip jau dabar reiš
kiasi visose srityse; savo 
Babelio bokštą ji pati su
griovė, ir mes gerai ištyrę 
isitikinome, kad iš tų griu
vėsių ji jau nebepakils. 
Todėl suprantama, dėl ko 
daugelis savo žingsnius 
kreipia Katalikų Bažny- v ■ « • «
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Šiemet Amerikos lietu
viai nepaprastai skaitlin
gai su didžiausiu pasiryži
mu minėjo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimą. 
Nors mūsų tėvynė Lietuva 
tapo pavergta ir pergyve
na labai sunkius laikus.

Nuožmusai komunistų 
valdovas, “draugas” Stali
nas, sutrempęs visas pada
rytas sutartis, paėmė savo 
“globon” mažas Pabalti jos 
valstybes, jų tarpe ir Lie
tuvą.

Gi visa kita, už ką mūsų 
tautos sūnūs per šimtme
čius kovojo, tūkstančiais 
galvas guldė, kad tik tėvy
nė būtų nepriklausoma ir 
laisva, dingo lyg koks sap
nas. Tūkstančiai mūsų 
tautos šviesuomenės, ku
lių didžiausias prasikalti
mas buvo tik tas, kad jie 
atsidavusiai savo tėvynę 
mylėjo, jai tarnavo, atsi
dūrė kalėjimuose, buvo iš
tremti ir daugelis iš jų jau 
galvas paguldė... Lietuva į 
trumpą laiką tapo sukaus
tyta dar drūtesniais vergi
jos pančiais, negu Murav
jovo koriko laikais. Joks 
pasipriešinimas bei oalso 
kėlimas ten dabar neįma
nomas...

Vienintelė viltis, Lietu
vos laisvei iškovoti, Lietu
vos žmonėms iš komunis
tinio jungo išsilaisvinti, li
kosi tik pas užsienyje gy
venančius savo tėvynę 
mylinčius brolius. Taigi 
nuo jų ir priklausys Lietu
vos ateitis.

Ir kadangi šioje šalyje 
gyvena didžioji lietuvių iš
eivių dalis, tad šios šalies 
lietuviams ir puola dides
nė šio darbo bei atsako
mybės Lietuvos nepriklau
somybei atgauti dalis. Bet 
mūsų pastangos būtų vel
tui, jei mes veiktume ne
organizuotai, jei mūsų vei
kimas nebus planingas bei 
centralizuotas. Tai turėtų 
būti aišku visiems.
- Šios šalies mūsų vyres
nioji karta nors ir gerokai 
organizuota, smarkiai
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žmonėms ne visi

Mrs. Vincent Astor (kairėj) ir Mrs. W. Averill 
Harriman, vedėja Moterų komiteto^ planuoja turėti 
pietus New Yorke, kad sušelpti Kinijos nukentėjusius 
nuo karo. Pietūs pramatomi kovo 26-tai, ir norima su
kelti dalį $5,020,000 vajaus...

sensta ir retėja, gi iš Lie
tuvos pasprukti tepavyko 
tik mažam skaičiui veikė
jų. Tad šiandiena, labiau, 
negu kada nors pirmiau 
mūsų atyda turėtų būti 
kreipiama į šios šalies 
jaunimą, kuris jau gauses
nis už senąją kartą. Gi čia 
yra pajėga, kurią išjudi
nus būtų galima atskleisti 
naują šios šalies lietuvių 
gyvenimą veiklos lapą, ir 
labai daug prisidėtų prie 
mūsų tėvynės išlaisvini
mo.

Deja, mūsų jaunimas 
menkai organizu o t a s. 
Nors nemažas jaunimo 
skaičius ir priklauso prie 
įvairių draugijėlių bei klu
bų, bet ar daug iš jų skai
to lietuvišką spaudą? Jei 
bent centralinių, kaip L. 
Vyčių, Studentų Sąjungos 
ir LRKSA nariai ir dar 
kiek kitų... Taigi didelei 
jaunimo daugumai mūsų 
tautos reikalai yra visai 
svetimi.

Tad ar ne laikas jau bū
tų mums susiprasti, ir eiti 
prie kūrybinio darbo?! Bū
tent, organizuoti šios ša
lies jaunimą į centralines 
organizacijas ypač Lietu
vos Vyčius. Tik subūrę vi
sas savo pajėgas krūvon ir 
dirbant bendrai, tik turint 
visą savo jaunimą organi
zuotą galėsim atnešti pil
ną naudą savo Tautai ir 
Bažnyčiai.

O kad tai yra galima at
siekti, mums gali būti ge- 
raž pavyzdys, kaip nepri
klausomos Lietuvos jauni
mas buvo suorganizuotas 
į pavasarininkų bei ateiti
ninkų sąjungas, kur į 
trumpą laiką pasidarė į 
nepaprastai galingą pajė- 
gą katalikų veikime. Vy
čių tikslas bei siekiai yra 
tie patys kaip ir virš minė
tų organizacijų: dirbti sa
vo Tautos ir Bažnyčios 
naudai.

Apie praeities vyčių or
ganizacijos nuopelnus mū
sų tautai nėra reikalo mi
nėti, tai visiems žinoma.

"—•

Galybių Viešpačiui 6arbė!
Jei žeme kada Širdį man ir viliojo,
Tai jos neišpildė maldos:
Tarp žemos sapnu ji ko kito ieškojo, 
Ko čia neatras niekados.
O, taip, neatras!.. Jei j tai netikėjau, 
Jei klydau, kaip daugel kitų,
Tai galvą aukštai iki galo mokėjau 

Nešioti, nebrisdams purvu.
Laimingas tasai, kurs be kūno sapna- 
Kam švietė žvaigždė tolima; /vo; 
Kurs savo gražaus idealo negavo 

Pažinti arčiau niekada.

Pradžioje ir Vyčių organi
zaciją, turėdama nuošir
džią katalikiškos visuome
nės bei vadų paramą, ga
lėjo pasitarnauti savo tau
tai. Tik vėliaus, kada atsi
rado pavydo ir nesutari
mo, ši nepamainoma orga
nizacija turėjo nukentėti, 
kas ir dabar dar yra jau-, 
čiama.

Bet vyčiai žergia pir
myn. Organiazcija išgyva
vo 29 metus ir šiemet mini 
savo organo “Vyties” si
dabro jubiliejų. Taipgi rei
kėtų atsiminti, jogs šis 
žurnalas yra daug tūks
tančių jaunimo atlankęs ir 
prisidėjęs prie lietuvybei 
įsisąmonijimo, pagelbėjęs 
jaunimui tapti geresniais 
lietuviais. Tai atsiekta dar 
ir todėl, kad “Vytis” yra 
visiems prieinamas, nes jis 
leidžiamas lietuvių ir ang
lų kalbose. Mums reikia 
atsiminti, jog tik labai ma
ža šios šalies jaunimo da
lis užtektinai supranta sa
vo tėvų kalbą, kad galėtų 
lietuvių spaudą, laikraš
čius skaityti, tad aišku 
jog dar mažesnė jo dalis 

‘ mūsų spaudą skaito.
Šiuo metu Lietuvos Vy

čiai turi naujų narių vajų. 
Šia proga visuomenė, y- 
pač vadai yra kviečiami a- 
teiti vyčiams į talką. Dė- 
kim visas pastangas, kad 
jaunimas rašytųsi į dabar 
veikiančias kuopas. Kur 
vyčių kuopos neveikia, 
gaivįnkim ten ankščiau 
veikusias arba naujas or- 
ganizuokim.

Bet neužtenka vien tik 
traukti šion organizacijon 
šios šalies jaunimas. Jam
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KADA DANGUS ROŽĖMIS

Šių laikų 
šventieji lygiai, vienodai širdį 
traukia. Kiekvienas istorijos 
amžius, ar bent epocha, turi sa
vo specifinius šventuosius. Su 
liūdesiu tenka iškelti: kartais 
šventieji muziejiškai, net kari
katūriškai mums vaizduojami. 
Pats šventumas negali būti ka
rikatūra. Bet visokie per puolūs 
stebuklų ieškotojai, visokie 
šventakaliai, siauro proto ir 
siauro šventumo agentai su
traukia šventuosius į tokias ne
žemiškas, nemirksinčias perso
nas, kad mes iš tolo jų bijom, 
vengiam, pagalvot apie juos ne
norim...

Visai kas kita su meiliaširde 
Kūdikėlio Jėzaus Teresėle. Ka
da tango skausmas širdį suvi-

Maironis, tų prie mamytės, įsikibtų į jos
■ rūbus — ir kartu slapčia dan
gun. Juk Dievas jos neatplėštų 

Kaip paukšti* budrus, taip iSanksto nuo mamytę neišgrūstų atgal, 
žmogaus melagingi sapnai, beskrysta jį guįrį, apsukri. Dėl jaunu- 
Bet kelio žiedai greit ant sauičs pa- mo vienuolynan nepriimama, ji 
Ir lieka tik vien stagarai!
Aukščiausi! Oavei širdį man begaliną,
Ją viena* suprasti gali,
Tu vienas gali atgaivinti krūtinę,
Kad kryžksliai* žūna pati.
Tu vienas esi nemeluota gražybė,
Kur amžiais be vakaro švies!
Ir Tau tik vienam. Amžinoji Teisybe,
Visi pajautimai širdies!

/vysta, eįna pag vyskupą leidimo. Kad 
senesnė atrodytų, išpurena, su
velia sau plaukus, tuo apgau- 
sianti manydama.

Ji turi žemiškų silpnybių še
šėlių. Dar maža išdykėlė būda- 

i ma, savo sesutę dažnai apkūlda- 
Įvo, apstumdydavo. Kartą jai 
davė žaislų išsirinkt. Ji viską 
vieną susigrobė, susikrovė. Ir 
paerzinti sugebėdavo. Jos tėve
lis prašo ją ateiti, o ji supuolė- 
se besisupdama, paukštyte ore 
plevėsuodama, išdidžiai atšauna 
neisianti: tegu pats tėvelis pas 
ją ateinąs. Pakoliot ji taip pat 
mokėdavo: bjaurybe išplūsta 
auklę, jai nepataikiusią...

Žmogumi ji klupdavo, truputį 
slystelėdavo, angelu keldavo, 
savo meilės širdį aštriu karčiu 
gailesčiu suviniodama.

Jos šventumo kelias ne aš
triuose spygliuose vartytis, ne 
pelus, gyvates valgyti, ne akme
niu krūtinę pliekti, bet... mylėti, 
be galo, be krašto Kristų mylė
ti ir iš tos meilės Jam viskuo 
pasiaukoti.

— Čia žemėje tereikia viena: 
mesti po kojomis Jėzui kasdie
ninių mažų aukų gęles ir laimė
ti Jo širdį ištikima meilė! Tokiu 
būdu aš laimėjau Jį ir tikiuos 
būsianti maloningai priimta.

Arba, va, dar nepaprastos iš
minties perlas:
— Pakanka būti nusižeminu

siam ir savo netobulumus su 
malonumu kęsti: štai tikrasis 
mūsų šventumas!

Aštrus gyvenimas, jos many
mu, nebūtinas kelias tobulybėn : 
— Jei sakau gyventi aštrų gy

venimą, tai čia nemanau apie 
dideles šventųjų atgailas. Aš 
pasitenkinu vien savo savimy
lai pasipriešindama, nežymiai, 
iš meilės patarnaudama, pasi
aukodama.

O Šventoji Dvasia leido jai 
suprasti, kad dvasios ir širdies 
apsimarinimai nepalyginti dau
giau ją pašventina.

Ir taip jos šventumą begalinė 
meilė, meilė ir kančia, pasiauko
jimas sudarė, štai patrauklus 
šventumas, ne baidyklė, o 
žvaigždė vedamoji, gaivi rytme
čio rasa! Šitoks šventumas ati
daro moters širdį, • aukštyn 
trukteli vyro protą...

Gryna, šviesi auka yra visas 
žydrakės Teresytės gyvenimas. 
Savo jauno, vos patekėjusio gy- Į 

venimo rytą Teresėlė jau išvys
ta ankstybąjį gyvenimo vakarą. 
Tik iš šio audrų ir ramybės 
krašto ji taip pat su meile iške
liauja. Ši jos aistringoji žmo
gaus sielos meilė nenutrūksta 
su žeme, jai mirus.
— Po savo mirties leisiu že

mei rožių lietų — kartoja ji.
Ir prapliumpa dangus rožių 

lietumi, kada žemė tauriosios 
rožės — Teresėlės netenka. Mo
dernios Šventosios Teresytės 
užtarimu, įsikišimu suvargęs 
moksleivis prispausta mokslei
vė, nualinta žmogaus siela, nu
šliurintas kūnas jau daug su
laukė rožių — malonių, daug 
jų sulaukia ir dabar...

Iš “Maršas Jaunystei”

Anglijoj daug moterų 
dirba vyriškus darbus. Pa
veiksle matome, moteris 
taiso batukus. Supranta
ma, vyrai užimti karo dar
bais, šalies saugumui.

w •

reikalinga dvasinė mūsų 
tautos parama. Jaunimas 
pats per save netaps patri- 
jotais lietuviais, jei nebus 
kam to patrijotiškumo 
jam skiepyti. Taigi labai 
svarbu, kad prie to darbo 
prisidėtų mūsų veikėjai, 
vadai ir ypač iš Lietuvos 
atvykusieji pabėgėliai, ir 
stotų jaunimui talkon žo
džiu bei raštu jį sąmoninti 
būti netik gerais Ameri
kos piliečiais, bet ir gerais 
lietuviais
Tautos ir Bažnyčios labui. 

A. J. Mažeika, 
L. Vyčių C. Pirm.

— dirbti savo

nioja, kada klernetas gailiu 
skausmu orą perplėšia, armoni
ka sielą praveria, kada ekspre
sai, mašinos vienos kitą kaip 
patrakę lenkia, savo nuostabia 
šviesa sušvinta Teresytė, rami, 
šventa, mums suprantama, ne
šlykšti, tyra, kaip mergytės a- 
šara gryna...

Ak. kokia ji artima žmogaus 
sielai! Ji šios žemės purve išdy
gusi gėlė. Ji mylėjo ir kentėjo, 
kentėdama mylėjo. Ji gyvenimo 
šventoji, nuo gyvojo gyvenimo 
jokiomis barikadomis neatskir
ta.

Ji puiki šposininke. Krykštau
dama nori, kad jos mamytė nu
mirtų, ir tik todėl, kad j dangų 
nueitų. Bet, mąmytei mirus, ji 
nenori čia palikti: ji prisiglaus-

Agnietė ir Elzbieta, abi 
buvo vienodo amžiaus, ir 
abi buvo kunigaikštytės. 
Pirmoji buvo Agnietė. An
troji, Elzbieta, — Vengri
jos karaliaus duktė. Elz
bieta, vos tesulaukusi tri
jų metų savo amžiaus, — 
jau buvo pažadėta Agnie
tės broliui už žmoną, ku
rio tėvas, taip gi tuo laiku 
buvo gana didelis ir galin
gas valdonas, su kuriuo vi
si rimtai turėjo skaityties.

Kunigaikštytės būdamos 
dar tik mergaitėmis, —ta
čiau buvo begalo viena nuo 
kitos skirtingos, visuose 
dalykuose, kuriuos jos 
kaip kūdikiai mylėjo, ir 
prie kurių juodvi visa sa
vo širdimi, kūdikiškai bu
vo prisirišusios. Juodvi a- 
bi skyrėsi viena nuo ant
ros taip labai, kaip skiria
si diena nuo nakties! Ag
nietė, begaliniai mylėjo 
prabangias, šilkines suk
neles, įvairiais žibučiais ir 
brangumynais papuoštas, 
mėgo linksmus balius ir 
pokylius, aukštų, garbin
gų žmonių draugijas, ir 
nuolatini jose dalyvavimą. 
Ir tų linksmų pokylių ir 
juose dalyvavimo, niekuo
met jei nebepakakdavo! Gi 
Elzbieta, Agnietės, ir jos 
motinėlės akyse, buvo tie
siog keistas ir visiškai 

’ Pavergta Lietuva

Atlankyki

Lietuva brangioji, 
tu priešo pavergta,

Kur puikiai žydėjai, 
šiandien jau ne ta.

Malonu man buvo
su sesėm dainuoti, 

Q šiandien man skaudu 
net ir pasvajoti. 

Nuliūdę mūs broliai
ten kenčia prispausti

Nieks jų neatjaučia
jiems našta sunki.

TėvynCs dainų jie
negali dainuot,

Lietuviškas žodis
užgintas jiems vartot.

Neliūski, Lietuvi,
ateis ta valanda,

Vėl tavo krūtinė
bus laisvės pilna!

Banga.

Lėk, balandėli, j tą šalį, 
Kur aš pirma gyvenau, 
Aplankyki tą kaimelį, 
Kame augau ir buvau.

Vėl sugrįžęs, balandėli, 
Apsakyki man čionai,
Ar jau rusai pikti žvėrys 
Išsikraustė iš tenai.

Ar krūtinės brolių mūsų 
Jau kvėpuoja kiek lengviau, 
Ar jau trūko ruso jungas, 
Ar dar spaudžia kaip pirmiau.

Banga.

Lydia Czapek, 22 m. amžiaus, pirmutinė mergina, 
įėjo Metropolitan Rifle Toprney in New York. Ji gana 
smarki ir turi laimikį dėl ketvirtos viętos. Daug vyriš
kių yra palikus ir veržiasi pirmyn.

kvailas kūdikis! Ji visiškai 
neapkentė to, kai jei reikė
davo pasipuošti brangiais 
prabangos drabužiais, ir 
jausdavosi visiškai nelai
minga, kuomet būdavo 
priversta užsidėti sau ant 
kaklo ar rankų brangius 
papuošalus. Ji visuomet 
stengdavosi kalbėti, drau
gauti ir žaisti tik su pa
prastų darbininkų mergai
tėmis, su vargšų, neturtin
gųjų žmonių vaikais, ku
riuos labiausia ji mylėda
vo!
— “Jeigu tu nori užaugu

si ištekėti už mano brolio 
ir būti jo žmona, tai jau 
dabar turi griežtai permai
nyti savo charakterį ir bū
dą, ir pamesti netikusį iki 
šiol savo elgesį...” — ne
kartą perspėdavo ją Ag
nietė. Tačiau Liudvikas, 
Agnietės brolis, ne tik Elz
bietai užaugus paėmė ją 
sau už žmoną, bet ir bega7 
liniai už tą jos nusižemi
nimą ir paprastumą, iki 
mirties ją gerbė ir mylėjo.

Kai Elzbieta, kaip kara
laitė būdama, ateidavo 
bažnyčion, ji atsiklaupusi 
prieš V. Jėzų šv. Altoriaus 
Sakramente esantį, visuo
met greitai nusiimdavo 
sau nuo galvos karališkąjį 
vainiką, ir pasidėdavo jį 
ant žemės šalia savęs, 
kur ji klūpodavo. Ji nie
kuomet neužsidėdavo jį 
ant galvos tol, kol visos 
pamaldos, bažnyčioje pil
nai nepasibaigdavo.

Tas jos elgesys, baisiai 
nepatikdavo Agnietės mo
tinai, kuri ją už tai visuo
met žiople vadydavo. Ta
čiau Elzbieta Agnietės mo
tinai visuomet taip atsa
kydavo:
— “Kaip aš menku ir ne

vertu kūdikiu būdama, 
galiu drįsti savo Kara
liaus, V. Jėzaus akyvaizdo- 
je su auksiniu savo galvos 
vainiku būdama pasirody
ti, ypatingai tuomet, kai 
aš matau Jį prikaltą prie 
Kryžiaus, medžio, ir Die
viškąją Jo Galvą, begali
niai sužeistą erškėčių vai
niku...”

Šiandien lygiai po 700 
metų po Šv. Elzbietos mir
ties, mes matome viso pa
saulio katalikų bažnyčiose 
bestovinčias įvairias jos 
statulas ir paveikslus, ku
rie sakyte mums sako, 
kad Šv. Elzbieta yra gyva 
danguje, kuomet jos drau
gė — Agnietė, visiškai yra 
visų žmonių pamiršta ir iš 
žmonių minčių pranykusi. 
Istorija vos tik tepamini 
tuos jos žodžius, kuriuos 
ji gyva būdama, tankiai 
sakydavo, kad ji turinti 
savo draugę—kvailę.

J. Butkevičius.
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M. Anglijos Katalikų Federa
cijos Apskrities Metinis 

Suvažiavimas
Sekmadienį, balandžio 

20 d., 2 vai. p. p., Šv. Petro 
parapijos salėje, West 5th 
St., So. Bostone įvyks 
Naujosios Anglijos Katali
kų Federacijos Apskrities 
metinis suvažiavimas į ku
rį nuoširdžiai kviečiame 
katalikiškų draugijų ats
tovus, dvasiškiją ir veikė
jus dalyvauti.

Kun. K. Vasys, Dv. Vadas, 
Antanas Zaveckas, pirm., 

B. Jakutis, rašt.

HORIOOD, MASS.
Norwoodietis, keršto ir nea

pykantos apimtas, kankinasi ir 
jam sąžinė neduoda ramybės. 
Kovo 13 dieną 1941 m. “Naujo
je Gadynėje” jis išliejo savo ne
apykantos tulžį ant klebono, 
kun. S. Kneižio, už Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos bažnyčias 25 
metų pastatymo parašytą isto
riją ir už parašytą “Darbinin
ke” atsakymą Norwoodiečiui- 
Jei tik tiek, Norvoodietis, su
pranta ir tokią turi sąžinę, tai 
esi mažos vertės žmogus. Nie
kinti asmenį kun. S. Kneižį, ku
ris nerašė Šv. Jurgio parapijas 
istorijos nei paaiškinimo “Dar
bininke” yra labai negražu ir 
negarbinga. Kun. S. Kneižis, nė
ra Žvalgas ir nėra po šia slapy- 
varde nieko rašęs. Žvalgas yra 
pasaulietis darbininkas žmogus, 
o kad Žvalgas rašė tiesą, tai 
Norwoodietis labai nekenčia. 
Norvvoodietis sako, kad Šv. Jur
gio parapijos bažnyčios pasta
tymo 25 metų parašytoj istori
joj atiduota klebonams kredi
tas, o ne parapijiečiams. Čia 
Norwoodietis ir suklydo. Istori
joj buvo parašyta, kad gerašir
džiai žmonės parapijiečiai sudė
jo pinigus bažnyčios pastaty
mui, jos papuošimui ir kitų 
daiktų įtaisymui. Be to buvo 
parašyta prie kurių klebonų kas 
buvo įtaisyta ir kiek skolos at
mokėta. Juk suprantama, kad 
reikia atiduoti - ir klebonams 
kreditas, nes klebonas yra para
pijos galva, jis veda parapijos 
tvarką ir su parapijiečiais iš
vien dirba. Patariu Norwoodie- 
čiui dar kartą perskaityti para
pijos istoriją, tuomet gal ki
taip parašysi. Norwoodietis la
bai užsigavo, kad Žvalgas para
šė, kad Katalikų Bažnyčia yra 
žmonijos išganymas, doros ir 
artimo meilės palaikytoja. 
Norwoodietis puola kunigus ir 
popiežių, sakylamas, kad šian
dien, kur paties popiežiaus Va
tikanas randasi, yra karas ir 
skerdynės. Ar dėlto yra kuni
gai, popiežiai ir Katalikų Baž
nyčios mokslas kaltas? Popie
žiai visuomet rūpinasi, kad 
žmonija gyventų dorai ir arti
mo meilėj. Popiežius Leonas 
XIII išleido encikliką, kad dar
bininkų žmonių būvis būtų pa
gerintas. Popiežius Pijus XI rū
pinosi vargšų žmonių gerove, gų bažnyčioms palaikyti. Pagal

Dabartinis Popiežius Pijus XII 
šaukia pasaulio valdovus ir vi
są žmoniją prie taikos, bet pa
saulio valdovai ir žmonija ne
nori klausyti Katalikų Bažny
čios mokslo ir nepripažįsta Die
vo. Jie nori patys būti dievai
čiais. Todėl šiandien ir yra tos 
pasaulio skerdynės ir visos ne
dorybės. Mat ir Norwoodietis 
nenori pripažinti Dievo ir tai, 
kas yra dora. Norwoodietis sa
ko, kad Žvalgas aimanuoja, būk 
vietos socialistai 29 metai atgal 
diskusijose nubalsavo, kad Die
vo nėra. Norwoodietis klausia, 
kur įrodymas? Katalikai gerai 
supranta ir tikrai tiki, kad Die
vas yra ir katalikai turi aiš
kiausius įrodymus, o socialistai 
29 metai atgal nubalsavo, kad 
Dievo nėra, bet jie ir šiandien 
dar svajoja apie Dievą. Nor- 
woodietis nori nusiplauti ran
kas ir būti nekaltas kaip Pilo
tas. Kad komunistai lietuvių 
svetainėje, kurią valdo socialis
tai ir tautininkai, kada užgrobė 
rusai komunistai Lietuvą, buvo 
surengę džiaugsmo prakalbas, 
tai Norwoodietis sako, kad tas 
jokios svarbos 
Esą komunistai 
kalbas

AMERIKOS LIETUVIŲ 
ATYDĄI, 

Norintiems Aplankyti 
J. A. V. Sostinę — 
Washington, D. C. 
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Vladas Mučinskas, žinomas 
turizmo organizatorius. buvęs 
Švedų Amerikos Linijos lietu
vių skyriaus vedėjas.

Prasidėjus dabartiniam Euro
pos karui, turėjo apleisti turiz
mo organizuotės darbą, rodė 
filmas duodamas paskaitas apie 
Pabaltės ir Skandinavijos vals
tybes. Neturėdamas pastovaus 
užsiėmimo užsiregistravo Civil 
Service Commission, Wasfcing- 

valdžios 
patyrusį 
pakvietė 
Depart-

nes sūnus 
skiriasi. Nor- 

kad
apie lietuvių

nesudaro, 
laiko pra- 

Bostono puikiausioje 
svetainėje. Aš tamstai pasaky
siu, jeigu komunistai rengtų 
Bostono svetainėje užgrobimo ir 
panaikinimo Amerikos nepri
klausomybės džiaugsmo pra
kalbas, tai geri šalies piliečiai 
netik neduotų svetainės tokioms 
džiaugsmo prakalboms, bet su
grūstų visus į kalėjimą, o mū
sų socialistai ir tautininkai da
vė svetainėje komunistams 
džiaugsmo prakalbas laikyti ir 
tyčiotis iš Lietuvos nepriklau
somybės. Mat ir Norwoodietis 
bando smerkti komunistus. Su
prantama, kad komunistai įsi- 
vystė iš socialistų, 
nuo tėvo mažai
woodietis labai užsigavo, 
Žvalgas parašė 
svetainėje įrengtą smuklę. Nor- 
woodietis bando užstoti smuklę, 
jis sako, kad ir katalikai turi 
smukles ir geria. Žvalgas ne
rašė apie pavienius asmenis, nes 
žino, kad pavieniai asmenis nė
ra organizacija. Organizacija 
turi tikslą vesti žmones prie 
apšvietos ir doros, o ne steigti 
smukles. Lietuvių svetainė yra 
organizacijos, o joje yra įtaisy
ta smuklė ir platinama girtuok
lystė ir tamsybė, bet ne apšvie
ta. Nof^Voodietis labai gailisi, 
kad katalikai sudėjo daug pini
gų bažnyčios pastatymui, pa
puošimui ir jos užlaikymui, 
kaip tai klebono, vargonininko. 
Norwoodietis elgiasi panašiai, 
kaip tie žydai, kada Kristus ėjo 
su kryžiumi ant Kalvarijos kal
no, tai žydai pristatė Simoną 
Kirenietį padėti Kristui kryžių 
nešti. Žydai nesigailėjo Kris
taus. bet jie norėjo, kad Kris
tus būtų nuvestas ant Kalvari
jos kalno ir būtų prikaltas prie 
kryžiaus. Taip pat Norwoodietis 
nesigaili katalikų pinigų, bet jis 
nori, kad žmonės neduotų pini-

ton, D. C. Federalės 
komisionierius kaipo 
turizmo organiaztorių 
užimti tarnybą War
ment, Finance Office, Transpor- 
tation Department, Washing- 
ton, D. C. nuo š. m. Sausio mėn. 
ir eina šias atsakomingas pa
reigas.

Kaip paprastai Amerikos 
Jungtinių Valstybių sostinė va
saros metu yra lankoma pavie
nių asmenų ir ekskursijomis. 
Kad atvykti tinkamu laiku ka
da būna kas nepaprasto reika
linga sužinoti iš anksto. Atvy
kus reikalinga žinoti kur ką į- 
domaus lankyti, kur apsistoti 
už prieinamą kainą, bendrai 
kad kelionė būtų ekonomiška ir 
įdomi. Šiame reikale patarpinin
kaus V. Mučinskas.

Interesuoti šia kelione gali 
kreiptis laišku ir šios informa
cijos bus suteiktos smulkmeniš
kai. Galima rašyti anglų ar lie
tuvių kalbomis: Mr. Walter F. 
Munch, 1263 Evarts St., N. E., 
Washington, D. C.

P. S. Prie laiško įdėkite pašto 
ženklą atsakymui.

Norwoodiečio supratimą, tu
rėtų bažnyčios pranykti. Tams
ta veltui eikvoji laiką, neišsi
pildys tavo keršto troškimai; 
geriau gailėtis tų žmonių sun
kiai uždirbtų pinigų, kurie sve
tainėje yra prageriami su visu 
proteliu. Žvalgas

ba-

TanBubą Conn.
LRKSA Conn. Apskritys 

landžio 26 d., Lietuvių svetainė
je, 121 Beechwood Avė., 7 vai. 
vakare, rengia čia gražų pasi
linksminimą. Apskričio chorai 
yra pasižadėję šiame parengi
me dalyvauti ir pildyti progra
mą. Pažadėję dalyvauti —kom
pozitorius A. J. Aleksis iš Wa- 
terburio; Justas Balsis iš Hart
fordo; K. Žalnieraitis iš New 
Britain ; muzikantai iš Hartfor- 
do. Kalbą pasakys trumpą, bet 
reikšmingą C. L. C. vadas ir jos 
organizatorius kun. A. E. Gra- 
deckis iš New Haven, lietuvių 
klebonas. Apskričio organizato
riai ir visa valdyba deda visas 
pastangas, kad ta diena Tor- 
rington, Conn., būtų kuo pasek- 
tingiausia.

Pasimatysime Torringtone 
j šeštadienio vakare. A.J.K.

Glasgow, Škotija
Liūdnas Lietuvos Nepriklauso

mybės Paminėjimas

j Sekmadienį, 16 d. vasario mė- 
i nėšio, Glasgow’o kolonijos lietu
viai katalikai, kuriems buvo ir 
yra taip labai brangi Lietuvos 
Laisvė ir Nepriklausomybė, 
kaip kitais visais metais, taip. 

■ lygiai pat ir šįmet, po Glasgo- 
w’o Blaivybės dr-jos vadovybe, 
suruošė gražų ir įspūdingą 23- 

; čią iš eilės laisvo ir nepriklauso
mo Lietuvos gyvenimo paminė
jimą. (Reikia pasakyti, kad tik
renybėje, vien Blaivybės dr-ja 
savo pastangomis ,o ne kas nors 

! kitas, ne atskiri lietuviai, tą pa- 
; minėjimą ir suruošė!). Tiesa, 
i ši 23-čia laisvo ir nepriklauso- 
'mo Lietuvos gyvenimo sukak
tis, šiais, 1941 m., visai Lietu
sių Tautai, bei atskiriems Lie
tuvos sūnams ir dukterims (ži-Į 
noma, anaiptol ne visiems! Ran
dasi ir tokių lietuvių, kurie vie
ton liūdesio, nepaliauja džiau
gęsi, kad Lietuva prarado savo 
nepriklausomybę, ir rusų bolše
vikų tapo pavergta...), yra be
galo skaudi ir liūdna, nes ši pa
skutinioji, jau yra užtemdinta 
tamsiu žiaurios rusų okupacijos 
debesiu. Bet tai dar ne viskas. 
Lietuviai nuo pradžios iki da
bar, taip karštai mylėję ir 
branginę savo tautos Laisvę ir 
Nepriklausomybę, — tos laisvės 
ir nepriklausomybės niekuomet 
nepamirš, nors dabar laikinai 
jos ir neteko. Tai aiškiausiai ga
li paliudyti, kad ir šis Glasgo- 
w’e suruoštas paminėjimas.

Taigi 6 vai. vakare, šis pami-l 
nėjimas ir įvyko, suruošiant 

itam tikrą koncertą, su speciale, 
itin pritaikinta tam svarbiam 
paminėjimui programa. Žmonių 
prisirinko pilnutėlė erdvi Blai
vybės dr-jos svetainė. Scena 
papuošta Lietuvos ir Didž. Bri
tanijos tautinėmis vėliavomis. 
Kairėje pusėje randasi Didž. 
Britanijos Union Jack, o deši
nėje, — Lietuvos Trispalvė vė
liava. Vargše Trispalve! — Tu 
esi Lietuvių Tautos Simbolis!.. 
šiandieną tavo veido spalvos, 
žiaurių okupantų yra užtemdin- 
tos, suterštos, subiaurintos! — 
Tu verki... Taip. — Tu verki! 
Tačiau ne tu viena verki; — 
verkia visa Lietuvių Tauta. — 
verkia visi Lietuvos sūnūs ir 
dukterys, kartu su tavimi... Nu
siramink, Trispalve ir neverk! 
Gal vis kuomet nors Aukščiau
siasis duos, kad suterštos tavo 
veido spalvas, vėl visoje savo 
grožybėje sužibės!..

Visa parengimo programa ta
po išpildyta sekančiai:

Pirmiausia Blaivybės dr-jos 
pirmininkas, p. J. Dailidė trum
pa, energinga ir patriotinga sa
vo prakalbėle, susirinkusiems 
pažymėjo, kad šis .koncertas yra 
suruoštas tam tikslui, kad pa
minėti Lietuvos Nepriklauso
mybę, kuri tuo tarpu rusų yra 
užgniaužta, ir paaiškino kon
certo programos eigą. Po tam.

Į

dr-jos artistai, ir svečias Bell- 
shill^ętis p. Gečionis, suvaidino 
nepaprastai gražų ir pamoki
nantį iš paprasto Lietuvos kai
mo, žmonių gyvenimo veikalą. 
— 3-jų veiksmų dramą: —“Gai
rės”. Šio veikalo turinys, pridė
jus dar taip gabų ir vaizdingą 
paties veikalo suvaidinimą — 
buvo toks natūralūs ir jaudi
nantis, kad daugeliui žiūdovų ir 
ašaras iš akių išspaudė! Veika
las aiškiausiai atvaizduoja visa 
tai, — ką padaro žmogaus gyve
nime, ta nelaboji, — prakeikta 
alkoholio rūkštis. kuriuose na
muose ji įrūgsta... — Ji atskiria 
kartais vaikus nuo tėvų, o tė-j 
vus — nuo vaikų, ir lygiai visus 
pražudo!

Pasibaigus vaidinimui, Škoti- į 
jos lietuvių klebonas, kun. J. į

APIE ODĄ
Higienos žinovai atkrei- tas paprastai paeina nuo 

pia dėmesį į užlaikymą o- išorinių bakterijų, kurios 
dos, ir ragina kiekvieną veisiasi odos skylutėse.

Jeigu oda yra šiurkšti ir
dos, i
užlaikyt odą švariai, kad ______ _______ _
užtikrinus gerą sveikatą ir suaižėjus arba jei pilna 
.išvengus ligų. spuogų ar dėmių, tai reiš-

Oda yra pilna mažučių kia’ Jog odos skylutės už-
i skylučių ir gylių prakai- silcimšę, kas neduoda sky- 
tavimui. Kas minutę per lutėms tinkamai kvėpuoti, 
visą dieną tos gylės renka ir taiP Pasidaro tinkama, 
dulkes ir kitokį nešvaru- dirva’ taiP sakant’ bakte- 
mą iš oro. Užlaikymui o- rijų augimui. Kiekvieno 
dos sveikos ir švarios,"rei- žmo£aus oda nuolat kei
kia tą nešvarumą nuo’sky- čiasi> kiekvien4 syk. maž
iukių prašalinti. Reikia ^°Jant veid3 Jūs nutrinat 
naudot muilą, kuris turi mirusi4 odą. Senai odai 
švelnias antiseptiškas pu- mirštant susidaro nauja, 
tas. Jis orašalins dulkas FLIS.tas. Jis prašalins dulkes,
purvą, ir išmatas, palikda-į “—-----  , .
mas odą švarią ir skaisčią I Girtuokliavimas, kinus* 

į koji meilė, pavydas ir veV 
Blogas kraujas, kaip ■ nias — visi lygūs tarp sa- 

dauguma žmonių tiki, nė-; vęs. Ką jie užvaldo, to pro*
i Gutauskas ,pasakė labai svarbią ra tai paprastai priežastis tą pražudo, 
i xblogos odos ir •

p-lė Patricija. Balsytė, — gabi tur’°s jaunos
jaunutė Glasgov/o lietuvių pia
nistė, gana gražiai, 1------------

i pianu paskambino kelis specia- i 
liūs parinktos kompozicijos ku
rinius. Paskiau sekė vaidini
mas.

Scenoje Glasgow’o Blaivybės

ir patriaotingą, šiam paminėji
mui pritaikintą kalbą, pradėda
mas ją nuo 1918 m. įvykių, kai 
susirinkusi Vilniuje Tautinė 
Lietuvių Taryba, paskelbė Lie
tuvos Nepriklausomybę. Jis nu
rodė tuos įvairius kelius ir bū
dus, kuriuos pavergtoji Lietu
vių Tauta visuomet vartodavo, į 

kol pagaliau, išsikovojo sau 
laisvė. Referentas vaizdingai 
paminėjo, kad laisvė — tai yra 
antroji žmogaus prigimtis, kad 
ir žvėrelis, patekęs savo narve
lio nelaisvėn, — jame nepasi
tenkina. bet nuolatiniai besi
blaškydamas. veržiasi jėga į 
laisvę!... Kadangi jo kalba bu
vo ilga, tat kad perdaug vietos 
laikrašty neužėmus, plačiau ją 
ir neminėsiu. Pabaigus ji buvo 
palydėta entuziastingu skait
lingos publikos rankų plojimu.

Pabaigęs savo kalbą, klebonas 
kun. J. Gutauskas, susirinku
sius paragino sutverti Lietuvai 
Gelbėti Tautos Fondą, į kurį A 
iš karto susirašė 29 nariai. Pu
blika laisvai tam tikslui suau
kojo šiek tiek ir aukų. Tuo pa
čiu laiku, tapo išrinkta ir to 
Fondo valdyba. Valdybon iš
rinkta šie asmenys:

Pirmininku, — p. P. Balsytis, 
raštininku. — p-lė A. Juškevi
čiūtė. kasininku — p. J. Vaičiu
lis. revizoriais — pp. J. Žyla ir 
J. Butkevičius.

Galop Blaivybės dr-jos pirmi
ninkas, klebonui, chorui, artis
tams ir visiems šiam parengi
mui suteikusiems įvairią savo 
paramą ir patarnavimus, nuo
širdžiai padėkojo, o Blaivybės 
dr-jos choras, p-lės J. Sarafi- 
naitės diriguojamas, jos seselei 
Alenai pianu pritariant, sudai
navo: “Pabuskim iš Miego”, 
“Valio Pavasaris”. “Šią Nakte
lę”, “Jau ilsitės žemėj, mielieji 
draugai", “Lietuva Tėvynė Mū
sų” ir kitomis specialėmis, tam 
paminėjimui pritaikintomis dai
nomis, galutinai koncerto prog
ramą užbaigė. Vėliau choristus 

lir artistus. Blaivybės dr-ja pa
vaišino kuklia arbatėle.

Reikia dar priminti, kad ke- 
į lietuvaitės mer

gaitės, būtent pp-lės: Giedrai-

blogos odos ir išvaizdos, Šv. Grigalius

•Z >

į

Šį fonografą turint ti
krai galima pasigerėti 
rekordų muzika.

Jei nori, speakerį ga
lima pakabinti ant sie
nos. kuris išduoda malo
nų ir gražų balsą.

Naujas Columbia Por
table Phonografas pui
kiai ištobulintas pagar
sėjusių inžinierių.

1. Detavhable .peaker- 
hant M any«here.

2. Extr*-'
for treater
ter tone.

directional »peak-3. Ali-

12" recotd» *»tt»A.Play*
top closed.
S. Light weigM-J2 lbS’

music 
WHERE J

YQU 
e WANT 
* IT!

fl&UJ

Columbia Portable Phonograph

EZCtUSIVE FEATURES

,Urfee baffle area 
v olutne • bet-

♦ 
b
I

g. Choice of co'eri^l
SUnuUted
rin4boneT*eed'Airp
Lupate.

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 

Priedermes
1 Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 

jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų
[ anglų ir lietuvių kalboje.

Kaina Tik 25c.
Siųskite užsakymus:
“DARBININKAS”

! 366 W. Broaduay, So. Boston, Mass.

■

LOS ANGELES, CAL
__________ - ’ _■«

Čia nieko ypatingo, tik mūsų 
buvę broliai lietuviai katalikai 
išaugino savo vaikus jau netik 
nekatalikais. bet ir nelietuviais.

Kovo 22 d. vienas jaunuolis 
lietuvių tėvų apsivedė, paimda
mas svetimtautę pas kokį tai a- 
gentą. Tai tau ir lietuviai. Kaip 
tik tėvai nustoja tikėjimo, tai 
ir savo vaikus išaugina netik

nekatalikais, bet ir nelietuviais. 
Los Angeles mieste nei vienas 
lietuvis nepasistengė savo vaikų 
užauginti lietuviais, visi kiek 
čia yra, svetimi lietuviams. Ir 
dar sako mes lietuviai, kur tas 
lietuviškumas. Ko verti toki 
žmonės ir kaip juos vadinti? 
Jie gyvena tik tai dienai, jų gy
venimas baigias su jų dienomis 
kartu. Gaila, bet taip yra.

JoKiJfos.

klasiškai, l1^- šmitaitė. Balsytė ir Mik- 
jnevičiūtė. tautiniais Lietuvos 
i kostiumais pasipuošusios, visą 
laiką laike paminėjimo koncer
to, publikai trispalvius lietuviš
kus ženkliukus ir lioterijos bi
lietėlius pardavinėjo, kurių pel
nas skiriamas Lietuvos Gelbėji
mo Fondui. J. Butkevičius.

Buvo $35.00 Dabar tik $25

¥

... Piifectedfor
LIVING MUSiC” IN YObK HOME

NAUJAS COLUMBIA 
PHOHOGRAFAS

• r* - •

Aukštos rūšies, geriausio 
padarymo, elegantiškas, 
turintis labai gražų toną. 
Rekordų balsą stebėtinai 
gražiai perduoda. Ateikite 
ir pamatykite šį puikų mu
zikos instrumentą.

FEATURES
e-WATT “CONGERT VOLU M E” FEATHERWEI«HT CRYSTAL

built-in amplifier PICIIU P
FUU »" SPEAKER PLAYS 12" RECORDS WITW
automatic STOP COVER CLOSER

SMOOTM, OUIET MOTO R VALNUT OR MAR0GARY

Reguliarė kaina $69.50
Atijarymo proga po $35.00

Rašomos
Mašinėlės

• ♦’V*' ’n

Tėvy Jėzuitų Gavėnios 
Misijos

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

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

(Pr. Aukštikalnis).

Reguliarė kaina $49.50

Dabar tik $35.00
Šiuomi nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti.

Darbininkas Electrical Supply
366 W. Broadway So. Boston, Mass.

i Telefonas ŠOU 2680
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DARBININKAS ELECTRICAL SUPPLY

■v

So. Boston, Mass.
" -rJ ®bJ ■ -’s.<s«s t ... rg- .■/

366 W. Broadway

‘‘Darbininko’' Elektrikinių Daiktų
W ■> • V * —r

“Si-SmWestinghouse Produktų
Šaldytuvų, Radio, Karpetų Valytuvų, Skalbiamų Mašinų ir kt

ŠIUOMI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI
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l

II
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Moderniškas lengvas 
Karpetams Valytuvas

WESTINGHOUSE ELEKTRIKINIS 
ŠALDYTUVAS 

Su visokiais įrengimai?

Elegantiškas, naujoviško stiliaus su įvairių-įvai- 
riausiais įtaisais karpetų valytuvas.

Kaina $59.95
WEHTtNGHOUW1.SaWy||U|(|

Mate *..,79 
A dominant valu* in its prie* classl A rieki 
ęr*.&«d w einu t cabinat wah walnut bar. T 
spaakar araa. Has 5 down*push a ©▼•r
tuning buttens Automate vai- O^fA/ 
ūma centrai Buih-in loop an- r
tanna 13" wida, V lugh, 7” daap. -f g

wmiN6HOB^.Si,fc¥iA|1|0

A compact, diakactvaly rtyhd 
aut W th. Uite iMtatM. Hm « ,hmlnp Mkte. Aatom.tc do7 P«k
UM antrai. mnninted atida AjgZ. 
rato dtoL MM. toop utetu. **M* 

24>9f.

A trul, kasdami. ttmmU, o< 
hud-rnbted to a rich glcra w. ■ Wo°"*. 
rtaadard broadcut and short- *
varo. DTCtTO-dyaaadc apukar. ,
Antomatic Tolumo controL 1S* 
’^.’-^T-dup.

PUIKIAUSI ELEKTRIKINĖ 
PROSIJIMO MAŠINA 

$69.95 Skalbiamoji Mašina, 
kuri sutaupys Jums 

laiką ir pinigų.

Kaina tik $69.95

VVestinghouse
Zlčcbūvcil Ap/p/LaMceA

SANIVICI 6RILL
This smartly Styled table appli- 
ance makes delicious toasted 
Mndwichea, pilis bacon, ham- 
burgers, etc. Large aluminum 
grids for fast heat- »6S5

WESTINGHOUSE 
ŠALDYTUVAS 
6 pėdų įtalpos 

$104.00

TELEFONAS 
ŠOU 2680
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ŽINUTES
Tretininkų Brolija turės savo 

stalą Šv. Petro parapijos leidi
mų dienomis, geg. 30 iir 31 d., 
1941, parapijos salėje ir kieme, 
492 E. 7th St. Tą daryti nutarė 
Brolija savo susirinkime, tre
čiadienį po Gavėnios pamaldų. 
Stalo reikalais rūpinsis pp. Jan
kauskienė, Kalendrienė, Kaspa
ravičienė, Kazmauskienę, Bra
zauskienė ir Znotinienė.

į Kovo 30 d. tapo pakrikštytas 
sūnus Bernardo ir Onos (Kavo- 
lytės) Koraičių tėvo vardais 
Bernardas Juozapu. Kūmai bu-

Kun. Dr. Jonas Starkus pasakė 
pamokslą. Kun. Jonas Pievokas 
padėjo klausyti išpažinčių.

Vakaro pamaldose pasakė pa- 
pamokslą kun. J. švagždys.

Kovo 31 d., 5 vai. ryte, atlai
kęs šv. mišias, kun. K. Jenkus 
išstatė švenčiausi sakramentą 
antrai 40 valandų atlaidų die-

voinuai Peldiiu. ir Alena Ulkoma iv-m“
TaruakienJ. I“« “■ iapazmcių. P<-

Tą dien» tapo pOrikttyU* ir,“0*"** kun.J.SkaUn-
Edvardas Karoli* *tau* Karolio Z1**' 
ir Eugenijos (PraDskūnaitčs) j 

Robery. Kūmai buvo Teodorius 
Pranskūms ir Anielė Kamins
kaitė.

Šv. Vardo vyrų draugija, va
dovybėje kun. Alberto Abračin- 
sko, rengia Sportininkų vakarą, 
bai. 20 d., 7 vai. vak., 1941, pa
rapijos salėje, 492 E. 7th St. So. 
Bostono ir apylinkės sportinin
kai susibūrę pagerbs Bostono 
Kolegijos Futbolo ratelio lietu
vius ir visą ratelį, kurs pernai 
gavo Amerikos kolegijų Futbo
lo čampijonatą. Pagerbimo pro- 
graboje bus muzikos, dainų, už
kandžių, kalbų ir rodymas B. C. 
— Tennessee futbolo rungtynės 
judamuose paveiksluose.

Ponia Marijona Jeakevičienė, 
40 valandų atlaidų proga, paau
kojo šv. Petro parapijos bažny
čiai dvi gražias bursas ir kor- 
poralą. Tos brangios altoriui do
vanos yra rankų darbo. Kuni
gai poniai aukuotojai ižreižkė 
padėką bažnyčioje.

4 vai. p. p. įvyko klausymo iš
pažinčių talka: vaikų, jaunimo 
ir nedirbančių žmonių.

Vakaro pamaldose pasakė pa
mokslą kun. P. Juškaitis. Daug 
kunigų klausė išpažinčių.

Šį gražų, brangų Parlor Setą dovanojo lietuvių įstaiga,Šį gražų, brangų Parlor Setą dovanojo lietuvių įstaiga, 
kuri dirba naujus ir taiso senus parlor setus, būtent: Mon
tello Ouality Upholstering Co., Ine., 10 Arthur St., Montello, 
Mass. Šios įstaigos vedėjas yra Emilius Kasparas. Šis gra
žus Parlor Setas bus duotas dovanų “Darbininko” metinia
me piknike, kuris įvyks liepos 27 d., Brockton Fair Grounds, 
Brockton, Mass.

kuri dirba naujus ir taiso senus parlor setus, būtent:
tolio Ouality Upholstering Co., Ine., 10 Arthur St.,
Mass. Šios įstaigos vedėjas yra Emilius Kasparas.
žus Parlor Setas bus duotas dovanų “Darbininkon

Mon-
Montello,

Šis gra-
metinia-

me piknike, kuris įvyks liepos 27 d., Brockton Fair Grounds,
Brockton, Mass.

DAKTARAI

Kovo 27 d., Vyčiai, kurie re
prezentuoja šv. Petro lietuvių 
parapiją, laimėjo South Bosto
no ir Dorchesterio parapijų 
Bowling League 
Nuo dabar jie žais 
miestais, kad tapti 
čompijonais.

rungtynes, 
su kitais 
diecezijos

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadvvay,
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 vaL 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 ir 6—8.

ĮVAIROS SKELBIMAI

Antradienį, visą dieną žmo
nės lankė ir garbino Viešpatį 
Švenčiausiame Sakramente.

Kun. P. Strakauskas pasakė 
rytmetinį pamokslą.

Kun. K. Jenkus ir kun. A. A- 
bračinskas atlankė parapijos li
gonius.

Vakare baigėsi atlaidai. Pa
mokslą pasakė kun. S. Kneižis.

Kovo 28 d., vakare, Federaci
jos skyrius laikė mėnesinį susi
rinkimą. Nutarta pasiųsti dau
giau pinigų Lietuvos Gelbėjimo 
Fondan. Taip pat nutarta, mi
nėtam fondui, parsitraukti iš 
Cambridge Seselių gerai išmo
kytus aktorius su tikybiniu vei
kalu “Vakarienbutis”, bai. 6 d., 
7:30 vai. vak.

Svarstyta apie raštininką, 
kurs negrąžinąs knygos.

PARSIDUODA labai pigiai 
gasolino stotis ant didelio kelio 
(Route 28). Kadangi vyras mi
rė ir likau viena, tuomet noriu 
greitai parduoti. Atsišaukite, 
Mr. A. Levon, 58 Conley Rd., 
Avon, Mass. (28-3)

Bai. 2 d., 7:30 v. vak., Šv. Pet
ro par. bažnyčioje bus laikomos 
Gavėnios, Šv. Teresės novėnos į 
ir sodaliečių pamaldos.

Panelė Ona Staniuliūtė įtaisė 
Šv. Petro par. bažnyčios vi
siems trims altoriams brangius 
lininius uždengus. Tai didelė ir 
brangi bažnyčiai dovana. Teat
lygina aukuotojai Dievas savo 
šv. Malonėmis.

Kovo 28 d., mirė, sakramen
tais aprūpinta, savo namuose, 
301 D St., Stanislava Stonienė. 
Amerikoje pragyveno 19 metų. 
Paliko sergantį vyrą ir du sūnų. 
Tapo palaidota kovo 30 d., šv. 
Benedikto kapuose.

Kovo 30 d., 11 vai. ryte, su iš
kilmingomis šv. mišiomis, pra

sidėjo 40 valandų atlaidai, Šv. 

Petro par. bažnyčioje. Kun. Al
bertas Abračinskas atnašavo 
Šv. Mišių auką. Deakonu buvo 

į kun. Dr. J. Starkus, subdiakonu 
patarnavo kun. J. Vosylius, 
MIC. Ceremonijų vedėju buvo 
kun. K. Jenkus. Procesijoje da 
lyvavo, Seserų priruoštos mažos 
mergaitės, altaristai, ir kunigai.

Draugijų Valdybų Adresai
Ll ETŲ VOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC-
Pirmininkė — Ev* ĮfiriTritnė,

625 E. 8th SL, So. Boston, Maat 
Tel. So. Boston 1298

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

Prot. Rait. — Ona Ivaėkienė,
440 E. Slxth SL, So. Boston, M*** 

Fin. Raėt. — Marijona MarkonlutS.
4115 Washington St., Rosiindal* 

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

105 West 6th SL. So. Boston, 
Tvarkdart — Ona Misti

1512 Columbia Rd..<c
Kaso* GL—Marijona An

111 H SL, So. Boston.
Draugija savo susirinkimu* laiko kas 

antrą utarninką mėnesio, 7:39 vai 
po Buipijc* 

pa* protokolų raitininkų. aL 7th SL, 8&' Boatoo, MM

av. jono ev. bu pasalai n a» 
DRAUGIJOS VALDYBA

(Tęsinys) I

“Mano kelionė čia bai
giasi, antai kalne mano ‘ 
vienuolynas; eik su ma
nim, praleisk šią naktį 
mūsų pastogėję, nes esi 
labai suvargęs”.

■ “Ačiū labai už gerą šir
dį, bet to padaryti nega- 
-A————— 11 Į
v. v.; Verbų Sekmadienį, balan-į 
džio 6 d., 2:30 vai. po pietų ir j 
8:15 vai. vakare; balandžio 7i

I

Verbų sekmadienį, vakare, po 
Graudų Verksmų, pamaldų, 
bažnytinėje salėje, Cambridge 
jaunimas, Seserų mokytojų va-j d., 8:15 vai. vakare: ir paskuti-
dovybėje, vaidins Cambridgeje■ nis vaidinimas įvyks antradie- 
vaidintą ir gerai išgarsintą ti
kybinį veikalą “Vakarienbutis”.

“IŠPAŽINTIES 
PASLAPTIS”

Šis veikalas, kaip jau buvo 
minėta, bus vaidinamas Motinos 
Dienoje, gegužės 11 d., Šv. Pet
ro parapijos bažnytinėje svetai- 
tėje, So. Boston, Mass. Šį veika
lą rengia Lietuvos Vyčių 17 Al
girdo kuopa. Veikalo turinys 
gražus ir įdomus. Kadangi jūs 
visi turėsite progos tą veikalą 
pamatyti, todėl apie jį trumpai 
galima tik tiek pasakyti, kad 
jo turinį sudaro pamokinantieji 
vaizdai — šventas kunigo parei
gų ėjimas, dėl kurių jis net mir
šta, bet pasilieka ištikimas; pa
rapijiečių gražūs darbai ir au
kos; motinų ištikimumas ir 
meilė savo vaikams.

įžanga į šį vakarą tik 35c.
Rengimo Komisija.

SUSIRINKIMAS

A. Daukantas.'
i

liu”. Greit atsiliepė nepa
žįstamasis. “Aš dabar jau 
šias vietas pažįstu, tai ke
liausiu toliau”. Ir jis ištie
sė ilgą ranką vienuoliui, 
kurią jis paėmęs kietai 
paspaudė. Jo ranka stam
bi, kaulėta ir šalta kaip 
ledas. Vienuolis pajuto, 
kaip jis jam rankon įspau
dė apvalų pinigą. Greit jis 
atitraukė ranką tarda- 

. mas: “Nepadariau nieko 
| gero tamstai, kad galėčiau 
priimti užmokestį.”.

“Nemėginu tamstai už
mokėti už tamstos gerą 
širdį, kad leidai

Tada užlipęs laiptais kal- 
nan, patraukė vienuolyno 
.skambutį. Balsiai suskam- 
■bo skambutis, jo aidas to- 
: Ii nuaidėjo Alpių kalnuose, 
j Plačiai atsivėrė vienuoly
no durys, ir žilagalvis vie
nuolyno prižiūrėtojas ma
loniai priėmė ilgai lauktą 
brolį.

akys pravertos, pilnos 
tarnas, jo metų skantlinės 
visai jau išdilusios. Bet čia 
kas? Antroj pusėj skati
ko, kur buvo nesupranta
mas herbas, aiškiai matė
si mažutis raudonas taš
kas. “Tai Kristaus krau
jas”, žybtelėjo jam mintis 
galvon. “Ne, negali tai bū
ti, kvaila man tą ir many
ti; čia tik taškas raudonų 
dažų”. Pamėgino jį praša
linti, bet taškas pasirodė 
labai kietas. Suradęs peilį, 
mėgino su peiliu jį praša
linti, bet veltui, raudona
sis taškas pasirodė kietes
nis už patį pinigą. Negalė
damas jokiu būdu praša
linti raudonojo taško nuo 
pinigo, vėl jį padėjo ant 
staliuko ir apsiraminęs, 

j nuėjo miegoti. B. d.

(VAROS SKELBIMAI

I Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausio* rūšies 

auksiniu* ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Suvargęs iš keliones vie
nuolis greit prisirengė po
ilsiui, bet pirm eidamas 
miegoti, išsiėmęs iš kiše
nės sidabro skatiką, kurį 
gavo iš nepažįstamojo ke- 

j leivio, pradėjo žiūrėti. 
Skatikas atrodė labai senų 

j laikų pinigas, iš kurio jis 
nieko negalėjo suprasti ir

■ negalėjo sužinoti, kokios j
■ valstybės pinigas. Gerai j
i apžiūrėjęs padėjo ant sta
liuko, netoli stovinčio 
kryžiaus. Pasimeldęs nuė
jo miegoti. Būdamas su
vargęs iš kelionės, greitai 
užmigo. Sapnuoja jis, kad 
stovi Kalvarijos kalne po 
kryžium, ant kurio miršta 
Kristus. Jis stovi ranką iš
tiesęs, ir joje laiko tą si
dabro skatiką, kurį gavo 
iš nepažįstamojo keleivio. 
.Kristaus galva palenkta, 
veidas kraujuotas, stam
būs erškėčių dygliai giliai 
susmigę jo galvon, iš ku
rios sukepęs juodas krau
jas sunkiai teka per jo vei
dą, ir stambiais lašais 
krinta ant to skatiko, kurį 
jis laiko rankoje. Kristaus 
skausmo, žiūri jo rankon, 
kurioje jis laiko žibantį si
dabro skatiką. Baisiai per
sigandęs vienuolis pašoko 
iš miego. “Ar tai sapnas!” 
“O gal tikrenybė? Ne, ne
gali būti tikrenybė, tai 
u-:-------------„ Uždegęs

be balso, lig šešėlis dingo i žvakę, drebėdamas iš iš- 
nakties tamsoj. Ilgai dar ’ gąščio, pradėjo žiūrėti i 
vienuolis žiūrėjo ton pu-j tą skatiką. 0 tas skati.. 
sėn, kur jo nepažįstamasis i žibančio sidabro pinigas, 
bendrakeleivis nukeliavo. I nesuprantamas ir nepažįs-

inį, balandžio 8 d., 8:15 vai. va
kare.

Norintieji pamatyti šį gražų širdį, kad leidai man sy- 
veikalą vaidinant tuojau užsi-jkiu su tavimi keliauti, nes i 
sakykite tikietus, nes vėliau ga-' neturėčiau tiek sidabro; 
lite negauti. Tikietų kainos: — 
$1.00, $.75, $.50. Telefonuokite 
—HIGhlands 4500, arba pasiųs
kite užsakymus laiškais šiuo a- 
dresu: Pilate’s Daughter Of
fice, Mission Church, Roxbury, 
Mass.

Antradienį, balandžio 1 d., 
tuojau po pamaldų, Šv. Petro 
par. salėje įvyks Moterų 13 kp. 
susirinkimas. Prašome visų na
rių skaitlingai susirinkti.

Valdyba.

DĖMESIUI

Seniausias kančios vaidinimas 
yra tai “Pilate’s Daughter”. Per 
39 metus šis gražus ir giliai re
liginis veikalas vaidinamas Mi
sijų parapijos (M i s s i o n 
Church), Passion Play Hali, 
Smith Street, Roxbury, Mass. 
Kasmet “Pilate’s Daughter” 
veikalo vaidinant pamatyti su
eina tūkstančiai žmonių, šiais 
metais ypatingai negali sutal
pinti žmonių, tiek daug yra no
rinčių pamatyti tą gražų veika
lą. Per pastarąsias dienas visi 
tikietai parduoti šeštadienio po 
pietų vaidinimui vaikams. Apie 
tūkstantis vaikų negavo tikietų. 
Vadovybė nebegali skirti eks
tra vaidinimo vaikams, tačiau 
suaugusiems, nesuskaitomai 
daugybei kančios vaidinimo 
mylėtojams, vadovybė skiria 
ekstra vaidinimą Didžiajam 
Pirmadieniui, balandžio 7 d., 
8:15 vai. vakare.

Vaidinimai įvyks dar šiomis 
dienomis: balandžio 3 d., 8:15* Darys.

i

I

N. A. Chorę Susirinkimas
Vakar, kovo 30 d., “Dar

bininko” svetainėje įvyko 
Naujos Anglijos lietuvių 
parapijų chorų sąjungos 
apskričio suvažiavimas. 
Dalyvavo atstovais iš šių 
chorų: So. Bostono, Nor- 
woodo, Brocktono, Cam
bridge, Worcester (Šv. Ka- 
izmiero par.) ir Lowell.

Suvažiavimui vadovavo 
Chorų Sąjungos apskričio 
pirmininkas, muzikas Juo
zas Žemaitis, raštininkavo 
p. T. Aukštikalnytė, rašti
ninke.

Išklausyta įvairių rapor
tų; pasikalbėta apie ruoši
mą dainų programų — 
koncertų ir įvairių kitokių 
parengimų.

Kitas suvažiavimas 
vyks po Velykų.

PASIŽYMĖJO 
JAUNUOLIS

i-

mano sidabras po visą pa
saulį išmėtytas. Noriu tik, 
kad priimtai šį sidabro 
skatiką iš manęs atmini
mui, kuris tau visados pri
mins mane nelaimingąjį”.

Ir jis ištiesė ranką vie
nuoliui, laikydamas joje 
žibantį pinigą, tarė:

“Priimk tamsta jį iš ma
nęs, nes bus mano širdžiai 
lengviau”.

Paabejojęs vienuolis, pa
ėmė pinigą ir įsidėjo kiše
nėn. Padėkojęs, mėgino 
dar sykį kviesti nepažįsta
mąjį praleisti naktį vie
nuolyne. Bet veltui, jis dar 
paspaudė vienuoliui ran
ką, giliai pažiūrėjo jam į 
akis ir nuleidęs savo galvą 
žemyn, atsidusęs, tarė: —

“Mano kelionė nuo čia 
bus lengvesnė, lik sveikas, 
ir tegul ramybė būna tavo 
širdyje visados”.

Ir jis tyliais žingsniais, įbaisus sapnas”.

Kovo 16 d. š. m., South 
ton High School auditorijoj į- 
vyko Britų išvarymo iš South 
Bostono paminėjimas. Paminė
jime dalyvavo įžymūs miesto 
valdžios viršininkai, tarp kurių 
buvo ir miesto mayoras p. To- 
bin.

Programa buvo įvairi. Edvar
das Grigaliūnas. 16 m. amžiaus. 
Senior studentas, pasakė įdo
mias ir turiningas eiles. Mayo
ras Tobin ir kiti jauną Edwardą 
komplimentavo už taip gražiai I 
pasakytas eiles.

Edvardas Grigaliūnas yra 
adv. Jono Grigalio (Grigaliūno) 
brolis.

Adv. Jonas Grigalius, turįs 
ofisą savo namuose, 52 G 
Street, So. Bostone, yra Bosto
no miesto legalio departmento J

i
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Pritarki* mylimosios meilei su j 
skaisčiai spalvingomis gėlėmis. ! 

Palydėkit ir simpatiją arba 
užuojautą su kvepiančiomis 

gėlėmis. Užeikite pas 
BALTIC FLORIST |

502 E. Broadway, So. Boston, Mass. j
Gėles siunčiam Į visas dalis Amerikos.

Bos-

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė.,
PRANAS GERULSKIS, Namų Tek Dedham 1304-R

I

IsHngtoa, Mass. Tel. Dedham 1304-W

Lietuvis Piumeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove & Furnace Repą irs 
Oil Burners

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

ŠOU 0346

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas 
■Sodevall 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
Apskaitliavimai - patarimai dykai

i

I 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 

išgrysuojame.

Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

GRABORIAI
l| S. Barasevičius ir Sūnus

I

I

i

Seniausia* Šio* Valstybės 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590

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

CASPER
funeral home
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
( (KASPERAS)
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUPLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

T«l. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Ggaboriai ir Balsamuatojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia 4*rm*nims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
T*l. ŠOU Boston 2609♦



Mons« F u ltort*J, Sheen.

Antradienis, Balandžio 1, 1941 8

ir tegul renka, kiek jam 
tinka”. (I Kor. 16, 1—2).

Dabar grįžkime prie 1941 
metų, kai istorija pasikar
toja. Atgimęs pagonizmas, 
iau be rėkiančių erelių 
ženklu, bet su kūju ir piau- 
tuvu ir sužalotu kryžiumi, 
vadinamu svastika, išvaro 
milijonus į urvus, vieške
lius, Sibirą ir į šalis, kurios 
suteikia prieglauda. Ame
rikos vyskupai iškilminga
me susirinkime pakartoja 
Povilo žodžius ir įsako a- 
teinantį sekmadienį tikin
tiesiems paaukoti Lenki
jos. Lietuvos, Baltijos Val
stybių, Vokietijos, Austri
jos, Čekoslovakijos, Kini
jos, Meksikos, Prancūzi
jos, Belgijos, Olandijos, 
Anglijos ir Skandinavijos 
nabėgėlių pašalpai. Ir to
kioje pat Povilo dvasioje, 
bet modernia vieno savo 
nario, vyskupo Kelly, kal
ba jie rašo: ‘‘Negalime tu
rėti vilties atstatyti visa 
tai, kas sunaikinta, nei vi
sų alkanų aprūpinti mais
tu. Negalime atstatyti vi
sų sunaikinimų, bet gal 
galime padrąsinti nu
skriaustuosius iš nauja 
pradėti nesibaigiantį už
davinį, kurs buvo katali
kybės bandymas nuo to 
laiko, kai Šv. Povilas tapo 
elgeta Jeruzalės vargšams 
tikintiesiems”.

Kaip vyskupų pasiunti
niui, man tenka pranešti 
apie šią rinkliavą per radi
ją ir pažadinti mumyse ne 
aukos, bet pasiaukojimo 
reikalą. Ir kaip mes būsi
me išjudinti šio reikalo 
svarbumui? Ar būsime ne
verti mūsų Dieviško Mo
kytojo, Kurs, radęs kalne 
penkis tūkstančius pabė
gėlių, atsigręžė ir pasakė 
Savo apaštalams negalįs

Istorija pasikartoja. Žmo
nėms nėra daug naujų da
lykų, bet tik tie patys da
lykai atsitinka kitiems 
žmonėms. Keli laikotarpiai 
istorijoje tėra panašesni, 
kaip 60 m. po Kristaus ir 
dabartiniai 1941 metai.

Svarstykime pirmą kri
zę 60 metais. Azijos grai
kų pavyzdžiu, imperatoriai 
dievino save kaip garbini
mo objektus ir dažnai bu
vo garbinami šventės ir 
aukojimo iškilmėmis. Im
peratorius Klaudius 51 
metais įsakė prašalinti iš 
Romos visus žydus. Gerai 
žinomas atsivertėlis žydas 
buvo įmestas į kalėjimą 
dėlto, kad jis skelbė Kris
tų viešoje vietoje. Totali- 
tariški imperatoriai, kurie 
žinojo negalėsią valdyti 
žmogaus kūno ir sielos, jei 
nebus prašalinę tikybos, 
mokiusios, kad siela pri
klauso Dievui, pradėjo žu
dyti tuos, kurie pripažino 
kitokį Dievą, nei Cezarį. 
Krikščionys buvo priversti 
bėgti, kai valdovai įsakė 
juos gaudyti; kai kurie jų 
slėpėsi požemiuose nuo 
naujų Herodų, kurių kar
dai buvo išmirkyti žudynė
se.

Šios persekiojimo žinios 
pasiekė apaštalą Povilą E- 
feze. Pats būdamas pabė
gėlis, jis įsakė visiems 
krikščionims išsijudinti į 
pagalbą savo nelaimin
giems broliams. Įteikęs 
užantspauduotą laišką 
Fortūnatui, Steponui ir 
Achajui, jis įpareigojo 
juos įteikti jį Korinto Baž
nyčiai, norėdamas paža
dinti juos draugiškumui ir 
atsakomybei per pasiau
kojimą. Jo žodžiai buvo 
šie: “Dėl rinkliavų, daro
mų šventiesiems, kaip aš 
įsakiau Galatijos bažny- grąžinti jų alkanų, kad jie 
čioms, ir jūs taip pat da- apalptų kelyje, nes jie bu- 
rykit. Kas pirmą savaitės vo lyg kaimenė be pie- 
dieną kiekvienas teatideda ;mens?

• w

‘‘Karalius Jurgis V” jūrėse. Britų naujausias karo laivas — Karalius Jurgis V, moderniškai 
įrengtas, turi ketvertuku 14-kos colių kanuoles. Kai ši fotografijos nuotrauka buvo pagauta, lai
vas su savo kariškomis priemonėmis buvo paleistas komanda “šauk!” Tas manievras buvo pada
rytas, kaipo puolimas priešo submarinų ar tai jūrų plėšikų. _________________

miai tėvai, motinos ir vai
kai sielojasi, kaip išgyven
ti. Ar gi neturėtų baimė 
aplankyti mūsų sielų, kad 
mes, kurie pokyliaujame 
lyg puikuoliai, būtume pa
prašyti paaukoti Lozo- 
riams prie mūsų durų? 
Juk išmetama Amerikoje į 
sąšlavas tiek maisto, kurio 
užtektų puotoms gyvųjų 
skeletų, nukentėjusių nuo 
Stalinų ir Hitleriu. Mūsų 
šalies įstatymai neleistų 
šunims gatvėse klaidžioti 
alkaniems tokiose sąlygo
se, kuriose šie Dievo tvari
niai kenčia nuo minėtų ti- 
ranų siautimo.

Tegu tauta kalba apie

Lietuves prezident-s, p.

mą lietuvių ir amerikonų 
visuomenėje. Dabar lietu
viai ir amerikęnai klau-

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

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

odos ligų.

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

1 Girdėdamas apie milijo
nų Europoje badavima. 
dažnai mastau, ką jų iš
varginti kaulai galėtų ma
nyti, skaitydami mūsų 
skelbimus, kaip apsisau- 

igoti nuo nutukimo. Juk 
nėra juokinga, kad taip 

j daug vyrų ir moterų Ame
rikoje susirūpinę dietos 
klausimu, kai ten bena-

i

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271
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kūno Kristuje? Prie Ko
munijos stalo nėra tauti-- 
nių ribų; prieš tabernaku- 
lą nėra rasių; baltosios os-. 
tijos akivaizdoje nėra tau-; 
tybių — ten nėra net ame- * 
rikiečių. Visi mes esame 
vienas Jėzuje Kristuje.

Ar mes įvertiname, kad, Antanas Smetdha, atvykęs 
kaip sveikas asmuo gali Amerikon, pasisakė Ame- 
perlieti savo kraują savo rikos spaudai, kad jis ne- 
artimui pagydyti, taip pat mano sudaryti savo vy- 
galime perlieti savo pasi- riausybės Amerikoje. Tas 
aukojimą savo artimųjų jo pareiškimas nuskambė- 
Kristaus Mistiškame Kū- jo per spaudą ir radio ir 
ne padėčiai pagerinti? Ari sukėlė didelį susidomėji- 
mes nevartojame savo 
rankų savo alkanoms bur
noms maitinti? Argi nepa
kelsime sąvo rankų, kurios

ginklavimosi reikalą, kas yra Mistiško Kristaus ran- 
yra teisinga, bet taip pat 
rūpinkimės, kad gynima
sis nebūtų bevertis, jei 
mūsų šalies pakraščių ne
apjuosime ne tik plieni
niais ginklais, bet ir mei
lės ir pasiaukojimo lanku, 
kurs gali apsaugoti nuo 
korupcijos viduje. Nejau 
Amerikos motinos, kurios 
savo vaikams duoda aukš
čiausios rūšies pieno ir 
grietinėlės, neatsimins sa
vo seserų, kurios dėl pieno 
trūkumo, lyg tie pelikanai, 
sužalotų save, jei tik galė
tų, kad jų purpurinis pie
nas papenėtų jų kūdikius 
geresnei dienai? Nejau A- 
merikos tėvai ,kurie pažįs
ta džiaugsmą bendro gyve
nimo su savo žmonomis ir 
šeimomis, bus kurtūs krei
pimuisi lenkų tėvų, at
plėštų nuo savo šalies ir 
išsiųstų į Vokietijos gink
lų dirbtuves, kad Hitlerio 
pavadintas “Lenkijos pur
vynas” tęstųsi nuolatos? 
Ar mes katalikai, kurie sa
vo bažnyčių ramybėje ir 
taikoje priimame Kristaus 
Kūną ir Kraują, užmirši
me, kad kaip katalikai 
jungiamės ne tik su savo 
Karaliumi, bet taip pat ir 
vienas su kitu? Ar gi tie,
kurie valgo vieną Duoną, nei atjausti, jeigu jis pats 
nėra vienas? Ar todėl mes 
nesame draugėje su pa
saulio pabėgėliais, kurie 
stovyklose ir miškuose 
klupo, kai jų Komunija 
dalinama? Mūsų ranka nė
ra arčiau mūsų kūno, nei 
persekiojami skandinavai 
ar ištremtieji čekai, ar

i

negali bū-

V. M. Klausutis.

r 11 • koje, kyla klausimas ko
dėl? Tame jo pareiškime 
mums nesuprantama jo 
politika, kurioje aiškiai 
matome* skirtumą jo nusi
teikimo nuo kitų kraštų 
užsieny atsidariusių vy
riausybių politikos, nesu
derinama su lenkų, čekų, 
danų, norvegų vadų, žo
džiu, tas p. A. Smetonos 
pareiškimas tikra misteri
ja, sukėlė labai daug kal
bų ir susidomėjimo Ame
rikoje lietuvių ir ameriko
nų bei kitų tautų žmonėse. 
Dabar klausia mūsų žmo
nės: ‘^Jeigu p. A. Smetona 
nemano sudaryti savo vy
riausybės Amerikoje, tai 
kur gi bus sudaryta Lietu
vos vyriausybė? Gal An
glijoj ar Pietų Amerikos, 
kuriame krašte?

p. A. Smetona — sako 
mūsų žmonės
ti Lietuvos Respublikos 
vyriausybė savo asmeny
bėje Lietuvoj ir Amerikoj. 
Be abejonės, kad p. A. 
Smetona pilnai supranta, 
jog jis negalės būti tuo au
toritetu — vyriausybe Lie
tuvos Respublikos savo as
menyje Amerikoje gyven
damas, nes jeigu jis ir pa
norėtų būti, tai su tokiu 
noru ne tiktai nesutiktų 
Amerikos lietuvių visuo
menė, bet amerikonai ir 
Amerikos vyriausybė, nes 
šiame krašte demokratinė 
santvarka .opinija žmonių 
nesuderinama su tokia val
džios forma, vieno žmo
gaus asmenyj, nepaisant 
to, kad tas žmogus ir būtų 
labai patikimas, mylimas 
visų lietuvių.

Todėl dabar mūsų žmo
nės šiame Lietuvos vy
riausybės autoriteto klau
sime dlskusuo ja Ameriko
je. Paklausimų labai daug, 
bet atsakymų į paklausi
mus nėra.

Taipgi, kyla klausimas 
ar p. A. Smetona be vy
riausybės personalo, tik
tai su visame pasaulyj pa- 
krikdytais diplomatiniais 
atstovais galės traktuoti 
savo politiką, ar jo pastan
gos diplomatinėse instan- 
cise galės būt sėkmingos 
kovoje dėl Lietuvos nepri
klausomybės?

Taigi, kad p. A. Smeto
nos spaudai duoto pareiš
kimo politišką misteriją 
likvidavus, kad sumažinus 
amerikiečių lietuvių neri
mą vyriausybės sudarymo 
klausime, reikalingas p. 
Smetonos pareiškimas tie
sioginis arba per Ministe- 
rį, pulk. P. Žadeikį. Tokio 
oareiškimo mes laukiame 
dėlto, kad mums rūpi žino
ti kame glūdi Lietuvos 
Respublikos autoritetas.

šia: kodėl prezidentas, p. 
Antanas Smetona, atsisa
ko sudaryti savo vyriausy
bę Amerikoje? Kodėl jo 
politika skiriasi nuo kitų 
Europos okupuotų kraštų 
vadų - vyriausybių? To
kius paklausimus esu ga
vęs nuo daugelio lietuvių 
ir amerikonų, bet, deja, aš 
negalėjau atsakyti, nes 
nežinau kodėl p. A. Smeto
na padarė tokį pareiškimą.

p. A. Smetona neatsista
tydino nuo prezidento pa
reigų iš Lietuvos išbėgda
mas, nepasirašė jokio do
kumento, pripažystančio

Itančių dolerių. Čia ne rink
liava. Mes nenorime tik jū-1

t

kos, prie mūsų brolių ka
talikų visame pasaulyje sų pinigų. Mes norime jū- 
alkanų burnų? Ar nugrę-;sų katalikybės, jūsų pripa- 
šime savo ausį kurčią Mis- [ žinimo artimumo su kitais 
tiškam Kristui, Kurs iš Bažnyčios nariais; mes no- naująją Stalino vyriausy- 
landynių ir urvų šaukia: rime meilės,
“Aš esu alkanas”, ir iš pačios Kristaus Kryžiaus žinome, kad p. A. Smeto- 
koncentracįjos stovyklos gelmės. Mes norime jūsų į nos vyriausybė — Ministe- 
kreipiasi: “Aš esu kalėji
me”.

Reikalas taip didis ir mū
sų atsakomybė taip svar
bi, kad nemanau, jog turė
tume vartoti žodį rinklia
va. Bažnyčia šiuo metu ne
nori jūsų perteklių; ji ne- nių nuo jūsų stalo; 
nori to aukšto protingu- norime gyvos Sąjungos, 
mo rašytojo, kurs patogu
me aplanko skurdžius, ieš
kodamas medžiagos veika
lams ir knygoms, duodan
čioms jam didelį atlygini
mą, bet nepalengvinan
čioms skundžių padėties. 
Nėra meilės ir labdaros, 
kai tik pasinaddojama ki
tų kančiomis. Jokia pinigų 
suma rinkliavoje neparo
do artimumo kenčian
tiems, jei pats jos davėjas 
nepajunta savęs nuskriau- 
dimo. Mūsų brolių katali
kų visame pasaulyje var
gas yra neaprėpiamas; 
skurdas turi savo horizon
tus ir todėl nė vienas nega
li apie jį kalbėti ir rašyti,

gimusios iš bę Lietuvoj. Taipgi, mes
w W • 1 V • 1 ■* A

I rankos, kuri duodama do
vaną pajustų Kristaus su
žeistų rankų skausmą; 
mes norime jūsų širdies, 
kuri mylėdama aukoti pa
justų ieties smūgį kalvari- 
joje; mes nenorime trupi- 

mes

' rių kabinetas Lietuvoje 
likviduotas, Ministeriai iš
vežti į SSSR ir įkalinti, ar
ba, gal jau sušaudyti. Mes, 
užsienių lietuviai, užsienių 
vyriausybės, nepripažino- 
me SSSR vyriausybės Lie
tuvoje, okupuotos Lietu
vos žmonės didelėje dau
gumoje nepripažįsta, pa
syviai nusiteikę kenčia o- 
kunacinės santvarkos pa
dėtį. Šie faktai aiškūs.

Dabar gi, turint omeny 
p. Antano Smetonos pa-

Mes nenorime dovanos at
skiros nuo davėjo, nei au
kos, atskirtos nuo krikš
čionybės .Jei neduodi, kad 
pakankamai pajustum 
mažą dalelę mūsų ištrem
tų brolių skausmo, — pasi- reiškimą Amerikos spau- 
laikyk savo auką. Čia ne dos atstovams, kad jis ne- 
rinkliava. Tai pasiaukoji
mas ištremtam Kristui.

Jei jūs aukosite tokioje 
dvasioje, jūs padarysite 
Amerikai ir Bažnyčiai 
daugiau, nei visi ginklai 
galėtų sukurti vienoje 
gentkartėje. Sužeisto, 
kraujais pasruvusio Kris
taus, ištremto į Egiptą, ce
zarių gaudyto, blogio nu
kryžiuoto vardu prašau:— 
atidarykite ne piniginę, 
bet savo širdį; paaukokite 
ne tai, ką turite, bet tai. 
kas esate. Duokite, iki 
Kryžiaus šešėlis perbėgs 
jūsų ranką, o Dievas palai-i Mass. Rengėjai to milžiniško lietuvių darbininkų šuva- 
mins jus už tai, kaip jis pa-• žiavimo ruošią puošnią programą ir įvairių dalykų,

>

mano sudaryti savo (Lie
tuvos) vyriausybę Ameri-

Lietuvių Darbininkų Diena
Milžiniškas Lietuvių Sąskridis 

Įvyks Sekmadienį, Liepos27,1941, 
Brockton Fair Ground, Brockton, 

Massachusetts
neduos tiek, kad pajustų 
savo paties skausmą.

Ir šiuo metu, kai aš kal
bu, kunigas padeda prie 
mano mikrofono penkis 
šimtus dolerių, kad pajus
tų kenčiančių skausmą. 
Bus našlių, kurios pajus 
tokį pat bendrumą duoda- 

gaudomi kinai, kurie mai-jmos dešimtukus, kiti de- 
: yra šimtines, dar kiti dešimt

Ar paniekinsime tūkstančių dolerių, o dar 
kurie yra to paties kiti penkiasdešimt tūks-

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

Kenčiantį

tinasi Eucharistija, 
mums.
tuos,

laimino Savo 
Sūnų.

(Radijo kalba, 
kovo 29 d., kai 
čiai buvo kviečiami aukoti 
Vyskupų Pašalpos Komi
tetui).

•»

paskirta 
amerikie-

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 ‘Jiepos 27-tą.

1 RENGĖJAI.




