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Gegužės 15 d. sueina 50 
metų kai popiežius Leonas 
XIII parašė encikliką (raš
tą) “Rerum Novarum” ir 
dešimts metų kai popie
žius Pijus XI išleido kitą 
encikliką “Quadragesimo 
Anno”. Šie du Popiežių ra
štai yra labai svarbūs dar
bininkams, nes jie įrodo 
Katalikų Bažnyčios pa
stangas darbininkų reika
lus gerinti ir ginti.

LDS (Lietuvių Darbinin
kų Sąjunga) savo seime 
pereitais metasi nutarė ir 
pageidavo, kad visos kuo
pos tos sukakties proga 
suruoštų vakarus su pas
kaitomis, prakalbomis ir 
kito! ia programa tikslu 
paminėti šių dviejų svar
bių Popiežių raštų sukak
ties paminėjimui.

LDS Propagandos Komi
sija balandžio 25 d. organe 
“Darbininke” atsišaukė į 
visas kuopas ir nuoširdžiai 
ragino tokius paminėji
mus ruošti. Deja, iki šiol 
Centras negavo žinių, kad 
kuri nors kuopa tokį pami
nėjimą ruoštų.

Gal nepatogus laikas ge
gužės 15 d.? Bet ir nėra 
būtinas reikalas ruošti tik 
gegužės 15 d. Jeigu ku
rioms kuopoms yra pato
giau suruošti tokį minėji
mą kurią kitą dieną, tai ir 
ruoškite. Galima būtų 
ruošti LDS įsikūrimo die
noje, būtent, birželio 16 d.; 
arba prieš ar po, kada pa
togiau. Bet ruoškime, jei-__ ______ __________ __ _________..................... ..
&u ski, Lenkų valdžios ištrė-'cius gavę tam tikrų kon-

mime premieras, lėktuvu cesijų. 
grįžo iš Amerikos į Britą-: 
niją po dviejų mėnesių lan-j 
kymosi Jung. Valstybėse: 
ir Kanadoje.

i Lenkai džiaugiasi, kad

v •

mo-Fairchild Aircraft Corporation, Hagerstown, Md.,perduada Jungt. Valstybių Armijai penki šimtąjį 
kintis - treniruotis orlaivį. Kada šis penkta - šimtasisorlaivis - treinerįs buvo perleidžiamas armijai, tuomet 
buvo parengtos specialės ceremonijos. Vaizde matosiorlaivy lakūnas ^lerris Meigs, kuris pasirengęs išban
dymui orlaivio ir šalę jo kompanijos prezidentas, gidešinėj armijos ihspektorius.

Londonas, geg. 12 —Va- Sakoma, kad prancūzai I 
kar gen. Vladislovas Sikor-'už sutikimą perleisti na-

ideširrii: Keturi

— LDS organizacijos na-i 
riai.

Lietuvių Darbininku Dienos 
. Reikalu Susirinkimas
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Bombomis Suardė Anglijos 
Parlamento Rūmus

Padegė Karališkus Rūmus, 
Muziejų ir Kitus

Vo- Anglijos žiniomis, tokioLondonas, geg. 12 
kiečiai pradėję bombar- smarkaus bombardavimo 
davimą šeštadienio vakare nesą buvo nuo karo pra
tęsė iki sekmadienio rytą, džios. Sakoma, kad tarp 
Bombomis suardė parla- kitų namų, bombomis su- 
mento rūmus, nuplėšė ka- ardytų yra ir penkios ligo- 
rališkų rūmų, kuriuose'ninės. 
karaliai buvo karūnavo ja-1 T, „ . ,
mi, stogą, apardė muziejų Is BerlynO Pranesama. 
ir kitus namus, daugelį jų: kad nacių bomberiai nu- 
padegė. Londonas sekma-jmetė mažiausia apie 100,- 
dienio rytą buvo liepsnose. ‘ 000 bombų ant Londono.

ANGLAI ATSIMOKĖJO 
VOKIEČIAMS *

Londonas, geg. 12 —Bri-|tinę Londoną ir kada ang- 
tanijos R.A.F. bomberiail lai bombardavo vokiečių 
šeštadienio naktį puolė: miestus nušovė keturius, 

[Vokietijos miestus ir pri-;atsigavo.
1
I
!

U. P. žiniomis, Jung.| grėsė, nukreiptų prieš dar- 
i Valstybėse dabar streikuo-ibininkus.
; ja 24 įstaigų darbininkai. |

Istanbul, Turkija, geg.!
i gen. Sikorskiui pavykę su-112 — Turkijos valdžia lau-j
vienyti lenkus Amerikoje, kia iš Vokietijos reikala- 
Kanadoje Sikorski esą į-jvimų praleisti nacių laivus 
kūręs rekrutavimo centrą. = per Dardanelius ir Bospo- 
Ten lenkai turėsią stovyk-Jrus. Vokiečiai gal būt ne- 
las kariniam lavinimuisi ir reikalaus, kad turkai leis- 
ginklų sandėlius, 
reikmenis gausią iš Jung.
Valstybių.

Sekmadienį, gegužės 18 
d., 2:30 vai. p. p., Šv. Roko 
parapijos salėje, Sawtelle 
Avė., Brockton, Mass. į- 
vyks “Darbininko” ir LDS 
prietelių ir rėmėjų susirin
kimas Lietuvių Darbinin
kų Dienos reikalu. Kvie-j 
čiame visus “Darbininko” i 
prietelius, rėmėjus, veikė-j 
jus ir profesionalus daly-! 
vauti. šiame susirinkime; 
bus sudaryta L. Darbinin
kų Dienos Rengimo įvai
rios komisijos. Liet. Darbi-' 
ninku Diena įvyks Liepos- nešama, 1 
July 27 d., Brockton Fair admirolas Darlan sutiko 
Grounds, Brockton, Mass. perleisti Vokietijos karei-' 
Laukiame visų atsilan-, vius per Prancūzijos kolo-’ 
kant.

A. F. Kneižys,

Karo tų vežti vokiečių kareivius
1 per Turkijos žemę, bet ne- 
j abejojama, kad pareika
laus lpisti laisvai Blankinti

Vichy Valdžia Sutiko Leisti 
Nacius Eiti Per Savo, 

Kolonijas

darė nemažai nuostolių.: Kaip sužinome, tai dabar 
Anglai bombardavo Vokie-[karas daugiausia vyksta 
tijos sostinę ] 
Hamburgą, Bremeną, Em- tani ja nenori 

jdeną, Rotterdamą ir La 
[Pallice, Prancūzijoj. Britų 
lakūnai daugiausia tai
kė į Vokietijos aliejaus ir 
kitų karo reikmenų san
dėlius.

Be to, vokiečiai bombar
davo vokiečių 1 
Šiaurės jūroje. Į

Toje oro kovoje Britai dabar konfiskuoja visas 
nušovė 4 nacių lėktuvus, ser^ *r svetimšalių, tarp 
kurie gynė Vokietijos mie- kurių yra ir Amerikiečių, 
stus ir keletą sužalojo. j nuosavybes.

Britai perskaitę žinias į Sakoma, kad naciai paė- 
. laikraščiuose, kad jų laku- , mę visas brangenybes ir iš 
j nai nušovė 33 nacių bom- Anglijos atstovybės: ra- 

ne darbininkų reika-; berjus lėktuvus, kada jie kandus ir kitokias brange-

Berlyną/ore. Nei Vokietija, nei Bri-
1 pasiduoti, 

i Vieni kitiems keršija. 
I . -------------

Naciai Konfiskuoja

Budapeštas, Vengrija, —
I

.| Iš kitos pusės ir darbi-
i Streikuojančių darbininkų ninkai turi tik gerai ap- 
i esą apie 40,000. Į galvoję ir nesuradę kitos

Jeigu General Motors išeities skelbti streikus, 
korporacijos 61 įstaigos Darbininkų unijose kar- 
darbininkai išeitų į strei-’tais atsiranda karštuolių 
ką, ir dar prisidėtų San — darbininkų priešų, ku-l

I • - - - • - . • Ine i 
lais rūpinasi, bet izmų . bombardavo Anglijos sos- nybes. 
propaganda, ir darbinin-; 
kus sukursto išeiti į strei
ką.

laivyną' Geg. — Vokietijos armi
ja, kuri okupavo Serbiją,

lauš leisti laisvai plaukioti 
Vokietijos karo laivams 
Turkijos vandenyne.

Iš Rusijos pranešama, 
kad Vokietijos nacių ka
riuomenė greitu laiku už
ims Siriją.Londonas, geg. 12 —Pra-

kad Prancūzijos Pasmerkė laivu
Darbininku Streiku

nijas, įimant ir Siriją.
Vokiečiai, pasiuntę savo 

“Darbininko” redaktorius.’karo jėgas Sirijon, galės iš 
ten užpulti anglus Palesti-

v •

Antanas Peldžius,
Administratorius. I noje ir kitose kolonijose.

Federacijos 
pasmerkęs 

vienuolikos 
mašinistų

Francisco laivų statybos 
darbininkai, tai streikuo
jančių darbininkų skai
čius pasiektų šimtus tūks
tančių darbininkų.

Streikų banga kilo kaip 
tik dabar, kada reikia vi
sas pajėgas suburti apsi
gynimo darbams.

Valdžia turėtų daugiau 
susirūpinti darbininkų rei
kalais, kad likvidavus 
streikus nenuskriaudžiant 
darbininkų; jeigu jų reika
lavimai teisingi, priversti 
darbdavius tuos reikalavi
mus išpildyti. Streikai su
daro pavojų darbininkams 
ir šaliai.

Jau dabar yra bilių Kon-

v •

Nuteisė Italus Jūrininkus

VOKIETIJA GAUNA DAUGIAU 
RUSIJOS PRODUKTU

Wilson, N. C., geg. 12 — 
; Šiomis dienomis teismas 
I nuteisė Italijos kapitoną , . , , A -
Adrianą Bersią ir leitenan-l |av0.dauSiau Pluktų is 
tą Carlo Nevėlią už sabota-l RuslJ°?- n®?u P«r Plrm.u°- 
žą Vilarperosa laive po tris,trls s,ų metų mene' 
metus kalėjiman. Kiti 18,°’"° 

j italų jūreivių už tokį nusi-Į 
kaitimą nuteisti po 18 mė
nesių kalėjimo.

Laivas Vilarperosa sto
vėjo Wilmington uoste.

I

Stockholm, Švedija, geg. dinti pagalbą Anglijai, pa- 
12 — Per pastarąsias ke- didinant 
turias savaites Vokietija produkciją.

karo medžiagos

Amerika Jau Kare

STREIKAS AR TAIKA?

sius tris šių metų mėne
sius.

Diplomatiniuose sluoks
niuose kalbama, kad tai!

reikėf kld Jung.‘F Vals^- 
bės “išskyrus kariuomenės 
siuntimą, jau yra šiame 
kare”.

Cairo, Egiptas, geg. 12— 
Kap. James Roosevelt, be
silankydamas Egipte, pa-

*

SOVIETAI PRIPAŽINO
VOKIETIJAI GROBĮ

Detroit, Mich., geg. 12 —
General Motors korporaci-

Maskva, Rusija, geg. 12, 
— Sovietų Rusijos komi
sarai atšaukė pripažinimą 
Jugoslavijos, Belgijos ir 
Norvegijos. Nuo šiol mini
mos valstybės nebelaiko
mos Rusijoj suverenėmis 
valstybėmis.

Sovietų komisariatas 
pranešė, kad jų diploma
tinės atstovybės netekę 
prasmės.

— William Green, Ameri
kos Darbo 
prezidentas, 
San Francisco 
laivu statybos
streiką, kaipo neteisėtą, 
atsišaukė į streikuojan
čius mašinistus. 1 
skaičius esąs 1200, kad jie - , -. .
grįžtų darban pagal sutar- 
ti. kuri buvo pasirašvta

v • kurių j°s darbininkai yra nutarę 
- - išeiti į streiką ketvirtadie-

nuo kurios ir priklausys 
streikas ar taika?

Darbininkai 
pakelti algas 10 centų į va
landą, duoti kasmet 80

mą. Nors naciai ir nerodo 
tokio draugiškumo Sovie
tų Rusijai, bet laikinai a- 
tidėjo Ukrainos užėmimą. 
Taip padarę gal būti dėl to, 
kad dar nežino kaip užsi
baigs karas Viduržemio I

reikalauja jūr0Je’ 0 £al dėl susitari
mo su Prancūzijos valdžia.

Sovietai Pripažįsta Pro- 
Ašies Rėžimu Irake

Maskva, geg. 12 — Sovie
tų Rusijos komisarai priė-

Sąryšyj su šiuo pareiški
mu diplomatiniai sluogs-i balandžio 23 d. taro ADF 
niai sako, jog galima esą įr pacific Coast laivų 
tikėtis dar artimesnio Ru-’ 
sijos - Vokietijos bendra
darbiavimo.

Tai kur tas sovietų komi
sarų “demokratiškumas” 
ir “mažųjų tautų užstoji- 
.mas”, kurį skelbia Stalino 
batlaižįai, kada pripažįsta 
mažųjų tautų pavergimą?

tybos korporacijos.

• i

Serga Prancūzijos 
Maršalas

sta

Londonas, geg. 12 —Pra
nešama, kad prancūzų va
das, maršalas Petain sun
kiai serga.

dienų atostogų, pagerinti Hoover Priešingas Teikimui ‘ mė Irako valdžios pasiūli- 
darbo sąlygas.

General Motors korpora
cija turi valdžios užsaky
mų už $750,000,000. Strei- Herbert

racija nepriims darbinin
kų reikalavimų. Derybos 
tarp darbininkų unijos ir 
korporacijos viršininkų, 
pradėtos apie du mėnesiai 
atgal, nedavė gerų rezul
tatų.

Bal. 25 d. J. Valstybių; tarpininkavimo taryba pa-'nes, kad panaudojimas lai- 
Darbo sekretorius Perkins, veiks darbdavius ir darbi- vyno apsaugai siunčiant 
po 7 savaičių tarpininkavi- ninkus, ir visi teisingi dar- karo medžiagą, tai būtų 
mo visą ginčą perdavė bininkų reikalavimai bus aiškus Amerikos įstojimas 
Tarpininkavimo Tarybai,'priimti. j,į karą, tačiau pataria padi-

Palydovų
New York, geg.

t __ 7________ ‘ ; Hoover,
kas sutrukdytų valdžios'Jung. Valstybių preziden- 
darbus. Tikimasi, kad tas, įspėjo Amerikos žmo-

J mą užmegsti diplomati- 
Įnius ryšius tarp tų dviejų 

12 — šalių. Irako valdžią dabar 
buvęs, sudaro pro-ašies šalinin

kai. Taigi iš to susidaro iš
vada, kad Sovietų valdžia, 
kurios visgalinčiu diktato
rių yra Stalinas, pripažįsta 
visus ašies žygius. Stali
nas, kaip ir Mussolini klau- ‘ 
so Hitlerio įsakymų.

/



Pirmadienis, Gegužės 13, 1941

Žinios Iš Pavergtos Uetuvos
— Kauno apskrities Bab- siruošimą pavasario sėjai: 

tų valsčiuje įsteigtas so- “Sėjai skubiai reikalingos 
vietinis dvaras, į kurį įeina ūkinės virvės, tačiau res- 
šie nusavintieji ūkiai: Gai- publikinė kontora “Linas” 
liušiai I, Gailiušiai D, Že- neduoda žaliavų artelei 
maitkiemis (kuris atimtas “Virvei”. Jai, esą, reikia 
iŠ gen. V. Nagevičiaus, o pirmiau gauti sąjunginio 
jis pats pasodintas į kalė- (t. y. Maskolijos) teksti- 
jimą), Kačiūniškiai ir Va- lės pramonės liaudies ko- 
reikoniai. Šis sovietinis misariato sutikimą. Kol 
dvaras turi 500 hektarų, tas sutikimas bus gautas, 
Jo agronomu paskirtas sėjos sezonas bus praė- 
“draugas” Šliom Rudbod. jęs”.

__________ į Šis kompetetingo as
mens viešas prisipažini
mas yra vertingas įnašas 
į Maskolijos eksploatacinę 
politiką, net virvėms rei
kalingų linų negalima 
gauti be “galingosios” so
vietų Rusijos sutikimo.

— “Tiesa” aprašinėja, 
kaip dabar atrodo Vilniu- 

Pirmiausia laikraštis 
konstatuoja, kad būsiąs 
nugriautas žydų geto. To
lesniame savo aprašyme 
korespondentas piktinasi, 
kad Gedimino pilies bokš-

DARBININKAS
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kaip ūkininko nebegalima NAUJI KUNIGAI -= 
priversti išeiti į lauką ir 
apsėti dirvą. Chicagoje, Mundelein se

minarijos bažnyčioje, Chi
cagos arkivyskupas gegu-— “Tarybų Lietuvos” ko-
SidTitoiuno'i kunigus

- . 31 jaunuolį; tarp jų ir 2
lietuvius, būtent: kun. S. 
Adominą ir kun. A. Zaka
rauską.

Kun. S. Adominas iškil
mingai primicijas atlaikė 
Cicero, III., Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje, gegu
žės 4 d.

Kun. A. Zakarauskas pri
micijas laikė taip pat Ce- 
cero, m., Šv. Antano parap. 
bažnyčioje, gegužes 11 d.

Abiejų kunigų tėvai yra 
darbštūs parapijos nariai 
ir rėmėjai. Sveikiname 
naujuosius kunigus ir lin
kime gražiausių darbų a- 
teityje Kristaus vynyne.

— “Tiesa” įdėjo ilgesnį 
aprašymą apie rašytojų 
susitikimą su bolševistinio 
jaunimo organizacija. Ta
me susitikime dalyvavo 
subolševikėję rašytojai T. 
Tilvytis, Korsakas - Ra- 
dživilas, Salomėja Neris ir 
tokie “literatai”, kaip Ed
vardas Miežalaukis, Juo
zas Baltušis ir kt. Laikraš- je. 
tis rašo: Beveik visi nusi
skundė rašytojų sustingi
mu, atsilikimu nuo gyveni
mo, nesidomėjimu aktua
liausiais dienos klausi
mais. Iki šiol nėra pasiro- te plevėsuoja raudonoji 
džiusi nė viena tarybinė bolševikų vėliava pakabin- 
pjesė. Rašytojai iki šiol ta ant stiebo, išdažyto 
niekur neparodė naujojo ‘buržuazinės Lietuvos žen- 
tarybinio gyvenimo. Praė- klais’. Mieste dar esą pilna
. - . . _ ________J_______ 1______ • T Tt

Pavyzdingas bendradarbiavimas dviejų šalių — Jung. Valstybių ir 
Pietų Amerikos Venezulos valstybių pasireiškia jų karininkų bendrame 
darbe. Štai paveiksle matome šios šalies lakūnus ir Venezuliečius, kurie 
mokosi oro laivyne Randolph Field, Texas. Paveiksle matomas momen
tas, kada lakūnai priima skridimo įsakymą nuo instruktoriaus.

pie pasiruošimą pavasario 
sėjai Kretingos apskrityje. 
Autorius praneša, kad 
“pasiruošimas sėjai, su 
mažomis išimtimis, beveik 
visuose valsčiuose eina ne
patenkinamai, o kai kur ir 
visai blogai”. Per buvusį 
tuo reikalu pasitarimą 

I “pranešėjai iš vietų nusi
skundė ūkiškos geležies 
stoka, trąšų laiku nepris- 
tatymu į kooperatyvus, 
pavėluotu naujakuriams 
paskolų paskirstymu, ne
pakankamomis instrukci
jomis ir kt.” Be to, nusi
skųsta, kad ūkininkai su
varomi į miškus suvežti 
medžiagą ‘naujakuriams’, 
o šie neatvyksta. Apskri
ties kooperatyvų sąjungos 
atstovas “draugas” Gla- 

i zeris paaiškino, kad “gele- 
į is ir trąšos” užsakytos dar 
i pereitų metų pabaigoje, 
bet bazės laiku neatsiuntė 
užplanuoto kiekio”.

NAUJAI PASKIRTI 
KLEBONAI

Kun. Mykolas Švarlis, 
buvęs South Chicago lie
tuvių Šv. Juozapo parapi
jos klebonas, paskirtas 
klebonu West Pullmano 
lietuvių Šv. Petro ir Povi-

jo tarybinio gyvenimo mė- pardavėjų, kurie siūlą Vy- PirŠldlAdS MBSKOiEmS 
nėšiai, o dar nepasirodė nė ties ženklą su tautinėmis 
viena naujųjų laikų apysa- vėliavėlėmis. Ne tik ant j 
ka, novelė, nebekalbant a- pašto dėžučių, bet ir prie 
pie didesnio mąsto veika- daugelio įstaigų matai

šlamštos
budelio! “Tiesa” šitaip api- $ėjj Pavergtoje Lietuvoje 
Vii ir) irto fan 4->»rx na/tavinT* __

pie didesnio mąsto veika- daugelio
lūs. Laikraščiuose nepasi- ‘buržuazinius ženklus’, 
rodo ’ netgi žurnalistinio Toliau korespondentas 
būdžio literatūriniais klau- šlykščiai šaiposi iš gyven
simais straipsnių”. Toliau tojų tikybinių jausmų, 
buvę tartasi dėl “buvusių Bažnyčiose žmonės ‘zir- 
reakcinių rašytojų”. Įzią’, L y- meldžiasi. Dabar, 

-------------- esą, prie Aušros Vartų ‘ne- 
— “Draugas” J. Paleckis reikia statyti policininko, 

išleido “ukazą”, kuriuo kuris daužytų nuo galvos 
Vilniaus, Kauno, Šiaulių, kepurę tam, kas netiki 
Panevėžio, Marijampolės, šventos panelės stebūk- 
Tauragės ir Ukmergės lams”. Laikraštis rašo ir 
miestuose nusavinamos apie Kristų iš mažos rai- 
pirtys mechanizuotos dės.
skalbyklos, cheminės vai- --------------
lyklos bei dažyklos su vi-i — “Tarybų Lietuva” ra
šais įrengimais, reikmeni- ’ąo: “Teko matyti specialų 
mis, įrankiais ir medžiago-į “Paramos” kepyklos duo- 
mis. Pirtys atimamos kar- nai išvežioti sunkvežimį, 
tu su trobesiais. Visos šiosi kuriame juoda duona su- 

“iš ne krauta tiesiog ant grindų, 
ant kurių paklotas tik po
pierius. Darbininkas, iš 

Draugas” J. Grigala- sunkvežimio iškraunąs 
vičius, bolševikų partijos j duoną, vaikščioja tarp 
Kauno miesto komiteto se- duonos kepalų purvinais 
kretorius “Tiesoje” prane- batais, paliesdamas jais ir 
ša tokį atsitikimą apie pa- duoną”.

Toliau korespondentas

reakcinių rašytojų”.

įmonės atimamos 
darbo žmonių”.

Ol’R POL1CT
“The pnrpose of the Association ’hall 
be to help preMrre the Mesto an<i 
traditions of our conntry, Hie l'nited 
Statės of America, to revere its laws 
and inspire others to respeet and obey 
them, and in all ways to aid in naklntr 
thto country sreater and better"

IEMBE
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— Bolševikų partijos or
ganas “Tiesa” rašo: “Plu- 
tokratų režimo laikais ne
buvo leidžiamas joks kul
tūrinis darbo žmonių vei
kimas. Liaudies teatro,!, 
choro rateliams buvo už
drausta steigtis. Tai buvo 
buržuazinių partijų mono
polis, kuris leido veikti ir 
vaidinti tik tai, kas buvo 
naudinga išnaudotojų sau
jelei, t. y., tai, kas buvo 
nukreipta prieš darbo 
žmonių reikalus”.

Vaizdas, kaip matome, 
tikrai liūdnas. Bet dabar 
bolševikų partija viską 
pataisiusi pagal Lietuvos 
darbo žmonių reikalavi
mus. Valstybinė leidykla 
išleido tokius “liaudies te
atrui” veikalėlius: A. Ul- 
ja*hinskio komedija iš kol- 
chozininkų gyvenimo ‘Lai- 

, mingieji’, G. Molčanovo 
; pjesę “Miške”, J. Stabovo 

‘Zločuviškės stotį’, a ‘Ant 
Nevos kranto’, N. Tiurino 
‘Karo lauko teismas’ ir S. 
Semionov - Polonskio ‘Šei
myninis įvykis’. Pasak lai
kraščio, tai “rekdhienduo- 
tini veikalėliai kiekvienam 
vaidybos mėgėjui’.’; bet čia 
pat laikraštis siūlo bolševi
kų partijai “kontroliuoti 
vakarų ruošimo darbą ir 
programą”.

Mums neteko skaityti šio 
išleisto maskoliškojo šiam 
što. Bet galime būti tikri, 
kad turinyje kiekvienoje 
frazėje du kartus minimas 
Josifo Visarianovičio var
das. Tad Lietuvos “darbo 
žmonės” turės per bolševi
kų partijos kontroliuoja
mus vaidinimus progos 
šaukti “urra”...

“Tiesa” iškritikavo A.
Vienuolio scenos veikalą perlas! 
“Dauboje”, kurį pastatė^ 
Kauno valstybinis teatras.!

'V£hilrQl<3» poog iavoc.

budina teatro uždavinį: — 
“Vienas pagrindinių teat
rui uždavinių yra parodyti — Oficiozas ‘Tarybų Lie-
pagrindinį bolševiką, ko- tuva” vedamajame straip- 
votoją dėl tarybų Lietu-
VOS.

_ “Tarybų Uetura” pra- ,o pijos. 
nesą, kad j Švenčionėlių 
apskritį esą išsiųsti trys Kun- Viktoras Cernaus- 
agitatoriai, kurie turi su- has, buvęs vikaras Brigh- 
rašinėti žmones į susovie- ton Parko lietuvių Šv.Pa- 
tytuosius kooperatyvus. ne^s Nekalto Prasidėjimo 
Tarp tokių “kooperatinin- parapijoje, paskirtas kle- 
kų” yra ir Alfonsas Ku- bonu i S011111 Chicago lie- 
rauskas. Pasak laikraščio, tuvių Šv. Juozapo parapi
nis kooperatyvuose prašo

, kad
“pasiruošimo sėjai klausi
mais daug rašoma, susi- pinigų, aiškindamas, netu- 
rinkimuose nemaža kalba- rįs iš ko pragyventi. O ga- doms, kurias už Lietuvos 

valstybės bei tautos laisvę 
atlaikė kun. Deksnys. Po 

__________ pamaldų visi lietuviai pra- 
— Bolševikinės Lietuvos le.ldo dien* drau8e- Su- 

komisarų taryba paskelbė, gied°jus Tautos himną, 
kad privati prekyba bus ^pasiųsta 

mą leidimą. Leidime”bus užjūrio lietuviams, o kito

----- Tarybų ma, bet iki šiol rezultatai vęs pinigų eina į restora- 
praneša apie nėra patenkinami”. Rokiš- ną”.
iramnnpc: imru >• ~ t~»__________ __________________

— J. Viduklis
Lietuvoje” •>.-]_ _______________________

feT i k*0’ Biržų, Panevėžio aps
kritys “labai atsilieka cuk
rinių runkelių auginimo 
užmojyje”. Taip pat pras
tai eina 1 _ _ _ 
Per kovo mėn. pirmąsias

mų “pasiruošimą” sėjai. 
Žemės ūkio mašinų ir įran
kių buvę numatyta paga
minti Lietuvos fabrikuose, 
būtent, plūgų, akėčių, kul
tivatorių, noragų, kastu
vų, grėblių ir tt. Tačiau

trasų pirkimas galima tik gavus atitinka-P®* Ministerį P. Žadeikį 
trąšų piTKimab. & & . irttiirm liotiiviama n kito

tivatonų, noragų, kastu- x CI 1UCU- pirmąsias -r « televrarfta nasiusta Vokie-
VU, grėblių ir tU Tačiau 10 dienų (t. y. pačiam trą- nustatytos jojimo lm-
vietinės pramonės komisą- sų pirkimo sezono įkars- 8^®”® » bolševikų ritu-
natas tarsi pro pirštus j si tyie) Mažeikių apskrityje auKtai ir preaes, aunuos ® . • T» .
reikalą žiūrėjo”. Mat, stin- parduota tiktai 704 maišai leidiama supirkinėti, ir... Pytosios Lietuvos.
ga žaliavų. Kooperatyvuo
se iš “buržuazinės” Lietu
vos laikų surasta nemaža 
geležies atsargų, tad jomis 
dabar fabrikai verčiasi. 
Rokiškio fabrikas “Plū
gas” turi iki gegužės m. 1 
d. pagaminti 1,000 plūgų ir 
5,000 “zig-zag” akėčių. Bet 
ir pagamintųjų įrankių ne
galima iš fabriko išvežti, 
nes nepataisytas kelių 
šimtų metrų kelias. “Kul
tivatorių gamybos reika
las visai blogas: kol kas 
rengiamos tik specifikaci
jos ir daromi žaliavų užsa
kymai”. Pasak autoriaus, 
“jaučiamas vinių trūku
mas”.

zuperio ir 60 maišų kalio kam juos leidžiama parda- 
druskos. Trakų apskrityje vinėti. Toms krautuvėms, 
— 235 maišai zuperio ir 17 kurioms -----

• v « «• 4" o ifalz

— Vienas Kauno GPU a- 
gentas, atvykęs į įtaria
mojo butą, savo aukai pa
rodė orderį, kuriame, be 
kita ko, buvo pasakyta,!®4 
kad orderio pareiškėjas 
turi teisę daryti kratas, 
suimti ir, reikalui esant, į- 
tariamą jį sušaudyti (!).
Nesunku įsivaizduoti, kaip 
pasijunta toks nieku dėtas 
“įtariamasis”, kuriam pa
kišama persiskaityti taip 
žiauriai surašytas sovietiš
kosios teisinės išminties

! — “Tarybų Lietuva” pra
šiame veikale esąs išves-’neša, kad žinomajam ‘Sti- 
tas kažkoks “kovotojas už klo’ fabrike darbininkai 
naująją Lietuvą”, tačiau'nuogomis rankomis ver- 
“revoliucionieriui labai. čiami rankioti stiklus, tad 
maža tetinka toks kritiš-jper vieną mėnesį įvyko net 
kas ideališkumas”. Mato- 282 susižeidimai. — 
mai, A. Vienuoliui nepavy- žuazinės priespaudos 
ko išvesti bolševikinio re- kų likusios pirštinės jau 
voliucionieriaus - Cekos*

282 susižeidimai. Iš “bur-
i” lai-

sudėvėtos.
•v

maišų kalio druskos, Za
rasų apskrityje — 235 
maišai zuperio ir 21 mai
šas kalio druskos. Tai esąs 
didžiausias apsileidimas, 
galįs privesti prie žemės 
ūkio plano neįvykdymo. 
Skundžiamasi įrankių re
monto trūkumais, nes ne
gaunama geležies. Bet ‘Ta
rybų Lietuvos’ redakto
riai, prisižiūrėję, kaip oku
pantai viską plėšia, irgi 
surado naują išeitį, kur 
surasti geležies. Būtent, 
reikią pasižvalgyti pas 
kaimo kalvius, “o taip pat 
pas atskirus valstiečius, 
kurie paprastai turėję ne
maža geležies, o ji “taip 
greit negalėjo niekur ding- 

! ti”. Tad, kaip matome, ofi
ciozas nustojo vilties gau
ti geležies iš “galingosios” 
sovietų Rusijos, todėl siū
lo apvaikščioti kaimo kal
ves ir atskirus ūkininkus. 
Čia patvoriuose bus gali
ma daugiau geležies su
rinkti, negu pajėgia at
siųsti “broliškosios respu
blikos...”

Toliau laikraštis užpuola 
agronomus, kurie “silpnai 
dirba ir labai menkai tepa
deda partijai ir vyriausy
bei, ruošiant valstiečius 
pavasario sėjai”. Lietuvos 
ūkininkai per ištisus šimt
mečius sėjo savo laukus ir 
jų niekuomet nereikėjo 
“ruošti”, bet užteko nu
šviesti Stalino “saulei”,

• v

i leidimas neduo
tas, įsakoma atiduoti turi
mus produktus ir prekes 
sovietinei prekybai. Šis 
nutarimas įsigalioja Vil
niuje ir Kaune nuo gegu
žės 1 d., o visur kitur—nuo 
balandžio 15 d.

Leidimai privatinei pre
kiauti bus duodami tik 
ten, kur bolševikai nesus
kubo pristeigti savo valdi
nių krautuvių. Bet leidimo 
laikas bus apribotas.

— Laikraščiai nusiskun
džia, kad kaimo kalviai' 
reikalauja aukštų kainų už 
atliktus darbus. Marijam
polėje už vienos arklio ko
jos pakaustymą imama po 
7 rublius. Už 6 colių ra
tams ašies nukirtimą rei
kalaujama po 40 rublių.

— “Tiesa” vedamajame 
straipsnyje skundžiasi, 
kad bolševikų partijos or
ganizacijos nepakankamai 
sekančios, kodėl žmonės 
neskaitą laikraščių. Esą 
net sovietinių įstaigų, ku
rios “neskaito spaudos, y- 
pač partinės”.

— Bolševikų partijos Tel
šių apskrities komiteto se
kretorius Bauža rašo, kad 
agitatoriai nesugebą pri
eiti prie žmonių. To nesu
gebėdamas, agitatorius 
“neturės jokios įtakos val
stiečių tarpe, ir valstietis 
tik šaipysis iš jo kalbų”. 
Toliau šis bolševikų agita
torius rašo, kad “kai ku
rie agitatoriai, susidūrę 
su žmonėmis, vėliau metą 
savo darbą ir “nenori nie
kur kištis”.

— Vasario 16 d. proga 
Šveicarijoje gyvenantieji 
lietuviai susirinko pamal-

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

✓
✓<
✓j

Užsisakykite Tento Pas Mas
Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Are, isUagtoi, Mass. Tel Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R
■ A .
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Gramozdiškas Pasitarnavimas
Andai tilpusiam “D-ke” straipsny “Maskolynas— 

Utėlynas” buvo pasakyta, kad komunistai, atsinešę 
Lietuvon utėlių perus, tiek tų vabždžių privaišino, jog 
dabar turi šauktis visuomenės pagalbos tam blogiui 
likviduoti. Toks sovjetų “kultūros” atvaizdavimas ko
munistams natūraliai nepatiko ir jie mėgina į tai rea
guoti, bet nežiifc\laip. Paties utėlių privisimo fakto 
paneigti negali, nes jų pačių spauda tai paskelbė, tad 
nei iš šio nei iš to daro išvadą, kad pastangas utėlėms 
likviduoti “D-kas” skaitąs “smertelnu grieku”. Mato
mai norima atsikirsti pašaipa, bet panašios rūšies pa
šaipa prašosi pasigailėjimo.

Skaičiusieji minėtąjį “D-ko” straipsnį gerai atsi
mena, kad ten puolama ne pastangos utėles naikinti, 
bet priežastis, dėl kurios jos Lietuvoj atsirado. Tuo 
būdu “smertelno grieko” tenka ieškoti visai kitur, bū
tent, banditiškam Lietuvos užgrobime ir tose nesvie
tiškose melagystėse, kurias sovietai leidžia į pasaulį 
apie tariamą savo “rojų”. Skelbė, kad Rusijoj visa ko 
pilna, ir tuo būdu ne vieną lengvatikį suviliojo, o pas
kui pasirodė, kad sovietų pažanga, kultūra ir gerbūvis 
nė kiek ne aukščiau stovi už Afrikos juodukų. Juk tai 
faktas, kad pirmosios Lietuvon atsiųstos įgulos rau
donarmiečiai (patys rinktiniai, kad tinkamai pasirody
tų) buvo tik paviršutiniškai ištreniruoti ir kiek šva
riau apsitaisę, bet tikrenybėje tai bemarškiniai skur
džiai. Be to, išbadėję, ir tiek dėl Lietuvos gerbūvio nu
stebę, kad iškabintas maisto krautuvėse mėsas laikė 
padirbdytais iš medžio ar vaško propagandos padari
niais. “Jūs puikiai mokate varyt propagandą” — kal
bėjo į lietuvius išalkę raudonarmiečiai. Bet veikiai įsi
tikino, kad tai ne propaganda; kad tos antys, žąsys, 
kumpiai, lašiniai — nepadirbdinti, o tikri, ir juos gali
ma pirktis neribotam kieky, be leidimo ir kortelių. Ta
da išbadėjusiems ruseliams atsidarė akys į nedorą so
vietų propagandą, kad būk tai visame pasauly badas, 
vien tik sovietijoj esą gera gyventi. Ir pradėjo keikti 
savo valdžią už melagystes ir mulkinimą. Tačiau tai 
neišėjo jiems į sveikatą, nes beveik visus įgulos ka
rius bolševikai nusiuntė į suomių frontą, iš kur varg
šai nebegrįžo.

netŠvedų didžiajame laik- tinga ir kurie buvo 
raštyje “Svenska Dagbla- piršę tokią pat taktiką ir 
dėt” įdėtas straipsnis apie 
Pabaltijos pavergimą. 
Straipsnis užvardintas — 
“Šiaurė ir Pabalti jis”.

Jo pradžioje nurodoma 
dabartinė ypatingai sunk* 
Švedijos padėtis, nes tas 
kraštas, drauge su Suomi-: 
ja, yra apsuptas iš visų! 
pusių kariaujančių valsty
bių ir tik vos pačioje šiau
rėje turi siaurą, lyg adatos 
ausį išeitį — Petsamo uo
stą, pro kurį šiaip taip gali 
susisiekti su platesniu pa
sauliu.

Toliau tame straipsnyje] 
įsakoma, kad nors Švedija 
'pastaruoju laiku yra labai 
! susirūpinusi dėl kitų šiau
rės kaimynų likimo ir dėl 
savo ateities, vis tik šve
dams nepraėjo nepastebė
tas nepaprastai žiaurus 
Pabaltijo valstybių žlugi
mas. Tos valstybės nebu
vusios 
kultūrinį ratą, bet jos bu
vusios didelėje tos kultū
ros įtakoje ir jos nieko 
daugiau netroškusios, kaip 
suartėti su Skandinavijos 
valstybėmis. To pasiekti 
nebuvo galima, bet švedų 
santykiai su Pabaltiju, lai
kui bėgant, darėsi vis gy
vesni. Tų kraštų visuome
nė buvusi labai dėkinga 
Švedijai už jos globą a- 
nais švedų valstybinės ek
spansijos laikais. Suomiai 
jautėsi ypatingai artimi 
giminingiems jiems es
tams, su kuriais turėjo net 
bendrą, Runebergo para
šytą, tautos himną.

Tai, ką tos valstybės su
kūrė per 20 intensingo 
darbo metų, dabar po rusų 
komunistų rėžimu yra su
naikinta per 6 mėnesius. 
Pabaltijo kraštų žlugimas 
prasidėjo nuo nusileidimų 
Maskvai 1939 metų rudenį, 
išnuomojant jai uostus ir 
aerodromus ir pasitikint

suomiams, kai jų užsienių 
reikalų ministeris buvo pa
kviestas Maskvon derėtis! 
tokia pat prasme. Švedų] 
defetistų nusistebėjimui, 
Suomija atsisakė laisva 
valia priimti svetimą jun
gą ir nelygioje kovoje iš- 

i gelbėjo bent laisvę ir gy
vybę. Maskva gi pereitą 
vasarą prarijo Pabaltijį ei
le planingų provokacijų,! 
išdavimų, ultimatumais ir; 
smurtu. Stalino vizija, ku-į 
ria baigiasi Petro Didžio- 

Į jo filmos 2 dalis, virto rea
lybe daug greičiau, negu 
publika galėjo įsivaizduo-

Praskambėjus išdavikiškam ultimatumui, į Lietu-j rusų iškilmingais pasiža
dėjimais respektuoti tų 
valstybių suverenumą ir 
valstybinę santvarką. Šve
dų tarpe irgi buvę asmenų, 
kurie Pabaltijo valstybių 
laikyseną paskaitė išmin-

•vą atsiųsta visas amaras skurdžių - azijatų, kurie ir 
atsigabeno utėlyno perus, jau nebepaisydami apie 
“kultūringą” išvaizdą. Nestebėtina, kad ta pusė milijo
no driskių ūmu laiku Lietuvą tiek suutėlino, jog teko 
šauktis visuomenės pagalbos tai sovietiškai “kultūrai” 
likviduoti.

Čia vargu begalima sovietų kareiviją kaltinti. Tie 
vargšai tai tik aklas įrankis. Jie buvo suklaidinti, su- 
propagandinti ir “revoliucijos laimėjimais” bei utėlė
mis gausiai apdovanoti. Tikrieji “smertelno grieko” 
1 11 ‘ • .V • t • U • • • • a J • • • V

i
ti, žiūrėdama prieš porą; 
metų tą filmą švedų kine
matografuose.

Svetimųjų užkariavimas 
humanistiškame 17-tame 
amžiuje labai skiriasi nuo 
okupacijos dabartiniais 
“pažangos” laikais. Istori- 

į jungtos į šiaurės'ko Harald Hjarne suprati
mu, rusų carai vis tik šiek 
tiek respektavo tarptauti
nes tradicijas ir veikian
čias tarptautinės teisės 
normas. Kalbamasai isto
rikas perspėdavo, kad 
daug didesnis pavojus gre
sia pasauliui iš rusų revo
liucinės ekspansijos, ku
rioje bus sumaišyta Tols
tojaus neapykanta vakarų 
Europos civilizacijai su 
Dostojevskio mistiniu pan- 
slavizmu. Kadaise Petras 
Didysis, perėmęs Pabalti
jo valstybių suverenumą, 
nepalietė jų vidujinės san
tvarkos, kai šiandien Sta
linas rauna ją su šaknimis. 
Oficialių pranešimų apie 
tai iš okupuotų kraštų ne
turime, bet Švediją pasie
kia įvairiais keliais tikros 
žinios ir šiandien jokių a- 
bejojimų dėl komunistinio 
įsigalėjimo baisių pasėkų 
nesą. Visokis turtas ten 
nusavinamas, krautuvės ir 
manta atimama, apsišvie
tę žmonės ir šiaip jau mie
stelėnai sistematingai pa
verčiami proletarais, nors 
proletarų padėtis nuo to 
jokiu būdu nepagerėja. 
Dar rudens metu visi civi
liai ir karininkai atsako-

I
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Bolševikų Teroras 
Pavergtoje Lietuvoje

— Buvęs švietimo minis
terijos generalinis sekre
torius K. Masiliūnas, da
bar su repatriantais atvy
kęs Vokietijon, buvo išlai
kytas kalėjime 8 mėne
sius. Jis buvo kaltinamas 
tuo, kad, būdamas aukštas 
švietimo ministerijos pa
reigūnas ir mokytojų są
jungos pirmininkas, auk
lėjęs jaunimą... antikomu
nistine dvasia!” Ar begali 
būti didesnis nusikalti
mas, jeigu komunistinio 

'jaunimo sąjunga mokslei
vių tarpe nesuranda nė 
vieno nuošimčio pasekėjų 
ir socializmo kovotojų?”— 

įkartą per tardymą pareiš- 
i kė K. Masiliūnui maskoliš
kas tardytojas.

Suimtųjų mokinių pasi
aukojimui ir drąsai pa- 

i vaizduoti pakanka pami- 
nėti. kad jie, sėdėdami ka- 

I Įėjime, kiekviena vakarą 
i sutartu laiku gieda Tautos 
himną, nežiūrint baisių re
presijų iš sužvėrėjusių 
maskoliškųjų kalėjimo 
prižiūrėtojų pusės.

Utenos gimnazijos mok
sleiviai, norėdami paminė
ti nepriklausomosios Lie
tuvos kariuomenės šventę, 
pereitų metų lapkričio 23 
d. išvakarėse prie žuvusių
jų už Lietuvos laisvę ka
rių paminklo užžiebė kele
tą žvakučių. Rytojaus die

I

I
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Grenadierus gvardistas, Anglijos mechanizuotų 
skyrių karys, legendariai plienu apsikaustęs prie savo 
gynimosi darbo.

Prie to prisideda na į gimnaziją atvyko 
bažnyčios Qpu agentai ir per gimna-

mingose vietose buvo su- šeimą, j

imti ir deportuoti su savo dar tikybos ir _____ o_____ r__ _____
šeimomis į tolimus, rytus, persekiojimais. Tuo užsii-jzijos direktorių pareikala- 

TiiuA Ira loiimimce Tpn T * ' 1 1 ’ ’ar žuvo kalėjimuose. Ten 
dabar siaučia teroras su 
masiniais suėmimais ir 
žudymais, pritaikant GPU 
išgalvotą “šaltojo pogro
mo” būdą. Komunistų ad
ministracijos aparatas jau 
esąs patobulintas ir vei
kiąs pagal iš anksto suda
rytus sąrašus. Patekę į są
rašus vienas paskui kitą, 
be triukšmo, ramiai sui
mami naktimis, neprane
šant namiškiams, kur su
imtieji išgabenami.

Išnaikinant inteligentiją 
Pabaltijo kraštuose, ma
noma lengviau apsidirbti 
su amorfine, išbadėjusia 
mase nusivylusių darbi
ninkų ir ūkininkų, terori
zuotų iš šnipų ir išdavikų 
pusės. Rusų kareivių ir ci
vilių “tavoriščių” abiejos 
lyties tvanas smelkiasi j

ma bedieviai, kuriems vai- vo, kad į GPU įstaigą at- 
džia leidžia vartoti smurtą vyktų 10 jų išvardintųjų 
prieš kunigus ir parapijo- gimnazistų, 
nis.

Tokia yra teisybė apie 
švedų kaimynus anapus 
Baltijos jūros. Suomija a- 
pie tai žinanti ir daranti a- 
titinkamas išvadas. Strai
psnis baigiamas taip: “Ir 
Švedijai nesunku pasirink
ti tarp laisvo žmogaus ko
vos už tai, ką jis kuo aukš
čiausia įvertina gyvenime, 

I ir tarp beginklio vergo be- 
Jjėgio verksmo žemiškame 
j pragare”.

GEGUŽES MENUO

f

rie negudria savo propaganda “smertelnai griešyja” 
prieš savo duondavius. Jų nevykusieji prieš tiesą ir lo
giką išsišokimai tai gramozdiškas meškos patamavi- 

kaltininkai tai nesąžiningi sovietų vadai ir pakvaišę į mas. Jei kur, tai čia Maskva bereikalo pinigus eikvo- 
propagandistai, tarp jų ir Amerikos komunistėliai, ku- ja. K.

Gegužinėms Pamaldoms 
Vadovėlis.

Vertė Kun. Pr. Žadeikis.
Šioje knygutėje randasi 

labai gražių pasiskaitymų, 
nelaimingąjį Pabakijį'“Pa- ^|aikintli gegužės mėne- 
sekoje pasidarė per didelis u 182 , Kaina
gyventojų susigrūdimas, uk 25c. Užsakymus siųs- 
iššaukęs reikalą įsileisti į kitę laikraščiui “Darbinin- 
butus baisius sovietų ti- kui”, 366 W. Broadway, 
pus, kurie ardo ramybę ir So. Boston, Mass.

Nuvykusieji 
buvo suimti ir pasodinti 
kalėjiman. Keli iš jų, pasė
dėję penketą dienų, kiti 

I dešimtį dienų, buvo pa- 
i leisti. Nepaleistas tik vie
nas, apie kurio likimą jo
kių žinių neturima.

Vienas lietuvis mokslei
vis, kuris buvo išleistas iš 
kalėjimo kaipo repatrian
tas, apie savo pergyveni
mus kalėjimo pasakoja: 
Visus suimtuosius moks
leivius kalėjime baisiai 
kankino. Daug teko išken
tėti. Bolševikai vartoja 
barbariškiausias kankini
mo priemones: su elektri
nėmis ar paprastomis ada
tomis bado panages, tarp
duryje spaudžia pirštus, 
muša su guminėmis laz
delėmis (vad. bananais), 

’ sunku apsakyti visus kan
kinimus.

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

Prof. St. Šalkauskis.

• *

J. Balandis.

Vienas Kitas Vaizdelis Iš Rūsy Bolševikų Oku- 
puotosios Lietuvos

Kaip bolševikai apgaudinėjo lietuvius.— Visur siaut žydeliai. — Iš lietuvių 
rankų buvo piešiamos tautinės vėliavos. — Kodėl smuko Lietuvos ekonomi
nis gyvenimas. — Kas sykį paragavo bolševikiškų 'pyragų'—daugiau nenori.

Daugelis klausia:
— Sakyk atvirai ir nuoširdžiai, ko

dėl Lietuva nesigynė nuo rusų bolše
vikų okupacijos, kodėl mūsų narsi ir 
gerai ginkluota kariuomenė neparo
dė rusų bolševikams iš kur kojos dy
gę. O dabar..., o dabar gražioji mūsų 
kariuomenė išdraskyta, geriausieji 
kariai areštuoti, išvežti kažkur arba 
nužudyti. Tiesiog baugu ir šiurpu, 
vos galiu tokius skaudžius įvykius 
pergyventi. Gaila, kad manęs nebuvo 
Kaune, būčiau visiems šaukęs: vy
rai, sukilkime ir vykime priešą oku- 
ofcupantus. Daug lengviau būtų ko
nfeti už naują Lietuvos Nepriklauso
mybę ir Laisvę, jei būtumėte pakėlę 
ginklą prieš klastingą ir melagį bol

ševiką, kuris dabar Lietuvoje įvedė 
baudžiavą, — pasipiktinęs išmetinėjo 
klonių ir miškų, — kalbėjo čia gyve
nąs Lietuvos Nepriklausomybės ko
vų dalyvis.
— Mes čia gyvenantieji lietuviai ne

galim suprasti jūsų ištižimo, kaip 
tai neparodyti pasipriešinimo prieš 
pantą iš mūsų gražios tėvynės laukų, 
man vieno lietuviškojo laikraščio re
daktorius.
— Visai teisingos jūsų kalbos, bet 

1940 m. birželio 15 d. buvo per vėlu 
priešintis, nes 1939 metų rudenį atė
jusios rusų bolševikų kariuomenės 
įgulos visą reikalą gadino . Reikėjo 
gintis 1939 metų rudenį, kai Stalinas 
ir Molotovas panoro įvesti savo ka

riuomenės įgulas, tada būtų buvę ki
tas reikalas. Bet stigo mums apdai
rių politikų, o jei ir buvo — jų nie
kas patarimų neklausė. Negalima 
sakyti, kad nebūtų buvę pasiprieši
nimo. Juk ant Lietuvos rubežiaus 
1940 m. birželio 15 d. susišaudė mū
sų sargybiniai su rusų bolševikų ka
riais. Jis nebuvo sėkmingas, bet vis 
dėlto lietuvis pakėlė ginklą prieš o- 
kupantą. Kai bolševikų kareiviai, 
1940 m. birželio 15 d., žengė Lietuvos 
vieškeliais, plentais ir Kauno gatvė
mis, visi lietuviai patriotai su pasi
piktinimu ir nepasitenkinimu bolše
vikus sutiko, tik žydeliai ovacijas kė
lė, o iš tikrųjų lietuvių akių bolševi
kai kareiviai aiškiai galėjo išskaity
ti: “niekas tavęs, bolševike, čia ne
laukia, neškis iš kur atėjęs”. Ir ma
tyti išskaitė, nes ne vienas bolševikų 
kareivis kalbėjo: “jūs ką nors pikto 
galvojate apie mus, jei jūs esate to
kie ramūs, matyti laukiate kokių 
nors staigmenų. Nenorėkite, kad mes 
išeitumėm iš Lietuvos, nes viską pa- 
verstumėm ugnimi ir pelenais”.
— Argi nebuvo tokių, kurie būtų 

norėję priešintis ir 1940 metų birže
lio 15 d/ prieš okupantą bolševiką,

kuris klasta ir melagystėmis atvyko 
iš Maskvos?
— Buvo įvairių nuomonių. Bet tu

riu pasakyti tiesą, kad daugelis norė
jo pakelti ginklą, bet per radiją buvo 
pasakyta, kad visi ramiai laikytųsi ir 
eitų savo pareigas. Šie žodžiai buvo 
kartojami kas penkios minutės ir 
žmonės buvo iš savo tikrųjų nusitei
kimų metami į šalį ir jų galvojime į- 
vyksta švelnūs pasikeitimai. Bet vie
ną dalyką nepamirškime, kad atėju
sius rusų bolševikų karius visa Lie
tuva pavaišino savo nepasitenkini
mais ir aiškiu pabrėžimu, kad mes 
jūsų nenorime ir patys geriausiai 
galime tvarkyti savo krašto reikalus, 
išskyrus, žinoma, kai kuriuos žyde
lius ir keletą komunistėlių, kurie bu
vo pasiilgę laižyti Stalino puspadžių. 
Dar sykį pabrėžiu, visa Lietuva neno
rėjo bolševikų ir piktinos jų okupaci
jos žygiais.

1. Melagystės ir 
okupacijos diena

1939 metų rudenį Stalinas ir Mo

lotovas įvedė į Lietuvą bolševikų ka
riuomenės įgulas. Stalinas ir Molo
tovas užtikrino, kad bolševikai nesi- 
kišią į mūsų vidaus reikalus. Stali
nas grąžino Lietuvai Vilnių, nes ma
nė, kad Lietuva negalės susitvarkyti, 
kils neramumai ir jis ateisiąs daryti 
tvarką. Bet Lietuva susitvarkė ir gy
venimas ėjo kūrybos kryptimi. Stali
nas ir Molotovas pradeda nervintis, 
kad jų norai nesipildo, nes įžengus 
rusų bolševikų kariuomenės įguloms, 
gyvenimas normaliai ir toliau eina 
pažangos keliu. Stalinas ir Moloto
vas paleidęs savo batų apivaras pra
dėjo ieškoti priekabių. Lietuva, Lat
vija ir Estija buvo apkaltinta, kad 
tos trys valstybės sudariusios sąjun
gą, kurios tikslas išvyti rusų bolševi
kų kariuomenės įgulas iš minimųjų 
kraštų. Išgalvotus kaltinimus metė 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai ir išplė
šė tų kraštų Nepriklausomybę ir lais
vę. Tai buvo žiauri ir melaginga die
na — 1940 metų, birželio 15 diena, 
kuri lietuvio prote, širdyje ir valioje 
padarė gilią žaizdą.

(Bus daugiau)



DBBBiNtNBlB

— Keliais atvejais buvo
me rašę, kad labai bloga 
susovietintoje Lietuvoje 
ir “kuro fronte”. Patys so
vietų laikraščiai kelia 
triukšmą, kad komisijos 
dar kaip reikiant nepradė
jo posėdžiauti, o žiema jau 
gerokai įpusėjo. Tuo tarpui 
malkos dar tebestovi miš
ke! Šituo klausimu pasisa
ko nūn inž. J. Vidmantas, 
kuris “Tarybų Lietuvos” 
skiltyse pasirašinėja kaipo 
vyriausiosios karo valdy
bos viršininkas.

Straipsnio pradžia para
šyta pagal visus “leniniš- 
kai - staliniškos” scholas
tikos dėsnius. “Buržuazi
nės Lietuvos ūkis nepasi
žymėjo nei pažangumu, 
nei sistema. Jis buvo tvar
komas labai pasenusiais, 

•tariamai liberaliniais prin
cipais. Niekas nesirūpino 
nei statistika, nei kuro 
vartojimo racionalizacija, 
nei bendro kuro ūkio vaiz
do išaiškinimu”. Tik dabar 
prasidėjo nauja gadynė, 
“tiktai įvedus tarybinę 
santvarką kuro ūkio buvo 
tinkamai 
Tik, deja, viso to 
pinimo” 
tas, kad kuras pradėta 
svarstyti aptiekoriškomis 
svarstyklėmis, o turint 
galvoje tą, visiems žino
mą, faktą, kad Bolševiki- 
joje dirbama stachanoviš- 
kais tempais, tai pasidarė 
taip, kad kuro žmonės ne
begauna. Gal liepos mėne
sį komisijos, kurioms pa
vesta kuro normas nusta
tyti, ir baigs savo posė
džius, bet šią žiemą žmo
nėms tenka kalenti nuo 
šalčio dantimis. Inž. Vid
mantas pats prisipažįsta, 
kad “normų sįstema išėjo ir knygynu, 
kiek sudėtinga ir ne kiek- laiko pamaldas keturiuose 
vienam suprantama. Bet miestuose. — Lietuvių so- 
šis darbas dirbamas mūsųldyba “Ateitis”. — Jau sta- 

ito bažnyčią. — Mokykla 
vienuolyno patalpose. — 
Amerikos lietuvių pamink
las Argentinoje. —

v •

Tik vienos akimirkos reikėjo laimėti, šis vaizdas liudija žaidimą ant 
ledo, kuris įvyko tarp Boston and Detroit. Referee išsprendė, kad laimėji
mas priklauso Bruins. Kuris nusinešė laimėjimą rezultatu 3—1.

čięn|i kuriasi lietuvių centrinės 
įstaigos: bažnyčia, mokykla, 
salė ir sporto aikštė, tai juo la
biau lietuviai čionai ėmė pirk
tis nejudinamų nuosavybių. Li- 

i kusią šalia visuomeninių pasta
tų žemę grabstyte išgrabstė 
vien lietuviai, sudarydami lietu
vių 24 šeimų naujokyną. Visa 
ta apylinkė ispanų kalboje yra 
vadinama VŪla Porvenir; lietu
viškai reiškia Sodyba Ateitis.

Tie pasiryžėliai, kurie turėjo 
drąsos savo vadais pasitikėti, ir 
pii mieji įsigijo nejudinamą 
nuosavybę lietuvių kultūrinia- 

’ me centre yra verti viešo pripa
žinimo. Jų. vardai bus pažymėti 

i Argentinos lietuvių istorijoje, 
i Štai jie: Jonas ir Marijona Ali- 
I šauskai. seni visuomenininkai 
ir savininkai namų Dia'mente. 
Pranciškus ir Sena Buząii, ty-

<< * *
pinga lietuvių katalikų šeima 
vilią Ge .i. Stasys ir .5u» Povi- 
loniai, < ;ejų vi»jsbučių ir va- 
sarvietė jį. vedėjai Buenos Aires. 
Vaclovas ’Rymavičius, muzikas 
ir Šv. Cecilijos Choro vedėjas. 
Antanas ir Natalija Paršeliai, 
visuomenės darbuotojai, savi
ninkas loto v. Sarandi. Jonas ir

skelbia sovietų propagan
distai, didėja šimtais ir 
tūkstančiais
Bet, matomai,

jos kovai prieš vivisekciją, 
t. y. prieš eksperimentavi
mą, kad ir moksliniais tik
slais, su gyvais gyvuliais. 
Ar pagaliau žmonijos są
žinė nenubus ir nepakels 
savo balso prieš eksperi
mentavimą su gyvais žmo
nėmis?

Vyriausias karo tvarkda
rys rašo: “Miesto normos 
yra pakankamos rūpestin
gam ,tvarkingam vartoto
jui, ir, žinoma, per mažos 
netvarkingiems arba per 
daug išlepusiems žmo
nėms. Kaimo normos irgi 
yra pakankamos apdai
riam vartotojui, su sąlyga, 
kad vartotojai pradės tau
pyti kurą ir patys akty
viai prisidės prie kuro su
tvarkymo”. Matyti, Lietu
vos žmonės dar per tokį 
trumpą laiką neišmoko gy
venti taip, kaip Maskolijo- 
je, kur žmonės, išgyvenę 
po bolševikų režimu 20 su 
viršum metų, džiaugiasi, 
kai gauna pusę svaro svie
sto virš normos ir vieną 
kartą per metus, gegužės 
1 d. proga...

Atrodytų, kas būtų pa
prastesnio, jeigu Lietuvo
je staiga taip pritrūko ku
ro, kaip atvežti ir malkų ir 
anglių iš “galingosios” so
vietų Sąjungos, kur miš
kai tęsiasi per tūkstan
čius kilometrų ir kur ang
lies gamyba, kaip nuolat gabaliuką”!

I

susirūpinta”, 
“susirū- 

rezultatas yra
• v

v •

procentų.
, ne viskas

taip gražu Stalino kara
lystėje, kaip skelbia pro
paganda.

Bet, kaip sakoma, ne čia 
šuo užkastas. Reikalas yra 
daug* tragiškesnis, ir tai 
Lietuves gyventojams. So
vietų Lietuvos spauda 
skelbia, kad lentpiūvių 
pramonė dabar smarkiai 
pakilusi. Tam pačiam ‘Ta
rybų Lietuvos’ numeryje, 
kur inž. J. Vidmantas kal
ba apie kuro taupymo rei
kalingumą, įdėta žinia a- 
pie Švenčionėlius. Ten sa
koma: “Smarkiai išsivystė 
Švenčięnėlių lentpjūvė”. 
Lentpiūvės “išsivystė” ir 
Ritose vietose. Bet kur ei
na tų “išsivysčiusių” lent
piūvių gamyba: rąstai, len
tos, geležinkelių pabėgiai, 
faniera, parketas? Deja, 
ne Lietuvos žmonėms, o 
traukiniais į sovietų Rusi
ją, kuri dėl savo stachano- 
viškų tempų nesugeba su
naudoti savo miškų. Be to, 
Lietuvos gyventojai žino, 
kad kiek buvo okupantų, 
tiek retėjo Lietuvos girios. 
Ši yra tikroji ir vienintelė 
priežastis, kodėl Lietuvoje 
staiga pritrūko kuro, jog 
inž. J. Vidmantas pataria 
“taupyti kiekvieną kuro

Iš Lietuvių Gyvenimo Argentinoje
DonKisotai kovoja 

malūnais, 
draugės” paieškojimai. — 
Tūkstančiai lietuvių netu
ri nei vienos bažnyčios. — 
Prarijo mokyklą su suolais 

— Marijonai

krašte pirmą kartą ir ne-i 
sklandumų sunku pradžio
je išvengti”. Reiškia, pa
eksperimentuosime, o kai 
žmonėms tenka dėlto šaltį 
kęsti, tai nesvarbu! Tenka 
šia proga prisiminti, kad 
visose kultūringose vals
tybėse egzistuoja draugi-

f
it

su
“Gyvenimo

Argentinos lietuvių veikla li
gi šiol dažnai pasireikšdavo nei
giamais bruožais: tai jie kėlė 
rietenas su Lietuvos valstybės

atstovais, tai triukšmavo dirb
tuvėse, tai gelbėjo propaganda 
pinigais ir žmonėmis Ispanijos 
komunistėms, smaugti to kraš
to katalikus, tai sistematingu 
dvasiškijos šmeižimu laikraš
čiuose ir piemeniškiausiu būdu 
niekinimu tikinčiųjų jausmų 
šlykščiais teatriniais vaidini
mais jie (lyg don Kišotas prieš 
malūnus) kęsinosi prieš Dievą 
ir Jo Bažnyčią. Partiniai bei 
sroviniai santykiai taip čia bu
vo siauri, kad net metines Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo sukaktuves nebūdavo ga
limybės bendrai švęsti. Lietu
vių laikraščių vedėjai apie laik
raštinę etiką, tartum būtų nei

Perkant valytuvu $14.95
vertės, 17 brušių duodame rodyti paveiksle, dykai.

dykai.»

Pasinaudokite šia proga. Kreipkitės į

Darbininkas Electrical Supply
366 West Broadvvay South Boston,Mass

negirdėję; tiek daug juose bū-merikos pirmasis kunigas Jonas 
davo koliojimų, netolerantišku- švagždys. Nepaisant savo dide- 
mo kitokių įstikinimų, purvino' lių norų tautiečiams pagelbėti, 
vieni kitų privatinio gyvenimo' 
viešumon kėlimo, šlykščių skel
bimų, paieškojimų “gyvenimo 
draugės’’, pritarimo susipora- I 
vusiems be šliūbo ir tt. Tame 
sūkuryje pagiežos, palaidumo 
ir bedievybės — nestebėtina,! 
kad toks didelis lietuvių nuo
šimtis patekdavo į bepročių na
mus, ar sau galą pasidarydavo, j

Nors Argentinos lietuviai kū-■ 
rė draugijų draugijas ir klubus,' 
bet jokio pastovaus lietuvių 
kultūrą keliančios įstaigos, nei 
jokio jungiančio centro neįstei
gė, jei neskaityti porą bandy
mų išlaikyti lietuviškus išsigė- 
rimo ir pasišokimo centrus. Li- 
gišiol lietuviai argentiniečiai 
neturėjo nei savo bažnyčios, nei 
mokyklos, net nei vienos savo 
salės. Koliai Lietuvos vyriau
sybė čia siuntė mokytojus ir ap
mokėjo visas mokyklos išlaiky
mo išlaidas, nuo mokyklos nuo
mos ligi mokinių užkandžio ir 
paišelių, tol čia gyvavo moky
kla; bet vos tik kacapai užgro
bė Lietuvą, ir sustojo tėvynės 
siunčiamoji pagelba, tai moky
kla dingo kaip ir nebuvus, su vi
sais mokyklos suolais, mokslo 
vadovėliais, knygynu ir visu ki
tu mokyklos inventoriumi. Su
keltasis mokyklos statymui po
ros tūkstančių fondas ir tas su
naikintas, lyg įrodymui, kad 
argentiniečiai nepajėgia nei į- 
steigtos mokyklos išlaikyti, ir 
atsisako nuo vilties ją įsikurti 
ateityje. Ar reikia didesnio va
dovaujančių sluogsnių proto ir 
dvasios menkumo įrodymų!

Kad ne Šiaurės Amerikos lie
tuviai, kurie savo kaštais at
siuntė Argentinon lietuvių ku
nigų misijonierių. tai Argenti
nos lietuviai nebeturėtų nei lie
tuviškų pamaldų, ir tokiu būdu 
paskubintų mūsų išeivijos iš- 
tautėjimą. Bet kaip seniau lie
tuvių mokykla tik mažas nuo
šimtis mūsų išeivių tenaudojo- 
si, taip dabar ir lietuviškas pa
maldas disorganizuota, apatiš
ka lietuvių išeivija neskaitlin
gai ir labai nereguliariai lanko. 
Mat, tautinio bei religinio idea
lo vietos lietuviuose maža te- 
reiškiasi, net tuose, kurie save 
vadina “karštais lietuviais”.

Vis gi gyvenimas nestovi vie
toje nei Argentinos žemose ly
gumose. Jau virš dvidešimts 
metų praėjo kaip čia buvo atvy
kęs iš Jungtinių Valstybių A-

Tenka pastebėti, kad pasta
rais laikais Argentinos lietuvių 
santykiai, nepaisant skaudžių 
įvykių tėvynėje, ima švelnėti. 
Asmeniški užsipuldinėjimai jau 
daug retesni įvykiai. Jaučiama, 
kad papūtė didesnės toleranci
jos ir konstruktyvės jėgos bū- 

i

jis čia teišbuvo keletą mėnesių. 
Neišlaikė nei vienas iš Lietuvos 
atsiųstasis kunigas. Taip kaip 
prie savo mokyklos, taip ir prie 

I
savo bažnyčios išlaikymo ar
gentiniečiai dar nebuvo išaugę;! rimosi era. Tiesa, mūsiškiai ko- 
ir lietuvių kunigų išlaikymą Ar- j 
gentinoje keletą metų finansa-; 
vo Lietuva per Draugiją Užsie
nio Lietuviams Remti. Skur-j
• dus vietos lietuvių gyvenimas, o 
I dar labiau jųjų pakrikimas, ne
turėjimas stiprių katalikiškų

* draugijų, nei ryžtingų vadų,
■ trukdė įgyvendinti didesnio už
simojimo kultūrinę pasišventi
mo veiklą.

i
i
Į

Į

I

Kovo 1, 1939 į Argentiną at
vyko Šiaurės Amerikos kunigai 
vienuoliai marijonai. Nuo jų 
darbuotės pradžios galima skai- 

. tyti kaip ir naują peri jodą Ar- 
• gentinos lietuvių istorijoje.' 
■ Nors suėjo du metai kaip jie 
darbuojasi Argentinos lietu
viams, bet jie veikia taip ra
miai, kad apie juos maža girdė
ti. Į ginčus jie nesileidžia. Spau
doje nefiguruoja. Vos tik atvy-' 

, ko, tuoj suruošė misijas ir kas' 
metai duoda rekolekcijas. Be; 
pastovių šventadienio pamaldų,; 
net ir šiokiomis dienomis ruo
šia gana dažnai atskiras pamal
das lietuviams: Marijos mėne- 

j syje. Rožančiaus mėnesyje, mi
rusių aktovą, pirmo mėnesio 
penktadienio į Švč. Širdį, Gyvo
jo Rožančiaus pamaldumą ir 
kitus, šventadieniais jie turi re
guliariai lietuviškas pamaldas 
keturiuose miestuose: Buenos 
Aires — Šv. Jono Evangelisto 
bažnyčioje; Valentin Alsina — 
laikinoj bažnyčioj prie marijo
nų vienuolyno, Berisso — para
pijinėj Šv. Marijos Krikščionių 
Pagalbos bažnyčioj, (kas antrą 
sekmadienį), ir (nuo bal. 16, 
1941) mieste Montevideo, Urug
vajaus respublikoje Šventadie
nių popiečiais įvedė Mišparus, 
gavėnios laiku — Kristaus Kan
čios raudas, ir bendrą Kryžiaus 
Kelių ėjimą. — Nuo seniau čia 
įkurtoms ir moterų katalikiš
koms draugijoms gelbėjo išvys
tyti veiklą, suruošti visą eilę 
pamokinančių moralių dramati
nių vaidinimų ir dorinančių pa
skaitų. Rusijai užgrobus Lietu
vą prisidėjo prie įkūrimo Lietu
vai išlaisvinti centro. Net vai
kučius subūrė į draugijėlę. ,ir ji 
trankė į scenos ir muzikes ^se
ną.

Marijona Miliauskai, vaidinto
jai mėgėjai ir namų savininkai 
Duck Sud. Antanas ir Marijona 
Matulioniai, visuomenės dar
buotojas Buenos Aires. Pijus 
Sakalauskas, autobuso konduk
torius, gyvena Isla Maciel. Pet
ras ir Veronika Mačiuliai, turi 
didelę sodauninkystės ir darži
ninkystės praktiką. Ignas Šuti
nis. senas lietuvis ateivis; pas 
jį viešėjo pirmas lietuvis kuni
gas. Jonas ir Salomėja Kuojai, 
pasiturinti savininkai Avella- 
nedoje. Juozas ir Mirta Sture- 
vičiai, darbininkų šeima, gyve
na v. Porvenir. Povilas ir Ona 
Mainoniai, gyvena Duck Sud. 
Karolius Misiūnas, vakarėlių 
rengėjas ir vaidintojas. Buenos 
Aires. Jonas ir Uršulė Remei-

per kurį su-!kiai — siuvėjai vilią Pineiro.
Petras ir Stanislova Miliauskai 
— siuvėjai vilią Pineiro. Myko
las ir Emilija Stacevičiai, gyve
na vilią Lanus. Jonas ir Joana 
Savickai, gyvena Avellaneda. 
Konstancija Povilionytė, gyve
na Buenos Aires. Jonas Povilo- 
nos, savininkas dviračių dirbtu
vės. Juozas Daugirdas, gyvena 
Buenos Aires. Monika ir Uršu
lė Sabaliauskaitės, gyvena A- 
vellaneda. Aleksandras Paliu
kas, gyvena Buenos Aires.

Argentinos lietuvių ateities 
bruožai priklauso nuo jų pačių 
veiklos; būtent: nuo jų darbin
gumo ir pasiaukojimo dvasios, 
nuo drausmingumo savo va
dams, o už vis labiau nuo išti
kimybės savo Kūrėjui, nuo ku
rio priklauso ir gamtos žavin
gumas. ir javų našumas, ir žmo
gaus laikinojo gyvenimo har
moningumas ir amžinoji laimė. 
Mokėkime būti ištikimais savo 
pareigoms Viešpačiui Dievui, o 
Visagalis tikrai palaimins mūsų 
bendroms pastangoms išauginti

munistai, užgrobus rusams Lie
tuvą, atsimetė nuo tautos ka
mieno ir nuėjo paskui Maskvą, 
tačiau lietuvių visuomenė pasi
liko savo tėvynei ištikima, soli-

i dariai pasmerkė rusų smurtą, 
sudarė bendrą frontą prieš o- 
kupantus sukurdami Lietuvai 
Išlaisvinti Centrą,
ruošė keletą labai sėkmingų pa
rengimų, išleido literatūros apie 
rusų okupavimą Lietuvos, įdėjo 
žinių į vietos dienraščius apie 
komunistų sauvalę Lietuvoje, 
išgavo Argentinos valdžios pa
smerkimą rusų okupacijos Lie
tuvos, pasiuntė lietuvių delega
ciją prie Argentinos prezidento 
Lietuvos laisvės reikalais ir tt.

Džiugu pažymėti, kad Argen
tinos lietuviai pagaliau, vado
vaujant tėvams marijonams, 

j griebėsi vykinti patį didįjį mil- 
| žinišką vietos išeivijos reikalą 
!— įkurti lietuvių kultūrinį cen- 
Įtrą. Tuo tikslu spal. 26 d. 1940 
! pasirašyta sutartis, o gruod. 
26 d. 1940 perimtas didelis skly
pas žemės, čiela kvadra tarp 

j gatvių Brasil - Mendoza - Para- 
guay - Rioja Buenos Aires prie
miestyje Avellaneda. Daugiau 
kaip pusė tos žemės palikta 
statybai patalpų lietuvių visuo- 

I meniniams reikalams: bažny- 
’ Į čiai, mokyklai, salei ir sporto 

aikštei. Bažnyčios statyba jau 
' pradėta. Tai bus didingas, tvir- gražią savo tautos atžalą šiame 

tų raudonų plytų, romantiško laisvės krašte.
stiliaus pastatas, su imponuo
jančiu bokštu. Statybai galimy
bę davę Š. Amerikos lietuviai? 
liuosnorėmis aukomis per kun. 
Jakaitį ir kitus marijonus. Tai 
bus iškalbingas Amerikos lietu
vių broliškos meilės paminklas. 

Sykiu su bažnyčia yra stato
mas namas vienuoliams kuni- 
gams gyventi, f.rmas.s jų vie- iWles
nuolyno gyvenimas laikinai bū
siąs pavestas mokyklos reika
lams. Tai gi, greitu laiku bus 
atlikta keletas labai svarbių vie- Brolau -~Sesuo prisidėti prie to 
tos lietuvių uždavinių, apie ku- Siaurės Amerikos lietuvių bro- 
riuos čionai daugelį metų sielo- liškos meilės paminklo Argentį- 
tąsi.
SODYBA “ATEITIS” t / ų

Buenos Aires priemiestyje A- 
vellaneda jau nuo seniai tirštai 
gyvena lietuviai. Dabar kuomet

Į

NUOŠIRDUS PRAŠYMAS
Bažnyčios statyba Argentino- 

į je pradėta kiek ankstokai; mat, 
reikalingos pinigų sumos dar 
neturėta ižde. Tačiau pats gy
venimas verste vertė imtis sta
tybos tuojaus. Todėl pasivesda- 
mi Viešpaties Dievo gailestin
gai Apvaizdai, ir pasitikėdami

mu, tėvai marijonai pradėjo pir
mosios lietuvių bažnyčios staty
bą Argentinoje. Malonėkite

noje. Malonėk pasiųsti tuojaįb 
nors nedidelę auką sekančiu M- 

. flį
Rev. J. J. Jakaitis, 

Rivadavia 2199, w 
Valentin Alsina, Aveli.

Argentina.
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Kiniškas ačiū, nuo mažytės Jacąueline Young, 8, 
dėl p. James G. Blaine, Jung. Valst. Kiniečių šelpimo 
draugijos vedėjui, kuris jos tėvams suteikė pašalpą.

šveicarietis pamyli Lietuvą ir kitus ta meile uždega. 
— Atsisako gerų vietų, kad tiktai dirbti Lietuvai. — 

Ir bolševikams pagrobus Lietuvą, jis pasilieka 
numylėtam krašte.

Rašo Dr. Alfred Senn, Pennsylvania Univ. prof., “D.”

Laišku, rašytu Šveicari- dome apie kito draugo, bū- 
joj kovo 14 d., mano sesuo tent, profesoriaus d-ro St. 
Ąnna Bloch-Senn pranešė 
apie brangaus draugo pro
fesoriaus d-ro Juozo Ere
to mirtį Lietuvos bolševi
kų kalėjime. Ta liūdna ži
nia buvusi paskelbta per 
Šveicarijos radio. Nesinori 
tikėti. Bet po visų šiurpu-
• • w• • • « i

Šalkausko mirtį. Kas bus 
sekantis iš eilės? Prieš ke
letą metų tas pats a. a. 
prof. Šalkauskis gražioj ir 
turiningoj knygelėj tinka
mai pagerbė a. a. Juozą E- 
retą, iškeldamas jo nuo
pelnus lietuvių tautai ir 

lingu žinių, pasiekusių j Lietuvos nepriklausomy-
mus pastaruoju laiku iš bei. Be abejo, kiti įvertins 
Lietuvos, negalima netikė- ir Amerikos lietuvių spau- 
ti. šiomis dienomis išgir- dpj visa tai, ką Eretas nu-

Nuoširdžiausi Lir* ėjimai Visiems Kostumeriams 

Gauėr’s Restaurant 
3405 Highland Avė.

«

veikė, dirbdamas be atil
sio, aukodamasis be atsi
žvelgimo į sveikatą ir į 
karjerą. Man tesie leista’ 
pasakyti čia keletą žodžių 
apie mūsų asmeninius san
tykius.

Juozas Eretas buvo Švei
carijos sūnus, gimęs Base- 
lio mieste 1896 m. spalio 26 
d. Aukštuosius mokslus ė-j 
jo Šveicarijos Friburgo U- 
niversitete ir ten pat 1918 
metais įsigijo filosofijos 
daktaro laipsnį. Dar tebe
būdamas studentu, jis į- 
stojo į Lietuvos tarnybą, 
dirbdamas pirma Lietuvių 
Informacijos Biure Loza
noje, paskui trumpą laiką 
Lietuvos atstovybėj Berly
ne, o pagalios Kaune, kur 
organizavo Užsienio Rei
kalų Ministerijos Informa
cijos Departamentą (“EI- goms,
1 II X. • 1 • _ • 11___  _•
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Pilnas Europejiškas Apdraudimas «
Kafeterija viduj — Kambariai nuo $2.00 

Kiekvienas kambarys atskirtas
Holliday I Fayette St. Telefonas Plaza 2200

Priešais City Hali

Pasvarstykite Šiuos dalykus...
Nuo 1878 metų, kaip ši kompanija gavo Įgaliojimą J 

valdyti turtus. |
Gavo rolę Globėjų, Administratorių, Valios Pil- 5 

dytojų, Valdytojų, Agentūrų, Perleidėjų ir kitus S 
darbus. Valdininkai sutiko didelių ir atsakomingų g 
darbų ir kuriuos tik išpildė visuomet užsitarnavo £ 
pilno pasitikėjimo. 2

Ateikite ir leiskite, kad mūsų valdininkai jums g 
išaiškintų jūsų palikimų reikalus ir tt.

Safe Deposit & Trust Co. |
OF BALTIMORE 13 SOUTH STREET |
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Šia Pavasario Proga Nuoširdžiausi Linkėjimai 

Visiems Mūsų Kostumeriams

Champion Ginger Ale
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r*

Sveikiname Jus!

/

National Gan Corp.
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EQUITABLE TRUST CO.
Narys: Federal Deposit Insuranee Corporation

CALVERT AND FAYETTE STREETS •

Lexington and Liberty 

Broąd^ay and Fleet 

3415^17 Eąstern Avė.

Charles and North

918 W. 36th Street

3404 Belair Road

20 E. North Avenue20 E. North Avenue
»kkxxxsmm£3sJI

tą”) ir uoliai dalyvavo vi-1 
suose kultūriniuose lietu
vių darbuose. Nuo 1920 iki 
1922 m. jis lektoriavo Lie
tuvos Aukštuosiuose Kur
suose, o įsteigus Lietuvos 
Universitetą, 1922 m. rug
sėjo 1 d. jis buvo pakvies
tas Teologijos - Filosofijos 
Fakulteto ekstraordinari
niu profesorium ir visuoti
nos literatūros katedros 
vedėju. Kaipo mokslinin
kas jis tuojau pasižymėjo 
ne tik Lietuvoj, bet ir už
sieny. Jis parašė daug 
knygų ir bendradarbiavo 
periodinėj ir kasdieninėj 
spaudoj, daugiausiai kuk
liai dengdamasis kokia 
slapyvarde. Mokslo srityj 
jis pragarsėjo kaipo vokie
čių literatūros žinovas, 
specializuodamas ypač vi
duramžių ir Goethes laiko
tarpiuose. Jis pirmas nu
švietė didžiojo vokiečių po
eto Goethės santykius su 
lietuvių tauta. Tačiau Lie
tuvos visuomenei jis buvo 
geriausiai žinomas kaip 
nenuilstąs katalikų veikė
jas (“Blaivybės” ir “Pava
sario” Sąjungos organiza
torius) ir energingas, ryž
tingas organizatorius.

Su velioniu man teko su
sipažinti 1918 metų pava
sarį, kai įstojau studentu į 
Friburgo Universitetą. 
Mes buvome tos pačios 
studentų draugijos nariai. 
Vieną dieną jis atvažiavo 
iš Lozanos, kur dirbo Lie
tuvių Informacijos Biure, 
ir pastebėjęs, kad ir man 
rūpėjo Lietuvos dalykai, 
jis norėjo arčiau susipa
žinti. Iš to sutikimo išaugo 
gražiausia draugystė ir ar
timas bendradarbiavimas 
kilniam tikslui. Iš velionies 
persiėmiau jo karštą mei
lę Lietuvai. Jam tarpinin
kaujant, aš greit susipaži
nau su daugeliu Lietuvos 
veikėjų, k. a., Daumantu, 
Pakštu, Tamošaičiu, Rau- 
linaičiu, Ruginiu, Navicku, 
Purickiu. Jis supažindino 
mane ir su Chadakauskai- 
te (dabartine Tubeliene) ir 
su prezidentu Smetona. 
Kai užbaigiau universite
to mokslą, jis mane parsi
kvietė į Lietuvi 
mais metais diL 
vadovybe “Eltoje”. Vėl jis 
kaltas, kad aš 1922 metais, 
kai man buvo siūlyta gera 
vieta užsieny, atmečiau tą 
viliojantį pasiūlymą. Jam 
esant “Pavasario“ Sąjun
gos pirmininku, aš buvau 
paskirtas tos sąjungos su
augusių progimnazijos ve
dėju ir, dėka jo pastan-

• v

buvau pakviestas 
dėstyti kalbų mokslą Lie
tuvos Universitete. Ačiū 
tau, brangusis drauge, už 
visa tai! Kaip galiu aš tau 
atsidėkoti, atsilyginti? 
Manau, kad tai galėsiu da
ryti tiktai ir toliau vykdy
damas tavo testamentą. 
Kai tavęs nebebus tarp 
mūsų, tu man vis tebežibė
si kaip mano lydima žvaig
ždė.

Būdamas artimas velio- 
nies draugas, aš gerai ži
nau, kad visas jo veikimas, 
visi jo darbai, buvo išdava 
vieno ir to paties nusista
tymo, būtent, pasiryžimo! 
visiškai pasišvęsti lietuvių 
tautos reikalams ir iškelti 
lietuvių vardą pasaulyje. 
Siekdamas tą tikslą, jis 
nežiūrėjo savo asmens 
naudos; jam vien tik rūpė
jo, kad lietuvių tautos gar
bė padidėtų. Dėl tos prie
žasties jis visus savo mok
slo veikalus parašė lietu
vių kalba, nors tai jam 
kenkė pasaulio akyse. Ki
tų šalių mokslininkai pa
kartotinai ragino jį, kad 
jis savo veikalus parašytų 
jiems prieinamesne kalba, 
kad ir jie galėtų suprasti. 
Ereto atsakymas visada 
būdavo vienodas: “Išvers- 

. kitę iš lietuvių kalbos! 
Man rūpi lietuvių tauta, o 

’ ne pasaulinis vardas. Su 
lietuviais aš gyvenu, jų 

’ vardą noriu išgarsinti”.
Velionis turėjo progos 
gauti garbingą vietą už
sienyje. Bet priėmus tokį 
pakvietimą, jam reikėtų 
apleisti mylimą Lietuvą, ir 
to jis nenorėjo, niekaip ne
galėjo daryti. 1937 metais 
vienas žymus Amerikos u- 
niversi tetas (Marąuette 
University) buvo pasiren
gęs profesorių Eretą pa
kviesti profesoriauti ir pa
skirti literatūros dėstyto
ju. Tačiau velionis atsisa
kė. Jis norėjo pasilikti Lie
tuvoje. Kartu su lietuvių 
tauta jis norėjo ir džiaug
tis jos laimėjimais ir ken-

/a, kur pir- 
rbau po jo

Šilerio tragedijos ‘Don 
Carlos’, kur tuo vardu he
rojus pasižymėjo kaip lais
vės kovotojas ir nepaper
kamas tiranijos priešas. 
Eretas savo gyvenimu pa
sirodė buvęs vertas to gar
bingo vardo. Jis net padi
dino ir paaukštino to vardo 
garbingumą: Naujasis Po
za padėjo savo galvą Lie
tuvos laisvės aukure.

Aš netekau geriausio 
draugo, bet lietuvių tauta 
turi naują didvyrį — kan
kinį. O tuo išsipildė jo nuo
širdžiausias noras: jis pa- 

Įsiaukojo lietuvių tautai.

I

George Woelfel Corp.

Mūsų Skaitlingiems Kostumeriams 

Linkime Linksmiausio Pavasarinio Laikmečio

Baldai, Karpetai, Divonai, ir kiti reikmenys 
1707-09 Eastern Avė. Baltimore, Md.
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Viešas Pranešimas i
LDS Connecticut Apskričio 

Kuopoms

Minėto apskričio pusmetinis 
susivažiavimas įvyks gegužės 
25 d., 1 vai. sekmadienį po pie
tų, Waterbury. Conn.. Šv. Juo-; 
zapo parapijos salėje. Malonė-' 
kitę visos kuopos, dalyvauti’ 
šiame susivažiavime ir aptarti 
bėgančius apskrities reikalus. 
Kviečiama paruošti naujų su
manymų tolesniam veikimui. 
Taip pat ‘laikas prisiruošimui 
prie trilypės gegužinės, kuri į- 
vyks birželio 22 d., Waterburie- 
čių globoje.

Dr. M. J. Colney, pirm. 
B. Mičiūnienė, rast.

tėti jos kančias. Šitas tau
rusis ir herojiškas vėlio- 
nies nusistatymas dar kar
tą pasireiškė kilniausioj 
formoj, kai, bolševikams 
užėmus Lietuvos teritori
ją, jis atsisakė išvykti į 
užsienį. Kaipo šveicarie- 
tis jis galėjo nuvažiuoti į

Compliments of a friend
4 *
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Engagement Rings
Wedding Rings

JUNE RRIDE

8 Diamond Bridal Sėt 
Special $25.00

at

Naddeo Bros. &Son

I

I
PRANEŠIMAS ,
Mass., Me. ir N. H. Mote

rų Sąjungos Apskričio su
važiavimas įvyks Birželio 
(June) 8, 1941, šv. Kazi
miero par. salėje, Worces- 
ter, Mass.

Sesijos prasidės 1:00 vai.' 
po pietų. Kadangi prieš 
šeiminis suvažiavimas 
svarbu, kad visos kuopos 
prisiųstų atstoves, kad bū-į 
tų galima tinkamai ap
svarstyt organizacijos rei
kalus. Taipgi p. Ona Pakš
tienė, buvusi Sąjungietė 
prieš išvykimą į Lietuvą, 
skaitys paskaitą. Paskaita' 
bus įdomi ir svarbi kiek-j 
vienai moterei ir merginai, 
ypač dabartiniu laiku. 
5-tos kuopos narės lauks 
delegačių atvykimo.

Teklė B. Mažeikienė, 
Apskričio Pirm.

. i

HIGHLANDTOWN’S Pirmaeilinis Auksorius 

3221 Eastern Avenue Baltimore, Md.

----------------- -------------------------------i 

savo pirmąją tėvynę. Kiti! 
taip*padarė, bet ne Eretas! 
Kai jis dar buvo studentas, 
jis senu papročiu turėjo 
pasirinkti “studentišką 
vardą”. Jis pasivadino ‘Po
za’, imdamas tą vardą iš

HARBERTS
Užlaiko geriausius dažus ir kitus reikmenis

Nuoširdžiausius Linkėjimus Siunčia

Essex St., prie Patterson Park Avė.

l

Kostumeriams

>o
«

S E AR S. R 0 E B U C K AND CO
W00DSTuCK
TYPEWR i I t RS

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

Nuoširdžiausi Linkėjimai Visiems

' M > l
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J DARBININKAS 4
-j-JLn.

Amerikos Lietuvių R. Katalikų Darbininkų Sąjungos Naujos Anglijos Apskričio

METINIS PIKNIKAS
Sekmadienį, Birželio-June 1 d., 1941

ROMUVOS PARKE BROCKTON, MASS
Vasarėlė jau plačiai 

atvėrė duris į gražią 
gamtą.

Per žiemą miestuose 
užsidarę išsiilgsta kiek
vienas žmogus kitur ap
sigyvenusių savo pažįs
tamų ir draugų.

Didi žmonių būriai su
plaukia net iš tolimų vie
tų, kad susitikti su se
nais pažįstamais, gimi
nėmis, bičiuliais ir drau
gais; kad užmegsti nau
jas pažintis.

Daugiau žmonių pa-

žinti ne tik malonu, bet 
dažnai ir naudinga.

Šiame piknike nebus 
nei alkanų nei ištrošku
sių. Ir alkis ir troškulys 
bus kuomi patenkinti. 
Čia ir nealkanas valgis ir 
neištroškęs gers.

Gardžiai pavalgius, y- 
pač atsigėrus, kaip gi 
malonu pašokti, ypač 
kada orkestros aidai ko
jų spiruoklėms ramybės 
neduoda. Masins šokių 
mėgėjus ir geras prizas 
už geriausi pašokimą.

Sporto mėgėjai galės 
pasidžiaugti didžiu jo į- 
vairumu.

Čia bus ir baseball ir 
virvės traukimas ir žais
lai etc., etc.

Prisisportavus ir pri
sišokus malonu bus pa-

siilsėti ir saulei nusilei
dus pasidžiaugti gra
žiais, spalvuotais judo- 
mais paveikslais. Atvi
rame ore atsisėdęs ilsė
kis, žiūrėk ir gerėkis.

Neretai aplanko mus 
ir mūsų broliai iš tėvy-

nės Lietuvos tik ką iš
sprukę. Paskiausiai at
vykusį kviečiame į mūs 
pikniką ir prašome, kad 
per garsiakalbį papasa
kotų, kas vėliausiai atsi 
tiko mūsų varguose pa
skendusioje tėvų šalyje.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Lietuviškų Šokių Menas
Vašingtone

PHILADELPHIA, PA.
Nuo balandžio mėn. 21 d., iki 

gegužės 4 d., Šv. Andriejaus ir 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čiose buvo skelbiamos misijos. 
Pirmą savaitę misijos buvo 
skelbiamos lietuviškai, antrąją 
savaitę angliškai. Misijas lankė 
beveik visi parapijiečiai. Šv. 
Andriejaus parap. bažnyčioje 
misijos užsibaigė 40 vai. atlai
dais. J.A.C.

| sveikinam poną ir ponią Vilniš-'galim ramiai rankas sudėję sė- 
kius, linkėdami laimės, sveika- dėti ir pasiduoti nusiminimui 
tos ir pasisekimo naujam gyve- bei nustoti vilties. Jau daug J 
nimo luome. Taipgi sveikinam persekiojimų ir juodų valandų; 
kaipo naujus gyventojus ir pra- yra mūsų tauta iškentėjusi ir 
monininkus linkėdami pasiseki- jos sūnai yra pasakę, kad jau' 
mo biznio vietoj. ; laisvės ragavę nenorim vergau-

Prie šios progos širdingai ti. Birželio mėnesio 29 d., vietos j 
kviečiam p. Kazį Vilniškį stoti lietuviai rengia masinį suvažia-j 
į veikimą dirvą, nes mūsų ko- vimą, kuris įvyks Sea Cliff pa- 
lonijoj dirva yra plati ir darbo vilione. Bus pakviesti geri kal- 
yra daug.

BALTIMORE, Md.

D'Alesandro • McCullough
AGENTŪRA, INC.

WASHINGTON, D. C. — Ge- sto pakviestas svečias kalbėto- 
gužės mėnesio pirmas keturias j jas. Nekalto Prasidėjimo para- 
dienas iš eilės. Vašingtonas tu- pijos Vašingtone klebonas Dr. 
rėjo progos susidurti su lietu- Į J. K. Cartwright. Tai žinoma fi- 
viškų šokių menu. Meno mylė-' gūra vašingtoniečiams. Jis žino
tojai turėjo kuo pasigerėti. Lie- mas ir platesnei Amerikai. Mat, 
tuviškas šokis, lietuviška daina, jis įkūrėjas garsaus Kritikos 
pats Lietuvos vardo paminėji- Forumo, kurio skyriai plinta A- 
mas, šiemet kitaip, negu kitais merikoje ir kuriuose kun. Cart- 
metais nuteikė publiką. Neno-(wright lankosi. Juose kritiškai, 
romis šokis ir daina praminę viešai vertinami aktualūs, gar- 
vaizduojamo meno gimtinę ir sūs veikalai pav.: “Mein 
jos sunkų dabartinį likimą.. jKampf”, “Out of the Night” ir 

i-- kiti. Kun. Cartwright artimiau-Didziuleje Constitution saleje 
. . . .. ... . . sias lietuviams ir lietuviųtrejetą dienų džiugino po pietų , ...

, o draugijai Vašingtone nelietuvisir vakare, gegužes menesio 1, 2 .
ir 3 d. mūsų šokikai džiugino ^tuni^as' 

sostinės žiūrovų akį ir sielą. Jo- j Jis šokių pertraukos
je vyko vadinamas tarpatutinis Katalikų Universitete kreipėsi garbės pirmininkas, 
šokių “festivalis”. Beliajus Lie- šiltu žodžiu į susirinkusius. Pri- 
tuvos šokių meną puikiai repre- minė Lietuvos nelaimingą pa-1 Anelė Smolskiūtė, Aldona Du- 
zentavo. Jo trupė atliko netik dėtį, jos pabėgėlių sunkią dalią bickaitė, Elena Kamandulytė, 
gražų, bet ir naudingą darbą.

Gegužės mėnesio 4 d. vakare, 
Amerikos lietuvių draugijos 
Vašingtone iniciatyva ir p. Be- 
liajaus ir jo trupės maloniu su
tikimu, įvyko specialus lietuvis- * 
kas su šokiais ir dainomis pasi-! 
rodymas. Šiai progai Katalikų 
Universitetas malonėjo užleisti 
savo salę. Publikos prisirinko; 
pilnutėlė salė. Ją traukė šį kar- Ministras P. Žadeikis,

VVORCESTER, MASS
Šaukiamas Svarbus 

Susirinkimas

Generalė Apdraudabėtojai, bus priimtos rezoliuci
jos prieš komunistų žiaurų el
gesį ir neteisėtą užgrobimą mū
sų tėvynės. Taipgi bus pareikš-

Gegužės 22, 7:30 valandą, pa- ta padėka Jungt. Valstybių 
rapijos svetainėje, įvyks svar- Prezidentui Franklin D. Roose- 
bus susirinkimas visų draugijų velt, kad nepripažino Lietuvos 
atstovų dėl platesnio pasitari- užgrobimo.
mo rengimo 1 metų gedulingų Taigi visi kaip vienas stokim 
sukaktuvių mūsų tėvynės So- ir drąsiai pasirodykim pasau- 
vietų Rusijos neteisėto užgrobi- liui, kad mes esam priešingi rū
mo. Mes Amerikos lietuviai ne- sų komisarams ir jų terorui. M.

Thomas D’Alesandro, J r. Prezidentas

Robert J. McCullough, vice-prezidentas

TEL.: SARATOGA 007510GUILFORD AVĖ.

♦

Aušros Vartų Parapija
- METINIS “MINSTREL” 

PARENGIMAS
Aušros Vartų parapijos jau

nimas ruošia 16-tą metinį “Min- 
strel” parengimą ir šokius, ku
rie įvyks gegužės 13 d., Mecha-( 
nics svetainėje. Programoje da
lyvaus Bob Pooley ir jo W. T. 
F. Q. — N. B. C. orkestras.

Rengimo komisija sekanti:— 
Albertas Vieraitis, pirmininkas; 
Muzikas Jonas Čižauskas, di- 

metu, rektorius; kun. J. Jutkevičius,
I

Scenos ir Kostiumų komisija:

j svetimųjų tarpe ir amerikiečių Ona Stankauskaitė, Marcella
1 jautrumą panašiais atvejais. Jis Kitrushiūtė, Lillian Bendoraitė, 
kvietė susirinkusius besidžiau- Rita Kubert.‘ * I 'tgiant lietuvių tautos menu, pri-j Irena Keršytė ir Elena Ka- 
siminti ir varge ; ' 
Lietuvos pabėgėlius. Jis kvietė- 
ištiesti jiems ranto
aukojant šia proga pabėgėlių ir įvairių šokimo, 
fondui.

Po kun. Cartwright kalbėjo p.
r_______~____ ________ ________  _______ T. reikšda-i
tą netik lietuviškas šokis, lietu- mas dėkingumo visiems, vienu’ 
viška daina, bet ir šio pasiro- ar kitu būdu, prisidėjusiems; 
dymo kilnus tikslas. To vakaro prie šio vakaro pasisekimo,! 
pelnas skirtas išimtinai lietu- prie Lietuvos vardo, jos tautos' 
vių pabėgėlių fondui sukelti. būdo ypatybių šokių ir dainos 

naci. ’
Atsilankiusių tarpe matėsi 

Lietuvos Įgaliotas Ministras, p. 
P. Zadeikis su ponia. Pasiunti
nybės personalo narių, skaitlin
gi draugijos nariai, jų draugai 
ir svečiai.

Irena Keršytė ir Elena Ka- 
ir varge atsidūrusius mandulytė spaudos komisijoje, j 

Programą išpildys choras iš 
pagelbos ranką1 apie 100 balsų. Programoje bus 

muzikos ir 
dainavimo žvaigždžių. Kviečiam 
visus įsigyti bilietus iš anksto.

E. K.

HEW HAVEN, CONN.
Atidarė Didelę Modemišką 

Krautuvę.
Prieš kelis mėnesius mūsų ko-

ANTON HAGEL■■ į

HEINZ'S Pirmaeilinė Kepykla

Riverside Abbatoir

Sankrova jatienos, veršienos, avienos ir kitokių

mėsiškų produktų.

Skerdykla —1904-18 LIGHT STREET —

Telefonas — SOuth 2400

1751 E. Pratt Street Tel.: W0lfe 0575

— LINKĖJIMAI NUO —

Linksmiausio Pavasarinio Sezono Linki

Nuoširdžiausius Linkėjimus Siunčia Pavasarinio 
Sezono Proga

ibūdo ypatybių šokių ir dainos 
mene pamanifestavimo ir pasi-į 
tenkinimo Draugijos gražiais lonijoj apsigyveno nauja inteli- 
užsimojimais lietuviškoje veik-. gentiška porelė, būtent ponas 
loję ir realios užuojautos mūsų ir ponia Kazys Vilniškiai. Džiu- 
pabėgėliams pareiškimu.

I Draugijos pirmininkas

t 
I

I

O’Donnell Plumbing & 
Heating Co.

Pan HAMIL, savininkas
3424 O’Donnell St. Tel.: BRoadway 9708

Bei iajaus trupė išpildė šį kar
tą netik lietuviškus, bet ir kitų 
tautų šokius, būtent: švedų, a- 
rabų. siamų, prancūzų, lenkų, 
ydų, amerikiečių, meksikiečių ir 

' portugalų. Koks įvairumas! Po 
suminėtų šokių išpildymo krei
pėsi į publiką Draugijos iš ank-

Juozas Kasiusias
Ine. 9

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
LlmMtnal tM< visokių reikalų. •

i • P-
Šupienis, buvo to vakaro vedė

ju. Jis pristatė publikai progra-į 
moję dalyvaujančius 
dėkojo kalbėtojams 
užjaučiantiems ir 
tiems Draugijos tikslus.

Rinkliavos metu publika pasi
rodė duosni. vakaras pavyko. 
Po rinkliavos, sekė lietuviškoji 
šokių programa. Viso išpildyta 
net 14 šokių. Toliau sekė Drau
gijos choro pasirodymas su lie
tuviškomis liaudies dainomis. 
Šioje srityje nemažai pasidar- 
davo kun. Mozeris, p. Gavelytė, 
p. Petkevičaitė ir K. Dūlys.

Pasibaigus vakarui, tą pat 
naktį šokėjai išvyko Čikagos 
kryptimi. Rap.

asmenis, ■ 
. . . Iir visiems 
paremian-

gu yra. kad susilaukėm savo 
kolonijoj naujo pramonininko 

P’iir veikėjo. Kazys Vilniškis, gy- 
į vendamas Brooklyn, N. Y., yra 

“ I daug dirbęs tarp lietuvių, akty- 
I viai dalyvavęs organizacijose, 
tautos darbuose taipgi yra bu
vęs laikraščio “Amerikos” re
daktorius. ,

Dabar teko sužinoti, kad su 
ponais Vilniškiais taipgi apsi
gyveno naujas gyventojas, bū
tent p. Grigonis iš Brooklyn, N. 
Y,, ir pastaromis dienomis p. 
Kazys Vilniškis ir p. Grigonis 
atidarė didelę švarią ir moder
niškai įrengtą valgomų produk
tų krautuvę vardu Nu Way 
Market, 68 Howe St., kur gali
ma nusipirkti visokių valgomų 

! daiktų už prieinamą kainą.
Prie šios progos nuoširdžiai

SCHMIDT’SI
I
* Old Home Bread

I
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Buvo skelbta kun. J. Švagž- 
džio prakalbos tą vakarą. Ka
dangi kalbėtojas važiuoja tau
tos reikalais Chicagon, tai pra
kalbos įvyks kitą trečiadienį, 
geg. 21 d.

ŽINUTES
Geg. 4 d., Kazimieras Matuse

vičius apsivedė su Gladys Koų- 
tautaite.

i

Geg. 10 d., tapo pakrikštyta 
Joase Katre, Jokūbo ir Onos 
(Kazlauskaitės) Griffin duktė. 
Kūmai buvo Jonas Griffin ir Te
ofilė Vaišnorienė.

MIRĖ VALENTIENĖ

kk

i

illi jos Janušonienės 
Mirties 

Metinės Sukaktuvės <

' DtRBININKKB ~ 
”l Am American" Diena

I

Tuo pačiu laiku pakrikštyta 
ir Vilimas Pranas, Jono ir Ele
onoros (Petrikytės) Volongevi- 
čių sūnus. Kūmais buvo Alber
tas Petrikis ir Albina Volonge-. 
vičiūtė.

Geg. 11 d., tapo pakrikštyta 
Margareta Ona, Prano ir Alek
sandrijos (Matusevičiūtės) Ka- 
škonių duktė. Kūmais buvo Er
nestas Petraitis ir Albina Pet- 
raitienė.

Geg. 11 d., miesto ligoninėje, 
8 mėnesius išsirgusi mirė Juze- 
fina Valentienė, 65 metų am
žiaus, gyv. 349 E. 8th St. Paė
jo iš Panevėžio. Amerikoje pra
gyveno 35 metus. Paliko sūnų 
Praną, tris dukteris — Bronę, 
Oną ir Joaną; brolius — Antaną 
Joną ir Danielių Šaparnius ir 
seserį Nataliją. Laidojama geg. 
14 d., 9 vai. ryte, iš Šv. Petro 
par. bažnyčios, Šv. Benedikto 
kapuose. Velionė pašarvota pas 
graborių J. Kasparą.

Melskimės už mirusius, 
viešiems, velionės šeimai,
liams ir seseriai reiškiame gilią 
užuojautą.

Prezidento Roosevelto 
aktu gegužės 18 diena bus 
minima kaipo pilietybės 
diena.

Sustreikavo Laivyno 
DariMnkai

Gy- 
bro-

ĮVAIRENYBES
*

KAS ATRADO KAVA savo įvairių dekretų, talpi
no ir pamokinančių rasi-

Kaip daugelis kitų daly-J
kų, taip ir kava tapo pri-. Pradžioje tą laikraštį 
puolamai atrasta. Apie vi- taip pat rašė kinai ranka, 

i durį 15 šimtmečio, vienas bet geltoname paperuse, 
j neturtingas arabas keliavo nes geltona spalva Kinuo- 
po Abisiniją. Pavargęs jis se labai gerbiama kaipo

Tą pačią dieną apsivedė Pran
ciškus Catrambone su Pranciš
ka Konsevičiūte. Liudijo Mari
jona Catrambone ir Alfonsas 
Konsevičius.

PADĖKA

Geg. 14 d., vakare, po geg. 
mėnesio pamaldų įvyks parapi
jos veikėjų susirinkimas baza- 
rėlio reikalu.

DAKTARAI
- X ■

Jaučiu pareigą pareikšti mano 
nuoširdų padėkos žodį visiems, 
kurie kokiu nors būdu prisidėjo 
prie kun. Jono D. Žuromskio, 
primicijanto pagerbimo ruoši
mo bankieto, kuris įvyko gegu
žės 4, š. m., Šv. Petro parapijos 
salėje.

Minėdami liūdnas a. a. 
žmonos ir sūnų motinos 
Emilijos Janušonienės me
tines sukaktuves įvyks Šv. 
Mišios už juos sielą gegu
žės 14 dieną, 7 vai. ryte, 
Šv. Petro par. bažnyčioje. 
Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir jos 
pažįstamus šiose gedulin
gose pamaldose dalyvauti 
ir atsiminti savo maldose 
jos sielą.

A. a. velionė mirė gegu
žės 14 d., 1940 m., palikda
ma dideliame nuliūdime 
vyrą Antaną, du sūnų Al
fonsą ir Bronių.

Nuliūdę, Vyras ir Sūnai.

Komunistų "Pažangumas"

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 ikfel2 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

K. Šidlauskas,
Šv. Vincento a Paulo dr. pirm.

KEISTUČIO DARŽO 
ATIDARYMAS

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.

_ Ateinantį sekmadienį, geg. 18 
d. įvyks Keistučio Klubo parko 
atidarymas ir iškilmingas pik
nikas, Oakland Grove, E. De- 
dham, Mass. Bus skanių valgių 
ir gėrimų. Kviečia lietuvišką vi
suomenę dalyvauti.

ŠOKIAI-SOKIAI-SOKIAI

(VAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA merginų ar 

moterų, patyrusių stichers, ku
rios galėtų siųti su viena ar dvi
guba adata — single or double 
needle. Darbas pastovus. Atsi
šaukite tuojau: Loyal Mfg. Co., 
Co. 39 Damrell St., So. Boston, 
Mass., arti Andrew Sq.

(13-16-20)

Gegužės 16, penktadienį, į- 
vyks Vyčių apskričio šokiai, 
Lake Pearl, Wrentham, Mass. Į- 
žanga 75c. Gros geras orkes
tras. Norint važiuot bus’u, už
sisakykite iš anksto. Kelionė 
75c. į abi pusi. Kreipkitės pas 
Komisijos narius, pirm. Pr. 
Razvadauską, arba “Bowling 
Alleys” p. Gaputį.

Rašomos Mašinėlės
“Darbininke” dabar galima 

gauti labai pigiai rašomų maši
nėlių. Vartotų mašinėlių galima 
pirkti nuo $12.00 ir aukščiau.

VALGOMOJy DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius misą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes Jis parduoda Šviežius produktus Ir ma- 
Isnlal patarnauja. Nu<Ją 1 bilę kulią krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

- as--S-_aperims Manei
P. BattružiOnas Ir p. Klinga, Sav.
7S3 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINO8 ŽVC.

Pirmininkė — Eva Markaienb,
625 E. 8th St, So. Boston, Maža. 

TeL So. Boston 1298 
Vlce-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,

8 Winfield, SL, So. Boston, Mass. 
Prot. Ražt. — Ona IvaAkienė,

440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markonlutė, 

4115 Washington SL, Roslindaie, 
Tel. Parkway 2352-W.

Iždininkė — Ona Staniullūtė,
105 West 6th St., So. Boston, Mase 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
♦antrą utaminką mėnesio, 7:30 vaL 

- vakare, pobažnytinėj svetainėj.
V1M1B draugi jos reikalais kratpkMi 

paa protokolų raitininką.

•V. JONO EV. BL. PA8ALPINC8
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera, 
16 Winfield SL, So. Boston, Ma—

Prot Rašt Jonas Glineckis, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Ma—

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio 
3 vaL po plotų, Parapijos —MJ, 486 
K. 7th SL, 80. Boston,

- -Ir.'

Pirmadienį, geg. 12 < 
sustreikavo apie 1000 Bos-1_______ _______
tono Laivyno statybos dar- sustojo prie krūmų ir ren- karališkoji spalva. Tolyn 
bininkų So. Bostone. Strei- -.................
kas kilo protestui prieš 
samdymą WPA darbinin
kų laivyno bazėje.

Streikieriai pikietuoja 
Boston Navy yardą.

Streikas sutrukdė $30,- 
000,000 laivyno statybą.

Iš VVashington o WPA 
viršininkai nenusileidžia ir į 
sako, kad WPA darbinin-Į 
kai dirbą tokius darbus,! 
kurių nedirbą unijistai 
darbininkai. Jie atsisako 
atšaukti WPA darbinin
kus.

Unijos viršininkai sako, 
kad sti eikuojanti darbi
ninkai negrįš darban, kol 
darbdaviai nesutiks sam
dyti tik unijistus darbinin
kus.

niams režimams, kiek tik 
jų Lietuvoje yra buvę, yra 
giedojęs eiliuotus himnus, 
dabar daro karjerą pas o- 
kupantus maskolius. Jis 
paskirtas švietimo minis
terijos “politinio auklėji
mo” valdybos viršininku 
su komisaro pavaduotojo 
rangu. Ligi šiol jo žinioje 
buvo suaugusiųjų švieti
mas, kurioms pareigoms 
dabar paskirtas Geniušas.

gėsi virti ryžius. Jis nusi- labyn tas laikraštis tobu- 
piovė meduką ant kurio įėjo, kol atėjo į pilnai te
buvo sudžiūvusių uogų, bulo laikraščio formą.

Reikia žinoti, kad šis ki
nų laikraštis išgyveno 
daugiau kaip 2000 metų. 
Pradėjęs eiti 200 metų 
prieš Kristaus gimimą, jis 
be pertraukos ėjo iki 1912 
metų, kada valdžios buvo 
uždarytas. Kuriam laikui 
praslinkus jis vėl buvo 
pradėjęs eiti, bet 12 metų 
atgal jį ir vėl uždarė.

P.A.Ž.

— Kauno saldainių fabri
ko “Tilka” darbininkams 
buvo pakišta rezoliucija, 
kuria jie turį reikalauti, 
kad Šančiuose viena gatvė 
būtų pavadinta Lenino 
našlės Nadieždos Krups
kaja vardu.

buvo sudžiūvusių r 
Išsiviręs ryžių košės ir ją į 
suvalgęs, jis pastebėjo ap
degintas uogas ir jas pa
uostė. Uogos maloniai 
kvepėjo. Surinkęs jų dau
giau, jis paėmė akmenį ir 
jas sutrynė. Kvapas dar 
padidėjo, paskiau jis su
pylė trupinius į skardinę, 
kurioje buvo vandens, 

j Vanduo pakeitė savo spal- 
, vą ir kai arabas bandė ger
ti, tai jam patiko ir jis pa
sijuto gyvesnis.

Prisirinkęs tų uogų kiek 
tik galėjo, jis grįžo į Ade
ną, Arabijos sostinę ir pa
pasakojo visiems apie sa
vo atradimą. Metams pra
slinkus jis padarė antrą

— Išverstaskūris 
Gira, kuris visiems

Liūdas 
politi-

Pirk Kanų Dabar
Kainos Kyla ir Kils

ĮVAIROS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

Lietuviškai kalbanti ko
munistėliai korporacijos 
vardu turi radio programą. 
Kaip žinoma, komunistai 
smerkia kiekvieną asme
nį, laikraščių redaktorius 
ir bendradarbius už pami
nėjimą p. Smetonos vardo. 
Vadina juos “smetoninin- 
kais” ir tt.

Bet savo radio progra
mos muzikalę programos 
dalį vesti yra pavedę as
meniui, kuris dalyvavo p.
Smetonos pasitikime New bankietas įvyko Jefferson klū- 
Yorke, dainavo p. Smeto
ną pagerbti bankiete, Pitt- 
sburghe. Turi būti dešinio
ji ranka nežino ką daro 
kairioji. O gal Bostono ko
munistai, kurie savo "Tė
vu” pasirinko Antaną 
Kupstį, yra smetoninin- 
kai?

CAMBRIDGE, MASS
Gegužės 4 d. Cambridge N. P. 

parap. bažnyčioje, surišti mote
rystės ryšiais p-lė Elena Motke- 
vičiūtė ir p. Jonas Baliukonis. 
Pirmaisiais liudytojais buvo 
jaunosios brolis. Jonas Motke- 
vičius, ir jaunojo *šesutė, Adelė 
Balukoniūtė. Be to dar liudijo 
šešios liudytojų poros. Vedybų

be. Bankiete dalyvavo virš tri
jų šimtų žmonių. Malonu maty- 
ty, kad lietuvis veda lietuvaitę, 
tai tik jaunavedžiams belieka 
palinkėti ilgiausio ir laimin- 
giausio vedybinio gyvenimo.

Ateina Karštos Dienos 
įsigykite Elektril 

Šaldytuvus

Gegužės 6 d? Cambridge N. P. 
parap. bažnyčioje, atminimui 
a. a. Elžbietos Jurkienės, jos 
metų mirties sukakties proga, 
buvo atnašautos trejos šv. mi
nios. A.D.

Vasarai atėjus, kada užeina 
karštos dienos, nėra parankes
nio namuose dalyko kaip elek
trikinis šaldytuvas, kuris laiko 
vienodą temperatūrą. Turint e- 
lektrikinį šaldytuvą nereikia le
do pirkti, kuris taip greitai iš
tirpsta ir nelaiko vienodos tem
peratūros. O kada temperatūra 
sumažėja — genda maistas. 
Taigi, įsigykite refrigeratorių 
iš “Darbininko” krautuvės ir 
tuomet nereikės rūpintis ledo 
pirkimu nei maisto sugedimu.

“Darbininko” krautuvėje ga
lite gauti garsiausios Westing- 
house firmos šaldytuvų prieina
momis kainomis. Jei Amerika 
aktualiai į karą įstos, nėra abe-

AR JAUČIATĖS NUVARGĘ 
-BE VIKRUMO?

Skauda galvą — iiputą viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 

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

Bilionai dolerių paleisti cir- 
kelionę į tą pačią vietą su kuliacijon paliuosuoja kreditą, 
keliais palydovais ir parsi- žmonės turi daugiau 
nešė ne tik kavos grūdų, 
bet ir medukų. Arabų kal
boj kava buvo pavadinta 
cafuah, kas reiškia jėga.

P.A.Ž.

A. M. Dambrauskas
KARPENTERIS, PENTORIU8 
Abelnal taisau viską prie Namo 

Ii Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 —4thSt,
SO. BOSTON, MASS.

pinigų, 
moka didesnes rendas, ir todėl 
namų savininkams yra patoges
nės sąlygos. Dabar dar turime 
didelį pasirinkimą visose miesto 
dalyse 3-jų, 2-jų, ir vienos šei
mynos namų, su garažais ir be, 
nuo bankų ir valdžios H. O. L. 
C., kuriuos galima pirkti pi
gioms kainoms ir lengviausioms 
išlygoms. Pavyzdžiui:

1. Labai gražūs 3-jų šeimynų, 
15 kambarių su voniomis ir vi
sais moderniškais patogumais, 
prieš ir užpakalio piazais, at
skirai apšildomas, vieta garažu.

i Labai geroj ir gražioje vietoj 
Dorchestery. Kaina tik $5500.

2. 2-jų šeimynų, 12 kamb. ga- 
šomas vaškuotose lentelė- ru šildomas, arti South Bostono 
se arba pergamente. Tame beach’ių, didelis daržas. Kaina 
laikrašty nieko daugiau tik $4500 ir tik $450 įmokėti, 
nebuvo spausdinama, kaip 3- 6-iu šeimynų, po 6 kamba- 
tik imperatoriaus dekre- | rius su voniomis, pečiais, šiltu 
tai, paskyrimai ir kitoki ir šaltu vandeniu, labai paran- 
vyriausybės parėdymai, ' kioJ vietoj prie Broadway, kai- 
Tas laikraštis buvo nepa-1na tik $5000.
prastai brangus ir jį gale- ' Dėl atsakančio patarnavimo 
jo skaityti tik turtingieji' kreipkitės prie adv. Gailiaus a- 
Romos patricijai. įgentūros, arti Lietuvių svetai-

Kiek vėliau, tai yra ly
giai 200 metų prieš Kris
taus gimimą ir Kinijoj j 
pradėta leisti ir pirmas lai-į 
kraštis, kuris buvo šiek! BOSTON REALTY TRUST 

mūsų dienų 317 E Street, So. Boston, 
Mass.

Tel. ŠOU 2732

PIRMAS LAIKRAŠTIS

Lietuvis Numeris
Steamfitter, Gac Fittsr, 

Stove A Furnace Repą irs 
Oil Burners

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

ŠOU 0346

Nėra abejonės, kad kiek
vienam laikraščius skai- į 
tančiam įdomu žinoti, ka-' 
dagi buvo išleistas pirma
sis laikraštis. Pirmuoju 
laikx*aščiu laikomas seno
joj Romoj leistas vardu 
“Akta Diurona”. Jis išėjo 
daug metų prieš Kristaus 
gimimą ir buvo ranka ra-į

I

jonės, kad refrigeratorių kainos 
■labai pabrangs. Pirkite dabar, 
sutaupysite pinigų.

“Darbininko" krautuvėje jau 
įsigijo ref rigeratorius: Jonas 
Vaičaitis, Albinas Neviera, Dr. 
J. Pash, Miss McCarthy ir kiti.

r

nes. Čia gausite specialiai pri
rengtus namų kataliogus ir rei
kale savo automobiliu nuvežime 

į pasižiūrėti veltui.

tiek panašus 
laikraščiui. Jį taip pat lei
do Kinų valdžia ir aparti

ANNUAL BALL
helri by

Nevv England District Knights of Lithuania

At King Phillip's Ballroom
Lake Pearl -Wrentham, Mass.

F riday, May 16,1941
I

Peter P. Plevack 
(PLE VOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjas 
Sodewail 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

South Boston 6arage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

iigrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Seniausias žios Valstybės 

LIETUVIU GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. south Boston 2590
Gyv. vieta: 838 Dorchester Avė.

Tel. COLumbia 2537

! CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 
Joseph W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
80U Boston 3960

Dance — 8:00 p. m.

10* Freddy Borti& His Orchestra

Admission 75c. (Including tax)

Dress Optional

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia termenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. 8OU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2608

X
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Wm. J. Wieland
t

400 S. Bouldin Street Tel.: Wolfe 3103

Baldai — Linoleum—Žaislai—Lempos—Aparatai 
Elektrikiniai —“Cedarchest”

3509-11-13 Eastern Avė. 506-508 S. Conkling St. * 

Tel.: Broadvvay 6070

Įtaisymas ir Pečių Aliejinių šildymui

Žemos kainos išsimokėjimui — Ant trijų metų

8

I

Nuoširdžiausius Linkėjimus Siunčia
Vaizde matomas povas pasipuošęs savo puošniąja uodega liudija, 

kad pavasaris jau atėjo. Ar tą supranta šis jautis, kuris irgi pavasario 
saulutės sveikinamas. Šie du kaimynai gyvena San Francisco zoologijos 
darže. Jie abu atgabenti iš Indijos.

Rašo Dr. Pranas 
šacikauskas

Mūsų laikais tautų gy
venimas ir jų santykiuose 
labai didelį vaidmenį vai
dina tautybė. Tiems, ne
trūksta žmonių, kurie tvir
tina, kad tautybė esanti 
labai mažos reikšmės da
lykas, kuris neprivalėtų 
turėti jokios įtakos žmo
nių ir tautų santykiuose. 
Šitoksai betgi tvirtinimas 
yra klaidingas, nes gyve
nimas parodo, kad tik tos 
tautos ką nors gerą ir nau
dingą vra padariusios, ku
riose tinkamai tautybę su
prantama ir aukštai ją 
vertina.

1

Tat nors trumpai pažiū
rėkime ką sako apie tau
tybę žymūs rašytojai ir 
mintyto jai (filosofai) dar 
1887 metais štai ką rašė: 
“Gamta pagimdė hordas; 
liaudis atsirado per ben
drą valdžią, o tauta yra 
bendro civilizacijos vysty
mosi paseka. Kiekvieną at
skirą kultūrą, kuri skiria
si nuo kitų, vadiname tau
tybe. Tuo būdu tautybė y- 
ra ne kas kita, kaip ypa
tinga tam tikro žmonių 
skaičiaus kultūra, kuri il
gesnį laiką gyveno tų pa
čių sąlygų įtakoje”.

Iš čia matome, kad tau
tybė, toli gražu, nėra tuš
čias žodis, bet ji reiškia 
kiekvienos tautos kultūrą, 
reiškia visa tai, ką kiekvie
na tauta amžiams bėgant 
yra pasigaminusi, pada
riusi. Kultūrų pasaulyje y- 
ra daug. Kiekviena jų yra 
davusi tą ar kitą tautą ir 
todėl kiekviena jų sava ja 
kultūra didžiuojasi. Su
prantama, kad vienos tau
tos turi didesnę kultūrą, 
kit. mažesnę, dar kitos 
visai*mažą. Bet kiekviena 
tauta turi savąją kultūrą. 
Sociologai jungia su tau
tybe ir taip darydami el
giasi teisingai. Nes jeigu

• v

MJ. Colney, NJ).
Lietuvis Gydytojas

Sėkmingai vartojam saules spin
dulius. Diatherrr.y 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.

sakoma, kad “vokiečiai tu
ri gana aukštą kultūrą”, 
tai tuo pačiu suprantame, 
kad tą kultūrą, apie kurią 
kalbame, sutvėrė ne pran
cūzai, anglai ar kita kuri 
tauta, bet vokiečiai, vokie
čių tauta. Ir jeigu šiandien 
pasaulis naudojasi vokie
čių mokslu, literatūra, iš
radimais ir kitais kultūros 
dalykais, pritaikydami 
juos savo gyvenimo tobu
linimui, tai visur bus pa
brėžiama, kad tą veikalą 
oarašė vokietis, tą filoso
fijos sistemą sukūrė vo
kietis ir tt. Vadinasi, nors 
šiaip tais dalykais ir daug 
kas naudojasi, bet garbė 
tenka vokiečiams, jų tau
tai.

Viena tauta nuo kitos 
kaip tik ir skiriasi kultū
ra, kalba, papročiais ir vi
su tuo, ką ji turi sukūrusi 
nuosavaus — 4ar^>e’ Tiesa 
yra išimčių. Pavyzdžiui — 
Šveicarija. Čia viešpatauja 
trys kalbos: vokiečių, ita
lų ir prancūzų, o tautybė 
yra viena. Arba visai prie
šingai Anglijoj, kur yra 
keletas tautų, o kalba vie
na — angliška. Bet tai tik 
išimtys, gi pasaulio tautų 
didžiuma, kaip minėjau, 
turi savas kultūras, papro
čius, kalbą ir įdarbę. Visas 
tas savybes kiekviena tau
ta brangina ir ugdo viso
mis išgalėmis. Istorija aiš
kiausiai įrodė, kad tik tos 
tautos galėjo ką nors nau
dinga ir sau ir visai žmoni
jai sukurti, kurios laikėsi 
savo kalbos, savo papro
čių, kitaip sakant — tau
tybės.

Tos gi tautos, kurios vi
sa to nebrangino, nesilai
kė, bet lengvai pasidavė 
svetimoms bangoms — se
nai išnyko nepalikdamos 
beveik jokio pėdsako. Tie
sa, daugelį tautų kartais 
ištinka nelaimės (pavyz
džiui kaip dabar 15 tautų 
nustojo laisvės), kaip už
puolę priešai atima joms 
laisvę, pavergia. Netekus 
laisvės tauta privalo dvi
gubai įtempti savo jėgas, 
kad nepasidavus viešpa
taujančio priešo įtakai. 
Tokiose sunkiose valando
se dažnai atsiranda rašy
tojų, poetų, kurie raštu ir 
žodžiu kviečia savo bro
lius kantriai ir ištvermin-

Paul L. Winterling
PLUMERIS

SSTSE Amerikos Vieningumas Šiandien 
kad ir tuos pačius lenkus.:
Jie kartu su mumis išbuvo 
po rusų jungu apie 
metų. Daug jie turėjo sun
kių valandų. Bet tose sun
kiose valandose ;

Common
120 American Unity dabar or

ganizuoja Tautišką Komi
tetą, nariai to komiteto su- 

atsirado s*dės iš atstovų iš visų tau- 
rašytojų ir poetų, kurie įvairiose šalies dalyse, 
savo raštais nedavė tau- f*on^a Franklyn D. Roose- 
iečiams nupulti dvasioje velt apsiėmė būti tokio ko- 

ragindami visomis prie- 1 
monėmis laikytis visa to, 
kas yra tautos brangeny- pietų Astor Viešbutyje,' kuroras Robert H. Jack- 
bė. Didelis lenkų rašyto-I balandžio 3 d. 1 ° x u u
jas H. Senkevičius nekar
tą kreipdavosi į lenkus sa
kydamas: “privalome lai
kytis visa to, kas yra mū
sų, nes kitaip nukrisirne 
kur nors žemai”. Tie žo-

Council for , tų atstovus nepaisant gi- 
i mimo, tikėjimo, rasės už- 
! laikymui ir paplatinimui 
Amerikos idealų dabarti
nėj krizėj.

P. Roosevelticnė ypatin- 
Igai gyrė lojališkumą ame- 
Įrikiečių svetimos kilmės.

miteto garbės pirmininke. | Tarpe kitų garsių kalbė- 
Taip buvo pranešta laike tojų buvo Generalinis Pro-

I

BROCKERTS

60 Ellsworth St 
Worcester, Mass.

PHONE
So. Boston 

2271

Telefonas
Worcester, 5-4335

XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję j 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.

BROADVVAY ir FLEET ST.

John W. Elberth
G—A STORE

The Eguitable Trust Co.

CALVERT ir FAYETTE STS.

Highlandtown Biuras — 3415-17 EASTERN AVĖ.

Amerikan Bank Biuras —

kur dau- son, Senatorius Harold H. 
Burton iš Ohio, Archibald 

i McLoish, Kongreso Kny
gius, M. F. Wegrzynek, lei
dėjas New York Novy 
Swiat, Louis Adamic ra
šytojas, Elmer A. Carter 
negrų redaktorius “Oppor- 
tunity”, Edward Corsi, bu
vęs Imigracijos Komisijo- 
nierium prie Ellis Island ir 
Read Lewis, Common 
Council for American 
Unity direktorius.

Generalinis Prokuroras 
Jackson, tarp kitko sakė— 
“jog nėra rimtaus neloja- 
liškumo tarpe didelio skai
čiaus ateivių Jung. Valsty- 

■ bėse. Paskutiniu karu 
tiek”. Ne! Šitaip nepasa- daug buvo kalbama apie 
kys nei vokietys, nei pran- ateivių nelojališkumą, bet 

nei kas i kad nors tada buvo daug 
daugiau ateivių šioje šaly
je, negu šiandien randasi, 
visvien valdžiai prisiėjo 
suimti tik 2,200”. Jis to- 
liaus sakė jog valdžia šian
dien gali daug geriaus ap- 
siveikti su graunančiu vei
kimu ir judėjimu ar tai a- 
teivių ar piliečių pradėtu.

M. F. Wegrzynek, gyrė 
svetimų kalbų laikraščius 
už jų paramą ir perstaty
mą skaitytojams demo
kratiškų idealų.

Direktorius Lewis, cituo
damas Generolo Crowde- 
r’io raportą apie tarnavi
mą sveturgimusių ameri
kiečių, sakė, jog nei viena 
kita grupė, kaipo grupė 
buvo taip aukštai milita- 
riškų vadų giriama kaip 
svetimšaliai. ĘLIS.

Gyvojo RožanSi
Paslaptys

i ’

'giaus 1,000 įvairių tautų 
‘žmonių dalyvavo.
j Pietūs, kuriuose ponia 
! prezidentienė pirmininka-

■

^Jtusi tau-a. kuri pasaulio 
džiai ne vienam priduoda-11šeimynoje užima 

garbingą vietą. Nedovanai 
didelis mūsų mintyto jas 
V. Vydūnas sako: “Mūsų 
laikais svarbiausias užda
vinys pasirodo auginti 
tautiškumas” (tautybė).

Ypač dar tautybės su
pratimo trūksta Pietų A- 
meiikos išeivijoje. Čia ga
lite susitikti lietuvių, ku
rie šiek tiek apmokę sveti
mą kalbą sako: “man vis-

VO di ąsos ištvermingai
gint savo teises.

Blogiau buvo su mumis, 
lietuviais. Mūsų tauta ne
tekusi laisvės ilgus am
žius neturėjo sąmoningų 
vadų, kurie būtų žodžiu ir 
darbu stiprinę tautą. Mes 
buvome palikti žiauraus li
kimo nuožiūrai. Todėl ne
nuostabu, kad nemaža lie
tuvių dalis pamiršusi savo 
kalbą, papročius, kultūrą 
— ištautėjo. Jie pražuvo 
be pėdsakų. Bet ačiū mūsų 
liaudies, prastų žmonių iš
tvermei, didesnė lietuvių 
tautos dalis vistik išsau
gojo lietuvio vardą, neleis
dama jam pranykti. Ir jei
gu iki Basanavičiaus “Au
šros” mūsų liaudis ins
tinktyviai laikėsi savo, tai 
Basanavičiaus lūpomis ji 
paskelbė sąmoningą atgi
mimą. Nuo to laiko prasi
dėjo tautinės sąmonės bu- 
■dinimas lietuvių tautoje, 
•atsirado inteligentų, mo- 
ikvtų žmonių, kurie netik 
įnesigėdino lietuvio vardo, 
bet pasididžiuodami visur 
vadino save lietuviais, vi- 
Isur kalbėjo lietuviškai, 
knygas rašė lietuvių kal
ba, laikraščius leido, drau
gijas steigė. Lietuvos var
das ėmė skambėti visame 
pasaulyje; tautai pražūti 
pavojus praėjo, sunkiau
sias krizis buvo pergyven
tas. Ir jeigu dabar paklau
sime patys save — kas ne
leido Lietuvai pražūti sve
timose bangose, tai turėsi
me atsakyti: išsaugota lie
tuvių kalba, papročiai, ir 
aukšta dvasinė kultūra. 
Visa tai sudaro tautybė. 
Tik dėka jai mes vėl esa
me sąmoninga ir susipra-

• v

cūzas, nei lenkas, i 
kitas. Negali taip sakyti ir 
lietuvis, nes tai jį, patį že
mina jo šeimą, visuomenę. 
Praėjo tie laikai, kada lie
tuvis nežinojo kas jis yra, 
kada netaip buvo tas svar
bu. Bet šiandieną yra ki
taip. Šiandieną jau reika
linga žinoti kuo esame ir 
ką turime.

Visų pirma svarbu, kad 
lietuviai, kur jie būtų, ar 
įstaigose ar dirbtuvėse ar 
mokyklose, ar kitur — ne- 
sigėdintų savo tautybės, 
nesislėptų, kai pelės po 
šluota, nes tai negražu. 
Lietuvis neprivalo gėdytis 
savęs, bet didžiuotis, kad 
yra lietuvis. Ar imant do
kumentus, 
reikaliukai atliekant, 
sur sakykite, kur to reika
laujama, kad esate lietu
viai. Kokia namų kalba?— 
lietuviška, kokios tauty
bės? — lietuvių ir tt.

Aukštas tautybės supra
timas ir tinkamas jos įver
tinimas bus didžiausias 
mūsų ginklas atvadavimui 
Tėvynės Lietuvos iš da
bartinės vergijos. 
Montevideo, 
Urugvajaus Respublika, 
vo bandė suvesti visų tau-

ar šiaip koki
vi-
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Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So 
Boston, Mass.

Pirmaeiliniai Mėsos dalykai ir kiti valgiai

Baltimore. Md.700 S. Clinton St.




