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Mokesčiai Pavergtoje 
Lietuvoje

— Sovietų Lietuvos fi
nansų komisaras paskelbė, 
kokie nuošimčiai reikės 
mokėti į valstybės iždą pa
jamų mokesčio ir rinklia
vos sovietiškosios kultūros 
reikalams. Tie, kurie už
dirba iki 150 rublių mėne
siui, mokesčio nemokės. 
Uždirbantieji tarp 151 ir 
200 rublių, pajamų mokes
čio moka 3% ir kultūros 
rinkliavos — 2,5%. Mokes
tis ir rinkliava progresy
viai auga nuo uždarbio dy
džio. Pav. uždirbantieji 
daugiau kaip 1000 rublių 
mėnesiui pajamų mokes
čio moka 7% ir kultūros 
rinkliavos — 6%.

Finansų komisaro prane
šime sakoma, kad pajamų 
mokestis ir kultūros rink
liava mokami ne tiktai nuo 
pagrindinio uždarbio, bet 
ir nuo visų kitų pajamų. 
Jame paaiškinama, kad 
darbininkai galį neimti 
jiems tenkančių atostogų, 
už kurias jiems būsianti 
mokama tam tikra kom
pensacija, bet ir nuo šios 
kompensacijos imami mo
kesčiai ir rinkliavos.

taukia Moteris Pi 
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Prancūzai Ir Naciai 
Derybose

*

Vichy, Prancūzija, vas. 3, 
Šiandien Paryžiuje prasi
dėjo tarp Prancūzijos ir 
Vokietijos valdžios atstovų 
derybos dėl sudarymo ge
resnių diplomatinių ir poli
tinių santykių. Vokiečiai 
nelabai patenkinti Prancū
zijos valdžios sąstatu. Vo
kiečiai nori, kad Pierre La
vai būtų grąžintas val
džion. Galimas dalykas, 
kad Lavai bus paskirtas 
[tarpininku tarp Prancūzi- 
' jos ir Vokietijos valdžių. 
Norima sudaryti triumvy- 
ratas.

Vokiečiai Bombaniavo 
Anglijos Aerodromus

Berlynas, vasario 3 —Vo
kietijos naciai lakūnai 
bombardavo Anglijos aero
dromus Mildenhall’e. Su
naikino du bombinius lėk
tuvus ir keletą paprastų 
lėktuvų.
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Londonas, vasario. 3 — 
Kadangi vyrai pašaukti 
karo tarnybai, tai Anglijos 
valdžia reikalauja 200 mo
terų eiti policininkų ir de
tektyvų pareigas.

Kandidatės turi
merginos arba našlės, tarp 
24 ir 35 m. amžiaus, ir ma
žiausia 5 pėdų ir 4 colių 
aukštumo.

Jėzuitai Padare Pasta 
iriuosius Įžadus

būti

— Vilniuje atidarytas 
lenkų teatras, kuris pa
talpintas buv. “Helios” ki
no rūmuose. Šių patalpų 
remontui išleista per 4 mi- 
lionus litų. Be kino, šiuose 
rūmuose anksčiau buvo 2 
krautuvės, restoranas, val
gykla ir kitos įstaigos.

TEL. SOUth Boston 2680TEL SOUth Boston 2680 ANTRADIENIS (Tuesday) VASARIS (February) 4 D.. 1941 M.

Kruvinos Riaušės Pietinėje

Vėl 7 Laivus

Prmas Jung. Valstybių S. S. Amerika, laivas apjuostas prieš-mininiu 
diržu, kuris apsaugo laivą nuo magnetinių minų. Laivas yra puošnus ir 
skaitomas karalienė of U. S. Merchant Marine.

Socialistai - Komunistai
Susimušė Chilėj

I

Santiago, Chile, vas. 3 — 
Vakar socialistai su komu
nistais susimušė Curico 
mieste. Du socialistai pa
vojingai sužeisti. Sakoma, 
kad socialistai, išklausę 
atstovo Manuel Hubnerio 
kalbos, išėjo iš savo centro

I
1

Worcester, Mass. —Sek- namų^ kur buvo suruoštos 
madienį, vasario 2 d. de
šimts Jėzuitų sudėjo pas
kutiniuosius įžadus Holy 
Cross kolegijos Šv. Juoza
po koplyčioje.

komunistų demonstraci
jos. Susiginčijo ir pradėjo 
muštis. Muštynėse panau
dojo šautuvus, peilius ir 

i iazdas.

Graikai Užėmė 10 Mylių Kalno
Athens, Graikija, vasario 

3 — Graikai veda atkaklią 
kovą ant svarbaus kalno, 
kurio jau užėmė apie 10 
mylių ruožą šiaurinėje Kli- 
sura dalyje. Paėmė 270 i- 
talų į nelaisvę.

Pereitą savaitę italai 
bandė pulti graikus 12 kar-

ANGLAI UŽĖMĖ AGORDATĄ
Cairo, Egiptas, vasario 3, Į Lietuvos komunistų parti- 

Britanijos kariuomenė-ja padarė savo oficiozu ir' 
smarkiai sumušo italus pavadino “Emes”, kas reiš- 
užimdama Eritrea’jos gele- kia “tiesa”. Taigi, dabar 
žinkelį Agordatą. Daug i- vadinamoji Lietuvos ko- 
talų paėmė į nelaisvę; su-imunistų partija turės dvi 
naikino 11 tankų; daug ka- į “Tiesas”: vieną žydų ir 

vieną lietuvių kalba.' 
“~...............
pakeitimo į “Emes” proga 
jįvyko specialinės iškilmės,

tų, ir kiekvieną kartą turė
jo trauktis su dideliais 
nuostoliais.

Daug gelbsti graikams 
Anglijos lakūnai, kurie 
smarkiai bombarduoja Va
loną ir tame mieste Italijos 
amunicijos sandėlius.

Karas Indo-Kinijoj
Bangkok, Siamas, vas. 3, 

Tarp Thailandiečių ir 
Prancūzų Indo - Kiniečių 
kilo karas parubežyj, ne
žiūrint to, kad buvo pada-

, rytos paliaubos ir susitar
ta pradėti taikos derybas 
Tokio, Japonijoj šią savai
tę. Pereitą šeštadienį, kaip 

.sako, prancūzų jėgos puo- 
; lė Thailandiečių

FIVE CENTS

140 Nuvežta Ligoninėn

Britai Bombardavo Nacių 
Invazijos Uostus

Londonas, vasario 3 — ka net iki 6,000 markių, 
Vakar Britų oro armada kurios neturi jokios lega- 
smarkiai bombardavo Vo- lės vertės.
kieti jos bazes prie kanalo. į Centralinės Amerikos 
Anglai nušovė tris nacių valdžios išleido įsakymą 
lėktuvus. Bombardavime savo konsulatams Berlyne, 
dalyvavo'lOfFŽhglų lėktų-• Varšuvoje, Kaune ir Stock- 
vų. Daugiausia nukentėjo (holme, kad jie neišduotų 
Prancūzijos pakraštis prie vizų ,kol negauna užtvirti- 
kanalo. Sakoma, kad na-^nimo iš savo šalies užsie- 
ciai nebuvo pasiruošę gin
ti savo aerodromų, sandė
lių ir kitų pastatų.

Pabėgėliai Atv
Neteisėtomis vizomis

Johannesburg, Pietinės pasipriešino policijai. Kilo 
Afrikos Unija, vasario 3— muštynės. Riaušininkai iš- 
Pereitą penktadienį Tran- daužė laikraščių namų lan- 
svaal provincijos sostinėje gus, daug krautuvių langų, 
kilo riaušės tarp kareivių -------------
ir civilių gyventojų, kurie ĄJįs NuskandŪlO 
buvo įtarti veikime prieš 
Angliją. Riaušės numalšin
tos tik sekmadienio rytą, j 

šeštadienį įvyko didžiau-
sias

i Policija panaudojo dras
kančias gaso bombas ir ki- 

į tokius ginklus. Apie 140 
žmonių, daugumoj karei
vių, sužeista 
goninėn.

Riaušės 
penktadienį 
Ossewabrandwag, organi
zacijos susirinkime, kuri 
skaitoma kaipo prieš Ang
liją veikianti organizacija. 
Kaikurie sako, kad susi-Į liejusios užliejo 
rinkimas buvo grynai kul- miestų ir kaimų, 
tūriniais reikalais ir praė
jęs tvarkiai, o riaušės kilo 
tik po susirinkimo, k; 
dalyviai išėję į gatvę pi 
dėjo ginčytis apie politiką.

Policija įsikišo ir norėjo 
išsklaidyti, bet kareiviai

Roma, Italija, vasario 3, 
kraujo praliejimas.. Šiaurinės Afrikos vande

nyno pakraščiuose Vokie
tijos lėktuvai ir Italijos 
submarinai nuskandino vėl 
7 Anglijos laivus. Laivų to
nažas sudaro 25,000 tonų.ir nuvežta Ii-

prasidėjusios 
įvykusiame

Potvyniai Vengrijoj
Budapest, Vengrija, vas. 

3 — Per pastarąsias dvi sa
vaites šiltas oras ir lietus 
pripildė upes, kurios išsi- 

keletą 
Tiza,

Vengrijos antra didžiausia 
upė, išsiliejo ir užliejo 40,- 
000 akerių žemės arti Sze- 
_ l armija
gelbsti potvynių paliestų 
kaimų ir miestelių gyven
tojams.

ada 000 akerių žemės a: 
pra- ged. Sumobilizuota

niu ministerijų.
Daugiausia tokiu vizų be 

užsienių ministerijų leidi
mą išduoda tūli garbės 
konsulai.

Pabėgėliai atvykę su to- 
______ kiomis vizomis negali apsi-

Panama, vas. 3 — Daug, gyventi. Panamos valdžia 
iš Vokietijos, Austrijos ir. reikalauja, kad kiekvienas 
Lenkijos pabėgėlių atvyk-; pasažierius be vizos negali 
sta į šią šalį neturėdami išlipti iš laivo, jeigu jis ne
tikrų dokumentų. Sakoma, turi su savim $3,000. Sako- 
kad pabėgėliai išgauna ma, kad daugiausia tokių 
vizas, už kurias jie sumo- beverčių vizų turi žydai.

ta Su

Dirbtuvėse

ADF. UNIJA FORDO
DIRBTUVĖSE

*■' O

ro medžiagos ir kanuolių 
pagrobė. Agordatas yra tai; 
susisiekimo centras. Italai 
priversti trauktis į sauges- j 
nę vietą.

Keturiosdešimts mylių 
nuo Agordato yra kita 
svarbi pozicija, kurią ang
lai nori užimti, tai Baren- 
tu/»kur yra 15,000 ar 17,000 
italų kareivių, pasiruošu
sių ginti. Kitos Anglijos 
karo jėgos varosi pirmyn 
rytuose palei Stetit upe 
prie Eritrea ir Etijopijos 
rubežiaus. Ten užėmė Bia- 
cundi miestelį.

Anglai nori padalinti I- 
talijos koloniją į dvi dalis.

Halai koncentruojasi a- 
pie Keren.
~ Ligšiol Kaune ėjo žy

dų kalba dienraštis ‘Telks?* 
blatt”. Dabar šį laikraštį

Elizabeth, N. J., vas. 3—, Phelps-Dodge Copper Pro- 
Phelps Dodge dirbtuvės ducts korporacijos dirbtu- 
darbininkai išėjo į streiką. Į vių darbininkų streikas už- 
Toje dirbtuvėje dirbo sibaigė, ir darbininkai grį- 
1,600 darbininkų. Tos pa- žo darban. Sakoma, kad dėl 
čios kompanijos įvairiose' streiko Elizabethe, N. J. ir 

j kitose vietose dirbo apie Mobile, Ala., kur streikavo 
7,000 darbininkų.

Phelps Dodge kompanija 
, ._  . .. . , . • ,• * _ i fnri valdžios uzsak^^mų užj ĮukraĮcių; steigtas _ specialmis rusų 230 milijonų dolerių.

Streikieriams vadovauja 
CIO — United Elektrical, 
Radio Worker’s and Ma- 
chinists unija.

Darbininkai reikalauja 
pripažinti tokią uniją, ko
kią jie pasirinks, ir reika
lauja grąžint darban at
leistus dėl unijinio veikimo

Folksblato”pavadinimo K ate 
inVoitimn i “K.nnoc” nrnora r

jėgas

— Prie sovietų Lietuvos

komunistinių 1 
redaktoriai pasakė kalbas, knygų skyrius.

I

Darbininkų Radio Koncertas
Sekmadienį, vasario-Feb. 9 d., 7 vai. vakare, Mu- 

nicipal Building svetainėje, Broadway, So. Bostone į- 
vyks Darbininkų Radio KONCERTAS. Programą iš
pildys įžymūs dainininkai-ės, muzikai, šokėjai. Paį-
vairinimui programos bus parodyta gražūs judami' darbininkus, 
paveikslai.; ; " ’ ' ’ Jung. Valstybių valdžios

Nuoširdžiai kviečiame visus iš visos Naujos An- atstovai bando darbinin-
glijos lietuvių kolonijų į koncertą atvykti ir pasige
rėti gražiomis lietuviškomis dainomis, muzika ir šo
kiais.

kus su darbdaviais 
kinti.

šutai-

Įžanga tik 50 centų. Koncerto pelnas skiriamas 
Darbiiiifikų Radio programos išlaikymui, plėtimui ir 
turtinimui. h. >

U
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ElizabetH, N. Ji;vas. 3 —

iš viso 4,800 dajžtininkų, 
13,500 darbininkų buvo be 
darbo, kur dirbo apsigyni
mui darbus.

CIO unija pasirašė su
tartį su Phelps - Dodge Co- 
pper Products korporacija, 
Elizabethe, ir Alabama 
Drydock and Shipbuilding 
kompanija, Mobile.

Kanada Pasiruošus Siųsti 
Armijų

Ottawa, Canada, vasario 
3 — Kanados premieras 
King praneša, kad pasiruo
šimas daromas pasiųsti 
kuogreičiausia didžiulę ar
miją lakūnų, pėstininkų ir 
motorizuotų , būrius karei
vių į Angliją.

Washington, D. C., vas. 
3 — William Green, Ame
rikos Darbo Federacijos 
pirmininkas, praneša, kad 
dauguma Fordo darbinin
kų nubalsavo prisidėti prie 
Amerikos Darbo Federaci
jos unijos. Fordo Motor 
kompanijos Lincoln ir Ri
ver Rouge įstaigose, Mi- 
chigan valstybėje, dirba a- 
pie 60,000 darbininkų.

Amerikos Darbo Federa
cijos viršininkai ramiai 
Dravedė organizavimo dar
bą Fordo dirbtuvėse.

Fordo kompanijos Lin
coln dirbtuvėse darbinin
kus organizavo ir CIO, ir 
jos viršininkai sako, kad 
dauguma darbininkų susi
rašė į CIO Automobile

Workers uniją. CIO virši
ninkai esą padavę prašymą 
Darbo Santykių Tarybai, 
kad pripažintų tą uniją, 
kaipo vienintelė darbinin
kų atstovybė.

CIO griežtai pasmerkė 
ADF anti-unijinę praktika. 
William Green atsakė, kad 
Fordo kompanijos, kaip ir 
kitų kompanijų darbinin
kai, turi pilna laisvę pasi
rinkti sau uniją.

Turi būti niekas tiek 
daug nekenkia darbinin
kams ,kaip unijų viršinin- 

I ku nevieningumas. Jeigu 
CIO ir ADF veiktu bendrai, 
tai darbdaviai būtu bejė
giai prieš organizuotus 
darbininkus.

SMETONA VYKSTĄS
BRAZILIJON

Spaudos žiniomis, prez. t lietvių pabėgėliu — ju tar- 
Antanas Smetona sausio'ne Yčų šeima, karininkas 

išvyko iš Lisbono, Kuizinas, karininkas La- 
Portugalijos laivu į Brazi- banauskas, kunigas Pran- 
liją. Kokiais sumetimais ciškus Justinas Vaškys. J. 
prez. Smetona pakeitė sa- Vaitkevičius, A. Daugir- 
vo nusiteikimą vykti į das, grafas Tiškevičius. 
Jung. Valstybes nepasako
ma. bet spėjama, kad jis 
įsitikino, jog Pietinėje A- 
merikoje galės ramiau gy
venti.

28 d.

Trylika Lietuvių lisbc^cje

Pranešama, kacį.įLisbo- 
ną, Portugaliją atvyko 13

Pabėgėliai iš pavergtos 
Lietuvos rūpinasi išgauti 
Jung. Valstybių vizas ir 
važiuoti į Ameriką.

— Sovietų Lietuvos mais
to pramonės komisariato 
uždarbio skyriaus viršinin- 
k? paskirtas “draugas” I. 
M. I>peliušnikov.



Antradienis, Vasario 4,1941

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
— “Tarybų Lietuva” ra

šo: Lapkričio 6 d. Šaukėnų 
valse., žagariu valstybinio 
ūkio darbininkai arė bul
vienojus. Bet kažkodėl 
nakčiai lauke paliko mai
šus su bulvėmis. Visi tie 
maišai su bulvėmis pra
stovėjo 3 dienas. Per tą lai
ką buvo gana stiprus šal
tis, visos paliktos bulvės 
sušalo”. Laikraštis klau
sia, ar tai apsileidimas ar 
bloga valia. Galime iš sa
vęs tik pridurti, kad tai tik 
bolševikiška tvarka sov- 
chozuose. Taip “tvarkosi” 
visa sovietų Rusija, tai ko
dėl sovietų Lietuvoje turi 
būti geriau!

I

I

Mitingų Banga

— Paskelbus okupuotoje 
Lietuvoje rinkimus į sovie
tiškuosius organus, visą 
Lietuvą užpylė mitingų 
banga. Nelaimingiems ir 
visokeriopą skurdą ken
čiantiems okupuotosios 
Lietuvos gyventojams dar 
nesuspėjus atsigauti nuo 
mitingų, kurie buvo ren
giami ryšium su rusų bol
ševikų revoliucijos 23 me-j 
tų sukaktuvėmis, kaip da
bar vėl jie tampomi po mi
tingus, kuriuose jie turi 
reikšti “padėką” už rinki
mų į aukščiausiąją tarybą 
paskyrimą. Mitingų liga 
užpuolė kraštą. Juos šau
kia fabrikai, įstaigos, įmo
nės, į juos varomi mieste-' 
lėnai ir kaimo gyventojai. 
Matyti, Maskvos okųpąp; 
tai nepasitiki savo pasam
dytais lietuviškais bolše- 
vikėliais, todėl į Lietuvą 
prigrūsta ne tik šimtai, bet 
ir tūkstančiai agitatorių iš 
visų Rusijos pakampių. 
Visi mitingai vyksta pagal 
bendrą režisūrą. Į mitin
gus suvarytiems žmonėms 
paskaitoma paskaita apie 
Stalino konstituciją, po to 
prasideda “mylimiausiojo 
ir genialiausiojo” Stalino 
liaupsinimas, o pabaigoje 
perskaitoma iš anksto pa
ruošta rezoliucija, kuri 
prasideda ir baigiasi “dar 
mylimesniojo ir dar genia- 
liškesniojo” raudonojo ca
ro kėlimu į padanges už 
tai, kad jis “suteikė garbę 
ir laimę rinkti atstovus į 
demokratiškiausi pasauly
je organą — aukščiausiąją 
tarybą”.

' Būtų bergždžias laiko 
gaišinimas sustoti ties vi
sais tais suparlatyvais, ku
riuos per mitingus vartoja 
Stalino padų laižytojai. 
Matyti, jau net ir Lietuvos 
bolševikėliams pasidarė 
per koktu nuo visų tų šlyk
ščiai saldžių žodžių, kurie 
dabar skamba per šimtus 
ir tūkstančius mitingų. At
siranda ir tokių žmonių, 
kuriems liežuvis nebepasi
suka, kartojant tuos pa
čius superlatyvus “myli
miausiam ir geniališkiau- 
siam” Stalinui. Todėl ofi
ciozas “Tarybų Lietuva” 
paskelbė rūstų straipsnį, 
kad liaupsinimas nesąs 
dar pakankamas. Pasak 
jos, “pradžioje rinkiminės 
kampanijos labai neišmin
tingai ir neteisingai elgia
si tie agitatoriai, kurie su
šaukę mitingą pasako, kad 
tada ir tada įvyks rinki
mai į TSRS aukščiausiąją 
tarybą, išreiškia padėką 
draugui Stalinui ir, ištrau
kę iš kišenės, pasiūlo susi
rinkusiems priimti rezo
liuciją”. Iš Maskvos at
siųstomis agitacijos ‘spe- 
cams’ Lietuvoje vartojami 
superlatyvai dar atrodo 
nepakankami, todėl žmo
nės raginami reikšti dar 
didesnį “džiaugsmą ir pa
dėką” raudonosios gaujos 
vadui — Stalinui.

Per visus bolševikiškus 
Lietuvos laikraščius perė
jo kažkokio rusų agitato
riaus Michailovo straips
ni^, kuris pamoko, kaip tu
ri būti rengiami mitingai. 
Šis maskoliškas kultūrtre
geris papasakoja, kokius 
jis turįs patyrimus sovietų 
Rusijoje. Esą, jis mitingus! 
visada pradėdavęs taip: —' 
užsuka gramafoną, įdeda 
Stalino plokštelėje įkalbė
tą kalbą ir visi dalyviai bu
vę labai patenkinti.

Reikia pripažinti, kad šis 
išradimas tikrai yra sta- 
chanoviškas. Kam visiems 
aušinti burną ir kartoti 
tuos pačius superlatyvus, 
kuomet vieton agitatorių 
galima po kraštą paskleis
ti gramafonus ir pastatyti 
juos mitinguose? Juk vis 
vien mitinguose kalbama 
tas pats, tad gramafonai 
puikiai atstotų agitato
rius. Bet visa bėda ta, kad 
“galingosios” sovietų są
jungos pramonė yra tokia 
“galinga” jog ji neįstengia

v •

pagaminti pakan k a m o 
skaičiaus mechaniškų gra- 
mafonų, todėl į mitingus 
paleidžiamos gyvos papū
gos, kurios temoka vieną 
žodį: Stalin, Stalin ir taip 
toliau...

Šalia “padėkos” Stalinui 
už “rinkimų” paskelbimą, 

i okupuotoje Lietuvoje va- 
roma kita propaganda: į- 
sitraukti “rinkimų” proga 

i į socialistines lenktynes, 
i Tad vėl darbininkai, gy
vendami pusiau alkaną gy
venimą, raginami įtempti 
savo paskutines jėgas ir 
dirbti okupantų naudai. 
Dirbti už du ir tris žmones, 
o atlyginimą gaus tokį, 
kad jo užteks juodos duo
nos plutai.

v •

— Kokia sovietų Lietuvo
je viešpatauja šnipų bai
mės manija, sužinome iš 
tokio aprašymo “Tarybų 
Lietuvoje”: “apie reporte
rio apsilankymą “Pirmyn” 
fabrike:
— “Ko tamstai reikia” — 
klausia fabriko direktorė.

Laikraščio bendradarbis 
paaiškina.
— Kas čia tamstą įleido?
— Paaiškinau koks reika
las ir įleido.
— Ar leidimą, draugas, tu
ri?
— Kokį?
— Iš kompartijos.
— Ne...
— Tai iš kur aš galiu žino
ti, kad tamsta, draugas, 
nesi sabotažninkas ar sme- 
tonininkas?
— Tik jau! Galit pakelti 

trūbelę, paskambinti ir 
draugei redaktorius pasa
kys, kad aš tikrai esu to 
laikraščio bendardarbis.
— O kuo aš tikra, kad iš 

ten koks smetonininkas 
neatsilieps?
— Keista...
— Visai ne. Draugas, pa

vyzdžiui, gali pradėti dar
bininkus agituoti.
— Agituot? Bet gi drau

gė direktorė gali pasiklau
syti, ką kalbėsiu.
— Ką aš čia klausy

siuosi...”
Tuo oficiozo reporteriaus 

atsilankymas ‘Pirmyn’ fa
brike pasibaigė. Net ofi
cioze “Tarybų Lietuvoje”, 
pasirodo, galį sėdėti sme- 
tonininkai...

I

ii
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!“Tėve, atleisk jiems, nes jie! 

nežino ką darą”.

DARBININKAS

JAPONAI NORI UŽGROBTI 
UŽSIENIŲ NUOSAVYBES

Tokio, Japonija, vas. 3 —tinėje Indijoje, ir daropa- 
Japonija, kad susistiprinti stangas legaliai nusavinti 
militariai, politiniai ir eko-visas užsienių nuosavybes, 
nominiai, atsisakė tartis jeigu būtų reikalas, kad 
su Olandijos atstovais dėl apsaugotų Japonijos nuo- 
nuosavybių Olandijos Ry-savybes užsieny j.

prievartos keliu. Kokią 
prievartą jis mano taikinti 
Amerikos lietuviams, Klei
nas nepasako.

Papildomomis žiniomis 
patirta, kad privatūs Pa
ryžiaus Pasiuntinybės kai 
kurių tarnautojų daiktai 
Sovietų užgrobti ne pačio
je Pasiuntinybėje, bet pri
vačioj patalpoj, kuri Pa
siuntinybei nepriklausė.

Okupavus Sovietams Lie
tuvą paruošiamieji darbai 
vokiečių repatrijacijai iš

Presidentas Rooseveltas laike inauguracinės kal
bos pabrėžė savo tvirtą tikėjimą į demokratiją ir tuo- 
mi įrodė, kad bet kokios diktatūros nepakęs, neš dik
tatūra neša laisvės suvaržymą ir tt.

L. P.Ž
Tenka patirti Sovietų 

GPU Lietuvoje prievarta 
ir grąsinimąis verbuojanti 
informatorius įvairiuose 
gyventojų sluogsniuose.

Kartas nuo karto pasiro
dydavo ir pasirodo Sovietų 
leidžiamuose lietuvių kal
ba laikraščiuose, Lietuvo
je, straipsnių pasirašytų 
asmenų, kurie keldavo tam 
tikro nusi^įębėjimo. Bū
davo nesuprantama, kaip 
tas ar kitas asmuo galėjo 
panašiai patašyti.

Ryšyje su tuo, tenka pa
tirti, kad dabartiniu metu 
kai kurių asmenų pavardės 
dedamos po, svetimais 
straipsniais. Pasirašan-

čio pavardė naudojama ar
ba prieš to asmens norą 
arba jo neatsiklausus.

Nesenai Vokietijoje stai
ga širdies liga mirė iš Lie
tuvos abėgęs Andrius Vo
sylius. Jis buvo žymus 
pramonininkas ir žinomas 
finansų srityje. Jis ilgą lai
ką buvo Lietuvos Prekybos 
ir Pramonės Rūmų Kaune 
pirmininkas* ... .

’ -J *

M. Miliukas, žymaus A- 
merikos lietuvių veterano 
kun. A. Miliuko brolio sū
nus, atvyko į Ameriką. M. 
Miliukas tarnavo Ameri
kos konsulate Kaune.

Prekybininkas, Vaitkevi-

tĮ

— Sovietų Lietuvos že
mės ūkio komisaras pa
skelbė tokį reikšmingą į-

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus 

---- IR-----  

STACIJOS 
Parašė

r* <

sakymą: “Nuo įvežtų iš 7,232.052 rubliai, 
užsienio suaugusių veisli- čiuojant litais, šios sumos 
nių paukščių imamos padidėja dar 10%. Šie visi 
kraujo prabos ištyrimui j trys bankai, ypač Ūkio 
puliorinės infekcijos at- i Bankas, turėjęs skyrius 
Žvilgiu. Iki gaunamas at- , visuose apskričių miestuo- 
sakymas apie tyrimo davi
nius, paukščiai laikomi ve- 
terinarijos valdybos nuro- plačiai dalyvavo Lietuvos 
dymu atskiroje patalpoje, ūkio gyvenimo kreditavi- 
izoliuoti nuo vietinių pauk- i me. Dabar visas šis turtas 
ščių. Gauti iš užsienio atiteko sovietiškam Komu- 
kiaušiniai perinami veteri- natiniam Bankui.
narijos valdybos nurody- , Komunalinio banko kapo
tose peryklose atskirai talas siekia 22,500,000 rub- 
nuo kitų kiaušinių. Išsiritę lių. šiam reikalui 6,300,000 
iš kiaušinių jaunikliai lai- rublių skirta iš sovietinės 
komi atskirą! nuo kitų na- i Lietuvos valstybės biudže- 
minių paukščių iki jie su- to, o, likusius pinigus su

rinko iš minėtų trijų likvi
duotųjų bankų. Komunali
nio banko centras bus Vil
niuje, o Kaune, Šiauliuose, 
Panevėžyje ir Mariampolė- 
je steigiami jo skyriai.

Skai-

se surinkdavo iš Lietuvos 
gyventojų santaupas ir

auga (6—8 mėn.)”.
Tenka pastebėti, kad 

“draugas” komisaras kal
ba apie kažkokį užsienį, 
tuo tarpu jis turi galvoje 
Sovietų Rusiją. Išeina,kad 
“galingoje” sovietų Rusi
joje net paukščiai ir kiau

liniai yra taip bacilų ap
sėsti, jog jų negalima 

(drauge leisti su vietiniais.

Kun. Pr. Juškaitis nviiiwvnllnn> VOVnim

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

1 džiais mokino, tą mirdamas - kentėdamas patvirtino.

Šioje knygelėje kiekvienas Kristaus žodis atvaizduotas Kristaus pa
veikslais. Knygutė labai vertinga ir reikėtų kiekvienam įsigyti. Taipgi 
šioje knygelėje yra ir labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.
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— Sovietų Lietuvoje 
steigtas Komunalinis ban
kas, kuris pasisavino šių 
nepriklausomoje Lietuvoje 
veikusių bankų turtus: Ū- 
kio Banko, Tarptautinio 
Banko, ir Vilniauš miesto 
Taupomosios Kasos. Ūkio 
Banko aktyvai siekė 54, 
990,919 rublių, Tarptauti
nio Banko — 12,095,778 
rubliai iPViftfiiu^ miesto 
Taupomosios Kasos —

i-

— “Draugo” Paleckio pa
skirti “vykdomųjų komite
tų” pirmininkai jau pradė
jo periminėti pareigas iš 
ligšiolinių burmistrų ir ap
skričių viršininkų. Kauno 
mieste iš ligšiolinio bur
mistro Dr. A. Garmaus pa
reigas perėmė vykdomojo 
komiteto pirmininkas 
“Draugas” Al. šimanas. 
Dr. Garmus ta proga pa
brėžė, kad jis Kauno mies
to valdžią perduodąs “tik
riesiems šeimininkams”.

— Geležinkelių valdyba 
praneša, kad atspausdinta 
keleivių traukinių tvarka
raščio knygutė rusų ir lie
tuvių kalbomis.

čius Antanas, buvęs auto
mobilių atstovas Kaune, y- 
ra pakelyje į Braziliją.

Labanauskas Povilas, bu
vęs “Prezidentas Smeto
na” kapitonas ir jūrų kari
ninkas Kuizinas yra pake
lyje į Ameriką.

Kun. Kaz. Barauskas, 
dirbęs paskutiniu laiku 
Katalikų Veikimo Centre 
iš Vokietijos yra išvykęs 
tikslu pasiekti Ameriką.

Netrukus žada pasirody
ti leidžiamas Šveicarijoj _
laikraštis lietuvių kalba Lietuvos į Vokietiją, buvo 
skiriamas Europoje gyve-, tęsiami. Šiomis dienomis 
nantiems lietuviams.

M. Tubelytei, atvykusios 
iš Lietuvos p. J. Tubelienės 
dukteriai, vienos krikščio
niškos Institucijos suteikia 
stipendiją studijuoti vie
noje Floridos kolegijoje.

Okupavus 
Lietuvą, kurį laiką Lietu
vos - Vokietijos sieną sau
goję ir pereinančių doku
mentus tikrinę tiktai lietu
viai. Sovietai praktikuoda
mi maskuotąjį “legalumą”! 
privertę Lietuvos įstaigas 
“prašyti” Sovietų padėti 
saugoti Lietuvos - Vokieti
jos sieną. Šitokių “prašy
mų” pasiremdami, Sovie
tai pasiuntė į pasienį savo 
karius su kulkosvaidžiais, 
šunimis ir tt. saugoti pa
bėgėlių.

Šiomis dienomis mirė 
Afrikoje tarptdu t i n ė s 
skautų organizacijos įstei
gėjas ir vadas Lord Baden- 
Pawell. Jis viešėjo Lietu
voje su onia ir palydovais 
ir buvo Palangoje 933 me
tais. Lord Baden - Powell 
ir jo palydovai, ypač anglų 
generolas A. Burt, gražiai 
atsiliepė apie tą kelionę ir 
praleistą Lietuvoje laiką. 
Lord Baden-Powell buvo 
apdovanotas Lietuvos Di
džiojo Kunigaikščio Gedi
mino ir Lietuvos skautų 
ordinais. Lietuvos skautų 
organizacija paskutiniu 
metu buvo plačiai žinoma 
ne tik Lietuvoje, bet visa
me pasaulyje, skautų tar
pe.

Visom užsienyje veikian- 
čiom Lietuvos Pasiuntiny
bėm ir Konsulatams su
laikyta Lietuvoje išeinan
čių laikraščių siuntinėji
mas.

Advokatas Robinzonas iš 
Kauno ir jo brolis, tarna
vęs Žemės Ūkio Ministeri
joje, Kaune, atvyko į Ame
riką ir apsigyveno New 
Yorke.

Baltijos- Amerikos Drau
gija Vašingtone suruošė 
paskaitą tema: “Lietuvių 
kalba kalbotyros atžvil
giu”. Paskaitą laikė Dr. 
Allen Harrison Fry, profe
sorius sanskrito kalbos ir 
palyginamos filologijos 
Katalikų Universitete.

Tenka patirti, šv. Kazi
miero Draugijai Kaune 
priskirtas komisaras, žy
das Kleinas, rašinėja Ame- 

, rikos lietuviams laiškus 
ragindamas atsilyginti 
skolą. Priešingu atveju jis 
esą pinigus išieškosiąs

• v

| prieita susitarimo. Šovie- 
i tai sutiko leisti vokiečių 
I tautybės žmonėms persi
kelti į Vokietiją.

Spėjama, kad po vokie
čių iš Lietuvos repatriavi- 
mo, Sovietų teroras Lietu
voje dar labiau sustiprė- 

Sovietams siąs.
Maryland valstybėje, kur 

Lietuvos Neriklausomybės 
sukaktuvių diena iš se
niau yra askelbta valsty- 

įbinė šventė, Baltimoriečiai 
'lietuviai rengiasi šių metų 
vasario mėn. 16 d. šventę 
minėti tradiciniu, toje vie
toje valstybėje priimtu, iš
kilmingumu.

Nepriklausomybės šven
tės minėjimui ruošiasi ir 
Lietuvių Draugija Vašing
tone.

Londonas, Sausio 11 die
ną, šeštadienio vakare, 
Lietuvos Atstovybė Lon
done turėjo keletą labai 
nejaukių valandų: “Mūsų 
gatvė buvo nusėta šimtais 
spragamai padegamų bom
bų, kurių dvi krito ant 
mūsų namo, bet laiku už- 
gęsintos. Astuonios mūsų 
darželyje, viena jų nespro
gusi. Mūsų kaimyniai na
mai sudegė, kiti artimi 
gaisrai užgęsinti. Lietu
vos Pasiuntinybė nuosto
lių neturi. Ministras Balu
tis ir kiti Pasiuntinybės 
nariai išliko sveiki”. 
1941 m. sausio 14 d.
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savo auką, jei jis bus rei
kiamai aktyvus dalyvis, 
skleis narių ir nenarių tar
pe tik kilnias idėjas, for
muos savo organizacijos 
veikimui pagyvinti būdus 
ir pirmoje vietoje statys 
ne savo, bet organizacijos 
ir visos visuomenės reika
lus. Ir taip toliau. Trumpai 
sakant kiekvienas žmogus, 
kuris tik gera valia, meke
no neverčiamas ir savo tik
rojo pajėgumo neslėpda
mas, atiduos savo krašto,

stoti gražu nelygion kovon • savo tautos ir visuomenės 
! prieš tokią gausybę priešų, gyvenimo lygiui pakelti 
!o jie vis tiktai stojo, auko- galimai daugiau savo jėgų, 
J—J, ‘ ~ 1 • — laimėjo! jo prireikus ir savo asmens 
Šiandien ir vėl sunki oku- išteklių atatinkamą dalįSenovėje aukos sąvoka 

nebuvo sudėtinga. Auka 
> savo 

santykį su dievybe, atsiža
dėdamas reikalingų daiktų 
ir skirdamas juos dievų 

' garbei.
i Naujausiais laikais au-

Švenč. Panelės Įsivesdinimo šventė (Grabnyčios) . ......
moko mus klusnumo religijos įstatymams. Dievo Mo- 
tina, būdama laisva nuo gimtosios Adomo nuodėmės, 
buvo taip pat laisva ir nuo apsivalymo pareigos. Bet 
ji tą pareigą atliko, kad duotų mums pavyzdį klusnu- į 
mo Dievo ir Bažnyčios įsakymams.

Apsivalymo šventė primena mums taip pat būti-
ną gyvenimo pareigą — apvalyti sielą nuo nuodėmių. k°s sąvoka išsiplėtė. Ji a- 
Tai atliekama per išpažintį. Bet esminis išpažinties. Pima ne tik religiniais mo- 
tikslas yra tas, kad žmogus pataisytų savo gyvenimą, tyvais daromus aukoji- 
vadinasi, imtųsi sėkmingų priemonių savo silpnybėms mus» t>et kiekvieną zmo- 
pašalinti. Mūsų silpnybės skaitlingos ir įvairios, bet jų &aus savo jėgų ar daikto 

gera valia atidavimą tų 
dalykų reikalingam kitam 
žmogui arba visam žmo
nių sambūriui grynai žmo
niškumo ir socialiniais mo
tyvais. Pagrindinis daly
kas čia yra tas, kad atida
vimas savo daikto ar pa
tarnavimas kitam tik tada 
reikš auką, kada tatai da
roma kilniu tikslu. Jeigu 
dousime piktadariui tokią 
priemonę, kuria pasinau
dodamas jis galėtų leng
viau įvykdyti nusikalsta
mąjį darbą, jei aukosime 
žinomam girtuokliui svai
galų, kuriais jis nuodys 
save ir drums kitų žmonių 
rimtį, jei bet kuria forma 
šelpsime apsileidėlius bei 
tinginius, kurie nenori 
dirbti, ir padėsime nusi
kaltėliui išvengti pelnytos 
bausmės — nepadarysime 
aukos. Tai bus tik papraš- 
čiausias geriems visuome-

šaltiniai tik du kūno ir dvasios nuodėmės, šaltiniai ne
skaitlingi, bet kaip gausus jų turinys! Vien tik nuodė
mių rūšims išskaičiuoti prireiktų ištiso ilgoko straips
nio. Tačiau jų skaičiuoti nereikia: ir be to esame gerai 
su jomis apsipažinę. Žinome taip pat ir jų šaltinius: 
dvasios nuodėmių motina yra puikybė. (Kai kas sako, 
kad tinginystė, bet ši pastaroji yra ne motina, bet dir
va mišriems nusikaltimams veistis). Ką gi išvardyti 
kūno nuodėmių šaltiniu? Man, rodos, kad lietuvių gy
venime tai bus ne kas kits, tik girtuoklystė. Tai pigu 
suprasti. Protas tai žmogaus šeimininkas. Jei jis svei
kas ir blaivas, tai sklandžiai ir tiksliai tvarko gyveni
mo vairą. Bet jei pakrikęs ar nuo svaigalų aptemęs, 
tai jau vairuoti nebeįstengia, ir gyvenimo bangos ne
ša laivelį kur tinkamos — vėjams ir audroms paskan- 
dyti. Tuo būdu girtuoklis ir beprotis kits kitam pana
šūs: abu lygiai nepajėgia savo gyvenimo sutvarkyti. 
Ir jų darbai labai panašūs. Skirtumas tik tas, kad be
protis bei pamišėlis už savo poelgį neatsakingas, gi 
girtuoklio darbai įskaitomi jo sąžinės sąskaiton.

Vyskupas Valančius su širdgėla stebėjo, kad lie
tuvių tautos gyvastį ėda dvi pasibaisėtinos ydos: gir
tuoklystė ir tamsybė. Jis ėmėsi priemonių abiem sy
kiu likviduoti. Uoliai pradėjo platinti blaivybę ir ap- 
švietą. Per keletą metų pasiekė tokių gražių pasek
mių, kad sublaivybino visą Lietuvą ir įsteigė kelis šim
tus parapijos mokyklų vaikams ir skaityklų suaugu
siems. Dėja, “tamsybių galybės”, kurioms buvo gadi
namas iš girtuokliavimo daromas biznis, pradėjo truk
dyti kilnų Vyskupo Valančiaus darbą ir su pagalba ru
sų vyriausybės visiškai jį likvidavo. Vysk. Valančiui 
mirus, blaivybė Lietuvoj vėl susilpnėjo.

Taip visados blaivybės darbuotėje: reikalinga uo
li* gyva ir neilstanti agitacija. Tai tarsi plaukimas 
prieš vandenį: minutei nuleisi rankas ir vanduo neša 
atgal. Blaivybei išplėsti ir palaikyti reikia ne tik pasi
šventusių darbuotojų, bet ir ryžtingų, neilstančių va
dų. K.

Ne tiek yra svarbu, kad 
Mussolinio kariuomenė ne
atsilaiko prieš Britus Afri
koje ir prieš Graikus Al
banijoje, kiek svarbu žino
ti, kad Italijos tūkstančiai 
kareivių ir vadų, vietoje 
trauktis nuo priešo, laukė 
kol juos paėmė į nelaisvę. 
Kada 30,000 kareivių nu
meta ginklus ir pasiduoda 
į priešo rankas, tada yra 
aišku, kad jie prievarta 
buvo varomi į karą, kad jie 
nepasitenkinę vyriausybės 
tvarka ir vadovybe.

Italai yra narsūs kovoto
jai už savo teises, už savo 
krašto interesus. Bet šis 
Mussolinio pradėtas karas 
įrodo, kad žiųonės nemato 
reikalo nei prasmės kovoti. 
Italija nebuvo karui prisi
rengus, neturėjo užtekti
nai karinės medžiagos, o 
labiausia kareiviuose, ir a- 
belnai žmonėse, nebuvo 
kariškos dvasios. Diktato- 
iil(S Mussolini karą pradė
joprieš visuomenės nusi
statymą. Ir šitą faktą įro-

I

do vėliausieji Italijoje į- 
vykiai.

Radio ir laikraščiai pra
neša apie didžius sukili
mus šiaurės Italijos mies
tuose. Gyventojai ir karei
viai kovoja prieš vyriau
sybę. Reikėjo Hitlerio ka
reivių sukilimus numal
šinti. Mussolini, be abejo, 
sukilimus ir gyventojų ne
pasitenkinimus nujautė, 
nes sausio 20 dieną, pasita
ręs su Hitleriu, pavedė Ita
liją Hitleriui.

Iš Berlyno atvažiavo į 
Romą Dr. Kari Clodius, e- 
konomikas, su 35 pagelbi- 
ninkais. Atsiųsta daugybė 
ginkluotos kariuomenės; ir 
pareikšta, Italijos spaudoj, 
kad “gyventojai su džiaug
smu sutiko Vokietijos ka
riuomenę”. Reiškia, Mus
solini liko Hitlerio tarnas, 
Italija Vokietijos valdžioje.

Mussolinio žentas, gra
fas Galeazzo Ciano, per il
gus metus buvo Italijos už
sienių reikalų ministras, 
bet Hitleriui įžengus į Ita-

Pasiaukojimas
nės įpročiams nusižengi
mas.

Taigi, auka yra geravalis 
atidavimas. savo daikto, 
jėgos, netgi savo sveikatos 
ar gyvybės tiktai kilniam 
tikslui. Kai remiame kūdi
kių ar senelių prieglaudas, 
kai sušelpiame gaisro su
naikintą kaimyną, kai vi- tiek ir visiems, 
somis savo jėgomis, svei- j suomeninės aukos bei pasi-i 
katą ir net gyvybę pavo-j 
jun statydami, gelbėjame ’ 
nelaimės ištikrąjį žmogų, 
darome, be abejonės, tikrą 
auką.

Duodančio, patarnaujan-i 
čio ar pasiaukojančio veik- Į 
smus giliausiai įprasminai 
ne jų didumas ar reikšmė, 
o ta nuotaika, kuri gaubia 
tat darančiųjų širdis. Bet 
kuri auka, patarnavimas 
ar net pasiaukojimas tik 
“dėl žmonių akių”, tučtuo
jau nustoja savo gilios 
prasmės. Kas daro nors ir 
didžiausią auką, bet tuo 
pačiu metu žvalgosi į šalis, 
ieškodamas įvertinimo, 
dar nenusipelno geravalio 
vardo. Bus daug vertesnė 
auka to eilinio geraširdžio, 
kuris gal paskutinį savo 
pesą bei dolerį kukliai ir 
nematomai įmeta į nuoša
liai pakabintą aukų dėžu
tę. Nuoširdus aukotojas 
neieško garbės.

Kalbėdami apie aukas, 
turime išskirti visuomenės 
auką (visuomeninės au
kos). Šios aukos moralinis 
pagrindas yra tas pats, tik 
gal kiek šakotesnis pras- 
miškai. Gyvendamas orga
nizuotoje visuomenėje, 
šių laikų žmogus turi tik
rų pareigų savo artimie
siems ,savo tautai ir vals
tybei. Kultūringas žmogus 
negali gyventi tik sau pa
čiam, kadangi visi jo reika
lai yra daugybės saitu su
jungti su kitų žmonių rei
kalais. Todėl jis negali žiū
rėti vien tik savo asmens 
reikalų, bet turi atsižiūrė
ti ir į kitų žmonių, viso 
krašto ir valstybės sudė
tingus interesus. Tai yra 
būtina. Geravalis asmens 
reikalų derinimas visų ge
rui turi neginčytinų visuo
meninės aukos elementų, 
hors tatai daryti, iš dalies, 
ragina ir amžini žmogaus 
prigimties įstatymai. Mo
tina aukojasi skausmuose 
gimdydama kūdikį, kad 
žemėje neišnyktų žmogus. 
Aukojama bendram darbui 
jėga ir sveikata, kad gyve
nimas būtų patogesnis ir 
gražesnis. Mokami valsty
bei bei organizacijoms į- 
vairūs mokesčiai, kad vie
šieji reikalai gerėtų visų 
labui. Pagaliau, tautų su
sidūrimo atvejais aukoja
me karo dievaičiui pačius 
rinktinius tautos vaikus, 
kad jų krauju ir mirtimi

josi, mirė ir — laimėjo!
gyvenime dar daug sričių,
kur labai svarbų vaidmenį pacįja anna mQsų Tėvynę J susilaikys nuo veiksmų, 

kurie iš šalies nepastebimi, 
tačiau jei taip imtų elgtis 
visi — visuomeninis gyve
nimas neišvengiamai suir
tų, bus padaręs tikrą vi
suomeninę auką.

Aiškus daiktas, tinkamas 
visuomeniškas išauklėji
mas galimas tiktai ten, kur 
visi gyventojai turi vieno
das netiktai prievoles, bet 
ir teises. Tenai, kur yra 
valdą ir valdomieji, kur so
cialiniai visuomenės sluog- 
sniai sugulę ne vienas ša
lia kito, bet vienas ant ki
to, sunku kalbėti apie vi
suomeninį pasiaukojimą 
ar aukas. Kai žmogaus 
dvasia pavergta, visuome
ninių požiūriu jis nėra pil
nas žmogus. Iš tokio žmo
gaus visuomeninio pasiau
kojimo netenka reikalauti. 
Tačiau laisvas žmogus lai
svoje valstybėje — Ameri
kos turi suprasti, visuo- 

kalaujama". Dažniausiai i meninių aukų reikšmę! 
pakanka tik gerų norų, ge-i^as to nenori suprasti, tu- 
ros valios.

Kiekvienas žmogus jau 
turės gerą visuomenės na
rio vardą, jei sąžiningai, 
visu savo dėmesiu, atliks 
savo pareigas toje srityje, i 
kurioje jis nuolatos dirba, i 
Organizacijos narys ati- 

’ duos visuomenei vertingą I

j vaidina tokios aukos bei 
J pasiaukojimai, kurie nėra 
i priverstiniai. Ir juo kurio 
' krašto visuomenė tų dory-1 yius kurie
I bių reikšmę geriau supran- džlomls u______ ____
i ta juo geriau ten gyventi, dau d6s Lietuvai Lais. 
.tiek atskiram individui, vgs at ime,
.tiek ir visiems. Retus vi-
i suomeninės aukos bei pasi-1 Gerai prisižiūrėjus, da- 
aukojimo pavyzdžius davė ^ar Jau visiškai aišku, jog 
mūsų spaudos draudimo kiekvienos valstybės, kiek- 

1 -------  - - - - įr visuome
nės gerovė bei visokeriopa 
pažanga daug priklauso 
nuo to, kiek visuomeniškai 
sąmoninki jos gyventojai 
ir kaip jie supranta visuo
meninių aukų bei pasiau
kojimo bendriems intere
sams reikšmę. Dvasinis 
žmogaus tobulumas daro 
jį gerą žmogų, o tikras tau
tinių bei valstybinių reika
lų supratimas daro jį gerą 
visuomenės narį, gerą pi
lietį. Reikia Čia pabrėžti, 
kad ypatingų pastangų 
šioje srityje ne visada rei
kalaujama. 1

bet daug yra pasiaukoju
siųjų. Čia mielai primenu 

° ir tolimųjų užjūrių lietu- 
------ ’ • tikrai nuošir-

aukomis labai

laikų kultūros darbininkai, vienos tautos 
1918 — 1920 metų kariai 
savanoriai bei šauliai par
tizanai ir tie mūsų broliai 
ir sesės lietuviai, kurie Lie
tuvos Laisvės kovų metu 
gera valia atidavė kovoju
siai už tautos teisės jaunai 
mūsų kariuomenei pasku
tinį duonos kąsnį, paskuti
nį audeklo stuomenį. Jokia 
galia, jokie žmonių įstaty
mai nevertė Vileišio, Ba
sanavičiaus, Kudirkos, 
Jankaus ir kitų dažnai pa
skutinius savo skatikus iš
leidžiant, gaminti drau
džiamąją spaudą, o knyg
nešių — ją platinti. At
virkščiai, už tuos darbus 
nuolatos grėsė jiems turto 
konfiskavimas, kalėjimo 

'bausmė ir šaltas Sibiras, 
kuriame ne vienas tokių 
pasišventėlių ir baigė savo 
dienas. Savanorių ir parti
zanų taip pat niekas ne
vertė ( ir negalėjo versti!)

I

I
I

liją, grafas Ciano tuojau 
buvo pasiųstas į karo fron
tą. Ciano nepritaręs Itali
jos karui. Nėra abejonės, 
kad Hitleris paliepęs Mus- 
soliniui savo žentą pasiųsti 
į karo frontą.

Ką Hitleris darys su Ita
lija dabar, kada jo atsiųs
tieji žmonės paėmė val
džią? Pirmiausia, jis rū
pinsis suorganizuoti kraš
to ekonominį stovį ir ne
leis Mussoliniui sudaryti 
atskiros taikos su Anglija. 
Toliau, jis sutvirtins Itali
jos karinį stovį šiaurės A- 
frikoje ir Sicilijoje. Jei 
Hitleriui pasisektų užimti 
Maltą, Anglijos svarbią ba
zę, tai jis didžiai pakenktų 
Anglijos žygiams Afrikoje.

Kai kas klausia iš kur to
kia Hitlerio galybė? Reikia 
žinoti, kad vokiečiai užėmė 
Prancūziją ir visi fabrikai 
varomi Hitlerio naudai; to
liau, jis turi Čekoslovaki
joje ginklų fabrikus, gau
na kiek tik reikia geležies 
iš Švedijos, valdo Rumuni
ją, iš kur gauna javus ir a- 
liejų. Tų jo užgrobtų vals
tybių žmonės, prancūzai, 
lenkai, čekoslovakai, da
nai, norvegai, dirba fabri
kuose vokiečių priežiūroje. 
Juo daugiau kraštų vokie
čiai užvaldo, tuo didėja jų 
galybė. Kuo pasibaigs ne
rimas Italijoje sunku pasa
kyti, bet greičiausia bus būtų išsaugota visos tęsti- paremtas.

Amerikos lietuviai, kurie 
žymiai prisjdėjo prie atko-

I

I
ri būti kuriomis priemo
nėmis paragintas daryti 
tai, kas yra visiems nau
dinga arba nedaryt to, kas 
visuomenės gyvenimo der- 
mingumui nors ir nežy
miai kenkia.

Dr. Pranas Šacikauskas. 
Montevideo - Urugvajus.
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"Suaktyvinkim Lietuvos Vadavimo Darbąn

Tokia antrašte tilpo ilgas somybės 1918 metais grei- Estijoje. O Tarybos vykdo- 
ir įdomus straipsnis “Dar- tai suprato organizuoto1 ‘ ’ " ' ' ”
bininke”, antradienio 8-ta- darbo svarbumą ir reikalą plomatai galėtų aktyviai 
me numeryje, sausio 28 j ir suorganizavo Lietuvos dalyvauti visų pavergtų 
dieną, kuri parašė adv. S. Gelbėjimo Tarybą, kurion tautų komitetuose, 
Gabaliauskas, ir kurį už- įeina svarbiausios Ameri-: bendromis

mosios sekcijos nariai - di-

I

- - > kad
Gabaliauskas, ir kurį už- įeina svarbiausios Ameri- , bendromis pastangomis 
bąigė raginimu kuogrei- kos lietuvių politinės sro-įgalėtų lengvai kiekvienai 
čiausia reaguoti į straipsnį vės: katalikai, socialistai,' šaliai iškovoti laisvę ir ne- 
ir kiekvienam kuriam rūpi ir tautininkai. Šita taryba 
Lietuvos likimas prisidėti pasiuntė savo atstovus pas 
prie diskusijų.

Jau praėjo septyni mėne
siai, kuomet žiaurus ir me
lagingas Stalinas jėga užė
mė Lietuvą. Per šį netrum
pą laiką niekur negalėjo į- 
sisteigti Lietuvos vyriau
sybė, nes politiškos aplin
kybės to dar neleidžia. Lie
tuvos reikalus remia ir gi
na tik dar veikiančios ats
tovybės Amerikoje, Angli
joje, Šveicarijoje, Prancū
zijoje (Vichy), Pietų Ame
rikoje ir kaikurie gabūs 
diplomatai uždarytų Lie
tuvos atstovybių Vokieti
joje ir Italijoje, būtent — 
Kazimieras Škirpa ir bu
vęs Lietuvos Užsienių Rei
kalų ministeris Stasys Lo- 
ziraitis. Šis atskiras ir ne
organizuotas darbas žino
ma neturi ir negali turėti 
tokios didelės reikšmės, 
jeigu jis būtų organizuo
tas ir tvirtai finansiškai

i
i

v •

prezidentą Rooseveltą ir 
išgavo iš jo labai naudingų 
Lietuvos nepriklausomy
bės naudai deklaraciją 
spalių 15 dieną, 1940 m. 
Nuo to laiko Lietuvos Gel
bėjimo Taryba miega, ir 
gal būti todėl pasirodė šia
me reikale “Darbininke” 
straipsnis. Reikia, kad ši 
Taryba kuogreičiausiai 
pradėtų veikti, nes mes ži
nome iš netolimos praei
ties, kad dėl neveiklumo 
Baltgudija ir gausi Ukrai
na pražiopsojo progą iško
voti sau nepriklausomy
bes.

Dabar yra gyvas reika
las įsteigti informacijos 
biurus ir palaikyti platų 
propagandos aparatą, iš-

• y__________• v

priklausomybę.
Čia iškelta mintis, kad 

yra gyvas reikalas kuo
greičiausiai veikti. Kitame 
numeryje bus paliestas 
klausimas kaip ir kur veik
ti. Fedtinax

(Bus daugiau)
— Sovietų Lietuvos dar

bo komisaras paskelbė į- 
sakymą, pagal kurį į pra
monės įmones ir remonto 
dirbtuves gali būti priima
mi mokiniai kuriam nors 
amatui išmokti net nuo 14 
metų amžiaus.

Kudirkos Naumiesčio 
pradžios mokyklos vedėjas 
P. Barauskas nusiskun
džia, kad pereitą vasarą 
buvo vykdomi mokyklos 
patalpų remonto darbai, 
kurie baigti jau rugsėjo 
mėn., o darbininkams dar

v •

v •

sudaryta vyriausybė visai nės tautos gyvybė ir lais- 
palanki ir paklusni Hitle- vė.

Tačiau yra visuomenės vojimo Lietuvos nepriklau-riui. T.

leidžiant vieną propagan- ligšiol nesumokėta atlygi- 
dinį žurnalą čia Amerikoje Į nimo. Į šakių apskrities 
ir kitą Šveicarijoje. Taipgi j vaidybą buvę pakartotinai 
būtų naudinga lietuviams, kreiptasi žodžiu ir raštu, 
latviams ir estams atgai- nieko nepasiekta. P. 
vinti “La Revue Baltiąue”, Barkauskas teisingai sako, 
tą svarbų bendrą žurnalą, j kad “tokio reiškinio kitaip 
kuris buvo 1940 m. pra- j negalima laikyti, kaip ap- 
džioje leidžiamas Taline,įsileidimu”.

/•
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Antradienis, Vasario 4, 1941 , L _____
ii “Marias jaunystei"

DARBININKAS 
ALFONSAS SUŠINSKAS.

GIMTUOJU VIEŠKELIU ,
Didvyriu Keliu įgabenu raudonų jų mon- 

’ golų - komunistų, kurie jė-
u ir siBurtu taiko okupavę

Tautos Himno žodžiai Lietuvą. Red.).
— Atimkit iš manęs tur

tus, nuo burnos skanų kąs- Jaunoji karta, dabarties 
nį nutraukit, skarmalais lietuviai moksleiviai, sun- 
mane aprenkit, sunkiausiu kios, treškiančios svetimų- 
darbu apkraukit, tik leis- jų letenos neragavę, su 
kit, tik leiskit gimtosios 
šalies pappievyje pailsusią

Ak, ta tėvynė Lietuva!

Lietuvos laisve visa siela ir 
kūnu suaugę,

rišku įkarščiu išbėgo kraš- kvėpia jį traukyti vergijos Žiemos Vslksirsis
*-----1^; - grįžti nebegrį- pančius, laisvės vėliavą (Puškinu se^tj

aukurui savo nešti į priekį... Ir šiandien' _______
soties pappievyje poususią kūnu suaugę, dažnai nė to gelbėti, o grįžti nebegrį- pančius
koją padėti, mano krūtinei nepajunta, koks turtas, ko- Į žo; tėvynės l ... . _______

kia brangenybė ta mūsų kraują jie išliejo, kad liku- religingas lietuvis — išti- Tamsi pūga dangų kloja, 
vrionc? '■ • i • , — • i • •     _• _ a a t i • __ w ...

duokit lietuviškojo Balti
jos oro, pušų kvėpinamo, 
nors kartą duokit truktelti 
sesučių darželio rūtų aro
mato! — rašo vienas jau-1 vargą. Tik mūsų tėvynė, 
nas šviesuolis anais rusų mūsų žemė su visais savo 
priespaudos laikais dėl gyventojais tikrai sunkią 
Bažnyčios ir Tėvynės žan- dalią kruvinu likimo keliu 
dariškos rankos toli už turėjo nešti.
Lietuvos šilų, upių, ežerų { Mūsų kalnai kalneliai gy- 
ištremtas, Sibiro krašte at- nė jų krauju nušlakstyti, u- 
sidūręs... (Tomis pačiomis pių, ežerų vanduo jų kan- 
mintimis ir šiandien bro- čiomis atmieštas, pašven- 
liai ir sesės lietuviai dejuo- tintas.
ja toli į Rusiją vagonais iš- i Stūmė laukan priešą įsi-

1 1 XI4 /-k4-« e* 14o

žemė maitintoja, visas 
gimtasis kraštas.

Kiekviena šalis turi savo

sius brolius tėvynei auko- kimiausias tautos darbi- Neša sniegą pakeliu, 
tis nuteiktų. Šiose laisvės ninkas: neišduos ir nepar- Tai sukaukia, suvaitoja, 
kovose ir moksleivijos ne- duos jis savo karšto nie-1 Tai pravirksta vaikeliu, 
mažas procentas save au- f kam! 
kojo ir paaukojo. Ir jų kri
to nevienas vokiečių kul- meilė gyva turi būti. Ši tė-į 
kos pervertas, bolševiko vynės meilė jau mokykli-' 
durklo ]' 
kniubo lenko kardo suka
potas...

Reikia pasakyti: šių tau
tos didvyrių kraują kėlė, 
valią ragino eiti tautos gel
bėjimo keliu idealizmas, 
gyvas tikėjimas, 
tuvis pagonis — 
amžinoji ugnis su Praam
žiumi aukštai; kai lietuvis 
krikščionis —

• v

Tai ant stogo, tai pas vartus 
Sniego debesius sukels, 
Tai keleiviu pasivertus 
Į langelj pasibels.

perskrostas, su- niame amžiuje turi bręsti. Mūsų senąją grįčiutę
~ — — — — T ««^-xl 4 1 "iri

Jaunuosiuose tėvynės

<

Daužo, verčia vėsulai...
Ko gi tu, meili senute, 
Prie langelio nutilai ?

Ar tos raudos šalto vėjo 
Gimdo sieloje skausmus ?
Ar jaunystės pagailėjo. 
Kad toks veidas neramus ?

Jaunuolis, šviesiai ilgėda
masis, turi laukti gyveni
mo vidudienio, kada su
brendusio šviesuolio dar-; 
bingumu vienu ar kitu bū
du vers tautos kultūros 
dirvonus, kada saviškiams, 
savo krašto žmonėms, pa- Padainuok man, kaip bernelis 
dės ir jokiais tamsiais dar- Jojo ginti Lietuvos, 
heliais saviškių neskriaus, Kaip jis kovės, lyg arelis, 

gėdos nedarys. . Bet negrįžo iš kovos.
Kaip darželyje sesutė 
Pina rūtų vainikus, 
Apgiedodama Birutę 
Ir prabėgusius laikus... 

Tamsi pūga dangų kloja, 
Neša sniegą pakeliu, 
Tai sukaukia, suvaitoja. 
Tai pravirksta vaikeliu...

Į “Ašarėlės”

paslapčių šešėliuose..
■ Tarp Kūjo Ir Priekalo
! Kiek kartų man teko pastebėti 
juodu besikalbant, visuomet kil
davo klausimas, ar čia jų meilės 
ištryškos ?.. Ar jie tikrai mylisi? 
Aš juos matydavau vieną apelsi
ną belupant, iš vieno stiklo van
denį begeriant, saldainį beči ul- 
pant... atrodė lyg būtų sužieduo
tinei, bet ne. Jie sužieduotiniai 
nebuvo, nei rimto pasiryžimo a- 
teity susitarus kovoti su gyve
nimu nebuvo padarytos nei min
ties. Ji buvo sužieduota su ant
ru, jai gyvenimiškai artimesniu, 
gal ir meilėje daugiau išsikalbė
jusiu... Jis nežinojo, kur jį vėjas 
nupūs... Jie čia pripuolamai su- 
bego ir štai lyg paukščiukai 

Jį pastogėj kamputyj plekštena...
Ir štai sekančiame antradienio 

“Darbininko”, ‘Jaunimo Aidų’ 
s mei- 

J-s.

Šis vaikutis buvo nufotografuotas Vaikų ligoni
nėje, kuri yra viena iš daugelio ligoninių, kuriose gy
doma ir globojama 400,000 įvairaus amžiaus, rasių ir 
tikėjimo ligoniai Didžiojo Bostono Community fondo 
lėšomis.

Boston Community Fondas aptarnauja 200 ligo
nių, sveikatos ir socialios tarnybos agentūrų. Iš kiek
vieno dolerio, kurį jūs aukojate į Greater Boston Com
munity Fund, 24 centai eina šeimų aptarnavimui ir 
pašalpoms; 23 centai ligoninėms; 21c. jaunimo agen
tūroms ii’ apgyvendinimui; 10c. sveikatos agentū
roms; 8c. vaikų priežiūrai; 8c. nelaimingųjų, senelių ir 
bendrai visų priežiūrai. Likusius 6 centus išleidžia 
kampanijos pravedimui per visus metus.

Didžiojo Bostono Community Fondo vajus baig
sis vasario 5 d. Fondas užsimojo surinkti $4,883,000. 
Vajaus vedėjai praneša, kad iki pirmadienio, vasario 
3 d. surinkta $4,100,000. Dar trūksta $783,000. Trečia
dienį, vasario 5 d. yra vajaus užbaigimo diena. Pinigai 
renkami ne tik Bostone, bet ir 45 kituose miestuose ir 
miesteliuose. Nuoširdžiai raginame visus lietuvius pa
gal išgalės aukoti, nes ir lietuvių labdaringos įstaigos 
gauna dalį pinigų šelpimui suvargusių ir nelaimingų 
žmonių.

brovėlį barzdotas lietuvis 
anoje amžinosios ugnies 
gadynėje, kada rytmečio 
rasos tyrumo vaidilutės 
savo pasiaukojimo ugnimi 
žiebė tos ugnies ir Lietu
vos sūnums berneliams; 
savo krauju tirpdė priešą 
lietuvis ir vėlesniais lai
kais.

Daug kariauta daug kau
tasi dėl Lietuvos gerovės, 
dėl krašto, dėl žmonių lais
vės.

Kas tinkamai ataus tą' 
metą, kada mūsų senelių, 
seneliai sunkiu baudžiavos 
jungu buvo pajungti?! 
Lietuvis čia, ponų (dabar 
raudonojo kacapo su išga
mų letena baudžiavos vėl. 
susilaukė Red.), skalikais 
piudomas, stirnakoju čai
žomas, žemiau už šunį bu- 

ivo laikomas; baudžiaunin
kų kraujas vietomis upe
liais tada sruveno...

Kur dar slaptieji žodžio 
šviesos išnešiotojai — 
knygnešiai! Jų vargu, jų i 
prakaitu Lietuvos šunke
liai, pelkės, tankynės nusė
tos, jų kaulais nekartą mi
to Sibiro vilkai.

Neprasmukim nusikaltė
lio gūžiu ir pro pastarosio
mis mūsų laisvės kovos 
kančiomis. Daugelis kil
niųjų tautos sūnų prastu 
ginklu, bet šventu, didvy- tojai ištraukė iš jos kūno 45 aštrius dyglius.

.. Kai lie
ji įkvėpia

I
I 
i

I

stalo pasipuošimas, 
baigai žiemos ir 

pradžiai ankstyvo pavasa-į 
rio. Spalvų pasirinkimas' 
priklauso nuo skonio.

PAGUNDA

tarp kaktusų, kurių dygliai labai skaudžiai duria, ma- 
tomai pateko netikėtai laike filminių repetieijų. Gydy- 
"T1 ‘ “ Z _ *“• lę...

tai, pasakysi tiesą, ir tavimi ne
tikės.

Kada mažiausiai apie tai gal
vosi, pasakysi melą, ir tiesa ta
ve sugėdins.

Maža kas mėgins tave apgau
ti, jei pažins tavo meilę ištiki- 

■mybei ir nuoširdumui.
Kas tikės vienų vienu tavo 

i meilės žodžiu, jei žmonės tars, 
kad tavo žodžiai kartais nėra 
nuoširdūs.

i Būk teisinga ir nuoširdi, istiki- 
j ma ir paprasta, kaip tiesa, kaip 
gėris, kaip grožis. (Iš ‘V. K.’)

LAISVE
PIRMA DALIS 

Socialine Laisvė 
Parašė FULTON J. SHEEN 

Right Reverend Fulton J. Sheen of the 
Catholic University of Amėrica 

Išvertė Petras Aikšnoras, J r.
Kun. J. A. Karaliaus Premijuotas Vertimas

(Septynios kalbos, pasakytos per radio katalikiškos 
programos valandą, sekmadieniais nuo sausio 1 iki 
vasario 19, 1939 m., išskiriant vasario 12, nes tą die
ną buvo speeialė programa paminėti A. A. šv. Tėvą 

Pijų XI. ši kalba yra atskirai atspausdinta).

LAISVE IR RESPUBLIKA
(Kalba pasakyta vasario 19 d., 1939)

Bet patriotizmas nėra tik anti - ameriko
niškų veikimų neigimas; jis stovi virš visų 
tėvynės meilės tvirtinimų, kaipo atspindys 
mūsų meilės dėl Dievo. Kada stogas yra spro
gęs, šeimininkas kartais, susirūpinęs taisy
mu, pamiršta apie savo bei šeimos laimę po 
tuo stogu. Panašiai yra su Amerika. Už tai, 
fcad mūsų nacionalinė statyba turi tiek daug 
ekonominių skylių, kaip bedarbę ir pieskines 
audras, mes gal per daug susidomėtume jųjų 
taisymu ir pamirštume gyvenimo i džiaugs
mus, gautus Amerikos namuose. Jau beveik 
laikas kaip mes sustojome kalbėti apie mūsų

bėdas bei skausmus ir pradėjome mąstyti a- 
pie laimę, kad esame amerikonai.

Apmąstykime kelias malones, kuriomis 
mes džiaugiamės Jungtinėse Valstybėse. E- 
konomiškai, mes geriau stovime negu bent 
kuri kita tauta pasaulyje. Darbininkas Jung
tinėse Valstybėse turi teisę prieštarauti netei
singam užmokesčiui, darbo valandoms, ir 
darbo sąlygotas. Rusija uždraudžia “strei
ką”, pagal 131 skyrių, klasifikuodama jį kai
po “sabotagė”, t. y., panaikinimą samdininko 
nuosavybių, kuriuo bausmė yra mirtis. Italų 
įstatas balandžio 3 d., 1926 metais, vokiečių 
Darbo Aktas, sausio 1934 m., sutinka su Ru
sija savo atsisakyme neduoti darbininkui šią 
pagrindinę teisę. Italijoj stirna sudėta į ban
ką per capita yra 47; Vokietijoj 8; Rusijoj 
9.50; Amerikoj 423. Italijoj galima gauti 30 
matų pieno kiekvienam asmeniui per metus; 
Rusijoj 35; it Jungtinėse Valstybėse 95. Ita
lijoj kiekvienas asmuo gali išnaudoti tik 275 
kilometrines valandas elektros; Vokietijoj 
550; Rusijoj 190; ir Jungtinėse Valstybėse 
900. Jeigu žmonės tose šalyse rytoj automo
biliais išsikraustytų, kiek turėtų keliauti pės
ti: Italijoj, dėl kiekvieno važiuojančio atsi
rastų 20 pėsčių, Vokietijoj, jei vienas važiuo
ja, 10 keliauja pėsti; Rusijoj, dėl vieno va
žiuojančio, 150 pėstininkų; o Jungtinėse Val
stybėse yra užtektinai mašinų visiems va
žiuoti. Italijoj randasi vienas telefonas 120 
asmenims; Vokietijoj vienas 20; Rusijoj vie
nas 280 asmenims; o Jungtinėse Valstybėse 
vienas dėl 10 asmenų.

Politiniu atžvilgiu turime daug, už ką pri
valome būti dėkingi. Pastebėkime skirtumą 
tarpe Amerikos ir totalitarinių valdžių: čia 
Amerikoje, žmogus yra teisių šaltinis; Itali
joj valstybe yra šaltinis; Rusijoj klasė, ir 
Vokietijoj rasė. Čia, valstybė dėl žmogaus 
egzistuoja; tenais žmogus egzistuoja valsty
bės naudai. Čia, valstybė pripažįsta neliečia
mas žmonių teises; tenais valstybė duoda jas 
— ir kadangi ji žmogui teises duoda, ji taip 
pat gali jas atimti. Čia, valdžia skiriasi nuo 
partijos; tenais, valdžia ir partija yra ta pati; 
reiškia, kad nebėra nesutikimo teisės. Čia, 
laisvė randasi žmoguje; tenais, laisvė egzis
tuoja daugumoje — Vokietijoj rasėje, Itali
joj tautoje, ir Rusijoj klasėje. Čia, žmogus 
gali duoti Dievui kas Dievo, ir Ciesoriui kas 
Ciesoriaus. Tenais, sakoma, pats Dievas se
mia Savo buvimą bei autoritetą iš Ciesoriaus. 
Čia nacizmui, komunizmui ar fašizmui yra 
leistina užpulti valdžią viešai arba slaptai; 
tenais, juos sušaudytų už tokį pasielgimą. 
Čia, net ir anti - amerikonas gyvena ramybė
je; tenais, tik pavergtieji gyvuoja. Čia, mo
ralinė sąžinė visiškai skiriasi nuo valstybi
nės sąžinės; tenais, daugumos sąžinė panai
kina moralinę sąžinę ir užima jos vietą. Čia, 
žmogus turi asmenišką vertę skirtingą nuo 
masės; tenais, jis yra tik kraujo lašelis rasė
je, arba Vynis mašinoj, arba kareivis kariuo
menėj. Vien tik dėl šito palaiminimo mums 
reikėtų ikasdien atsiklaupti indėkoti ESevui, 
'kari mesJėsarne amerikonai.

£Bus Daugiau)

Jei nebūtum tokia neapdairi ir 
tokia drąsi, nebūtum tokia silp
na ir jautri pagundai.

Tramdyk savo smalsumą, len
kis geidulingumo spąstų, tolink 
nuo savęs pavojingąsias progas, 
ir tada tau neteks kovoti su tie
kų blogų minčių ir geidulių.

Jei mėgsti kišti rankas į ugnį, 
kaip gali norėti jas ištraukti, 
bent pirštų nenudegusi?

Ir jei užsispyrusi gyveni dū
muose, kaip gali nepajuoduoti ?

Nori viską matyti, mėgsti vis-1 
ką girdėti; trokšti apie viską ir 
su visais kalbėtis; nesusiturėda
ma, be atodairos griebies visų 
knygų. Tad kodėl stebies, jei su 
tavo vaizduote, kuri yra tokia 
gyva, ir sv tavo širdimi, kuri 
yra tokia jautri, tau tenka mo
kėti už pražūtingas savo neap
dairumo ir neišmintingumo pa
sėkas?

Jautimas ir vaizdavimasis ei
na iš vieno; taip pat ir santaika 
ir meilė. į

Neik į pagundą ir jai nepasi- 
duosi.

Jei nori pabėgti nuo sunkių 
pagundų, venk lengvų.

Nesivilk moteriške: patenkin
ta pagunda niekad pikto geidu
lio nepasotins. Jei priešinsies iš 
pradžių, kada paprastai ji yra 
Silpnesnė, ji galų gale viršaus 
nepaims.

Iš “Veiklioji Katalikė’’.

Būk Nuoširdi!
Yra moterų, kurios elgiasi, 

lyg norėdamos, kad žmonės ti
kėtų, jog jos yra sau pasisakiu
sios: Ką reiškia vienas mažas 
melas daugiau ar mažiau?

Nebūk tokia, jei nedori patek
ti į melo vergiją.

Kada mažiausiai galvosi apie

Torger Tokie iš New Yor- 
ko, žynius pačiūžininkas, 
kuris nušoko iš 194 pėdų 
aukštumo.
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Staiino Padu Kutentojai Jie „myiatų ir gerbtų vo- 

_______ kiečių valdžią. Daugiau 
Klaipėdoje išeidavo toks kaip 30 metų eidamas, 

dienraštis, kuris vadinosi “keleivis” visiškai užmig- 
“Lietuviszka Ceitunga”. 
Kaip ir kiti Mažosios Lie
tuvos laikraščiai, jis buvo 
spausdinamas gotiškomis 
raidėmis. Laikraštis kaip 
laikraštis, rašytas, tiesa, 
vietine, klaipėdiškių tar
me, bet vis dėlto lietuvis- Kuršaičio leistas 
kas. Tačiau lietuviško ja
me tik tie tebuvo, kad jis 
buvo spausdinamas lietu
vių kalba. Visas jo turinys džiai nusipelnęs lietuvių 
buvo grynai vokiškas. Per kalbos mokslui, tą kalbą 
jį sistematingai buvo va- nepaprastai mylėjęs, prof. 
romą vokietinimo politika. Kuršaitis pasitarnavo vo- 
Tautiškai silpnai susipratę kietybei ir lietuvio tautinę 
klaipėdišk. lietuviai “Lie- sielą padarė nebeatsparią. 
tuvišką Ceitungą”, deja, Kai skaitai dabartinės 
skaitydavo, tuo pačiu nu- sovietų Lietuvos lietuvių 
toldami nuo lietuvybės. Iš spaudą, kai stebi okupuo- 
pirmo žvilgsnio atrodo ab- tosios tėvų žemės gyveni- 
surdiška, bet taip buvo: mo reiškinius, 
lietuvišką laikraštį beskai- kyla prieš akis Klaipėdos 
tydami, lietuviai pamesda
vo savo tautybę ir pavirs- prof. Kuršaičio redaguota- 
davo vokiečiais.

Jeigu pažvelgsime į kiek 
tolesnę Mažosios Lietuvos 
lietuvių praeitį, tai pama
tysime dar keistesnį reiš
kinį. 1849 m. Karaliaučiu
je pradėta leisti lietuvišką 
laikraštį “Keleivį”, kuris 
be pertraukos ėjo net iki 
1880 metų. Jo redaktorius 
buvo prof. Kuršaitis, pasi
žymėjęs lietuvių kalbos ži
novas, prirašęs daug mok- Ir tuo pat metu jie nėra 
slinės literatūros apie sa- kas kitas, kaip “Lietuvisz- 
vo gimtąją kalbą. Tačiau ka Ceitunga” ar “Kelei- 
niekas taip nėra prisidėjęs vis”. Kaip anie Mažosios 
prie Mažosios Lietuvos lie- Lietuvos laikraščiai migdė 
tuvių tautinės sąmonės lietuvių tautinę sąmonę, 
numarinimo, kaip tas dide- taip susovietintos Lietuvos 
lis lietuvių kalbos mylėto- laikraščiai dieną iš denos 
jas prof. Kuršaitis. pla nuodus į lietuvių sie-

Kodėl taip atsitiko? Dėl- lą. Iš Mažosios Lietuvos 
to, kad prof. Kuršaičio re- lietuvių buvo reikalaujama 
daguotas “Keleivis” tar

dė Mažosios Lietuvos lie
tuvių tautinį susipratimą, 
jis padarė juos prieinamus 
vokietybei. Jeigu lietuvių 
kalba ir lietuvybė Mažojo
je Lietuvoje sunyko, tai 
daug čia pasidarbavo prof. 

“Kelei-
vis.”

Tai keista, tai net tragi
ška, bet taip yra: pats di-

nenoromis

“Lietuviszka Ceitunga” ir

♦;

♦;

♦:

Darbininkų Radio Programos
t 
T J!♦

I
X

X

Sekmadienį

Vasario-Feb. 9 d., 1941

sis “Keleivis”. Kas galėtų 
pasakyti, kad sovietų Lie
tuvos laikraščiai nespaus
dinami lietuvių kalba? Tie
sa, Maskva privertė lietu
viškus bolševikėlius leisti 
rusišką dienraštį ir jį net 
padaryti savo oficiozu. Bet 
tiek to. Čia turime galvoje 
lietuvių kalba spausdina
mus laikraščius.

Taip, jie yra lietuviški.

♦» 
♦*♦

X
A

Municipal Biddlng Salėje, EASTlt“?^AY South Boston, Mass.
7 valandą vakare

Darbininkų Radio programos KONCERTAS bus turiningas, įdomus ir įvairus. Pakviesta dainininkai, muzikai, artis
tai ir radio grupės iš New Yorko, Connecticut, Massachusetts ir kitų valstybių. Pertraukose bus lietuviška muzika ir dai
nos patefonu. Progrąmą užbaigsime gražiais judamais paveikslais.

Darbininkų Radio programa oro bangomis iš WCOP stoties pasiekia jūsų namus šeštadieniais 2 vai. po pietų. Gerb. 
Klausytojai pageidaujate programą ilginti ir tobulinti. Mes esame pasiryžę Tamstų pageidavimą išpildyti. Šio koncerto 
pelną skiriame programos plėtimui ir tobulinimui. Daugiau žmonių koncerte, daugiau pelno radio programos išlaikymui 
ir tobulinimui. Tikimės, kad Tamsta perskaitęs šį kvietimą ne tik pats ateisi, bet ir kitus pakviesi ateiti į Darbininkų Ra
dio programos koncertą.

Kviečiame Visus Atvykti Į Darbininkų Radio Programos Koncertą.
AAAAAAAAAjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA>AAAA.AAAAAAA*ty*AA4

Rengėjai

Tačiau lietuvių tauta nė- Rusija buvo galutinai de
ra tekia kvaiša* kaip lietu- moralizuota, kol pagaliau,

l

i

nių turto administratoriai vykdoma viena didžiausių- 
ir privatūs asmenys turi jų statybų, būtent, didžiu- 

i visus vertingus daiktus su- lė ligoninė 100 lovų. Staty- 
į rašyti ir sąrašus atsiųsti bai išleista 1,800,000 litų, 
i kultūros paminklų apsau- Bet ligoninė pradėta staty
bos įstaigai. Taip pat turi ti... 1936 metais. Darbinin- 
būti suregistruoti visi auk- kai prie statybų uždirba 7 
siniai ir kitoki vertingi lt., o moterys tarp 5,5 ir 6 

, daiktai, esą komiso įmonė- litus.

sią saulė it išmintingiau
sias vadas”, visa tai nėfa _ _
nei dešimtoji dalis tų žo- viškieji komisariukai ir už Į Leninui vadovaujant, buvo i 
džių, kuriais lydimas Sta- jų pečių stovintieji masko-' sukelta bolševikų revoliu-1 
lino vardas. Prieš sovietų j lių at žydų tikrieji komi- ei ja. “Genialusis” Josif Vi- i 
Lietuvos lietuviškųjų ko-'sarai. Baisus kruvinas 
misariukų stiliaus perlus rotas užgulė pavergtąją 
prof. Kutšaičio reikalavi- Lietuvą, piktais nuodais 
mas “viernai služyti myli- nuodijama lietuvių tautos 
mam ciesoriui” visiškai siela. Bet bolševizmo vieš- 
nublankšta. i patarimas, galime būti tik-

Justai PaleckaL Liudai ri, ilgai Lietuvoje netruks.
__ _______ _______ ___ į nūnai’ 
siog šlykštu žiūrėti, kaip I Saldinėjos Nerys, Petrai Siaučiąs Europoje, yra at
laužomi raudonojo caro Cvitkos ir kiti Stalino pa- nešęs daug staigmenų. 
Stalino padai. Visas aziati- dU kutento jai yra toli pra- Pats bolševizmas yra kilęs 
ško nusižeminimo leksiko- lenkę ir “Lietūrisžkos Cei- karo audrose, bolševizmo 
nas dieną iš dienos išse- tungos” ir prof. Kuršaičio krahklys nutūpė ant gyvo- 
miamas “Tarybų Lietu- “Keleivio” stilių. Lieturiš- jo Lietuvos kūho karo su- 
vos” ir “Tiesos” skiltyse, ką komisariukų pilami į keltuose verpetuose, bol- 
“Mylimiausias ir genia- lietuvių tautos sielą nuo-. šerizinas, kaip koks piktas 
liausiąs, brangiausias ir dai yta daug stipresni, šašas, bus nušluotas, kai 
geriausias lietuvių tautos daug baisesni. Jų platina- žmonija vėl atsipeikės ir 
globėjas ir tėvas, šviesiau- žodis, tiesa, yra lietis pažins tikrąjį savo priešą,

meilės Prūsų karaliams, 
navo svetimiems dievams, buvo įsakoma klusniai tar- 
Jis skiepijo lietuvių tauto- nauti Prūsų karališkajai 
je prisirišimą prie Prūsų valdžiai. Iš pavergtosios 
karaliaus, jis iš lietuvių Lietuvos gyventojų reika- _
skaitytojų reikalavo, kad laujama dar daugiau. Tie- Gifros, Antanai Venclovos, Nelemtasis karas,

sarionovič Stalin tuo metu 
buvo smulkus bolševikėlis. 
Tik po Lenino mirties Sta
linas savo aziatiškomis 
gudrybėmis išplaukė į pa-’ se, pas auksakalius ir kito- 
viršių, nors Leninas savo ikius prekybininkus.

Lietuvos gyventojai, pa-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORĘ, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinai d€l visokių reikalų.
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------------------------------------------------------------------------ 1 viskas, bet jų sakomas ir kurs drasko sielą ir sėja
“Darbininko” Skaitytojų Dėmesiui fe“

_ . Kas iš to, kad laikraščiai tė ja.
7 ~ j spausdinami lietuvių kai-i Tuomet ir lietuvių tauta!

Darbinin- veikia atgaus laikinai prarastą
V.

i

LDS. Centro Valdyba 
nuo sausio 15 d. iki kovo 
15 d., skelbia “Darbininko” 
vajų. Paprastai, “Darbi-

Taip pat baigiama staty- 
| ti 8 komplektų dviejų auk
štų mūro pradžios mokyk
la Veiveriuose. Bet ir šis 
pastatas buvo beveik baig
tas nepriklausomos Lietu
vos laikais. “Tarybų Lietu
va” praneša, kad čia darbi
ninkai dirba po 10 valandų.

'• Mariampolės - Prienų 
plento tiesimo darbai, pra
dėti irgi Lietuvos valstybės 
gyvavimo laikais, vykdomi 
iš viešųjų darbų fondo. Čia 
dirba 140 darbininkų. Šie
met būsią pravesta 6 klm. 
naujo plento. Su anksčiau 
pratiestuoju susidarys 23 
klm., tad 1942 m. pirmoje 
pusėje plentas būsiąs baig
tas. Čia darbininkai prie 
sunkių žemės kasimo dar
bų uždirba 8 Lt.

viršių, nors
įpėdiniais buvo paskyręs Lietuvos gyventojai, pa- 
trijų žmonių kolektyvą, į žindami bolševikiškus me- 
kurį Stalinas nebuvo į- 
trauktas. Bet Stalinas, iš
žudęs visus konkurentus, 
pagaliau pasidarė visaga
lis Kremlio diktatorius. 
Lenino vardas šalia Staii
no leidžiama minėti vien 
tiktai todėl, kad Leninas 
iau yra miręs. Jeigu jis bū
tu buvęs gyvas, tai tik
riausiai jis būtų susilaukęs 
kenkėjo ir trockininko var
do. O ką Rusijoje reiškia 
trockininko vardas, 
siems yra Žinoma.

todus, prisibijo, kad šis į- 
sakymas faktiškai nereik
štų vertingų bažnytinių ir 
privatinių daiktų konfis
kacijos.

■* •

vi-

— Kauno apygardos teis
mas sprendė Kauno mies
to savivaldybės garažo ka
tastrofos bylą. Garažas, 
dar nebaigtas statyti, į- 
griuvo 1937 metais. Buvęs 
Kauno miesto savivaldy
bės statybos skyriaus ve
dėjas inž. Karolis Reisonas 
nubaustas dvejais metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo, 
o inž. arch. Stasys Rudo
kas vieneriais metais pa
prastojo kalėjimo. Iš abie
jų solidariai atiteista 131, 
408 litai. Be to, per katas
trofą žuvusio darbininko i švietimo komisariatas iš- 
Zakatausko našlei priteis-j leido žurnalą “Šeima”. Šio 
te po 69 Lt. 40 ct. kiekvie-i žurnalo pratartyje sako- 
ną mėnesį iki ji bus gyva ma, kad jo uždavinys bū- 
arba ištekės. siąs “r

Kas atnaujins arba užsi 
prenumeruos ‘ 
ką” metams iki kovo 15 d., Lituanikos Institutas, laisvę.

— Dėl rusų bolševikų re-
prisiųsdamas $3.00 ir 10c. kurio uždavinys yra moks- 

a^ua^ms lėšoms padengti liškai tirti lietuvių kalbą!
matu įaitM&nn kai > tas gaus gražų, spalvuo- Prof- Kuršatis irgi kalbėjo voliuciios, kurios sukaktį 

—“ *00 teiginio

metams, pusei metų - $1. kalendorių. Taigi, prašome K tn^tiką sustatytas tė, reikia prisiminti
50. pasinaudoti vajaus PtOZU. Rtatitin ntt-ttiaialčaa

$4.00, pusei metų $2.00; bet 
vajaus metu laikraščio kai 
na i

I

_ _ ; ——- ■ ---------------- |

- >šė puikią lietuvių kalbos okupuotoje Lietuvoj šven-
- „ ___ __ __ ~ ~ "1-. kad1

pasinaudoti vajaus pfroga. I j^ynas dar šiandien mok- Malino pirmatakas •=— ne 
sliniiikų didžiai vertink- ’ ihkžiaU “genialus” Leninas 
irias. Bet istorija savo be- gilė jo šią revoliuciją su- 
Šališką sprendiiną yra jau keiti tik vokiečių kaizerio 
tariisi: prof. Kuršaitis pa- Vilhelmo generolų dėka, 

šeštadienį, (Jurgio Washingtono dienoj), vasario! kirto Mažosios Lietuvos Vokiečiams 1817 m. buvo į 
22 d., 1941 metais, Šv. Roko par. salėje, Montello, Mass., lietuvybės šaknis, jis prisi- Svarbu, kaip galima grei-‘ 
L. R. K. Federacijos N. Anglijos Apskritis šaukia Nau- dėjo prie mūsų tenykščių eiau, sugriauti rusų ka- 
josios Anglijos Katalikų Seimelį, į kurį prašome katali- tautiečių . lietuviškosios riuomenę. Todėl kaizerio 
kiškų draugijų išrinkti savo atstovus. KvleČiaihė į šį sielos išroVimo. 
Seimelį nevien draugijų atstovus, bet ir įvairius Vėikė-

Lietuvių Kataliku Seimelis

Vilhelmo generolai liepė 
Mūšų lietuviški komisą- pasodinti anais laikais e- 

jus ir profesijonalus. šis Seimelis turėtų būti vienas Irai it kiti Kremliaus dės- migracijoje gyvenusį Lehi- 
skaitlingiausių, nes yra susidariusių daug reikalų, ypač | poto garbintojai atlieka • ną į prekinį vagohą, kuris 
šiais laikais, kada Rusijos komunistai yra užgrobę Lie
tuvą.

Seimelio tvarką ir eigą paskelbsime vėliau.
Kun. K. Vasys, Dvasios Vadas, 
Antanas Zaveckas, Pirmininkas, 
Benediktas Jakutis, rašt. 
K. Vencius, iždininkas.

grynai judošišką darbą. 
Vieni tą daro dėl neišma
nymo ir apstulbimo, kiti 
kasa duobę lietuvių tautai, 
nes už tai gauna net it ne 
sidabrinius^ o paprastus 
beverčius rusiškus rublius.

buvo užplombuotas ir šmu
gelio keliu išgabentas Ru
sijon. Leninas pasirodė e- 
sąs gabus desorganizato- 
nus, tad jis visiškai patei
sino kaizerio Vilhelmo ge
nerolų dėtąsias viltis. Visa

— Gaižūnuose statomos 
didelės kareivinės okupa
cinės raudonosios armijos 
reikalams. Statybos darbi
ninkai buvo sušaukti mi
tingui. Iš šio mitiiigo suži
nome, kas vadovauja lietu
vių darbininkų gyvenimui. 
Statybininkų profesinės 
sąjungos centro Muro var
du sveikino “draugas” Ka- 
pustinas, apdovanotųjų 
darbininkų vardu “drau
gas*’ Pavličenko. Statybos 
darbų viršininkas yra L. 
Kaplanas, darbus prižiūri 
— inž. Braūšteinas, inž. 
Vincbergas ir inž. Kovals- 
ki. Kanalizacijos ir van
dentiekio darbus atlieka 
inž. tt. Bliumentalis. O lie
tuvių inžinieriai arba sėdi 
kalėjime, arba yra išsiųsti 
į Kazachsstaną!

— Išleistas įsakymas, pa
gal kurį visų religinių or
ganizacijų ir bendruome-

— Susovietintos Lietuvos

— “Tarybų Lietuva” pra- socialistinio 
neša, kad Mariampolėje skatinimas”.

siąs “naujos šeimyninės 
kultūros formavimas ir 

auklė j i m o

®®©®©®®®®©©©©©©®©©®®©©©©e®@<3©©©©s<3s©©«i®©&©©©©®©^e®«“
; įsigykite j

PILIETYBES KATEKIZMĄ
; Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir
Į Priedermes

Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 
; jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų 

anglų ir lietuvių kalboje.
Kaina Tik 25c.

i ■ ! Siųskite užsakymus:
i “DARBININKAS”
! 366 W. Broadvvay, So. Boston, Masa. '
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ! 
KOLONIJOSE

Mirė Juozas Levonas
šeštadienį, vasario 1 d., savo 

namuose, 58 Connley Rd., Avon, 
Mass, mirė 74 m. Juozas Levo
nas, palikdamas žmoną Alek
sandrą ir tris sūnus, kurie gy
vena Detroit, Mich. Kūnas pa
šarvotas Warabow koplyčioje, 
24 Field St.,
A. a. J. Leonas priklausė prie j ro ir kur eina, 
dviejų pašalpinių draugijų So. _ 1
Bostone — prie Saldžiausios 
Širdies ir R. K. Šv. Kazimiero 
draugijos. Velionis buvo ilgame
tis “Darbininko” skaitytojas. 
Laidotuvės įvyksta, antradienį, 
vas. 4, d., 9 vai. ryte, Šv. Roko 
par. bažnyčioje, po pamaldų 
bus nulydėtas į Avon’o kapines.

T

DARBININKAS

AMERIKOS LIETUVIU KATALIKU
APSIDRAUDIMO TVIRTOVE

SVARBIAUSIOS INFORMACIJOS APIE LIKS*

I

Fountah, Michigan
I

Apdraudos certifikato didumas nuo 
$150.00 iki $2,000.00. Mėnesinės ir meti
nės mokestys telpančios mokesčių lente
lėse yra pilnos, tai yra, ten įskaityta ir 
Lėšų Fondo mokestys.

AUGUSIŲ SKYRIAUS 
CERTIFIKATAI

kur pašvilpė, ten ir eina ir su 
tais sutinka ir dirba savo idėjai 
priešingus darbus. Ir kaip gali
ma laukti, kokios nors geresnės 
ateities? Laukime paskutinės 
Dievo bausmės, kaip sodomie- 
čiai ir gomoriečiai. Dievas kan
trus, bet ir Jo kantrybė išsise
mia. Tas ateis ir mums iš tokių

Montelo, Mass. : suklydėlių, kurie nežino, ką da- 
_ _ i XV XX ZLLtA. KzAXX<X« .

Cleveland Lietuvių Milijono
Dolerių įstaiga

Dabar eina generalinis naujų narių va
jus, prasidėjęs šių metų rugsėjo 1. Kiek
vienas narys gali tapti organizatorium ir 
gauti gerą atlyginimą už savo darbą — 
naujų narių prirašymą.

Kadangi kiekvienam organizatoriui yra 
svarbu turėti pačias reikalingiausias in
formacijas apie LRKSA ir jas išaiškint 
naujiems kandidatams, tai čia tokių infor
macijų paduodame:

Ar Taip Galima?

Tokia pat tvarka proporcionaliai rezer
vus turi įstoję kitokio amžiaus nariai ir 
apsidraudę ant įvairių sumų.

Kas parašyta apie Klasės A certifikatą, 
tas tinka ir kitų klasių certifikatams.
Kiekvienas iš jų po trijų metų mokėjimo 
turi savo vertę ir teikia nariui privilegi
jas prie savo sumokėtų rezervų.

Įsirašęs naujas narys bile kurion Ap
draudos skyriaus klasėn, lieka pilnateisiu 
nariu praėjus 30 dienų nuo jo aplikacijos 
užrekordavimo Centre. Pašalpos skyriuje 
—po šešių mėnesių.

I Amerikos Lietuviai turi kiek 
j žinoma, apie 15 finansinių įstai
gų, pradedant nuo statybos ir 

I paskolos savitarpinių draugijų 
iki valstybinių bankų.

Ar jų visų bendrai skaitant 
turtas pasiekė 25 milijonus do
lerių tuo tarpu žinių neturime. 
Tačiau lengvai galėtų tą sumą 
net perviršyti jeigu Lietuviai 
laikytųsi vienybės ir remtų sa
vas įstaigas.

Pereitą metą buvome skelbę, 
kad Chicagoje. Lietuvių vado
vaujama The Standard Federal 
Savings and Loan Ass’n., turi 
kapitalo virš dviejų milijonų 
dolerių. Dabar ta įstaiga perau
go $5,800,000 kapitalą.

Kiek žinoma, Lietuviškų fi
nansinių įstaigų, daugiausia 
taupymo ir paskolos ir statybos 
ir paskolos, yra: Newark, N. J., 
Pittsburgh, Pa., Philadelphia, 
Pa., Baltimore. Md., Chicago,, 
III., ir Cleveland. Ohio.

Bankai, kiek žinoma, gyvuoja 
tik Pittsburghe ir Chicagoje.

Šiuo kartu paminėsime Cleve
lando Lietuvių Taupymo ir Pas
kolos Draugiją, kuri Angliškai 
vadinasi: The Lithuanian Sa
vings and Loan Association.

Ši įstaiga gyvuoja jau 32-ras 
metas. 1940 metų gruodžio 31 
dienos finansinis statementas 
jos stovį parodo: $968.415.30.

LIETUVIŠKU VARDU
Svarbu pastebėti, kad ši orga

nizacija susideda iš vienų Lietu
vių.

■Vien taupymais į šią įstaigą 
sudėta, kaip apyskaita rodo, 
$682,714.61. Paskolų ant namų 
išduoda sumoje $668,929.11.

Clevelando Lietuviams ši į- 
staiga tarnauja kaipo “Lietuvių 
Bankas”. Po nuvertimo, akcijų 
kapitalas yra $65,011.85 ir turi 
atsargos fondą iš $71.550 ir ne
padalintų pelnų fondą iš $46,- 
284.26.

Lietuviai, daugiau atsižiūrė- j 
darni į savo ekonominę ateitį,' kų Seimelį, kuris įvyks Brock- 
mažiausia tąsydamiesi savo be- ton, Mass. Pirmininkas Juozas 

Už tai tokie “katalikai”, kas vertėmis Lietuviškomis politi-■ Glavickas pranešė, kad mūsų 
skyrius susideda iš 13 draugijų 
atstovai- Iš 3 draugijų atstovai 
neatsilankė. Nutarta: kurių
draugijų atstovai nelankys susi
rinkimo, būtų pranešta valdy- 

I bai. Kadangi Dvasios vadas kun.
K. A. Vasys išvažiavęs, tai į jo 
vietą atsilankė vikaras kun. J. 
Jutkevičius, kuris pakvietė vi
sus į darbą, pagelbėti prie baza- 
ro. kuris įvyks vasario 13, 14 ir 
15 dienomis. Parapijiečiams iš
dalyta laimėjimų bilietėliai už 
kuriuos galima laimėti šios gra- 

j žios dovanos:
i Washing machine. Cedar 
chest, Rogers silver sėt, Radio, 
Watch ir Coffee Percolator. Vi
si daiktai nauji ir brangios rū
šies.

Valdybon sekantiems metams 
išrinkta: pirm. — Juozas Gla
vickas. vice-pirm. — Juozas Ka- 
sulis, rašt. — Irena Keršiūtė, 
ižd. — Ludvikas Volingis. ko
respondentė — T. Mažeikienė.

Susirinkimai įvyksta trečią 
antradienį kiekvieno mėnesio.

I
i

Štai kokie mūsų “katalikai”! 
Mūsų klebonas per pamokslą! 
priminė Europos diktatorių 
gruononiškumą ir, sako, ateis 
laikas, kad jų galybė subyrės, 
kaip Stalino, Musolinį ir Hitle
rio, n* tt. Išėję iš bažnyčios lie
tuviai “katalikai” visu įnirtimu 
kalba, kaip, girdi, gali mūsų 
klebonas taip sakyti ir įžeisti 
Staliną, kuris yra mūsų darbi
ninkų užtarytojas ir kovotojas 
už darbininkų teises, nes mes vi
si esame darbininkai ir mes tu
rime geibti savo užtarėjus. Te
gul, sako, daugiau jis nebando 
taip užgauti. įžeisti mūsų užta
rėjų, o mes daugiau, taip įvy
kus. nebeateisime nei vienas į 
bažnyčią, galės jis vienas ten 
kalbėti.

I

KITAS DALYKAS
Aš pasiūliau keliems paimti 

laikraštį pasiskaityti, o, sako, 
aš jų turiu. Gerai, kad turi, bet 
manau, kad neturi tų. kuriuos 
aš rekomenduoju, nes kiekvie
nas ką nors kitą rašo. O. sako, 
jie. visi tokie patys. Tai matote, 
katalikas ir neturi nė vieno ka
talikiško laikraščio, paimkite ti
krų katalikiškų “Darbininką“, 
“Ameriką”, Lietuvių Žinias”. O j 
jie nieko neverti, tik ponus ir 
kunigus giria, o ne darbinin
kus”.

Tai matote kokie mūsų kata
likai.

Eikime pas kurį “kataliką”, 
visur rasime prieštikybinį laik
raštį. Tiek jie supranta, kas y- 
ra katalikybė, ir ką katalikas 
turi daryti ir ko nedaryti. Ne
žino, kas jų priešas ir kas jų 
prietelis. Kas juos nori apginti 
nuo visokių išnaudotojų, ir kas 
juos vergia ir tik išnaudoja.

Vokiečiai tvirtina, kad geriausiai atšilti, tai reikia 
išgerti geras puodas šiltos kavos, kurią pagamina seno 
marketo šeimininkės Brusselyje, Belgijoj. Tokią tai 
kavą parodoma gaminant šiame vaizde.

komis, galėtų sudaryti savo žy-j 
mias ekonomines ir finansines 
korporacijas, kas būtų ir Lietu
vių vardo pakėlimas ir apčiuo
piama nauda patiems.

K. S. Karpius,
A. L. Ekonominio Centro 

Sekretorius.

WORCESTER, MASS.
Aušros Vartų

ALRK Federacijos 33 sky
riaus susirinkimas, įvykęs sau
sio 21 d., buvo skaitlingas. Prie 
skyriaus prisidėjo Šv. Liudviko 
draugija. Pagirtinas darbas! Iš ■ 
atskaitos pasirodė, kad per mė
nesį laiko Aušros Vartų para
pijos ribose surinkta $187.89 ir 
per adv. S. Gabaliausko pra
kalbas surinkta $32.23. Išlaidų 
buvo $6.00, pasiųsta $26.23. Vi
so pasiųsta į Lietuvos Gelbėji
mo Fondą $214.12. Gražiai pasi
darbuota.

Susirinkime nutarta sudaryti 
programa dėl Lietuvos Nepri
klausomybės paminėjimo. P-lė' 
I. Keršiūtė pažadėjo dalį prog
ramos išpildyti Sodaliečių pa
galba, perstatant įvairius lietu
viškus šokius.
palikta sutvarkyti valdybai.

Išrinkta pora atsovų į Katali-

Sausio 19 d.. Mason Countyj 
ligoninėje, Ludington, Michi- Į 
gan. mirė po sunkios operacijos ■ 
gerbiamas ir mylimas Zigmon- 
tas Baibokaš^Taliko dideliame j 
nuliūdime žmoną Eleną, dukterį ■ 
Eleną ir 2 sūnus — Stanislovą; 
ir Joną. Velionis gimęs Lietu-; 
voje 1883 ną, Kaspariškių kai
me, Žiežmarių parapijoje. Į A-i 
meriką atvyko 1903 m., apsive
dė 1911 su Elena Monchunskiū- 

’te. A. a. Z. Baibokas buvo geras į 

pavyzdingas katalikas ir geras! 
; tautietis, visuomet gausiai au- 
ikojo bažnyčios ir tautos reika
lams. 1915 metais atvyko į! 
Foutain. Michigan, kur nusipir
ko gražų 180 akerių ūkį, prie | 
gražaus ežero — Round Lake. 
A. a. Baibokas buvo geras ūki
ninkas ir mylėjo šeimą. Sūnus I 
Stanislovas baigė Detroite uni-j 
versitetą. Duktė Elena taip pat 
Detroite baigė katalikišką mo
kyklą.

Sausio 23 d. 10 vai. įvyko iš
kilmingos laidotuvės Šv. Mari-j 
jos parapijoj, 
mišias atlaikė 
Vaišnoraitis,

j

KLASĖJE A—Endou'ment at Age 85 — 
Narys mokesčius moka iki 85 metų. Na
rys sulaukęs to amžiaus, apdraudą pa
žymėtą jo certifikate atsiima pats, o mi
rus anksčiau, apdrauda išmokama jo pa
šalpgaviams.

KLASĖ B—20 Year Payment Life. 
Šio plano apdrauda mokama per 20 metų. 
Po 20 metų mokėjimo certifikatas būna 
pilnai išmokėtas,, narys daugiau duoklių 
nemoka ir būna geram stovy. Nariui mi
rus prieš ar po išmokėjimo certifikavo, jo 
apdrauda išmokama jo pašalpgaviui ar 
pašalpgaviams.
KLASĖ C—20 Year Endoument. Nariui 

mokėjus per 20 metų, išmokama, jei bū
na gyvas, jam pačiam, o jei mirtų anks
čiau, tai jo pašalpgaviams. Asmuo pasi
rinkęs šį apdraudos certifikatą ne tik ap
draudžia savo gyvybę, bet kartu pasiren
ka vieną iš geriausių taupymo priemonių.

KLASĖ D—Eindovcment at Age 60. 
Šioje klasėj neartais gali įstoti nesenesni, 
kai 40 metų. Narys reguleriai mokėda
mas savo duokles ir sulaukęs 60 metų, 
gauna tokią sumą, ant kiek apsidraudęs. 
Jeigu jis mirtų prieš 60 metų amžiaus, tai 
jo apdraudos suma išmokama jo pašalp
gaviui ar pašalpgaviams.

PAŠALPOS SKYRIUS
Nariai gali kartu įstoti ir pašalpos sky

rium Už $3.00 savaitinę pašalpą mokama 
25c į mėnesį; už $6.00—-50c; už $9.00— 
75c; už $12.00—$1.00.

Įsirašanti nariai kartu ir pašalpon, Lė
šų Fondan moka per mėnesį penkis centus 
ekstra.

JAUNAMEČIŲ SKYRIUS
KLASĖ A.—Klasėje A priimama nuo 

gimimo dienos iki 15 metų; metinė mo
kestis $2.20.

KLASĖ B—20 Year Payment Life. Šioj 
klasėj nariai mokesčius moka per 20 me
tų. Po 20 metų mokėjimo certifikatas bū
na pilnai išmokėtas.

KLASE C—20 Year Endoument Juve- 
nile Certificate (20-ties Metų Endmcmen- 
to Jaunamečių Certifikatas). Klasės C 
apdraudos certifikate pažymėta suma iš
mokama po 20 metų mokėjimo, jeigu na
rys yra gyvas. Šis certifikatas yra gera 
taupymo ir apdraudos kombinacija. Puiki 
investmento rūšis. Turi “cash values”, 
“paid-up insurance” ir “extended insu
rance”.

KLASĖ D— Whole Life Juvenile Cert
ificate (Viso Gyvenimo Jaunamečių Cer
tifikatas). Šis certifikatas taip sutvarky
tas, kad jaunamečiui pasiekus pilnamečio 
amžiaus, nereiks daryt jokių permainų 
premijų mokėjimo. Duoklių rata pasiliks 
ta pati visą nario gyvenimą. Čia taip pat 
galima turėt “cash values”, “paid up in
surance” ir “exetnded insurance.”

įsirašant Susivienyman įstojimo 
duoklės nereikia mokėti.

CERTIFIKATŲ REZERVAI

Dabartiniai Susivienymo narystės cer- 
tifikatai yra su rezervais. Po trijų metų 
mokėjimo jau galima naudotis rezervais.

Pavyzdin, asmuo 18 metų amžiaus įsi
rašo Klasėn A—Endowment at Age 85 
ant $1,000.00. Daleiskim, jis savo duokles 
reguliariai moka per 10 metų. Toliau dėl 
kokios svarbios priežasties (nesveikatos 
ar nedarbo negali mokėti. Tuomet jis gali 
pasirinkti du būdu: išmokėtą apdraudą 
(Paid up insurance) arba pratęstą ap
draudą (Ertended insurance).

Jeigu narys, 10 metų mokėjęs savo 
duokles, pasirenka išmokėtą apdraudą, tai 
jo certifikatas yra vertas $187.00. Jeigu 
jis mirtų nesulaukęs 85 metų amžiaus, to
kia suma būtų išmokėta jo pašalpga
viams. Jeigu jis tokiam stovy sulauktų 85 
metų amžiaus, pažymėta suma (187.00) 
būtų išmokėta jam pačiam.

Jeigu narys, mokėjęs per 10 metų, pa
sirinktų pratęstą apdraudą, jo certifikatas 
būtų galėję 8 metus ir 185 dienas. Jeigu 
narys tame periode mirtų, jo pašalpgaviui 
arba pašalpgaviams būtų išmokėta pilna 
originalės apdraudos suma, būtent, $1,000. 
Jeigu jis mirtų bent viena diena vėliau, 
pratęstos apdraudos terminui pasibaigus, 
tuomet jo apdrauda jokios vertės neturi.

Žemiau padėta lentelė skaitlinėmis pla
čiau parodo certifikatų rezervus Klasėj A.

ORGANIZATORIAMS 
INFORMACIJOS

1. Kiekvienas į Susivienymo narius kan
didatas turi išpildyti aplikaciją ir atsaky
ti į visus klausimus, taip kaip tie klau
simai sustatyti.

2. Aplikacija turi būt išpildyta rašalu— 
ink, bet ne paišeliu.

3. Kandidatas “Aplikanto Pareiškimą” 
turi pasirašyti prie liudininko, atžymint 
pasirašymo datą.

4. Reikalinga praktikuoti, kad naujų 
kandidatų aplikacijos būtų priimamos 
kuopos mėnesiniam susirinkime ir kandi
datai būtų supažindinti su kuopos nariais 
ir Lt.

5. Kaip greitai kandidatų aplikacijos, 
sulig reikalavimo esti sutvarkytos, jas 
reikia kuo greičiausiai siųsti Susivienymo 
Daktarui Kvotėjui: dr. A. Rakauskas, 
Mariau HiUs Seminary, Hinsdale, IU.

6. Kandidatų aplikacijos visados turi 
būti užliūdytos kuopos valdybos, kaip to 
reikalauja aplikacijos forma No. 1137 ir 
tik tokio numerio aplikacijos forma bus 
priimtina ir privalo būti vartojama.

7. Susivienymo nariai, kurie turi se
nuosius certifikatus ir norėtų apdraudą 
padidinti, tai tą gali padaryti, t. y. laikyti 
seną certifikatą ir gauti bile klasėje nau
ją certifikatą. Tą darant, turi išpildyti ap
likaciją, būti daktaro egzaminuotu ir at
likti viską, kaip ir naujam kandidatui. Bet 
tokio nario apdrauda negali būt didesnė 
kai $2,000.00.

8. Yra atsitikimų, kad Susūvenymo na- 
rys-narė veda arba išteka už nelietuvių 
tautybės asmens. Tokios maišytos šeimos 
ir jų vaikai gali būti priimami Susivieny- 
man.

Gedulingas šv. 
klebonas kun. V. 
asistuojant kun. 

Kun. 
Vaišnoraitis pasakė net 2 pa
mokslu, lietuviškai ir angliškai. 
Turiu priminti, kad pamokslus 
sakant, beveik visi verkė. Laido
tuvėms patarnavo direktorius 
Morrison.

Už a. a. Zigmanto vėlę užpra
šyta daug šv. mišių ir buvo pa
aukota daug gėlių* bukietų.

Kaz. Daunoras.

Visa programa Toohey jr kun o.Hara

VALGOMOJO DAIKTU KRAUTUVES
Plrirtl pas biznierius mėsę, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurte 

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuėję | bilę kuria 
—atdte "Darbininke”.

krautuvę pasakykite, kad jy skelbimą

I

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE 
Telephone COLumbia 6702 
M SAVIN HTLL AVENUE

DORCHESTER. MASS

Patins Markei
P. BaltrutiOnas Ir p. Kllnga, Sav. 
T«S Broadway, Tai. ŠOU 3120 

«O. BOSTON. M AM

CAMDEN, N.J.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS tVC-
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E Sixth SL, So. Boston, Mass 

Fta. Rašt. — Marijona Markoniutė.
4115 VVashington St.. Rnstindale. 

Tel. Parkway 2352-VV.
Iždininkė — Ona Stanį u liūtė.

106 West 6th SL. So. Boston. Mase. 
Tvarkdarė — Ona MiZfcirdtenė, 
i 1612 Columbia Rd., So. Boston. 

MMoe GL—Marijona A ukiti kalnieti*, 
; 111 H St.. So. Boston. Mass. 

•mumija savo susirinkimus laiko kas 
; antrų utaminkų mėnesio. 7:30 vai 

vakare, pobažnytinėj svetainėj.
WmIs draugijos reikalais kreipkitės 

pas protokolų raMiniakę.

4V. JONO EV. BL. PA4ALPINC8
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Rait. 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, Mase. 

Maršalka. Jonas Zaikls,
7 VVinfield SL. So. Boston. Maaa.

Draugija laiko susirinkimus kas trr 
člą nedridlenj kiekvieno mėnesic 
2 vai. po pietų. Parapijos —Hj, 49*. 
E 7tB 8L. So. Boston, Maaa

IŠKILMINGOS KRIKŠTYNOS
Sausio 26 d. buvo pakrikšty

tas Elžbietos ir Stasio Tarvydų 
sūnus Edvardas. Kūmais buvo 
ponia O. Kavaliauskienė su Jo
nu Baltrušaičiu ir ponia A. Bal
trušaitienė su Juozu Kavaliaus
ku. Šv. mišias atnašov kun. B. 
Verbickas. Bažnyčia buvo pa
puošta palmėmis ir patiestu bal
tu kilimu. Krikštynose dalyvavo 
daug giminių ir svečių net iš 
tolimų valstybių, pav. iš Wis- 
consin, Pennsylvania ir kitų. 
Krikštynų bankietas buvo taip 
pat iškilmingas, jo metu sugie
dota Lietuvos himnas ir pagro
ta keletą meninių dalykėlių. Po
nai Tarvydai kilę iš Lietuvos. 
Jiems ir sūnui Edvardui visi pa
linkėjo gražiausios j^teities.

oa .j Nijolė.

Paid up Assessments Insurance Extended
Endowment Paid

1 nsurance to end of
$ 41.00 3rd year 1 year and 209 days

62.00 4th year 2 years and 152 days
83.00 5th year 3 years and 113 days

103.00 6th year 4 years and 91 days
124.00 7th year 5 years and 68 days
145.00 8th year 6 years and 102 days
166.00 » 9th year 7 years and 136 days
187.00 10th year 8 years and 185 days

Ir taip toliau—iki 66 metų, kol certiflka- 
tas pasiekia pilno subrendimo (Maturity).

★ V h' ★
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DAKTARAI

Mfekey Roehey’s
<

ĮVARUS SKELBIMAI tą Lietuvą it sudėjo Lfet&vos rugsėjo mėnesį.
v •

Taip pat tą dieną tapo pakrik
štytas Jonas sūnus Jono ir Onos 
(Sandaitės) Urbonų. Kūmai bu
vo Juozas Jocius ir Stefanija 
Rukaitė.

South Boston 6arage
BROLIAI 6TRAKAUSKAI, Sav

Automobilistai! Jei jūs nonte

Tą dieną apsivedė Jonas Gru- 
dzinskas, iš Norwoodo, su Sta
nislava Ulčinskaite, gyv. 204 
Athens St. Liudijo Vincas Gru- 
dzinskas ir Alena Ulčinskaite.

čiauskienė.
Nutarta duoti dideles dovanas 

prie įžangos ir suorganizuoti į- 
vairius ratelius darbininkų a- 
teinančio parapijos išvažiavimo.

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

M1 8roadway So. Boston, M ai

Sausio 31 d., pasimirė penkio
likos metų sūnus Edvardas Vin
cento ir Onos Januškevičių, sir- 
gęs, nuo pat kūdikystės. Tapo

Remkite tuos profesijonalus ir biz- TlkrOS nierius, kurie savo skelbimais remia 
Darbininką”.
Visi skelbkite* “Darbininke”.

Tel. TROwbrMge 833a
■-1— m—JL»- mJOnn ncpSInS, n. v.

4REPSYS) 
lietuvis Gydytojas 

278 HARVARD STREET, 
Kampa* Tnm.n Centrai 0Q.

CamorMpe, Mass.
Ofiso Valandos: 8 — 4 ir 8 — 8.

ĮYAffiOS SKELBIMAI

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove & Furnace Repaira 
Oil Burners

C J. KUČINSKAS (Kay)
322 Dorchester St

Šou. 0346

ŽINUTES Virbickienė, Brazauskienė, Šve
dienė, Kazmauskienė, Baraus- 

Po Šv. Valandai bažnytinėje kienė, Jocienė, Volungevičienė, 
salėje, įvyko parapijos veikimo Čiurlionienė, Kiburienė, ir Kar-
komisijos susirinkimas. Kun. 
Virmauskis padėkojo komisijai 
už pereitų metų uolų veikimą, 
ypač už surengimą pelningo iš
važiavimo. Perrinkta valdyba. 
Susirinkimas pasiryžo ir atei
nančią vasarą surengti parapi
jos naudai šaunų išvažiavimą, 
Lawrence, Palangoje, birželio 8 
d., 1941.

Šių metų komisijos valdybon palaidotas iš šv. Petro lietuvių 
tapo išrinkti: V. Valatka —pir- par. bažnyčios vas. 3 d. 
mininku, V. Širki ir K. Šidlaus
kas — vice-pirmininkais, Au
gustas Sanda — maršalka, VI. 
Brazauskas ir Petras Vervečka 
— raštininkais, V. Kališius —; 
kasierius. Šeimininkėms išrink
tos ponios: Slatkevičienė, Baro- 
lienė, Marksienė, Jeskevičienė,

BLAIVININKŲ ŠVENTE
Vas. 2 d., Blaivininkai šventė 

savo metinę šventę. Šv. Petro 
par. bažnyčioje visi pamokslai 
buvo sakomi apie Blaivybę. 9 v. 
šv. mišios buvo Blaivininkų in
tencijai. Vakare, Blaiviirinkų 
kuopos vadovybėje įvyko prog
rama. Tėvas S. Kneižis rodė 
gražius ir naudingus paveikslus, 
kurie susirinkusiems labai pati
ko.

Kun. Virmauskis savo kalbe
lėj nuoširdžiai dėkojo Tėvui 
Kneižiui už tokį pasišventimą 
mokslo ir religijos labui, redak
toriui A. Kneižiui už atvežimą 
Norwoodo klebono su paveiks
lais, Blaivininkams už veikimą 
ir susirinkusiems už pritarimą.

nieriai. Visiems užtikrintas 
“good time” ir susipažinimas su 
mūsų gražiu lietuvišku jaunimu.

A. E. L.

KLAIDOS ATITAI
SYMAS

Lietuvis Dantistas
A.Lm|K)CiUS

517 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2880
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nn 
1:30 0d 6 ir nuo 6:38 iki » v. v 
Seredomis nuo 9 ild 12 vaL dieną 
Subadomi* nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti)

MIRĖ KALINAUSKAS
Vas. 1 d., mirė, savo namuose,

33 Rosemont St., Dorchestery, 
Antanas Kalinauskas, 72 metų 
amžiaus. 50 metų atgal, jis at
važiavo iš Liubavos į Pennsylva- 
nią. 47 metus pragyveno So. 
Bostone ir Dorchestery. Jis bu- 

įvo vienas iš Šv. Petro lietuvių 
parapijos organizatorių ir vei
kėjų. Priklausė prie daug lietu
viškų draugijų. Laidojamas iš
kilmingai su trejomis šv. mišio- 
mis iš lietuvių Šv. Petro par. 

j bažnyčios, vas. 4 d., 9 vai. ryte,
Naujos Kalvarijos kapuose. Pa
liko ypatingai liūdinčius sūnus: 
advokatą Kazimierą, p. Praną, 
dukteris ponią Jurgeliūnienę & 
advokatę Anielę, brolį Juozapą 
ir seserį Elzbietą Viščitiskienę.

Melskimės už mirusias.
---  s

Vas. 2 d., pernai V. Širkai su
rengė savo trijų metų dukrelei 
gimtadienio bahkfetą, kurian 
suėjo 15 ar 20 aftiSių. Poniai 
Širkienei padėjo karališkus pie
tus pagaminti ponai ŽArdeekai, 
Mikalioniai ir Jeskevičiai.

Svečiai besivahSftdaftū gar
džiais valgiais .atsiminė paverg-

WOOOSTOCK
T Y P E W R i T F P F

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

Į Gelbėjimo Fondui $17.00. Auka
vo kun. Virmauskis $5.00, laik
rodininkas Juozas Dilis $2.00, 
Juozas Meškauskas $2.00. Po 
dolerį aukavo: ponai V. širkai, 
P. Širkai, K. Šidlauskai, L. Žer- 
deckai, A. Žerdeckai, S. Čiaups, 
A. Šlikai ir svetimtautis Keeney.

Sekmadienį, kunigai ragino 
parapijiečius lankyti lietuviškas 
pamokas, antradieniais, 492 E. 
7th St., parapijos salėje.

Si. Boston, Mass.

Puriausia Dovana 
Sūnui Ar Dukteriai 

ROYAL Portable rašomoj i 
mašinėlė. - 

Ją galite įsigyti labai priei
nama kaina ir lengvais išsi- 

mokėjimars.

HA W .Broakay

Į Sausio 24 d. š. m. “Darbinin
ke” tilpo pp. Roko ir Mortos Al- 

’ čiauškų padėka, kur per klaidą 
i praleista kaikurių vardai, kurie 
yra pasidarbavę, būtent, p. V. 
Trenkiehė daug pasidarbavo. Be 
to, pp. Alčiauskai nuoširdžiai 
dėkoja tikietų pardavinėtojams 
ir bendrai visiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie bankie- 
to surengimo ir pasisekimo. Dė 
kojįa WaHy Jason orkestrai. Bu
vo parašyta, kad šv. mišias Ro
ko ir Mortos Alčiauskų inten
cijai atnašavo kun. K. Jenkus, 
turėjo buu kun. Yonkus, kuris 
vedė Bažnyčios Vienumo okta
vą.

Valdžia statys naujus namus 
apylinkėje šv. Petro lietuvių 
bažnyčios. Lietuviai nepardavi
nėkite savo nuosavybių kokiems 
agentams. Tarkitės tiesioginiai 
su valdžios tikrais atstovais, 
Taipgi aplikuokite apsigyventi 
naujoje statyboje.

Vyčių 17 Alg. kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
vasario - Feb. 9, 1941, 2 vai. įio 
pietų, Vyčių kambariuose. Kvie
čiame visus narius-atsilankyti į 
svarbų susirinkimą.

Pr. Razvadauskas, pirm.

P-lė Ona Augustinavičiūtė pe
reitą penktadienį laike savo ato
stogų susižeidė ranką “tobog- 
ganinėje”, Franklin Parke. Lin
kime p-lei Augustinavičiūtei, 
vytei, greit pasveikti. A.E.L.

B. C. Sportininkas Gavo 
Datbę

Mickey Rooney's Symphoni- 
jos Orkestro Fordo 

i Valandoje

Direktorius Harrison siun
čia širdingą padėką laikraš
čiams ir prašo įsiregistravu
sių ateivių pranešti adreso 
pakeitimą — 75,000 recytinių 
— kortelių kasdien išsiunčia
ma — Paštas vis registruoja 
ateivius.

nebuvo gatavi. Antroj vie
toj, jokiu būdu nebuvo ga
lima sužinoti, kiek nelega
liai atvykusių ateivių buvo 
šioje šalyje. Trečioj vietoj, 

! šitas nepiliečių suskaity- 
mas parodo, jog tūkstan
čiai asmenų, kurie per ilgą 
laiką skaitė save piliečiais, 
rado, po atsargaus peržiū
rėjimo, jog jie ir jų tėvai 
niekad neužbaigė reikalin
gus pilietybės formališku
mus. Buvo tūkstančiai ki
tų, apie kurių stovį buvo 
abejojimų, ir, kurie sekda
mi mūsų patarimus, užsi
registravo, kad tik ateityje 
išvengus visokių nesusi
pratimų ir vargą, jiems 
buvo lengviau užlaikyti 
šios šalies įstatymus.

“Mūsų visos dabartinės 
skaitlinės”, sako p. Harri-. 
son, “tur būt skaitomos 
kaipo pradinės skaitlinės. 
Jos buvo “rankoms suskai
tytos” kaip tik greit mili
jonai išpildytų blankų ir 
rankų pirštų įspaudų kor-|

ateiviams 
ankščiau 
Pa v., ne- 
geriausių 
asmenų,

Boston, Mass. — Charlie 
O’Rourke, Bostono Kolegi
jos įžymus footballininkas, 
pakviestas į naują Kardi
nolo Hayes MemoTial High 
School, New Yorkati vado
vauti sportininkams. Char
lie O’Rourke kvietimą pri
ėmė ir pradės eiti pareigas

Naujas Projektas
So. Bostone

Sekmadienio vakare, ma- 
yoras Tobin pranešė, kad 
neužilgo bus pradėta naujų 
namų statyba So. Bostone. 
Valdžia nusavins namus ir 
žemę nuo D St. iki B St. ir 
nuo West Broadway iki W. 
7th St. Tame plote yra ir 
Šv. Petro lietuvių par. baž
nyčia ir klebonija.

VYČIŲ ŠOKIAI
17 Alg. k p., South Boston

Visas Naujos Anglijos Lietu
vių jaunimas ruošiasi į metinius 
Vyčių šokius, kurie įvyks Par- 
ker Rouse, “Roof Ballroom”, 
Bostone, vasario - Feb. 21, 1941, 
penktadienio vakare. Tai bus 
paskutiniai šokiai prieš gavėnią. 
Gros geras orchestras — “Ba- 
ron Hugo”. Įžanga 75c. Komite
tas jau trys mėnesiai kaip dar
buojasi, kad šokiai pavyktų. 
Komisiją sudaro šie asmenys: 
Felicija Grendelytė, pirm.; O. 
Augustinavičiūtė, Antanas Bal
čiūnas, Veronika Čiurlionytė, 
Anielė Genevičiūtė, Pranas Gri
galiūnas, ponia P. Kudrevičienė, 
Joana Lengvinaitė, Anielė 
Marksaitė, Steponas Mickevi
čius, Jonas L. Petrauskas, pp. 
Pr. Ražvadauskąi, Ona Razva- 
dauskaite, Bronius Skrickus, 
Longinas švelnis, ir adv. Anta
nas Young - Jankaūskas.

Pusė pelno skiriama N. A. 
Vyčių apskričiui. Todėl yra ge
ras tikslas ne tik paremti, bet 
ir pareiga, kad visų Naujos An
glijos kuopų nariai ir draugai 
atsilankytų į šokius vas,-Feb. 
21, — Parker House. Dalyvaus 
ir lietuviai profesijonalai ir biz-

Ateinantį sekmadienį, vasario 
9 d., 9 vai. ĖST., vakare, Fordo 
radio programoje iš radio sto
ties WBC bus girdžiama graži 
programa
Šymphohijos orkestrą. Taipgi 
bus svečių solistų Nino Martini, 
kuris yra pasižymėjęs kaipo 
žvaigždė judamuose paveiksluo
se ir radio. Jis dainuos iš “Faus
to”, Goūnd’o veikalus.

Programa susidės sekanti:
Presentation of “These Things 

Shall Be”, the hymn concluding 
the program, will be joined in 
by the orchestra and chorus and 
the Detroit audience of 5,000 
persons.

During the intermission Mr. 
W. J. Cameron of the Ford 
tor Company will speak.

The program follows:
Jopeuse Marche — Chabrier— 

Orchestra.
Cavatina from “Faust” — 

Gounod — Mr. Martini and Or
chestra.

Procession of the Sirdar from 
“Caucasian Sketches” — Ippoli- 
tov - Ivanov — Orchestra.

Mediey of French-Canadian— 
Folk Songs — Pelletier — Cho
rus and Orchestra.

Melody in Autumn from “Me- 
lodante” — Rooney — Orches
tra.

Humoresųue from “Melodan- 
te” — Roobey — Orchestra.

In the Sileht Night — Rach- 
maninoff; Vilya from “The Mer- 
ry Widow” — Lehar; La Donna 
e Mobile from “Rigoletto” — 
Verdi — Mr. Martini and Or
chestrą.

Capriccio Italien — Tschai- 
kowsky — Orchestra.

These Things Shall Be — Ita- 
lian Hymn Melody — Chorus, 
Audiehce and Orchestra.

■ ■ I * ...................

Mo-

Su užbaigimu pradinio a- 
teivių suskaitymo, Teisin
gumo Departamentas pra
neša, jog 4,741,000 nepilie- 
čių įsiregistravo kontinen
tinėse Jung. Valstybėse, 
sulig Ateivių Registravimo 
Įstatymu iš 1940 m. Pačiu
laiku, Departamentas pra-i 
šo visų ateivių ir pabėgė
lių vaikų, nesulaukusių 14 
m. amžiaus — tokių yra a- 
pie 30,000 šioje šalyje — 
kaip tik sulauks 14 m. am
žiaus asmeniškai nuvykti į 
registravimo vietą ir ten 
užsiregistruoti.

Teisingumo Departamen
tas pakartoja visiems įsi- 
regestravu s i e m s atei
viams, kurie yra pastovūs 
gyventojai, pranešti “Imi _ w .
migration and Naturaliza- telių ^pasiekė musų^ Wa-j 
tion Service, Washington, 
D. C.” savo adreso pakeiti
mą į penkias dienas po pa
keitimo. Už nepranešimą 
adreso pakeitimo bus bau
džiami pinigine bausme, 
katėjimu, ar abiem baus- 
rnėm. Ateiviai, kurie laiki
nai apsistoję šioje šalyje, 
turi pranešti savo adresą 
kas trys mėnesiai ar pakei- T°s valstybės yra 
čia ar nepakeičia. Žinokite, New York 
jog tam tikslui galima California 
gauti tam tikras blankas į Pennsylvania 
kiekviename pašte. ■ Massachusetts

Diskusuodamas skaičių' Ulinois 
ateivių, kurie prisilaikyda- Michigan 
mi įstatymo įsiregistravo,! New Jersey 
Earl G. Harrison, Regis
travimo Direktorius nuro- 
Čk>, jog pirmiau buvo aps
kaičiuojama jog šioje šaly
je buvo tik 3,600,000 atei
vių, bet registravimas a-

I manyti, jog tai yra pratę- 
: simas užsiregistravimo lai- 
’ ko”, jis sako. “Mes tik pa
vėliname paštams imti re
gistravimus su paaiškini
mais, kodėl užsiregistravi
mas buvo trukdytas. Dau
gumoj atsitikimų, paaiški
nimai rodo, jog dėl geriau- 

! šių priežasčių 
nebuvo galima 
užsiregistruoti, 
paisant mūsų 
pastangų, daug
kurie pilnai tikėjo tapti pi
liečiais prieš gruodžio 26 
d., vistiek sekė patarimus 
kitų žmonių, kurie jiems 
patarė, jog nereikia regis
truotis. Apgailestaujame, 
jog tie ateiviai sekė tuos 
patarimus, nes dabar jie 
pavojun stato jų pilietybę.

Galų gale, pranešta, jog 
Ateivių Registravimo Sky
rius paštu išsiunčia net 
75,000 užsiregistravimo re- 

jcytinių - kortelių kasdien. 
Iki sausio 1 d., 2,297,234 
buvo išsiųsta iš Washing- 
tono. Tikime, jog iki vasa
rio 15 d. šita programo da
lis bus užbaigta.

shingtono ofisą, 
skaitlinės bus žinomos tik 
su mašinų suskaitymu, ka
da nors pavasarį.

Direktorius Harrison nu- j 
rodo, jog kontinentinėse 
Jung. Valstybėse net de
šimts valstybių pristatė 
daugiau kaip 82% visų už
siregistravusių ateivių.

Texas
Ohio
California

Direktorius 
taria jo širdingiausią pade- i 
ką svetimų kalbų laikraš-!

1,212,622
526,937
361,475
356,028
319,385
290,730
270,973
204,450
196,214 kad jūsų karas ilgai laikytų ir
152 664 <reitai bėgtų, pirkit aliejų ir

šita proga

-r

teivių 1,141,971 viršija. Tas čiams, kurie kooperavo su i 
skaičius neinima užsiregis- i programa.
travimus, kuriuos siunčia! “Nėra reikalo man nuro- 
mums mūsų įvairūs konsu- dyti, jog jeigu laikraščiai 
liniai ofisai kitose šalyse,' nebūtų davę mums 100*3 
nei neinima ateivius jūrei- kooperaciją, tūkstančiai ir 
vius, kurių užsiregistravi- tūkstančiai ateivių pasi- 
mas kasmet atnaujintas, liktų įstatymų laužytojai, 
prieš apleidžiant laivą, nei, vientik dėl to, jog nežinojo, 
neinima užsiregistravimus i kas nuo jų buvo reikalau- 

. Ačiū laikraščiams 
už atkartotiną atspausdi-

i r
»---------aa i»ft.
jduzbs n. tnns 
laikrodininkai

iš Alaskos, Hawaii, Puertoį jama. 
Rico ir Virgin Islands. “Iš 
viso net 4,912,817 ateivių nimą mūsų straipsnių, pil-. 
Užsiregistravo. —1 ---x---------——

“Ne sunku paaiškinti tą 
perviršį 1,141,971”, sako p. 
Harrison. “Pirmoj vietoj, 
tos skaitlinės buvo skaito
mos nuo 1930 m. cenzo, to
dėl 1940 m. cenzo skaičiai

*

nai tikiu, jog tas sumažino j 
skaičių nesiregistravusių ■ 
iki minimumo”.

Direktorius Harrison | 
kreipia dėmesį į faktą, jog 
paštai vis priima užsire
gistravimus. “Neturime

L.

GRABOR1A1

S..BaraseVIčhisIrSūnus 
geniausias mos valstybes 

LIETUVIŲ GRABORIUS «• 
BAL8AMUOTOJA8
Turi Notaro Teima

254 W. Broadway,
BO. BOSTON, MASS 
TeL ŠOU Boston 259C

Gyven. vieta: 838 Dorchester 
frel COLtnnbta 8637

CASPER
FUNERAL HOME 
187 Dorchester Street 

South Boston, Mase.
Joseph V.Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamutojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

YVONNES 
HOUSE OF BEAUTY

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

Tel. Ded 1636

ZALETSKAS
Fanerai Home

564 E. Broadway
So. Boston, Ma^o 

A. Žaistai F. E- Zaletsi 
©taborai tr Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną ir nakt) 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. 8OU Deeton 
Tel. ŠOU Boeton 2609



Antradienis, Vasario *. e *

KARAS IR MODERNUS 
ŽMOGUS

Jei pažvelgsime giliau į pastangos užmiršti kasdie- 
žmogų ir jo gyvenimą, da- ninį gyvenimą, išsiblašky- 
bartinis žmogus yra iš pa- ti, linksminti, kad tik ma- 
grindų pasikeitęs, nei bu- žiausiai liktų laiko savo 
vo prieš keliasdešimts me- gyvenimui pažiūrėt, 
tų.

Valia susilpnėjus, dvasia 
gerokai apgadinta, gyveni
mo kelias pakreiptas palai
dumo ir keršto kryptimi. 
Tokioj gyvenimo situacijoj 
dažnai kyla konfliktai tarp 
žmonių ir tautų. O kada 
trūksta draugiški ir žmo
niški ryšiai socialinei drau
gystei palaikyti, tada tai
kos ir tvarkos rolę prade
da vaidinti patrankos šū
viai, jie, pagaliau, duoda 
taikos ir tvarkos rolę pra
deda vaidinti patrankos 
šūviai, jie, pagaliau, duoda 
naują gyvenimui momentą 
—karą. Šiuo momentu ka
ras — svarbios gyvenimo 
aktualijos, kurios sudaro 
žmogaus gyvenime didesne 
rūpesčių dalį. Karas, tai 
baisus siaubas, tai lyg mil
žiniškas ugnies meteoras, 
kuris krisdamas žemėn 
naikina viską be pasigailė
jimo.

Kokios gi priežastys pri
veda žmogų prie tokių ne
racionalių išvadų savo bū
viui pagerinti ir egoizmui 
patenkinti?

Pirmiausia, iššauk iąs 
žmonijoj nesutikimus ir 
konfliktus, tai pašlijęs mo
ralinis gyvenimas, vidų ji- suraizgyta karikatūra, 
nis išsilaisvinimas. Taip y- Taigi reikštų konfliktų 
ra, nes žmogus šalinasi iniciatoriams ir karo vo- 
nuo didžių šventumo, ant- d ava m s individualiai dau- 
gamtinio gyvenimo tradi- giau pažvelgti į vidaus 
ei jų, kurios iškelia žmogų santvarką (savo vidujinį 
aukščiau, jam teikia kriti- gyvenimą), ar tvarkingai 
šką nusistatymą visai gy-, pravestos ribos tarp savęs 
venimo problemai.

Šio laiko gyventojas tiki 
rtovįs tvirtai ant gero ir 
tvirto pamato, tuo tarpu 
religinė pažiūra į gyveni
mą — bėgimas nuo tikro
vės į nežinomą ir neužtik
rintą rytojų. Todėl dažnai 
yra dedamos didžiausios

• v

i Dar didesnė žmonijos 
dalis paremta menku pri
gimties silpnumo pažini
mu. Dažnai kratomasi 
prievartos, bausmės, viso
kių vadovaujamų autorite
tų — toks kelias veda į 
baisų ir aklą egoizmą. Ši 
pasireiškus pastarajam 
aukščiausiam laipsny, gro- 
boniškai įsiviešpatauja vi
dujiniame gyvenime, kad 
kito gyvybę ar turtą ne
reikia branginti, kito nelie
čiamybę neverta gerbti.

Vieną kartą maudėsi 
šviesuolis inteligentas.Jam 
staiga dingtelėjo mintis — 
“ar aš esu ir viduj toks 
švarus, kaip iš viršaus?” 
Po to jame gimė daugiau 
minčių apie modernaus 
žmogaus gyvenimą, savęs 
pažinimą, tvarką.

Labai būtų gera, kad 
kiekvienas modern. švie
suolis, kaip šis paminėtas, 
pagalvotų ir imtųs inicia
tyvos kovai prieš visus sa
vo egoizmo blogus norus 
ir palinkimus. Šis reikalas 
yra jau pribrendęs ir mo
derniam žmogui labai ak
tualus, gi priešingai —vis
kas yra nesuprantama ir

v •

M.J.Cdney,NJ.
Lietuvis Gydytojas

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

odos ligų.

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

I ir dievybės egzistuojančios 
valstybės. Ar diplomatiniai 
santykiai nėra pablogėję, o 
jei taip, tai skubiai taisyti
na! Jei būtų atkreiptas dė
mesys į šį aktualų reikalą, 
kaip daug kovojama ir dir
bama dėl valstybių užka
riavimo, tada būtų kitaip. 
Moderniam gyvenime iš
nyktų egoizmas ir kartu 
žiauri kova tam egoizmui 
patenkinti.

Daugiau žvelgti į save, 
bus mažiau energijos ego
izmui tenkinti. Tada nebus 
karo, ir tauta po tautos, 
valstybė po valstybės ne
kris kaip musės!

D r. Pranas šacikauskas.
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Taip pat netikėtai Lietu 
vos gyventojai patyrė, kas

I 
I

vos sovietiško teisingume 
komisaras, o “draugai' 
Pakarklis ip Domaševičiui 
klusniai vykdo tai, ką įsa 
ko Bačilo.

Iv |Fi
" j . 1
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TO BIGOTRY NO SANCTION

JFit/i Malice Tovard None;
With Charity For Ali

I 
t ivuvvju* nuo

stovi vidaus komisariato 
priešakyje. Ligi šiol buvo 
žinoma, kad vidaus reikalų 
komisaras yra A. Guzevi- 
čius. Rusų bolševikų revo
liucijos sukaktuvių minė- 

ijime Kauno valstybiniame 
į teatre staiga į prezidiumą 
buvo pakviestas kažkoks 

iGladkov, kuris susirinku- 
' siems buvo užrekomenduo- 
tas kaipo vidaus reikalų 
komisaro pavaduotojas. 
Dabar pavergtosios Lietu
vos visuomenė jau žino, 
kad iš Maskvos atsiųstasis 
“draugas” Gladkov yra ‘iš
laisvintosios’ Lietuvos vi
daus- reikalų komisaras, o 
‘draugas’ Guzevičius tėra 
pastatytas dėl jo gražių a- 
kių...

I

60 El!sworth St. 
Worcester, Mass.

PHONE
So. Boston 

2271

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

i

1OI?

i 
j

XXX Ale ir Slock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

VASARIO 16 D. CHICAGOJE 
bus paminėta bendrai ir reikšmingai—didelėje 
vidurmiesčio auditorijoje—32 W. Randolph St.

tą ir apsiėmė. 
Komitetas ne tik darbą pa

žadėjo, bet ir auką davė.
Baigiantis susirinkimui, 

adv. Grish+pakėlė reikalą 
sumesti keletą dolerių dar
bo pradžiai. Tam visi prita
rė ir tuoj sumetė $42.00.

Komitetas prašo visus 
lietuvius skirti vasario 16 
d. Lietuvai.

Vasario 16 d. artinantis, 
teįsižiūri kiekvienas lietu
vis į Lietuvos laisvę ir ne
laisvę; teprisimena bau
džiavą ir Kražių skerdy
nes; tepagalvoja apie Mu- lio įsakoma, 
ravjovą (koriką) ir Sibirą; .
teatsimena spaudos „j. Kiekvienoje svarbesnėje 
draudimo laikus ir drą-1 laisvosios Lietuvos jstai- 
siuosius bei garbinguosius P<> komi^rą, at-
knygnešius, kaimo švietė- R~

Bendras ir sudėtingas 
Komitetas Lietuvos Nepri
klausomybės Dienai pami
nėti sudarytas sausio 22 d., 
Dariaus - Girėno auditori
joje. Jo pirmininku išrink
tas Teisėjas J. T. Zuris, vi- 
ce - pirmininkais: P. Mille- 
ris, B. Jakaitis, A. Valan
čius ir S. Čerienė; sekreto
riais: L. Labanuskas ir O. 
Šulmistrienė, iždininku A. 
Valonis. Garbės pirminin
ku pakviestas Lietuvos 
Konsulas P. Daužvardis.

Prie valdybos sudarytos 
6 komisijos, į kurias įeina 
virš 50 asmenų. Susirinki
me dalyvavo netoli 100 
žmonių, kad iš nedalyva
vusiųjų beveik visi telefo
no ir sutiko į Komitetą į- 
eiti, žadėdami dirbti viso
mis pajėgomis, kad paren
gimas pasisektų visą 
100%, nes ir Komitetas y- 
ra iš nemažiau 100 narių.
KOMITETO SUDĖTIS

Tokio sudėtingo, koordi-Į
nuoto ir ryžtingo Komiteto Lietuvą, 
reporteriui dar neteko ma- | Vyrai, moterys, Lietuvos 
tyti, nors jis jų yra matęs ir lietuvių praeitis tebūnie 
labai daug. Tai ženklas akstinu mūsų dabarčiai ir 
tautos sąmoningumo ir 
tvirto nusistatymo. Tas 
nusistatymas matėsi kiek
vieno dalyvio veide ir reiš
kėsi kalbose bei pasižadė
jimuose. Nė vienas neatsi
sakėnuo jokios pareigos— 
kas kam buvo skirta, tas

KAS YRA TIKRIEJI KOMISA
RAI PAVERGTOJE LIETUVOJ

J. Paleckis ir komisarų 
tarybos pirmininkas M. 
Gedvilą įsakymus gauna 
tiesiai iš Pozdniakovo, ku
ris nepriklausomos Lietu
vos laikais buvo SSSR pa
siuntinys Kaune, o dabar 
ten pasiliko kaip SSSR į- 
galiotinis, t. y. kaipo rau
donojo caro general gu
bernatorius. Pozdniakovo 
pavaduotojas Vilniuje yra 
neaiškios tautybės kaž
koks Kergit, kuris eina 
tiktai gubernatoriaus pa
reigas. Nikalojaus laikais 
general gubernatorius sė
dėjo Vilniuje, o Kaune te
buvo paprastas gubernato
rius. Kai sovietų Lietuvos 
sostinė bus perkelta į Vil
nių, tai ten apsigyvens ir 
general gubernatorius Poz- 
dniakov, o į Kauną atva
žiuos gubernatorius Ker
git. Tuomet vėl bus, kaip 
prie caro Nikalojaus. Skir
tumas tiktai tas, kad prie 
caro Nikalojaus Romano
vo Lietuva vadinosi “Šiau
rės Vakarų kraštas”, o prie 
caro Josifo Visarionovičo

komisarai. Štai oficiozas .Džiugašvili (Stalino tikro- 
“Tarybų Lietuva” lapkri-! 
čio 5 d. paskelbė, kad Šiau
liuose buvo sušaukti teisė
jai, kuriems sovietiško tei
singumo komisaras P. Pa
karklis kalbėjo apie “nau
jąjį teisėją”. Po jo žodį pa
ėmė teisingumo komisaro 
pavaduotojas “draugas” 
Bačilo. Lietuvos visuome- 
nė iki šiol žinojo, kad tei
singumo komisaro pava
duotojas yra K. Damasevi- 
čius, o štai netikėtai per 
“Tarybų Lietuvos” malonę 
patyrė, kad esama ir ‘drau
go’ Bačilo. Jis ir yra tikra
sis “išlaisvintosios” Lietu-

— Nekartą esame rašę, 
kad okupuotoje Lietuvoje 
viską nulemia Kremliaus 
su raudonuoju caru Stali
nu priešakyje. Kaip J. Pa
leckio “liaudies vyriausy
bė” buvo užsodinta į val
džios kėdę ant raudonosios 
armijos durtuvų, taip ir 
susovietintosios Lietuvos 
vyriausybė su M. Gedvilą 
priešakyje tėra paklusni 
Maskvos tarnaitė. J. Palec- 
kių, M. Gedvilų, P. Pakar- 
klių, M. Mickų ir kitų ko
misarų darbas tėra aklai 
vykdomi tai, kas iš Krem-

• v

ji pavardė) Lietuva gavo 
“sovietų socialistinės res
publikos” vardą.

AR JAUČIATĖS NUVARGĘ 
-BE VIKRUMO?

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

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ait
rumas, imkite FKKN-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!

10<
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jus - mokytojus; motinas 
ir “daraktorius”; tesudeda 
tą viską krūvon ir tepasi- 
žiūri giliai bei rimtai į to 
vargo ir darbo rezultatus 
— į atsistačiusią Laisvą ir 
Nepriklausomą Lietuvą. 
Sovietų Rusija vėl užgrobė

kelrodžiu ateičiai. Basana
vičius, Kudirka, Valančius 
ir visa armija lietuvių pat- 
rijotų ir kovotojų tebūnie 
mums pavyzdžiais ir lietu
viškomis žvaigždėmis. Jie 

, ir mes 
dėsime.

dirbo ir

Šie maskolių (arba, labai 
dažnai žydų) komisarai y- 
ra tikrieji Lietuvos valdo
vai, o lietuviškieji komisa- 
riukai tėra paprasta iška
ba. Tačiau iš Maskvos at
vykę komisarai, dažniau
sia, viešumoje per daug 
nesirodo.

Bet laikas nuo laiko Lie
tuvos gyventojai sužino, 
kas yra tikrieji Lietuvos

MEMBER

OLR POLICT
“Tbe pnrpose of tbe Association skali 
be to belp preserve the Meals and 

>1 tradttions of oar eoantry. Mie Untted 
jy Statės of Ameriea, to revere its lavvs 

and inspire others to respeet and obey 
them, aad in all vvays to aid in naking 
this eoantry graater and betteri*
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Lietuviai iškovojo Lietu
vai laisvę praeity, iškovos 
ją ir dabarty! Tat, į darbą 
veikėjai, į darbą profesio
nalai — biznieriai, į darbą 
jaunime — į darbą "visi lie
tuviai. Kom. narys.

į

Užsisakykite Tanko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką Pikni- 

. kams. Vestuvėms, Krikštynoms ir 
visokiems Parengimams.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Are., Nhgton, Mass. Tel Uedham 1304-W
PRANAS GERUtSKIS, Namg Tel. Dedham 1304-fT




