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Katalikas, kurs neremia 
katalikiftkoe spaudos, neturi 
teista vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

f 
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— Raudonoji Lietuvos 
valdžia paskutiniuoju lai
ku verčia likviduoti pa vie
niems amatininkams. Iš ... . . ,. . , VOL. XXVI — No. 12.likviduojamų amatininkų 
įmonių sudaromos vadina
mos artelės. Į jas amati
ninkai turi sunešti visus 
savo darbo įrankius, maši
nas, turimas medžiagas ir 
t. t. Visa tai paverčiama 
kolektyvine artelės nuosa
vybe. Savaime supranta
ma, kad amatininkui už jo 
faktiškai nusavintus dar
bo įrankius jokios kom
pensacijos nemokama.

Ligšiol jau sudarytos ke
lios artelės: siuvėjų, bat
siuvių, smulkių spaustuvi
ninkų, kirpėjų, mūrininkų, 
tinkorių ir tt. Tenka pa
tirti, kad amatininkai la
bai nenoriai likviduoja sa
vo turimas dirbtuves, nes 
iš savarankiškų meistrų! 
jie paverčiami paprastais 
artelės gizeliais. Tokiose 
artelėse vadovaujamą vai-1 
dmenį vaidina įvairūs ne- Į 
nusisekę amtininkai, o dar I 
dažniau amato tinkamai 
neišmokę gizeliai, kurie 
skiriami artelės prižiūrėto
jais. Juk nulemia ne geras 
amato mokėjimas, o pri
klausymas komunistų par
tijai ar bent komunisti
nėms profesinėms sąjun
goms.

Šiose artelėse įsigali tas 
pats sovietiškas valdiškas SVEIKINAME GRĮŽUSI 
biurokratizmas, kuriuo pa- ~ r
sižymi ir kitos sovietiškos i IS LIGONINES 
įstaigos bei įmonės. Dide- ______
lių rūpesčių sukelia amati- šeštadienį, vasario 8 d. 
ninkams reikalingų žalia-, grįžo įg ligoninės žymiai 
vų ir įrankių parūpinimas. sustiprėjęs Tėvas Dr. Kazi- 
Esant visuotineidezorga- mieras Urbonavičius. Svei- 
nizacijai ir kroniškam me- kiname ir prašome Dievu- 
džiagų trūkumui, taip pat lio stiprinti Tamsta, Gerb. 
amatininkai negauna: Tėve sveikatoje. 
jiems reikalingų medžių. 1 Kun. Dr. Urbonavičius ir 
Siuvėjai negauna medžią-. ligoninėje būdam as nenu-

. . • odos. To-. traukė savo turiningais
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Britų kariuomenės laivas paima italus - belaisvius, kurie pakliuvo laike kovų vakariniame 
fronte, ir jie išgabenami, kol kas į nepasakytą vietą, kad ten uždarius kaipo karo belaisvius.

— Lietuvos komunistų
jau parašė partijos Vilniaus miesto kiečių karo žiniomis,

-«

FIVE CENTS

Washington, D. C., vas. bile kada atšaukti prezi- 
10 — Pereitą šeštadienį dentui duotą galią papras- 
Jung. Valstybių kongreso ta kongresmanų arba se- 
atstovų butas 260 balsų natorių balsų dauguma, 
prieš 165 priėmė preziden-' Bilius 1776 galiojęs iki 
to Roosevelto įteiktą pa- birželio 30 d., 1943. 
siūlymą — bilių 1776, ku
ris duoda prezidentui pil
ną galią “skolinti bei duo
ti” Anglijai karo reikme
nis, kai prezidentas matys 
reikalą.

Kongresui buvo pasiūly
ta keletas to biliaus patai
symų, bet jie visi dauguma 
balsų buvo atmesti.

i
Kongresas priėmė tik se

kamus pataisymus, bū
tent, kad prezidentas gali 
duoti ar skolinti Anglijai 
iki $1,300,000,000 iš Ame
rikos turimų karo reikme
nų ir iš pinigų, paskirtų 
karo reikalams; visai ne
apriboti kiek prezidentas

gų, batsiuviai — odos. To-'
dėl amatininkų tarpe pra- straipsniais puošti ir tur
ėjo reikštis nedarbas. Ne- tinti laikraštį 
maža amatininkų eina ver- ką”. Ligoninėje negalėjo 

1 ar vartoti typewriterio, ___
bedar- paišeliu. Sugrįžęs iš ligoni-

tam numeriui
typevvriteriu. j komiteto propagandos ir a- ciai lakūnai I

Tėvas Dr. Urbonavičius, gitacijos skyriaus vedėju Reykjavik, Icelandą, 
sugrįžęs iš ligoninės, 
ką rašo redakcijai: !kov.

“Aš jau, ačiū Dievui, tiek i --------------
sustiprėjau, kad šeštadienį ; SovfefdmS Trūksta fe* Lj(lU 
sugrįžau namon. Už poros į _______
dienų tikiuosi būti visiškai; _ “Valstiečių Laikrašty- 
normalus. Labai dėkų už je” įdėtas valstybinio teks- 
nuoširdų Tamstos ir kitų tilio tresto Unų skyriaus 
mano prieteljų palankumą, ■ pranešimas apie linus. Pa
rastu n* žodžiu man pa- į mįnėjęs, kad karo metu li

nų kainos pakilo ir kad jų 
paklausa yra padidėjusi, 

_ pranešimas sako: “Šių me
tų derliaus linus parduoti 
bus dar nepalyginamai len-1 
gviau, nes SSSR rinka yra' 

. tokia didelė ir plati, kad su 
_ , ... , į linais nebus jokių sunku-Bucharest, Rumunija^—.Vokietijos kareivių yra m1} Linai pirmon ei]gn pa.

- - ’ , . .. įteks į didžiosios mūsų tė-Spejama, kad Britanija n-g gggR iįnų perdirbi- 
1 cirkine fnmc Ra lira. ’ ............. ~ .

“Darbinin-

čiau dirbti į fabrikus 
dirba viešuose, T 
biams ruošiamuose, dar- ngS į kleboniją šiam ir ki
bliose, nes iš savo rankų ------------------ -----------------
dar£ jie nebegali pragy- BRITANIJA - RUMUNIJA

Ne geresnėje padėtyje y-į NUTRAUKĖ SANTYKIUS
ra amatininkams reikalin- ____________
gų įrankių gavimas. Siū- Bucharest, Rumunija, —t Vokietijos 
lai okupuotoje Lietuvoje vasario 10 — Šiandien Bri- Bulgarijoje, 
pasidarė retenybė. Taip tani ja nutraukė diplomati- F “ *

pat siuvamų mašinų stin- nius santykius. Kaip žino- paskelbs karą toms Balka- 
ga. Šiuo tarpu dar galima į ma, Rumunija dabar yra’nų valstybėms, kurios į sa- 
už didelius pinigus nusi-į Vokietijos 
pirkti siuvamą mašiną iš — 
pašalinių (neamatininkų) 
žmonių, nes daugelis jas 
parduoda, nebeturėdami iš 
ko pragyventi ir “lopyda
mi” sulysusį biudžetą. Bet 
jų kainos yra nesvietiškai 
pakilusios.

Siuvama mašina, už ku
rią anksčiau reikėdavo mo
kėti apie 500 litų, dabar 
kainuoja tarp 1200 iki 2000 
litų. Jas dažniausia supir
kinėja nau jai įsteigtos ar
telės. Bet dalis mašinų nu
keliauja ir sovietų Rusijon, 
nes jas supirkinėja aukš
tieji maskolių valdininkai 
ir karininkai, atgrūsti pa
vergto jon Lietuvon.
- - 1 :

Turime žinių, kad kai kų- 
riose siuvėjų artelėse jau 
dabar trūksta siuvamų 
mašinų .Komunistų agita-

rašė reikštą.
Jūsų i

Kun. K. Urbonavičius.”

štai paskirtas “draugas” Sitni- daug apie 1000 mylių nuo 
Šiaurės Amerikos konti
nento, ir apšaudė kanuolė- 
mis Britų aerodromą. Kad 
pasiekti Icelandą, tai na
ciai turėjo lėkti iš Norve
gijos apie 600 mylių.

(Iceland, Danijos koloni
ja, kuria Britanija užėmė, 
kada Vokietija užėmė Da
nija.. Iceland yra apie 450 
mylių nuo Škotijos).

v •

okupacijoje. 
Ten stovi tūkstančiai vo
kiečių kareivių. Vokietija

Roma, Italija, vas. 10 — 
Sausio mėnuo Italijai buvo 
tikrai nelaimingas. Ji pra
rado 14,873 kareivius. Tai 
didžiausias vieno mėnesio 
skaičius nuo pradžios karo. 
Kiek Italijos kareiviu už
mušta Šiaurinėje Afrikoje 
dar pilnų skaitliniu neturi. 
Daugiausia nuostolių Itali
ja turėjo prarasdama mie
stą Bengasį. Albanijoje I- 
talijos - Graikijos kare už
mušta 2194 Italijos karei
viai. sužeista 4712 ir dingo 
be žinios 2639 kareiviai,

gali duoti ar skolinti An- Ethiopijo je, kur ethijonai 
glijai karo reikmenų ar pi- pradėjo išsilaisvinimo ka- 
nigų iš Amerikos biudžete rą prieš italus savaitė at- 
numatytų sumų karo rei- gal, užmušta 54 ir sužeista 
kalams ateinantiems me- 42.
tams; prezidentas pats Italija prarado daug lai- 
spręs vertę karo reikmenų, vyno ir oro jėgų. Vien sau-

. kurie bus duoti Anglijai, ar šio mėn. užmušta 49 laivv- 
Bidynas,. vas. 10 — Vo- kuriai kitai šaliai, kariau- no nariai. 139 sužeisti, 216 

„ na_, jančiai už demokratiją, bet dingo be žinios, ir oro jėgų 
bombardavo kongresas, paskolinus An- užmušta 55, sužeista 118 ir 
‘landą, maž-^njaj $1,300,000,000, pasi-j dingo 447. Daugiausia žuvo 

, lieka teisę tvirtinti kitas, lakūnų, mechanikų ir ope- 
sumas, skolinamas ar duo- • rotorių.

■ damas Anglijai. | Italijoje didžiausias nu-
Kongresas pasiliko teisę siminimas.

Italai Perorganizuoja 
Kariuomenę Albanijoj

I

UŽMUŠTA 72, SUŽEISTA 226 
GENOA UOSTĄ BOMBAR

DUOJANT
Roma, Italija, vas. 10 — tai, įsiviešpatavo didžiau- 

Britų laivynas smarkiai šia anarchija. Todėl komi- 
bombardavo Genoa uostą, sarų tarybos pirmininkas 
šiaurvakarinėje Italijoje. 
Britų laivynas' padarė 

I daug medžiaginiu nuosto
liu. Be to, užmušė 72 ir su
žeidė 226 žmones.

' v *

Belgrade, Jugoslavija, — 
Vas. 10 — Italai praradę 
Porto Edda ir panešę daug 
nuostolių Valonos mieste, 
griebėsi perorganizuoti sa
vo armiją Albanijoj. Italų 

Vokiečiai, matyt, negalė-' auginusių linus, nelaimė i veiksmus atydžiai seka 
darni įveikti Britanijos kaip sykis ir yra ta, kad Anglijos ir Graikijos

vo žemę įsileido vokiečius.
mo ir tekstilės fabrikus”.

Vis Lietuvos ūkininkų,

.paskelbė naują įsakymą,
< kad namai turi būti nacio
nalizuoti tiktai iki 1941 
metu kovo 1 d. Be to. pa
aiškinama. kad į naudinga 
namų plota, neįskaitomi 

į laiptai, koridoriai, prieš- 
i kambariai, virtuvės, san- 
tdėliukai ir tt. Kaip žinoma, 

s; nacionalizuojami tie na- 
” ' mai, kuriu grindų nlotas 

sudaro 220 ketv. metrų di- 
salės ne'deniuose miestuose ir 170 

,, imvuų nuo oengasi. Briuu,ketv metrų mažeSniuose 
miestuose.

Britai Puola Tripolį
Cairo, Egiptas, vas. 10 — 

Britų mechanizuotos jėgos 
smarkiai varosi pirmyn, i 

,°fT1 Užėmė Bengasi,žygiuoja j, b 1planuoja savo kariuomenę bombardavimu lėktuvais J “didžiosios mūsų tėvynės j laivynas. Italai tikisL kad|Trioolį^ kuris yra apie goo 
siųsti į pietus per Bulgari- ....................
ją. Britų ambasadorius5 Balkanų valstybių, būtent, 
Bulgarijai pareiškė Bulga-.pulti Graikiją ir Turkiją, 
rijos valdžiai, kad jeigu ji Į 
leis vokiečių kareiviams ei
ti per jos žemę, tai Brita
nija bombarduos Bulgari
jos tvirtoves.

Iš Šveicarijos praneša
ma, kad jau tūkstančiai

nori pradėti puolimą iš SSSR”

i
t

fabrikai, nuolat į persiorganizavę
- -- , . ____1^21___-XI —stokuoją žaliavų, paims vi-į tik sulaikyti graikus, bet

— . . * - ?• •______ ___________ *xl
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są Lietuvos linų derlių, o i ir juos sumušti, 
už tai duos beverčius so-| 
vietiškus rublius.

Berlynas, vas. 10 — Vo
kietijos valdžia privertė 
žydus, tarp kurių žilagal-1

Willkie Jau Grįžo

tikisi visiškai sutriuškinti į 
Italijos karo jėgas Afriko
je. _______

— Sovietų Lietuvos val
džiai paskelbus visų didės- į ištaigos,

Bet ne taip lengva. Kiek 
kartų italai bandė atsi
griebti sustiprintomis Jė-(UZiai pasiceiuus visų uiues-i 
gomis, tiek kartų gavo į niųiu namų nacionalizaci-; mos

I Tačiau tie namai, kuriuo
se sutalpintos valstybinės 

, nacionalizuoja- 
neoareinamai nuo

kailį.

toriai, vis ramina, kad atei
siančios “didelės partijos” 
iš sovietų Rusijos, bet šie 
pažadai lieka pažadais. 
Lietuvos siuvėjai gerai ži
no, kad pačioje Maskvoje 
tų mašinų labai stinga. Jei
gu būtų kitaip, tai jos ne
būtų supirkinėjamos * Lie
tuvoje ir siunčiamos į “ga
lingąją*’ sovietų Rusiją!

New York, vas. 10 — Va- 
ves moteris ir jaunas mer- kar grįžo iš Europos Wen- 
gaites, valyti Berlyno gat-įdėli L. Willkie. Jis spaudai 
vas Tik sproranti ir ailnniTs pareiškė, kad teikimasves. Tik serganti ir silpnus pareiškė, kad 
sveikatoje atleidžiami nuo pagalbos Anglijai užtikri- 
gatvių valymo darbo.

— Kaune buvo surengtas 
specialinis seminaras agi
tatoriams paruošti. Jo vir
šininku paskirtas iš Ma»» 
kolijos atgrūstas rusas su 
pavarde Kurojedas.

na taiką mums”. ‘‘Neduo
dami pagalbos galime įsi
velti į karą”, sako Willkie. 
Spėjama, kad Willkie Se
nato komisijai duos dau
giau žinių apie Europos 
karą ir teikimą pagalbos 
Anglijai.

ją, šioje srityje, kaip ir vi-į grindų ploto. Ju nacionali- 
sur ten, kur savo nagus zaciia turėjo būti įvykdy- 

— Raudonojoje Lietuvoje į prikišo raudonieji okupan- ta iki gruodžio 7, 1940. 
vis dar siaučia gyvulių j 
snukio ir nagų liga. Žemės į 
ūkio komisaras papildė 
kovai su apkrečiamomis 
gyvulių ligomis taisykles, 
pagal kurias apkrėstieji ir 
apylinkės ūkiai skelbiami 
“karantino rajonais”, o 30 
kilometrų spindulių apy
linkė sudaro apsaugos ba- 
r«T , -jFvr.

Prancūzijos Vadas Nepasidavė
Vichy, Prancūzija, vas.

10 — Maršalas I>tain pas
kyrė užsienių ministru ir 
vice - premjeru Frar^^’s 
Darlan. Kaip žinoma, Vo
kietijos diktatorius reika-l 
lavo, kad toms svarbioms’

I pareigoms eiti būtų pas
kirtas Pierre Lavai, buvęs 

| ministras, kuris yra palan- 
j kus nacių vyriausybei. Pe- 
į tain nepriėmė reikalavimo, 
bet Laval’iui paliko ne
svarią vietą kabinete.
’ ‘ji Iki •



Antradienis, Vasario 11, 1941* *
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Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Kiek Uždirba Lietuvos Darbininkai
Tačiau nepasitenkinki

me vien valdinių įstaigų 
tarnautojų ir valdininkų 
atlyginimais. Paimkime 
darbininkus, kuriais bolše
vikai, pagal jų frazeologi
ją, taip “rūpinasi”.

Štai toje pat “Tiesoje” 
Nr. 146 toks kompetetin- 
gas asmuo, kaip C. škickis, 
kuris pasirašinėja kaipo 
darbo atlyginimo skyriaus 
vyriausias inspektorius, 
žodis žodin rašo: “Pavyz
džiui, linų pramonėje dar
bininkų darbo atlyginimas 
pakeliamas 35.5%, siuvimo 
pramonėje — 28.0%, poli
grafijos pramonėje —- 23.- 
8%, metalo apdirbimo į- 
monėse ir elektros stotyse 
—- 21%”. Tiesa, norėdami 
pasilikti objektyvūs, turi
me prisiminti, kad rugsėjo 
mėn. pabaigoje atlygini
mai darbininkams buvo 
pakelti vidutiniškai 20 — 
30%. Bet, vargšų Lietuvos 
darbininkų nelaimei, nie
kaip negalime su “drau
gu” Gedvilą išvesti padidė
jimo du su pusė kartų... 
Atlyginimas padidėjo, 
maždaug, 40 — 60%, bet
juk pats Gedvilą sako, kad ar 8 kategorijas svyruoja 
pragyvenimas pabrango tarp 5 ir 20 rublių”. Jeigu 
du kartus. Turime tikslių net prileisime, kad tam 
žinių, kad, pav. ,prieš pat tikras aukštai kvalifikuo- 
maskoliškų rublių įvedi
mą sviesto kilogramas kai
navo 13 — 15 litų, tuo tar
pu Kai anksčiau jo kaina 
buvo 4.5 — 4 litai. Dabar 
sviestas dar labiau pabran
go.

Paimkime dar vieną au
tentišką patvirtinimą, kiek 
tiesos yra “draugo” Gedvi
lo žodžiuose apie uždarbio 
“padidėjimą” du su puse 
karto. “Tiesos” Nr. 147 į- 
dėtas darbo komisaro pa
vaduotojo “draugo” Micel- 
macherio pareiškimas: — 
“20% turi būti pakeltas 
atlyginimas bendrai paė
mus, visiems LTSR darbi
ninkams kartu. Tačiau ga
li būti, kad vienos įmonės 
darbininkams, arba net tos 
pačios įmonės atskiriems 
darbininkams, bus atlygi- įstaigos Rygoje pastebėjo,

nimas pakeltas 50%, o ki
tos įmonės darbininkams 
tik 2 — 3%. Negana to. Iš 
to paties Micelmacherio 
sužinome, kad “pagal nau
ją sistemą, gali kai ku
riems darbininkams mokė
ti mažiau negu jie iki šiol 
gaudavo”. Bet jiems esą 
“numatyta” duoti asmens 
priedus, tad mažiau negu 
anksčiau niekas neuždirb
siąs. Bet Micelmacheris 
taip ir nepasakė, kaip tu
rės tokie darbininkai pra
gyventi, jeigu pragyveni
mas, bet paties Gedvilo pri
pažinimu, pabrango du 
kartus?

Pažymėkime dar tokį au
tentišką įrodymą. Oficiozo 
“Tarybų Lietuvos” Nr. 50 
įdėta žinių apie naująjį at
lyginimą Latvijoje, kur 
veik»a panašios uždarbių 
normos, kaip Lietuvoje. 
Ten “vietinės pramonės 
komisariatas nustatė atly
ginimus metalu pramonėje 
nuo 6 iki 20 rublių darbo 
dienai, plytų pramonėje litus 
nuo 5.60 iki 16.80 rublių, 
kitų šakų pramonės darbi
ninkams pagal septynias

I

Vaizde matomi Jungtinėse Valstybėse, Hudson dirbti orlaiviai - bombnešiai, kuriuos Anglija nupirko 
ir jau jie tarnauja Anglijos karo reikalamsršiuo tarpu praneša, kad jie patarnavo pervežant dviejų milijonų 
karo krovinį, ir tai visas krovinys liko saugiai visas gautas Anglijoje. Jie tuo tarpu patruliuoja Šiaurės jūroj.

Ęy1 c: __

L

i

kad kai kuriose krautuvė
se ryšium su kainų per
tvarkymu kainos už paltus 
buvo pažymėtos net iki 
1,500 lajų. Atitinkami or
ganai ištyrė, kad tų paltų 
tikroji kaina galį būti tik 
480 latų”. Tas “tik” 480 la? 
tų litais išeina net 673 li
tai. Arįtmetikos mėgėjai 
gali pąsimiklįnti ir ap
skaičiuoti, per kiek mėne
sių darbįnįnkąs gali nusi
pirkti paltą, jeigu jįę per 
darbo dieną uždirba 6—7

skardines uždarbio nor
mas. Sovietų Lietuvoje tos 
normos vadtbamos “viene
tiniu” atlyginimu, bet tai 
dalyko esmės nepakeičia. 
Akordipis darbas pasiliks

2
’ greitai bus persilaužimas.
I Stalinas: O vis dėlto?

Jis: Pas mus numatoma 
pasispausti.

Stalinas: Ną, o vįs dėlto, 
kaip pas jus su sėja?

i Jis: Su sėja pas mus tuo 
tarpu nįeko neišeina, drau
ge Staline”.

i Tokia bolševikiškų ple
pių gadynė dabar atėjo vi
soje okupuotoje Lietuvoje!

iI
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Tokių faktų akivaizdoje 
Lietuvos gyventojų nepa
mina kqm|šąrĮųHų 
nei apie grąnęįiozinįųs plą- 
nus ateįtyję, nei apie tųpb 
mas atsąląs ir “ųūliimfc 
Ką” paramą iš sovietų ftų- 
sijos. Tiesiog, pasityčioji
mu skamba komunistų 
partijos centro komiteto

tų darbininkų nuošimtis 
gaus atlyginimą pagal 
aukščiausiąją kategoriją, 
tai kaip turės gyventi di- sekretoriaus žydelio Mes- 
džioji darbininkų masė, kUpO, pasivadinusio *Ado- 
gaudama 5—6 rublius į!—”—J- 
dieną? Ar tiems vargšams 
darbininkams, pasmerk
tiems gyventi pusbadžio 
gyvenimą, “draugas” Ged
vilą primokės iš sayo gau
namų tūkstančiu rublių?

“Kodėl kai kurioms pre
kėms pakeltos kainos?

Klausiantieji tegu 
nenuliūsta”.

Kai dėl kainų, tai jau 
minėtoji “Tarybų Lietuva“ 
N r. 53 pateikia tokį reikš
mingą atsitikimą iš Rygos, 
kur gyvenimo sąlygos yra 
panašios, kaip ir Kaune. 
Ten rašoma: “Atitinkamos

— “Tarybų Lietuva” nu
siskundžia, kad “ne visos 
dirbančiųjų masės iki šiol 
yra organizuotos. Ypač sų 
organizuotumu silpnai te? 
bestovi kaimai, kur dar ir 
samdiniai retai kur tesu- 
organįzuotį į profsąjųn-

riau gyventi, darbininkas blausiai lemia fabriko di- 
bus priverstas dėti pasku- rektoriai, 
tinęs jėgas ir stengtis pa- Micelmacherio 
gaminti daugiau, kad tik5 “direktoriai, ir tik direkto- 
daugiąu uždirbus. Bet kaip riai, yra atsakingi už vis-

. Pasireiškus protek- 
ploatuojamų darbininkų cipnųizmui, oficiozas “Ta- 
svęikatą, Maskvos dįkta- rybų Lietuva” įsidėjo net 
toriui nerūpi. Ir arklys vedamąjį straipsnį, kuria-1 

_.......... _ ___  _ _ trumpą laiką paveža perime sako, kąd ‘‘net savo as-
bos komisaras Gregoraus- dąug pakrautą vežimą, bet’meniniam priešui”, jeigu 
kas išsitarė (citata paimta paskum patrūksta. Toks jis gerai dirba fabrike ar į- 
įš “Tiesos” Nr. 145): “Ka-likimas laukią Lietuvoj menėje, reikia nustatyti 
pitąlistinėse valstybėse darbininkų, iš kurių pas- 
prąktikuojąma akordinė Mutinius syvus dąr sten- 
ątįyęįnimo sistema. Bet giamasi išspausti įvairiais 
tai tik priemonė iščiulpti 
darbininkų jėgas...” Ir tu- rimais. Lietuvos darbiniu? 
rėk tokią kietą kaktą, kaip kąs paverstas beteisiu dar? 
•^draugas" Gregorauskas. bo mulu. Dirbai normaliai, 
Kapitalistinėse valstybėse 
aknrdįnįs darbas iščiulpia 
darbininkų jėgas, o balse? 
vikiškoje Lietuvoje toks 
pat akordinįs darbas yra 
teisingiausias atlyginimas. 
Šia proga prisimena vadi? 
narna hotentotų moralė. A- 
frikoje gyvena tokia negrų 
tautelė, vadinama hotento- 
tai. Šie negrai mėgsta vog
ti žmonas iš gretimų tau
telių, bet jeigu kitį pavagia 
jų žmonas, tai jie labai 
pyksta. Iš to ir kilo hoten
totų “moralė”: Jeigu aš 
pavogiau tavo žmoną —tai 
gerai, o jeigu tu pavogei 
mano žmoną, 
Tokįą hotentotų moralę 
skleidžia okupuotoje Lie
tuvoje boįšerikįškos vai? 
džios žmonės.

Darbininkų suskirsty
mas į kategorijas ir m«ni- 
rriąlines darbę normas. Vi
si fabrikų darbinįnkaį sus
kirstyti į kategorijas. Pay., 
metalo pramonėje įveda? 
mos 7, statybinių medžia
gų pramonėje ??-10 kate? 
gorijų. Į jas darbininkai 
skirstomi pagal kvalifika
cijas. Bet kįekrienąi kate
gorijai nustatyta norma 
(minimumas), kiek darbi
ninkas turi per tam tikrą 
laiką padirbti. Tos normos 
yra aukštos. Jeigu darbi
ninkas normos neatlieka, 
tai jam atitinkama dalis 
atskaitoma nuo uždarbio. 
Atliktos normos bus kas? 
dien griežtai kontroliuoja
mos, nes į kiekvieną įmonę 
paskirtas specialinis kon
trolerius. Tad Stalino ver
gai gąuna prižiūrėtoją, ku
ris diena iš dienos stovės 
už darbininko nugaros ir 
tikrins kaip jis dirba.

Bolševikų demagogija 
plačiai naudojasi argu
mentu, kad darbininkas] kategorijas, 
turįs galimumo uždirbti 
daugiau, dirbdamas virš 
normos. Tuomet propor
cingai ir jo uždarbis padi
dėja. Bet šis metodas nėra 
niekas kitas, kaip pikčiau
sia darbininkų eksploataci
ja. Iš normalaus uždarbio 
negalėdamas atsiginti nuo 
bado, norėdamas pado-

Akordipis darbas pasiliks; tai ilgainiui atsilieps į eks- ką”, 
akordiniu, ar jį vadinsime5 
vienaip ar kitaip.

Kauno “Metalo” fabriko 
darbininkų mitingo preky-

• v **

nes jau minėto 
žodžiais

mažesniuose miesteliuose 
dar labai daug neorgani
zuoto elemento”. Todėl 
kaimas esąs lengviau pri
einamas “liaudies prie
šams”. Girdi, jie iš “pasi
taikančių laikinų trūkumų 
arba klaidų” bandą daryti 
dideles ir toli sieekiančias 
išvadas. Todėl esą reika
linga skubiai ruošti agita
torių kadrus, kurie aplan
kytų ne tik kaimus, bet ir 
kiekvieną ūkininką atski
rai.

teisingą atlyginimą
Padėkos Uulinui už “iš- 

vgd«v«mą” iš “kapitalisti
nis junge". Ątvąįzduodami 
Vergišką Lietuvą darbi
ninkų įr tarnautojų padėtį, 
męs sąmoaįnkąi naudo ja- 
Rės aųteątiškaffiįs žinio
mis, paimtomis ar tai iš o- 
fieiean “Tarybų Lietuvos”, 

----- _— ----- padoriau op įg komunistų parti- 
gyveuti--------------------------- I jos organo “Tiesos”. Tegu

Nustatytų minimalimų’ kiekvienas skaitytojas 
darbo normų darbininkai ;pats sprendžia, ar jis norė- 
nepasiekia net per lenkty-ltų būti vargšo Lietuvos, 
niavimą. Kokios aukštos 
nustatomos minimalinės 
normos, kurias darbinin
kai turi išdirbti, nes prie
šingu atveju jam atskaito
ma iš uždarbio, galima 
spręsti iš “Tarybų Lietu
voje” paskelbtų davinių a- 
pie tekstilės fabriką “Kau
no Audiniai”.

Nors minimalinės nor-; 
mos dar ne visur galutinai' 
nustatytos (tam paskirtas 
vieno mėnesio laikas), het lino straipsnio apie “kovą 
turime kai kurių davinių, su bolševikiškais plepiais”, 
iš kurių galima spręsti a? Štai koks vykęs pasikalbė- 
pie jų aukštumą. Tekstilės jimas tarp Stalino ir vieno 
fabrike “Kauno Audiniai” i tokio plepio:

“socialistiniais” lenktynią-

gyvensi pusbadžiu, o dir
bai už du žmonos, — už- 
dirbsi daugiau ir galėsi 
bent šiek tiek padoriau

— Provincijos kooperaty
vų tarnautojai nusiskun
džia, kad jiems tenka į die
ną dirbti mažiausia po 14 
valandų. Net ir poilsio die
nomis jie turį krautuvėse 
dirbti.

—— 1 u ■—
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— “Tarybų Lietuva” įsi
dėjo tokią ištrauką iš Sta-

fl*

mo” vardu, žodžiai, 
kyti Kaune komunistų par
tijos, komunistinio j 
mo ir bepartyvinio jauni
mo aktyvo pasitarime. Ci
tata paimta iš “Tarybų 
Lietuvos” Nr. 60: “Kai kas 
klausia, kodėl kai kurioms 
prekėms pakeltos kainos? 
Klausiantieji tegu nenu
liūsta. Ir iš to nauda bus 
tik mums visiems, mūsų 
liaudžiai”. Kai iš to badmi? 
rįų gyvenimo bus nauda 
“mums visiems”, t. y. 
draugams Meskupąms, nei 
kiek neabejojame, bet kąd 
lietuvių darbininkams ir 
tarnantojams teks dar la
biau suveržti diržą tai irgi 
nekelia, deja, abejojimų.

Akąrdįnės uždarbių nor
mos ir hotentotų moralė. 
Nemažesnė nelaimė darbi
ninkus užgriuvo, įvedus, 
sovietų Rusijos pavyzdžių,

Į

MEMBER

oru POLU ¥
~Thf purpo^e of the Associatiou shall 
be to Jielj, preserve the Heals and 
traditiv:i' of our country, Fnited 
Statės- of Anieriea, to revere ils l>ws 
aa-i in>pire othcrs to respect and obey 
them. an<! in all wajs to aid in tankine 
this country ereater and better”

Septyni Kristaus Žodžiai

STACIJOS
Parašė

Kun. Pr. Juškaitis

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

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

DARBININKAS
366 W. Broa4way, So. Boston, Mass.

tai blogai!
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darbininko padėtyje: dirbti 
katorginį darbą ir gyventi 
badmirio gyvenimą!

O į Maskvą plaukia agi
tatorių sustatytos telegra
mos su padėka “mylimiau
siam lietuvių tautos globė
jui draugui Stalinui už iš
vadavimą iš kapitalistų 
jungo”...

f I 
paskelbtos vad. “socialisti-1 Stalinas: Kaip pas jus su! 
nūs” lenktynės (kaip ark- sėja?
liams!). Joms buvo nusta-5 Jis: Su sėja, drauge Sta-i 
tytas mįnimųmas, kurį šių 
katorginių lenktynių daly
viai produkcijoje turėjo 
pasiekti. Darbininkai buvo 
suskirstyti grupėmis (bri
gadomis). Iš paskelbtų da
vinių matyti, kad nei viena 
grupė nustatyto minimu
mo nepasiekė. Geriausia 
grupė (Budzinskienės va
dovaujama) atliko 95,7% 
nustatytos minimalinės 
normos, po to seka Dra- 
montienės “brigada” su 
94,Į%, o kitos visiškai at
siliko. šis pavyzdys įtiki
namai įFodo, kokios aukš
tos yra minimalinės 
mos, kurių neatlikus 
bininkai turi mokėti 
pabaudą.
PROTEKCIONIZMAS

Darbininkus skirstant į 
pasireiškia, 

didžiausias šališkumas ir 
protekcionizmas. Į auks-! 
tesnę kategoriją pakelia
mi komunistai ir jų patai
kūnai, garsiau šaukią “ur- 
ra”, kai paminimas Krem- 
lio diktatoriaus vardas. 
Normas ir kategorija* mu- 
stato tam tikros “normavi
mo komisijos” bet svar-

line? Mes mobilizavomės.
Stalinas: Na, ir kas?
Jis: Mes pastatėme klau

simą griežtai.
Stalinas: Na, o tc’.lau 

kaip?
Jis: Pas mus yra pers* 

laužimas, drauge Stalinai,

II

nor- 
dar- 
net
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YVONNE’S 
HOUSE OF BEAUTY

YVONNĖ NIAURA,
Lietuvaitė plaukų grožio kultūros žinovė-ekspertė
SĘĄSTĘRNAVę. ........ ............ —:
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uMažas Komunistų Skaičius"
“Amerikos Jaunimo” kongresas įvyksiąs ir šiais 

metais. Kviečiami atsilankyti visi tie įžymūs asmenys, 
kurie pereitais metais dalyvavo. Tačiau daugelis jų at
sisako, paduodami įvairius pasiteisinimus, bet lyg ne- 
išdrįsdami atskleisti tikrosios priežasties. Tik kai ku
rie (tarp jų ir Prezidentienė) kek aiškiau pasisako, bū
tent, kad “Amerikos Jaunimo” organizacijoj esama 
ir komunistų. Pabrėžiama, kad jų ten labai mažai. 
Tuomi lyg norima pateisinti bei užglostyti savo daly
vavimą pereitų metų kongrese, kurs, kad ir “mažam 
skaičiui” komunistų dalyvaujant, virto grynai komu
nistiniu. Atrodo, kad atsisakiusieji dalyvauti nevyks 
Į kongresą ne dėlto, kad jie būtų priešingi Jaunimo 
organizacijos dvasiai, bet dėlto, kad šiuo momentu A- 
merikos visuomenė smarkiai nusistačius prieš bet ko
kią ne amerikietišką kryptį. Dies Komisijos tyrinėji
mai išvilko aikštėn tokius skandalingus faktus, kad 
aukštai pastatytoms asmenybėms nejauku atsirasti 
tų faktų šviesoj. Nieks nenori viešai save kompromi
tuoti.

Kad ir mažiausias komunistų skaičius bet kokioj 
organizacijoj atsirastų, bet tas jos neapdraudžia nuo 
komunistinės krypties. Keli desėtkai komunistų gali 
sudemoralizuoti milijoninę minią, ypač tokiose šaly
se, kur komunizmas dar neįgyvendintas, vadinasi, dar 
neparodė tikrojo savo veido. “Mažas komunistų skai
čius” atsiranda organizacijos eilėse ne pripuolamai, 
bet tiksliai, gerai apgalvotu planu. Jie niekad nebus 
eiliniais, nieko nereiškiančiais nariais, bet visi alei 
vieno įsiskverbia į valdybą. Atsidūrę viršūnėse, jie 
nesėdi rankas sudėję. Jie žino, kas daryti, kaip veikti, 
kad organizacijos vadovybė būtų pilnoj jų kontrolėj. 
Jie visi specialistai; Išėję komunistų stažą, dalyvavę 
toj ar kitoj revoliucijoj, ar bent turį pakankamai pri
tyrimo komunistinėj darbuotėj. Jie visi agitatoriai — 
kas raštu, kas žodžiu, kas mitingine taktika. Jie pa
laipsniui ima vadžias į savo rankas ir neilgai trukus 
šeimininkauja organizacijoj kaip tinkami. Minia nė 
nesusivokia, kaip tai įvyko, tik vieną gražią dieną pa
sijunta, kad ją valdo mažuma ir tai tokia neskaitlinga 
mažuma, kad koktu prie to viešai prisipažinti. Tenka 
tik pažymėti faktas, kad būrelis nesąžiningų, su nie
kuo nesiskaitančių gudruolių uždeda organizacijai sa
vo jungą, kurio ji nepajėgia nusikratyti. K.
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Adv. Stasio Gabaliausko Kalba
Darbininkų Radio Programoje, Vasario 8 d., 1941

Malonūs Broliai ir Sesės 
Lietuviai:—

Esame išvakarėse 23-čių- 
jų Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktuvių.

Nelinksmos šįmet mums 
tos sukaktuvės, nes senoji 
motina tėvynė svetimųjų 
pavergta... Okupantų pri
spausti broliai dejuoja ir 
šaukiasi mūsų pagalbos.

Į tą pagalbos šauksmą 
jautriai atsiliepė šiaurės ir 
pietų Amerikos bei Kana
dos lietuviai. Visose lietu
vių kolonijose organizuo
jamas Lietuvai Gelbėti 
Fondas, kurio lėšomis ar
timiausiu laiku bus pas
partintas Lietuvos Vada
vimo darbas.

Lietuvai Gelbėti Fondo 
nariai, tai antroji Lietuvos 
savanorių armija. Kaip su 
pagarba minimi šiandien 
savo brolius, žuvusius Lai
svės ir Nepriklausomybės 
kovose ties Širvintais ir 
Giedraičiais, Panevėžiu ar
ba Radviliškiu, taip su 
nemažesne pagarba mūsų 
vaikai minės tuos lietu
vius, kurie šiandien stoja į 
Lietuvos vadavimo darbą

— užsirašydami Lietuvai 
Gelbėti Fondo nariais.

Todėl malonūs klausyto
jai, jei dar neužsirašei na
riu Lietuvai Gelbėti Fondo 
tuojau tai padaryk. Nario 
mokesnis tik vienas dole
ris metams.

Atsimink seną lietuvišką 
priežodį, kas tuoj duoda — 
dvigubai duoda.

Žinau, yra lietuvių tarpe 
abejojančių dėl Lietuvos 
ateities, kurie neišmano 
kaip būtų galima įveikti 
mešką, kuri laiko savo na
guose mūsų tautos kūną. 
Kova su ta šiaurės meška 
nėra vien mūsų tautos už
duotis. Jos likvidavimu yra 
susirūpinęs visas krikš
čioniškasis pasaulis, nes 
rytų barbarizmas lygiai 
graso visoms vakarų kul
tūros tautoms.

Taigi kovoje už savo tau
tos laisvę ir Lietuvos vals
tybės nepriklausomybę tu
rime talkininkais visus 
laisvę mylinčius žmones. 
Mūsų pusėje viso pasaulio 
demokratijos kurių prie
kyje žygiuoja žvaigždėtos 
vėliavos šalis, visų paverg-

tų tautų užtarėja Jungti
nės Amerikos valstybės, 
nepripažinusios ir nepri
pažįstančios mūsų tėvynės 
užgrobimo.

Kova eina, kova gali būti 
ilga ir sunki, bet ją laimės 
tos šalys, kurių pusėje yra 
teisingumas, kurios stoja 
už atskiro žmogaus ir pa
vienių, kad ir nedidelių 

(tautų laisvę. Žmogaus lais- 
> vės troškimas yra toks di
delis, kąd jis savo bran
giausio turto — laisvės ap- 
ginimui paaukos visas sa
vo jėgas ir įveiks bet ko
kius priešus.

Prieš du tūkstančiu metų 
galingi buvo Romos ceza
riai savo plačioje imperijo
je pardavinėję žmones — 
vergų ir mainę juos ant 
gyvulių. Nebuvo tada pa
saulyje žemiškos jėgos, 
kuri suvaldytų romiečių 
galybę.

Dievas pasigailėjo pa
vergtos ir paniekintos 
žmonijos, nusiuntė į žemę 

. savo Vienatinį Sūnų, Ku
rio pareiga buvo išvaduoti 

, pavergtuosius, parodyti 
pasauliui, kad visi žmonės 
yra vieno Dievo vaikai ir 
nei vienas neturi teisės ki
tą paniekinti ir pavergti. 
Dievo Sūnus Jėzus Kristus 
dėlto yra vadinamas pa
saulio Išganytoju, kad jis 

i ne tik išgelbėjo žmonių 
, sielas, bet ir žmogaus kū

ną ištraukė iš vergijos. 
Kristaus mokslu apšviesti 

. išdidūs Romiečiai dovano
jo laisvę milijonams ver
gų. Despotiškasis Neronas 

i bandė gelbėti viešpatau
jantį barbarizmą, žiauriau
siai persekiodamas Kris
taus sekėjus, bet veltui 
Romos cezarių galybė ėjo 
silpnyn ir po 300> metų 
sunkios kovos krikščiony
bė įveikė supuvusį barbarų 
pasaulį.

Todėl prasmingai šian
dien visi prispaustieji ir 
pavergtieji šaukiasi Dievo 
pagalbos ir Jo teisingumo; 
bet krikščionys turi žinoti, 
kad Išganytojas antrą kar
tą neateis į pasaulį gelbėti 

f žmonių, šiandien krikščio
niškasis pasaulis turi suža
dinti savyje pasiaukojimo 
dvasią ir gelbėtis pats kol 
dar ne vėlu nuo gręsian
čio modemiškojo barbariz
mo paniekinusio Dievą ir 
žmones.

Diktatūrų šalyse atgi
musi išdidi romietiškoji 
pagonybė savo pavaldi
niams nori įkalbėti, kad ji 
pati yra jų Dievas. Šių lai
kų diktatorių paveikslas y- 
ra iškabinami viešam gar
binimui vietoje išmestų iš 
bažnyčių Dievo altorių.

Nekaltų savo 1 
krauju susitepę diktato-

I
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William Buttner, savininkas šio degančio auto-

8
leidžiant iš fabriko ne dėt 
darbininko kaltės turi duo
ti kompensacijas už tiek 
mėnesių, kiek metų yra 
dirbęs. O išdirbusį 10 metų 
neturi teisės atleisti. Yra 
pensijų fondai valdžios 
kontrolėje iš kurių darbi
ninkas gali gauti pensiją 
senatvėje, arba netekęs 
sveikatos fabrike. Tik ži
noma mokamos pensijos 
palyginamai yra menkos 
su pragyvenimo brangu
mu. Bet prieš keletą metų 
nė to nebuvo.

Ateivių, nepiliečių padėtį 
apsunkina dviejų trečda
lių įstatymas, sulig kurio 
fabrikai svetimšalių darbi
ninkų tegali priimti tik 
vieną trečdalį. Bet prakti
koje šis įstatymas nėra 
pilnai įvykdomas, svetim
šaliai, ypač lietuviai, yra 
geresni ir produktingesni 
darbininkai už vietinius. 
Įstatymas neliečia tų, ku
rie turi Brazilijoj gimusios 
šeimos, arba net tik nuo
savybės, arba yra padavę 
prašymą gauti Brazilijos 
pilietybei.

Lietuvio dvasia nerimsta 
svetimoj padangėj. Jis 
nuolat žvelgia į anapus At
lanto į Nemuno kraštą, 
kur jis yra gimęs ir augęs. 
Nevienas sako, jei savo tė
vynėje taip ir tiek būtume 
dirbę, tai ten geresnę Ame
riką būtume turėję. Jei 
bolševikai nebūt pavergę 
Lietuvos, ir jei nebūt su
liepsnojęs naujas karo 

: gaisras Europos padangė- 
----------------------------------- ---------- „-------------------,— žinių daiktų dirbtuves, je, tai daugelis būt pasa- 
Paulo mieste apie 15 tūks- ■ dustrijos, fabrikų centras. ^Lietuviui netrūksta inicia

tyvos ir sumanumo bizny
je. Tik pradžia sunki netu
rint bent būtiniausio kapi
talo.

Brazilijos vyriausybė per 
keletą paskutinių metų yra

yra laimingesni, bet pro
vincija labai nuskriausta. 
Nors vyriausybė deda di
džiausių pastangų ir didelę 
biudžeto dalį skiria kultu-} 
ros ir auklėjimo reikalams, 
bet dar praeis keliolika me
tų ligi galės įvesti privalo
mą mokymą.

Pradžios mokyklos kur
sas yra tik keturių metų. 
Gabesnieji vaikai pradžios 
mokyklas baigia 10 ar 11 
metų, o paskui laukia ka
da sueis metų ir pateks fa- 
brikan.

Taupesnieji lietuviai 
stengiasi įsigyti nuosavus 
namelius. O sąlygos yra 
palankios. Gaunama ilga
laikių!, be nuošimčių, kele- 
riems metams išsimokėji- 
mui. Vieton mokėti nuo
ma, mokama už užpirktą 
žemę. Per kelerius metus 
išsimokama ir jau turima 
savas kampelis.

Jaunesnioji karta, ga
besnieji ir apsukresnieji 
sugeba surasti sau leng
vesnių ir pelningesnių už-

mobilio, važiuodamas Long Island vieškeliu suuodė i darbių Todėl ir jų ateities 
dūmų kvapą ir tuojau sustojo apsižiūrėti. Kaip tik ir gyvenimas bus daug leng- 
buvo laiku. Nes čia pat užpakalinis jo automobilio ra
tas buvo beprasidedąs liepsnoti.

I
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lietuvio Darbininko Ekonominė 
Ir Teisinė Padėtis Brazilijoj

vesnis, negu jų tėvų. Paly
ginamai nemažas nuošim
tis yra lietuvių turinčių 
krautuves (štorus). Kai 
kurie daro didelę apyvartą. 
Yra lietuvių turinčių su 
keliolika darbininkų dide
les siuvyklas, batų dirbtu
ves. Porto Alegre mieste 
lietuvio J. čečino batų 
dirbtuvėje dirba virš 40 
darbininkų. Yra mėginan
čių įsigyti ir didesnes gele-

Lietuviai Brazilijoj, ku- tančių. Sao Paulo miestas 
rių ten priskaitoma arti 40 turįs arti dviejų milijonų 
tūkstančių yra daugumoj gyventojų yra skaitomas 
susispietę miestuose. Di- Pietų Amerikos Čikaga, 
džiausią kolonija yra Sao nes čia yra didžiausias, in-
x aulu viuw7-*

1 'Apie 1927 bei 1930 metus,
Dar garsiau suskambės buvo labai didelis darbinin- 

Kaune karo muziejaus kų pareikalavimas fabri- 
bokšte prie Nežinomojo kuo^e. Todėl ir tie lietuviai, 
Kareivio kapoh Amerikos kurie dirbo kavos farmo- 
lietuvių dovanotas laisvės se, dažnai nepakenčiamose ___ _______________, „ - -
varpas skelbdamas Lietu- sąlygose ir blogai apmoka-į išleidusi daug darbinin- 
' ~.= metė farmas ir traukėjams naudingų įstatymų.

Darbininkas kiekvienais 
metais turi teisės 15 dienų 
apmokamų atostogų. At

vos prisikėlimą.
Už savaitės Vasario 16- į miestus. Ir tokiu būdu 

toji diena — Lietuvos Vai- Sao Paulo mieste visai na- 
stybės Nepriklausomybės tūraliai susidarė skaitlin- 
paskelbimo 23-čioji sukak- ga lietuvių kolonija. Prieš 
tis. Amerikos lietuviai tą'dvylika metų Brazilijos 
brangią mūsų tautai dieną - miireiso vertė buvo dvigu- 
atvykę į iškilmių salę pasa-l 
kykite visam pasauliui,1 
kad lietuvių tauta gyva ir 
ji reikalauja Lietuvos Ne
priklausomos Valstybės 
atstatymo. Lietuvos vals
tybės Tarybos 1918 m. va
sario 16 dienos ir Lietuvos 
Steigiamojo Seimo 1920 
m. gegužės 15 dienos nuta
rimai, kuriais skelbiama 
Lietuvos Nepriklausomy
bė tebėra galioje ir oku
pantų pakalikų susirinki
mas, vadinamas “liaudies 
seimu”, negalėjo panaikin
ti laisvos visų Lietuvos 
žmonių valia paskelbtos 

valdinių Nepriklausomybės.
Amerikos lietuviai Jūsų

i

riai reikalauja iš savo nu- nusistatymą pareikštą va- 
žemintų valdinių — vergų 
sau dieviškoš pagarbos ir 
besąlyginio klusnumo.

Bet ilgai taip nebus, nes 
pavergtieji jau pradeda 
suprasti savo tragišką pa
dėtį. Milijonai prispaustų 
žmonių pasijudins ir pa
reikalaus sau laisvės. Pa
vergtoms tautoms į pagal
bą ateis laisvų kraštų žmo
nės ir padės nusikratyti 
diktatorių jiems uždėtą 
jungą.

Pavergtųjų tautų tarpe 
kelsis ir mūsų garbinga 
lietuvių tauta nepriklau
somam gyvenimui. Į seną 
Gedimino sostinę Vilnių 
sugrįš Lietuvos trispalvė 
vėliava, kurią okupantai 
nuplėšė pereitų metų rug
pjūčio 4 dieną. «

I

sario 16-tos dienos iškil
mių proga sustiprins ko
votojų dėl Lietuvos Nepri
klausomybės ir sugėdins 
jos neskaitlingus priešus.

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės išvakarėse 
sveikinu pavergtųjų brolių 
vardu Amerikos lietuvius, 
energingai kovojančius 
dėl Lietuvos išlaisvinimo 
ir linkiu ištverti toje kovo
je iki galo.

Baigiu savo kalbą Lietu
vos kareivio savanorio, žu
vusio laisvės kovose ties 
Radviliškiu žodžiais, užra
šytais jo kišeninėje kny
gutėje:

Kur tik einu, ką tik veikiu
Vis ant lūpų Lietuva. 
Meilės Lietuvai nestinga, 
Kad tik būtų ji laisva.

*

bai vertesnė už šiandieni
nę. Bet užėjo krizių ir re
voliucijų laikai. Tokiais 
momentais visumet nuken
čia darbo žmogus. Pinigų 
vertė krito, pragyvenimas 
daugiau negu dvigubai pa
brango, fabrikams susto
jus darbo klasei į akis pra
dėjo žiūrėti bado šmėkla.

Gyvenimui aprimus, fa
brikai pradėjo dirbti. Ta
čiau užmokestis už darbą 
paliktas senas, o pragyve
nimas pabrango daugiau 
negu dvigubai, pinigo ver
tė nukrito. Pajamos toli 
gražu nėra proporcingos 
būtiniausioms darbininko 
išlaidoms. Eilinis darbinin
kas, neturįs kokios nors 
specialybės, nemokąs ama
to vienas savo šeimos ne
gali išmaitinti. Brazilijoj 
moteris, jeigu tik pajėgia 
ir aplinkybės leidžia, eina 
fabrikan, nes vienas tėvas 
nepajėgia savo šeimos iš
maitinti. Nuo to labai nu
kenčia vaikų auklėjimas. 
Jie būna palikti gatvės įta
kai.

Pagal įstatymus fabri
kan jau yra priimami vai
kai norintieji 14 metų am
žiaus. Aišku, kad tokio 
amžiaus jaunajai kartai 
fabriko darbas neigiamai 
atsiliepia tiek į fizinį, tiek 
į dvasinį subrendimą.

Pradžios mokslas nėra 
privalomas, nes dar netu
rima pakankamai mokyk
lų. šiuo atžvilgiu mieštai

kęs “sudiev kraštai jums 
svetimieji, mes grįžtam 
ten, kur žalios lankos, vyš
nių sodai”... Deja paskuti
nių metų Europos politinio 
gyvenimo įvykiai sugriovė 
visas viltis. Beliko vėl tik 
dainuoti, ir nežinia kol, 
skausmo ir liūdesio kupiną 
išeivio, tarsi kokį, himną, 
“Leiskit į tėvynę, leiskit 
pas savus”... P- Ragažinskas.

DĖL AUKŲ VILNIEČIAMS
Apie spaudoje pasiro

džiusius spėliojimus, kodėl 
dalis seniau surinktų Vil
niaus Krašto reikalams au
kų užsilikusi nepasiųsta į 
Lietuvą, tenka tik pastebė
ti, kad čia nieko tokio ne
paprasto nėra ir nebuvo. 
Aukos paprastai persiun
čiamos kai jų susitvenkia 
kiek stambesnė suma. Ir 
Lietuvos Generaliniame 
Konsulate, kuris visuome
nės aukas rūpestingai pri
iminėjo, skelbė spaudoje 
ir persiuntinėjo į Lietuvą 
atatinkamam visuomenės 
komitetui, atidžiai prisilai
kant prie aukautojų valios, 
buvo susitvenkusi Lietu
von pasiųstinų dovanų net 
keletą tūkstančių tame lai
kotarpy kada įvyko slaviš
kojo bolševizmo užpuoli
mas ant Lietuvos. Jei būtų 
buvusios tos aukos pasiųs
tos kiek prieš 1940 m. bir
želio 15 d., tai jos beabejo 
būtų Lietuvos nepamačiu- 
sios, o atsiradusios sovietų 
“kaznoje”.

Kalbamų aukų užsiliki
mas čia betgi įvyko ne dėl 
pramatymo Lietuvos kata
strofos, bet visai papras
tai: Lietuvos Komitetas 
Vilniaus Kraštui Gelbėti 
buvo p. Konsulo prašęs, 
kad čia surinktos aukos 
būtų laikomos vietiniuose 
bankuose iki pareikalavi
mo tam tikrą dalį, arba ir 
visą surinktą aukų sumą 
persiųsti ten jiems. Taip ir
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buvo daroma. Prieš pat 
tragingus Lietuvos įvy
kius čia buvo laukiama pa
reikalavimo susitvenku
sias aukas persiųsti į Lietu 
vą, bet to pareikalavimo 
taip jau ir nebesusilaukta. 
Tokiu būdu kalbamoji au
kų suma čia ir užsiliko ir 
ji kaip visos Lietuvos ban
kų ir Lietuvos piliečių su
mos priguli prie kreditų 
užšaldymo patvarky m o. 
Toji sudėtinė aukų suma 
juridiniai prigulėjo jau 
tam Lietuvos Komitetui, 
nes jam apie aukų gavimą 
buvo laiku pranešta ir to 
komiteto buvo akceptuotos 
ir pakvituotos. Mažai to, 
tas Komitetas, žinodamas 
apie čia jam prigulinčias 
sumas, vykdė savo dar
buotę sąskaiton čia Ameri
koje turimos sumos.

Taigi, kada spaudoje 
kalbėta apie amerikiečių 
dovanų nepasiuntimą, į 
Lietuvą, reikia tai supras
ti, kad kalba tegalėtų būti 
apie ano vilniškio Komite
to nespėjimą jam jau pil
nai ir teisėtai prigulinčias 
sumas laiku atsiimti. Ka
dangi tasai Komitetas bu
vo nepriklausomos Lietu
vos konsuliarinės įstaigos 
priežiūroje ir Lietuvos Pa
siuntinybės globoje. Kada 
kalbamos sumos dispona
vimas pasidarys galimas, 
tai bus prideramai ir pasi
elgta. L.P. 2.
1941 m. vasario 7 d.



Antradienis, Vasario 11, 1941.

Kazys P. ir Elena (Podelytė) Vilniškiai

Mūsų idealai—Amžinasis Gėris, 
darbas — Tėvynės laimė,

NUSKYNUS

____  ____ i
KONCERTE NUGIRSTA...

Sausio 25 d., šeštadienį, 10 vai. 
rytą, Šv. Petro lietuvių par. baž
nyčioje, So. Boston, Mass., mo
terystes sakramentą priėmė Ka
zys P. Vilniškis ir Elena Pode- 
lytė. Jaunavedžius sutuokė kun. 
Pr. Virmauskis, vietos klebonas. 
Po vestuvinių mišių vestuvių 
šaunus pokylis įvyko Copley 
Sąuare viešbutyje, kur matėsi 
gausus būrys svečių iš Bostono, 
ir apylinkės, Marianapolio, New 
Yorko, Maine ir kitų vietų.

Po vestuvių jaunavedžiai išvy
ko praleisti “medaus mėnesį” į 
Floridą porai savaičių. Pastaro
mis dienomis gauta žinių, kad 
jaunavedžiai pakelyje į namus 
aplanko ir kitus puikiuosius ku-

klausėsi tik savo širdelių 
jimo... s.

Laikrodžio rodyklė iš pat sa
vo aukštumos pradėjo krist iš 
palengva žemyn, artina® gai
džiai, o jų dviejų akys vedė juos 
širdies liepsnų keliais.

Palikime juos yaiaadėtet įr 
pasįžiūrėkime, ką sako “Maršas 
Jaunystei”: -

“Pajutus ir pamačius pintą
ją meilę savo širdyje liepsno
jant ,negalima moti ranka, jau
nystės vadžias paieadus.

“Pate pagrindinis šios mipjifc 
tvarkymo kelias — neleisti jai į į 
išorę išsiveržti. Įvairūs nematy
ti susitikimai, visos slaptos nak- 

Į tinęs kelionės, romantiškosios
rortus. Vasario 16 d., New Yor- mėnesienos, visa intymioji spe- 
kiečiai tikisi matyti jaunuosius ciali korespondencija 
savo tarpe, kur beabejo jiems tik didina, į ją aliejaus pilda- 
asmeniškai sudės jų artimieji 
savo linkėjimus.

Mes irgi linkime jauniesiems §tis; 
sukurti lietuvišką pavyzdingą mandagumas, gražūs posakiai, 
šeimą. Norėtųsi su linkėjimais 
pasisakyti ryškiau, bet kadangi 
pp. Vilniškiai yra biznieriai, tai 
jie beabejo ir patys žinos, kad į 
gyvenimą reikia žiūrėti realiai. 
Mūsų tauta laukia jos sūnų ir 
dukrų, nes tik jaunoji karta — 
jaunimas yra tautos ateitis. Tai
gi, lai gyvuoja ne tik kokybė,

šią ugnį

ma...
I “Noras mylimai širdžiai pa-? 
! tikt ,pasižymėt sveikai turi reik-' 

darbštumas, kilnumas,

religingumas turi trykšt iš my? 
linčios, meile liepsnojančios šir
dies. Meilė neturi kenkt darbui. 
Ji neturi silpnint taurumo, dro
vumo. Ji neturi slopint religin
gumo. Religingumas meile lieps
nojančiai širdžiai — kaip vais-

Kaą> darželį aplankiau 
Vieną gėlę nuraškiau, 
Tylomis pasštoetm^s 
Tau prisegti prie krūtinės 
Aš gėlele nuraškiau. 
Nuraškiau ją su malda. 
Kad mase tu best kada 
Al®mintum. kais te aėie... 
Bet tik širdy man sugRė, 
Nore jr skyniau sų asaida. 
Ryt a»vytas«» gelte 
Niekas iau stetoemvlte: 
Ji, daržely nuraškyta, 
Džius drugelių nelankyta. 
Ir vienužė begulės.
Kai gėlelės nebeliks. 
Atminimai draug pranyks; 
Žiedelius kitus tu skinsi, 
Vainikėlį sau bepinsi, 
Man tik skausmas bepaliks... 
Kam darželį aš lankiau?
Kam gėlelę nuraškiau, 
Jeigu amžiais ji nežydi, 
Jei mirtis tik ją belydi, 
Kam gėlelę nuraškiau?! 
Už aukštų, didžių kalnų, 
Už plačiųjų vandenų 
Auga gėlės. — kai pražysta, 
Niekados jau nebevysta — 
Jų ieškoti aš einu...

“Ašarėlės”.

I Sis gyvenimas, šis toks greitas 
i gyvenimas, nors ir atrodo toks 
j lengvas, yna labai rimtas daly- 
Ikas.
Į Tu pati, su savo lengvabūdiš
kumu, esi toks rimtas dalykas, 
kad žmogus drebi, pagalvojęs, 
kas tave gali ištikti.

j
Rimti dalykai tave persekioja 

iš visų pusių, per tavo pramo
gas, per tavo pasivaikščiojimus 
ir per tiek tuščių valandų.

Geriau galvoti apie gyvenimą. 
Pažiūrėkime. kaip leidi metus, 
mėnesius, savaites ir dienas?

Ar esi nors kartą pagalvojusi, 
ką reiškia viena valanda gyve
nime?

i Jei tai tau atrodo perdaug 
rimta, viena valanda, pagalvok 
apie tai, kiek verta viena minu
tė.

Per vieną minutę gali laimėti 
dangų; per vieną minutę gali 
nupulti į pragarą.

Tai labai rimtas dalykas.
Iš “V. K.”

■ ■ -

Sekmadienį, vasario 9 dieną, 
š. m., vakare. Municipal Buil- 
ding svetainėje, įvyko Darbinin
kų Radio Koncertas. Kad kon
certas puikiai pasisekė, tai apie 
tai parašys korespondentai, bet 
man šiuo kartu norėtųsi pasi
girti, ką aš nugirdau stovėda
mas “maršalkos soste”.

— “Gerą vakarą panele”, — 
prakalbinau senai, senai matytą 
labai simpatingą mergaitę.
— “Labas, labas” — nustebus, 

tur būt kad aš taip drąsiai ją 
užkalbinau, atsakė man.
— “Ar dar-taviškis vis toks lė

tas ir neskubus ar nerangus,

dėjau manyt, kad gal ir nevie
toj kamantinėju ją. bet pama
niau. kad laikraštininkams vis
kas galima, nes tai daroma ne 
blogiems tikslams, bet tik iš
girst vieno kito, ar vienos kitos 
nuomonę apie tą ar kitą dalyką. 
Jos pažiūrėjimas buvo ne kas 
kitas, kaip tik patyrimas ar aš 
nuoširdžiai šį klausimą pasta
čiau ir ji man atsakė:

— “Žinai, kad tos visos mergi
nos. kurios turi gerus darbus ir 
geras algas, tos nesiveda šiais 
laikais taip dideliais būriais, 
kaip kad tos, kurios dirba sun
kesnius darbus ir turi mažesnes

kad nesigirdi permalant per . o . . . . ,.. ,, Į algas. Bet jeigu tun kur gražų
bažnyčios bokštą...”
— “Jokio maniškio

MADA

tai ligoniui. Jei meilė laiką gai- RIMTUMO 
žiną — ir blogai. Tai ženklas, gyffĄfČ

pp. Vilniškių asmenyse, bet ir kad meilė netvarkoma, nevaldo- _____
kiekybė jų ateities planuose!

PASLAPČIŲ ŠEŠĖLIUOSE...
__________

“Mylit skirta kiekvienai jau
nai širdžiai, ir nereikia griaut 
laimės...” Vaidilutė.

Jiedu tyliai, tyliai tyliuliavo 
čiulpdami perpus pasidalinę 
“gurno” šmotelį-. Kartais taip 
tylu būdavo, kad tik laikrodžio 
spyruoklės tiksėjimas priminda
vo, kad laikas bėga ir jis jau 
nebegrįš...
— Tfu, tfu,... kad tu kur pras

megtum, — pašokęs jis iš išgąs
čio nei tai sukeikė, nei tai išgaš-

čio priežastį patyręs, seilių šmo
tą pasiuntęs į kampą kartu su 
“guma” įrodė savo didvyrišku
mą...

— Kas ten?!... kiek užraudus 
pratarė ji, ir, išgąstingai nusi
juokus tarė: “Tu man kaip zui
kis. Eik ir skandykis...”—

Tuo tarpu iš po laiptų išsirito 
užsimiegojęs rainys - katinas. 
Jis ir buvo kaltininkas nutrau
kimo tos rimties, kada jiedu

ma.
“Tačiau jaunatviškoji m 

kaip kiekviena žmogaus pris

ir tinkamą vaikiną, tai pri- 
piršk!...” ir dirstelėjus man į a- 

i kis nusijuokė lyg tartum būtų 
mėtyti, kaip futbolą... I , ' A. .■ r :per daug išsitarus. Čia vėl mu-

Čia mudu kiek stabtelėjo va'sų kalbą nukirto scenoje artis- 
kalbėję, nes scenoj artistai pui-'tės puikus sudainavimo katu- 
kų numerį išpildė, o mes turėjo-: čių siuntimas. Ir mudu vėl su vi
nie jiems atsimokėti, taigi plo- sais karštai plojome, kad paro
jome visi ir mes iš vieno. 'džius jog ir mes sekėme tą gra-
— “Tai reiškia,

praleidote puikiausią progą, tai1 
yra pernykščius metus, nes tai 
buvo “leap-year”, kada jūs tu-į 
rėjote savo rankoje galią pa-, 
merkti, atsiprašau, pasiklausti 
sau patinkamo asmens širdelės. 
Arba kaip tie senovės pasakose rius. 
nusakydavo turėjo galią pari
tinti meilės obuolį ten. kur pa- nas teturėdamas 6 metus, 
tinka. O šiais metais jau reikia gavęs iŠ tėvo kirvuką, ima 
laukti, kol kas užsistos ant juo žaisti, sode medelius 
“como”...” kapodamas. Be kitų mede-
—“ Taigi, dabar mes turime lių, nukerta ir gražią vyš- 

laukti dar keturis metus, kol a- nią. Po kiek laiko tėvas, tai 
teis vėl “leap-year”. — Patvir-Į pastebėjęs, klausia jį, kas 
tino panelė visai nepaisydama, tai padaręs. Ir šis verkda- 
kad keturi metai ilgokas laikas, mas atsako: jis negalįs
— “Atrodo, kad panelė visai meluoti... Tėvas, nuošir-

neinteresuota už bet kokio ište- džiu sūnaus atvirumu susi- 
kėt?!” : žavėjęs, apkabina jį saky-

Jos žydriai mėlynos akys gi-., damas, atvirumas jam kur 
liai įsmigo į manąsias ir aš pra-' kas vertingesnis už gerąją 

' ' i ■ ........... . i ' ' vyšnią.
Elkis, kaip elgias tikrai sko-', Jurgis Vašingtonas už- 

ningos moteriškės, būk įman-į augęs buvo Jung. Valst. 
triai rimta, kaip įsitikinusios' pirmas prezidentas. ‘M. J.’ 
krikščionės, žiūrėk, kad tavo 
elgsenoje ir išorėje nebūtų nie
ko, kas yra per daug ar per ma
ža. Iš “V. K.”

neturiu.
kuris tiek turėtų teisės mane'

Tik ką pasirodė naujas mode
lis.

Šiandien, kad būtum neatsiti
kusi nuo mados, turėsi apsireng
ti ir pasirodyti visai kitaip, kaip 
kad iki šiolei.

Po kurio laiko, gal šį mėnesį, 
tau primes naują modelį, ir tu- 

i rėsi išmokti pagal jį rengtis, šu
kuotis, judėti.

«' Kodėl gi, moteriškė, turėtu
mei vergauti tūkstančiui ir vie
nai mados keistenybei ir prieš- 

itaravūaui?
Tarkime, kad viena mada yra 

'tavo naudai; kita, kadangi yra

Visa, kas yra rimta, tave var- 
ieilė, gina. Rimti dalykai tau yra ne

kaip kiekviena žmogaus prlgim- malonūs. Kalbėtis apie rimtus 
ties galia, neturi siautėt be jo- dalykus tau nuobodu, galvoti a- 
kių vadžių, be jokios savitvar- juos tau nuotaiką gadina, 
dos. Čia reikia ir persigalėjimo. -----------------------------------------------
Jei įsimylėjęs savo meilės ne- proga, nors išpažinty... 
moka tvarkyt, pažabojęs jos lai- “...Visiškai smerktina ta “mei- ■ tavo naudai; kita, kadangi yra 
kyt, meilė gerokai aplamdys, lė” kuri yra prekė, kuria pre-; yį^ priešinga pirmesnei, tave 
daug žalos jam padarys. kiaujama. „ j labai subiaurins.

“Blogai, kad meilė nemėgsta į “Vis dėlto meilė — ugnis. Ug- ■ Veltui mankysi savo kūną, 
proto, gero, nuoširdaus patari- nis gi degina. Kad nesudegintų, į tau vis tiek niekad nepavyks jo 
mo iš šalies. Vis dėlto ir įsūny- ar neapdegtų, reikia būt labai' visiškai pritaikyti prie tokio li- 
lėjusi širdis savo meilę turi atsargiam, santūriam... Į j,. 8tilių įvarumo.
duot protui cenzūruot. Sveikas,! “Meilė turi būt kuriamoji, ug-’ juo }abįau perdė-
naudingas dalykas tuo reikalu domoji, ne griaunamoji jėga”. 1si mado6 perdėjimus, juo bus 
su kunigu pakalbėt, jei ne kita Kodėl? Tai rimtas dalykas, (blogiau.

i “Ne, ne”, atsiliepė balsas, ‘‘aš nenorią pen
kių pranešimų, aš noriu tik vieno. Matai, 
tamsta, mano brolio žmona šį rytą 5:30 vai, 
susilaukė penkių kūdikių mergaičių ir jos 
visos gyvos. Mano brolio vardas Oliva, Jis gy
vena ūkyje, netoli Callander. Aš Leon Dion- 
ne. Aš dirbu Callander garadžiuje, prie pro
gos užsuk, tamsta, ir su savo automobiliu, 

į kaip bus reikalas”.
Redaktorius uždarė telefoną. Štai ir nau- 

Tai buvo gegužės 28, 1934, 7:50 vai. ryte. ’ jiena- 
Tris-kart savaitinio laikraščio North Bay f’

jūs panelės, žų dainavimą...
Hojom ir džiaugėmės...

ATVIRUMAS

Atvirumas išugdo didvy-

Kartą Jurgis Vašingto-

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

Momentui Tėvas Routhier buvo be kalbos. 
Jis susimastė.

“Bet ką jūs ten darote?” jis tuo jaus už
klausė, “Gauk slaugę dėl Dionne namų kuo- 
greičiausiai! Gauk dvi slauges! Jeigu ten nė
ra lėšų už patarnavimą, aš būsiu tiesioginiai 
atsakomkjgas”.

Jis nusiskubino į Dionne ūkio namus. Dr. 
Aliau Roy Dafoe, žilagalvis, visuomet rūpes
tingas jau buvo ten. Taipgi ten trepučiavo dvi

Tai buvo gegužės 28, 1934, 7:50 vai. ryte. į Jlcna- j viduramžės kaiminkos Labelle ir Legros, ku-
Tris-kart savaitinio laikraščio North Bay i Skubiai jis pabrėžė 50 žodžių telegramą ir rios priėmė pirmutinius du kūdikius pirm 

Nugget redakcija dar buvo paskendus ryt-perdavė Canadian Press Toronto’j. Telegrafo daktarui atvykstant 
mečio tyloj, tik redaktorius E. H. Bunyon, vielos pradėjo nešti žinią skersai ir išilgai štai krautuvės baskete buvo suguldytos

Penkios Mažosios 
"Sweethearls91

JOS FRAD8JO “GOLD P.USH”
Parašė — Pliilip A. Novikoff

(Sutrumpintas iš St. Anthcny Messenger)
Sulietuvino — J. KUMPA.

vertė naktines laikraščiui prisiųstas telegra- Kanadą. “Penki kūdikiai ginaė P01*6- penkios mažytes žmogystos, sveriančios po
_______ l ir mažiau. Jų mažyčiai veideliai pa- 
mėlynavą nuo šalčio, nežiūrint, kad jie buvo 
įsupti į kiekvieną vystyklą surasta vietoj.

“Ar tie kūdikiai gyvens, daktare?” už
klausė nustebęs kunigas.

“Mes turime turėti viltį ir melstis, kad gy
vens, Tėve”, atsakė daktaras Dafoe”. Bet, 
mums rmkaiinga “mcubator” kuogreičiau- 
siai, kad laikyti jas nuo mirtino užšalimo”.

Sekė tolimi telefonu šaukimai į Toronto ir 
kitus Ontario miestus, bet “incubator” pro
vincijoj negalima buvo gauti. Ir štai Dr. Da- 
foe gauna telefonu šaukimą iš Chicagos laik
raščio: “Aš girdėjau, kad jūs turite penketu- 

“Ar jūs norite %
“Taip, bet aš neturiu pinigų užmokėti už 

jį”, paaiškino daktaras.
“Mes nesiklausiam jokio atlyginimo, tai

mas. Nedaug žinių teradęs numetė mėlyną 
paišiuką ant stalo, sudejavo, kad nėra pa
traukiančių žinių iš vietinės apylinkės, ku
rios būtų lyg “gold rusti”, ir nusviro savo 
kėdėj.

Redaktoriaus gilų užsimąstymą pertrau
kė telefono skambutis. Jis pakėlė telefono 
rankeną ir, išgirdo:

“Ar tai laikraščio North Bay ofisas?” — 
užklausė vyriškas prancūzų - kanadišku ak
centu balsas.

“Taip. Ko tamsta nori?”
“Kiek tamsta nori už vieno kūdikio gimi

mo laikraštyj paskelbimą?”
“Penkiasdešimts centų”.
“Kiek už penkių kūdikių gimimo paskelbi

mą?”
“Penki kūdikiai? Tai bus penki praneši

mai: $2.50”. Padiktavo redaktorius net su ne
skaniu ūpu dėl kaikurių žmonių, jo manymu, 
nesugebėjimo suvesti paprasčiausios mate
matikos.

lei!” Šią žinią pasigavo A. P. ir U. P. žinių a- 4U svaru 
gentūros. Greit Jung. Valstybėse kiekvieno 
dienraščio redaktorius skaitė šią žinią prisių-
sta telegrama.

Kai linotypo operatorius San Franc*sco 
mieste rinko raides iš telegramos spaudai a- 
pie North Bay, Canada, mažos praacūzų-Ka- 
nados Corbeil parapijos klebonijos, kur kle
bonavo Father Daniel Routhier’s, duryse pa
sigirdo beldimas.

Kai kunigas atidarė duris, jis pastebėjo 
stovinčią Raudonojo Kryžiaus seselę, Marie 
Clothier, kuri buvo lyg nusigandus.

“Tėve Routhier!” ji sušuko, “Ponia Oliva 
Dionne vėl motina!”

Tėvas Routhier visuomet buvo gerai nusi- 
kai jis nugirsdavo, kad jo parapijie

čių šeimos didėja. “Tai dabar Dionnes turės 
šešetą vaikučių??” jis užklausė...

“Ne Tėve. Dabar išviso dešimts”, atsakė 
slaugė. “Penki kūdikiai gimė šį rytą! Penke
tukas, Tėve!! Penketukas!!!”

Pavasarinis pasirėdymas. Šis melsvai žalias su
dovana nuo laikraščio”, paaiškino redakto- raudonomis juostomis šalikas užmestas aplink kaklą 
rius.

£Bus Daugiau)
atrodo puošniai ir pavasariškai tinkamai pritaikintas 
šios panelės turban’iškai kepurei.
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pranešimas, 
Departamento 
laikraščiams,
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Vizų Išdavimas Politiškiems 
Pabėgėliams

šalyse. Bet tas nesulaikė 
prašymus ir tik prisidėjo 
prie betvarkės.

Amerikos konsulatai 
Prancūzijos pietuose — 
Bordeaux, Marseille ir Ni
ce — negalėjo nei apsi- 
veikti su vizų prašytojais. 
Daugiau darbininkų nu
samdyta konsulatuose, bet 
su augančiu skaičium pra
šytojų jų darbas tapo vis 
sunkesnis kasdien. Konsu
latų skyriai buvo atidaryti 
net prie Ispanijos rube- 
žiaus, bet neužilgo Ispanija 
uždarė savo rubežius. Por
tugalija, matydama jog 
neturės užtektinai maisto 
pabėgėliams ir dėl visokių 
netinkamų aplinkybių, irgi 
uždarė savo rubežius. ___ _

Keliavimas tapo disorga- gpįgjjė anglų karo jėgos, 
nizuotas ir susinešimai 
pertraukti. Baimė, badas,
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Žinios Iš Pavergtos Lietuvos “ulEJ"*“ f r

Gausingiausia Brazilijos 
lietuvių kolonija Sao Pau
lo mieste. Katalikai jau 
treti metai turi seserų 
Pranciškiečių vadovauja-

— Komunistų partijos or
ganas “Tiesa” praneša, 
kaip vyko derliaus surinki
mas Ukmergės ir Utenos 
apskrityse. Laikraštis at
virai prisipažįsta, kad dau
giausia netvarkos pasireiš
kė naujai įsteigtuose vals
tybiniuose ūkiuose — sov- 
chozuose. 
toriai nemokėję darbinin-; kai tiek daug prišneka apie abiejose mokyklose šiais 
---------------------------------- |f

karus tiek, kiek aplinkiniai 
valstiečiai, todėl darbinin
kai ėję pas tuos, kurie dau
giau mokėdavo. Šis prisi
pažinimas parodo, kaip
darbininkai yra eksploa- mą mokyklą. Nuo vasario 
tuojami naujuose sovcho- m. 1 d. tėvams prašant, a- 
zuose, kur darbininkams tidaryta antra mokykla, 
nemokamas normalinis at- Nors dar tik baigiama mo-i

Jų administra- lyginimas. O juk bolševi- kinių registracija, tačiau

Sekantis 
Valstybės 
išduotas 
gruodžio 18 d., liečia da
bartinį nusistatymą 
link vizų išdavimo.
POLITIŠKI 
PABĖGĖLIAI

Pabėgėlių problema ri
šosi su vizų klausimu.

Norintieji atvykti į Jung. 
Valstybes, sulig imigraci
jos įstatymu, privalo pir
miau gauti vizą nuo Jung. 
Valstybių konsulo užsieny
je.

Asmenys, pastoviam ap
sigyvenimui, privalo, sulig 
šituo įstatymu, gauti imi
granto vizą (Immigrant 
Visa); laikinam apsistoji
mui privalo išgauti svečio 
vizą (visitor’s visa), kurie 
neri per šalį pervažiuoti 
kelionėj į kitą šalį privalo 
išgauti “transit visa”. Vizų 
išdavimą tvarko Valstybės 
Departamentas.

Asmenys, su svečių vi
zoms, sulig įstatymų, pa
vėlinta pasilikti čion tik 
laikinai. Asmenys su per
važiavimo vizoms, gali pa
silikti tik 66 dienų. Jeigu 
laikas nepailgintas tai as
muo privalo išvažiuoti iš 
šalies, kitaip bus išdepor- 
tuotas. Pratesimą privile
gijų, susekimą tokių as
menų ir jų išdeportavimą 
tvarko Teisingumo Depar
tamentas.

Prancūzijos padėtis labai 
apsunkino pabėgėlių klau
simą. Prieš tos šalies puo
limą visokį žmonės iš viso
kių šalių vyko į Prancūzi
ją, ieškodami ramybės nuo 
visokių persekiojimų tota- 
litariškose šalyse. Ir prie 
tų prisidėjo milijonai as
menų, kurie pabėgo iš 0- 
landijos ir Belgijos. Net: pės žmonių ant savęs ėmė 
daug pačių prancūzų tapo j mielaširdystės darbą, jog 
pabėgėliai — tie visi biedni tik šitos puikios spėkos ne- 
žmones bėgo nuo vokiškos] žūtų.
armijos užpuolimų ir Ges-j Daug vardų visiems žano- 
tapo persekiojimų. Daugjmi tų asmenų nuveikimų 
iš jų buvo persekiojami tik dirbtų literatūros, muzikos 
už jų politiškas ir tikybi- j ir dailės dirvose. Bet buvo 
nes nuomones, ir jie visi ir daug kitų, visai niekam 
pageidavo atvykti į Jung. nežinomų žmonių, kurie ir 
Valstybes. pačiame laive plaukė. Jie

Aišku, jog nebuvo galima irgi žiūrėjo į Amerikos gy- 
juos visus priimti. Šios ša-venimo kelią. Tiems ir 
lies įstatymai nustato kiek ranka ištiesta, komitetai 
imigrantų gali atvažiuoti, tapo organizuoti šioje šaly- 
Kaip žinome, jau prieš ši- je teikti pagelbą tiems, kad 
tuos įvykius nebuvo gali- jie netaptų užmiršėliais 
ma gauti vizų nekurtose* tik mirties laukdami.

I
I
i
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Prie šitų komitetų prisi-lužtikrinimai buvo tinkami! 
skurdas ir persigrudimas dėjo garsūs amerikiečiai j ’' ’ * “

ir tie, Valstybės Departa-

Italams atėjusieji į pagalbą Eritreaos, Galias ir 
Abisinijos kariai patiko belaisvę, kada jų šimtus su-

visur eiešpatavo. L Z _
Iš Ispanijos ir Prancūzi- j^entaj rekomendavo var- 

jos Mediterranean uostų ^us asmenų, kuriems būti- 
daug biednų žmonių pasie- naj yriįps buvo reikalingos.
kė Pietinę Afriką ir tenai 
apsunkino mūsų konsula
tus. Casablanka, Afrikoų! 
ir Lisbonas Portugaiijoj u atJįti čionai^

■ — . M • •y—| ’??et statymas draudžia įleidi-:
tūkstančiai Prancūzijos nekuri pad

i priežasčių. fr įstatymas 
nustato standardus kas
link išdavimo svečių ir 

v • •___ •.^pervažiavimo vizų.
"> Svečių Viza išduota as- 

dėl pasaulio gerbūvio. Jie meniui, kuris gali atgal su- 
buvo aukšto mokslo ir pui- grįžtu iš kur paėjo, 
kiaušiai išlavinti asmenys ‘ ~‘
— narsūs vyrai ir moterys, 
kurių vienintelis prasikal
timas buvo jų įsitikinimas 
ir neatidavimas tų įsitiki
nimų. Visas pasaulis krei
pė dėmesį į šitų inteligentų 
žmonių padėtį. Ir net čia 
Amerike organizuotos gru-

Bet ne tie žmonės, nei 
kas kitas, bet įstatymai 

; nustato kiek imigrantų ga-• i

jos rubežių, kiti Šveicariją! 
ir net Švediją.

Tarp šitų pabėgėlių buvo 
labai daug garsių vyrų ir 
moterų, jie daug nuveikė

su kiekvienu prašymu ir 
vardas ir reikalingos infor
macijos buvo telegrafuo
tos konsulams užsienyje.

Įvairūs komitetai reko
mendavo 2,000 vardų. 
Kiekvienas vardas pilnai į 
peržiūrėtas, išegzaminuo
tas ir iš tų vardų tik dvyli
ka asmenų buvo nepagei
daujami. Kitiems vizos au
torizuotos. Apie 1,000 vizų 
išduota užsienyje. Kitus 
sunku dabar surasti, kai- 
kurie slaptai gyvena, ar po 
kitoms pravardėms savo 
apsaugai, kitus konsulatai 
visai negali susekti, kiti 
persikėlė į kitas vietas.

Konsulas, sulig įstaty- 
, mų, pasišaukė aplikantus

išvadavimą nuo “kapitalis- metais bus apie keturis 
tų ir dvarininkų”. šimtus lietuvių vaikučių.

------------- Daugiau nėra galimybės 
priimti dėl patalpų stokos, 
nes tenka bastytis po sve
timus kampus ir tai mo
kyklos reikalams labai ne
patogius, mokant palygi
namai nemažą nuomą. Val
diškų, viešųjų mokyklų 
nėra pakankamai. Į jas pa
tekti yra sunku. Lietu
viams neturint savų moky
klų, jų vaikučiai būt pri
versti likti nemokančiais 
skaityti ir rašyti. Sao Pau
lo lietuviai katalikai turė
dami tai dėmesyje, ryžta
si statyti nuosavus moky
klai namus. Tačiau dėl 
menkų jų uždarbių šis su
manymas nėra galimas į- 
vykdyti. Raudonajam rusų 
dvigaiviui ereliui sumynus 
Lietuvos nepriklausomybė,

roma su “atrakymu kvo
tų”, kaip pirmiaus buvo 
paaiškinta. Tas atrakyni- 
mas reiškia, jog kai as
mens vardas pasiektas ant 
kvotos sąrašo jam viza 
duodama, jeigu jis turi ke
liavimo dokumentus ir iš
važiavimo leidimą, , kuris 
pavėlina jį apleisti tą šalį, 
idant jis galėtų vartoti jo 
vizą. Neturint tų doku
mentų jo vardas pralei
džiamas ir viza duota se
kančiam prašytojui, kuris 
tik turi tuos visus doku
mentus.

Jeigu pabėgėliai priima
mi sulig įstatymų jie gali 
dabar išgauti imigranto 
vizą su atrakinimu kvotų. 

|Visu laiku Valstybės De- 
įparlamentas simpatiškai uvi&tvįkišk.ų iuvkbiu, už
teikia pagelbą šiems bied- bar švietimo komisariatas 
niems žmonėms pilnai su
prasdamas įstatymo su
varžymus. Valstybės De- 

’ partamento nusistatymas 
h

— Jau ir Lietuvos teatrą 
užplūdo maskoliški veika
lai. Vienas po kito čia sta
tomi tiktai rusų veikalai. 
Dramoje šio mėnesio pa
baigoje bus pastatyta Ger- 
gelio ir Litovskio pjesė 
“Motina”. Taip pat režisie
rius pakviestas iš sov. Ru
sijos. Veikalą stato kaž
koks Marten. Vilniuje sta
toma pjesė “Tania”.

— Okupantai greitu tem
pu stengiasi sudaryti sau 
ištikimų žmonių kadrus. 
Visoje Lietuvoje pristei
gus vadinamas suaugusių
jų mokyklas, kurios gy
ventojai mokoma leniniz
mo ir stalinizmo bei kitų 
bolševikiškų mokslų, da-

steigia vadinamą darbinio-IParamos iš tenD “7 ?ali- 
kų fakultetą. į kurį, taUp-"**®8 ....... ..

„ nas kelias —, oficialiai pranešama, — 
i “klausytojus deleguos

Belieka vie- 
kreiptis pas 

savo brolius amerikiečius,
yra sulaikyti priešus iš kompartija bei profesinės Prasant Paramos. l" 

i lauko nuo tapimo priešais sąjungos”, šiame fakulte- s^yti katalikiškos ir lie- 
iš vidaus. te kursas truks 4 metus. Oriškos kultūros židinį.

arba kuris gali išvažiuoti į 
trečią šalį, jeigu jis taip 
ketina daryti — kitaip bū
tų skaitomas imigrantas, ’ įr nusprendžia apie jų tin-
kuris ketina čionais apsi- į kamumą gauti vizą, ir kon- 
gyventi. Toks asmuo nie- sulas turi apsvarstyti ar y- 
kad negali reikalauti pa- 
gelbos būdamas šioje šaly- 
je.

Todėl gi komitetai, pra
šydami vizų kaikuriems 
asmenims turėjo duoti už
tikrinimų Valstybės De
partamentui, jog jie dėl 
visas pastangas stuvarky- 
ti išvažiavimą tokių asme
nų jeigu įleisti, ir, jog ne
reikalaus jokios pagelbos 
jiems čion būnant.

Pervažiavimo Vizos pa
vėlina pabuvimą Jung. 
Valstybėse, keliaujant į ki
tą šalį arba belaukiant su
tvarkymo į kitą šalį, komi
tetai, prašydami tokių vi
zų, turėjo iš anksto duot, 
tokius užtikrinimus. Tie

patingo asmens įleidimas į 
Jung. Valstybes yra ge- 
riausiems Jung. Valstybių 
interesams.

Valstybės Departamen
tas reikalauja patikrinimų 
apie intencijas šitų asme
nų. Jis nori žinoti ar šitie 
asmenys gali apleisti šitą 
šalį dėl kitos naujos vietos, 
nes jeigu jie negali taip da
ryti jie taptų pastoviais 
gyventojais, ir kaip toki 
jie turi čia atvažiuoti su 
imigranto viza, jie skaito
mi imigrantais. Bet galų 
gale įleisti visus pabėgėlius 
nėra galimas daiktas.

Su reikalo procedūra 
kaslink imigrantų kvotos 
sąrašų pertaisyta. Tas da-

v •

Palengvinimui ir pagrei- Gavę tokio fakulteto bai-i Tuo tikslu aš atvykau A- 
tinimui viso darbo tarp-de- gimo pažymėjimą galės merikon. Turiu vilties, kad 
partamentiškas komitetas stoti net į aukštąsias mo- 

I veikia po priežiūra Valsty- kyklas. 
i bės ir Teisingumo Depar- 
tam^ntų. Šitas komitetas 
gali prieiti prie visų slaptų 
informacijų, kurias visi 
valdžios departamentai tu
ri, ir jis susideda iš Valsty
bės, Teisingumo, Armijos 
ir Laivyno Departamentų 
atstovų. Tam komitetui 
vardai politiškų pabėgėlių 
siunčiami. Tie vardai pa
tikrinti su departamentų 
sąrašais. Kaip tik komite
tas priima vardus, Valsty
bės Departamentas juos 
patelegrafuoja konsulams 
užsienyje. Ir konsulas 
svarsto jų aplikacijas dėl 
vizų. Jeigu konsulas atsa
ko vizą kam nors, tai tą 
faktą jis privalo pranešti 
Valstybės Departamentui, 
pasakydamas, kodėl jis at
sakė. Komitetas vėl ap
svarsto visą reikalą.

Iki šiam laikui Departa
mentas apsidirbo su visais 
prašymais.

— Raudonosios Lietuvos 
teisingumo komisaras at
leido iš pareigų šiuos ad
vokatus: Juozą Katilių, 
Joną Našliūną, Jokūbą 
Goldbergą, L. Garfunkelį, 
Benediktą Grebliauską - 
Grebliūną, Julių Indrišiū- 
ną, Praną Krasnicką, R. 
Rubinšteiną, J. Tatarince- 
vą, Zigmą Toliušį, M. Berg- 
zoną, Aleksandrą Laikūną, 
Vs. Bojevą ir H. Bliumen- 
talį.

Tenka pastebėti, kad at
leistųjų advokatų daugu
ma yra arba suimti ir sėdi 
GPU saugomuose kalėji
muose, arba yra pabėgę 
nuo raudonojo teroro ir 
apsigyveno užsienyje.

pritariant Garbingajai 
Dvasiškijai ir visuomenei 
savo aukomis paremiant, 
Sao Pauio lietuvių katali
kų užsimojimas bus įgy
vendintas. Jie turės savo 
vaikučiams švietimo ir au
klėjimo taip reikalingą į- 
staigą — mokyklą suma
niai seserų Pranciškiečių 
vadovaujamą.

Tuo reikalu, kiek leis ap
linkybės ir laikas lankysiu 
lietuviškas kolonijas, para
pijas. - • Norintieji siųsti 
tikslu auką čia Amerikoj 
gali adresuoti kun. P. Ra- 
gazinsko arba Seserų 
Pranciškiečių vardu: Con- 
vent of Saint Francis, 
Mount Providence, R. D. 
No. 9. South Hills, Pitts- 
burgh, Pa.

LAISVE
PIRMA DALIS

Socialinė Laisvė
Parašė FULTON J. SHEEN 

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

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

(Septynios kalbos, pasakytos per radio katalikiškos 
programos valandą, sekmadieniais nuo sausio 1 iki 
vasario 10, 1939 m., išskiriant vasario 12, nes tą die
ną buvo specialė programa paminėti A. A. šv. Tėvą 

Pijų XI. ši kalba yra atskirai atspausdinta).
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LAISVĖ IR RESPUBLIKA
(Kalba pasakyta vasario 19 d., 1939)

Amerikos viltis guli religiniame auklėji
me, nežiūrint ar jis bus žydiškas, protestan
tiškas, ar katalikiškas, nes religija eina 
ranka į ranką su žmonių teisėmis. Religija ir

Uranija auga priešinga proporcija. Anti-reli- 
giškos valstybės yra anti-žmoaiškos valsty
bės. Žmogus visuomet turės garbinamąjį 
daiktą, ir jei kartais jis pamirš tikrąjį Dievą, 
jam kitas naują deivę pakiš, arba rasės, ar
ba valstybės, arba klasės. Anuose laikuose 
Nabuchodonosoras ne tik pareikalavo jo sta
tuto garbinimo, bet taip pat, kad, nustatytu 
signalu, kitų Dievų garbinimas pasibaigtų. 
Moderniški Nabuchodonosorai Vokietijoj ir 
Rusijoj tą patį įsakymą paskelbė: “Duok 
Ciesoriui net kas ir Dievo”. Lai mes pasiprie
šiname tai filosofijai ir išlaikome savo religi
ją bei respubliką, kad laisvieji visuomet tu
rėtų pilną teisę paliktą Dievo “duoti kas Cie
soriaus Ciesoriui, ir kas Dievo Dievui”.

Patriotizmo nykimas Amerikoje pareina 
nuo silpstančios religijos. Kaip žmonės nus
tojo Dievo meilės, jie taip pat nustojo artimo 
meilės. Niekas šitą geriau neįrodo, kaip Šv. 
Matas, pirmos Evangelijos autorius. Kartą 
jis buvo vienas iš nepatrijotingiausių pilie
čių; jo žemes valdė svetima ranka, jo drau
gai - piliečiai prarado daug civilinių bei poli
tinių teisių — bet vis tik jis svetimą valdžią 
priėmė prie širdies dėl žemiausios: cpriežas-

ties — finansinio atlyginimo. Jis tapo publi- 
konu, reiškia romėnu mokesčių rinkėjas; 
taip darydamas, jis ne tik išdavė savo tautie
čius, bet ir vogė iš jų, kad pats praturtėtų, 
kaipo svetimųjų draugas. Vieną dieną jam 
berenkant mokesčius ir skaičiuojant pelną, 
praėjo Dieviškasis išganytojas. “Eikš, sek 
Mane”, tarė Jisai Matuį, ir Matbs, matyda
mas tik taiką Dieviškoj išvaizdoj, tapo apaš
talu, evangelistu, ir kankiniu. Ir virš to — di
džiausias patriotas Evangelijose. Jo Evange
liją galima pavadinti Patriotizmo Evangelija. 
Jis yra nenuilstamas savo pasakojimuose a- 
pie tautos garbę, žemės tradiciją, jo dvasinių 
pergalėjimų pranašystes. Kartas po karto jis 
grįžta į praeitį, verčia Izaoką, Jeremėjos, Mi- 
cheo, Dovido ir Karalių puslapius; 99 kartus 
jis cituoja iš garbingų savo tautos puslapių; 
ir iškilmingai baigia šiuo išsireiškimu: Jūs 
esate galinga tauta! Nuo Izraeliaus atėjo Iš
ganytojas; iš mūsų debesių pasirodo Mesijas; 
ir iš mūsų žemės Atpirkėjas. Sveikas! Jūsų 
karalius Kristus.

Jis tapo patriotas, nes surado savo Dievą. 
Eikime, ir panašiai darykime.

Pabaiga. »1

— “Žaibo” spaustuvės 
darbininkai nusiskundžia, 
kad jie esą visiškai pamir
štami ir skriaudžiami. Ki
tų spaustuvių darbininkai 
gauna dvigubai didesnį at
lyginimą. Kaip žinoma, 
“Žaibo” spaustuvėje ankš
čiau buvo spausdinamas 
“XX Amžius”, o dabar ši 
įmonė, kaip ir visos kitos, 
yra perėjusi į komunistų 
rankas.

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Juozas Kasinskas

v •~l I

Inc.
Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd
BALTIMORE. Md

Telephone Plaza 859F 
Llmosinai dėl visokių reikalų

Lietuvių Katalikų Seimelis
šeštadienį, (Jurgio Washingtono dienoj), vasario 

22 d., 1941 metais, Šv. Roko par. salėje, Montelio, Mass.. 
L. R. K. Federacijos N. Anglijos Apskritis šaukia Nau
josios Anglijos Katalikų Seimelį, į kurį prašome katali
kiškų draugijų išrinkti savo atstovus. Kviečiame į šį 
Seimelį nevien draugijų atstovus, bet ir įvairius veikė
jus ir profesijonalus. Šis Seimelis turėtų būti vienas 
skaitlingiausių, nes yra susidariusių daug reikalų, ypač 
šiais laikais, kada Rusijos komunistai yra užgrobę Lie
tuvą.

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



Antradienis, Vasario 11, 1941 DARBININKAS e
“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE GALIMA GAUTI LIETU

V-710-A-1

V-711-A-2

V-714-A-3

V-716-A-4

V-719-A-5

V-720-A-6

V-14028-A-7
t

V-14058-A-8

V-14062-A-9

V-14063-A-10

V-14064-A-11

V-14066-A-12

V-14067-A-13

V-14068-A-14

V-14069-A-15

12190-F-51

12191-F-52

12192-F-53

12194-F-54

12195-F-55

12196-F-56

12197-F-57

12198-F-58

12199-F-59

16082-F-60

16086-F-61

16110-F-62

16111-F-63

16122-F-64

16142-F-65

16145-F-66

16159-F-67

16135-F-68

16192-F-69

1617O-F-70

16171-F-71
> ■-^B172-F-72

K t
^18O-F-73

PROTOKOLAS
VIŠKŲ Ir TARPTAUTIŠKŲ RCA VICTOR

Sekančių Po 75c Rekordų

Hot Pretzels — Polka
Beer Barrel Polka—Glahe Musette Orchestra 
Polka International
World’s Fair-Pasaulinės Parados Polka. —Sil- 

ver Bell Orchestra
Juokinga PolkaEmilijos Polka

Clarinet Polka Valso Tempu — Lawrence Du- 
chow & Red Raven Inn Orchestra

Hot Clarinet Polka
Jolly Coppersmith Polka Lawrence Duchow 

& Red Raven Inn Orchestra
Danube Waves — Waltz
Blue Danube—Waltz — Victor Continentai 

Orchestra
Over the Waves — Waltz
Skaters Waltz—Victor Continentai Orch.

Sereika, Schmett ir I^abanau-

Reginos Polka
Aukso Žuvytė, Polka — Victor Liet. Ork.

J. Padaužos Grupe 
Lietuvių Radio Melodijos 
Dzūkų Polka

kas.
Rytiečių Meilė — Fokstrotas 
Spaudos Baliaus Valsas — A. Šabaniauskas. 
Kanarkų — Fokstrotas
Nutilk Širdie, Tango — A. Šabaniauskas 
Rudens Pasaka
Veltui Prašysi — Tango 
Nepamrišk Manęs — Valsas 
Ruduo, Tango — A. Šabaniauskas 
Aukštaičių Polka
Našlaitėlė, Valsas — P. Cetkauskas, akordeon. 
Kur Tas Šaltinėlis
Šiaurus Vėjas Baisiai Ūžia — S. Graužinis, 

tenoras.
Kalvelis
Kepurinė, Tautiškas Šokis — P. Cetkauskas 

ir S. Vilniškis

t

i

V-14O7O-A-16

V-14O71-A-17

V-14072-A-18

V-14073-A-19

V-14075-A-20

V-14076-A-21

*

V-14077-A-22

V-14078-A-23

V-14079-A-24

V-14080-A-25

V-14081— A-26

V-21120-A-27

V-21121-A-28

V-21139-A-29

Jonkelis
Sukčius, Tautiškas Šokis — P. Cetkauskas 

ir S. Vilniškis
Motulė Mano
Pirmyn į Kovą — Šv. Marijos Liet. Choras 

Malda į Mariją
Marijos Giesmė — Šv. Marijos Liet. Bažnyti

nis Choras
Blezdingėlė
Kubilas, Tautiškas šokis, P. Cetkauskas ir 

ir S. Vilniškis
Ko Vėjai Pučia — įdainavo Steponas Grauži

nis, tenoras
Išgėriau Septynias ir Šią Naktelę per Naktelę 
Aluntos Polka
Lietuviškų Liaudies Dainų Rinkinys

P. Cetkauskas, akordeonu•
O, Mergyte, Tu Jaunoji
Vai Nekukuok — S. Graužinis su orkestrą. 
Vėdaras
Mikita, Tautiškas Šokis — P. Cetkauskas ir

S. Vilniškis
Rūtų Polka
Rožės Mazurka — Mahanojaus Liet. Orkestrą
Laisčiau Rūtą — Polka
Kvietkos Valsas — Mahanojaus Liet. Orkest. 
Smagi Kumutė — Witkow orkestrą
Anykščių Merginos, Polka—F. Yotko Orkest. 
Volga
Students’ Song — Sidor Belarsky
Cio Ta Liuliu — Ukranian Polka
Korobushka, Polka — J. Davidenko, mandolin 
Dobra Horilka—Fine Brandy, Ukranian Polka 
Nad Richkoju—At the River, Ukranian Polka, 

Wijskowa orkestrą

Šie Columbia Rekordai Parsiduoda Po 50 centų

Hurdy Gurdy — Polka
The Wine Jug, Polka — Globė Trotters’ Orch. 
Golden Wedding — Polka
Burninei Petrus (Jolly Peter)

Globė Trotters’ Orch.
Helena Polka
Gypsy Polka — Ed. Krolikowski’s Orchestra 
Baruška Polka
Clarinet Polka — Ed. Krolikowski’s Orchestra 
Chicken Polka
Emilia Polka — Ed. Krolikowski’s Orchestra 
Bunny Polka
Ferry Boat Serenade, Polka— Globė Trotters’ 

Orchestra
Bartender Polka 
20th Century Polka 
Sophie Polka
Alexander’s Polka — Ed. Krolikowski’s Orch.
Flower Polka
Fritz Polka — Ed. Krolikowski’s Orchestra 
Poika Klumpakojis
Lietuviškas Kadrilius — Liet. Tautiška Orkes.
Polka Marcelė
Lietuvaitė Polka — Liet. Tautiška Orkestrą 
Šventoji Naktis — Pirma Dalis
Šventoji Naktis — Antra Dalis —

M. Petrauskas, Trubadurių Kvartetas 
Petronėlės Polka 
Vilniaus Polka

Globė Trotters’ Orch.

{dainavo A. Šaukevičias, 
Mahanojaus Liet. Mainerių Ork.

Kūmos Polka
Tėvuko Polka — A. šaukevičius, Mahanojaus 

Liet. Mainerių Orkestrą
Frano Polka
Paprieniokų Polka — Mahanojaus Liet. Mai

nerių Orkestrą
Eisim Laukan
Pragėriau Žirgelį — A. Vanagaitis ir

J. Olšauskas ir ork.
Lietuviško Kliubo Polka
Linksmybės Polka—Worcesterio Liet. Orkest. 
Naujų Metų Polka
šokikų Polka—Mahanojaus Liet. Mainer. Or. 
Trauk, Simniški — Polka
“£jo Mikas’’, Polka—Jonas Dirvelis ir Ork. 
Šiaučiaus Polka
Ievutės Polka — Mahan. Liet. Mainerių Ork. 
Sudiev Sesutės—Stasys Pauras, baritonas 
Svajonė ir Meilė—Juozas Antanėlis, tenoras 
Lietuvos Kareivių Polka
Einik Polka — Woreesterio Liet. Orkestrą 
Kibąrtų Poika

‘Vyžtyčio Valsas J H,

16182-F-74

16163-F-75

16201-F-76

16206-F-77

16209-F-78

16227-F-79

16229-F-80

16242-F-81

16256-F-82
I

16259-F-83

16280-F-84

16281-F-85

16284-F-86

16299-F-87

163O0-F-88

16302-F-89

16303-F-90

16304-F-91

1C305-F-92

16306-F-93

16307-F-94

16308-F-95

16309-F-96

16310-F-97

X.

Lakštutė Polka
Sabas Gud, Polka — Worcesterio Liet. Orkest.
Marytės ir Jonuko Daina
Žemaitėlių Polka — A. Šaukevičius, Mahan.

(Lietuvių Mainerių Orkestrą
Virginia Polka
Marcinkonių Polka —Worcesterio Liet. Orkest. 
Oi, Mergele
Stoviu Prieš Tavę—A. Šaukevičius, Mahano

jaus Lietuvių Mainerių Orkestrą
Paukščių Polka
Liudvinavo Polka—Mahanojaus Liet. Maine

rių Orkestrą
Ūkininkų Polka
Jurgio Polka—Pennsylvanijos Angliakasiai 
Tyliąją Naktį
Angelai Gied’ Danguje—P. Petraitis, bariton.
Lietuvaitė, Polka — Armonika, Klarnet ir 

Pianas
Močiutė, Valsas — Armonikų Duetas
Ar Aš Tau Sese
Ulonai — A. Vanagaitis, P. Stogis
Plikių Polka
Toks Vaikinas, Polka — A. Shuck, 

Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą
Veskie Mane šokt—Polka
Storo Jono Polka — Shenandorio Liet. 

Mainerių Orkestrą
Tarpe Rūtų—Polka
Kuomet šoksi, Polka—A. šaukevičius, 

Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą
Kam šeri Žirgelį?
Kai Aš Turėjau—A. Vanagaitis ir J. 

Olšauskas su armonika
Erei Polka
Našlys Polka—Lietuvių Orkestrą “Lyra” 
Dėdienė Polka
Lakštutės Polka—Klaipėdos Lietuvių Orkest. 
Gegužinė Polka
Jaunuolių Polka—V. Gulos Orkestrą
Polka Dėl Numylėtos
Virbalio Polka—V. Gulos Orkestrą
Kanapių Polka—V.Gulos Orkestrą
Ona Polka—V. Gulos Orkestrą,

A. Vasiliauskas
Daratytė—Polka
Beržų Polka—V. Gulos Orkestrą
Ar Atsiminsi—Anglų Valsas, A. šabaniauskas
Tai Nebuvo Meilė—Tango, Ą. šabaniauskas 
Marš, Marš, Kareivėli
“Geležinio Vilko” Maršas 

Karo Mokyklos Choras
Dru-lia
Tu Lietuva, Tu Mano—Akiras Biržys, Pupų 

Dėdė ir Dėdienė
Kai Aš Turėjau Kaime Mergelę
Buk Vyras, Polka—A. Dvaronis
Jaunystės Meilė—Tango
Septintame Rojuje—Angių vąlsas,

A. šabaniauskas

52-ro SUVAŽIAVIMO priimtas.
Mandatų komisija, peržiūrė

jus mandatus, pranešė, kad vis
kas tvarkoje, iš kurių pasirodo,

LDS N. A. Apskričio suvažia
vimas įvyko gruodžio 22 d., 
1940 metais bažnytinėje salėje,1 kad suvažiavime dalyvauja iš 
Šv. Jurgio lietuvių parapijoje,* penkių kuopų 30 atstovų.

j 1-ma kuopa, South Boston, 
atidarė (Mass. — Vincas Valatka, Stasys

■ - - - i .

. ’____j •—

St. James St., Norwood, Mass. j
Suvažiavimo posėdį i "'

apskričio pirmininkas Antanas K. Griganavičius, Juozas Jeske- 
Zaveckas ir pakvietė vietinį kle-1 vičius.
boną kun. S. Kneižį atkalbėti; 2-ra kuopa, Montello, Mass. — 
maldą. Dvasios vadas atkalbėjęs Kun. Jonas Švagždys, Kazys 
maldą, pasveikino dalyvius ir Grigas, Juozas Balevičius, Ju- 
pasakė įžanginę kalbą darbinin-1 liūs Baronas ir Jonas-Jeskelevi- 
kų ir organizacijos reikalais J čius.
Antras kalbėjo LDS Centro pir- J 3 kuopa, Norwood, Mass. — 
mininkas, kun. Jonas Švagždys. Kun. Steponas Kneižis, Vincas 
Trečias kalbėjo Centro raštinin- Kudirka, A. Kneižys, J. Aiduko- 
kas, “Darbininko” redaktorius ' niS> m. Kavaliauskienė, J. Tvas- 
Antanas Kneižys, primindamas kienė, D. Jasionienė, J. Balutis, 
darbininkų reikalus ir Lietuvos n. Pazniokienė, O. Pazniokaitė, 
padėjimą ir nurodydamas, kaip* a. Venskus ir P. Kudirka.
turime darbuotis ypač šiais* 8-ta kuopa, Cambridge, Mass. 
sunkiais laikais. Taip pat kalbė- — Antanas Radaitis, Antanas 
jo vietinis veikėjas V. J. Kudir- j Zaveckas, Juozapas Markevi- 
1_ i- _ T ~ w . —ka ir Vladas Paulauskas iš Lo- 
well, Mass.

Valdybos posėdžius vesti bu
vo užgirta vienbalsiai apskričio 
valdybai, būtent: pirmininku— 
Antanas Zaveckas, vice-pirm.— 
VI. Paulauskas ir raštininku — 
Tarnas Versiackas. Mandatų 
priėmimui ir rezoliucijų komisi
jon išrinkta: Antanas Kneižys, 
Vincas Kudirka, Antanas Dau
kantas, Julius Baronas ir vy
riausiu teisėju — kun. Steponas 
Kneižis.

Skaitomas protokolas iš meti
nio suvažiavimo, įvykusio lie
pos 28 d., 1940 metais, Montello, 
Mass. Protokolas vienbalsiai

čius, Mateušas Norbutas, Bene
diktas Jakutis ir Antanas Dau
kantas.

97 kuopa, Lowell, Mass. — T. 
Versiackas ir Vladas Paulaus
kas.

Išdavimas raportų centralinės 
komisijos, kuri buvo pereitam 
metiniam suvažiavime išrinkta 
visokioms pramogoms rengti ir 
maršruto reikalais po įvairias 
kolonijas važinėti, ir judinti 
žmonės darbuotis organizacijos 
ir apskričio gerovei. Raportą iš
davė Antanas Kneižys. Iš rapor
to pasirodė, kad šiais sunkiais 
laikais, prispaudus tėvynę Lie
tuvą, buvo užimta laikas rengi-

mais koncertų, prakalbų ir ki
tokių pramogų LRK Federaci
jos reikalais. Raportas priimtas 
ir tos palikto neapribotam lai
kui, bet nutarta ne nuleist ran
kų, darbuotis pagal išgalės. 
Centralinė komisija pasiliko ta 
pati, kuri buvo išrinkta meti
niam suvažiavime, Montello, 
Mass., liepos 28 d., 19404 m., 
būtent: A. Kneižys, V. Kudirka, 
A. Zaveckas, ir A. Peldžius. Tai 
paliečia ir kolonijas, kiekviena 
kuopa, pagal nutarimą metinio 
suvažiavimo, išvien turi dar
buotis su centralinę komisija.

Nutarto, kad kiekvienoje ko
lonijoje, kur tik randas LDS 
kuopos, stengtųsi iš vien dar
buotis su Federacijos skyriais, 
rengiant prakalbas atvykusiam 
iš Lietuvos advokatui Stasiui 
Gabaliauskui, pagal paruoštą 
maršrutą, kuris bus paskelbtas 
“Darbininke”. Antrą raportą iš
davė iš įvykusio LDS Seimo, 
1940 metų, Vladas Paulauskas 
ir J. Jeskelevičius. Raportas pri
imtas.

16311-F-98

16312-F-99

16318-F-100

16314-F-101

16315-F-102

16316-F-103

16317-F-104

16318-F-105

16319-F-106

12193-F-107

16320-F-108

16321-F-109

16069-F-110

16181-F-lll

16163-F-112

Antanas Radaitis, An- 
ir Antanas

Valsas

Mano Gitara — Tango
Saulėtas Rytas—Anglų Valsas, 

įdainavo A. šabaniauskas
Lietuviškos Liaudies Dainelės—Pirma Dalis 
Lietuviškos Liaudies Dainelės—Antra Dalis— 

A. Šabaniauskas
' Griovėsių Gėlelė
Našlaitės Kapas, Daina—Akiras Biržys 
Anūkų Polka
Pupų Dėdės Polka—įgrojo Akiras Biržys 
Buk Vyras—Polka
Sukas Ratukas, Polka—A. Dvarionas 
Gražus Miško Būdas
Gieda Gaideliai — Akiras Biržys 
Sužadėtinių Valsas
Razaliutės Polka—Akiras Biržys, 

Įdainavo Pupų Dėdienė
Gardus Alutis
Marijampolės Polka—įgrojo Akiras Biržys 
Sekminių Valsas
Obelių Polka—įgrojo Akiras Biržys 
Krakovviak—Polka
Laughing Polka —Ed. Krolikowski’s Orch. 
Kretingos Polka
MerkinėsPolka — Sakalauskas

Įgrojo Akiras Biržys 
Pasakykite Mergelės, Tango 
Kai Smuiku Groji Tu, Tango—Įdainavo

A. Šabaniauskas
Gegutė Polka.... Armoniko Solo
Mieganti Gražuolė, valsas
Pora už Poros, Valsas
Dieduko Polka, Brooklyno Lietuvių Ork. 
Butkiškių Polka —
Storų Bobų Polka—Įgrojo Penn. Angliakasiai

Onos Katkauskaitės - Anna Kaskas
Metropolitan Operos Artistės įdainuoti sekantieji rekordai: 

16322-F-113

16323-F-114

Mano Rožė
Kur Bakūžė Samanota, įdainavo A. Kaskas, 
akomp. V. Gailiaus
Mergų Bėdos
Dukružėlė — įdainavo Anna Kaskas, 
akomp. V. Gailius.

Rekordai Po $1.25
61003-F-201 Liet Veselė — Dalis Pirma ir Antra 
61004-F-202 Liet. Veselė — Dalis Trečia ir Ketvirta 
61005-F-203 Liet. Veselė — Dalis Penkta ir šešto 

Visas Įgrajino Mahanojaus Lietuvių Mainerių Orkestrą

Norintieji užsisakyti gražių lietuviškų ir tarptoutiškų re
kordų, prašome pažymėti reikalaujamų plokštelių numerius ir 
prisiųsti su užsakymu čekį arba money orderį. Užsisakant nuo 
vienos iki 6 plokštelių, prašome prisiųsti 15c persiuntimo lė
šoms padengti. Kas užsisakys daugiau kaip 6 plokšteles, mes 
patys persiuntimo išlaidas padengsime.

DARBININKAS
366 West Broadwgy, South Boston, Mass

Atsiklausto pas Montello, 
Mass., Lietuvių parap. kleboną, 
kun. J. Švagždį, ar priims šiais 
metais parengimą — Gegužinę, 
gegužės 30 d., 1941. Dvasios va
das, kun. Jonas Švagždys, malo
niai sutiko, atsakydamas, kad 
tegul būna visada taip kaip bu
vo ir kiekvienais metais daroma. 
Tam reikalui nutarta rengti ge
gužės 30, komisija. Išrinkta iš 
kiekvienos kolonijos po du ats
tovu: Iš 1-mos kuopos, South 
Bostono — Stasys Griganavi- 
čius ir Juozas Jeskevičius. 2-ros 
kuopos, Montello, Mass. — Ka
zys Grigas ir Jurgis Baronas. 
3-čios kuopos, Norwood, Mass. 
— E. Balutis ir Antanas Knei
žys. 8-tos kuopos, Cambridge, 
Mass.
tanas Daukantas 
Zaveckas. 97" kuopos, LoweM, 
Mass. — Tarnas Versiackas ir 
Vladas Paulauskas. Apskričio 
valdybai palikta sušaukti pik
niko komisija, kuri apsvarstys 
visus reikalus, pasirinkdami kas 
yra tik reikalinga rengimui ge
gužinės — laimėjimai, vaidini
mai ir kitoki patvarkymai, ku
rie užinteresuotų žmones.

Kalbama, kaip būtų geriausiai 
platinti “Darbininką”. Pagal 
daugumą balsų, priimta, kad 
kiekviena kuopa turėtų organi
zatorius.

Įnešto ir priimta, kad LDS 
N. A. apskritys pagerbtų savo 
tuos narius, kurie yra išdirbę 
25 metus šioj organizacijoj — 
parengimu bankieto, paskaitų 
būdu, ar kokiu nors būdu. Dar
bas paliktas apskričio valdybai.

Išreikšta širdinga padėka 
Dvasios vadui, kun. S. Kneižiui, 
valdybai ir visiems 3-čios kuo
pos nariams už suteikimą patal
pų suvažiavimui ir malonų pri
ėmimą. Suvažiavimo posėdis 
baigėsi 4 vai. po pietų. Maldą 
atkalbėjo LDS Centro pirminin
kas kun. Jonas Švagždys.

Pirm. Antanas Zaveckas, 
Rašt. Tarnas Versiackas.

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

AR JAUČIATE NUVARGĘ 
-RE VIKRUMO?

Skauda galva — iftputę viduriai?
Kada tik užsikemta jūsų žarnos, 

ižpunta viduriai, dvokia kvapas, ait
rumas, imkite FEEN-A-MINT. Ta 
malonaus skonio liuoauojanti kram
toma guma švelniai bet tikrai nuo
moja vidurius. Imkit einant gult. Ry
te jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų mili
jonai naudojasi nebrangiu FEEN-A- 
MINT. Jis tinka ir jūsų šeimai. Nu- 
sipirkit FEEN-A-MINT šiandien!
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Darbininkų Radio Koncertas Pavyko
T

! 3a Darbininkų Radio fcon- Patapk aMeri-
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Vas. 9 d., tapo pakrikštyta 
Karolina - Opa duktė Aleksan-

Vas. 8 d., 11 vai. ryte, kun. dr. dro Adamavičiaųs ir Anelės
K. Urbonavičius grįžo į kleboni- (Vestielytes). Ęūmai buvo Do-_______ ____________ _______
ją iš Baker’s Clinic ligoninės. mininkas Strumskis ir Ona A-Įnę, kaip į atlaidus. Tikietų 
Jis ten gydėsi nuo gruodžio 29 damavičiųtė.
d. Dabar tėvas daktaras išrodo 
pasveikęs ir jaučiasi gerai.

* i........ .....

ŽINUTES
Sekmadienį, vasario 9 d. j matykite Nublukusį Mė

nuo 6 vai. žmonės iš įvai- Į nulį”, 
rių Naujos Anglijos lietu- 
vių kolonijų įr vietiniai So. 
Bostoniečiai bųriais ėjo j 
Municipal Building svetai-

, certo programa buvo jvai- 
■ri ir įdomi. Programos da- 

... lyviai dideliu rūpestingu- 
Mališauskaitė ir D. mu atiiko savo dalis.

. KOS PILIEČIU

I

Vas. 7 d., mirė, savo namuose, 
432 W. 4th St., sunkiai sirgusi 
Uršulė Sabienė, 52 metų. Jinai 
paėjo Alvito parapijos. Ameri
koje pragyveno 29 metus. Pali
ko vyrą Joną, sūnų Vincą, 4 
dukteris: Marijoną Preskienie- 
nę, Aleną Gedraitienę, Magdale
ną ir Oną. Tapo iškilmingai pa
laidota iš Šv. Petro par. bažny
čios, vas. 10 d., 9 vai. ryte, Nau
jos Kalvarijos kapuose. Melski
mės už ją.

Tą dieną priėmė Moterystės I 
Sakramentą šios poros:

Stanislovas Satkevičius su 0- 
na Komičiūte, gyv. 196 D St., 
Liūdi jo Juozas Satkevičius ir 
Augenija Flaherty.

Jonas Laužikas su Amelija 
Kolesnikiene, buvusia Juraite, 
gyv. 222 Silver St. Liudijo p. 
Čekanauskaitė ir Dovydas 
Wlightman.

DAKTARAI
———-
lietuvis Dantistas

A. L Kapota
517 E. Broadvvay,

So. Boston, Mass.
TEL. ŠOU Boaton 2B60

OOao valandos nuo • iki 13, nu 
1:30 Ud 6 ir nuo 6:30 iki » y. y 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Suhatamis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dienų 

(pagal sutarty)

ADV. K. J. KALINAUS
KAS KITOJE VIETOJĘ

Vasario 8 d., advokatas K. J. 
Kalinauskas, kuris turėjo savo 
ofisą “Darbininko” name, 
persikėlė į naują vietą, būtent: 
į Dr. P. J. Jakimavičiaus na
mus, 509 E. Broadway, So. Bos
tone.

ATSKRIDO “GARNYS”

1
1
1
1
i

I

t 
r. 
f

TeL TROwbrtdge 6330.

‘ John Repshis, M. D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD 8TREET, 

Kampas Isunan arti Centrai 8q. 
ir

Ofiso Valandos. 3 — 4 ir 6 — S

Vasario 6 d-, Igno ir Onos Vo- ■ 
vėrių namus, 16 Dizfield St., ap
lankė “garnys”, palikdamas 
gražų sūnelį. Mamyte ir sūnelis 
jaučiasi puikiai. Pp. Voveriai be 
šio naujagimio augina sūnų ir 
dukrelę. P-nia O. Voverienė yra 
nuolatinė laikraščio “Darbinin
ko” darbuotoja ir ilgametė skai- 

įtytoja. Dabar ji randasi Šv. 
Mąrgaretos ligonbutyje Dor
chester, Mass. Sveikiname pp. 
Voveris su gimusiu sūneliu.

i

PAVERGTA LIETUVA — 
“SIGNALAS”

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

i

WOODSTOCK
I 7 r L W K I 7 b M. S

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

Norintieji dalinai matyti pa
vergtą Lietuvą ir suprasti jos Įt 
dabartinius vargus, ateikite ir 
pamatysite patys Lietuvos tra
gediją. Veikalas pilnai atvaiz-|^7 

duoja sunkias Lietuvos kovas 
už laisvę ir išsivadavimą.

Vaidinimas įvyks vasario 23 
d., 7 vai. vakare, parapijos sve
tainėje, 5th St., So. Bostone.

Veikalą ypatingai charakteri
zuoja žiaurūs rusų komisarai ir 
lietuvių kaimiečių lietuviška ne
palaužiama dvasia. Rengėjai.

LIETUVIŠKOS 
VĘSTUVę?

Vasario 16 d., 6 vai. vakare, 
parapijos svetainėj, 492 7th St., 
LRK Saldžiausios Širdies V. J. 
D-ja rengia lietuviškas vestuves. 
Parengimas bus labai įdomus. 
Prie įėjimo bus galima gauti už
kandžių. Kviečiami visi nuošir
džiai dalyvauti. Įžanga tik 35c.

pardavėjai vos spėjo ap
tarnauti. Prieš 7 vai. visos 
sėdynės buvo užpildytos. 
Iš kunigų dalyvavo šie: — 
kleb. kun. P. Virmauskis, 
kun. J. Skalandis, kun. K. 
Jenkus, kun. F. Norbutas, 

į kun. A. Baltrušiūnas.
Programa pradėta dar 

prieš septynias įrekorduo- 
ta muzika. Dešimts minu- 
tų po septynių koncerto 
programos atidarymo kal
bą pasakė Darbininkų Ra
dio programos vedėjas ir 
“Darbininko” redaktorius 
p. A. F. Kneižys. Dėkojo 
visiems radio programos 
rėmėjams, kurie savo skel
bimais ir dovanėlėmis iš
laiko programą. Po to 
pakvietė vietinį kleboną 
kun. P. Virmauskį tarti ke
letą žodelių. Gerb. klebo
nas džiaugėsi, kad taip 
gausiai susirinko pasiklau
syti radio koncerto ir nuo
širdžiai įvertino laikraščio 
“Darbininko” ir Darbinin
kų Radio programos egzis
tenciją.

Koncerto programą pra
dėjo So. Bostono ■ __
Petro lietuvių parapijos 
Radio grupė, vadovaujant 
muzikui Rapolui Juškai, 
Lietuvos himnu. Po to su
dainavo pora liaudies dai
nelių. Duetas — Dr. Juozas 
Antanėlis ir p. Antanina 

|Grabijoliūtė, akompanuo
jant muz. Rapolui Juškai, 
gražiai sudainavo pora dai
nelių.

Trio, tai Brocktoniečiai 
pp. Roklevičiai. Pirmiau
sia jaunas, 12 metų am
žiaus, Rikardas Roklevi- 
čius sugrojo kornetu pol
kutę ir “Rožančius”. Jam 
akompanavo jo mamytė p. 
Barbora Roklevičienė. Po 
to trumpėtu p. Antanas 
Roklevičius ir kornetu sū
nus Rikardas ir p. Rokle
vičienė pianu sugrojo gra
žų muzikos kūrinį — “Pa-:

VALGOMOJI DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mteų, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

okslbiasl “Darbininko” apsimoka, nes Jie parduoda šviežius produktus Ir ma
lamai patarnauja. NuėJų | bilg kurtą krautuvų pasakykite, kad Jų skelbimą 
mat*te “Darbininko”.

DmiIIbc RimImubiiss■ v Wbw®wDuKP
<8 CRESCBNT AVENUB, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE.
taoąr.HEkTER. mass

Pėdins Martet
A Battrušlfinas Ir p. Klinga, 
ns Broadvvay, Tol. ŠOU 3120 

60. BOSTON. MASS

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
' PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva MarkMenS,
625 B. 8th SL, So. Boston. Man 

Tel. So. Boston 1298 ,
Vicc-Pirmininkė — B. Gailiūnienė.

8 Winfield. St.. So. Boston, Mass. 
ProL Rašt — Ona Ivaškienė,

440 E. Sbrth SL, So. Boeton, Mass. 
Fin. RašL — Marijona Markoniutė, 

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

Iždininkė — Ona StaniultOtb,
109 Vest 6th SL, So. Boston. Maaa. 

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

5?

•V. JONO EV. BL. RA6ALPINS8 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Švagždys, 
601 6th 8L, So. Boston, Man.

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera, 
16 WinfieĮd SL,' So. Boston, Man

Prot Rast. Jonas Glineckis, 
S Thomas Pk., So. Boston, Man

Jin. Raft. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Man 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
člą. nedžl4iwj kiekvieno, mtoesio 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 491 
E. 7th SL, So. Boston, Man

P- J- ]
Jankauskaitė, akomp. mu-, pasibaigU8 koncerto pro- 
zikui J. Balsiui, sudainavo gramai> programos vedėjo 
dvi daineles: Šventė ir Va- L 
karas. Solo dainavo p. A. žys parodė judamus pa- 
Vailonienę dainelę — Plau- veiksius iš kolegistų gyve- 
kia sau laivelis. nimo. Suprantama, kad ne

Akordionu solo sugrojo vį^se kolegijose studen- 
armGnista^^ nekultūringai el-

vičius (Walter Wąllace) iš 
Needham. Po to, p. Valusi- 

ždė buvo, tai So. Bostono—. 
Šv. Petro lietuvių parapi
jos Jaunąmečių Radio gru
pė, vadovaujama p. Onos 
Ivaškienės. Grupės dalyvių 
tautiniai drabužėliai, tau
tinės spalvos ir raudono-

Dainininkas Antanas 
Giedraitis, Šv. Kazimiero 
lietuvių par. vargoninin
kas Providence, R. I., ge
rai užsirekomendavo savo 
dainavimu. Jam akompa
navo jauna panelė Ona 
Našlėnaitė iš Providence.

Gal būti nesuklysiu pa
sakęs, kad koncerto žvaig-

sūnus, Antanas P. Knei-

navįčįųį į pagalbą, atėjo; 
dar du muzikai su bosu ir 
gitarą ir sugrojo trio.

p. Apolonija Savickienė 
(Dravinskaitė) iš Stough- 
ton, akompanuojant muzi
kui Rapolui Juškai, sudai- 

mis rožėmis papuoštos rai-' navo — Vai varge, varge ir 
dės, kurias sudėjus susida- Oi kas.
rė žodžiai: ^Darbininko į Pianu solo skambino p. 
Radio”, tikrai visus užin-| Juozas Stukas iš Roslinda- 
teresavo ir žavėjo. ;le, Mass. Dainelę — Atjok

Jaunamečių grupė išpil- berneli — sudainavo p. B.
dė šiokią programą: a) į Aleksaite iš Hartfordo. Jai 
Svajonių valsas; b) Oi var-1okompanavo muzikas J. 
ge — merginų plastika; c); Balsis. Seka Hartfordiečių 
Kubilas — tautinis šokis; VaiJ°^en^
d) Suktinis — lietuviškas 
šokis; e) Klumpakojis — 
lietuviškas šokis; f) Mikita 
— tautinis šokis; g) Pa
vergta Lietuva — sutarti
nės berniukų eilės; h) Die
ve, Palaimink Ameriką; i) 
Lietuviais esame mes gi
mę. Išpildė labai gerai — 
artistiškai. Bet gausią pu-

— Šv. Miką labiausia patenkino 
tai 2 — 3 metų amžiaus 
mergaitės savo šokiais. Jos Laisvės^ daina; b) Oi čiu- 
buvo aprengtos gražiais r 
tautiniais drabužėliais. Šo
ko labai gyvai.

p. Ona Ivaškienė, jauna
mečių grupės mokytoja, 
tikrai užsipelno. pagarbos 
žodžių. Ji praleido daug 
valandų ir įdėjo daug dar
bo mokindama tuos vaiku
čius. p. Ona Ivaškienė turi 
tikrai mokytojos gabumus, 
nes suaugusius yra sunku 
išmokinti, o mažyčius kur 
kas sunkįąu.

Tuo ir baigėsi pirmoji 
dalis programos.

Antrą dalį programos 
pradėjo Hartfordiečiai, va
dovaujami muziko J. Bal
sio, Švč. Trejybės lietuvių 
par. vargoninko.

Hartfordiečių duetas —

Žmonės, ypač tie, ku
rie pažįsta kolegistų gyve
nimą, turėjo daug juokų.

Raporteris.

«
ADV. GRIGALUS 

PASVEIKO
/

Manant apsigyventi A* 
menkoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybes kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.

Užsakymus su money orderiu 
siuskite z

“Darbininkas”, 366 W. Broad
vvay, So. Boston, Mass.

ir M. Kripas. Jie sudainavo 
dainelę: Nesek Sau Rožės.

p. M. Kripas sudainavo 
dvi komiškas daineles, ku
rios publikoje sukėlė daug 
juoko. Akompanavo jo sū
nus, p. Kripas.

Koncerto programą už
baigė Hartfordo Radio 
Grupė, vadovaujant muzi
kui J. Balsiui. Toji grupė 
sudainavo šias dainas: a)

Pereitą savaitę buvo susirgęs 
i gripu adv. Jonas Grigalus, Bos
tono miesto legalio departmen- 

Į to narys, gyv. 52 G St., So. Bos
tone. Ądv. Grigalus pasveiko ir 
pirmadienį pradėjo eiti parei
gas.

Adv. Grigalus, kuris pagelbė
jo suruošti Darbininkų Radio 
koncertą, apgailestauja, kad ja
me negalėjo dalyvauti. Linkime 
advokatui pilnai sustiprėti svei
katoje.

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

įvairūs skelbimai

ARBATĖLĖ IR ŠOKIAI

čia; c) Jaunimo giesmė.
Hartfordiečiai užsitar

nauja pagarbos, kad jie at
vyko tiek kelio ir taip ge
rai pasirodė programoje.

Reikia pažymėti, kad vi-

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
skyrius, rengia arbatėlę ir šo
kius kolegijos naudai, V&s--Feb. 
25, 1941, 7 vai. vakare, parapi
jos svetainėje, 492 E. 7th St. 
Gros Wally Jason’s orkestras. 
Bus užkandžių. Pasižymėkite, 
kad tai įvyks Užgavėnių vakare. 
Tai bus tinkamas vakaras links
mai praleisti ir tuom paremti 
Marijonų Kolegiją.

Kviečia Rėmėjai.

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi skelbkites “Darbininke”.

Lietuvis Numeris
Steamjitter, Gas Fitter, 

Stove < Furnace R epą irs 
Oil Burners

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

Šou. 0346

South Boston Gonge
8TRAKAU8KAI, Sav.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

MI Broadvvay So. Boston, Mass.

Užsisakykite Tonike ta Mus
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams, 
lt SENMOC

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., isfington, Mass. Tel. Dedhan 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dędham 1304-R

r 
i

Pi>

Į

I 
I 
>

C

Juozas M. Dilis 
laikrodininkas

GRABORIAI
r - - " - ----- -a

' S. Barasevičta Ir Sūnus
GENIAUSIAS 8108 VALSTYBIŲ

LIETUVIU GRABORIU9 •-
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
80. BOSTON, MASS 
Tol. ŠOU' Boston 259C

Gyven vieta: 838 Dorchester • *- 
TeL COLuatbia

CĄSPER
FUNERAL HOME
197 ©erchęster Street

South Boston, Mase.

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamutojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dienų ir Nakty 
Koplyėia šermenims Dykai 

TeL ŠOU Boston 1437 
SQU Boston 3960

ZALETSKAS
Funeral Home

; 564 E. 8roadway
Sa Boston, Ma?0

' O. A. Zaletska F. E. Zaletskas
Graboral Ir BateamuotoJal

1
 Patarnavimas diena ir nakty

koplyčia šermenims dykai 
NOTARY PUBLIC

Tel. ŠOU Boston 081*
Tel. ŠOU Boston 2606



Antradienis, Vasario 11, 1941

HARTFORD, CONN.

DARBININKAS

leisti laikas kortuojant ir pasi
rodyt, kuris gabesnis žaisti kor
tomis, nes gabumus parodė gra
žios premijos. Po kortavimo bu
vo visi pavaišinti ir klausėsi 
programos, kurią atidarė p. 
Pateliūnienė ir jai vadovauti pa
prašė p. Petrukevičienę, kuri la
bai tvarkingai programą vedė. 
Visi išreiškė gražią užuojautą 
Petrui Alijošiui ir jo tėveliams,

Keletas žodžių iš LDS 6-tos 
kuopos veikimo. Sausio mėnesį, 
kuopos susirinkime, nauja val
dyba užėmė vietas ir pasižadėjo 
kogeriausiai darbuotis. Juozas 
Leonaitis, buvęs daug metų raš
tininkas, pasitraukė, bet visų 
narių pageidavimu pasiliko. Jis 
daug dirba ir kitose draugijose,
ypatingai VVS., dabar Lietuvos vėliau dar pašokę keletą polku- 
Gelbėjimo skyriuje. Buvęs daug čių skirstėsi linksmi namo, 
metų pirmininku, K. P. Tamo
šiūnas, jau prirašė 1 narį, An
taną Žilinską. Taipgi Tamošiū
nas praneša, kad miesto prieg
laudoje randasi nemažai lietu
vių, labai pageidaujančių pasi
skaityti laikraščių. “Darbinin
kas” jau yra siunčiamas, nes 
prenumeratą paaukavo dabarti
nė iždininkė, p. Petronėlė Mani
kienė. Užgavėnių vakare, tai yra grojo p. Balsys, Hartfordo var- 
vasario 25 d., LDS 6 kuopa ir 
SLRKA 89 kuopa rengia didelį 
bingo. Įžanga bus tiktai 25c. Už 
tą įžangos tikietą bus gražios
brangios dovanos. Šie nariai pa- apvaikščiojime Lietuvos nepri

klausomybės, kuris įvyks para
pijos mokyklos svetainėje kam
pas Broad St. & Capitol Avė. Iš
girsite kalbas ir pamatysite gra-

KLAIDOS ATITAISYMAS
Pereitame numery rašiau, kad 

per velionio J. Smitkaus laido
tuves Šv. Trejybės parapijos 
bažnyčioje vargonais grojo Wa- 
terburio vargonininkas p. Alek
sis. Dabar sužinojau, kad dėl 
susidariusių kliūčių p. Aleksis 
negalėjo atvykti ir vargonais

gonininkas.

PASKUTINIS KVIETIMAS 

Dalyvaukite visi Vasario 16,

sižadėjo suteikti dovanas: O. 
Gicienė, P. Manikienė, V. Ta
mošiūnienė, P. Ambrazienė, K. 
P. Tamošiūnas ir A. Pateckis.

Veikiančioji komisija išrinkta žią programą. Dainuos du cho- 
ši: P. Ambrozienė, K. Tamošiū
nas, Barolienė ir P. Manikienė.

Reporteris.

rai Šv. Cecilijos ir vienas vyrų 
choras, kuris neseniai susitvėrė 
prie to dar gros mokyklos vai
kučių orkestras po programos 
bus šokiai.

— „
■ c į

8

Jungtinių Valstybių oro laivyno studentai kruopščiai tiria radio bangų veikimą ir jų įvairias kombinaci
jas. Šie studentai darbuojasi Scott Field, Belleville, III. Ten pastatyta nauja $12,000,000 vertės mokykla, kur 
naujai priimta šeši tūkstančiai mokinių.

I—I"III 11111-111! stenkitės neapleisti kuopų susi
rinkimų. Narė.KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 

KOLONIJOSE

MON1ELLO, MASS.

- R1,1,1 " ‘ '
r. Naujų narių vajų ir n*ti©?mo- 
kesčio klausimą suvažiaVfinas 
pavedė Vyriausiajai Valdybai 
sutvarkyti. ,r.

Švietimo ir Spaudos reikalais 
nutarė: skleisti tiesą apie Lietu
vą, lietuvius, lietuvių kančias, 
kultūrą ir daryti propagandą 
tarp urugvajiečių, o tarp lietu- 
yių platinti žinias per “Pietų A- 
merikos Žinias” (Urugvajaus 
Žinias) ir virš minėtus JAV. 
lietuviškus laikraščius, kurie 
kovoja už lietuvišką Lietuvą ir 
visuomet stoja už Nepriklauso
mą Lietuvą. Apie Lietuvių Mo
kyklą, Suaugusiųjų Kursus, 

• Chorus ir tt. Suvažiavimas pa- 
|tiekė rezoliucijos formoje: Jei

gu bus mokykla, kursai, chorai, 
parengimai, paskaitos, koncer
tai ir tt., kurie kovoja už lietu
višką Lietuvą t. y. už Nepri
klausomą Lietuvą sulig L. V. S. 
įstatų — ir eina su viso pasau
lio lietuvių sąjūdžiu — tai vi
suomet REMTI materialiai ir 
moraliai.

kolių’ vergijos...
Toliau sekė skaitymas ir pri

ėmimas Lietuvos Vadavimo Są
jungos Steigiamojo Akto ir Į- 
statų, kurie buvo vienbalsiai ir 
be pataisų priimti. Po tam sekė 
Vyriausios Valdybos rinkimai: 
visuotinu, laisvu ir slaptu balsa
vimu. Tam reikalui buvo suda
ryta Rinkimų Komisija iš 5 at
stovų Pirmininkaujant p. Adol
fui Kaušiniui. Kiekvienas bal
suotojas pirm negu įteikiant sa
vo balsą, pasirašė po L. V. S. 
Steigiamuoju Aktu ir Įstatais.

L. V. S. Vyriausioji Valdyba 
buvo renkama eiti pareigas vie
nų metų laikotarpyje, skaitant 
nuo 12 d. sausio mėn. 1941 m. 

‘ligi vasario 16 d. 1942 metų. Iš- 
! rinkta 13 pareigūnų į kuriuos 

Ipateko sekantieji Atstovai: Dr.

n
Baigiant suvažiavimą buvo su

darytos rezoliucijos Lietuvos 
Nepriklausomybės reikalu:

a) Protestuoti prieš Sovietų 
grobuonišką žygį, kuriuo panai
kintas Lietuvos suverenumas.

b) Nepripažinti legalia Lietu
vos vidaus sovietinės tvarkos.

c) Laikytis senosios Lietuvos 
pilietybės.

d) Padėkoti Urugvajaus Vy
riausybei, jos Prezidento as
meny, už nepripažinimą Lietu
vos prijungimo prie Sovietų Ru
sijos ir už palankumą lietuvių 
išeivijai.

e) Prisidėti prie Lietuvos Va
davimo Sąjungų - Tarybų JAV. 
Argentinoje ir Brazilijoje.

d) Atsteigti Lietuvą Laisvą, 
Nepriklausomą, Demokratinę, 
1918 m. Vasario šešioliktos die
nos Deklaracijos Vilniuje nužy
mėtais dosniais.

e) Atšvęsti 16 vasario su di
džiausiu iškilmingumu, o birže
lio 15 d. apsiausti gedulą.

f) Griežtai ir neatlaidžiai ko
voti prieš lietuvių tautos kūną 
žalojančius komunistus ir jų 
pritarėjus, kuriems negali būti 
vietos ir jokio pripažinimo lietu-

t • ■

vių gyvenime.
Minėtas rezoliucijas Suvažia

vimas su didžiausiu entuziaz
mu ir griausmingomis ovacijo
mis, vienbalsiai priėmė.
- Vėliaus buvo nutarta ir sura
šyti pasveikinimai raštu: a) 
Lietuvos Gelbėjimo Vyriausiąją 
Tarybą JAV., josios Poną Pir
mininką Leonardą šimutį, b) 
Lietuvos Išlaisvinimo Centrui 
Argentinoje, josios Pirmininką 
p. Igną Padvalskį; c) Lietuvos 
Gelbėjimo Tarybai - Komitetą 
per jos Pirmininką K. A. Armi
ną Brazilijoje; d) Lietuvos Mi
nistrą Pietų Amerikai Dr. Kazį 
Grauinį; e) Lietuvos Garbės 
Konsulą Urugvajoje Sr. Roberto 
Pietracarpina ir f) Pietų Ame
rikos Žinias po draug su Urug
vajaus Žiniomis. Minėti sveiki
nimo raštai po suvažiavimo toje 
pat dienoje buvo išsiuntinėti.

Suvažiavimas užsibaigė lygiai 
20:30 (8:30) vakare su Lietu
vos himnu Lietuva Tėvynė mū
sų... Visi lietuvių Atstovai ir 
šiaip svečiai išsiskirstė su di
džiausiu ūpu ir pakelta dvasia, 
pilni pasiryžimo su nepaprastu 
džiaugsmu darbuotis ir kovoti 
už išvadavimą Lietuvos iš mas
kolių vergijos.

Jonas Pūeckas.

A. A. Antanui Kalinauskui So. I 
Boston, Mass. mirus, jo šeimai 
reiškiame giliausią užuojautą.

Pranas ir Veronika Barauskai.

■ vos Gelbėjimo Fondan surinkta 
Į $5.00. Taip pat buvo daug kal- 

Vasario 4 d. įvyko LDS 2-ros aP*e vaidinimą, kurį žada! 

kuopos mėnesinis susirinkimas. suvaidinti bostoniečių grupe, 
Daug narių užsimokėjo už ‘Dar- kovo 2 d. Pelnas skiriamas In- 
bininką’, viso sumokėta $75.00. tertype fondui. J. Jeskelevičius. 

Susirinkimą atidarė pirm. K.; 
Grigas. Daug buvo susirinkime 
kalbėta apie vajaus reikalus.' 

prirašyta

NORVOOD, MASS.

t VORCESTB, MASS.
■T ■os Vartų Parapija

I—
Įžanga visai maža i Vajus jau pradėtas, 

tik 25 centai. Tad gerb. lietuviai i Jau ne^ nauji nariai. Tikima, 
dalyvaukite visi šiame svarbia- ■ kad ateinančiame susirinkime

LINKSMA CARD PARTY

Kasmet, kada tik prez. Roo- 
sevelto gimtadienis yra šven
čiamas ir paminima visi raiši ir 
paraližuoti, tai Hartfordo lietu
vių tarpe prisimenama irgi keli 
jaunuoliai sergantieji paraližo 
liga, kuriuos hartfordiečiai su
sirinkę gražiame būryje surami
na ir įteikia gražias dovanas. 
Tai tikrai girtinas dalykas. Vie
na tokių parių įvyko šio mėn. 2 j^rs įr gręsė didelis pavojus j 
d. dėl P. Alijošiaus Jr., kurią tais laikais lietuvių tarybai iš o- 
surengė jo teta p. Alijošienės kupantų pusės, bet jie savo drą- 
sesutė, kuriai daug gelbėjo p. 
Stankevičienė, p. Servienė, p. 
Petrukevičienė, p. Gaučienė ir 
eilė kitų moterų, kurios pasidar
bavo parduodamos tikietus. Ka
dangi buvo atsilankęs didelis 
skaičius, tai buvo linksma pra-

me parengime.
šešioliktoji vasario yra viena 

iš svarbiausių lietuvių tautai 
dienų. Tai diena, kada Lietuvos 
taryba paskelbė nepriklausomy- 
bsė aktą Vilniuje, 1918 m., vas. į 
16 d., pareikšdama kitoms pa-

bus daugiau prirašyta naujų 
narių. J įvykstantį N. Anglijos 
Katalikų seimelį mūsų kuopa 
išrinko net 20 delegatų. Lietu-;

Moterų Sąjungos 27 kp., mė
nesinis susirinkimas įvyko vasa
rio 3, bažnytinėje svetainėje, St. 
James Avė. * Nors sutrinkimas 
nebuvo perdaug skaitlingas, ta
čiau padaryta nemaža svarbių vyksta parapijos metinis baza- 
nutarimų. ras, klubas nutarė turėti savoj

Sausio 27 d. įvyko Aušros 
Vartų parap. Moterų Socialio 
klubo susirinkimas. Svarbiausi 
nutarimai: 1. Nutarta aukoti 
$3.00 Lietuvos pabėgėliams; 2. 
Kadangi Vasario 13 - 14 - 15 į-

įsnmco net zu delegatų. įlietu-. komisijog kurios stalą< vadovaujant Katrinai Pe-iPrana8 šacikauskas, gavo 99%
želio 15 d., 1940 m. Kiekvienas darbuosis prie surengimo šokių djoe. Po susirinkimo Vincenta P- Alfonsas Klimas, p.

'žino kad Stalino “saulė” lietu- ir “beano”. iKielienė su pagelbininkėms, A-iDorells Juozas, p. Kaušmis A-
t t 7 7 " vių akis temdo, jo letena*mindo! Šiame susirinkime atsilankė nele Kosuliūte, Antanina Sin-jdolfas p. Musteikis Juozas, p.

šaulio tautoms apie savo laisvę. * ’ J ---- _
; žuvusių savanorių kapus už ne- 
į priklausomybę, spiaudo į Į jų už-

1

i dvi naujos kandidatės į sąjun- keviėiene, Michalina Jurgelio- 
igiečių eiles, būtent: p-lė O. Gai- niene ir Marijona Strudan, pa

vaišino visas karšta arbatėle ir

M. J. Colney, NA
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.

Kairaitis Feliksas, p. Stende
lis Antanas, p. Liudžius Anta
nas, ponia Češlinskienė Mikali- 

, p. Bartni- 
kaitis Stasys, ir p. Klimas Jur-

* rašus, marina lietuvius badu ir dulytė ir M. Avižinytė. j . -
Šį mėnesį kursai įvyks pp. Wa-; įvairiais pyragaičiais. Užkan- na» P- Veta Aioizas, 
i----- i-.-:—-- w—l:—L— o* 1 a*i-vome, o po to žaidėme ‘bea-ikai^s Stasys, ir p. 1------------ —

4_ _____ _________________ * __ . Buvo laimėta gražių dova-jS*8’ kurie sudarys L. V. Sąjun-
i_ mą. Narių priedermė atsilanky- j nų. Klūbietės visos buvo tikrai S08 Gausiąją ' aldybą ir Lie- 

Ii joną parašų surinkę, milijonus « 100 % > ši®06 kursus ir taipgi užganėdintos.

I '
sumu ir pasiryžimu netik nuste-į1^ ** nekaItą kraują’ tik už 

bino pasaulio tautas, bet ir vis- 
są Lietuvą kėlė iš numirimo. 
Lietuvių liaudies pulsas pradėjo 
smarkiau mušti, lietuviai moki
niai metė mokslą, stojo į sava
norių eiles ir ragino visą tautą 
pabusti iš gilaus miego. Tas vi
sas darbas nesitęsė ilgai. Sava
norių pulkai augo tūkstančiais, 
jaunuoliai su surūdijusiais šau
tuvais ir kardais vijo priešus iš 
savo žemių, nors ir daug vargo

i jie turėjo panešti daug kraujo 
pralieti, bet dėka jų narsumo, 
kovas laimėjo ir nepriklauso
ma Lietuva atsistatė. Bet kas 
dabar vyksta Lietuvoje nuo bir-

tai, kad lietuviai gerbia kas lie- rabow ištaigoj, Washington St. j džiavome, o po to žaidėme ‘bea-į 
tuviška. Geraširdžiai lietuviai Komisija ruošia įdomią progra-!no’. P— 

amerikiečiai jūs esate virš mi I A. M. V.

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St 
Worcester, Mass.

Telefonas
Woreester, 5-4335

dolerių suaukavę dėl savo seno
sios lietuvių tautos, neturėtu
mėt ir dabar pasiduoti Paleckio 
ir Stalino bernams, kurie su 
savo begėdiška kalba skleidžia 
raudonosios Rusijos “rojų”, še
šioliktą vasario neturime pra
leisti niekais, susirinkime į pa
rapijos mokyklos svetainę visi 
vietiniai ir apylinkės lietuviai 3 
vai. po pietų ir pareiškime pa
sauliui tvirtai ,kad mūsų maža 
tauta, kuri pavergta kriaugerio 
diktatoriaus Stalino, nemirs ir 
mes Hartfordo su visos Ameri
kos lietuviais, kol būsim šios i 
šalies piliečiai nenustosim kovo
ję dėl nepriklausomos Lietuvos 
ir laisvės varpo, kurį jūs patys 
nupirkot. Tikėkime, kad ateis 
laikas ir mes vėl laimėsim. Bus

r **

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

* PHONE
So. Boston 

2271

tuvos Laisvės Fondą. Iškilmin
gai pasgelbiant rinkimų rezul
tatus: kiekvienas išrinktas pa
reigūnas viešai pasižadėjo suti
kimą ir pasirašė savarankiškai 
po rinkimo aktu. Visą laiką o- 
vacijoms nebuvo galo. — •

Pasibaigus rinkimams buvo 
tuojaus svarstyta ir sudaryta 
L. V. S. viešas pareiškimas 
spaudai ir visuomenei, kas ir 
tilpo ant rytojaus visuose di
džiausiuose vietos dienraščiuo
se: kaip “EI Dia” No. 20, 948, 
“EI Pueblc” No. 3154 ir “Ei De- 
bate” 13. -. 40. ispanų kalboje, 
o lietuvių spaudai buvo nutarta 
persiųsti “Pietų Amerikos Ži
nioms” (Urugvajaus Žinioms) 
ir į JAV. “Draugui”, “Ameri
kos Lietuviui”, ‘Amerikai’, ‘Gar
sui’, ‘Naujienoms’, ‘Keleiviui’ ir 
‘Darbininkui’, o į Braziliją ‘švie
sai’. Be to nutarta originalų pa
reiškimą persiųsti su parašais 
Lietuvos Gelbėjimo Tarybai į 
JAV. Lietuvos Išlaisvinimo cen
trui į Argentiną ir Lietuvos 
Gelbėjimo komitetui į Braziliją.

Kas link L. V. S. U. registra
cijos svetimšalių organizacijos 
teisėmis, tai pasirodė viskas 
tvarkoje, nes Laikinasai Komi
tetas jau buvo padaręs atatin
kamus žygius projektuojant 
Steigiamąjį Aktą ir Įstatus. Su
važiavimas pavedė kooptuoti 
specialią Komisiją iš kelių vie
tos parlamento atstovų.

Vėliaus buvo išrinkta Komisi
ja surasti ir išnuomuoti L. V. S. 
patalpas patogioje vietoje ir 
geromis sąlygomis. Laikinai pa
laikyti antrašą buvo nutarta pa
likti senoje

Urugvajaus Lietuviu Suvažiavimas Ir Sudarymas 
Lietuvos Vadavimo Sąjungos

tuvis atgautų senovės garbę ir 
kad pas kiekvieną visiškai būtų 
nušveistas Vytauto kardas su 
kuriuom bus išlaisvinta mūsų 
Tėvynė Lietuva nuo “maskolių” 
vergijos... Posėdžiaujant, buvo 
gautas telegrafiškai prisiųstas 
(lietuvių kalboje) sveikinimas 
nuo Lietuvos Išlaisvinimo Cen- 
ti o iš Argentinos, kuris skaitant 
sukėlė didžiausias ovacijas savo 
broliams lietuviams argentinie- 
čiams ir buvo pareikalauta pa
kartoti. Laike sveikinimų laiš
kais — buvo ir raštas nuo Lie
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Sausio mėn. 12 d. š. m., salėje 
“Circulo Espknol Republicano” 
ant gatvės Sociano 1126, Mon
tevideo mieste įvyko visų Urug
vajaus lietuvių Draugijų, Orga
nizacijų, Partijų ir šiaip visuo
menės veikėjų - atstovų pirmas 
suvažiavimas.

Oficialiai posėdžiai buvo pra
dėti 15 valandą. Atidarymas su 
Lietuvos himnu — Lietuva Tė- 
venė mūsų...”, kurį sugiedojo 
visi dalyviai..Po to buvo išrink
ta Suvažiavimo Valdyba. Ponas 
Dr. Pranas šacikauskas, užėmė! 
pirmininko'vietą, ponas Adolfas (tuvos Pasiuntinybės Pietų Ame- 
Kaušinis 
ponas Alfonsas Klimas II Se
kretoriaus vietas. Buvo patiek
ta ir sudaryta gana plati dieno
tvarkė, kurią visi dalyviai su 
didžiausiu pasitenkinimu x rie- 
mė.

Gerb. Dr. Šacikauskas labai 
turiningoje kalboje laikė pa
skaitėlę auie “Bolševikų Įsiver
žimą į Lietuvą”, nurodydamas 
ir atvaizduodamas suprantamai 
visiems, “bolševikų” apgaulę ir 
dabartinius lietuvių vargus Lie
tuvoje. Daugelyje, laike paskai
tos, matėsi aššros riedant per 
veidus ir užbaigus — visi, kaip 
vienas, dalyviai sukėlė ilgus ir 
dideles ovacijas, kas labai suda
rė gražų ir ryžtingą įspūdį.

Vėliaus kalbėjo p. Juozas Mus
teikis ir kiti svečiai: pabriežda- 
nri lietuviams išeivijoje reikalą 
dvasios ginklų stiprumą ir pa
linkėdami, kad šiandieninis lie-
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J įdomi programa ir šokiai. Ma- 
Į: nau, kad vienų vyrų choras pa- 
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dainuos keletą gražių kariškų 
dainų. Nepraleiskit progos!

Korespondentas.

KVARK, N. J.
Pirmą kartą ištisų metų laike 

L. Vyčių New York’o ir New 
Jersey apskritys ruošia Lietu
vos Vyčių dieną, kuri įvyks lie
pos 6 d., Portrylov’s Grove, Ke- 
nilworth, N. J. šio parengimo 
komitetą sudaro Kazys Vaškas 
iš Newark, Kazys Basanavi
čius iš Jersey City ir Jonas Ged- 
manas iš Elizabeth.

Mūsų tikslas yra pranešti iš 
anksto kitoms organizacijoms, 
kad tuo laiku nerengtų jokių ki- ' 
tų parengimų, bet drauge su i 
mumis bendrai atvyktų pasi- i 
linksminti. K. V. 1

__ I Sekretoriaus ir' rikai su parašu sekretoriaus po- 
*no Grišono, nes Lietuvos Atsto
vas p. Dr. Kazys Graužinis atos
togauja.

Einant dienotvarkės 6. punk
tu — buvo iškilmingai įteikta 
Deklaracija Lietuvos 'Vadavimo 
Sąjungos Kūrėjų (ant specia
laus pergamino), kurių vardu 
kalbėjo p. Antanas Stendelis, 
veteranas Lietuvos Savanoris 
Kūrėjas. Jisai savo kalboje tarp 
kitko palinkėjo griežtai paša
linti viską kas butų negera mū
sų tarpe ir priminė, kad visi lie
tuviai STEJGfcJAI tarnauja sa
vo Tėvynei ir Tautai ne kaip 
samdiniai, t. y. ne už atlygini
mą ar mokestį, bet tarnauja dy
kai, patys atiduodami Tėvynei 
ir Tautai savo laisvą laiką, savo 
jėgas, gabumus, aukoja savo 
sutaupąs, o jei reikės tai net 
sveikatą ir gyvybę paaukos dė- ant gatvės 
lei išlaisvinimo Lietuvos iš *mas- Montevideo.
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