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Nedarbas Vis Mažėja

LRTIESH715 HIBILIEJINIAI METAI 1941

Bedarbių šioje šalyje vi
suomet būdavo. Bedarbių 
netrūko nei 1929 m., tai 
yra didžiausios “prosperi-; 
ty” metais. Apskaičiuoja
ma, kad normaliais metais 
bedarbių Amerikoj būda
vo 2,000,000.

1933 metais nedarbas A- 
merikoj buvo pasiekęs I 
aukščiausio laipsnio. Ta
da iš viso bedarbiavo apie 
15 milijonų darbininkų.

1937 m. laikai buvo pa
gerėję tiek, kad bedarbių 
armija buvo nukritus iki 
penkių milijonų. Bet pas
kui vėl pakilo ir pasiekė i- 
ki 9 milijonų. Tada prasi
dėjo ginklavimosi darbai 
ir bedarbių armija vėl ė- 
mė tirpti. Šių metų pra
džioj bedarbių dar buvo 
septyni milijonai. Apro
buojama, kad iki šių metų 
vidurvasario bedarbių be 
liko keturi milijonai. Reiš
kia vis dar hus du sykiu 
bedarbių ^augiau, negu 
normaliais metais praeity
je.

Dabar gamyba gal nėra 
mažesnė, negu normaliais 
metais praeity, bet pra
monės visų bedarbių nega
li suimti į darbus dėlto, 
kad išrasta daug mašinų, 
kurios atstoja darbinin
kus.
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Jungtinių Valstybių ko
mercijos departmentas 
paskelbė apie užsieninę 
prekybą praėjusiais 1940 Į 
metai$. Dėl kąro ir bloka
dos Amerikos prekyba su 
daugeliu Europos šalių su
mažėjo arba visai sustojo. 
Prekyba nutrūko su vo
kiečių pagrobtomis šali
mis. Už tad su Anglija ir 
su Pietų Amerika žymiai 
pakilo. Vis-gi dėl karo A- 
merika prekių į užsienius 
išgabeno už $200,000,000 
mažiau, negu normaliais 
metais.

Kai Vokietija rengėsi 
Bulgariją pagrobti, tai 
Maskvos ponai nieko nei 
sakė, nei darė, kad ją ap
ginti, nors seniau buvo ža
dėję tą daryti. Dabar po 
laiko pareiškė Bulgarijai 
papeikimą už nepasiprie- 
šinimą. Maskvos ponai to
kiu pasielgimu ne tik kad 
neatitaiso savo vardą, o jį 
dar labiau nupuldo.

Hitlerio ginkluotos jė
gos siekia apie 250 divizijų 
arba trijų milijonų karei
vių. Iš jų pusė esą vakarų 
fronte, o kita pusė rytų 
fronte. Kadangi Anglija 
jau turi apie du milijonu 
kareivių, tai daroma išva
da, kad Hitleris nesirengia 
prie Anglijos invazijos. Y- 
ra spėjama, kad Hitleris 
tikisi Angliją parklupdyti 
submarinais, atakomis iš 
oro ir karo veiksmais Vi- 
duržeminėj jūroj ir jos pa
krantėse.
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Graikai Paėmė 2300 Italų 
Nelaisvėn

Athenai, Graikija, kovo
— Per pastarąsias dvi

I 
į 10 
dienas graikai paėmė ne
laisvėn 2300 italų kovose 
iTcpelani apylinkėje; užė
mė svarbias kalnuotas po
zicijas. Anglijos lakūnai 
labai daug pagelbėjo grai
kams bombarduoti Italijos 
susisiekimą Albanijoj.

Angiai Laimi Etiopijoj

TEL. SOUth Boston 2680

Naciai Vėl Bombardavo 
Londonu

Iš
į sekmadienį

London, kovo 10 
šeštadienio
Vokietijos nacių lakūnai 
vėl bombardavo Londoną, 

j Lakūnai numetė liepsno
jančias ir padegančias 
bombas. Bet didelių nuos
tolių nepadarė. Tuo pačiu 
laiku britų lakūnai bom
bardavo Vokietijos svar
bias pozicijas.
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Senatas Priėmė Britanijai
Gelbėti Bilių 60 -- 31

VVashington, D. C., kovo kad bilius bus priimtas. 
10 — Pereitą šeštadienį Todėl buvo daromas pasi- 
Jung. Valstybių Senatas ruošimas išpildyti valdžios 
priėmė bilių, pagal kurį užsakymus. Sakoma, kad 
bus teikiama Anglijai a- Bethleham Plieno kompa- 
municija, laivai, maistas nija jau seniai pradėjo 

j ir tt., tokioj formoj, kaip perdirbti visus savo lai- 
kad jis buvo administra- vus, kad jais galėtų vežti 
ei jos paruoštas ir įteiktas. 
Senatas 60 balsų prieš 31 
tą bilių priėmė. Visos pa
baisos, kokios tik buvo į- 
teiktos Senatui, atmestos.

New York, kovo 10 — Šį; Pažymėtina, kad už tą panijos nujautė, kad bi- 
Darbmin- bilių balsavo 49 demokra- liūs bus priimtas.

tai, 10 respublikonų ir vie- Kaip tik “iease - lend” 
nas nepriklausomas; prieš bilius bus pasirašytas, o 
balsavo 13 demokratų. 17 jis bus pasirašytas gal bū- 
respublikonų ir vienas ti trečiadienį, kovo 12 d., 
progresyvis. "' i prezidentas turi pilną ga-

Priėmus taip vadinamą lią vadovauti ir diriguoti 
“lease - lend” bilių, prez. apsigynimo darbus, teiki- 

; Roosevelt gavo plačiausias, mo pagalbos valstybėms, 
teises teikti pagalbą Ang-1 kurios jo manymu yra rei- 
lijai. Pagal bilių preziden- kalingos pagalbos. Prezi- 
tas turi išduoti Kongresui dentas gali išleisti naujus 
raportą kas 90 dienų. Jis įsakymus ir patvarkymus, 
gali teikti pagalbą ir ki
toms valstybėms, kurioms 
jis matytų yra reikalas.

i Didžiosios kompanijos, 
ypač tos, kurios dirbo ap
sigynimo darbus, žinojo,

Autobusų Darbininku Strei
kas New Yorke

i

kareivius. Geležinkelių 
kompanijos taip pat yra 
pasiruošusios vežti karei
vius.

Vadinasi, didžiosios kom-
Cairo, Egiptas, kovo 10

— Britanijos karo jėgos 
. be sustojimo triuškina I- 
: talijos karo jėgas Ethiopi- rytą Autobusų 
jcje. Kasdien pasivarn pir- kų unija (CIO) paskelbė 

imyn po 50 mylių į dieną, streiką. Autobusų vairuo- 
Britai užėmė Gabredarre, i tojai ir kiti darbininkai 
būdami 140 mylių Ethiopi-1 reikalauja pakelti algas 25 
jos žemėje. Anglai jau yra nuošimčiu ir pagerinti ki- 
užėmę 30 nuošimti Italijos tas darbo sąlygas. Strei- 

; Rytinės Afrikos ir paėmę kuoja Fifth Avenue Coach ; _ X— o-i nnn t___Vta,-,nelaisvėn 21,000 kareivių.Kovo 12 d. sueina lygiai į Cicognani. Pamokslą pa
du metai, kai Jo Šventeny-i sakys J. E. vyskupas Fran- 
bė Popiežius Pijus XII už- eis J. Spellman, New Yor- 
emė Šv. Petro sostą. Po-; ko arkivyskupas, 
piežiaus Pijaus XH karū-i „ ., , .
navimo sukaktis bus atžv-| Pamaldose dalgaus _ __
mėta ir šioje šalyje. Tąivalr11* valstybių diplomą- lai> atvykę 
dieną Katalikų Universite-I . ’ yJJac ų valstyDių Ku- 
to (tvashington, D. C.) ko-;"1* atstovai yra Vatikane.-------------
nlyčioje įvyks iškilmingos i ?a‘P p3- da.lyva^..lr slos nusiteikimas, ta. 
pamaldos. Iškilmingas šv.'?allea ‘zymus valdzlos ™-,sukilimus Turįne 
r ... , . išminkai. ' - - - - -misiąs atnašaus Apastalis-i 
kasis delegatas J. E. vys-l Po pamaldų įvyks iškil- 
kupas Amleto Giovanni i mingas bankietas.

Neramumai Italijoje

• w

Prezidentas Smetona Jau

kompanijos ir New York 
City Omnibus korporaci
jos darbininkai. Tos kom
panijos samdo 3500 darbi
ninkų.

Sakoma, kad sustreika
vo 95<# darbininkų.

Streikieriai pikietuoja 
autobusų stotis.

Istanbul, Turkija, kovo 
,10 — Pranešama, kad ita- 

! iš šiaurinės I- 
į talijos, pasakoja, kad Ita- 
į Ii joje kyla priešfašistinis 

, žinios apie 
i ir Mila- 

|ne buvo kiek perdėtos. Bet 
esą faktas, kad nepasiten
kinimai fašistų rėžimu di
dėja.

Ligoninės pilnos sužeis
tų kareivių.

Sakoma, kad maršalas 
Badoglio, buvęs vyriau
sias Italijos komandie- 
rius, sąmokslininkavęs 
nuversti esamą fašistų vy
riausybę ir įsteigti milita- 
rę diktatūrą, kuri sudary
tų taiką su Britanija. Bet 

■esą fašistai užuodę ir jį 
įprivertę rezignuoti.

Atsiteisimo Pamaldos Už 
Šventvagystę

jeigu tik jo manymu tas 
reikalinga padaryti, kad 
galėtų įvykdinti visus “ap
sigynimo darbus Jung. 
Valstybėse” pagal priimtą 
įstatymą.

Pirmadienį, kovo 10 d., 8, katalikų nusiteikimas bu
vai. rytą laivas “Argenti-jvo ir yra prieš p. Smeto
na” įplaukė į New Yorko:rnnr nocfnriiA. 
uostą. Tuo laivu atvyko 
Lietuvos prezidentas p. 
Antanas Smetona su savo 
žmona.

p. Antaną Smetoną pa-į ta Sovietų, mes dėl buvu- 
gerbti New Yorke yra su- šio rėžimo nekeliame gin- 
sidaręs iš pavienių asme- čų, nes reikalinga visos 
nų, daugumoje tautinin- tautos vienybė kovoje dėl; 
kų, komitetas, kuris ruo- Lietuvos nepriklausomy- 
šia bankietą kovo 13 d. š. bes ir laisvės. ! „ __
m. Hotel Pierre. Į šiame numeryj talpina- ninkams pridėti po du ir

Lietuvos katalikų visuo- me iš “Draugo” straipsnį puse centų j valandą. Dar- 
menės, taip pat ir Ameri- antrašte: “Prez. A. Smeto- bininkai, kurie yra orga- 
kos lietuvių organizuotų ną Pasitinkant”. į nizuoti į CIO uniją, tą pa

siūlymą atmetė. Darbinin-

nos rėžimą per pastaruo
sius 13 metų Lietuvoje. Ir 
šiais laikais tas nusiteiki
mas nepasikeitė, o tik da- 

jbar, kada Lietuva paverg-
—T, —_—--------------. Darbininkai Atmetė Kom

panijos Pasiūlymų

Toronto, Canada—šven
ta Valanda buvo laikoma 
Švento Dunston par. baž
nyčioje atlyginti už švent- 

į vagystę, kuri čia įvyko 
kada vagys įsiveržė ir pa
vogė altoriaus šventą na
melį (Tabernakulį) 500 

Išvarų. Uždaras buvo tuš
čias, atrasta kitame kraš- 
ite miesto, ir arti prie jos 
ant žemės buvo šventos 
Ostijos. Kunigas buvo pa
šauktas ir surinko Šv. Os
tijas.

Pittsburgh, Pa., kovo 10, 
— Jung. Valstybių Plieno 

i korporacija pasiūlė darbi-

t

Gaisrininkų

1937 m. Amerikos 
vių pramonė buvo 
tik $125,000,000 ir turėjo 
tik 36,000 darbininkų. Da
bar toje pramonėje jau 
dirba 200,000 darbininkų, 
o kol šie metai baigsis, tai 
ten dirbs dvigubai dau
giau darbininkų, negu da
bar.

orlai- 
verta

Brockton, Mass., kovo 10 labai buvo sunku juos pa- 
— Šį rytą Strand Teatre žinti.
kilo gaisras. Narsūs gaiš- Tai buvo baisi scena. To- 
rininkai puolėsi gesinti, je scenoje heroiškai pasi- 
Kada jie buvo teatro vidų- rodė katalikų kunigas su- 
je, tai storai sniegu ap- teikdamas paskutinius Sa- 
dengtas stogas sukrito ir kramentus ir gelbėdamas 
užmušė 13 gaisrininku ir gyvybes kartu su kitais 
20 sužeidė. Užmuštieji savanoriais gelbėtojais, 
taip buvo sutriuškinti, kad Į Gaisras prasidėjęs apie 1 

valandą rytą teatro rūsy
je-I

I I I

Belgradas, Jugoslavija,!sutarties su Vokietija, sa-! 
kovo 10 — Iš Jugoslavijos j koma, Jugoslavija pasira- 
valdžios artimų šaltinių. šysianti “bičiulystės” su
gauta žinių, kad Sovietų j tartį su Sovietų Rusija. 
Rusija pasirašysianti su —

_ t “bičiulystės” 
sutartį tuojau po to, kaip 
bus pasirašyta Vokietijos- 
Jugoslavijos nepuolimo 

ikick u nurims ir patinęs i 
su^rtis. Stalino “bičiulio” žo-iVokietijos nacių valdžia!1 
iš karto norėjo, kad Juao-| įz,ams' tl,k kaikurie.

-,.4 trijų lDaaSuma , ska'tys 431 
VnkiAtiinq i veidmainyste. Stalinas su, 

oKieujosjsavo “galybe” prieš Hitle- 
- rį bijo pasijudinti. Bet jis 

yra dabar blogoje padėty-

Jugoslavų • Sovietų "Bičiulystės"

Graikai Pasiūlysią Taikos Planą ksk" “5 
______ pat pagerinti kitas darbo 
nias girdėję neitralūs di- sąlygas.

Graiki jos vyriausybė
šias žinias užginčija.

Graikai laikosi tvirtai ir s 
taip lengvai nenori pasi-' 
duoti. Jie yra pareiškę, — Apie šimtas italų ir vo- 
kad kariausią iki paskuti- kiečių lėktuvų bombarda- 
|nio kraujo lašo, gindami vo Malta, Viduržemio jū- 

būti atsisakysiąs nuo sos- savo ----- -------- —-- - -
to, kad leisti susidaryti> mybę. 1___
taikos vyriausybei. įtiktų pripažinti Albaniją

Jeigu graikai atsisakys nepriklausoma, tai gal ta- 
priimti Vokietijos nacių,da graikai nutrauktų karą 
reikalavimą, tai 200,0001 su Italija. Bet, supranta- 
vokiečių kareivių, kurie ma, Hitleris tokio žygio 
dabar stovi gerai apgin- nedarys, 
kluoti ir' mechanizuoti!--------------

Sofija, Bulgarija, kovo 
10 — Pranešama, kad Vo
kietijos ministras Athe- 
nuose įteikė Graikijos vy
riausybei “paskutinę pro
gą” sudaryti taiką su Ita
lija. Taip pat nepatvirtin
tos žinios sako, kad Grai
kijos karalius Jurgis gal

kiečių Lėktuvų
Cairo, Egiptas, kovo 10,

šalies nepriklauso- roję. Mūšiuose anglai pra- 
Jeigu Hitleris su- rado tik vieną savo lėktu

vą, o nušovė 16 priešų lėk
tuvų.

Britanijos Atstovas Išvyko 
Iš Sofijos

Tai komedija, kurią vaidi
na Sovietų kruvinasis dik
tatorius Stalinas.

Kaikurie jugoslavai gal 
'kiek ir nurims ir patikės 
Stalino “bičiulio” žo-

slavija pasirašytų 
valstybių — 1
Italijos - JaDoniios taip 
vadinamą “ašies” sutarti, 
bet vėliau Vokietija tą. rei-

New York, kovo 10 — 
Britų radio praneša, kad 
Britanijos atstovas Geor
ge W. Rendel šiandien iš
vyko iš Sofijos, Bulgari
jos. •

Britanija nutraukė di
plomatinius santykius su 
Bulgarija pereitą savaitę.

Žuvo Du Italijos Kabineto 
Viršininkai

kalavimą atšaukė ir auti- Kariauti blogai bet ir

Centrai i nė Albanija, ko
vo 100 — Pranešama, kad 
pereitą savaitę Italijos 
diktatorius Mussolini lan
kėsi karo fronte Albanijoj 
ir padarė tyrinėjimą. Tas 
žinias papasakojo du Ita
lijos karininkai, kurie bu
vo paimti nelaisvėn,
patys karininkai sako, kad 
du Italijos kabineto na
riai, kurie iš Romos buvo 
išvykę į Albaniją tapo už
mušti arba sužeisti, kada 
g/rikai pradėjo smarkią 
ofenzjnrą prieš italus.

nekariauti dar blogiau. 
Jeigu ne šiandien, tai vė
liau Stalinas turės atsis
kaityti su savo “bičiuliu” 
Hitleriu.

Šiandien niekrs netiki 
Stalino pažadėjimams ir

ko sudaryti su Jugoslavija 
nepuolimo sutartį.

Jugoslavijos premieras 
Dragiša Cvetkovitch ir Dr. 
Aleksandras Cincar - Mar- 
kovitch, užsienių reikalų 
ministeris, antradienį vy- 

____  — ___________ t ____ ,_____ „ _r—įksta į Berlyną pasirašyti pareiškimams. Kruvinais 
Graikijos - Bulgarijos ru-į — Valstybinio tekstilės 15 milijonų, o Palestinoj nepuolimo sutartį su Vo- Stalinas vaidina 
bežyj, laike dviejų dienų tresto skyriaus buhaltere, tegali talpinti apie 4 mili- kietija. 
pulsią Graikiją. Tokias ži- paskirta Riva Šmuklerytė. I jonus žmonių.

Žydai dar neatsižadėjo 
minties atsteigti savo val
stybę Palestinoj. Žydų vi
same pasaulyje yra apie

1 •pasauL- 
nėje politikoje Miko mela- 

| Tuojau po pasirašymo gelio rolę.

Tie
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
700 Jėzuitų Mirė 

Kankiniais Už Tikėjimų
|1649 metais, ir Šventas
Andriejus Bobola, mirti
nai nukankintas kazokų 
Lenkijoj 1656 metais.

Jėzuitas, kuris, rodos, 
buvo pripažintas pirmas 
Ordino kankinys penkto 
šimtmečio jo gyvavimo, 
yra kun. Karolius Simons, 
S. J. iš Kalifornijos pro
vincijos. Jis buvo plėšikų 
užmuštas naujų metų 
(1941) dienoje Kinijoj.

Didžiuma Jėzuitų kanki- 
jnių buvo pirmajam šimt- 

'. Ordino gyvavime,

Washington — Virš 700 
Jėzuitų paaukojo savo gy
vybes už tikėjimą per 400 
metų šio Ordeno gyvavi
mo, praneša kun. Edvar
das A. Ryan, S. J. Iš šio 
skaičiaus 148 oficiališkai 
pripažinti kankiniais. Kiti 
paguldė savo gyvybes to
kiose aplinkybėse, kad 
žmonės sprendė juos kan-_ ___  ___ ___

Aezii^Fmety, Ordino "gyvavime, 
prie šventųjų i ka(ja mįra 350 Antrame 

Išimtmetyj — 75; trečiaja
me — 45, ir ketvirtame — 
160.

kankinių 
priskaityti.

Dvylika šventųjų yra 
šie šventieji: < 
Micki, Jonas de Goto, ir 
Jokūbas Kišai, Japonijos 
Jėzuitai nukryžiuoti Na- 
gasaki’e, vasario 5 d., 1897 
m.; Šventieji: Isaac Jogu- 
es, Jonas de Brebenf, An
tanas Daniel, Gabrielius 
Lalemant, Karolis Gar-isybė įspėja 
nier, Noel Chabanil, Rene i jančias valstybes, kad ji 
Goupil ir Jonas de la Lan-Įyra pasiruošus ginti savo 
de, nukankinti New Yorke į kolonijas Afrikoje nuo vi- 
ir Kanadoje tarp 1642 ir sų užpuolikų.

—f-— —

Povilas

Prancūzai Pasiruošę Ginti 
Savo Kolonijas

*
DARBININKAS

Redaktorius Atleistas Iš 
Pareigų

Vichy, Prancūzija, kovo
10 — Prancūzijos vyriau- 

visas kariau-

Mergaitės, Beverly Kirk, iš Wollaston, Mass, 7 metų, buvo paklydusi 
per snieko audrą artimame miške, per kurį turėjo eiti po čiūžinėjimo ir 
po 24 valandų didelių pastangų ieškojimo buvo surasta. Paveiksle mato
me ją motinos glėbyje...

ri kt. Norėdami jiems rū-! je darosi 
pimas žinias išgauti, GPU naujų jau 
agentai imasi prieš dvasiš- nebegalima 
kius teroro priemonių. nės kalba, 

Po misijų
(Marijampolės apskr.) su- kada už lietuvišką malda- 
imtas žinomas pamoksli- knygę gręsė sunkios baus- 
ninkas jėzuitas tėvas J. mes. “Genialiojo” Stalino 
Bružikas. (Tėvas Bruži- “demokratiškiausios pa
kas jau nužudytas. Red.). šaulyje” konstitucijos 
Jis buvo apkaltintas, misi- nuostatai apie sąžinės, žo- 
jų metu platinęs kontre- džio, spaudos ir kitas lais- 

— Lietuvos Informacijų sirašiusios. Kas vėliau įra- voliucinę literatūrą. Ži- ves žmonėse iššaukia tik 
į metodus, karčią šypseną, kaip ir vi-

BOLŠEVIKAI SUKAPOJO 
DOMININKONŲ KOPLYČIOS 

ALTORIŲ

KIBIRKŠTYS

I
IPereitą trečiadienį, ko

vo 5 d. SLA Pildomoji Ta-i 
ryba, kurios pirmininku y- 
ra adv. F. J. Bagočius, at
leido nuo “Tėvynės” reda
gavimo p. Kleofą Jurgelio- 
nį. Redaktoriaus pareigas 
eiti paskyrė Praną Bajorą, 
buvusį SLA organo redak
cijos narį.

apvalė organą nuo neza- 
ležnikijos, kurios uoliau
siais rėmėjais yra kaiku- 
rie tautininkai.

Lietuviškosios Enciklo
pedijos leidimas ėjo labai 
palengva, o dabar, komu
nistams pasmaugus Lietu
vą, tas darbas visiškai per
trauktas. Kol nebus at
gauta Lietuvai nepriklau
somybė, tol tas darbas ne
bus atnaujintas. Bet Lie-

p. Kleofas Jurgelionis y- tuviškosios Enciklopedi- 
ra buvęs socialistas, arti- jos leidimas turbūt neuž- 
mas Grigaičio, Michelsono sitęs taip ilgai, kaip pran- 
ir kitų draugas — bendra- cūzų žodynas. Prancūzų 
darbis. Socialistų ir komu- kalbininkai žodyną pradė- 
nistų balsais p. Jurgelio- jo rašyti prieš 300 metų ir 
nis buvo išrinktas SLA or- jei tevarys tą darbą tokiu 
gano redaktorium. Sočia- pat smarkumu kaip ikšiol, 
listai tikėjosi, kad p. Jur- tai jį tepabaigs tik per ki- 
gelionis pūs į vieną dūdą /tus tris šimtus metų, 
su Grigaičiu, bet išėjo 
priešingai. Kleofas Jurge
lionis atsisuko prieš so-

retenybė, nes 
niekur 
pirkti. Žmo- 

kad vėl atėjo 
Sasnavoje Muravjovo Koriko laikai,

viešai

Biuras yra gavęs per savo soma į paliktas tuščias nant bolševikų j ~ '__“ __  ’ ’ L
korespondentus pluoštą vietas, galima tiktai spė- galima spėti, kad tokia Ii- si kiti propagandiniai bol-
žinių apie kunigų ir tikin
čiųjų persekiojimus. Šios 
informacijos, gautos iš į- 
vairių šaltinių, nors ir ne
apima visų persekiojimų, 
bet jos bent dalinai atvaiz
duoja bolševikų vartoja
mus teroro metodus.

Bolševikų saugumo or
ganai (GPU) paskutiniuo
ju laiku įniko' tardyti pa
maldžias moteris, klausi
nėdami, ar jos ko nežino 
apie kunigų veikimą, ką 
kunigai pasakoja per pa
mokslus ir tt. Kiekvienas 
tardomųjų žodis užrašo
mas. Apklausinėjimo lapo 
gale paliekama tuščia vie
ta ir liepiama pasirašyti. 
Įvairiais bauginimais bol
ševikai yra pasiekę, kad 
kai kurios tardomos mo
terys tokius lapus yra pa-

lioti.
Po tardymo moterims 

prigrasinama (net mirties 
bausme!) niekam neprasi
tarti nei žodžio, kad jos 
buvo iššauktos į GPU žval
gybą ir tardomos. Ar tero
ro būdu ir klastojimais su
rinkta kaltinamoji “me
džiaga”

v •

'teratūra jam tikrai kom
promitacijos tikslais buvo 
provokatorių į jo gyvena
mąją vietą atnešta. Bolše-* 
vikų agentai, norėdami; 
suimti kurį asmenį, dažnai ! 
patys atsineša “kontrevo- 
liucinių” raštų, o paskum 
tvirtina, kad ji rasta pa-

Panaudota siėpta bute. Po tokios pro- 
i neišvengiamai

ševikų triukai. Antireligi
nė propaganda visokerio
pai remiama. Okupuotoje 
Lietuvoje platinama ne 
tik maskoliškoji “bezbož- 
nikų” literatūra, bet iš
leisti antireliginiai raštai 
jau ir lietuvių kalba. Šie 
raštpalaikiai, išversti iš 
maskolių kalbos ir leidžia
mi dideliais tiražais vals
tybinės knygų leidyklos,

Maskolijoje įprastoms by- vokacijos neišvengiamai 
loms iškelti, parodys atei- areštas.

Bolševikai ne tik nelei- pardavinėjami labai pigialis.
Jau buvome rašę,

GPU žvalgyba net dvasiš- ginio turinio raštų, net ir arba po antireliginių 
vilioda- maldaknygių, bet ir esą-i tingų dalinami nemoka- 

šnipinėji- mas atsargas sistematin- mai.
mo tarnybą. Tokios žinios gai naikina. Visi tokio tu-į Antireliginiams tiks- 
pasitvirtina iš kelių šalti- rinio raštai ir maldakny-j lams tarnauja ne tik so- 

uo- gės, užtikti knygynuose ir, vietšikieji Lietuvos laik-
spaustuvėse, buvo sude-raščiai, bet ir radijas. Y- 
ginti ar kitaip kaip sunai- ’ pač aštri antireliginė agi- 
kinti. Maldaknygės bolše- j tacija vedama religinių 
vikų teriojamoje Lietuvo-' švenčių išvakarėse. Šau-

x—▼ iiycii xxv vxxx ixvxvx r x

kad džia spausdinti naujų reli- kaina, net po 10 kapeikų
mi-

kius terorizuoja, 
ma juos į savo

nių. Bolševikai ypač 
liai seka, kas kur nepalan
kiai išsitarė apie okupaci
nę raudonąją armiją, kri
tikavo sovietų santvarką
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kiami specialūs mitingai, 
per kuriuos agitatoriai, 
dažniausia maskoliai ar 
kitoki kitataučiai, įkalbi
nėja darbininkus ir tar
nautojus religinių švenčių 
nešvęsti. Nežiūrint grasi
nimų, kad prieš neatėju
sius į darbą bus imtasi re
presijų, vis dėlto per di
džiąsias šventes beveik vi
si fabrikai sustoja, nes 
darbininkai į darbą nesto
ja. Matydami savo nepasi
sekimą, bolševikai buvo 
priversti paskelbti, kad, 
pav., per Kalėdas nebus 
dirbama. O Visų Šventųjų 
šventė virto Kaune ir kito
se vietose didžiule patrio
tine švente. Kauno kapi- 
nėse susirinkę didžiuliai 
žmonių būriai traukė ne 
tik religines, bet ir tauti
nes giesmes. Dažnai po ka
pines sklido Tautos Him
no garsai. Prie Dariaus ir 
Girėno paminklo susirin
kęs jaunimas užtraukė 
“Lietuviais esame mes gi
mę”. šių lietuvių tautos 
didvyrių, kaip ir visų vei
kėjų kapai skendėjo gėlė
se. Bolševikiška milicija 
kelis kartus įsiveržė į ka
pus ir vaikė žmones. Su
imta ypač daug jaunimo. 
Gimnazistės ir studentės 
buvo stačiai nešte išneštos 
iš kapinių, nes jos atsisa
kė pačios su milicininkais 
eiti.

Remdami ir skatindami 
antireliginę propagandą, 
bolševikai kaskart vis la
biau užgniaužia religinį 
gyvenimą. Į tikinčiuosius 
daroma presija, kad ne
lankytų pamaldų. Pav. ka
reiviams uždrausta uni
formuotiems eiti • į bažny
čias.

i

____________ ______ Per ilgus metus Pary- 
cialistus ir prieš komunis- žius buvo pasaulio madų 
tus, ir savo straipsniuose ce^5raS’ Dabar Paryžius 
labai dažnai 1______
marksistinę teoriją, ypa
tingai jis smerkė 
nizmą, Sovietams 
gus Lietuvą.

Prieš Jurgelionį 
socialistai ir komunistai. 
Bet reikia stebėtis, kad 
socialistams ir komunis
tams į talką atėjo ir tauti-; 
ninkai, kurie tos organiza
cijos valdyboje turi kelius 
narius.

Sakoma, kad SLA Pildo
moji Taryba vienbalsiai 
nutarė atleisti iš pareigų 
p. K.’ Jurgelionį.

Reikia pažymėti, kad p.! 
Jurgelionis buvo apvalęs 
“T-nę” nuo nezaležninkų i 
ir marksistų.

I

Todėl negalėjo patikti K. i 
Jurgelionio redagavimas' 
nezaležninkų pryčeriui 
Valatkai, kuris yra Pildo
mosios Tarybos kaip ir 
dvasios vadas, ir Grigai
čiui, lietuviškų socialistų 
tėvui. Bet kas galėjo nepa
tikti tautininkams? Gal 
būti tas, kad p. Jurgelionis

kritikavo vokiečių okupacijoj nega
li tokiu centru būti. Dabar 
spėjama, kad pasaulio 
madų centru gali tapti A- 
merika.

komu- 
paver-

sukilo j

Jei tarp Amerikos ir Ja
ponijos prasidėtų karas, 
tai Japonija būtų daug 
maž tokioje padėtyje, kaip 
Anglija, o Amerika daug 
maž tokoije padėtyje, kaip 
Vokietija. Amerika tikisi 

į Japoniją parklupdyti ata
komis iš padangių.
— 
I

NEATSIŽVELGIANT Į KAINĄ

1 Hera Geresnės 
Degtinės 
Bile Kuriam 

Butelyje

i

gyvas bei negyvas inven
torius. Taip pat nusavin
tos visos bažnytinės že
mės. Parapijinėms bažny
čioms palikta po 3 hekta
rus. Tačiau tose vietose, 
kuriose pasitaikė ypač ar
šių komunistų ar nelietu
vių žemės skirstymo ko
misijose, bažnyčioms pa
skirta pati blogoji žemė, 
tad iš jos daug kur vis 
vien jokios naudos nėra.

x •
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Mums yra žinomas atsi
tikimas, kur bolševikai 

| pasielgė stačiai vandališ
kai. Būtent, Raseiniuose 
Dominikonų koplyčioje 
buvo sukapotas altorius. 
Ar yra ir daugiau tokių 
grynai bolševikiško bar
barizmo atsitikimų, tuo 
tarpu nepatirta.

Iš Marijonų vienuolyno 
patalpų bolševikai išvežė 
brangesnes mašinas. Cha
rakteringa, kad mašinos 
išvežtos naktį, nesant 
spaustuvėje darbininkų. 
Atėję rytą į darbą, jie ma
šinų jau neberado. Maši
nos išvežtos Maskolijon. 
Iš visų vienuolynų atimta 
ne tik žemė, bet ir visas

DEDHAM. MASS.

1636
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būtinos karo reikmenos. O 
tų reikmenų klausime Vo
kietija dar blogiau stovi, 
negu geležies ir gazolino 
klausime. Dirbtina guma 
Vokietijai atsieina po 65c. 
svaras, o naturališkoji tik 
15c.

Pagalios maistas. Vokie
tija negalėjo užmiršti pra
eito karo bado agonijos. 
Didįjį karą Vokietija pra
laimėjo ne dėlto, kad vo
kiečių dvasia nupuolė, bet 
dėlto, kad nebuvo likę ko 
valgyti. Neigi šiandie yra 
pagerėjus maisto padėtis 
Vokietijoj. Dargi galima 
sakyti, kad pablogėjo, nes 
gyvenojų skaičius padidė
jo, o maisto produktų ga
myba nepadidėjo.

Taigi iš to išeina, kad 
Vokietija jokiu būdu ne
gali dabar pradėti didelį 
karą. Tiesa, Vokietija, gali 
prasimušti į derlingus Du
nojaus pakraščius, bet į 
tuos kraštus briaunantis, 
reikia skaitytis su pavo
jum iš Sovietų Rusijos pu
ses.

Patyrimai Ispanijoj vo-
| kiečių militaristams taipgi kas Anglijai pinigų netrū-

Amerikos Būdos Pagelbėti 
Anglijai

Karo nualintai, sunai
kintai Lietuvai buvo būti
nai reikalinga ir žemės ir 
socialinės reformos. Buvo 
reikalinga dalinti savano
riams ir mažažemiams 
dvarus, kurių dauguma 
buvo Lietuvos priešininkų 
rankose. Reikėjo gerinti 

i darbininkų būvį. Katali
kiškosios politinės grupės 
rūpinosi pravesti tas rei-l 
ikalingiausias reformas, 

c tautininkai, p. Smeto
nos vadovaujami, stovė
jo kai kurių tų reformų 
pravedimo opozicijoje. 
Net su kairiosiomis par

tijomis žemės ir sociali
niais klausimais buvo gali
ma susikalbėti, bet nebu
vo galima susikalbėti su 
tautininkų partijos šulais.

Demokratijos ir teisėtu
mo šalininkai valstybinia
me gyvenime niekuomet 
negalės užmiršti p. Sme
tonos ir jo grupės žygių, 

tiek daug kartų pažei
dusių tautos teises, jas 
visai uzurpavusių, ir su
varžiusių ne tik politi
nių, bet kultūrinių ir net 
religinių organizacijų 
veikimo laisve.
Ir mes, Amerikos lietu

viai, nekartą buvome pri
versti kelti savo protestus 
prieš tautininkų režimo 

bet iš kitų pilnai neatsižvelgimą į žmonių

PRENUMERATOS KAINA.
Amerikoje metams 
Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams ___________ $5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2-50

DARBININKAS

$4.(K

366 We»t Broadway, South Boston, Mass
Telephone SOUth Boston 2680.

Žmonija Žiaurėja
Niekados pasauly tiek melagysčių neskleidžiama, 

kaip karo metu. Pranešimuose iš fronto apie savo lai
mėjimus ir priešų pralaimėjimus ir nuostolius nieka
dos tiesos nepasakoma. Tai daroma dviem tikslais: 
natūraliai norima pasididžiuoti ir nenorima savo nu
silpnėjimo atskleisti, kad nenupultų esamųjų ir busi
mųjų talkininkų dvasia. Taip pat visuomet yra mela
ginga taip vadinama politinė propaganda apie prieši
ninkų žiaurumus, niekšystes, pasižadėjimų ir sutar
čių laužymus ir tt. Skaitančiajai publikai labai sunku 
tokioj melagingoj propagandoj susiorientuoti, nes ne
žinia, kuris oponentas geriau moka meluoti. Tik pas
kui, keletai metų praslinkus, teisybė pamažėliu prade
da aiškėti ir pasaulis bent dalį tiesos sužino. Tuomet 
žmonės negali atsistebėti, kokių šlykščių ir nesąžinin
gų priemonių imtasi visokiems melams paskleisti. Tad 
ir dabar tų “žiaurumų” propagandai nevisuomet rei
kia tikėti, ypač atsižvelgiant į tai, kad ir viena ir kita 
pusė savo oponentų neglosto. Žiaurumų yra visur.

Tačiau ne propagandos keliu, 1
patikimų šaltinių tenka sužinoti, kad dvi valstybės 
pasižymi tikrai nežmoniškais žiaurumais tose šalyse, 
kurias pavergė karo pradžioje, ir dabar skaudžiai iš
naudoja ir persekioja ramius tų šalių gyventojus. Tos 
valstybės tai Vokietija ir Rusija. Negalima sakyti, kad 
vokiečių tauta, kaipo tokia, būtų žiauri ir barbariškai 
nusiteikusi. Vokiečiai iš prigimties mėgsta tvarką ir 
griežtai ją palaiko. Gal ir iš aukšto žiūri i kitų rasių 
žmones ir parodo jiems nemažai paniekos, bet berei- 
kalo jų nekamuoja. Tačiau dabartinė Vokietijos val
džia, ar geriau pasakius, smarkiai išbujojusi nacių 
partija, labai kitataučiams nepalanki ir neprietelinga. 
Naciai sau įkalbėjo, kad vokiečių tauta tai kažkokių 
antžmogių rasė, kuriai visi kiti turi tarnauti. Be to, 
nacių partija susidaro iš buvusių komunistų, taigi 
profesionalinių bedievių. Jie griežtai paneigia Dievą 
ir religiją, įvesdina pagonizmą ir patys save dievina. 
Tad jie iš principo persekioja Bažnyčią, kalina, kanki
na ir žudo dvasiški ją ir visus tikinčius žmones, kalbos 
apie barbariškus nacių darbus tai ne kokie išsvajoti 
paskalai, bet gryna realybė. Jų žiaurumai dokumen
taliai įrodyti ir viešai skelbiami tik po sąžiningų ir 
nuodugnių tyrinėjimų.

Kita panaši naciškai Vokietijai valstybė tai Rusi
ja. Rusai kaipo tokie, nėra nei griežti, nei žiaurūs. Jie 
verčiau geraširdžiai, bet juos ištiko neįmanomai skau
di nelaimė komunizmo formoje. Kai dėl asmeninio 
žiaurumo ir neapykantos religijai, komunistai kur 
kas aršesni už nacius, veikiausiai dėlto, kad jie daug 
mažiau civilizuoti, ar verčiau visai necivilizuoti. Sube- 
dievėjęs tamsus mužikas virsta fanatišku bedievybės 
skelbėju ir žiauriu jos vykdintoju. Tad deja tautoms, 
kurios pakliuvo j nacių ir bolševikų nelaisvę. Subedie- 
vėję storžieviai išsijuosę dirba, kad ko greičiausiai už
krėstų žmoniją viduramžių barbarizmo perais. Karo, 
neapykantos ir kovojančio ateizmo draskoma, žmoni
ja skubotu žingsniu eina atgal — į atožangą ir sužvė
rėjimą. K.
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“Draugas” rašo: sario 16 d. paskelbusios
Ryt ar poryt atvykstą! Nepriklausomybės Aktą, 

Amerikon p. Antanas Plrmlnlnku. ■'•.laikinuoju 
Smetona. l^1 P'rmuoJu Lietuvos Re-

Ar šiaip ar taip kalbėsi- ff“
me, tai yra svarbus įvykis.

Viena, p. Smetonos var
das yra plačiai žinomas vi
soje mūsų tautoje. Jį žino 
kiekvienas lietuvis, nes jis 
yra surištas ir su mūsų 
tautos laimėjimais, ir ne
pasisekimais ir, pagaliau, 
su pralaimėjimais ir dide
liais skausmais.

Ir prieš didįjį Pasaulinį 
Karą ir per tą karą ir po 
jo, p. Smetonos vardas fi
gūravo sąjudvje dėl Lie
tuvos laisvės atkovojimo.

Jis buvo išrinktas karo 
metu susikūrusios Lietu
vos Tarybos, 1918 m. va- kryptimi.

I

Mirtingiausia bomba. J. Lloyd Peterscn (n 
matomas) aiškina, kad šios rūšies išrasto:

Dar prieš karą prez. Rco- 
seveltas buvo pradėjęs a- 
kėti diktatorius. Karui 
prasidėjus Amerikos vy
riausybė aiškiai simpati
zavo alijantams . O kai 
susmuko Prancūzija ir li
ko viena Anglija kariauti 
prieš nacišką Vokietiją, 
tai Amerikos vyriausybė 
ir plačioji Amerikos visuo
menė suskato rūpintis tei
kimu paramos Anglijai.

Kokiais būdais ta talka 
ėjo ir kokiais būdais keti
nama Angliją remti atei
tyje?

Anglija negalėjo ir dar 
negali gauti kredito Ame
rikoj. Anglijai, kaip ir ki
toms Europos valstybėms, 
kreditas uždarytas dėlto, 
kad Anglija ir kitos vals
tybės nemokėjo Amerikai 
nei sumos nei nuošimčių 
už Didžiojo Karo paskolas. 
Todėl Anglija bent kol kas 
turėjo čia sau reikmenų 
gauti tik už “cash“. Kol

teises, prieš žaidimą su 
tautos likimu. Mes nekar-( 
tą matėme reikalą siųsti 
Lietuvos katalikų visuo
menei užuojautą, kai ma
tėme, kad be jokio reikalo 

uždarinėjamos katali
kiškos organizacijos ir 
trukdomas jų veikimas; 
vadai kemšami j kalėji
mus, ar laikomi koncen
tracijos stovyklose; cen
zūruojama ištikima val
stybei katalikų spauda; 
uždarinėjamos privati
nės katalikų mokyklos; 
neleidžiamas steigti Ka
talikų Universitetas; ge
riausios ir kūrybingiau
sios tautos jėgos atstu
miamos nuo valstybinio, 
švietimo ir, apskritai, 
kultūrinio darbo.
Katalikų visuomenė ir 

kitos demokratiniai nusi
teikusios grupės daug 
skundų galėtų įteikti p. A. 
Smetonai, kuris atvyksta 
pas mus į svečius. Mes ga
lėtume jam pasakyti ir 
tai, kad nevykusi vidaus 
politika, per mažas dėme- 
sis socialiniams klausi
mams ir ne visai vykusi ir 
ne visada tiksli užsienių 
politika vis dėlto prisidėjo 
prie to, kad Lietuvos ne
priklausomybė Sovietų 
Rusijos bolševikų buvo 
prismaugta.

Bet palikime tai istori
kams, kurie neabejojame, 
tinkamai tą laikotarpį į- 
vertins.

Mes trumpai apie tai pri
siminėme ne dėl to, kad 
mes šiuo kritišku tautos 
momentu norėtume pradė
ti ginčus ar kas nors pa
našaus, bet tik dėl to, kad, 
matydami bendradarbia
vimo su visais, kaip tauti
ninkais, taip ir kairesnė
mis grupėmis, reikalą, no
rime pakartoti savo nepa
sikeitusi nusistatymą.

Lietuvos katalikų visuo
menės, taip pat ir mūsų,

le
yra dešimts kartų baisesnės (stipriau sprog 
kad paprastos ir daug pigiau atsieina 
vo išstatyta parodoj Salt Lake City, Utah.

turi užpilti šalto 
Ispanija parodė, 
cadaryti piliečių 
tinimas. Be to
turi žinoti, kad

I Cc

o

: J

i

Čia eis kalba apie tokias paties karo išvakarėse, 
neišsipildžiusias prana- skaudžiai apsiriko. Tokių 
šystes, kurios rišasi su da- apsirikėlių tarpe yra ang- 
bartiniu karu.

Prieš dabartinį karą re- yra 
tas kas pramatė naciškos mistas, rašytojas tarptau- 
Vokietijos karinę galybę, tiniais klausimais ir ypa- 
Tokių pramatytojų eilėse tingai akyliai sekęs Vokie- 
Amerikoje pulk. Lindberg tijos visas gyvenimo ša- 
tur būt užima pirmą vietą, kas. Taigi trumpai pažiū- 

Dauguma visokių žinovų rėkime, kaip tam specija- 
ir specialistų, rašiusių jau listui Vokietija išrodė 
—---------------—--------- ~ 1938 m.
manydami, kad visos gru- Nuodugnus ištyrimas 
pės, kurių vadai pasirašė faktų rodo, kai jei šiandie 
Nepriklausomybės Aktą, Vokietija pradėtų karą, 
taip gražiai ir aiškiai nu- tai ji net turėdama Italiją 
stačiusį valstybei demo- talkoje, būtų visiškai su- 
kratinę santvarką, išpil- pliekta. Yra ženklų, ro
dys savo žodį. Išsiskyrė dančių, kad net pačios Vo- 
tautininkai, pakrypę į dik- kietijos vyriausybėje yra 
tatūrą. aukštų pareigūnų, kurie

las Willson Woodside. Jis 
pasižymėjęs ekono-

1920 m. gegužės mėn. teko 
garbė atidaryti demokra
tišku būdu, slaptu visų 
Lietuvos piliečių balsavi
mu išrinktą Steigiamąjį 
Seimą, nutiesusį naujai 
nepriklausomai valstybei 
demokratinius pagrindus. :

Nesmagu, tačiau reikia 
konstatuoti faktą, kad

su 1920 m. gegužės mėn. Amerikos lietuvių katali-
15 d. baigėsi p. A. Sme- kų organizacijų, keliai žy- 
tonos veikimas, sutapęsjmiai skyrėsi nuo p. Sme- 
su tautos valia, su pilie-tonos vadovaujamos gru
čių norais. jpės kelių. Jie tik pilnai su-

kuo-Vėliau jo veikimas pa- tapo ligi anų laikų, 
krypo gerokai kitokia met visi kovojome dėl Lie-

tuvos nepriklausomybės,

tatūrą.
Šias praeities mūsų tau- sako tą pat. 

tos žaizdas mes čia trum
pai suminim, nes tikime 
Lietuvos prisikėlimui ir ti
kime, kad naujai prisikė
lusioj Lietuvoj nebebus 
žaidžiama tautos teisėmis 
ir einama prieš jos valią, troliuoja penktą geležies 
kad dalį, kurią ji kontroliavo

laisvoji ir nepriklauso- kartu su Austro - Vengri- 
moji Lietuva visiems ly- ja 1914 m. Todėl šių laikų 
giai bus motina, visus Vokietija turi remtis Šve- 
lygiai globos, bus viena dijos geležimi.
pavyzdingiausių ir stip- Taikos metu Vokietija 
riaušių demokratijų pa- gazolino sunaudoja 6 mili- 
saulyje. jonus tonų per metus.
Suprantame, kad tie ke- Dirbtino gazolino ji gali 

liai į Lietuvos nepriklau- pasigaminti tik apie vieną 
somybę yra sunkūs. Rei- milijoną tonų. Naminės 
kės daug darbo ir jėgų, gazolino versmės teduoda 
Reikės vienybės, už kurią vieną milijoną tonų. Karo 
mes jau nekartą esame pa- metu Vokietijai gazolino 
sisakę. Mes dirbame dėl reikia bent 11 milijonų to- 
Lietuvos atgavimo ir dirb- nų per metus, 
sime, mes galėsime ben-j 
dradarbiauti ir su tauti- kavo, kad pagaminimui 11 
ninkais, mes pagerbsime milijonų tonų dirbtino ga- 
ir p. Antaną Smetoną, kai- žolino reikėtų 35 milijonų 
po istorišką asmenį ir te- tonų anglies, 400,000 dar- 
besantį okupuotosios Lie- bininkų, pusantro bilijono 
tuvos vyriausybės galvą, dolerių pinigais ir tą dar- 
bet Lietuvos ateities jokiu bą tebūtų galima atlikti 
būdu nerišime su senuoju 
tautininkiškuoju režimu. 
Lietuva turės būti nepri
klausoma, laisva ir demo
kratiška respubHka pilna gazolinas.
ta žodžio prasme. Guma ir bovelna taipgi

Moderniškas karas ne
gali būt sėkmingai veda
mas be užtektinos gazoli
no ir geležies atsargos. 
Tuo tarpu Vokietija kartu 
su Austrija dabar tekon-

Anglų specialistai apro-

tik per keletą metų. Tas 
dirbtinas gazolinas atsiei
tų keturis sykius bran
giau, negu naturališkas

vandens, i ko. Anglijos 
ką gali 
pasiprie- 
vokiečiai
Anglija, 

ncūzija ir Čekoslovaki- 
a. tai ne Ispanija.
Tiesa, Vokietija gali pa

siglemžti Vengriją, gali 
pasigrobti Rumuniją, ta
da jos maisto ir gazolino 
išteklius pagerėtų, o savo 
laivynu palaikytų susisie
kimą su Švedija, kad gau
ti reikiamos geležies. Bet 
tada Vokietijai susidarytų 
frontas nuo Laplandijos i- 
ki Juodųjų jūrų. Visa Eu
ropa, o gal ir Sovietų Rusi
ja būtų prieš ją. Su ja gal 
būtų tik Italija. Tai 
tada būtų Vokietijos 
sai laimėti tokį karą ?

Tai va, kaip dalykai 
dė anglų specialistui 
išvakarėse.

Anglai, prancūzai ir kiti 
neėmė Hitlerio rimtai nei 
po to kai Lenkija buvo pa
smaugta. Sakė, kad pran
cūzai, belgai ir anglai tai 
ne lenkai. Astrologai buvo 
išpranašavę, kad pavasarį 
1940 m. žūsiąs pats Hitle
ris, o kartu su juo visa na
ciška Vokietija. O pasiro
dė, kad praėjusį pavasarį 
Hitleris ir Vokietija pasie
kė didžiulio triumfo.

Tiek tai dėl praeities.
Dabartinė ateitis taipgi 

ne be pranašystės. Bosto
no advokatas Howard B. 
Rand yra paskelbęs savo 
pranašystę. Jisai sako, 
kad lemiantieji šio karo 
mūšiai nebuvę vakaruose. 
Vokiečiai galį bombarduo
ti Angliją kiek nori, bet jie 
neįstengsią jon savo ka
riuomenės išsodinti. Todėl 
Hitleris pasiusiąs savo ar
mijas į pietus ir rytus. Le
miantieji mūšiai įvyksią 
Egipte arba netoli Egipto. 
Egiptas ir Turkija nusi
suksią nuo Anglijos ir pri- 
sidėsią prie Hitlerio. Mus- 
solini užimsiąs visą Egip
tą.

Hitleris, Mussolini ir 
Stalinas mirsią prieš 1948 
metus. Du iš jų žūsią kau
tynėse, o vienas lovoj. Su
ezo kanalas būsiąs sunai
kintas. Stalinas savo ar
mijas pasiusiąs į Balkanus 
— Viduržemio jūros pa
krantėse įvyks baisus že
mės drebėjimas. Kol visi 
trys diktatoriai busią gy
vi, tai visam pasauliui ro-

kur 
šan-

išro- 
karo

kapitalistai 
Amerikoj turėjo investinę 
daug milijardų doleriu. Tų 
Anglijos kapitalistų Šerai 
buvo parduodami, o pini
gai buvo kredituojami An
glijos vyriausybei. Savo 
keliu Anglijos vyriausybė 
savo kapitalistams atsi
lygino paskolos lakštais.

Bet Anglija nenori atsi
skirti su visu savo kapita
lu. Todėl ieškota kito bū
do apeiti įstatymą, drau
džiantį Anglijai teikti pas
kolą. Dėlto buvo pataria
ma atšaukti tą įstatymą. 
Bet pasirodė, kad iš to ne
didelė nauda tebūtų. A- 
merikos kapitalistai nėra 
linkę Anglijai paskolą 
teikti. Amerikos kapitalis
tų pasiteisinimas ne be 
pamato. Jei Anglija perei
to karo skolų nemokėjo, 
kada ji karą laimėjo, tai 
kaip jos žodžiui dabar ga
lima tikėti, kada yra pa
vojus jai karą pralaimėti?

dysis, kad kiekvienas jų 
turįs progos laimėti. Ka
ras baigsis vienų metų bė
gyje po to, kai Stalinas 
stos į karą. Japonija prisi- 
dėsianti prie Europos dik
tatorių ir kariausianti iš
vien su jais.

Vasarą 1941 metais viso
se šalyse, kariaujančiose 
prieš diktatorius prasidė
siąs dvasinis nubudimas, 
kurs demokratijas gaivins 
ir duos vilties laimėti.

1948 m. pasaulis pasiek
siąs baisiausios ekonomi
nės suirutės. Tada įvyk
sianti pasaulinė nusigin
klavimo konferencija, ku
ri savo pasekmėmis bū
sianti žymiausi žmonijos 
istorijoj, nes po to taika 
tęsis per šimtmečius.

Amerika būsianti įvelta 
į dabartinį karą, bet jokie 
priešai į šią žemę savo jė
gų neišsodinsia, nors gal 
bus bombarduojama iš pa
dangių taip, kaip Angljia.

Pasaulinės taikos sugrą
žinime žymią role atvai
dinsiąs Dūke of VVindsor.

Taigi pagal tą pranašys
tę pasaulio baisumai tik 
prasideda. Bet kadangi 
panašios pranašystės ne
išsipildo, tai dėl jų galime 
ramiai miegoti. X.

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.
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KAI ANGELAS MERGAITĖS 

LŪPOMIS PRABYLA...
Mylėkime, mylėkime: mūsų 

širdys tam ir leistos, kad my
lėtume.

šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlė.

Kada Velniai Mergaitės 
Bijo

Ne artistė ji, ir savo grožio 
niekam nepozavo. Ji nelūkuria
vo pedikiūrų, manikiūrų kabi
netuose... Kosmetika jos veido 
taip pat nešlifavo. O graži, tik
rai graži ji buvo! Vyriškos a- 
kys dažnai ją matydavo, maty
damos pamildavo; pamildavo ir 
ji, tik ši jos meilė nesutepdavo 
vyro širdies, nenuzulindavo, ne
išdžiovindavo jos pačios sielos.

Fotografijų amžių gyvenam. 
Be foto nė žingsnio. O koks tos 
perdaug mylėjusios mergaitės 
foto: kaip ji savo kūnu atrodo, 
kokios linijos, kokia jos figū
ra?..
— Ji buvo aukšta ir grakšti. 

Jos akys žalsvai žydros, plaukai 
šviesūs, bruožai švelnūs, taisy
klingi, rankos labai gražios. 
Jos veidas pažiūrėti taurus, 
proporcingas, odos spalva leli- 
jiška: kalbant apie Dievą pa
rausdavo, ir tatai jam teikdavo 
nepasakomo žavingumo. Visa 
jos tobuloji figūra rodė, kad ji 
nepasakomai skaisti ir dangiš
kai rami. Jos eisena labai rimta 
ir tuo pačiu metu paprasta, 
grakšti; ji tokia maloni, tokia 
lipšni, kad, ją pamatęs arba jos 
balsą išgirdęs, tuojau pajusda
vo jai pagarbos ir meilės.

Kaip visos mergaitės dažnai 
gražius, migdoliškus sapnus 
sapnuoja, taip ir ši Prancūzijos 
kalvų dievaitė, keistą sapną 
kartą sapnuoja.

Ji vaikščioja sodu. Netoli sa
vęs . du velniūkščius pamato, 
mažyčius, baisius. Geležiniais 
pančiais jie sukaustyti. Bet ap
link kalkių kibirą jie šokinėja 
nepaprastu vikrumu. Velniukai 
į ją degančiomis, išpūstomis a- 
kimis pažiūri ir, baisiai išsigan
dę į čia pat stovinčią statinę 
sumauna. Nežinia, pro kur iš
lindę. jie nudrožia i skalbyklą. 
Mūsų mergaitė, kaip ir visos

smalsi, bet kartu ir baikšti, įsi
nori sužinoti, ką velniukai ten 
oedarą. Ji užgniaužia baimę. 
Pribėgusi įknimbą skalbyklos 
langan.

Kada deginąs jos akių žvilgs
nis su velniūkščių žvilgsniu su
silieja, šie lyg proto netenka: 
ima dūkt per stalus, per kėdes, 
pasislėpti nuo jos ieško, lyg 
patrakę.

Mergaitė pabunda. Sapnas 
nubluko, išnyko. Tik neišnyko, 
neišgeso, bet amžių liko kerėjąs 
mergaitės žvilgsnis, nuostabi 
jos veido šviesa, angelu švie
čianti. Ši mergaitė, žemės ange
las, į save patraukė pasaulio 
širdį, atkreipė smalsias žmonių 
akis.

Mergaitė, perdaug mylėjusi, 
yra Marytė Pranutė Teresė 
Martin, 1873 m. Prancūzijos 
žiedų pasaulį išvydusi, o 1897 
m. jau žvaigždžių skinti iškelia
vusi, vos 24 metus saule težai- 
džiusi. Turi ji ir kitą vardą — 
Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės var
dą, turi dar trečią, ir šis pas
kutinis yra Šventosios vardas— 
ji Šventoji Kūdikėlio Jėzaus 
Teresėlė...

Iš “Maršas Jaunystei” 
(Bus daugiau sekančio antra

dienio numeryj).

Al, DIEVULIAU,

PASLAPČIŲ ŠEŠĖLIUOSE...
___________________________________

Meiles Žvejotojas
— Ak, kasos, puikios kasos,,o 

koki puošnūs garbiniai! — per 
kasas jis laužias į mergaitės 
širdį.

Kaip ji šoka! Lyg undinė, lyg 
vijurkas! — palieka jis kasas 
ir griebiasi už šokio: per šokį 
šoka jis į naują širdį... Per ke
lius metus išrūšiuoja toks tipas 
visą mergaitę nuo galvos lig 
kojų, išmėgina visą moteriškąjį 
gimnazijos personalą. Ką mes 
turim? Meilės žvejoto ją, net 
donžuaną, meilės komedijantą! 
Šitokiems boikotą turėtų skelbt 
kiekviena mergaitės širdis: jis 
dažnos širdį išmėsinėja, išmėsi- 
nėjęs nusigręžia, nusigręžęs nu
sispjauna ton pačion mergaitės 
naivion širdelėn ir robloja vėl 
kitos širdies žvejot.

Kaip žiūrėt į šitokią “meilę”? 
Čia jau nebe graži, tyra, ideali 
jaunos širdies meilė, bet dva
sios bankrotas.

Tiesa, yra ir tokių, kurie šito
kią “meilę” labiau pateisina: 
jei tik vieną mylėtų, vesti turė
tų, o ypač jaunose dienose, tai 
neįprasta, kartais net visai ne
įmanoma. Tad, esą, geriau su 
visomis, su visais, geriau šėlti, 
meile žaisti...

Šitaip galvojąs pamiršta: ’
meilė nedaloma... Jei jau yra ■

I
pirmoji meilė, ji tik rinktinei

tis...), bet mes visas prigimties 
aistras, visus polinkius, visas 
tendencijas tvarkom, tinkamą 
laiką pasireikšt joms duodami.

Pirmoji meilė tik tada nau
dinga ir tik tada pagal pasaulio 
Kūrėjo planą savo misiją atlie- 

; ka, kai ji yra tvarkoje, kai siau
tėt jai neleidžiama, kai jaunoj 
krūtinėj lyg pati ji sudega, ki- 

: tur neišsiliedama, nepersimes- 
dama.

Išteriojo mūsų šalį 
Ta prakeikta didi karė, 
Išteriojo jos kaimelius, 
Iškapojo jos miškelius. 
O tu, Lietuva, vaitoji 
Ant to ruso prakeiktojo, 
Jis išdraskė tau bažnyčias 
Ir išlaužė varpinyčias, 
Jis kapoja tavo sūnus, 
Plėšo drasko it kaip šunys, 
Ašarose mes paplūdę, 
Kad taip smarkiai jis mus žu-
O tu, rusai prakeiktasis, /do. meilė, ji vienam, vienai: jei čia 
Velnio tame tu pirmasis.
Atmink, kad nekaltas krau- širdžiai. Anoji meilės prekyba, 

z?33 mus4 aviantiūrą. išdykavimą ir nesi-Virs ant sprando drūto ruso. 
Ai, Dievuliau, pagailėk, 
Ant mūsų susimylėk. 
Išliusuok iš šios vergijos. 
Pagailėjęs tos žmonijos.

Lietuvių Dainos.

— Laimė meilėje. Dviejų sielų 
artimybes džiaugsme, dviejų 
širdžių jausme, — tvirtino Vai
dilute savo rašiny — Tėviškė.

Nors meilė daug kančios duo

da, ji nešykšti ir laimės. Paci
tuotieji Vaidilutės žodžiai turi1 
nemaža tiesos.

Rimčiau, teigiamiau tenka 
kalbėti apie tikrą, nuoširdžią 
meilę ar simpatiją, iš jaunos 
prigimties kylančią. Ir Vaidilu
tės anie žodžiai šitokią meilę 
liečia.

Ši meilė ne iš mados, ne iš 
apskaičiuoto reikalo “mylėt”: 
ji spontaniška, ugniakalniška, 
nenuvalkiota, nebiznieriška, ne- 
prekybiška.

Yra atstovų ir šitokią meilę 
smelkiančių. Tačiau meilės kaip’ 
meilės smerkt negalima.

Tik šitokia meilė reikia nor- 
muot, globot, tinkamą vagą jai 
išvagot, kad ji nekenktų, bet! 
padėtų jaunai mergaitei, jau
nam jaunuoliui. Ji turi būt lyg’ 
mokykla, bet gera, prašinanti, 
stiprinanti. Gyvenimo patyri
mas rodo: kas jaunose dienose i 
“meilės ligą’ žmoniškai perlei
do, yra psiehologiškesnis, jau
tresnis, lankstesnės dvasios už, 
tą, kurio širdies Amūras visai, 
nepalietė praskrisdamas.

Gal čia kas ir šitaip šmėkš- 
teltų: meilę reikia gniaužt — ji 
tvirkdo.

Tikras “cowboy”, filminio pasaulio žvaigždė — 
George Montgomery, kuriam arklys pašokdyti ant 
dviejų kojų tik vienas juokas.

Ką Bolševikai Žino Apie Staliną?
na Jo Darbuotojams.

Max Hoelz buvo labai 
veiklus komunistas Vokie
tijoje, kur jis bandė dina
mito pagalba įvesti komu- 

inizmą 1921 metais. Už sa
vo darbus buvo Maskvoje 
apdovanotas Raudonos 
žvaigždės ordinu. Bet kuo
met komunistai pasidavė 
Hitleriui 1933 metais jam 

pasas

Tvarkoma, siautėt negauda
ma meilė įprastai nebūna tvirk- 
domasis faktoriui. Nešvari pir
moji meilė — ne tikra meilė. 
Bet koks seksualinis elementas 
čia turi būti visu griežtumu ižo-' 
liuotas, išimtas.

Pastebėtas įdomus psicholo
ginis reiškinys: kai širdy gry
na, tikra pirmoji meilė, įsileist 
nešvarios kombinacijos stačiai 
bijomasi; čia viskuo purtomasi, 
kas žema. 
Seksualiniu 
niausiai tie 
meilė mados 
širdy jau pakrikimas.

Iš “M. J.”

valdymą rodo...
Kitas ir šiaip nušneka: meilė 

tegalima, teleidžiama tik mote- 
jrystės tikslu, o pirmoji jaunų 
:dienų meilė — ne moterystei,! 
ne moterystė jos tikslas: ypač 
mokyklos suole sėdint dirbt, ne 
romansuot.

Pagrindas teisingas. Tik nie-!
• kas ir netvirtina: reikia įsimy
lėt. Čia imamas jau įvykęs f ak

ytas: kas ir kaip >daryt, kai ši 
meilė jau kyla, kai širdis kitai 

i
širdžiai suliepsnoja...

Aiškiai, principiniai pabrėžia-i 
ma: nors iš prigimties pirmoji 

i meilė, tačiau vistiek ji turi būt 
stipriai valdoma. Daug kas iš džiųjų žirnių parodos iš- pradėjo snigti šiemet rug- 

! mūsų prigimties kyla ir turi sa- j 
ivo misiją tiek pačioj prigimty, I suinteresavo žiūrėtojus ir nietu yra apie 20 žemiau 
tiek gyvenime (pavyzdžiui pyk-

Roseanne Houston, sal-

Filminio pasaulio žvaigždė pasikabinus ant me
džio šakos supasi ir turi iš to malonumą.

šlykštu, netauru, 
palaidumu daž- 

verčiasi, kuriems 
dalykas ir kurių

lė, kiek pasislepia, bet bū
na taip šviesu, kad galima 
skaityti ir laikraštį.

Gruodžio mėn., žiemą, 
saulę galima matyti labai 
trumpai, teka 10 vai., o\ 
leidžiasi 2 vai. Žiemą čia| 
gana šalta ir daug sniego,!

(Tęsinys)
3. Constantine Oumansky 

— Stalino Atstovas
Amerikoje.

Dabartinis Sovietų Rusi
jos atstovas Washington’e 
yra žydas, gimęs Besara
bijoje ir gyvenęs Rumuni
joje ir Austrijoje iki 1922 
m., kuomet jis atvyko į
Maskvą. Jis Rusijoje gavo nebuvo suteiktas 
vietą prie Tass žinią a-1 sugrįžti Vokietijon, ir vė- 
gentūros todėl, kad moka į liau Staiinas jį likvidavo, 
daug svetimų kalbų. 

į gyveno Lux viešbutyje 
Maskvoje ir suteikdavęs 

į žinias OGPU slaptajai po
licijai apie komunistų vei
klą kitose šalyse. Visi Ou- 
manskio viršininkai kiek
viename skyriuje kuriame 
jam reikėjo darbuotis b 
vę pašalinti ir net 
dyti. Tarpe tokių 
buvusis bosas — 
gentūros vedėjas 
ky, Maxim Litvinov, Alex- 
ander Troyanovsky, pir
mutinis bolševikų atsto
vas Amerikoje, ir Vladi- 
mir Romm, Tass’o kores
pondentas Washington’e. 

j (Krivitsky — pp. 37-38) . 
, 4. Kaip Stalinas Atsilygi-

statytoja džiaugiasi, kad sėjo - Sept. mėnesį. Šiuo

’tuomi jais patenkinta.

Jis'jo lavonas buvo rastas u- 
peiyje netoli Maskvos, (p. 
35).

O kitas veiklus Vokieti
jos komunistas Kiepen- 

,berger, kuris paspruko 
Rusijon 1933 metais buvo 
1936 m. apšauktas Hitle
rio šnipu ir likviduotas.114-

sušau- (p. 40).
yra jo
Tass a-‘
Dolets-

Panašaus likimo susi
laukė daug kitų uolių ko
munistų. Kuomet atvyks
ta pasižymėję komunistai 
iš kitų šalių ir 
■Comintern lizdą 
je, ten atydžiai 
kiekvieną žodį ir
aprašo kas įvyksta, 
vieną minutę, (p. 51).

pjautuvas.

aplanko 
Maskvo- 

tėmija 
smulkiai 

kiek-

Prez. Roosevelto Planas
palankumas, tai ji ir ano 
karo skolas būt galėjus 
tomis salomis atsilyginti. 
Bet ji to tada nepadarė ir 
nei dabar tų salų nenori 
Amerikai užstatyti. Angli
ja, matyt, tikisi, kad A- 
merika galų gale sumink
štės ir rems ją be sąlygų. 
Tokio Amerikos suminkš
tėjimo ženklu yra dabar 
kongrese priimtas “lease- 

dend” bilius.

Prez. Rooseveltas, norė-
■ damas visokiais būdais
■ Angliją paremti, siūlo sa
votišką planą. Sako, gir
di, skolinkime Anglijai ne 
pingus ,o karo reikmenas. 
Po karo iš jos atsiimsime 
arba pinigais, jei galės tą 
padaryti, arba tomis pati 
karinėmis reikmenomis, 
kurių jai liks.

Galų gale tas planas ma
žai kuo skiriasi nuo pini
ginės paskolos. Kaip Ang
lija anuomet neatsilygino 
piniginės paskolos, tai 
kaip ją priversi dabar, jei 
ji, gavusi ant kredito ka
ro reikmenų, po karo jų 
nesirūpins grąžinti?

Kaip matome Amerika 
gatava teikti Anglijai ko 
didžiausią paramą. Bet 
Anglija keistai elgiasi. Ji 
kovoja už savo gyvybę pri
spirta prie sienos, o savo 
talkininkei Amerikai ne
nori garantuoti paskolos. 
O garantuoti ji gali. Ang
lija galėtų garantuoti A- 
merikos paskolas savo sa
lomis, kurių ji turi nema
žai Amerikos pakrantėse. 
Jei Anglijai būt rūpėjęs 
teisingumas ir Amerikos

zero.
Vasarą čia būna gana 

gražu; auga daug beržų, 
žydi gėlės, miškuose pilna 
žvėrių: meškų, elnių, ožkų 
ir kitokių.

I Čia yra visokios tauty- 
į Vasarą galima važiuoti bes žmonių, daug maišytų 
l žuvauti; uždirbama bežu- u* eskimų, j" j

n.™. .. . das balins Rnznvi

Laiškas Iš Alaskos
Sausio 28,1941. nakvoti kainuoja $2.80. 

Pusryčiai ten $1.00, o va
karienė kainuoja $1.50.Sveikas Senas Drauge 

Kazimierai,
Gavęs nuo Tamstos laiš-j 

ką, nudžiugau, bet iš kart 
nesupratau, iš kur jūs 
klausiate manęs apie Alas- 
ką.

Aš dirbu anglių kasyklo
se, dirbam 7 dienas per sa
vaitę. Uždirbame $8.60 per 
dieną. Pragyvenimas die
nai kainuoja $1.75. Toliau, 
viduryje Alaskos, bran
giau, ten viskas pristato
ma orlaiviu, o čia atveža
ma traukiniu. Čia eina tik 
vienas geležinkelis. Nuo 
Seward iki Fairbanks yra 
375 mylios. Traukinys ei
na dvi dieni. Naktimis nei
na. Traukinys sustoja prie 
viešbučio, kuriame per- tu. Apie 3 vai. nakties sau-

vaujant nuo $50 iki $75.00 
per dieną, bet žuvauti gali
ma tik 18—20 dienų, o rei
kia būti apie tris mėne
sius. Kaikuriais metais 
galima, kai kurie uždirbo 
net $3,000 per 3 mėnesius. 
Kaikurie turi savo aukso 
plovyklas, tie uždirba ge
rai. Auksą pradeda plauti 
kai nutirpsta sniegas, tai 
būna apie gegužės - birže
lio mėnesį. Toliau į šiaurę 
yra daug šalčiau. Ten at
veža maisto su laivu, ku
rio turi užtekti 4 mėne
siams. Ten saulė beveik 
nenusileidžia vdsaros me-

r jU vei
das baltas. Bažnyčių dau
giausia yra užsilikusių ru
sų. Matyt, kai pardavė A- 
laską, tai ir pasiliko nuo 
to laiko. Taigi tuo tarpu 
tiek; skubinu baigti, nes 
atėjo traukinys, kuriuo 
noriu, kad mano laiškas 
būtų išvežamas.

Tamstos žinomas,
Vladislovas Aleliūnas, 

Jonesville, Alaska.

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

’ O. S. Marden.

Tėvų Jėzuitų Gavėnios 
Misijos

Kovo 1 — 13: Šv. Petro ir 
Povilo par., Hazleton, Pa.

(Pr. Aukštikalnis).
Kovo 16 — 30: Šv. Juozapo 

par., Scranton. Pa.
(A. Mešlis ir Pr. Aukštikalnis). 

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

(Pr. Aukštikalnis).

Piety Amerikoje Kelionės 
įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.
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LIETUVOS KATALIKES MO
TERYS VEIKĖJOS UŽSIENY

ji buvo ir yra
meno ir neturtingų stu-

Didžiausia Lietuvos mo- padaryti; 
terų organizacija L. R. K." 
Moterų Draugija su 40 dentų patrone, 
tūkstančių narių yra kaip 
ir kitos Lietuvos organiza
cijos gyvenimo audrų pa
liesta ir nemažai jos narių 
randasi pabėgėlių tarpe. Iš 
centro valdybos sekančios 
dabar randasi užsieny: Po
nia Dr. V. Karvelienė 
(Bakšytė), rimta, energin
ga veikėja ir kalbėtoja da
bar randasi Berlyne su du
krele Ugnele ir vyru. Bai
gusi aukštąjį mokslą, Vo
kietijoj sugrįžus į Lietuvą! 
rankų susidėjus nelaikė, 
bet daug darbavosi katali
kų moterų ir kalinių tarpe, 
ypatingai su savo stropiai 
paruoštom ir įdomiom pa
skaitom. Ponia Karvelienė 
buvo inteligenčių moterų 
žurnalo “Naujoji Vaidilu
tė” redakcijos komisijos 
narė. Jos brolis a. a. kun. 
Bakšys savo laiku buvo di
delis visuomenininkas ir 
žuvo nuo lenkų klastingo 
smūgio prieš 20 metų Mer
kinėje.

Ponia, Aleksandra Vailo- 
kaitienė (kilusi iš Vil
niaus miesto), buvusi ‘Tal
kos’ komiteto pirmininkė 
randasi Berlyne su savo 
šeima. Jos ir jos bendra
darbių iniciatyva buvo su
ruošta prieš porą metų pir-
ma Moterų Menininkių,!kę M. Galdikienę (Drauge- 
(aukšto mokslo tapytojų, lytę), mergaičių mokytojų, 
skulptorių, keramikių) pa- Normai School direktorę 
rodą, kuri turėjo didelį pa- ir kitas kol kas žinių netu- 
sisekimą ir tęsėsi dvi sa- rime. Lietuvos katalikės 
vaites. Ne viena biedna moterys veikėjos būdamos 
piešėja yra dėkinga p. Vai- ne peteliškės ir ne vėjavai- 
lokaitienei, kuri davė pro- kės, bet rimtos ir kultūrin
gą per šią parodą pasirody- gos, sugebėjo išaugyti or- 
ti ir iškilti. Ponia Vailokai- ganizaciją, su kuria skai- 
tienė būdama bankeriaus tesi netik Lietuvoj, bet ir 
žmona galėjo gyventi tik užsieny. Į moterų veikimo 
savo rately ir nevargti, bet sukūrį buvo sutraukta 
ji norėjo ir kitiems gero daug gerų pajėgų. M. G.

Ponia Ona (Vasiliūtė) 
Pakštienė, buvusi iždinin
kė ir “Moterų Talkos” val
dybos narė randasi Wor- 
cester, Mass., savo gimtam 
miestely. Būdama Lietu
vos universitete lektorė 
kartu darbavosi prie mote
rų ir buvo tarsi tiltas tarp 

į Lietuvos ir Amerikos vei- 
■ kėjų. Ji ir-gi buvo “Naujo
sios Vaidilutės” redakci
nės komisijos narė.

Ponia M. (Tverskaitė) 
Maceinienė, su 2 mažais 
vaikais ir vyru randasi 
Berlyne (pakeliui) į Brazi
liją. Ji buvo viena iš ge
riausių meno kritikių Lie
tuvoj ir rašydavo straips
nius iš šios sryties į “Nau
jąją Vaidilutę” ir tt. Jos 
neseniai suredaguota ir iš- 

; leista vaikų maldaknygė 
turėjo didelį pasisekimą.

Ponia A. Gabaliauskienė 
(Rubliauskaitė), randasi 
dabar Chicagoj savo gim
tinėj (po didelės ir vargin
gos kelionės), o vyras su 
prakalbomis važinėja. Bū
dama Šiauliuose daug nu
veikė moterų tarpe ir už
sipelnė prideramą pagarbą 
Moterų Draugijos.

Apie ilgametę Moterų 
Draugijos centro pirminin-
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OPEROS ARTISTE VINCE 
JONUŠKAITĖ - ZAUNIENE

Turime neseniai gautų vai atgimti ir visus priešus 
žinių iš Berlyno, kad ope- nugalėti. Su daina lietuvis 
ros artistė V. Jonifškaitė- kėlė-ir gulė. Daina lietuvio 
Zaunienė randasi Vokieti-į išgyvenimo veidrodis. Čia 
joj su 2 vaikais, ir kad; ir saulės šviesus spindulė- 
ruošiasi atvykti Amerikon: lis giedrai užlūžta, ir rasos 
su gastrolėmis. Jos vyras lašelis vaivorykštės spal- 
Dr. D. Zaunius, buvęs už- i vom sumirga ir lietuvis su- 
sienio reikalų ministeris : šniokščia ir vėtros suūžia, 
pernai mirė. Apie artistę j Dainoj skambiai suvirpa 
duodame biografinias ži-'juoko gaida, tyliai nuaidi 
nias paimtas iš “Naujosios' nuskriaustos sielos dejonė 
Vaidelutės”. 1 ir vos girdimai nurieda

“Lietuva — dainų šalis, i gaili ašarėlė. Lietuvio sie- 
Daina įaugusi į lietuvio ■ los gyvenimas nuskamba, 
širdį. Daina padėjo Lietu- suaidi dainoj įvairiais ni-

Lietuvių Darbininkų Diena
Milžiniškas Lietuvių Sęskridis

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

Massachusetts
LDS ir “Darbininko” ir visų lietuvių darbinįnkų 

šiais metais metinis sąskridis įvyks sekmadienį, liepos 
27 dieną, Brockton Fair Grounds Parke, Brockton. 
Mass. Rengėjai to milžiniško lietuvių darbininkų suva
žiavimo ruošią puošnią programą ir įvairių dalykų, 
kurie ištikrųjų, manoma, kad tikras surprizas kiek
vienam atsilankiusiam.

Prašomos kitos organizacijos bei parapijos tą 
dieną nerengti savų parengimų, bet visi vykime ir da
lyvaukime milžiniškame lietuvių darbininkų sąskry
dyje, kuris, kaip viršui minėta, įvyks liepos 27-tą.

RENGĖJAI.

uansais ir todėl visai su
prantamas ir teisingas vie
nos žymiausių mūsų Ope
ros solisčių — Vincės Jo- 
nuškaitės - Zaunienės pa
sakymas: “Su daina gi
miau su daina augau, su 
daina gyvenu”. Jei nebūtų j 
danos, rodos, būtų žuvusi 
dalis mano sielos gyveni-' 
mo” — Tai tikros lietuvės 
žodžiai. Tik lietuvė gali 
dainą ne vien tik gražiai 
padainuoti, bet ir visa sa
vo būtybe ją išgyventi. To
kia yra ir Vincė Jonuškai- 
tė - Zaunienė. Ji ne tik ge
ra operos solistė, bet ir 

; puiki lietuviškos dainos in 
terpretatorė.

Lietuvos Šiaurėje—Auk 
ištaitijoj ant Viešintos u
’pės kranto skendėjo ža-Į 
’liuojančių medžių gausy
bėje gražus jonuškų ūkis. 
Tai dainininkės tėviškė, j 
Čia ošiančių medžių ir sro-j 
venančių upės svajingai 
nuteikta dideliame vaikų 
būryj praleido savo kūdi
kystės devintasis Jonuškų 
vaikas — Vincė. Daina ly
dėjo ją nuo pat lopšio. Mo
tina buvo garsi apylinkės 
dainininkė ir kiekvienam į jos XVIII konferencija, 
žingsnyj niūniuodavo ko-j Tos konferencijos svar- 
kią dainos pamėgimą. ! blausias dienotvarkės 

Lietuviškai skaityti ir punktas — partinių orga- 
rašyti Vincė mokėsi slap-| nizacijų darbas pramonės 
toj, Subačiaus kamendo-Tr transporto srityse. Įdo- 
riaus kun. F. Kemešio į-'mu pastebėti, kad i konfe- 
steigtoj, lietuvių mokyk
loj. Po to lankė ir rusų pra
džios mokyklą. Septynerių 
metų Vincė su savo sese
rim Stefanija dalyvauja 
bažnyčios chore. Savo su
gebėjimais stebina visus.

Voroneže, Rusijoj Vincė 
Jonuškaitė baigia gimnazi
ją ir svajojo būti mokyto-! 
ja. 1918 m. grįžta į Lietu-j 
vą ir baigia Kupiškyj mo-. 
kytojų kursus, mokytojau- j 
ja Surdegiu pradžios mo
kykloj. Energinga, jauna į 
mokytoja visa siela atsi-. 
duoda visuomeniniam dar-j 
bui. Ji ne tik vaikus moko, į 
bet organizuoja ir vietos 
lietuvių inteligentiją. Ren
gia vakarėlius, koncertus
— ir režisuoja, ir vaidina, 
ir chorą veda, ir pati dai
nuoja. žodžiu, dirba, kiek 
tik gali.

Savo pasirodymu lietu
viškoj operoj “Birutėj” ir 
Lietuvos chorų kursų kon
certe suįdomina muzikos 
žinovus, kurie, išgirdę jos 
balsą, ragina ją toliau stu
dijuoti muzikos meną. 
Naujalio, Žadeikos ir Tal- 
lat - Kelpšos patariama, 
Martyno Yčo, vėliau Vailo
kaičių materialiai remia
ma, 1920 išvyksta Vincė į 
Berlyno aukštąją muzikos 
mokyklą. Žymiausias jos 
profesorius Albertas Fi- 
sheris. Jis įdiegia savo au
klėtinei ne tik operą, bet ir j 
apskritai koncertinio dai- i 
navimo pamėgimą.

1922 m. išvažiuoja Vincė 
į Italiją taisyti paįrusios 
sveikatos. Čia kiek atsiga
vusi tęsia dainavimo studi
jas, kurias 1925 m. baigusi 
grįšta į Lietuvą ir stoja į 
Valstybės operą.

Kiekvienas jos sukurtas 
tipas yra gilaus, nuošir
daus meniško darbo išda
va. Vincė rimtai ir atsidė
jus žiūri į savo kūrybą — 
puikiai pasiseka jai sude
rinti scenos techniką su 
muzikalia kūryba. Popu
liariausia ji — Carmen. 
Taip pat ir kitos jos rolės
— pilnos, užbaigtos ir ryš
kios. X

Vincė Jonuškaitė yra ge
rai žinoma ir vertinama ne

I

i viešai. Tad galima būti ti-Į 
kru, jog į vad. liaudies ta-Į 

i rėjus pateks tie, kuriuos 
komunistų partija norės. 
Pęr šiuos tarėjus teismai 
pateks į visišką komunis
tų partijos priklausomy
bę, nes “tarėjai” turės tas, 
pačias teises, kaip ir pro-l 
fesionaliniai teisėjai, o jie 
pasiliko mažumoje.

Lietuvių Kalbos Darkytojai

Raudonarmiečiui Sviestas, 
Darbininkui Druska

Miestų mayorų susirinkime, kuris įvyko St. Louis 
mieste, paveiksle matosi New Yorko miesto mayoras 
F. H. LaGuardia (kairėj), klausosi, kai St. Louis mies
to mayoras B. F. Dickman kalba į susirinkimą.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
— Sovietų Lietuvos laik

raščiuose paskelbtas J. 
Stalino pranešimas, kad 
1941 m. vasario 15 d. Mas
kvoje šaukiama visa są
junginė komunistų parti- ! • i z*

| kaip sykis iššaukė bolševi
kų valdžios eksperimentai, 
kurie privedė prie prekių 
išnykimo iš rinkos ir prie 
atsargų sudarinėjimo. į 
Spalių 10 d. kovai su šios 
rūšies reiškiniais buvo 
specialiai pakeistas iki 
šiol veikęs Baudžiamasis 
Statutas, įvedant darko- 
niškas bausmes. Mažiau
sia bausmė buvo nustaty
ta 5 metams sunkiųjų dar- 

Ši bausmė 
Keli

Bei ka- asmenys šiomis katorgi-

,renciją leidžiama siųsti po bu kalėjimo, 
vieną atstovą nuo kiekvie- gali eiti iki 10 metų, 
nų 10,000 narių.
dangi Lietuvoje nėra nei nėmis bausmėmis jau bu 
dešimtosios to skaičiaus 
dalies narių, tai vis vien 
leidžiama siųsti 1 delega
tą. Numatydamas, kad 
tiktai vieno atstovo iš Lie
tuvos atsiuntimas reikštų 
didelį apsijuokinimą, tad 
Stalinas įsako, kad būtų 
atsiųsti dar po vieną ats
tovą iš šių pramonės ir su- bausmes pagriežtinti, 
sisiekimo centrų: Kauno ir! nuteistų jų 
Vilniaus.

Visoje Lietuvoje jau pra
sidėjo nauja mitingų ban
ga, kuriose priimamos re
zoliucijos, “entuziastiš
kai” sveikinančios Mas
kvos komunistų konferen
ciją.

— Prekybos komisaras 
“draugas” M. Gregoraus- 
kas atskiru paaiškinimu 
stengiasi nuraminti darbi
ninkus, kurie neišmano, 

i kaip turės išsiversti iš nau- 
j jai pastatytų katorginių 
J atlyginimų. Šis “draugas” 
ramina, kad “tokio būtino 
reikalingumo prekės”, 
kaip — druska ir degtukai 
esą net atpiginti. Matyti, 
Lietuvos darbininkai, Gre- 
gorausko galvojimu, turės 

i džiaugtis, pasūdydam i
duoną į druską ir užsiger
dami morkų 

i okupuotoje 
kia "arbata” 
muojama...

Toliau jis sako: “Pavyz
džiui, Kaune mes parduo
tame du kartus daugiau 
sviesto ir keturis kartus 
daugiau dešros, negu buvo 
parduodama kapitalistinė
je Lietuvoje. O taip pat šį 
tą reiškia”. Reikia pripa
žinti, kad tai tikrai “šį tą” 
reiškia. Juk Kaune prigrū
sta šimtai tūkstančių mas
kolių kareivių, tad jiems 
lietuviškas sviestas ir lie
tuviška dešra superkama. 
O Lietuvos darbininkui pa
silieka atpiginta druska’

I

kalba jie

pridesime, 
lietuviui

Spekuliantu Byla
—Sovietų Lietuvos auk

ščiausias teismas šiomis _ 
dienomis svarstė vadina- spręsdami 
mą spekuliantų bylą. Tai bylas, apsvarstyti 
pirmas atsitikimas raudo
nosios • Lietuvos teismų 

! praktikoje, kai tokios rū- 
I šies bylos pateko į aukš
čiausią teismą. Keliose by
lose prokurorai buvo pa
davę skundus, reikalauda
mi padidinti bausmes, tuo 
tarpu nuteistieji reikalavo 
bausmes sumažinti.

Kaip žinoma, sovietų 
Lietuvos apygardos teis
mai beveik kasdien turi 
spręsti bent po kelias vad. 
spekuliantų bylas. Šiose 
bylose kaltinamieji trau
kiami teisman už atsargų 
sudarinėjimą arba už pre
kių slėpimą spekuliacijos 
tikslais. Šiuos reiškinius

I

I vien Lietuvoj, bet ir už Lie
tuvos sienų. Ji yra koncer
tavusi Švedijoj. Danijoj, 
Latvijoj, Prancūzijoj, So
vietų Rusijoj, Estijoj ir ki
tur. Visur jos koncertų 
branduolį sudarė lietuviš
ka daina.

Visuomenė gerbia ir my
li Vincę Jonuškaitę ne vien 
tik kaip žymią operos pa
jėgą, bet ir kaip . tikrą lie
tuvę — menininkę ir vei
kėją”. M. G.

arbata, nes 
Lietuvoje to- 
plačiai rėkia-

— “Tarybų Lietuva” ra
šo: “Vienas mūsų skaity
tojas prisiuntė teisingą 
pastabą kino teatro “Kapi- 
tol” adresu, būtent: “Ka- 
pitol” kine šią savaitę ro
doma filmą “Inž. Kočino 
klaida”. Reklaminėje vi
trinoje labai metasi į akis 
ir kino administracijos 
padarytoji klaida: vietoje 
žodžio “klaida” parašyta 

! “klaidas” — sako skaity
tojas.

Laikraštis pastebi: “Pri
dėsime, jog kino teatrų 
administracijos tikrai ver
tos pėrimo. Labai dažnai i 
jų reklamose baisiai daug 
kalbos klaidų ir lietuvių ir 
rusų kalbos tekstuose. 
Laikraščių administraci
joms dažnai pristato to
kius tekstus, jog negalima 
suprasti, kokia 
parašyti”.

į Nuo savęs 
jog kiekvienam
yra aišku, kurios tautybės 
žmonės vietoje “klaida” 
sako “klaidingas”...

Todėl nenuostabu, kad 
sovietu Lietuvos kino te- 
atrų lietuviai nelanko. A- 
pie tai praneša ta pati ‘Ta
rybų Lietuva’, kuri sako: 
“Dabar lankantis kino te
atruose pastebima, kad tik 
retai kuriame esama dau
giau žiūrovų”. Pasak laik
raščio, taip esama todėl, 
kad kinai rodą senus fil
mus. Kaip žinoma, oku
puotoje Lietuvoje rodomi 
tiktai sovietiški filmai, o 
juos per kinus leidžia so
vietų Rusijos filmų ben
drovė “Glavkinoprokat”, 
turinti Kaune savo konto- 
rą. Kam Maskva siųs ge
ras filmas į okupuotąją 
Lietuvą? Juk Lietuvos ko- 
misariukai visą laiką tvir
tina, kad lietuvių tauta 
esanti atsilikusi nuo kitų 
tautu, kurias Stalino kon
stitucijos saulė šildo jau 
daugelį metų. O atsilikė
liams pakanka ir senų, nu
dėvėtų filmų.

— Fabrike “Medis” vyr. 
bugalteriu paskirtas Do
vydas Rozenbliumas.

vo nuteisti.
Tačiau sovietų Lietuvos 

aukščiausias teismas pri
ėjo išvadą, kad žemesnieji 
teismai per daug “huma
niškai” teisia vad. speku
liantus. Spręstose bylose 
buvo patenkinti beveik vi
si prokurorų reikalavimai 

o 
skundai prieš 

per aukštas bausmes buvo 
atmesti. Aukščiausias tei
smas pasisakė, kad apy
gardos teismai skirią dau
giausia minimalines baus
mes — 5 metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Pagal 
aukščiausiąjį teismą, teis
mai “per daug liberališkai 
elgiasi su spekuliantais, 
skirdami jiems mažas 
bausmes”. Be to, teismai 
privalo kiekvieną kartą, 

spekuliacijos 
turto 

konfiskacijos ir teisių su
varžymo klausimus.

Okupuotoje Lietuvoje į- 
sigaliojus sovietų Rusijos 
bolševikiškam baudžiama
jam statutui, dabar Lietu
vos teismai turės taikyti 
tokias pat bausmes, kaip 
Maskolijoj. O ten mirties 
bausmė yra normalinė 
bausmė.

Gruodžio 14 d. sovietų 
Lietuvoje pradėta rinkti 
vad. liaudies tarėjai. Pa
gal teisingumo komisaro 

; instrukciją, kiekvienam 
liaudies teismui turi būti 

■ priskirta ne mažiaus kaip I Krėvė - Mickevičius statu- 
ipo 100 šių liaudies tarėjų, tą sudaręs pagal sovietų 
I liaudies teismų yra 132. Gudijos ir Ukrainos pa- 
Liaudies tarėjai turi visas1 
profesionalinio teisėjo tei
ses ir atlieka visas teisėjo 
pareigas. Įdomu pasižiūrė
ti, kaip šie liaudies tarėjai 
renkami. .Kandidatus sta
to susirinkimuose komu
nistų partija, komunisti
nis jaunimas, progresinės 
sąjungos, kooperatyvai, 
raudonarmiečiai ir vals
tiečiai. šiuose susirinki
muose, kaip pasakyta, tei
singumo komisaro ins
trukcijoje, balsuojama

Adv. Stasio Gabaliausko 
Prakalbos Wyoming Klony, 

Pa.

i
Ateikite ir išgirskite Įdomių 
žinią apie Lietuvos padėti.

Į VVyoming Kloni atvyksta 
garsus kalbėtojas advokatas 
Stasys Gabaliauskas. Jis savo 
akimis matė raudonųjų užplū
dimą Lietuvos, kurie su lietu
vių išgamų talka likvidavo jos 
nepriklausomybę. Jis pergyve
no Lietuvos vadų areštus, ste
bėjo neva seimo rinkimus ir ki
tus raudonųjų prajovus. Jis 
vaizdžiai nupasakoja pergyven
tas ir tebegyvenamas tautos 
kančias ir nurodo būdus Lietu
vos gelbėjimui.

Kviečiame ir raginame kiek
vieną lietuvi ir lietuvę atsilan
kyti j adv. Stasio Gabaliausko 
prakalbas ir išgirsti Įdomių ži
nių apie Lietuvos padėtį.

Įžanga veltui.
Advokato S. Gabaliausko pra

kalbos Įvyks šiose vietose:
Trečiadienį, kovo 12-tą, 8 P. 

M. Šv. Perto ir Povilo parapijos 
svetainėje. Sugar Notch.

Ketvirtadieni, kovo 13-tą. 8 
P. M. Šv. Marijos parapijos 
svetainėje, Wanamie.- —

!

— Lituanistikos institu
tas Vilniuje perėmė gudų, 
žydų ir lenkų mokslo 
draugijas. Jis taip pat pa
sisavino Lietuvių Mokslo 
Draukijos turtą. Netrukus 
būsią perimti Vaižganto ir 
Maironio muziejai Kaune. 
Pats Lituanistikos Insti
tutas būsiąs perorgani
zuotas į “Tarybų Lietuvos' 
Mokslų Akademiją”. Prof.

vyzdžius.

I

I 
I 

I I

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 

Priedermes
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 

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

Kaina Tik 25c.
Siųskite užsakymus:

“DARBININKAS”
366 W. Broadtvay, So. Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LOWELL. MASS
Zigmas Stanevičius šiomis 

dienomis sugrįžo iš Šv. Juozapo 
ligoninės ir kasdien stiprėja.

Adomas Junevičius sunkiai 
serga jau penktas mėnesis. Lin
kime pasveikti.

Parašė

metų darbuojas jau su daug 
parapijiečių, ir yra laikomos 
net keturios šv. mišios. Dabar
tinis klebonas yra kun. V. Ma- 
sevičius.

Po pamaldų kun. J. Jonaitis 
aplankė senus bendradarbius,
parapijos kūrėjus, ir ne vienam 

'pasirodė ašaros akyse, prisi- 
Į minus tuos laikus, kuriuose 

Agota Nedveskienė nuvesta į drauge dirbo su šiuo dvasios 
Šv. Juozapo ligoninę. Sveikata vadu. Rep.;

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

------IK-------

STACIJOS

Kiln. Pr. Juškaitis

sumažėjo.
PHILADELPHIA, PA. i

tt 
tt

Kiek teko sužinoti, sekantieji: 
lietuviai jaunuoliai išėjo į ka-į 
riuomenę: Mykolas Šiukšta. 
Jonas Blaveskas, Jonas Kriau-; 
čiūnas ir Alfonsas Baumila.

Švento Kazimiero Diena
Kovo 4-tą dieną, Šv. Kazimie

ro bažnyčioje iškilmingai pami
nėta mūsų Lietuvos Globėjo 
šventė. Apeigos prasidėjo kovo

Marijona Morkūnaitė lietu-^ios dienos vakare su Mišpa- 
vaitė įstojo į Amerikos kariuo- ra:s- kuriuose dalyvavo dauge- 
menę. A. N. C., dirbti slaugėsllis sveči4 kunigų iš apylinkės, 
darbą. Sveikina visus Lovvellie- Kun- J Neverauskas, vakaro

i Q
21

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

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

DARBININKAS |

Fu c

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
1 

I 
--------------- T.------------------------- —,-------------------------------

čius. Jei kas norėtų jai parašy- pamokslininkas, įdomiai ir pa
ti laiškelį. Štai jos antrašas: — girtinai išdėstė mūsų mylimojo 
Miss Mary Markham 2nd Lieut. globėjo gyvenimą ir dorybes, 
A. N. S. Fort Jackson South prirodydamas ypatingai, jogei 
Carolina. Šventojo atgailos dvasia turėtų

_________ . ir mumyse atsigimti šios Šv.
Seniai žmonės kalba apie nau- Gavėnios metu.

ją duonos kepyklą. Pereitą tre- Sulaukę rytojaus, parapijie- 
čiadienį susirinko būrelis žino- čiai maldingai ir gausiai susi
mų ir svarstė apie suorganiza- rinko tinkamiausiu būdu iš- 
vimą naujos lietuviškos kepyk- reikšti savo meilę ir prisiriši- 
los. Išrinkta komisija, kuri su- prie garbingo Lietuvos Ku- 
rinkus daugiau informacijų, nigaikšcio ir Šventojo — bū- 
sekančiam susirinkimui išduos tent, išklausant Šv. Mišių ir ap- 
raportą. Mintis yra sudrgani- lankant Dievo Stalą. Po pasku- 
zuoti korporaciją ir ją prijung- tinių Šv. Mišių, kun. Vasiliaus- 
ti prie American Bakers Asso- kas pasakė gražią, tam tinka- 
ciation. Ta pati, mą pamokslą. Ypač, uoliai ir

___________ širdingai jisai išpasakojo da
bartinį liūdną Lietuvos padėtį, 
ir meldė žmonių neužmiršti sa
vo priedermės, kaipo tautiečiai. 
Vakaro metu vėl buvo atlieka
mos Mišparų pamaldos, laike 
kurių kun. J. Bagdonas pasakė 
įspūdingą pamokslą apie Šv. 
Kazimierą, išsižadėjimo pilną 
gyvenimą. Užsibaigus Šventės 
apvaikščiojimui, visi šios para
pijos tikintieji jaučiasi jų mal
dos ir prašymai prie Lietuvos 
Globėjo dėl stiprybės ir pagal
bos savo gimtąjai Tėvynei bus 
veikiai išklausytos ir jųjų uolu
mas

DETROIT, MICH.
Detroite lankėsi kun. J. Jonai

tis iš Tucson. Arizona. Šv. Kry
žiaus Vengrų parapijos. Prela
tas Nagy buvo nuvykęs patai
syti sveikatą į Tucson, Arizoną. 
Kadangi ten dar daugiau susir
go tai kun. Jurgis Jonaitis par
vežė jį atgal į Detroitą.

Šv. Kryžiaus parapijoj lietu
viai sukūrė Šv. Petro parapiją 
1920 m., bet į pirmas pamaldas 
lankėsi tik trys parapijiečiai, 
.vėliau bažnyčia buvo pastatyta 
ant Longworth ir Mullan.

Po keturiolikos metų apleidi
mo šios parapijos, kovo mėn. 2 
d., sekmadienį, kun. J. Jonaitis' 
laikė sumą ir pasakė gražų pri-1
taikintą pamokslą, pabrėžda- manas pavojingai serga DuBois 
mas. kad jis pradėjo iš pradžių ligoninėje, ir nuoširdžiai prašo, 
darbuotis tik su keliais parapi- kad visi pasimelstų už jo grei- 
jiečiais, bet dabar po dvidešimt tą pasveikimą. Rap.

ŠS

Lietuvos Nepriklausomybės 
"16 Vasario" Minėjimas

išlikti sveikas; d) Lietuva 
auka naciškai - komunistinio 
totalitarinio suokalbio, žemiau
sios rūšies. Nacis ir ruskis-bol-

kviesti žymiausius veikėjus ir 
artistus iš visos lietuviškos A- 
merikos. Juk beliko vos mėne
siai iki vasaros, i) Lietuvai 
Gelbėti Taryba gi turėtų imtis 

j dar antrą istorinį darbą atlik- 
|ti: atatinkamu laiku priruošti 
ir sušaukti visuotiną Amerikos 
lietuvių

yra mą.
Broliškos

— 5. —

Talkos sei-

{■-

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI

i 
i

Montrealo Žinios

ŠVENTAS RASTAS

M imt realo Lietuviai Iškilmingai 
Minėjo Vasario 16 dieną

Viso laisvo pasaulio lietuviai 
šiais metais paminėjo su dides
niu pasiryžimu vasario 16 die
ną, mūsų Tėvynės atgimimo 
šventę. Nors begalinį liūdesį 
jausdami savo širdyse, bet, 
tvirtą pasiryžimą reikšdami sa
vo veiduose, petys petin rinko
si šimtais į svetaines, kad pa
reiškus demokratiniam pasau
liui, kad mes lietuviai savo bu
vome išksikovoję nepriklauso
mybę ir šiandien netekę jos, 
mes stojame vėl į kovą.

Ta mintimi Montrealo lietu
viai susirinko į Šv. Kazimiero

ir visų lietuvių mylimas, garsus 
kalbėtojas, kun. J. Balkūnas 
kalbėjo apie porą valandų lai
ko. Mes montrealiečiai niekados 

I

negalėsime pamiršti, jo šitų pa- 
trijotiškų prakalbų, kurios bu
vo tikrai jaudinančios.

Mūsų parengimai neapsieina 
• be komiškų dainelių, kurias 
'dažnai linksmi dainininkai —V. 
Kajackas ir V. Bobelis — pasi
rinkę dainų, mūsų publiką pri
juokina. Jie ir šį sykį keletą su- 
! dainavo. Toliau išėjo Žemaičių 
rūbais pasipuošusios dvi pane
lės, Ramutė ir Irena Ivaškevi
čiūtės, kurios yra prie jauna
mečių choro, sudainavo: “Kaip 

. , .iprisiminus Tėvynę” (jų moti-parapijos svetainę, užpildydami . . , r , .... . nos parašyta). Irena padainavonet ir pasienių sėdynės. Mat vi-j 
si žinojo, kad šiais metais Ka-| 
nados Lietuvių Sąjunga, i-----
dama vasario 16 d. paminėjimą, 
pasikivetė žymų kalbėtoją, kun. Į 
Joną Balkūną. Taip pat atvyko' 
iš Quebeko kun. Andriuška ir 
kun. Poška, kurie atvykę iš U. I 
S. A. studijuoja aukštesnius 
mokslus universitete.

K. L. S. pirmininkas A. Saka
las trumpa kalba atidarė vaka
rą ir perstatė programos vedė
ju Vyt. Sirvydą iš Rouses Point, 
N. Y. Parapijos choras sugiedo
jo keletą dainelių. Po to sekė 
kun. Andriuškos švelni kalba. 
Po jo kalbos, panelė Fr. žižiū- 
naitė 11 metų, padainavo solo: 
“Ko Liūdi Broleliai”. Po jos se- Jasaičiai, Ivaškevičiai 
kė, Montrealo jauniausia, 
šešių metų, šokėja ir daininin- įr sūneliu, Šalteniai, Kilimonis 
kė, panelė Kilimonytė, kuri sa- su dukrele, panelė Elena Ban- 
vo šokiais ir dainelėmis mon- džiūtė, J. Jotkus, J. Yla, A. 
trealiečius linksmina jau per, Vaitkus, Kazinavičienė su duk- 
pastaruosius tris metus. Ji pa- rele, J. Leckevičius, V. Širvy- 
dainavo: “Barė mane motinėlė” das ir A. Zinaitis su sesute Ma- 
ir “Žiaurūs priešai Lietuvos”.1 ryte. Pokylis baigėsi Lietuvos 
Toliau kalbėjo kun. Poška, vie- himnu. Koresp.
tos klebonas kun. J. Bobinas'Tr

I
Liet. Vytauto klubo J. Šarkis, 
kurie savo jausmingoms kal
boms sukėlė karštų plojimų sa
lėje.

Visiems yra gerai pažįstamas prašo pasimelsti

solo: “Mano gimtinė” ir “Kur 
I giria žaliuoja”. V. Kajackas 

5*^ puikiai padainavo solo — La 
j Traviata! Montrealiečiai norė
jų daugiau tokių jaunuolių tu
rėti. Panelė Juodytė, kuri pir
mą kartą pasirodė mūsų scenoj, 

i savo švelniu balsu gražiai pa
dainavo. Vakaras baigėsi Lie
tuvos himnu.

Svečiams Pagerbti Vakarienė 
Linksmoj nuotaikoj vakarui 

pasibaigus vietos darbuotojai 
papuošė gražų stalą ant scenos, 
pakvietė visus svečius užkasti. 
Su garbingais svečiais - kuni
gais dalyvavo sekančios šei
mos : Sakalai, Pazniokaičiai, 

x v cusavv SU duk-

tik relėmis, Čižiūnai su dukrelėmis

skirstantis p. Šupenis 
narių var-

(Tęsinys)
— 4. —

Stovėdamas prie to milžiniš-:j 
ko Lietuvos Nepriklausomybės
Paskelbimo 1918 metais Vilnių-lSevikas susitarę’ pavedė

, Pabaltijo valstybes aziatiškamje paveikslo, kuriame dominuo- J J
jaučia asmenybe yra Dr. Jonas ‘■o^izmui; bet lietuvių tauta 
Basanavičius tarpe kitų 19-kos tautiniu susipra-
...... . . timu ir pasirinkusi pasyvų atsi-;lietuvių tautos atstovų, pasira-; r J * 1
susiu Nepriklausomybės Aktų. sPyrim,i ™to* P“1'
.. . t i- x • x priešinimo, kaip pirmiau atsi-Lietuvos Įgaliotas Ministras p. r r
* . • - t laikė ir atgimė, — atsilaikys irŽadeikis kalbėjo į susirinku- J

, j-jju dabar ir vėl bus laisva, e) Lie-sius svečius, kurių didžiuma (
. A -i i- x - - tuvių tauta yra suvereninė irbuvo Amerikos lietuvių jauni- *

T . , ... .... nemirtinga; kai jos laisvę kid- 4,mas. Jo balsas skatino viltį, ra- ° J ;
... . . . nepino rusai - bolševikai, mūsųgino prie didesnių darbų ken- . __ x i

tantiems broliams ir sesėms va
duoti. Lietuvos atstovo mintim 

i pritardami čia pat kalbėjo ir ki
ti. Štai jų pareikštos mintys: ■ 
a) Lietuvos nepriklausomybės 
užgimimas 1918 metais įvyko 
dėl lietuvių tautinio susiprati
mo, dėl demokratybės pradų 
prasiveržimo ir dėl patogių ka
ro įvykių; Lietuvių tautos tau
tinis susipratimas yra dabar 
keleriopai sustiprėjęs, todėl yra 
tai laidai ištvermės ir laisvės 
kuri turės sugrįžti. Amerikos 
lietusių kilantis sąjūdis ir tai 
ten Lietuvoje tai čia Amerikoje į 
prasiveržęs lietuviškojo jauni
mo entuziazmas yra užtikrini
mas, kad pastangos bus vaisin
gos džiaugsmu, b) Dabartinis, 
karas yra reakcija prieš patį 
demokratizmą ir jo laimėjimus; 
prieš mažųjų tautų laisvę ir ne
priklausomybę, prieš laisvos i- 
niciatyvos žmogų. Dėl to tai ir 
Lietuvai lemta kęsti su žmonija 
ir su kitomis kentančiomis tau
tomis ir drauge su jomis laimė
ti. c) Komunizmas, ypač rusiš
ko bolševizmo typas, fašizmas 
ir nacizmas dabar veikia kaip 
tikri karo sąjungininkai; jų 
metodai gan greit vienodi: daž
nai prisidengę viliojančiais pa
žadais, jie betgi imperializmo 
keliais; juos jungia neapykan
ta demokratizmui, kuris jiems 
pavojingas, nes yra galinges
nis, natūralesnis; komunistinis 
ar nacinis totalitarizmas, pa
vergdamas suverenines tautas, • 
aiškiai siekia ne vien kontinen- 
talinio, bet ir pasaulinio viešpa
tavimo,-bet ar tas jiems nepa
siekiamas ? Itališkas fašizmas 
jau priėjo galo, o rusiškas bol
ševizmas vos tik laikosi patai
kaudamas ir raitydamosi prieš 
nacizmą: nacizmas, prarijęs fa
šizmą ir bolševizmą, negi gali

t

atlygintas.
Parapijietė.

DUBOIS, PA
Jau mėnuo kai kunigas Brig-
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Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau 
atspausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai, kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausias 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.
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Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadvvay So. Boston, Mass.
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visų laisvėje gyvenančių lietu-i 
vių yra šventa pareiga padėti 
savo broliams nusikratyti bol- 

_  ševikišką baudžiavą ir atstaty
ti sulig Dievo ir žmonių įstaty
mus jiems prigulinčią laisvę, 
savarankumą ir krašto nepri
klausomybę. f) Kad mūsų lais- 

įvėje gyvenančių lietuvių pagel- 
įba būtų reali ir tikslinga, pa- 
■ mirškime asmeniškas ambici
jas; padėkime į šalį siaurus 
partiviškumus; susirinkime or
ganizuotai ir padėkime ant sta
lo visus mūsų senus ir naujus 

' planus; perkratykime mūsų pir- 
mesnius nutarimus ir nusista- 
tymus, patikrinkime praktišku
mą dabartinių metodų ir pada
rykime tokias reformas ir iš
vadas, kurias mūsų pastangoms 
užtikrintų pasisekimą ir mūsų 
pagelbos efektingumą, g) Ame
rikos lietuvių sutartinė talka, 
žinoma Lietuvai Gelbėti Tary- 

' bos vardu, kuri faktinai yra tik 
tarpsrovinių paliaubų išraiška, 
— yra juk aiškiai reikalinga 
persitvarkymo, kai norima rim
tai ir galingai teikti taip reika
lingą pagelbą. L. G. T. atlikusi 
istorinės svarbos žygį Vašing- 
tonef vargu įveiks kitus uždąvi- 
nius atlikti, kurie reikalingi il
gesnio laiko ir daugpusiško pla
navimo, nebent ji atsisakytų 
nuo savo “liberum veto” prado 
ir pasirinktų darbingesnį būdą. " 
h) Materiale pagelba Lietuvos 
atstatymui, pradėta tarpsrovi- 
nėje paliaubų atmosferoje ir

t

paakstinta “16 vasario” progo
mis, turėtų plaukti nepersto
jančiai kaip upelis. Tam tiks
lui organizuotoji visuomenė 
kiekviename didmiesty tegu 
malonės neatidėliojant ir pa

skubomis suplanuoti ir paskelb

ti pas save masintus broliškos 

talkos mitingus rir į juos pa-

«

I

I
Prieš 

pareiškė Draugijos 
du padėką maloniems šeiminin
kams už patirtą vaišingumą ir 
kad Draugija prisidės su savo 
auka Lietuvos atstatymui.

Nepriklausomybės šventės 
diena ištolo 16-toj gatvėj metė
si į akis didingai prie Pasiunti
nybės plevėsuojanti Lietuvos 
trispalvė vėliava. Tai metėsi į 
akis ir žurnalistams. Pastabi 

■ “Times - Herald” koresponden
to akis sekančią dieną reiškė 

! pasigerėjimo Lietuvos vėliavos 
spalvomis ir pastebėjo, kad tos 
pačios vėliavos spalvos buvo 
parinktos ir suderintos Pasiun
tinybės gėlių dekoracijose. Ben
drai, visa Vašingtono spauda 
tinkamai paminėjo šių metų 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimo dieną.

Nepriklausomybės šventės 
minėjimas Vašingtone dar ne
baigtas. Vasario mėn. 22 d. šeš
tadienį, Amerikos Baltijos 
Draugija ruošia bendrą Lietu- 

jvos ir Estijos nepriklausomy
bės minėjimą.

i Baigiant šias neužmirštamas 
(jaukumo ir nuoširdumo šven- 
jtes Lietuvos Pasiuntinybėje Va
šingtone aprašymą, su širdgėla 
prisiminame saviškius Lietuvo
je ir tremtinius - pabėgėlius. 
Keletas pabėgėlių, čion atvyku
sių, p. Žadeikiui parašė šitaip. 

| “Išaugę laisvos Lietuvos pa
dangėje, suaugę su jos žeme ir 

” žmonėmis, mes kartu išsiaugi- 
noms ir užsigrūdinom savyje 
laisvo lietuvio dvasią. Šiandien

«
išvyti iš brangaus savo krašto, 
nustoję visko kas artima ir 
brangu, mes likome tik savimi, 
tik lietuviais. Tą vienintelį liku
sį mums turtą neduosime nie
kam. Tai ką mums seneliai ir 
tėvai yra įkvėpę ir įsakę, kas 
buvo jiems švenčiausia ir bran
giausia — laisva Tėvynė Lietu
va —tas yra mūsų vienintelis 
noras ir viltis.

“Minėdami pavergtos Lietu
vos šventę, mes reiškiame išti
kimybę mūsų Atstovybei ir lin
kime geriausio pasisekimo ir 
ištvermės jos sunkiame darbe.

“Valio pavergta, nuskriausta, 
bet mūsų širdims brangi Lietu
va!”

Prisimintina taip gi gauta iš 
Europos radiotelegrama, adre-

suota Lietuvos Pasiuntinybei, « 
bet taikoma visiems Amerikos 
lietuviams:

“šešioliktos vasario proga 
sveikinimai užjūrio broliams 
šūkiu: TIKĖKIME, KOVOKI
ME!”

pasirašo: SEPTYNI.
Dėl to parašo — septyni — 

šiam reporteriui teko terautis, 
ką jis reiškia. “Septyni” vei
kiausiai reiškia septynius žym. 
asmenis. Tai balsas lietuvių iš 
anapus juros.

Taigi kovokime ir negailėki
me savo centų ir laiko ir ener
gijos, Lietuvos nepriklausomy
bei atvaduoti; tikėkime, kad 
gal būt jau sekančią 16 vasario 
dieną švęsime pačioje Lietuvo
je.

Tėvo J. Kidyko Misijų 
Maršrutas

Tėvas Jonas Kidykas, S. J., 
už atsiverti

mą nuo Dievo atsitolinusių 
žmonių šiose parapijose: 

. Kovo 24 iki 30, Šv. Antano 
par. Cicero, III.

Kovo 31 — bai. 7, Šv. Jurgio 
par., Rochester, N. Y.

I Bai. 8 iki 13, Šv. Alfonso par. 
; Baltimore, Md.
į Bai. 20 iki 24, Šv. Jurgio par., 
Utica, N. Y.

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

(Pabaiga)
Spec. Korespondentas.

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimų 
reumatiikų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Ezpelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamų pa
lengvinimų. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati- 
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Erpellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

NAUJAS TESTAMENTAS 
ir EVANGELIJOS

Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats
pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas 
Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 
Knyga 416 pusi. Kaina tik $4.00.
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Antradienis, Kovo 11, 1940 DARBININKAS ' T
*:<

[vietinės žinios
ŽINUTES

Šv. Petro lietuvių parapijos 
kunigai, bažnyčioje, pagyrė pa
rapijiečius už taip gausų lanky
mąsi prie Sakramentų Šv. Mi
šiose ir pamaldose, per Gavė
nią.

bes viešnias. Žmonių buvo arti
pilnė salė.

Garbė sodalietėms ir jų dva
sios vadams už lietuvišką veiki
mą.

Sekmadienį, po vakarinių pa
maldų, bažnytinėje salėje, L>aw-) 
renco Sodaliečių dramos Rate
lis, kun. J. Skalandžio vadovy
bėje, labai tinkamai suvaidino 
gražų tikybinį veikalą “Švento
ji Teresė”. Šiuomi jos atsimokė- . 
jo So. Bostono sodalietėms už 
perstatymą kun. Jenkaus vado
vybėje, Lavvrence, “Prarastą 
Pašaukimą”, Ilgam veikalui 
pasibaigus So. Bostono sodalie
tės pavaišino savo bendradar-

Trečiadienį, 7:30 vai. vak., 
Šv. Petro par. bažnyčioje, bus 
laikomos Šv. Teresės Novėnos, 
ir Gavėnios pamaldos.

Kovo 14, 15 ir 16, Bostono A- 
renoje, St. Botolph St., Bosto
ne, įvyks diecezijos basketball 
ratelių rungtynės dėl J. E. Kar
dinolo taurės.

Penktadienį, vakare, po 
pamaldų, bažnytinėje saieje 
laikomas parapijos veikimo 
misijos susirinkimas.

pa
bus 
ko-

DAKTARAI

Kitą sekmadienį, 3 vai. p. p., 
ir 7 vai. vakare, bažnytinėje sa
lėje bus rodomi religiški 
tami paveikslai “Erškėčių 
nikas”.

kru-
Vai-

ligo-

nu

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadvvay,
S*. Boston, Mas*.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki r\ vaL dieną 
Suhatomi* nuo 9 iki K „_Lvakare 
Nedaliomis nuo 9 i'L dieną

(pagal

Tel. TROwbridge 6330.

John Beg

Kovo 9 d., mirė, miesto 
ninėje, Valerija Laučkienė, 51 

' metų, gyv. 393 E. 5th St. Ji pa
dėjo Vabalninku parapijos. Ame
rikoje pragyveno 32 metų. Pa
liko vyrą Povilą, tris sūrus, 
[dukterį, du broliu ir dvi seseri. 
Laidojama kovo 12 d., 

iš Šv. Petro par.
Naujos Kalvarijos kapuo-

i

į, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Camoridge, Masa

Ofiso Valandos. 2 — 4 ir 6 — &

ĮVAIRUS SKELBIMAI

A. M. Dambrauskas 
KARPENTERIS, PENTORMJS 
Abelnai taisau viską prie Namo 

Ii Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

WOODSTOCK
TYPEWRITERS

VVoodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

ryte, 
čios, 
se.

9 vai. 
bažny-

Misijų Kankinys
Pasaulio įžymus misijų 

darbuotojas, Tėvas Nuss- 
baum, neseniai plėšikų nu
žudytas. Tėvas Nussbaum, 
kuris darbuojasi Tibet, že- 

'mėje, yra buvęs narys Pa
ryžiaus Misijų Draugijos.

Bažnyčia Perkelta K Myfių

l: > -jg «■■■ r i ■ jr-R iri" =3e=nea^BE—M

Prie kiekvienos parapijos, kiek
vienoj kolonijoj įsisteikite lie- < 
tuvišką knygyną, kur iš praei
ties darbų semsite stiprybę sun
kiems ateities darbams!

kad atbėgėlių antplūdis prasi
dėjo jau aštuoni metai atgal ir 
kad visą laiką ėjo nenustoda
mas. Išpradžių daug vokiečių ir 
Vokietijos žydų gavo užsiėmi
mo Amerikos aukštesnėse mo
kyklose ir universitetuose. Da- 

;bar jau visos laisvos vietos už
gimtos. Ir be to atsirado stiprus 
pasipriešinimas iš jaunų ameri
kiečių pusės, kurie liko be dar
bo, kadangi tos vietos, į kurias 
jie tikėjosi gausią paskyrimą, 
buvo atiduotos svetimiems. Ne
manau, kad bent vienas lietuvis 

įgalėtų gauti tokią mokytojo ar 
profesoriaus vietą. Jau pervėlu. 
Tas pats liūdnas vaizdas gauna
mas ir kitose profesijose. Ame
rikiečiai nebenori svetimų įsi
leisti. Amerikiečiai, kurie buvo 
gatavi padaryti asmeniškų au
kų, kad tik galėtų pabėgėliams 
padėti, laukia ir iš atftėgėlių to
kio pat nusistatymo. Ir atbėgė- 
liai turi suprasti, kad jiems 
prasideda naujas gyvenimo e- 
pochas, kad jie turi persiorien
tuoti, kad ir jie turi būti gata
vi daryti auką. Lietuviai atbė- 
gėliai gal geriausiai tiks ko
mercinei tarnybai, kur galės 

[rasti uždarbio kaipo pardavė
jams dar teks daug kentėti. At- Į ]aį 
siras laisvės kankinių, o kaip 
tik tų kankinių pavyzdys už
žiebs iš naujo entuziazmo lieps
ną. Tą liepsną reikės palaikyti 
ateičiai, kol pasidarys vėl to
kios sąlygos, kad nepriklauso
mybė galės iš naujo būti įvyk
doma. •

Laisvės meilę išlaikyti Lietu
vos žmonėse bus ir užsienio bro
lių lietuvių šventa pareiga. Jū
sų darbas išvadavimo reikale 
galės būti tik pagelbinio pobū
džio. Jūs tą savo darbą jau esa
te pradėję vykdyti. Jau jūs ne
mažą sumą pinigų sudėjote. au
kų surinkote. Tokių aukų rei
kės dar daugiau. Jums negaila 
paaukoti, jeigu būsite užtikrin
ti, kad tos aukos bus tiksliai 
sunaudotos.

Kaip galima surinktas aukas 
tiksliai sunaudoti?

(Prof. Alfredo Senn kalba, 
pasakyta vasario 19 d. š. 
m. p. P. Antanaitienės ve
damoje radio programoje 
iš stoties WHAT, Philadel- 
phia, Pa.).

Trys metai atgal viso pasau
lio lietuviai yienmgai ir džiaug
smingai minėjo atgimusios ne
priklausomos Lietuvos valsty
bės dvidešimties metų gyvavi
mo sukaktį. Visose lietuvių ko
lonijose įvyko paminėjimo iš
kilmės. Su pasididžiavimu buvo 
nurodyta, ką lietuvių tauta per 
tą trumpą laikotarpį atliko ma
terialinės ir dvasinės kultūros 
srityje. Ta proga įvairūs asme
nys buvo apdovanoti garbės 
ženklais arba ordenais už pasi
darbavimą Lietuvos naudai. 
Tuomet taip daug atsirado pa
gerbtų žmonių, kad, rodos, sun
ku būtų surasti bent vieną žy
mesnį asmenį, kuris tokio pa
gerbimo nesusilaukė.

Aš šiandien noriu iškelti vie
ną žymų darbą, kuris iš Lietu
vos niekada nesusilaukė padė
kos. Yra tai nuoširdus pasidar
bavimas mažos grupės šveica- 
riečių, kurie veikė dar prieš 
Lietuvos įkūrimą ir kurių pa
stangos nemažai prisidėjo prie 
nepriklausomybės iškovojimo.

Baselio Universitete jau prieš 
pasaulinį karą dėstė šveicarie- 
tis profesorius Max Nieder- 
mann. Tarp kitko jis davė ir 
lietuvių kalbos kursą. Jis sukū
rė žymią lietuvių studijų mo
kyklą. Jo mokiniai pasklido į- 
vairiuose Europos kraštuose, 
visur nešdamiesi su savimi tą 
pačią lietuvių kalbos meilę, ku
ria buvo užsidegęs jų mokyto
jas. Vienas iš profesoriaus Nie
dermanno mokinių, italas Gia- 
como Devoto, kuris dabar vei
kia kaipo kalbotyros profeso
rius Italijoj, vėliau Romoje į- 
steigė atskirą mokslo žurnalą 
su tikslu pagyvinti lietuvių kal
bos tyrimą. To žurnalo ligšiol 
pasirodė jau septyni ar aštuoni 
metiniai numeriai ir tas žurna
las plačiai išgarsino lietuvių 
vardą visame pasaulyje. Nuo
pelnas už tą didelį pasisekimą 
priklauso pirmoje eilėje šveica- 
riečiui Maxui Niedermannui, 
kuris davė savo mokiniui inspi
raciją. —

Bet profesorius Niederman- 
nas pasitenkino ne tik teoreti
niu veikimu. Jis taip pat akty
viai dalyvavo politiniame dar
be. Ir toj srityje jam taip pat 
buvo lemta susilaukti didelio 
pasisekimo. Kai pasaulinio ka
ro metu Šveicarijoj įsikūrė lie
tuvių propagandos centras, pro
fesorius Niedermannas prisidė
jo prie šio darbo su pilnu en
tuziazmu. Ir savo entuziazmu 
jis užkrėtė ir kitus. Jis rašė vi
są eilę straipsnių nušviečiančių 
Lietuvos istoriją, jos kultūrą ir 
lietuvių politines aspiracijas, 
apgindamas ypač lietuvių tei
ses prieš lenkų užuogaidas. Pro
fesoriaus Niedermanno straips
niai pasirodė daugiausia Base
lio ir Lozanos laikraščiuose. 
Kadangi tie du laikraščiai buvo 
skaitomi ir ne šveicariečių, pav. 
vokiečių ir prancūzų, Nieder
manno publicistika pasiekė kaip 
tik tuos tarptautinius sluogs- 
nius, kurie Lietuvos likime tu
rėjo nulemiamą balsą. Ir šian
dien vėl skaitome žiniose pasie
kusiose Amerikos lietuvius iš 
Šveicarijos, kad profesorius 
Niedermannas atnaujino savo 
nuopelningą veikimą.

Be profesoriaus Niedermanno 
reikia dar keletą kitų šveicarie
čių paminėti. Daugeliui iš jūsų 
jau gerai žinomas yrą profeso
riaus Ereto vardas. Jis kadaise

I

mas,

atvyko į Jungtines Valstybes Tautų Sąjungos susirinkimo 
aplankyti lietuvių kolonijų, pirmininku.
Taigi, tas profesorius Juozas Kai 1918 metais pradėjau 
Eretas yra beabejo palikęs lie- dirbti lietuvių teisių gynimo 
tuvių tautos istorijoje tokius darbą, aš pasižadėjau, kad tai 
pėdsakus, kurių niekas negalės turės būti mano gyvenimo už- 
ištrinti. Jis, dar jaunas būda- davinys. Ir to pasižadėjimo nie- 

besimokydamas Fribur- kada neužmiršau. Neužmiršiu
go Universitete ir besiruošda- nė ateityje. Dabar, kai Lietu- 
mas daktaratui, suėjo į kontak- vos nepriklausomybė vėl laiki- 
tą su Šveicarijos lietuviais ir nai palaidota, ypatingai reikia 
apsiėmė redaguoti jų propagan- naujo pasiryžimo, ištvermingu- 
dos žurnalą. Savo raštais jis mo ir pasitikėjimo. Vienas da- 
orientavo Šveicarijos visuome- lykas aiškus, būtent, Lietuvos 
nę. Kai kurie jo raštai buvo iš- išvadavimas turi būti atlieka- 
versti ir į kitas kalbas. Vėliau mas pačioj Lietuvoj. Lietuvos 
d-ras Eretas persikėlė į Lietu- likimas bus sprendžiamas ne A- 
vą ir ten visiškai pasidarė lietu- merikoj, o Europoje. Jeigu Lie- 
viu, kentėdamas kartu su jais, tuvos gyventojų noras išsiva- 
kai atėjo kančių ir skausmų ga- duoti apsilptų, tai mūsų visų 
dynė. Jis stojo į pačias pirmas geriausi norai nieko nepadėtų, 
kovotojų eiles, pasiryžęs su lie- Tačiau mes visi žinome, 
tuviais žūti ar būti.,

•

Man teko su Eretu susipažin
ti dar 1918 metais, vadinasi tais 
metais, kada Lietuva buvo pa
skelbta nepriklausoma. Tuojaus 
aš persiėmiau ta pačia lietuvių 
meile ir tuo pačiu entuziazmu.

r
Iki 1921 metų aš dirbau už lie- 

• tuvius ir jų interesus Šveicari
joj. Paskui ir aš persikėliau į
Kaimą, kur išbuvau iki 
metų.

»

kad!);
Lietuvos žmonės, kartą paraga- 

ivę laisvę, vėl norės ją atgauti.
Tačiau, nereikia manyti, kad 
Lietuvos išvadavimas bus leng
vas darbas. Ištikro nebus leng
va, bus labai sunku. Daug reiks 
kantrybės. Ir Lietuvos hero-

i j

1930

kiek
gru-

! 

i 
i

Baigiu savo kalbą, išreikšda
mas viltį, kad mes visi dar pa
matysime išvaduotą nepriklau
somą Lietuvą, ir sveikindamas 
per jūres marias tuos patriotus 
pasiaukojėlius, kurie nežiūrėda
mi priespaudos ir pavojų, nebi
jodami kalėjimo ir ištrėmimo, 
pasiliko Lietuvoj ir ten kenčia 
ir kentėdami vėl išvaduos savo 
kraštą.

— Prekybos komisaras 
išleido įsakymą visoms 
prekybos įstaigoms ir į- 
monėms apsirūpinti smul
kiais pinigais. Įmonių ve
dėjai būsią baudžiami vi
su griežtumu, jei šio įsa
kymo neįvykdys.

(VAIRUS skelbimai

Vargingai mažai katali
kų parapijai Haigler, Ne- 
braska, reikėjo bažny
čios. Herndon’e, Kansas 
valstybėje, už 95 mylių 
Liuteronų bažnyčia buvo 
pardavimui.

Kun. Edvardas Kolar, 
25 metų amžiaus klebonas 
Haglerio ir kitų miestelių, 
pasikalbėjęs su kontrakto- 

j riais, nutarė bažnytėlę 
! perkelti.
i Parapijonai jau turi sa
vo bažnyčią, bet perkėli- 

imas nebuvo lengvas. Mė- 
Inesį laiko ėmė ją perkelti, 
nes du sykiu bažnytėlė 
nuslydo nuo vežimo, ir per 
dvi savaites buvo sniego 
apnešta.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pa* biznierius mt*ą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurk 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nučję j bllg kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbime 
matėte “Darbininke”.

Gal bus man leista dar 
sustoti ties ta šveicariečių 
pe ir nušviesti svarbiausią jos 
nuveiktą darbą. Mes trys sten
gėmės įtikinti Šveicarijos vi
suomenę ir Šveicarijos vyriau
sybę, kad lietuvių tauta yra 
verta turėti savo nepriklauso
mą valstybę, gyventi laisvai 
nuo pančių. Tas darbas buvo 
nelengvas, kadangi lenkai buvo 
labai įtakingi, o lenkai norėjo 
būtinai, kad Lietuva būtų pri
skirta prie Lenkijos. Dėl to juk 
ir prancūzų valdžia ilgai atsisa
kė pripažinti lietuviams teisę 
turėti nuosavą valstybę. Nežiū
rint visų kliūčių .mūsų darbas 
buvo sėkmingas. Šveicarijos 
vyriausybė buvo pirmoji, kuri 
pripažino Lietuvos nepriklauso
mybę ir tuo davė stiprią para
mą lietuvių pozicijai. Tai įvyko 
1921 m. rugpiūčio 19 d. Aš tuo
met jau gyvenau Lietuvoj. Tie
sa, jau ankščiau dvi kitos vals
tybės pripažino 1918 m. vasario 
16 dienos nepriklausomybės ak
tą legaliu. Buvo tai Vokietija ir 
Sovietų Rusija. Bet tiedu pripa
žinimo aktai nebuvo nuoširdūs. 
Tos abi valstybės turėjo tai pa
daryti, kadangi pralaimėjo ka
rą. Tuo tarpu Šveicarija nedaly
vavo kare ir jos pripažinimo ak
tas turėjo dėl to daug didesnės 
reikšmės. Be to reikia dar atsi
minti, kad tada nei Vokietija, 
nei Sovietų Rusija nebuvo dar 
priimtos į Tautų Sąjungą. Švei
carija buvo Tautų Sąjungos na
rė nuo pat pradžių, o Šveicari
jos užsienių reikalų ministeris
Giuseppe Motta buvo net pirmo jau uždarytos.

jai. Kiti turės eiti į fabrikus 
dirbti. Jau žinome apie tokius,' 
kurie apsiėmė sunkvežimiais 
prekių vežioti. Visi tie užsiėmi
mai yra garbingi. Nereikia ma
nyti, kad žmogus, kuris Lietu
voj visą dieną sėdėjo kancelia
rijoj, čia Amerikoj turės gauti 
tik kanceliarinį darbą. Darbas, 
kad ir juodas, gėdos nedaro. 
Kiek geriau bus su jaunais 
žmonėmis. Jie galės dar čia 
mokslą eiti, ir išėję Amerikos 
mokyklas, jie bus traktuojami 
kaip amerikiečiai ir lengviau 
ras darbo, gal net pelningo 
darbo. Bet visiems reikia atsi-[ 
minti lietuvišką patarlę: Juoda 
duona ne badas.

Į

PABĖGĖLIŲ ŠELPIMAS

ATEITIES VADŲ 
PARUOŠIMAS

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE
DORCHESTER. MASS.

Perkais Martet
R. BaltruiiOna* ir p. Klinga, Sav
VM Broadway, Tel. ŠOU 3120 

•O. BOSTON. MASS

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininke — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininke — B. Gailiūnienė,
8 Winfield. St., So. Boston, Mass. 

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

Fin. RašL — Marijona MarkoniutS, 
4115 VVashington SL, Roalindale, 

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

105 West 6th SL, So. Boston, Maaa. 
Tvarkdare — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikainien*,

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

antrą utarninką menesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinšj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
pBB protokolu raftlBinkif*

•V. JONO EV. BL. PAŠALPINC* 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagždya, 
601 6th SL, So. Boston, Masa.

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

ProL RašL Jonas Glineckis, 
5 Tbomas Pk., So. Boston, Mass

Fin. RašL Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass

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

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

Draugi;* laiko susirinkimus kas tre 
čią neėfldienj kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 491 
E. 7th 8L, So. Boston, Maaa.

Lietuvis Numeris
Steamfitter, Gas Fitter,

Stove 4 Furnace Repairs 
Oil Burners

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

Šou. 0346

Peter P.PIevack 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengšjaa 
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminu*.

Geras Darbas — Kainos Žemo*
317 E St., So. Boston 

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavlmai ir patarimai dykai

South Boston Gange
i BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mas*

2) Ateities vadų paruošimas. 
Amerikos lietuviai tuo yra lai
mingi. kad turi visą tinklą gerų 
mokyklų; pradinio ir vidurinio 
tipo net aukštesnio laipsnio. 
Kadangi dabar Lietuvoj sveti
ma dvasia užvaldė auklėjimo 
sistemą, amerikiečių mokyk
loms teks pasiimti garbingą 
pareigą išauklėti busimuosius 
inteligentus. Gabiems jaunikai
čiams Lietuvos reiks duoti 
galimybę įstoti į šitas mokyk
las. Kai vėl išmuš laisvės valan
da, šita naujoji Amerikos mo
kyklose išauklėta karta 

Į savo veikimo dirvą.

1) Pabėgėlių šelpimui. Apie 
tai dabar ir daugiausia kalba
ma. Bet čia reikia ir tam tikros 
atsargos. Nereikia manyti, kad 
visi tie, kurie paspruko į Vokie
tiją, turi būtinai atvažiuoti į A- 
meriką. Daug kam bus lengviau 
rasti darbo Europoj. Amerikoj 
jau dabar taip daug yra visokių 
pabėgėlių ieškančių pragyveni
mo, kad susidarė sunki proble- 

, ma. Pabėgėliai paprastai yra 
inteligentai, baltarankiai, kurie 
nepratę yra juodą darbą dirb
ti. Amerikos mokyklos tiesiog 
apgultos tokių nelaimingų žmo
nių. Daugelis iš jų jau suprato, 
kad turės visai persitvarkyti, 
kad turi atsisakyti nuo daug 
ko, kas jiems ligšiol buvo įpras
ta, kad turės gal iš naujo mo
kytis gal kokio amato. Durys į 
lengvesnį darbą, į profesijas, 

Neužmirškime,

i

I

OIR POLICY
“The pnrpose of the Association shall 
be to hely preserve the iileals and 
traditions of our country. Pbe l'nited 
Statės of Americn. to revere its laws 
and insyire others to respect and obey 
them. and in all vvays to aid in rankine 
this conntry ęreater and better”

MEMBER

Užsisakykite Toniko Pas Mus i 
Pristatom geriausį toniką Pikni- < 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir t 

visokiems Parengimams. į 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W * 
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

atras

r

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu {vairiausios rūšies au>- 
•inlus ir sidabrinius daiktus

U

GRABORIAI
NAUJOS SPAUDOS
VAJUS

3) Naujas spaudos vajus. Ka- 
da caro valdžia uždraudė lietu-1 
viską spaudą^ lietuviškos kny- [ 
gos buvo spausdinamos užsie
ny, ypač Vokietijos ir Ameri- j 
koj. Tas knygas platino Lietu
voj slaptai visokiais kontra-1 
bandos keliais. Tų knygų pla
tintojai yra žinomi kaip knyg
nešiai. Devyniolikto šimtmečio 
knygnešiai buvo tikri lietuvy
bės misionieriai. Dabar atsira
do nauja knygnešių gadynė, 
naujas amžius dvasios didvy
rių. Šiame darbe mes privalome 
visi dalyvauti.

Išdėstęs tris pagrindinius da
lykus reikalaujančius jūsų pi
niginės paramos, neiškenčiu ne
pasakęs dar žodelio kitu gyvu 
reikalu. Kažin ar jūs jau taip 
gerai žinote, ką Lietuva nuvei
kė per tuos 20 savo nepriklau
somo gyvavimo metų? Ar jūs 
esate skaitę gražiąsias beletris
tines ir mokslines knygas, ku
rios per tą laiką buvo išleistos 
Lietuvoj? Ar jūs susipažinote 
su puikiais lietuvių meno kūri
niais? Jeigu to ligšiol nesate 
padarę, tai padarykite dabar!

i

• S.Bara$evi

i

I

I
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Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABOR1US Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teise* 

254 W. Broadwdy, 
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU 8o*ton 259C

Gyven. vieta: 838 Dorchester Av» 
TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mas*. 
Joseph W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorių* Ir

Balsamutojas «
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Ma=°.

D. A. ZaletsVis F. E. Zaletskas
Grabor»ai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. 8OU Boeton 0815 
Tel. 8OU Boston 2609

"T



Antradienis, Kovo 11, 1940

Rytinių Valstybių Žinios
ROCHESTER, N. Y
Už Tautos Nuodėmes

visuomet uždega visus labiau 
pamilti ir aukotis savo tėvynei 
Lietuvai.

Niekad nepamiršu, su kokiu 
iškilmingumu ir susikaupimu 
buvo švenčiama Lietuvos Ne- 

Diena! 10:30 
vai. visi parapijiečiai pasipuošę 

i trispalviais ženkleliais, Lietu-

Šv. Kazimiero šventėje, kovo
4 d., Šv. Jurgio par. bažnyčioje j. 
klebonas kun. Jonas M. Bak-! priklausomybės 
šys atnašavo šv. mišias intenci-j ... 
ja už tautos nuodėmes. Laike' - - -
mišių bažnyčioje buvo daugiau vos -r Amerikos vėliavomis ly- 
žmonių nei paprastomis dieno- ■ dįmi, gražiausioj tvarkoj susi- 
mis, ir jautė šventės nuotaiką. rįkjavę suėjo į bažnyčią. Prieš 
Malda yra galingas 
mūsų išeivija turėtų juo naudo
tis, nes Lietuvos žmonėms 
melstis nėra galima laisvai.

MISIJOS
Tuojau po Kančios Sekmadie

nio kovo 31 d., Šv. Jurgio par. 
bažnyčioje prasidės vienos sa
vaitės misijos, kurias skelbs 
kun. J. Kidykas, S. J. Pereitą 
sekmadieni klebonas ragino vi
sus prisirengti, kad tas misijas 
atlikus gerai, nes misijonierius 
yra labai gabus pamokslinin
kas ir suteiks daug pamokini
mų. Apart to, per misijas yra 
įgijam^daug Dievo malonių. 
Būtų gerai, kad ir mūsų pakii- 
dusieji lietuviai ateitų į misi
jas, išklausę pamokslų pasitai
sytų ir grįžtų j tikrąjį kelią, oi 
neklaidžiotų Maskvos išvedžio
tais šuntakiais ir nedirbtų pra
garišką darną. Vyturys.

8

I

ELIZABETH, N. J
lie-

I

brolis
Programa susidėjo iš į- 

vairių pamarginimų. Vakarie
nės šeimininkės rūpestingai sa
vo darbą atliko. Šeimininkės 
buvo: P. M. Svetikienė, J. Ta
mošiūnienė, K. Aleksandravi
čienė, S. Drazdauskienė, E. 
Demskienė, B. Krumenienė, K. 
Račkienė, M. Stukienė, A. Po
cienė, A. Šatienė ir U. Norbu- 
tienė. Visoms šeimininkėms kle
bonas visos parapijos vardu ta
ria nuoširdų ačiū. K.

i miestų lietu viškoji visuomenė 
I tikrai įvertina jaunimo dar
buotę — visuomet skaitlingai 
dalyvauja choro parengimuose.

■ Ačiū brangūs bičiuliai. Taria
me dėkingumo žodį ir svečiams, 
kun. J. Bogušui iš New York, 
kun. J. Kočiūnui iš Naugatuck, 
rengimo komisijai — M. Karį- 
nauskienei, M. Kašėtaitei, A. 
kambariui, J. Kupstui, P. Kau- 
neckiui, J. Ambrozaičiui, J. 
Kairiui, sesutėms Gudiškytėms 
ir J. W. Stokes, kuris scenoje 
parūpino garsiakalbius. Valio 
Lietuva! Valio jos graži kalba 
ir skambi daina! Vilnis.

ginklas mįšias klebonas, kun. J. Bak- 
i šys, savo gražioj kalboj apibu- 

ir dino tėvynės meilės reikšmę ir 
ragino visus prisidėti prie Lie
tuvos išlaisvinimo, ar tai mal
da, ar tai auka.

3 vai. po piet visi susirinko 
parapijos salėje viešai pareikšt: 
savo protestą prieš rusų įsi- 

| viešpatavimą Lietuvoje. Vis' 
ugningai priesaika pasisakė, 
kad “Lietuviais esame gimę, 
lietuviais norime ir būti”... Bet 
ne vien žodžiais pareiškė save 
įsitikinimus — visi klojo dole
rius Tautos Gelbėjimo Fondui! 
Bravo Ročesteriečiams! Jeigu 
reiktų ruošti savanorių kariuo 
menę Lietuvos 
užtikrintas, kad 
mas pasirodytų, 
glausiu būriu!

I

gynimui, ėst 
Ročesteris pir- 
ir tai skaitliu

Žemaitukas

NEW HAVEN, CONH.

r *
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Novenos prie Šv. Juozapo pra
sidės vasario 11 d. ir baigsis 19 
d. Šv. Juozapo šventėje. Nove- 
nos bus lietuvių ir anglų kal
boms: angių 7:30 vai., o lietu
vių — 8:15 vakarais. Vedėjas 
Novenoms yra pakviestas iš 
Marijonų Kongregacijos, Anta
nas Ignotas, garsus misionie
rius. Kviečiu visus savo para
pijiečius ir kaimynus lankytis 
bažnyčioje, atlikti velykinę iš- 

| pažintį ir pasinaudoti Dievo 
malonėmis.

Kun. 1. Kelmelis, Klebonas. 
___________

Taupykite Vartotas Pašto 
Ženklus!

Jeigu reiktų man pasirinkti 
naują gyvenimąją vietą, tai ta 
vieta būtų Rochester, N. Y. 
Miestas švarus, nesusikimšęs, 
o vasara tai tikras gėlių darže
lis. Neveltui jis yra pavadintas 
“gėlių miestas”. Bet kas sma
giausia, kad čia gyvenama daug 
lietuvių ir ne kokie šiaudiniai 
lietuviai, bet patriotai, pasiry
žėliai. net galvas padėtų už Lie 
tuvos laisvės atgavimą. Ir ne
stebėtina, kad taip yra, nes 
šiam lietuvių branduoliui vado
vauja pasižymėjęs savo patrio
tizmu kun. J. Bakšys. Jo lūpo
se visuomet lietuviška daina, 
jo širdyje visuomet liepsnoja 
tėvynės meilė, ir kas karščiau 
gali tą meilę perduoti kitiems, 
jei ne jis. Jo ugningos kalbos

M. J. Colney, N >.
Lietuvis Gydytojas

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

odos ligų.

ir 
ir

Pagerbė Kleboną Kun. E. 
Gradeckį

Parapijos veikiančios komisi
jos ir katalikiškų draugijų bei 
kuopų atstovų buvo suruošta 
priimtuvių vakarienė naujam 
klebonui, kun. E. Gradeckui, 
kuris mūsų parapijoj energin
gai darbuojasi jau apie pusė 
metų.

Parapijos erdvi svetainė pri
sirinko pilnutėlė parapijiečių ir 

! svečių, ypatingai gražiai pasi
rodė Waterburio lietuvių skait
linga grupė, kurių tarpe kun. E. 
Gradeckis gražiai darbavosi, 
taipgi neatsiliko ir New Bri- 
toniečiai, kur mūsų klebonas y- 
ra gimęs ir ėjęs mokslus.

Prie garbės stalo sėdėjo kle
bono tėveliai, giminės ir sekan
tieji dvasiškiai: kun. V. P. Kar- 
kauskas, buvęs mūsų parapijos 
klebonas 19 metų, kun. M. Pan
kus, buvęs mūsų parapijoj kle
bonu 3 metus, kun. J. Kazlaus
kas iš Bridgeport, Conn., kun. 
J. Kripas iš Hartford, Conn., 
kun. A. Čebatorius ir kun. P. 
Lunskis iš Waterbury, Conn., 
kun. P. Karlonas iš New Bri
tain, Conn., kun. J. Ražaitis iš 
Bridgeport, Conn. ir kun. A.

f

Milžiniškas gaisras, Syracuse, N. Y., biznio distrikte, kuris aege per 
13 valandų ir palietė 16 kompanijų. Šimtas žmonių buvo laimingai išves
ti iš degančių namų. Gaisro gesinimas buvo labai sunkus, nes šalčiui e- 
sant vanduo virsdavo ledu ir kova su ugrųmi buvo labai varginanti ug
niagesius.

ždai aprašė apie tautietę Metro-; 
politan Operos dainininkę p-lę' 
Anna Kaskas. ir patalpino jos i 
paveikslą. Labai malonu yra, 
kad mūsų žvaigždė pasiekė to
kią aukštą ir garbingą vietą, ir 

apie tikėji- 
nes spaudoje 

kad ji nie
kuomet neina ant scenos be 
kryželių, kurie buvo jai padova
noti ir kurie 
atnešė.

Sveikiname 
bą ir linkime 
riaušių pasekmių meno srityje.

M.

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

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurj 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 El!sworth St. 
VVorcester, Mass

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

i
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Vasario- 23 d. 7 vai. vak. 
tuvių parapijos salėj įvyko vie
tinio bažnytinio choro pramo
ga “Užgavėnių blynai”. Progra
moje buvo pora trumpų vaidini
mų, monologų, dialogų su dai
nomis, deklamacijų ir choru ' 
sudainuosi “Užgavėnių blynai”, j 
Programą išdildė jaunimas —| 
choristai ir choristės muziko 
kompozitoriaus p. J. Žilevičiaus 
vadovybėje.

Išpildytų numerių teksto, pri
taikintos lietuviškos dainos ir 
bendrai visa programos medžia- 

iga ir artistai buvo paruošta su 
giliu muzikos ir pedagoginiu 

į sumanumu. Užtat pradedantis 
dainuoti ir scenoje rodytis jau
nimas sugebėjo gerai savo roles 
atlikti.

Programoje nieko nebuvo 
sunkaus, nubodaus ir nieko per
daug. Viskas atitiko lietuviškai 
dvasiai ir skoniui. Visa tai pu
blikai labai patiko ir gerai ją 

i nuteikė.
Reikia manyti, kad ateity pa

našios choro pramogos turės ; patį ženk]ą palikti apie pusę co- 
dar didesnį pasisekimą vietos įįo (ar mažiau) popiero. 
visuomenėje. Tokie vaidinimai' Kada susidarys keletą svarų 
su damomis lietuvių kolonijose pašto ženklų, siųskite juos “4th 
yra puiki priemonė mūsų jau- CTass Mail» šiuo adreSu: Mis- 
nuomenei tautiniam auklėjimui, i sion Club Marian Hills Sem- 

Medėja. j jnaryt Hinsdale, III.

I

gą įspūdi žmonėse padare Vy
tauto Didžiojo Garbei Giesmėj 
j (Gruodžio) ir ‘Kur Tėvynė

Ar norite prisidėti prie tikro 
misijonieriško darbo? TAUPY
KITE V^TOTUS PAŠTO 

i ŽENKL1
siems pi 
neša misijoms didelės naudos, 
o bendradarbiams gausių nuo
pelnų.

Šioje srityje daugiausia gali 
pasidarbuoti, kurie dirba ofi
suose, krautuvėse, bankuose ar 
panašiose vietose, kur kasdien 
pereina daug pašto.

Nuplėšiant pašto ženklus, sau
gumo dėliai, malonėkite apie

VARTOTUS
i gražiai lengvas ir vi- 

vjjfnas būdas, kuris

Abromaitis iš La Salette Kolegi
jos. Taip pat Dr. M. J. Aukšti
kalnis - Colney su ponia ir kiti. 

Vakaro vedjas buvo kun.vM.
Cibulskas, S. C., kuris mūsų 
parapijoj jau ilgus metus dar
buojasi ir pagelbsti klebonui.1 nesigėdina kalbėti 
Jis gražiai apibudino soleni-I mą ir religiją, 
zanto darbuotę kaipo vikaro į- taip pat paminėta, 
vairiose parapijose ir jo nu- ' 
veiktus darbus trumpu laiku 
šioj parapijoj. Skaniai vakarie- : 
niaujant, Šv. Kazimiero parapi
jos choras sudainavo “Ilgiau-! 
šių Metų”, ir kelias kitas daine
les, akompanuojant vargoninin
kei p-niai A. Kripienei.

Kalbas ir linkėjimus pasakė 
sekantieji: kun. V. P. Karkaus- 
kas, kun. M. Pankus, kun. J. 
Kazlauskas, kun. J. Kripas, Dr. 
M. J. Colney, J. Mišeikis, mū
sų parapijos senas steigėjas ir; 
darbuotojas, F. Rumskas, vi-j pi jos Vyčių choro, vad. komp. 
suomenės veikėjas, ir M. Joku- 
baitė.

Ponas V. Norkūnas, parapi
jos ilgametis trustisas ir mūsų 
kolonijos didis veikėjas, pasa
kė nuoširdžią kalbą ir pasveiki
no kleboną, įteikdamas pinigi
nę dovaną visų susirinkusių 
vardu. Pabaigoje kalbėjo pats 
soienizantas, 
kis, dėkodamas 
gai už dovaną 
karienę, taipgi 
lankumą.

Klebonas dovaną priėmė ir 
pareiškė, kad ją paskiria dėl 
parapijos skolos atmokėjimo. 
Tas aiškiai liudija, kad klebo
nas pilnai yra pasišventės dirb
ti visa širdžia parapijos ir visų 
lietuvių gerovei.

Vakaras užsibaigė gražioj 
nuotaikoj — visi šoko, linksmi
nos, dainavo ir išsiskirstė į na
mus.

Sveikiname kleboną linkėda
mi sveikatos ir Dievo palaimos, 
kad mūsų tarpe galėtų ilgus 
metelius darbuotis.

daug laimės jai

savo tautos paži- 
sveikatos ir ge-

IATERBURY, CONN
Metinis Koncertas—Teatras
Užgavėnių sekmadienį, vasa

rio 23, įvyko Šv. Juozapo para-

kun. E. Gradec- 
visiems širdin- 
ir suruoštą va- 
parodytą prie

A. Aleksiui, 18 metinis koncer
tas - teatras parapijos naudai. 
Programą įvairino dainos, kla-( 
siški ir tautiški šokiai, muzika' 
ir scenos veikalas, ‘Vargšas Ta
das’. Vaidino E. Jenušaitis, J. 
Lušaitė, J. Janusas ir M. Krun- 
klevičiūtė. Labai visiems pati
ko. Kas tik matė tai dabar vi
sur ir visuomet skelbs ‘blaivy
bę’ atsiminę “Vargšą Tadą”.

Gražiai ir gabiai klasiškai pa
šoko simpatinga, jauna porelė 
iš New Haven (L. Medelytė ir 
J. Navickas), o vietiniai (M. 
Anlrikytė, A. Bukauskaitė, A. 
Grėbliūnaittė, S. Tutoraitytė, J. 

J.
Kupstas ir A. Miklinevičius) iš-

Register Gražiai Aprašė Apie 
P-ię Oną Kaskas

Sekmadienio laidoj, kovo 2 
d., vietos anglų laikraštis gra-

Janušasi A. Jerusevičius,

Mūs’ (Vaičiūno).
Jaunamečių ir vyresniųjų 

chorų solistai-tės — A. Grėbliū
naitė, A. Jerusevičius. C. Smol- 
skytė, A. Ulinskas, M. Andri- 
kytė, J. Lušaitė, J. Kupstas, D. 
Markiūtė, E. Jenušaitis, P. 
Kauneckis, J. Janušas, K. Jegė- 
’ytė, A. Miklinevičius, A. Mar
kus ir S. Sapranienė. Choras y- 
ra labai pažengęs meno srityje.

“Lietuvoje jaunimas jau ne
begali susirinkti gražiąsias lie
tuviškas daineles dainuoti”. 
Taip kalbėjo kun. B. Gaurons- 
kas įžanginėj kalboje, kurioje 
nuoširdžiai ragino visus ir a- 
teityje skaitlingai dalyvauti 
šiose lietuviškose pramogose. 

iTai lengviausias būdas išlaiky
ti lietuvybę. Kol kalbėsim, dai
nuosim lietuviškai, tol lietuviais 

į būsim.

f
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I

pildė tautiškus šokius.
į Padainavo ir pianu paskam
bino jaunutės ateities žvaigždu
tės — O. Dulskytė, I. Drevins- 
kaitė, E. Padaigytė, E. Karve
lytė ir M. Grinčiūnaitė. Muzikos 
dalį šauniai išpildė akordionis- 
tas E. Digimas ir parapijos Fife 
and Drum Corps benas, vad. 
John W. Stokes. Turiningą dai
nų programa sudaryta iš Alek
sio, Bendoriaus, Brazaičio, Ku
dirkos. Gruodžio, Schubert’o, 
Šimkaus. Vaičiūno, Vanagaičio 
ir Žilevičiaus kūrinių. Ypatin-

NEWARK,N.J
Vasario 23 d. buvo parapijos 

metinė vakarienė ir 25 d. isto
riškas blynų balius. Abu paren
gimai buvo labai pasekmingi, 
žmonių atvyko iš New Jersey ir 
visų artimesnių miestų, net iš 
Pennsylvanijos. Labai seniai 
Newark iečiai turėjo tiek daug 
žmonių, kaip šiemet; kiekvie
nas dalyvis buvo patenkintas 
vakariene ir programa vakarie
nės metu. Programą vedė vie

ptos vargonininkas p. J. Burke

AR JAUČIATĖS NUVARGĘ 
-BE VIKRUMO?

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

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ait
rumas. imkite FEEN-A-MINT. Ta 
malonaus skonio liuosuojanti kram
toma guma švelniai bet tikrai liuo- 

: šuo ja 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!

Rašomoji mašinėlė y- 
ra labai naudinga turėti 
kiekvienam, kaip suau
gusiems, taip ir jauni
mui. Kas moka rašyti 
mašinėle, tam yra daug 
lengviau gauti darbą 
raštinėje ar kur kitur.

Kas pirks rašomąją 
mašinėlę “Darbininko” 
administracijoje, tam 
bus teikiama uždyką ra
šomosios mašinėlės lek
cijos. Pasinaudokite siū

loma proga — įsigykite typwriterį šiandien. Mes galime parduoti maši
nėlę ir į tolimus miestus tokiomis sąlygomis — duodami išsimokėjimui.

Įsigyk Naujų, Modemišką Portable Royal 
Rašomąją Mašinėlę-Typwriterį

So. Boston, Mass.
' • ■ . . • • iv’:o

Pirkimo išlygos geros — įmokėsite $3.00, o likusį balansą galėsite 
išsimokėti, mokėdami $1.00 į savaite.

DARBININKAS
366 W. Broadway,




