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Pavasariui auštant, lau
kėme, kada, kur ir koks 
“blitzkriegas” prasidės. 
Belaukiant didelio trenks
mo, išgirdome, kad vienas 
didelis dalykas be trenks- 
bo įvyko — išgirdome, kad 
be triukšmo Hitleris visiš
kai užvaldė Italiją.

Prez. Roosevelt savo pas
kutiniojoj radio prakalboj 
pirmą kartą užsiminė a- 
pie pragaištingą komunis
tų veiklą tautoms. Toje 
prakalboje prez. Roosevelt 
pareiškė: “Mes matėme, 
kaip Prancūzijos darbinin
kus apgavo taip vadinami 
jų užtarėjai komunistai. 
Tas, ką komunistai sakėj 
nesiderino su jų darbais ir 
jie parodė, kad jiems ne 
galvoj laisvų darbininkų 
teisės”.

Kokias darbininkams 
teises komunistai pripažįs
ta, aišku iš jų viešpatavi
mo Rusijoj. Rusijoj darbi
ninkai yra vergai, taip pat 
ir Rusijos 
kraštuose.
vergai būtų ir kitus, kur 
tik komunistai įsigalėtų. 
Keista, kad Amerikoj tik 
dabar tai tepradedama su
prasti.

i
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Čia matome Seserų Pranciškiečių vadovaujamos mokyklos mokinius lietuvius Sao Paulo mieste, Brazilijoj. Nuotraukoj 
nėra dar apie 60 mokinių, kurie pasiketino atvykti. Šie ir dar tiek lietuviukų prašo duosniosios Amerikos lietuvių visuomenės 
padėti jų tėveliams pastatyti bent pakenčiamesnes patalpas, kad kitais metais dar toks būrys lietuviukų galėtų patekti Se
serų vadovaujamon mokyklon. Matyti ir juodų veidų. Tai vaikučiai iš mišrių šeimų. Tokių šeimų, kur lietuvės ištekėjusios už 
juodukų yra dvi. Lietuviški nigeriukai irgi kalba, dainuoja, lietuviškai.

Popiežius Prašo PasigailėjimoPopiežius Prašo Pasigailėjimo

taikos pasiūly-

Vatikanas, bal. 14 —Ve-'.sunaikinimu, bet už taiką, 
ilykų dienoje, Jo Šventeny-'kini užtikrindama visoms 
.bė Popiežius Pijus XII, at- tautoms nepriklausomybę 
j sišaukė į kariaujančias ir garbę, taip pat patenkin- 
; valstybes ir prašė jų “su- tų jų reikalus ir užtikrintų 
I silaikyti nuo vartojimo joms teisių pagerbimą”.
dar mirtingesnių karo į- Popiežius priminė savo 
rankių”. Pijus XII prašė, darytas pastangas karą 
kad būtų pasigailėta ne- sulaikyti, jį sutrumpinti, 
kaltų gyventojų, kurie bet kariaujančios valsty- 
“jau ir taip yra įstatyti į bės atsisakė priimti krikš- 
didesnį pavojų, negu ka- čioniškos

; reiviai karo frontuose”. Jo mus. Jo Šventenybė parei- 
i Šventenybė sakė: “Reikia škė, kad dabartinis kariau- 
prašyti, kad kariaujantie- jančių valstybių nusistaty- 

: ji, kurie turi nors kiek mas, rodo, jog ateities tai- 
žmoniškumo, parodys nors ka nebus sudaryta “pagal 
kiek meilės nekaltiems gy- žmoniškumo ir krikščiony- 
ventojams, moterims ir bės dėsnius. Jis pasakė, 

i vaikams, ligonims ir sene- kad už “neteisingą” taiką 
įliams, kurie taip skaudžiai bus kaltos “didžiosios val- 
i kenčia”. į stybės”. Baigdamas savo

Jo Šventenybė prašė viso kalbą Popiežius pareiškė, 
'pasaulio katalikų melstis kad jis nenustos darbuotis 
už pasaulio taiką: “ne už Į už taiką ir žmonijos gero- 
taiką pagrįsta žiaurumu ir vę.

Dabar Amerikos ir vi
suomenė ir vyriausybė pa
matė, kad komunistai čia 
knisasi po pačiais šio kraš
to pagrindais. Todėl reikia 
tikėti, kad vyriausybė su į 
visuomenės pritarimuį 
trenks į komunistus su to
kiu smarkumu, kaip kad 
anuomet trenkė į bootle- 
gerius ir kidnaperius.

Airijai Gręsia Užpuolimas

Amerikos vyriausybė ir 
visuomenė pradeda rim
čiau žiūrėti į besiplatinan
čius darbininkų streikus. 
Kaip vyriausybė, taip ir vi
suomenė ima suprasti, kad 
tie streikai buvo ir yra ke
liami ne darbininkų reika
lus pagerinti, o kad truk
dyti Amerikos apsigynimo 
darbus. Todėl pradedama 
suprasti, kad Amerikos 
darbininkų eilėse veikia 
Maskvos ranka.

—®
Į Athens, Graikija, bal. 14, 
Graikijos vyriausybė pra
neša, kad vokiečių kariuo
menė buvo sulaikyta vi
suose frontuose. Italai Al
banijoje taip pat skaudžiai 
nukentėjo nuo Graikijos 
kariuomenės.

I

Dublin, Airija, bal. 14 —I■ ■ — ■—■■■ ■■ I
. i

Maskva, bal. 14, — Sovie- denyne prieš Ameriką iri Berlynas, bal. 14 — Na- jas ir amžių. Delegatai iš Airijos prezidentas Eamon 
tų Rusija ir Japonija, ku-'Anglijos teritorijas. Daly- cių vyriausybe > praneša,'įvairių vietų, bus sutinka-|De Valerą pareiškė, kad jš 
rios ilgą laiką kovojo Toli- kų žinovai sako, kad Japo- kad jų kariuomenė užėmė mi ankščiau Chicagoje ir didžiųjų miestų, moterys 
muose Rytuose, sudarė ne- nija galės pradėti puolimą Jugoslavijos sostinę, Bei- specialiu traukiniu vyks į ir vaikai skubiai turi būti 
puolimo sutartį, kuri gali Pilipinų salose, Olandijos gradą, paėmė 22 generolu kongreso vietą, 
būti taip svarbi, kaip Hit- Rytų Indijoj ir Anglijos nelaisvėn ir daugybę karo Apie kongresą bus pla- mas. Jis sakė: 
lerio - Stalino sutartis 1939 valdomą Singapore. Iki ginklų. Iš pranešimų aiš- čiau paaiškinama atskiro- reikės imtis karo ginklų, 
metais, po kurios Vokieti- šiol Japonija bijojo prade- kėja, kad vokiečiai nuga- se parapijose ir spaudoje.! mes žinosime, kad kovo ją
ją tuojau pradėjo karą ti puolimus nuo Pacifiko lės Jugoslaviją ir Graiki- 
prieš Lenkiją. j vandenyno, nes nežinojo ją.

Sovietų Rusija ir Japoni-1 ?usi j°s nusistatymo. Da- 
bar gi, gavus Stalino suti- 

ikimą, galės trukdyti Ame
rikos siunčiamą pagalbą' 
Anglijai. j

išvežti, nes gręsia užpuoli- 
“Jei mums

Skelbia Anglijos Užpuolimą

Tur būt visi Amerikos 
piliečiai ir visas pasaulis 
buvo supratęs, kad pagar
sėjęs “lend-lease” bilius 
buvo tam, kad Angliją 
remti ginklais, amunicija 
ir visokia karine medžia
ga. Dabar skelbiama, kad 
Anglijos vyriausybė Ame
rikai pranešus, kad pirmo
je vietoje jai reikią maisto 
produktų.

ja pasižadėjo būti neutra^ 
liomis ir neliesti viena ki-, 
tos valstybių žemių. Jei 
viena iš susitariusių vals
tybių būtų užpulta trečios 
valstybės, tai kita susi ta- iįnas atsižadės savo sutar- 
riusių valstybių pasiliks ties su Hitleriu, bet pasi- 
neutrali iki karo pabaigos. !rod kad Rusijos diktato- 

kiems metams. Jei nei Ru
sija nei Japonija neatsisa-! 
kys šios sutarties po ketu-Į 
rių metų, tai savaime su- džiai nustebo Rusijos - Ja- 
tartis dar bus galioje ki- ponijos padaryta sutarti- 
tiems penkiems metams, mi. Koks jos bus atsineši- 
Sovietų Rusija pasižadėjo mas į Rusiją dar neaišku,1 
neliesti Japonijos valdo- tik yra tiek tikra, kad ža
rnos Mandžiuko valstybės, damoji Amerikos pagalba 
Šitokio pasižadėjimo Stali- Sovietų Rusijai bus sulai- 
nas niekada pirmiau nebu- kyta. 
vo padaręs. Už Mandžiuko 
valstybę Rusija nuolati
niai kovojo. Gi Japonija 
pasižadėjo neliesti Sovietų 
Rusijos valdomos Mongo
lijos.

ši Rusijos - Japonijos su
tartis yra didžios svarbos 
Anglijai ir Amerikai, nes 
tai yra Stalino duotas žen
klas Japonijai, be baimės, 
pradėti karą Pacifiko van- kvos sutartį.

Šita sutartis padaryta pen- rius daro žygius išplėsti 
pasaulinį karą.

Roma, bal. 14 — Italijos 
fašistų laikraštis “11 Gior- 
nale D’Italia”, rašo, kad 
“pavasario didysis karas 
prieš Anglija tuojau bus 
pradėtas”. Vokiečiai esą 
prisirengę puolimą pradėti 

Šįmet 9-tas Tautinis Eu- TT TflOęi A\7AT TT AT1CP ir Angbja tuojau sužinosią
Kaikurie manė, kad Ste- charistinis kongresas į- J V rA± DULruivc iš kur vokiečiai juos už-

vyks birželio 23—26 dieno- VOKIEČIU PUOLIMUS puls.
mis St. Paul ir Minneapo-_______________ * * 9 1
lis miestuose, Minnesota. i

Kongresas bus vienas iš 
įspūdingiausių ir gražiau
sių iki šiol įvykusių tauti
nių eucharistiniu kongre
sų. Pakvietimų iš siuntinė
ta 22 milijonai. Kongreso 
vyriausiu pirmininku pa
skirtas kun. James M. 
Reardon, Šv. Marijos bazi
likos kunigas, Minneapo- 
lio. Numatoma, kad šiame 
kongrese dalyvaus apie 
333 vyskupai. 35,000 kuni- 
gų, atstovai iš 23 tautinių paėmė Vokiečius Nelaisvėn 
vyrų organizacijų, 16 ats
tovų iš tautinių moterų or
ganizacijų, atstovai 
1,029 kolegijų ir jaunimo, 
grupių ir tūkstančiai soda- 

i liečiu iš visų Jungtinių A- 
I merikos > valstybių. Taip 

uayviujvs auuuus įsaip LIK. t dalyyaus llžsienio, Ka- 
sutvirtina Berlyno - Mas- nados Meksikos ir tūkstan

9-tas Eucharistinis
Kongresas

-------------- jme teisėtą karą. Mes pa-
Stockholm, Švedija, bal. į reiškėme neutralumą ir 

14 — Anglijos lakūnai su-j nenorime kariauti nesu 
bombardavo Norvegijos | viena valstybe, bet jei bū- 
uostą, kur vokiečiai turi ! sime užpulti, ginsime savo 

' karines bazes. I nepriklausomybę”.
i

Amerikos vyriausybė di-

Gal ir prekyba bus 
nutraukta, kuri taip smar
kiai buvo varoma. Sovietų 
Rusijai buvo visa galima 
pirktis iš Amerikos, nes 
šios šalies vyriausybė vis 
tikėjosi, kad Rusija atsi
suks prieš Hitlerį. Bėt da
bar Amerikos vyriausybė 
pripažįsta, kad Rusijos-; 
Japonijos sutartis kaip tik!

(sakoma Išvažiuoti 
Iš Turidjos

Londonas, bal. 14 — Ju-' 
gosią vi jos kariuomenė su-' 
laikė vokiečių užpuolimus, 
prie Moravos upės, iš pie-! 
tų - rytų nuo Belgrado ir 14 — Jungtinių Amerikos 

> pirmiau Valstybių atstovai įsakė 
kad Jugoslavai turės vo- vo^^e^^ užgrobtas vietas. Afnerikos piliečiams aplei- 
kiemams pasiduoti. Esą jų 
menki laimėjimai prieš vo
kiečius nieko 
nes vokiečių laimėjimas y- va* atsiėmė Prokuplje, ir sybė pareiškė, 
ra neišvengiamas.

Vokiečiai Numato 
Laimėjimą

Istabulas, Turkija, bal.
Zurich, bal. 14 — Vokie-J .

tijos vyriausybė pareiškė, atėmė kaikurias

Pranešama, kad prie Topo- sti Turkiją, nes yra ženk
lą, vokiečių kariuomenė lų, kad ta šalis bus įtrauk- 

nereiškia buvo išsklaidyta. Jugosla- ta į karą. Turkijos vyriau- 
: “Mes turi- 

atsilaiko prieš vokiečius me būti pirsirengę apginti 
prie Krusavaco. savo kraštą”.

Ne visi karo baisumai iš 
Europos pranešami. Visų ■ 
nei nebūtų galima praneš
ti. Bet kartais pasitaiko 
žinių apie tokius dalykus, 
apie kuriuos rodos reikėjo 
jau senai pranešti. Pavyz
džiui, pastaruoju laiku iš 
Anglijos pranešama apie 
tai, kaip baisiai atsiliepia 
oro atakos ant vaikų. 
Bombų sprogimais vaikai 
taip išgąsdinami, kad vie
ni iš jų kai pradeda verkti 
tai ir nenustoja, o kiti tai 
taip persigąsta, kad negali 
pravirkti. Panašių dalykų 
darosi ir su silpnų nervų *___ _____ ___ ___ „___ „_____________________________ JHB. ___ ,
suaugusiais žmonėmis. Rusijos - Japonijos sutar- jos tvarkos Europoje ir A-, adoracijos ir kitos bažny- 
Todėl po šio karo liks daug tis leidžia Japonijai ka- zijoje”. Hitleris iš anksto, tinęs ceremonijos bus su- 
nenormalių žmonių. i

t

l -------------
’ Athens, Graikija, bal. 14, 
— Per radio buvo pranešta 
iš Graikijos sostinės, kad 
Jugoslavai paėmė vokie
čių » penerola ir daugybe 
kareivių į nelaisve, kovoje 
į pietus nuo Belgrado.

I

Mato Rusijos Pralaimėjimą

čiai vietinių organizacijų. 
Kongresui sukelti lėšų y-

■ lai, kurie bus pardavinėja- 
: mi parapijose.
I Kongreso atidarymas į-

Vo- kišimą į Europos karą, ir(vyks birželio 24 d., 10 vai.

VOKIEČIAI PATENKINTI RU- ra išleisti specialūs ženk- 

SIJOS-JAPONIJOS SUTARTIMI
*

Berlynas, bal. 14
kieti jos nacių vyriausybė kad būsią didžios svarbos ryto, valstybiniame paro- 
pareiškė, kad sudarytoji dalykas sudarymui “nau-!dos stadione. Šv. mišios,

riauti prieš Amerikos įsi- žinojo apie tokią sutartį, i skirstomos pagal profesi-

Vokiečiai Bombardavo 
Sarajevo

Berlynas, bal. 14 — Vo
kietijos vyriausybė prane
ša, kad Velykų dienoje, na
cių lakūnai bombardavo 
Jugoslavijos miestą, Sara
jevo ir padarė didelius 
nuostolius.

Washington, bal. 14 — nyne, Amerikos vyriausy- 
Sovietų Rusijos - Jugosla- bė abejoja. Bet tiesa yra 
vijos nepuolimo sutartis aišku, kad Amerika bus 
sukrėtė Amerikos vyriau- priversta laikyti galingą 
sybę. Vyriausybė pareiškė, laivyną Pacifike. Ameri- 
kad toji sutartis nemalo- kos vyriausybė tikėjosi, 
niai atrodo. Pirmiausia, ta kad sovietų Rusija erzins 
sutartis leidžia Japonijai'Japoniją ir taip padalins 
tęsti žiauresnį karą prieš jos karines jėgas, bet ji 

buvo užmiršus Stalino 
veidmainystes. Šitoji su
tartis esą diplomatinis 
Stalino pralaimėjimas. Jis 
bijojo, kad Hitleris neuž
pultų Ukrainos ir Hitlerio 
įsakymu sudarė sutartį su 
Japc .ija.

sutartis
tęsti žiauresnį karą prieš 
Kiniją. Amerika buvo pa
sižadėjus Kinijai duoti pa
galbą. Sovietų Rusija duo
davo karo ginklus Kinijai, 
bet štai sudaro Stalinas 
“draugiškumo” santykius 
su Japonija, Kiniją apie- 
džia. Kad Japonija pra
dėtų karą Pacifiko var.de- i labo
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Dabarties Bildesiuos
Perdideliu Gerumu Galimu 

rMenkti
* Amerikos žmonės yra 

linkę leistis į kraštutiny- 
bes. Pavyzdžiui gali būti 
prohibicija. Atsirado bū
rys uolių blaivininkų. Jie 
nesitenkino blaivybę pla
tinti apšvieta ir agitacija. 
Sumanė pavaryti tokig a- 
gitaciją, kad visame kraš
te uždrausti dirbti ir par
davinėti svaigalus. Jie pa
statė ant savo. Bet to pra
kilnaus bandymo vaisiai 
pasirodė pragaištingi. Da
bar jau visiems aišku, kad 
perdideliu uolumu blaivy
bės dirvoje tam geram 
darbui labai pakenkta.

Dabar štai Europoj eina 
karas. Vokiečiai ir anglai 
veda žūt-būtinę kovą. A- 
merįkoj atsirado anglofi- 
lų, tai yra uolių Anglijos 
šalininkų, kurie šaukia, 
kad Amerika visomis savo 
išgalėmis be jokio atidėlio
jimo ir be jokių sąlygų pri
valanti stoti Anglijai tal
kon. Tie anglofilai su di
džiausiu užsidegimu šau
kia, kad Amerika privalo 
Anglijai gelbėti ne vien 
bombomis, tankais, orlai
viais, jūrų laivais, maistu, 
pinigais, o ir žmonėmis. 
Jie pagatavi tuč-tuojau į- 
stūmti Ameriką į tą karą.

Kaip anuomet prohibi- 
cionistų tebuvo nedidelis 
būrys, tai taip dabar ir 
anglofilų nėra didelis bū-i 
rys. Bet kaip anuomet pro- 
hibicionistai, turėdami ke
letą milijonierių savo rė
mėjais, išvystė plačią agi
taciją ir gavo dalies pilie
čių ir daugelio politikierių 
pritarimą, tai taip dabar 
yra ir su anglofilais. Jie 
turi kapitalo ir plačiai ve
da smarkią agitaciją.

Tuo tarpu netyli ir svei
kai manantieji ameriko
nai. Jie nurodo, kad anglo
filai savo perdideliu uolu
mu pasitarnauti Anglijai 
galų gale gali jai pakenkti. 
Su anglofilų darbuote An-j 
glijos labui gali atsitikti 
tas, kas atsitiko blaivybei 
per prohibiciją.

Perdidelė anglofilų agi
tacija už talką Anglijai 
gali žmonėse sukelti reak
ciją, tai yra amerikonuose 
gali kilti neapykanta prieš 
anglus, kaip anuomet, kad

♦

NEATSIŽVELGIANT J KAINĄ

kilo neapykanta prohibici- 
jai. Ta neapykanta prieš 
anglus gali kilti ne dabar,* 
o tuoj po karo, ypač jei A-, 
merika apsiviltų karo pa
sekmėmis panašiai, kaip 
kad apsivylė po ano Di
džiojo Karo. Tą syk Ame
rika nepasitenkino taikos 
sutartimi ir nepritarė ali- 
jantų įsteigtai Tautų Ly
gai. Vėliau Amerika pasi
piktino, kai alijantai susi
tarė Amerikai karo skolų 
nemokėti. Tą syk Ameri
kos neapykanta pasidalino 
įvairioms Europos tau
toms. Jei panaiai dabar į- 
vyktų, tai Amerikos nea
pykanta būt nukreipta 
vien Anglijai.

Tai va, ką Amerikos an- 
glofilai gali padaryti. Jie 
gali sudemoralizuoti Ame
riką, o Anglijai gali su
teikti meškos patarnavi
mą. P.

Maisto kortelės-Anglijoj 
įvestos tik metai tam at
gal. Per tą laiką maistas 
buvo vis labiau mažina
mas. Dabar anglas mėsos 
tegali gauti tik po 6 unci
jas savaitėje. Yra prama- 
toma, kad gali ateiti lai
kas, kad Anglijoj labai re-

S!■N
DARBININKAS

Šiandieninės mechanizuotos karo jėgos labai yra pažengusios mekaniškoje statyboje. Šių die
nų išradimai yra labai dideli ir karo lauke daro stebuklus, bet kartais yra kliūčių, kurios reikia 
nugalėti su senoviškomis priemonėmis. Štai kariškių automobilis traukiamas per vandens srovę 
arklių jėga. Šis vaizdas paimtas iš kariškų pratybų Fort Oglethorpe, Ga.

dera tarnavo Amerikos Briga
doje, Lietuvos kariuomenėje.. 
Jis žuvo už Lietuvos Nepri
klausomybę 1920 m. vązario 
mėn. 24 d. Leit. S. J. Harris pa
sekmingai dalyvavo kovose 
prieš bolševikus, kartu su Lie-,į 
tuvos kariuomenėje tuo metu,, 
buvusiu anglų geenrolu Crozier. s 
Už drąsumą Leit S. J. Harris |. 
audovanotas Lietuvos ordinu, s 
Amerikos lietuvių pastatyta 
jam paminklas 1922 m. liepos 
mėn. 20 d.

Po valandėlės susitelkimo 
prie Leit. S. J. Harris kapo, p. 
Min. Žadeikis pasakė kalbą, ku
rioje nupasakojo velionės nuo
pelnus Lietuvai, jo žuvimo ap-

baime žiūrima į ateitį. Vi
sa šalis gali taip nuban- 

Į krutuoti, kaip Vokietija 
po ano karo. Kiti, vienok, 
įrodinėja, kad dar nėra 
taip baisu. Nurodoma, kad 
prez. Hooverio depresija 
Amerikai brangiau kaina
vo, negu kainuoja dabar
tinis karas. Nurodoma, 
kad 1930 m. depresija A- 
merikai kainavo 13 bilijo-

A. A. Martyno Yčo Atminimui
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linkybes. Jis priminė kai ku-. 
riuoę charakteringus posakius . 
pasakytus ant S. J. Harris kapo 
jo paminklo atidengimo proga l 
1922 m.

Po Leit. S. J. Harris kapo 1 
aplankymo, brig. generolas ’ 
Greely su palydovu, p. Mip. 2a- 1 
deikio kviečiamas, atsilankė 
Pasiuntinybėje praleisti valan
dėlę su p. Respublikos Prezi- ( 
dentu.

Krikštytojo kapines. Dau
geliui ašaros nuriedėjo per 
skruostus: į aną pasaulį 
nuėjo dar viena skaisti 
siela. Po velionies tikybos 
dvasininko kalbos lietuvių 
vardu prakalbą - pamokslą 
pasakė kunigas Janilionis. 
Sutemo. Mieste sušvito ži
buriai, kapinėse mažos 
liepsnelės. Ant aukščiau
sio Rio de Janeiro kalno— 
Corcovedo — sušvito, kaip 
paprastai vakarais, milži
niška Nukryžiuotojo sto- 

Įvyla. Man betgi pasirodė,
Tos pat dienos — šešta- kad tuo pat metu sužibo 

dienio popietį jo artimieji dar viena liepsnelė — ji ki- 
ir draugai palydėjo M. Y-;lo iš naujai supilto a. a. 
čą į jo paskutinę kelionę, į Į Martyno Yčo kapo. 
Rio de Janeiro šv. Jono

Rio de Janeiro, bal. 5 die-Įnybės, palyginus su kuria 
mūsų gyvenimas, mūsų 
rūpesčiai, mūsų aistros, 
juokingi menkaverčiai. Jo 
šeima ir artimieji susirin
ko prie jo lovos ir liūdėjo. 
Bet ir šiuo metu geraširdė 
negyvų Dėdės Martyno lū-

ną — Velionis M. Yčas bu
vo mano tėvų bičiulis ir 
prietelius, o todėl ir man 
artimas žmogus. Aš jį, be 
abejo, dažnai matydavau 
nuo savo gimimo, bet ryš
kiau jį teatsimenu nuo 
1919 metų, kai aš su savo! pų šypsena jų skausmą, ly-

tas kas begaus mėsos. Na,pU ; motina ir seserimi gyveno- giai kaip jam dar tebesant
o anglai yra dideli mėsa- vo 28 bilijonai dolerių,)__ _______-__ flrZ. 1,^1,
ėdžiai. Todėl dabar Ampri- 1932 m. kainavo 42 bilijo- 
koj ir keliamas klausimas: 
Ar nevertėtų labiau susi
rūpinti anglų maitinimu, 
negu vokiečių okupuotas 
tautas?

Dabar daugelis baise jasi 
Amerikos skolomis. Su

nai, o 1933 m. depresija A- 
merikai kainavo 40 bilijo
nų dolerių. Taigi keturių 
metų depresija atsėjo virš 
120 bilijonų dolerių. Įdo
mus palyginimas. Kas no
ri, tas tegu tuomi ramina 
save.

VOKIEČIAI LAIMĖJO EGIPTE
bė išleido 46y2 bilijonų do
lerių. Daug maž tiek yra 
įvertintos Amerikos far- 
mos su jų trobesiais.

Cairo, Egiptas, bal. 14 — 
Vokiečių kariuomenės pul
kai nugalėjo Anglijos ar
miją, užėmė Bardią, kurį 
anglai pirmiau buvo paė
mę iš italų, ir varosi link 
Tobruko. Anglijos kariuo
menei gręsia pavojus E- paliaubas su buvusiu prie- 
gipte.,__

Visokios

Anglijos talkininkė Pran
cūzija susmuko, padarė

šu ir dabar kartais pasi
šiaušia prieš buvusią ben- 
______„___„ Hitlerio 

korporacijos, lygiai ir fra- talkininkė Italija būtų su-
kompanijos, . drininkę Angliją.

ternalės organizacijos pa- • <^j Įpykusi Prancūzijos liki- 
' siduoda valdžios kontro-, jeį ne skubi Hitlerio 
l|ni Tu Vnvarūc ___ __________ _lei. Jų knygas tikrina vy-i pagelba. Dabar ir statoma 

i klausimas: ar Hitleris ir 
Churchillas nestovėtų ge-

riausybės atstovai. Iki šiol 
Amerikoj darbininkiškos 
unijos po tokia vyriausy
bės priežiūra nebuvo pa
statytos. Bet dabar jos la
bai įsigalėjo ir surenka iš 
darbininkų didelius pini
gus. Jose apsireiškė dide
lis “racketas”. Todėl pra-' 
dėta kelti klausimas apie 
uždėjimą valdiškos kont
rolės ir unijoms. Anglijoj 
unijos jau senai yra val
džios kontrolėje.

75c /2 Pint
$1.39 Pint 

$2.69
K-TA

2) P. Respublikos Prezidentas į 
A. Smetona numato savo Va- t 
šingtone buvimo metu padaryti - 
eilę vizitų aukštiems Amerikos ‘ 
Vyriausybės pareigūnams.

x i ■
3) Julius Vasiliauskas, buvęs 

Lietuvos Generalinio Konsula
to, Vienoje, sekretorius, vėliau 
dirbęs Lietuvos Pasiuntinybėje, 
Berlyne, konsuliariniame sky
riuje ir buvęs Pasiutinybės 
Kanceliarijos Viršininkas, kovo 
mėn. 30 d. su žmona ir dukrele 
atvyko į Ameriką.

J. Vasiliauskas yra studijavęs 
Vienoje ir ten baigęs Konsulia- 
rinę Akademiją. Laikinai, Ame
rikoje, apsigyveno pas brolį 
Leicester, Mass. J. Vasiliauskas 
nuo pereitų metų vasaros gyve
no Šveicarijoje. L. Sp. Ž. 

1941 m. balandžio mėn. 1 d.

! me Šveicarijoje, o velionis gyvam tai yra buvę kiek 
buvo ten atvažiavęs savo sykių... 
šeimos aplankyti. Nuo ta
da įsispaudė mano atmin
tyje nuolat besišypsąs Dė
dės Martyųo veidas, gyvas) 
jo žvilgsnis. Gyvumas, 
linksmumas ir gera nuo
taika, sako, visumet yra 
buvę charakteringi velio
nies Martyno Yčo bruožai. 
Net ir tais' akimirksniais, 
kuriais būtų buvę natūra
lu būti liūdnam ir niūriam, 
velionis būdavo linksmas, 
krėsdavo šposus, juokau
davo. Bent aš velionies ne
su matęs kitokio kaip link
smo. Susitikdavau jį Kau
ne, kai jis turėjo daug ne
malonumų, jis šypsodavo
si, susitikau jį po sunkaus 
plaučių uždegimo vos kiek 
sustiprėjusį 1938 metais 
Paryžiuje, jis buvo geros 
nuotaikos, mačiau jį 1940 
m. vasarą pabėgusį iš bol
ševikų ir visą jo šeimą, 
nors ir laikinai, palikusį 
pas bolševikus Lietuvoje,

> švie
sia Lietuvos ateitimi. Net 
ir tais momentais, kai jis 

‘ * i ekonominės 
buities turėjo net valgy
damas taupyti — tai buvo 
praeitų metų vėlyvą rude
nį Berlyne — velionis M. 
Yčas buvo linksmas ir pa
tenkintas.

Nešiojo jis savyje šiltą 
skaidrią šviesos liepsnelę, 
kuri prasiskverbdavo net 
per tamsiausias ūkanas. Jo 

i vidinis šviesumas vydavo 
tamsą ir iš jo artimųjų 
sielų, ir jiems lengvesnė 
tapdavo gyvenimo našta, los kariškas orkestras susidedąs 
Visiems a. a. M. Yčas buvo j iš apie 40 žmonių. Lietuvos 
mielas ir geras bičiulis, vi-Į himnas toje vietoje ir dabarti- 
sų jis buvo laukiamas ir ’ ? 
mylimas, visiems jo šypse
na buvo paguoda sunkioje 
valandoje.

Kai aš vos porą valandų 
a. a. M. Yčui mirus įėjau į 
jo kambarį, aš pamačiau 
besišypsantį, kaip papras
tai, Dėdės Martyno veidą. 
Bet šį sykį tai buvo miru
siojo šypsena, ir jos pras
mė jau buvo kitokia: Mar
tynas Yčas į mus žiūrėjo 
amžinybės akimis, amžl-
' J i .c;in'.i

Julius Smetona.

L. P. 2 tr - • >
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 

PRIE NEŽINOMO KAREIVIO KAPO

o

i

riau, jei karą būtų prade- jį8 juokavo ir tikėjo 
ję ir vedę be talkininkų.

Per vą-^rin mėnesį Ame- dėl sunkios 
riko j 317,000 bedarbių ga- * 
vo darbus. Po to vis-gi dar 
liko bedarbių apie septynis 
milijonus.

f 
I

Kai Amerika atsiskyrė 
nuo Anglijos, tai ji skolų 

I turėjo 72 milijonus. Po ci
vilio karo Amerika skolų 
turėjo pustrečio bilijono 
dolerių. Kai praeitas Didy
sis Karas prasidėjo, tai A- 
merika skolų teturėjo vie
ną bilijoną ir 200 milijonų 
dolerių, o kai pasibaigė, 
tai jau turėjo 25 bilijonus. 
Pokariniais laikais 10 bi
lijonų dolerių skolos buvo 
atmokėta. Iš naujo į sko
las Amerika pradėjo bristi 
nuo prez. Roosevelto vieš
patavimo pradžios ir bren
dama vis gilyn.

Per pastaruosius 15 mė
nesių Amerikos vyriausy- 

___

Didžiausia Amerikos 
pramonė yra automobiliai. 
Toje pramonėje dirba 400, 
000 darbininkų. Ją seka 
plieno pramonė, kurioj 
dirba apie 375,000 darbi
ninkų. Trečią vietą užima
bovelnos išdirbystė, kur 
dirba virš 300,000 darbi
ninkų.

Lisabona, balandžio 5 d. 
— Šiandien American Ex- 
port Lines laivu “EXCAM- 
BION” į New Yorką iš
plaukė su šeima Lietuvos 
Karo Attache Berlyne 
gen. štabo pulkininkas Ka
zys Grinius. Tikimasi, kad 
jis New Yorke bus apie ba
landžio 15d.

Kas nori, kad kas nors 
gero būtų daroma, turi 
pats tai daryti.

Lietuvos Respublikos Prezi- Draugijos Vašingtone valdyba 
dentas p. A. Smetona, šeštadie
nį, kovo mėn. 29 d. 2 vai. p. p., 
uždėjo vainiką ant Nežinomo 
kareivio kapo, Arlingtone, prie 
Vašingtono.

Vainiko uždėjimo ceremonija- 
las buvo labai įspūdingas. Pa
skirtu laiku, p. Resp. Preziden
tas ir p. Smetonienė, lydimi 
Lietuvos Įgalioto Ministro p. P. 
Žadeikio, p. Zadeikienės su dūk- ! t 
rele, Latvijos įgalioto ministro t 
p. Bilmanio ir Lietuvos bei Lat
vijos pasiuntinybių personalo, 
artinosi Arlingtono. Ant tilto 
P. Resp. Prezidentą pasitiko A- 
merikos kariuomenės Vašing
tone įgulos karys, kuris moto
ciklu važiavo prieš p. Preziden
to mašiną rodydamas kelią. Ten 
pat prie tilto esant pasigirdo 
vienas po kito 21 kanuolės šū
viai — tai saliutas Lietuvos 
Valstybės Galvai.

Išlipant iš masinos p. Prezi
dentą pasitiko vietinės įgulos 
brigados generolas Greely ir. 
palydėjo prie Nežinomo Karei-' 
vio kapo. Tuojaus pasigirdo Lie-' 
tuvos himnas. Jį sugriežė įgu-;

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas, Zuriche, pra
dėjo leisti biuletenį, kuria
me telpa visi apie Lietuvą 
pasirodžiusieji straipsniai 
šveicarų spaudoje. Biule
teniuose telpa pasirodę 
straipsniai prancūzų ir vo
kiečių kalbomis. Be atsi- 
davusio Lietuvai ilgame
čio Generalinio Konsulo, 
p. Simon, šioje srityje

ir nariai su p. Supeniu pryša- 
kyje, kun. Giedra, būrelis spe
cialiai iš Baltimorės atvykusių 
lietuvių su adv. Laukaičiu pry- 
šakyje.

Po. ceremonijų prie Nežinomo 
Kareivio kapo, p. Prezidentas ir 
p. Smetonienė, p. Min. Žadeikio 
ir juos atlydėjusių asmenų lydi
mi, vyko į Amerikos Karių daug dirba jo pagelbinin- 
Tautines Kapines aplankyti A- kas Vice-konsulas p. St. 
merikos ir Lietuvos kariuome- Garbačiauskas.
nių leitenanto Samuel J. Harris ____________
kapą. Kapo aplankyti atėjo ir j Lietuvos Ministras Pran- 
visi prie Nežinomojo Kareivio cūzijai, p. P. Klimas, iŠ Vi- 
Kapo buvę lietuviai. ! chy išvyko, kuriam laikui

Leit. S. J. Harris, amerikie- į Pietų Prancūziją.
tis. Didžiojo karo metu tarna- RemkJte tUM ir biz.
vęs Amerikos kariuomenėje. Po niertuc, kurte mvo ckelMmais remia 
Didžiojo karo, nuo 1919 m. ru- vw ,ke»bkitte -Darbininke”.

nėmis aplinkybėmis, teikė jau
dinantį įspūdį. Po Lietuvos 
himno sugriežta Amerikos him
nas. Pagriežus himnus p. Res
publikos Prezidentas uždėjo 
gražų, didelį, gyvų gėlių vaini
ką ant Nežinomojo Kareivio 
kapo. Po to, P. Prezidentas pra
šomas sutiko nusifotografuoti 
prie kapo. Vainiko uždėjimo ce
remonijų metu matėsi daugybė 
žmonių specialiai atvykusių pa
žiūrėti šįo iškilmingo akto. Da
lyvių terpė matėsi Lietuvių 
ij. ,5.0 eSK ■

YVONNĖ NIAURA,
; Lietuvaitė plaukų grožio kultūros žinovė-ekspertė
; 9 EASTERN AVĖ. DEDHAM, MASS.
i Tel. Ded 1636
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Tarp žymiųjų žmonių darbų, yra priskaitomas ir šis Grand Coulee Dam, užtvanka Columbia 
upės Washingtone, kuri jau arti užbaigos.Per Daug Tūpčiota Ir Neskaniai

Anglijos ir Amerikos vyriausybės ilgą laiką apie 
Staliną tūpčiojo, vis naiviai belūkuriuodamos, kad so
vietų diktatorius kada nors išeis prieš Hitlerį ir visa
dos išlaikys nepalankų prieš Japoniją frontą, tuo ją 
sulaikydamas nuo neprietelingų žygių prieš Jungt. 
Valstybes. Tačiau Anglijai ir Amerikai teko neskaniai 
nusivilti. Išeiti prieš Hitlerį Stalinas neišdrįso. Balka
nų nepaliečiamybei apginti nieko nepadarė, jei nemi
nėti kelių tuščių pasižadėjimų, grasinimų (mažosioms 
valstybėms, ne Hitleriui) ir nieko nereiškiančios “prie- 
telystės” pareiškimo, neperseniai duoto Jugoslavijai. 
Į tą “prietelystės” sutartį Hitleris nė dėmesio neat
kreipė ir puolė Jugoslaviją tą pačią dieną, kada Stali
no simpatijos jausmai buvo paskelbti. Stalinas gero
kai čia apsijuokė, nes komedija išėjo perdaug jau gra
mozdiška, bet Hitleris jam tai įsakė, kad nuramintų; 
tamsią bolševikų minią. Ką bedarysi — “ponas liepia, 
tarnas eina”.

Su Amerikos vyriausybe Stalinas dar prasčiau 
pasielgė. Vos tik keletą dienų atgal Washingtono admi
nistracija pagyrė Stalino “sutartį” su Jugoslavija, vis 
tikėdamiesi, kad glostant raudonąjį carą bus galima 
turėti botagą prieš japonus. Ir štai pasklysta žinia, 
kad Stalinas su Japonija padarė nepuolimo sutartį! 
Tai tau ir botagas. Kai kurie Anglijos politikai mažy- 
bina tos sutarties vertę. Tai, girdi, tik nieko nereiškiąs 
popierio lakštas, nes tos sutarties nei viena nei antra 
pusė neišlaikysianti. Vokiečiai visai kitaip į tai žiūri. 
Jie neslepia savo džiaugsmo, nes mano, kad kalbamoji 
sutartis išriš Japonijai rankas žygiuoti prieš Jungt. 
Valstybes.

Netenka abejoti, kad Stalino žygis padarė daug 
neskanaus įspūdžio valdančiuose Amerikos sluoks
niuose. Administracija kol kas tyli, bet neoficialūs po
litikai tiesiog pasisako, kad Stalinas ciniškai nusikrei
pė užnugariu į tą valstybę, kuri tiek kantrybės komu
nistams parodo. Iš tiesų, Stalino poelgis ne tik ciniš
kai, bet ir kvailai atrodo. Tuo pačiu metu, kai bolševi
kai čia organizuoja priešvalstybinį sabotažą ir vyriau
sybė perdaug jau kantriai su jais elgiasi, Maskva da
ro sutartį griežtai priešingą Amerikos interesams! 
Reiškia, bolševikams tik nusispiauti į Dėdės Šamo 
nuolaidumą.

Bet čia kažkas neaišku. Stalinas juk žinomas kai
po gudrus intrigantas, kuriam veidmainiauti taip pat 
lengva kaip valgyti ar gerti. Gi veidmainiauti bei prie- 
telyste apsimesti jam kaip tik patogiausia šiuo mo
mentu, kada jo tarnai nekliudomi ardo Amerikos gy
venimą ir valdžią. Kodėl £i jis taip pasielgė? Juk da
bar Amerikos vyriausybė komunistų nebeglostys.

Tur būt ir čia Hitlerio įsakyta. Stalinas taip tūp
čioja prieš vokiečių diktatorių, kad iš baimės net veid
mainystės išsižadėjo. K.
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Rašė: Stan. Vishnewski

Kaip Atversti Komunistus

su redakto-

• i

Vergų Parsidavėlių Džiaugsmas
— Ukmergėje buvo su- kuriai buvo primesti mas- 

šauktas “džiaugsmo mi- koliai Morozovai ir šupi- 
tingas”, ryšium su praė- kovai, niekam neaišku, 
jusiais ‘rinkimais” į Mas- Šiam mitinge kalbėjo dar 
kolijos aukščiausiąją ta- keli variagai Kulbasov. 
rybą. Ukmergės “liaudies Konovalov ir kt. 
atstovams”, okupacinės i T, , , ... . ,
raudonosios armijos gene-! W°”u k?d v‘t
rolui Morozovui fa-kitam n*ntehs ,s T at'
maskoliui šupikovui buvo atovį> ,?en:,'tn' J‘tkaus- 

r kas bolševikų partijos or
gane “Tiesa” įdėjo skelbi
mą, kuriame jis reiškia 
padėką už jo “išrinkimą”. 
Jis iškilmingai sako: “Pa
sižadu visas savo jėgas pa
švęsti tam kilniam ir di- 

kuriam 
rinkimai į ^ar^° žmonių esu pašauk

įteikti “išrinkimo” diplo
mai. Kažkoks “draugas” 
ta proga išsitarė: “Per pa
lyginti trumpą laiką Lie
tuvos darbo žmonės, ko
munistų partijos vadovau
jami, pasiekė daug didelių ,. , , .
laimėjimą, tačiau jų di- 
džiausiąs 
TSRS aukščiausiąją tary
bą”. Kokia nauda iš šio di-

tas”.
Tenka prisiminti, kad šis 

džiausio Lietuvos žmonių išverstaskūris yra savo 
valios klastojimo bus tai laiku davęs priesaiką ir 
pačiai “darbo liaudžiai” ' nepriklausomai Lietuvai.

t

buvo tokios, kaip mano 
draugučių: komunistą ne- 

i galima atversti kataliky- 
bėn, bet ši klaidinga nuo- 

Kataiikų monė tuojaus pasikeitė,
kunigus ir vienuoles šau
dyti? Ar ir tada prie kam
po atsistojęs sakysi pa
mokslus apie artimo mei
lę? Aš tiktai tiek pasigai
lėjimo parodyčiau komu
nistui: leisčiau kunigui su
teikti Jamv absoliuciją, keję prie durių? Visai ne. jos mane nepajudinamai į- 
pirm negu aš savo šautu-;o tie kunigai, tie storuliai tikino, kad Dievas nesigai-

Vertė: A. M. Jurgelaitis po propagandos studentas 
tuojaus patėmijau jo tak
tišką klaidą.

Aš klausiausi:“Paimkime 
kaipo pavyzdį
Bažnyčią, arba bile kurią kai aš gavau progos pasi- 
kitą, jei nori. Vien pini- kalbėti su keletą atsiver- 
guočiai, vien rakietieriai, tėlių iš komunizmo. Kokiu 

(vien neturtingųjų smau- rūpesčiu jie ieškojo* Tie- 
jgėjai. Ar manote, kad bile sos! Kokios drąsos jie pa- 
' kuris iš Jūsų galėtumėt rodė, nusilenkdami tikram 
įeiti į Bažnyčią ncužsimo- Tikėjimui! Jų sielų istori-

i

~3
Suomijos užgrobimą, ku
rie yra aiškūs prasižengi
mai komunistų skelbiamos 
ideologijos? Iš komunizmo 
jie pragyvena, tai geriau- 
sia^> būdas šitokius ati
traukti nuo jų klaidų, tai 
yra jiems kitus darbus pa
rūpinti.

Bet visų lengviausiai y- 
ra atversti taip vadina
muosius romantikus, nes 
paskutinių kelių mėnesių 
įvykiai Europoje jų mark
sistinius įsitikinimus stip
riai sukrėtė; jie mato kaip 
trupa ir byra jų marksiz
mo stabas ir su ašaroto
mis akimis jie dairosi, ieš
kodami į kurį kraštą da
bar suktis. Jie vis dar lai
kosi to sulūžusio dievaičio, 
bet jie pasirengę už kito 
griebtis, jeigu kas tiktai 
jiems parodys vertesnį. A- 
pie Bažnyčią, apie Kris
taus mokslą jie mažai teži
no, nes visos jų informaci
jos apie tai yra taip giliai 
melų ir šmeižtų persunk
tos, kad patys vieni jie ne
įstengia tisą matyti. Ot, 
čionai ir mūsų pareiga: 
jiems ištiesti pagalbos 
ranką, parodyti jiems tik
rą kelią į Tiesos buveinę, 
kur poilsis ir ramybė jų 
laukia. Bet čionai reikalin
gas pastebėjimas: šitokį 
komunistą argumentais 
nepaveiksi. Po tvirčiausiai 
sustatytų argumentų vien 
sulauksi pašaipą užakcen
tuotą klausimą: “Tai kas 
iš to?” Pavyzdys geriau šį 
dalyką išaiškins.

Turiu vieną pažįstamą 
kz.iiučių... lietuvį. Jisai gal 
turi penkiasdešimts metų 
an žiaus. Į mano atsar
giausiai sustatytus argu- 
rnentus apie Marksizmo 
nesutikimus su tiesa, su 
žmogaus troškimais; po 
išdėstymo faktų, įrodan
čių sovietų žiaurumus ir 
veidmainingumą, jisai lin
guodamas galvą man atsa
ko: “Gal tu tiesą sakai, bet 
kiek aš žinau, man komu
nistai geri; jie pirmi pasi
skubino man padėti, kai 
mes aną kart streikavo
me... jie man iškovojo dar
bą”. Aišku, kad mano žo
džiai tam žmogeliui įtakos 
nepadarys, nes kelią užsto
ja komunistų darbai. Po to 
pasikalbėjimo ir aš pasi
mokinau iš komunistų: aš 
atsidavęs apsiėmiau vyro 
pareigas, būtent, rodyti 
pasauliui, komunistams, 
kad katalikiškas gyveni
mas yra tobuliausias, kad 
katalikybė yra galingesnė 
už marksizmą.

Dabar matau, kaip leng
vai gali suklysti prieš-ko- 
munistiniai kovotojai, ma
nydami kad jie savo darbą 
atlieka, kuomet suruošia 
masines demonstracijas, 
paradas ir prakalbas prieš 
komunistus. Šis kovos bū
das, nors ir atrodo vaisin
gas, vienok niekuomet sa
vo užduoties pilnai neat
liks. Vienatinis galingiau
sias ginklas komunizmui 
sugriauti tai yra kasdieni
niame gyvenime vykdinti 
septynius gailestingus 
darbus ir sielai ir kūnui. 
Nematau kito geresnio.

Meilė yra stipresnė už 
neapykanta. Kristus galin
gesnis už Marksą.
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vą atsukčiau. Kaip negali-i 
mą atversti beproti, taip 
pat ir komunistą”.

“Negalima atversti ko
munistą...” Kaip dažnai 
man teko išgirsti šį baikš
tų išsisukinėjimą net ir 
ant narsių prieš komunis
tinių kovotojų lūpų. Ne
perseniausiai ir aš galvo- 
vojaii kaip mano tiedu 
draugučiai: griežta jėga 
yra galingiausia priemonė! 
komunizmo nuodus nai-' 
kinti. Man irgi atrodė per- 
sunku skelbti meilę šiame 
neapykantos pasaulyje.

tiktai važinėja auto...” iii savo malonių net ir ko-
Toliau nenorėjau, nega-!munistams. 

Įėjau klausyti. Jo prieš-’ 
bažnytinė ataka mane la
bai užrūstino.

“Melagi”, aš garsiai at
šoviau. “Tai biaurus me
las. Nereikia mokėti prie 
durių, kad įėjus į bažny
čią. Pasakyk, jei tiek daug 
žinai apie Katalikų Bažny
čią, kada tu paskutinį kar
atų lankeisi bažnyčion. Sa
kyk, sakyk, jei drįsti...”

Mano įsikarščiavimas ir 
minią uždegė. Ji pradėjo 
kaukti, šaukti ir švilpti...

Stengdamas atrasti prie
žastis tokio mano klaidin
go įsitikinimo, priėjau prie 
to, kad aš buvau skaitęs 
gana daug prieš - komu
nistinės literatūros, kuri 
visuomet, arba beveik vi
suomet, nupiešdavo komu
nistą kaipo kokį žvėrį, vi
sai be širdies, be sielos, ir 
todėl, negalinti apturėti 
Tikėjimo dovanos. Toji 
kenksminga prieš - komu
nistinė literatūra yra kal
ta klaidingai nukreipime 
ne tiktai mano, bet ir kitų 
nuomones. Atsimenu, kar
tą man teko rodinėti New 
Yorko įdomybes dviem 
viešniom iš Vakarų. Jos 
paprašė manęs ar negalė
čiau joms parodyti gyvą 
.komunistą, nes jos apie 
i komunistus daug buvo gir
dė jusios, bet niekados ne
mačiusios gyvo komunis- 

ito. Aš jas tuojaus nusive- 
džiau į Union Sąuare, kur 
visuomet galima atrasti 
komunistus besakant pra
kalbas, dalinant literatū
rą, ir t. pan. Mano viešnios 
juos pamačiusios buvo 
matomai apviltos...

“Juk, jie paprasti žmo
nės”, jos nustebusios man 
pasakė.

Iš tikro, komunistai yra 
žmonės. Juos galima pada
linti į tris grupes: partijos 
narius, neva - inteligentus 
ir romantikus arba greitai 
sujaudinamuosius. Šitas 
paskutinis tipas skaitlin- 

inano giausias. Jam dažniausiai I S v* j
“Bet, palaukite, draugu- mas jiems atneš laimę ir pradėjau suprasti, kad to- suklaidinti žmonės. Neva 

čiai”, aš prašau, “kur gi į rojų ant žemės. Žmonės kiais vaikiškais būdais inteligentų tarpe randasi 
Jūsų artimo meilė? Juk'nepaprastai atydžiai klau- komunizmo panaikinti ne- įje kurie mano, kad ko- 
komunistai yra žmonės, į sėsi. Ir aš stebėjausi ko- galima. Mane išmintinges- munizmas žmonijai dau- 

giausiai pažangos atnešti 
gali. Šiai grupei priklausė 
Darata Day, 
Goldstein, ir Heywood 
Broun pirm jų atsiverti
mo į Katalikybę.

Su partijos nariais tai

komunis- 
komunis-

(Šio straipsnio autorius y- 
ra lietuvis, kuris uoliai dar
buojasi platinime katalikiš
kos spaudos, ypač mėnesinio 
laikraštėlio “Catholic Wor- 
ker”, kurį jisai pardavinėja 
gatvėse, prie dirbtuvių, susi
rinkimuose ir tt. Šis straips
nis paimtas iš “The Torch”, 
Domininkonų Tretininkų mė
nesinio žurnalo 
riaus leidimu).
“Tiktai miręs 

tas yra geras
tas!” Taip išsitarė mano į- 
sikarščiavęs draugas 
mums besistumdantiems 
pro tirštą minią pačiame 
New Yorko miesto centre 
— Times Sąuare. Mes tik 
ką buvome liudininkai 
riaušių, kurias sukėlė gau
ja komunistų, kuomet jie 
užpuolė du jaunuolius, 
pardavinėjančius prieš- 
komunistinį laikraštėlį. 
Tiedu jaunuoliai buvo ge
rokai apmušti ir jų laik
raščiai sudraskyti. Polici
ja suėmė juodu, bet tuos 
triukšmadarius komunis
tus tiktai išsklaidė nė vie
no neareštavo. Dėl to ma
no draugas ir įsikarščiavo.

Aš jo pasakymu buvau 
nustebintas — mano drau
gas ir dar taip kalba. Lyg 
netikėdamas jo žodžiais, 
aš jo užklausiau: “Ar tu 
iš tikrųjų taip manai, ar 
tiktai juokus kreti?”

Jis greitai atšovė: “Ogi, 
šiūr, kad taip manau... ir 
dar daugiau, jei aš būčiau 
turėjęs kulkosvaidį, tai be 
pasigailėjimo visą tą gau
ją ant vietos būčiau su
šaudęs... nė vieno nebū
čiau paleidęs”.

Iki šiolei tylėjęs trečiasis 
mūsų kompanijos draugu- 
tis irgi su juomi sutiko: — 
“Žinoma, vienatinis būdas 
panaikinti Komunizmą iš 
mūsų tarpo, tai užmušti 
tas “žiurkes”, kurios jį pe
ri”.
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Rodos, tiktai vakar bu- ne į mane, bet prieš kalbė- 
vo... Aš septyniolikos me- to ją. Jisai, sumišęs, nuli- 
tų guolis savo širdyje pO nuo platformos, sulank- 
ugdžiau keistą troškimą. SĮg lenteles, ir nuėjo į savo 
Aš siekiausi būti pripažin- automobilių. Nuo to laiko 
tas kaipo komunistų ir jų vame kampelyje komunis- 
ideologijos galingiausias tai ilgai nedrįso pasirody- 
priešas. Tada buvau tyras ti. 
idealistas... mano mintys Po tos sėkmingos per- 
ne ant žemės vaikštinėjo, galės... įsivaizduokite... aš 
bet kaž kur debesyse le- tiktai septyniolikos metų 
kiojo. Gerai atsimenu su jaunuolis ir pats vienas iš- 
kokiu pasididžiavimu aš sklaidžiau komunistų pra- 
vaikštinėjau, po to kai aš kalbas! Aš vaikštinėjau 
pats vienas suardžiau ko- krūtinę išpūtęs planuoda- 
munistų prakalbas. Buvo mas naujų kovų, garbin- 
šitaip:
. Netoli nuo mano namų komunistus. Aš tada pra

buvo sodelis, kurį apylin- dėjau svajoti apie išlaisvi- 
kės gyventojai gausiai lan- nimą stiprią komandą 
kydavo. Tenai kas vakarą jaunuolių, tokių kaip aš 
susirinkdavo ir komunistų pats, kurie užsiimtų triuš- 
grupė ar tai prakalboms kindami komunistų susi-į 
sakyti, ar tai agitacijai va- rinkimus, plati n d a m i 
ryti. Aš tenai užeidavau prieš - komunistinę spau- 
dažnai, mat, aš studija- dą ir tt. Tokie buvo mano 
vau komunistų propagan- jaunų dienų sapnai. Kvaili, 
dos taktiką. Vieną vakarą ar ne? 
komunistas kalbėtojas at-; Po kelių metų, man šiek 
rodė įtikinęs savo kiaušy- tiek subrendusiam, i------
tojus, kad vien komuniz- pasaulėžiūrai pasikeitus, priklauso nuoširdūs, bet

gesnių laimėjimų prieš
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mes turime ir juos mylėti, munisto iškalba, bet jo žo- ni žmonės mokino, kad rei- 
stengtis ir juos atversti į džius neperdideliu dėme- kia nusidėjėlį mylėti, bet 
Tiesos kelią, ar ne?” Į siu sekiau. Mano galvoje į- jo nuodėmės neapkęsti.

“Eik, jau eik, su tokiais vairūs klausimai sukosi: Tada supratau kokią pa-
‘pamokslais’. Tokios kai- Kodėl mes katalikai neuž- reigą aš, ir kiekvienas ka
bos mane iš kantrybės ve-'siimame tokia propagan- talikas turėjo, stengtis at- 
da”, atrėžė trečiasis, gero- da? Argi katalikai negalė- versti netikinčiuosius, net
kai pasipiktinęs manimi, tų sudaryti grupės kalbė- ir komunistus. Tada pasi- sunkesnė problema; jiems
Jis tęsė toliau: “O kas da- tojų, kurie ant gatvių ryžau visomis jėgomis ko- labiau rūpi ne tiek patsai
leidžia toms komunisti- kampų skleistų Bažnyčios munizmą rauti iš mūsų Komunizmas,
nėms “žiurkėms” taip pla- išganingą mokslą? Staiga, tarpo, bet komunistams
čiai veistis, jei ne toki kalbėtojas mano nekaltų rodyti ką krikščionišką
kvaili “] 
kaip tu pats? Šiūr, Meilė..., 
Artimo Meilė, C 
gražiai skamba teori joje,' sakau, kvailai, nes jisai ma socialinius neteisingu- snumą stačiai vėidmainin- 
« 1 a • « _| • •• W» • « ’ •' • • •bet mes f-------

Dovydas

kaip šiokis 
tekis pelnas, kurį jie ima 

. - - ., -iš savo komunistinio veiki-
pamokslininkai” klausimėlių retežėlį per- meilė gali. Svarbiausiu už- mo Jeigu šitaip nebūtų, 
1-*> *J--kirto, kvailai užsipulda-daviniu pasiskyriau dar- taį kaipgi galėtumėm ki- 

tie žodžiai'mas Katalikų Bažnyčią; buotis prašalinti kiek gali- tajp išaiškinti jų aklą klu- 
nes jisai ma socialinius neteisingu- snUmą stačiai veidmainin- 

turime elgtis nežinojo, ar jeigu žinojo, mus, kurie savo ligotose g0S politikos kuri teka iš 
praktiškai. O ką tada da- tai neįvertino to fakto, gelmėse duoda I !_ 
rysi, kai tos “žiurkės” pa- kad dauguma jo klausyto- mui progos plėtotis. 1UWU1, 
sileis bažnyčias deginti,* jų buvo katalikai. Aš kai-' Seniaus, mano pažiūros Hitlerin . Stalino Daktus’

komuniz- Kremliaus, kaip pavyz- 
! džiui, sovietų Teismus,

Girtuokliavima*. kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo. .

šv. Grigalius
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MES IR JAUNIMAS
Rao Dr. Pranas 

Šacikauskas
Gali kai kas pamanyti, 

kad mes apie jaunimą ra
šome labai dažnai, kalba
ma taip pat daug, kad toji 
tema jau nusibodo. Aš gi 
pasakysiu priešingai. Pas 
mus, mūsų spaudoje apie 
jaunimą rašoma per mažą, 
mūsų draugijos - organi
zacijos kažin ar užtenka
mai kreipia domės. Lais
vuose kraštuose, jaunimu 
rūpinasi vįsi, visos organi
zacijos, draugijos ir visuo
menė. Rūpinasi pirmiau
siai jaunimu, geriau pasa
kius, jo auklėjimu; tėvai, 
toliau mokykla, bažnyčia, 
valstybė. Jaunimui auklėti 
ir globoti yra susirūrusios 
ištisos draugijos, leidžiami 
tam tikslui laikraščiai, yra 
gaminama speciali litera
tūra.

Kam tas viskas daroma. 
Daroma tam, kad jaunimą 
priruošus prie gyvenimo, 
prie kovos su sunkenybė
mis, su kliūtimis, kurių 
susitinkame kiekviename 
žingsnyje. Juk jaunuolis 
ar jaunuolė yra visai pana
šūs į jauną, dar lankstų 
medelį, kuris audrai užė
jus lengvai siūbuoja, o ne
retai, jeigu būna neapsau
gotas, lieka aplaužyta jo 
viršūnė, šakelės, kartais gi 
išraunamas ir su šakni
mis. Taip, visai taip yra su 
jaunimu. Juk užtenka pri
sižiūrėti jaunimo gyveni
mui, toms jaunųjų mi
nioms. Kiek tai be laiko 
žūna. Štai žiūrėk ar drau
gų būrelis. Vienas pro gy
venimo jūrą išplaukė lai
mingai, kitas nuskendo, 
dar kitas liko sužalotas, 
paliegėlis.

Tokiuose atsitikimuose 
kyla savaimi klausimas, 
kas gi ištiesų yra kaitąs, 
kas prideda savo ranką 
prie jaunuolio ar jaunuo-
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Sportiškas apsirengimas visuomet madoje. Štai 
ir ši Ann Eden pasirinko vaivorykštės spalvų šį kostiu
mą ir juomi didžiuojasi.

lės iškrypimo iš kelio, kas 
yra tokių nelaimių kalti
ninkas? Atsakant į šiuos 
paklausimus, tenka sus
toti ties dviem svarbiau
siom aplinkybėm, kurių 
kiekvieną atskirai pasi
stengsime, kiek leidžia 
lygos panagrinėti. .

Pirmoji aplinkybė, prie
žastis, dėl kurios dažnai 
jaunimas iškrypsta iš ke
lio, nueina šunkeliais, yra 
bendra aplinkuma, susida
riusi ta ar kita padėtis, 
pasakysime aiškiau, tai 
priklauso nuo gyvenamo
jo laikotarpio. Pavyzdžiui 
kitokios buvo jaunimui 
auklėti sąlygos seniau, ki
tokios dabar, kuomet eina 
karo ugnis ir propaganda 
dar kitokios bus sąlygos 
po visų karo makalynių. 
Jaunimo auklėti sąlygos 
Europoje yra vienos, Ame
rikoje visai kitos. Štai nuo 
to ir priklauso toks ar ki
toks jaunimo dvasinis sto
vis. Be abejo, teoretiškai 
šių apystovų nenagrinėsi
me, nesvarstysime. Paim
sime geriausiai praktiškai, 
pavyzdžiui ir tai iš mūsų 
lietuvių gyvenimo. Pava
dinau savo straipsnį: — 
“Męs ir Jaunimas”. Pasta
tykime tat sau klausimą 
ir atsakykime aiškiai ir 
suprantamai — kokie yra 
mūsų Jaunieji Lietuviai? 
Nemanykite, kad taip lęn- 
gva tan klausiman atsaky
ti. Jis yra labai sunkus, 
nes įvairūs žmonės jį įr 
įvairiai suprantą. Vienaip 
supranta jaunimo idealą 
mylintis Dievą ir Tėvynę 
žmogus, kitaip socialistas, 
cįąr kitaip komunistas ir 
tt. Kiekvienas turi savo 
pažiūras, savo įsitikini
mus, kuriuos vykdo gyve- 
niman patsąi ir dar nori 
juos primesti kitįms. Bet 
dabar pažiūrėkime, kokį 
męs lietuviui norime tųrę-

ti jaunimą, o ypatingai ko-jdą ar parduodami jį už pi
nigus pamiršta, kad tuo 
pačiu nustoja žmogaus 
vardo, tampa tamsuoliais.

Štai tiems pragaištin
giems reiškiniams sulaiky
ti, mūsų jaunimas privalo 
dar aukščiau iškelti tėvy
nės meilės vėliavą, dar la
biau privalo branginti sa
vo vardą. Tis, žinoma, ne
reiškia, kad kitų turime 
nekęsti. Ne. Nes tai būtų 
nekrikščioniška. Kitų įsi
tikinimus, kitų idealus 
mes turime gerbti, bet sa
vo mylėti. *

Antra aplinkybė, kuri 
šiandien nuodija mūsų 
jaunimo sielą, stumdama 
jį iš gražaus vieškelio į čiuopiamai. Tąi gangrena, 
purvą, tai visokie kūkalių! kuri stengiasi apimti kas 
sėjikai. Pastatykime ir čia kart daugiau sveikojo mū-

kių idealų trokštame vi
sam Amerikos Lietuvių 
jaunimui? Nežinau, ar su
tiks su mano nuomone 
skaitytojai, bet aš, kaipo 
to krašto sūnus, trokštu 
numylėtam lietuvių jauni
mui vieno didelio, bran
gaus ir nepamainomo ide
alo. Visų pirma būti doru 
ir tikinčiu, gyventi lietu
viškąja dvasia, lietuvių 
tautos meile, branginti vi
są tai, kas yra lietuviška, 
kas yra Lietuvos Laisvos 
ir Nepriklausomos, ne žo
džiu, bet darbu.

Gal kam nors pasirodys, 
kad šis apibrėžimas yra 
persiauras neapimąs kitų 
žmogaus dvasios sričių. 
Sutinku su tuo, bet pabrė- 8 
žiu, kad jeigu sugebėsime 
išlaikyti iškeltą Kristaus 
ir lietuvių tautos meilės 
vėliavą, tai visa kitą neju
čiomis įgysime, tapsime 
kultūringais žmonėmis, 
nes meilė stebuklus daro, 
o mylėdami tėvynę, susi
lauksime taip pat stebuk
lų.

Bet tai idealas. 0 kaip gi 
atrodo tos sąlygos, kurio
se šiandieną gyvename. 
Sunkios ir labai sunkios, o 
neretam silpnavaliui jau
nuoliui ir visai nepakelia
mos. Apie jas betgi smul
kiai kalbėti negalima, jos 
ir taip kiekvienam lietu
viui yra labai gerai žino
mos, ištirtos. Bet argi są
lygos gali mus nubaidyti 
nuo mūsų idealo, ar gi jau 
esame tąįp lęngvamaniąi, 
tokie lepšiai, juk žydų 
tauta, išsklaidyta po visą! 
pąsaulį per du tūkstan-į 
čius metų iki šios dienos! 
nepražuvo svetimųjų juro-■ 
je, išlaikė savo kalbą, pa-; 
pročius, tikybą ir nežiū
rint taip ilgo laiko, vistiek 
liko žydais. Čia męs, lietu
viui, įš jų tik pasimokyti 
galime, tik gal nesugeba
me. Atsiminkime rusų se
novės vergijos laikus. Kiek 
tuomet mūsų inteligentų 
“deį gardaus valgio šaukš
to” išsižadėdavo savo var
do, sąvo kalbos, savo tikė
jimo ir tapdavo rusais. Tai 
buvo išgamos. Q, ir šian
dieną tokių įąsivertėlių, to
kių išgamų, turime labai 
daug. Kaip gi jie yra šlyk
štūs, tiesiog į žmonės ne
panašūs. Saugokis lietuvi 
sąvo brolio išgamos. Sa
kau, gyvenimo sąlygps yra 
prieš mus; prieš mūsų įde- 
ąlus, bet juk esame mes, 
žmones kultūringos tautos 
sūnūs ir dukterys, turį są- 
vo kalbą, savo literatūrą, 
sąvo tradicijas, savo pa
pročius. Nejaugi ramią są
žine galima spiąųdyti į tai, 
ką tėvai, protėviai amžiais 
išsaugoję mums palikę, 
nejąųgi galime išsįžądėti 
tos kalbos, kurios išmokė 
mus mūsų motinos. Tai 
būtų baisus prasižengi
mas, tai net pamanyti bai
su, o tačiau tokių išgamų 
mūsų tarpe netrūkstą. Be- 
abejo, tie išsigimėliai pa
mindami po kojų sąvo var
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klausimą atvirai ir pakal
bėkime be jokiu aplinkinių 
žodžių. Rąskųtiniais me
tais mūsų jaunimas prade
damas smarkiai demorali
zuoti, nuodyti. Mes žino
me, kad Europoje, tolimo
je Rusijoje ir dabar mūsų 
Tėvynėje viešpatauja bol
ševizmas, kuris neaplenkė 
ir mūsų. Ir pas mus čion 
Amerikos šalyse jaučiama 
to komunizmo įtaka jaunio 
mo tarpe. Išpurino tai de
moralizacijai dirvą parsi
davėliai lietuviai Maskvai, 
kurie savo literatūra, laik
raščiais bernauja STALI
NUI. Tasai ardomas dar
bas jaučiamas jaunime ap-

Ęaro industrijos pareikalavimai didėja. Vaizde 
matome daug pririnktų aluminium iš refrigeratorių 
‘trays’ kuriose paprastai yra šaldomas ledais mažy
čiais kubais. Dabar aluminium yra reikalingas karo 
industrijos reikalams ir juos renkama ir siunčiama at
gal į dirbtuves perliedinti kam pageidaujami, šis vaiz
das imtas iš departąmentinės krautuvės Omaha, Neb., 
kur mergina surenka visas ‘tray’ ir'žinoma pristatys, 
kur reikalaujama.

MOTĘRIES AKYS
Nesiskųsk kai kurių vyrų O, moterie! kas drįs blevyzgo- 

drąsa ir laisve. Esi stipresnė už , ti tavo akivaizdoje ? Kas leis sau 
juos. su tavimi pasielgti begėdiškai?

Niekas nedrįs nepareikšti tau Kas sieks pąmatyti, ar esi silp- 
pagarbos, kuri tau priklauso, I na ar energinga ? Kas užsimirš 
jei to neleisi.

Moteriškė turį tokį galingą : 
ginklą, kad ir pikčiausiai ir lą-l 
blausiai iškrypės vyras negali 
jam pasipriešinti: tai jos akys.';

Savo akimis gali numušti iš- 
didėlį, nubausti įžeidėją, su
tramdyti begėdį, sulaikyti gaš
lųjį, pavaryti niekšą.

Moteriškės žvilgsnis paleidžia 
ar pažaboja aistras, padrąsina 
ar įbaugina nedorybe, palaiko 
dorybę, išsaugo nekaltybę, pa
guodžia liūdesį; jis žeidžia, už
muša. gaivina, kelia iš numiru
siųjų. ... J ji-

Nesiskųsk niekieno įžūlumų; 
geriau savimi pasiskųsk.

iki tiek, kad piktai šaipysis, 
žiūrės į tave su panieka, jei, 
pilnu paniekos žvilgsniu, pažiū
rėsi jam į veidą, jei žvilgsniu 
prikalsi jam kojas prie žemės, 
jei visai j jį nepažvelgsi?

Sunkią turėsi padaryti apys
kaitą dieviškajam Teisėjui, jei 
gerai savo akių nenaudosi.

Jose turi atsispindėti tavo o- 
rųmąs, tavo jėga, tavo geru
mas. tavo švelnumas, tavo šven
tas apmaudas.

O moterie! nesididžiuok. jei 
tau pasago, kad tavo akys yra 
gražios, nes, juo gražesnes būsi 
jas gavosi, juo atsakingesnė 
būsi už kitus ir save. Iš “V- K.”

Kas juodu suįdomino? Žingeidumas kartais pri
verčia, kad ir artimuosius širdžiai pasimiršti save ir 
atkreipti atydą į dėmesio tašką.

sų organizmo, tai bakteri
jos, sėjančios nuodus. Sa
kau, būkime atviri ir pasi
sakykime, kad savo tarpe 
turime bolševikų, spiau- 
dančių ant viso to, kas y- 
ra mums lietuviams bran
giausia, išjuokiančių vie
šai mūsų idealus. Tai yra 
faktai. Nestebina mūsų 
pašalinių individų tokia 
taktika, bet kaikurių ame
rikiečių lietuvių, kuriuos 
mes iki šiol toleruojame 
vadindami ‘pažangiaisiais- 
kultūriečiais ir tt.’ neparo
dome jiems durų. Jie ruo
šia dirvą komunizmui ty
liai, iš pasalų, kad progai 
atėjus atsistotų jaunimo 
organizacijų pryšakyję. 
Deją, tų dalykų, kaip sa
kiau, mes iki šiol neįverti
nome, į juos žiūrime pro 
pirštus, netgi favorizųoją- 
me juos, ątvirąi pasaky
čiau, komunistų agentus, 
kurie eina prie vięno tiks
lo — suardyti mūsų jąųni- 
mą, užnuodyti jo dvasią 
bolševistiniaįs mikrobais, 
užmušti jame tautinę są- 
vygarbą, tėvynės meilę.

Reikia šioje vietoje pa
žymėti, kad tų nuodingųjų 
kūkalių sėjikai niekur ant 
vietos nepasitenkina, jie 
siekia toliau, jie mėgina 
eiti į Ameriką ir čion reng
ti sau dirvą. Ir kaip tenka 
patirti, vienur kitur ran
da pritarimo. Kreipkime 
domę ir į išeivijos jauni
mą ir perspėjame jį prieš 
bolševikų agentus.

Štai šitos dvi aplinkybės, 
šitos dvi priežastys ir ver- 
čise mus rimtai susirūpin
ti mūsų jaunimu dvasios 
sveikata, tenka ieškoti 
priemonių apsaugoti jau
nimą iš vienos pusės nuo 
ištautėjimo, iš kitos pusės 
nuo besiveržiančio mūsų 
tarpan obalsių pąvydąle 
bolševizmo, kuris neša iš
tvirkimų ir supuvimą.

Tam priemonė yra viena. 
Mes privalome suglausti 
mūsų eiles, privalome iš
kelti tėvynės meilės vėlia
vą kuoaukščiaųsiai, kad 
jos šviesa nušviestų mūsų 
širdys užsidegtų mūsų 
tautos ir kalbos meile. O 
tiems visiems mūsų idealų 
niekintojams bolševikų ą- 
gentąms, sėjantiems lietu
vių jaunimo tąrpe supuvi
mą ir ištvirkimo sėklą, 
privalome parodyti duris, 
jiems vietą ten, kur tas 
tvirkinimas vykdomas vie- v • sąi.

Tikrenybėje, kaip mato
me baisu, bet rodosi, kam, 
kam, o mums lietuviams 
ištvermės turėtų netrūkti. 
Reikią tik daugiau energi
jos ir savigarbos.

Ąs esu tikras, kad po šio 

1

mano straipsnio visokių 
atmatų užtarėjai savo bol
ševikiškuose laikraščiuo
se išpils visas savo pamaz
gas už tokį viešą mano žo
dį, kaip jau nekartą yra 
atsitikę. Tačiau tas negali 
atbaidyti nuo dar griežtes
nės pozicijos užėmimo tau
tinei mūsų garbei apginti 
ir mūsų jaunimo dvasią 
apsaugoti. Be abejo, čia 
žodžių maža, čia reikia 
darbų, čia reikia tiesiog 
stebuklų. Ir jeigu mes, lie
tuviai čion išeivijoje eisi
me gyveniman tėvynės 
meilės obalsiais apsigin
klavę, visokių apuokų rė
kavimai mums bus nebai
sūs.

PAVASARIS
Dar ką tifc Žiema nerami
Ryškėjo, skaldydama tvoras, — 

Nūnai blaiviai nušvitęs oras, 
Saulutė rieda dangumi.

-z-
Žvelgi į mėlynus skliautus, —
Dangus,- kaip krištolas, skaistus,
Ir, jeigu angelas praskristu. 
Budri akis ir jj išvystų.
Saulutė šviečia taip linksmai, 
HM Aukščiausiam himną šnera— 

Klausau, stebiuos ir taip man gera. 
Ir nyksta sieloje siausmai—

“AŠARĖLES’

Vargas protingus žmo
nes padaro dideliais, , o 
kvailus pražudo.

Marguerite Chapmąn, 
paraduoja ‘bathing ąuit’ą. 
Sakoma, kad tai paskati
nis žodis šiuo laiku rųados.
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Jau buvo rašyta, kad 
Kaune buvo susirinkusi 
Kauno miesto bolševikų 
partijos konferencija. 
Tam įvykusį oficiozas pa
šventę vedamąjį straipsnį, 
kuriame sakoma, kad 
“Kauno miesto bolševikai 
susirenka į savo konferen
ciją monolitiniu būriu, be 
galo atsidavusiu viso pa
saulio darbo žmonių vadui 
ir mokytojui draugui Sta
linui”.

Toliau pažymėsime šiuos 
bolševikiškos auksabur- 
nystės perlus, kurie pui
kiai parodo, kokiomis fra
zėmis maitinami nelaimin
gosios Lietuvos gyvento
jai: “Daug kentėjusi Lie
tuvos liaudis savo pačią 
demokratiškiausią pasau
lyje konstituciją — Stali
no Konstituciją. Visa tai 
yra didžiausias Lietuvos 
liaudies kovų laimėjimas. 
Tie įvykiai aukso raidėmis 
bus įrašyti į mūsų šalies 
metraščius, į viso pasaulio 
darbo žmonių istoriją. Bol
ševikai yra didžiausi re
formatoriai. Kur prisilie
čia bolševiko ranka, ten 
klesti daugiapusis puikus 
gyvenimas, fabrikai ir ga
myklos ima dirbti nematy
tais ligtol tempais, sukles
ti žemės ūkis, kultūra, 
mokslas ir menas. Liaudis 
ima gyventi laimingą ir 
pilną gyvenimą. Tai ryš
kiai matyti mūsų respub
likoje. Mums reikia trum
piausių laiku sulikviduoti 
savo atsilikimą ir atsistoti 
į priešakinių respublikų 
eilę”.

Būna žmonių, kurie ne
gali panešti kelionės laivu 
ar lėktuvu. Dabar Lietu
vos žmonės, skaitydami 
“Tarybų Lietuvą”, pajun
ta tą pačią reakciją, kaip 
ir keliaudami laivu arba 
skrisdami lėktuvu...

Dabar pasižiūrėkime., 
kaip ta pati “Tarybų Lie
tuvą” aprašinėja minėtą 
konferenciją. “Lietuvos 
liaudis” joje buvo atsto-

vaujama šių žmonių, kurie 
pateko į prezidiumą: Pozd- 
niakov, įeik Meskup, Mo- 
rozov, šupikov, Parąščen- 
ko, Rudakov, Gladkov, Ai
manas, Ivanov, Sovostia- 
nov, Nikalajev, Ozerov, 
Stendelis, Rikalin, Mina- 
jev, Guščin, Kvaracej ir 
Michalevskij. Iš viso į pre
zidiumą išrinkta 35 žmo
nės. Be minėtų “Lietuvos 
liaudies” atstovų matome reikėjo grięžčįąų-
dar tokius “geriausius 
Lietuvos sūnus”, kaip 
Sniečkus, Paleckis, Gedvi
lą, Preikšas ir kt. Į manda
tų komisiją pateko tik vie
nas lietuvis • ir tas atsiųs
tas iš Maskolijos, būtent, 
Niunka. Likusieji šeši yra 
šie “Lietuvos liaudies” at
stovai: Perov, Ąizin, Os- 
trovskij, Grinevskaja, Pu- 
sov ir Komidaitė. Kadangi 
visi šie “Lietuvos liaudies” 
atstovai lietuviškai nemo
ka, o protokplų bent dalis 
buvo vedama lietuvių kal
ba, tai į sekretoriatą pate
ko keturi lietuviai ir trys 
šie “Lietuvos liaudies” ats
tovai: Šalpeter, Voliansky- 
tė ir Lugovoj.

Ęonferencija pradėta te
legramos skaitymu “pa
žangiosios žmonijos geni
jui” — Stalinui. Jo vardą 
paminėjus, “visi konferen
cijos dalyviai atsistojo ir 
kelias minutes plojo myli
mo bolševikų partijos ir 
tarybų liaudies vado gar- 
hei”. Atlikus šį talmudiš- 
ką rankų nusipiovimo ri
tualą, prasidėjusi darbo 
dalis.

“Tarybų Lietuva” prane
ša, kad bolševikų partija 
jau ir ankščiau “koncen
travo žymų Kauno darbi
ninkų ir tarnautojų akty
vą”. Čia greičiausia, bus 
pasprukusi korektūros 
klaida: norėta parašyti -— 
“žydų Kauno darbininkų 
ir tarnautojų aktyvą”, o 
išėjo “žymų”. Bet ir tai 
netiesa, nes Kaune vis dėl
to buvo daugiau kaip 100 
žydų, o Kaune niekuomet

nebuvo daugiau kaip 100 
partinių kpmunįstų...

Tolįaų sužinome, kaip 
“suklestėjo puikus gyve
nimas” pačioje bolšęvįkų 
partijoje, ir tai. pftčįąnąe 
centpe, Kaune. Iš ‘-drau
go” Petrausko, Knųno ko
miteto sekretoFtoa, pra? 
nešimo patiriame, kad
bolševiku partijai dar vos 
pradėjus steigtis^ p jąų 

sios ‘?ęįstkQS". Net 72 kuo
pelės buvusios tuojau pa
leistos, o iš 102 “pirminių 
partijos organizacijų se
kretorių” 48 negavę parti
nių dokumentų. Tokio fak
to akivaizdoje reikią “pa
baigti su organizacinių pa
laidumų ir nedisciplinuo
tumų”. .

Lietuvos bolševikų par
tija gavusi teisę -‘kontro
liuoti administracijos vei
kimą”. Bet kaip atrodo, 
tie, kurių rankose yra vi
sas Lietuvos gyvenimas? 
“Draugas” Petrauskas 
pats duodą atsakymą: — 
“Komunistų politiniu ly
gis yra žeipas”. Jeigu dar

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

s u maniusi kažkokiai Vai- 
norių šeimai surasti tuš
čią kambarį. Tačiau ir to
kie geri norai nuėję nie
kais, nes būtų skyriuje 
viskas sudužę į įsigalėjusį 
biurokratizmą. Kai minė
toji “komjaunuolė” nuėju
si su Gurvičiūte į butų 
skyrių, tai prieš jų nosis 
buvusios užtrenktos du
rys. O senamiesčio komi
saras liepęs laukti, kol bus 
pastatyti gyvenamieji na
mai darbininkams...

Lietuvių priežodis sako: 
kol saulė patekės, tol rasa 
akis išės!

lo Lietųvps žmones “per
auklėti - komunistinėje 
dvasioje”. Kąm tai bebūtų 
reikalinga, jeigu beveik 
100% ‘-balsavo” už Stalino 
bęrnų sąrašą?

Iš tolimesnio aprašymo 
‘matome, kaip viskas “su
klesti ten, kur prisiliečia 
bolševiko ranka”, kaip sa
ko oficiozas. Petrauskas 
apie tai pasako: “Kauno 
miesto komitetas mažai 
užsiėmė darbo drausmės 
įmonėse sustiprinimo 

, lygiai kaip ir 
gamybos kokybės pageri
nimo klausimu. Atskiruo- 

‘ " , kaip “EI-
žvilgiais, tai turėsime vai-!nis’' Petrašiūnuose darbe 

moję”, -'Dianoje”, “Litek
se” ir kitur žmonės siste- 
matingai neateina į darbą, 
vėluojasi".* Paminėjęs to
kius “klestėjimo” pavyz
džius, Petrauskas ima į 
nagą Auto trestą, kuris 
veikiąs “visiškai nepaten
kinamai”. Dėl transporto 
sukrikimo dvėstančios 
kiaulės, kurios siunčiamos 
iš provincijos į Kauną. 
Juo toliau, tuo daugiau 
tokių '‘klestėjimo” pavyz
džių Petrauskas pamini. 
Pasak jo, “iki šiol visai 
mažas skaičius gyventojų 
buvo iškeltas iš rūsių į pa
togesnius butus, o butų 
klausimas Kaune visiškai 
neišspręstas”.

Kitą 4ioną komunistinio

©*** j * ** “ r ii

nuo savęs pridėsinąe, kąd 
komunistų lygis yra be
inąs ne tįk politiniu, bet i|* _
doroviniu bei kitokiais at-j^ ^^^pse, 
žvilgiais, tai turėsime vai- j — ~
zdą, kaip atrodo šię
nistracijos veikimo “kon- 

‘ trolieriai”. Toliau Petrau
skas sako: “Dauguma fa
brikų ir dirbtuvių, tame 
skaičiuje įr stambesnių, 
neturi ne tik pirminių pąr- 
torganizacįjų, bet ir pavie
nių komunistų” Šį viešą 
prisipažinimą įsitėmysįme 
ir sugretinsime su mįnętu 
“Tarybų Lietuvos” straip
sniu, kur sakoma, kad bol
ševizmo įvedimas Lietu
voje esąs “Lietuvos liau
dies kovų laimėjimas”. Bet 
nežiūrint viso to bolševi
kų mikroskopiško skai
čiaus, anot Petrausko, 
“Kaune sausio 12 d. atėjo 
balsuoti 98,5% visų turė
jusių teisę balsuoti”... nors 
Petrauskas tiktai dar siū-

me pramonę. Čia daug kas 
šlubuoją. Lenktynėse dar
bo pakėlimas dažnai buvo 
pasiekiamas gaminių ko
kybės sąskaiton. Prekybo
je irgi ne viskas tvarkoje. 
Paimsime geležinkelius. 
Buvo laikas, kada Kaune 
geležinkelio stotyje buvo 
tiek daug neiškrautų va
gonų, kad greit nebūtų 
buvę vietos pravažiuoti 
keleiviniams traukiniams. 
Daug kur nacionalizuoti 
namai palikti be priežiū
ros, nesirūpinama švaru-' 
mų, nemokama butų nuo
mos”.

Po visų tų “klestėjimo 
pavyzdžių vis dėlto buvo 
priimta rezoliucija, kad 
Kauno miesto komiteto 
“politinė linija pripažįsta- 

jma teisinga ir jo atliktas 
darbas — patenkinamu”. 
Vėliau išrinktas miesto 
komitetas iš 35 narių, ku
rių daugumą sudaro to
kie “Lietuvos liaudies” at- 

! stovai, kurių pavardės

“aristokrati- 
“avičius” ir

jaunimo organizacijos 
centro komiteto sekreto
rė “draugė” Bordonaitė 
nusiskundė mokytojais, ■ 
kuriuos reikią “auklėti”. 
“Draugas” Šimąnas, Kau
no miesto vykdomojo ko
miteto pirmininkas (anks
čiau tas pareigas ėjo bur
mistras), atvirai prisipa
žino, kad “bolševikų parti
jos Kauno miesto komite
tas vykdomajam komite
tui teikia plačiausią para
mą ir jam vadovauja”. Po 
to kalbėjo “Tiesos” redak
torė “draugė” Šmitaitė ir 
prokuroras maskolis Ka
sa, kuris reikalavo “bolše
vikiškai kovoti dėl revoliu
cinio teisingumo įgyvendi
nimo”. Bekalbant kažko
kiai Domeikienei, kuri iš
sitarė, kad “daugelis ko
munistų labai liberališ
kai (!) žiūri į mūsų prie
šus”, buvo atsiminta, kad 
dar nepasiųsta telegrama 
Molotovui. Todėl “griaus
mingoms ovacijoms ta- į _ 
rybų vyriausybės vadova- baįgįasį maskoliškais “4v 
vo garbei ilgai nebuvo ga- ir naujOsios 
10 • ’ įjos” garsais

Dar kalbėjo “draugas” i “manas”, 
įeik, Movšos sūnus, Mes-, . . T ■. ’ <lT. . i- — Visoje okupuotoje Lie-kup. Sis Lietuvos liau-> i • j •j. „ , , . . ,-jtuvoje atsirado vienas as-dies” atstovas irgi parode! J. v, . . n„ muo, kažkokia P. Karnau- nepaprastą klestėjimą”:i .44C.Y v- • - - skaitė, kuri vadina saveStambiausiose įmonėse i.. . , , „... . v i agitatore komjaunuole ,partija nejsitvirtinusi. Y- , . 6. . ‘.Tiesos” skiltyse 
ra eilė įmonių, kuriose tu- :sušukusi: ‘.Agitatoriaus
rime vieną ar du narius,‘pareiga yra ne tik gražiai 
arba jų visai nėra. Paimsi-‘kalbėti” Ši “komjaunuolė”

— Kauno universiteto a- 
kušerinėje klinikoje nese
niai gimė tūkstantasis kū
dikis. Įdomu pastebėti, 
kad gimimų statistikoje 
pažymėta didelis skaičius 
rusų, ukrainiečių, gudų įr 
net baškirų.

| — Įsivyravus sovietiškai 
i nešvarai krautuvėse, Kau
no miesto vykdomojo ko
miteto pirmininkas (bol
ševikiškas burmistras) iš
leido įsakymą, kad pieno 
parduotuvių tarnautojai 
turį plauti rankas vande
niu su muilu, o už šio įsa
kymo nesilaikymą graso
ma išsiuntimu į priversti
nus darbus. Tuo būdu tin- 
kimasi sumažinti gyvulių 
snukio ir nagų ligos atsi
tikimus. Be to, Dotnuvos 
žemės ūkio akademijos 
studentams atostogų me
tu įsakyta kovoti su šia li
ga, kuri pridarė daug ža
los.

— Vilniuje suimti šie as
menys, kurie kaltinami 
spekuliacija! Iseris Kaga- 
navičius, Girsas Segalis ir
dar keli žmonės. Kaune 
suimtas Adomas Bžezins- 
kis, pas kurį esą rasta 58 
rankiniai laikrodžiai. Kre
tingoje suimtas Jonas 
Stonkus, kuris turėjo odų 
740 rublių gurnai. Šiauliuo
se suimtas Vincas Jatulis, 
o Panevėžyje nuteisti 5 
metais kalėjimo Balys At
kočiūnas ir Antanas Kuz
ma, J. Majofišas — 7 me
tams.

daina. Pavyzd., liepos 20 d., 1939 na., 
laikraštyje PRAVDA, buvo toks iš
sireiškimas: “Mūsų šalyje prieštįky- 
hipė propaganda užsiima polįtįško- 
mokslinia ir partijos plano neišski
riamą dalį”.

BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS TAI 
UŽTVIRTINA

Baudžiamosios sovietų teisės 122? 
126 paragrafuose tą pareiškimą už
tvirtina, būtent: “Už tikybos moky
mą vaikučiams vieni metai sunkaus 
darbo kalėjime; atlikimas kokios 
nors tikybiško paveikslo kurioj nors 
valstybinėj įstaigoj nuo trijų iki še
šių mėnesių priverstino darbo”.

Šie parinkti sakiniai yra tiktai 
vienas pavyzdys iš daugelio. Jų būtų 
galima daug surasti. Jie įrodo, kad 
prieštikybinė veikla Rusijoje nėra 
tiktąį tuščias priedas, arba neątitin- 
kamas komunizmo supratimas; jie 
sudaro komunizmo užbrėžtįną tįks- 
lą.

KOMUNIZMO neapykanta 
TIKĖJIMŲ!

Jei mes norime suprasti kodėl ko
munistai taip neapkenčia tikėjimą, 
mes visų pirpiiaųsia turiiųe suprasti 
jų aptarimą, kurį jie paduoda apie 
tikėjimą, ir turime bandyti sužinoti 

' kokias priežastis jie paduoda dėl to

PROPAGANDOS NEŽINOJIMAS
Rusiškai nekalbantis pasaulis yra 

seniai* susipažinęs su Lenino pareikš
ta mintimi, kad, “Tikėjimas yra žmo
nių opiumas - nuodai”. Betgi, mažai 
kas supranta, kad ši sąvoka yra pa
matiniai komunizmui reikalinga. 
Net tie iš mūsų, kurie esame rusai, 
nevisados supratome, kad komuniz
mo vedamoji kova prieš tikėjimą su
daro jo esmę. Tas nežinojimas, min
tis, kad be bedievybės negali būti 
kornunizmo, gyvavo dėlto, kad dides
nė žmonių dalis nebuvo susipažinusi 
su bėgančia sovietiška propaganda. 
Aš šią propagandą gerai pažįstu ir 
čion patiekiu teisingas iš sovietiškų 
straipsnių ištraukas. Patys ameri
kiečiai skaitytojai galės spręsti ar 
komunizmas gręsia amerikoniškai 
laisyės įstaigai, ar ne.

LENINO VEIKALAI
Leninas savo veikaluose (XIV to

me, 70 p.), kurie bųyo Valstybės 
Spaustuvės išleisti Maskvoje 1929 m. 
taip rašo: “Mes turime kovpti prieš 
tikėjimą. Šis punktas yra viso mate
rializmo ir marksizmo abėcėlė”.

Nuo to laiko iki šiai dienai sovie- tikėjimo išsiplatinimo žmonėse. Ly
tiškoji propaganda, nors kitais var
pais skambina, bet vis tik ta pati kėjimas yra žmonių opiumas”,

dūrė šią pasaką,, kad “jis yra pigi 
degtinės rųšis (munšainė)”. Jis to
liau sako: “kad baimė sukūrė dievai
čius”, “darbininkų klasė, bejėgė iš
naudotojų rankose, priverstinai pra
deda tikėti . geresnį gyvenimą kita
me pasaulyje, panašiai kaip bejėgiai 
laukimai žmonės pradeda tikėti į die
vaičius, velnius ir stebuklus”.

ANOT JŲ MOKSLAS ĮRODO, 
KAD DIEVO NĖRA

Komunistai vadai sako, kad mok
slas įrodo, kad Dievo nėra. Tchkalo- 
vas, išgarsėjęs sovietų aviacijos did
vyris pridėjo ir savo “prįklodą” prie 
šios propągancįos, sakydamas:
sos šios pasakos, kad Dievas sėdi 
danguje mąn atrodo juokingos; aš 
žiųąu kaip “ten yra, įr aš niekados 
nesu ten Įnatęs jokių dievų”.

TIKĖJIMAS IŠJUOKIAMAS
Iš vienos pusės tikėjimas yra iš

juokiamas; gi iš kitos, jis žmonėms 
yrą statomas kaip koks pasibaisėti
nas žvėris tykojąs juos išnaudoti. 
Lęninas šiaip tą dalyką išaiškina 
(įięįv tome, 68 p.): “Tikėjimas ragi
na vargšus nusižeminti, kad tokiu 
būdu turtingieji galėtų ramiai gy
venti įr vargšus išnaudoti... Visos ti
kybos yra buržuiškos reakcijos or
ganai, tarnąują apginti išnaudotojus 
ir ąpipųlkinti dirbančiąsias klases”.

KOMUNISTŲ VEIKLOS BŪDAI
Laike Rusijos naminio karo

voliucijos, į tikėjimą buvo atsižiūri
ma, kaip į kokį prieš-revoliucinį da
lyką. K tos priežasties jis buvo žvė- W » • •

riškosios Čekos, kuri šiandien žino
ma kaip OGPU, sovietų oficialioji 
slaptą policija, gyvuliškai varžoma ir 
persekiojama. Yra tiesiog neįmano
ma apsakyti visus žvėriškumus, ku
rie buvo papildyti per tuos baisius 
revoliucijos metus. Bolševistiniame 
mėnesiniame žurnale YAV (spalių, 
1929 m., 7 p.) mes randame šias silp
nas pajuokos turinio eiles: 
Pastovume! mes tave tempiam sūku- 
Gi šventumą nagaika kapo jam, ryj,

Kristaus menkąjį kūną,
Čekoj teriojam.

Žinodami prie kokių kraštutinumų 
prieita, mes galime suprasti Stalino 
paklausimą, kuris randasi tame pa
čiame puslapyje: “Ar mes užgniau- 
žėm priešingą dvasiški ją? Taip, tai 
įvykdėme”.

Pirmoji priemonė panaikinti ti
kėjimą buvo “bažnyčios ištvirkini- 
mas”, patiekimas žmonėms visokių 
papiktinimų, kad tokiu būdu jie 
biaurėtusi pačios bažnyčios. Komu
nistų vadai įsteįgė naują įstaigą, ku? 
ri pasivadino Gyvoji Bažnyčia, norė
dami tuomi žmones atitraukti nuo 
pačios Bažnyčios. Jie pastatė netik
rus kunigus ir vyskupus, kurie vedė 
paįęistuvingą, ištvirkusį gyvenimą, 
gerdami ir uliavodami su bedieviais. 
Bet šis užsimojimas nepasisekė; visi 
Rusijos žmonės pasibiaurėjo šios 
“Gyvosios Bažnyčios” elgseną, ir vi
sai atmetę ją.

Prieštikybinė kova nebuvo tiktai 
vedama prieš rusų stačiatikių baž-

nyčią. Žurnalas Bezbožnik, (^4 
1927) pastebi: “Krikščionybė, isla- 
mizmas, ir žydizmas yra lygiai neap
kenčiami”. Tam tikslui, tad buvo į- 
steigta visiškos bedievybės moksli
nimo programas.
PIRMAS UŽPUOLIMO PADARGAS

Pirmas kovos padargas buvo 
spauda. Knygoje, Penkiolikos Metų 
Kovojančios Bedievybės, išleista Val
stybės Spaustuvės Maskvoje lėšo
mis, Yakovleffas supažindina mus su 
spausdinių kiekio didumu. Trumpai 
paduodu to milžiniško skaitliaus są
matą:

“Nuo 1922 — 1932 m., 1,700 įvai
rių prieštikybinio turinio knygų, 
brošiūrėlių, neskaitant jau lakštelių, 
buvo išspausdinta Maskvoje, ir ki
tuose miestuose. Prie to, dar buvo 
2,300 prieštikybiniai straipsniai pa
rašyti įvairiuose žurnaluose. Šios li
teratūros ir pasiskaitymo išdaliji
mas siekė nemažiau kaip 40,000,000 
kopijų. Savaitraščio Bezbožnik par
davimo aukštumas nuo 1927 —1930, 
pasiekė 36,664,432 kopijas, gi mėne
sinio žurnalo “Prieštikybinis” ir kitų 
tokios rūšies žurnalų pasiekė 742,588 
kopijas. Kiekvienas spausdinys buvo 
skirtas tam tikrai skaitytojų rūšiai: 
“Prieštikybinis” svarbesniesiems 
partijos nariams, Bezbožnik — dar
bininkams. Kaimo Bezbožnik, kai
miečiams”. Nuo 1931 metų, sulįg 
Yakovleffo, buvo leidžiamas ypatin
gas žurnalas vaikučiams, vadinamąs 
Jaunasis Bezbožnik.

(Bus daugiau) • i'm
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“penny sale”.

Apaštalystės Maldos draugi
ja, mėnesiniame susirinkime, 
balandžio 4 d., nutarė visos ben
drai sueiti bažnyčion adoruoti 
Didžiojoj savaitėje švenčiausį

sirado geros širdies aukuotojų, Sakramentą. Didžiame penkta- 
ir paaukojo po $10 — Agota dienį nuo pirmos iki antros va- 

ir B. Mičiūnienė; landos, ir didžiame šeštadienį 
Narakienė, O. nuo trečios iki ketvirtos valan-

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Kristaus Prisikėlimo šventės' Gradeckienė
proga Moterų Sąjungos 54 kp.'po $5.00 — EL 
valdyba sveikina visas sąjun- Gudinienė, K. Naviskienė; pasi- jog. Taipgi nutarė turėti po Ve-1 
gietes. Lai Pergalės Karalius žadėjo po $5.00 — T. Zavackie- lykų 
suteikia visom paguodą ir tikrą nė ir S. Staigienė. Tai graži pra- i
Velykų džiaugsmą. Ypatingai džia. Kas paseks toliau jų kilnų Daktaras J. Pash prie savo o- 
linkime greitos sveikatos mūsų pavyzdį? Lauksime. .fiso steigia laboratoriją. įsigijo
sergančioms narėms Izabelei Norintieji prisidėti, malonėki-, vėliausios mados X-Ray maši- (
Gudonienei ir Magdalenai Rol- te priduoti Kolegijos Rėmėjų n3 *r mikroskopą, kuris padidi- 
lins. Sveikinam, taipgi, Marijo- 36 skyriui, išrinktai komisijai, na daiktus 3,000 kartų, 
ną ir Juoz, Matonikus, sušilau- būtent, ponioms: O. Radzevi-! 
kusius sūnelio, Harold John. Įčienei, O. Valinčienei, ir B. Mi-'

Per mėnesinį susirinkimą, ba- čiūnienei.
tandiio 3 d. sąjungietės surengė, ir
Šv. Jurgio parapijos seselem Sąjungiecių susirinkimas įvy-j 
Pranei&kietim “canned goods ko balandžio 7 d., pirmadienio
. „ .....................................  . I , 1-4 * l »v. Pranciškaus parapijosshower”. Kiekvienai aukotojai, vakarą, parapijos saleje. Ap- * " |

_____  ....... choras vad. muz. P. Sakui, is-! 
simokino dėl Velykų naujas šv. 
Cecilijos 
ger.

Sakoma, — JUST IN CASE — Kanados saugumo 
i Velykų atostogoms parvažia- nariai pertikrina ir suskaito ‘helmets’, geležines kepu- 
,vo pas savo tėvelius mokytoja res, kurios skiriamos prekybiniams, ginkluotiems lai- 
• Adelė Piniūtė ir kolegistai — vams keliaujantiems į Angliją.

HARTFORD, COHH.

ELEKTORIŲ SISTEMA IR 
KAIP ]I VEIKIA

seselės taria nuoširdžiausiai a- svarsčius kuopos reikalus, pla
čiu ir linki džiaugsmingos Ve- čiai pasitarta apskričio dėl pus- 
lykų šventės.

Malonu pažymėti, kad prisira- vyks mūsų kolonijoj, balandžio 
šė 3 naujos narės, Karolina Pat-, 27 d., sekmadienį, po pietų. Iš-; 
skavičienė (apšv. sk.), Magda- rinkta atstovės: J. Janušonytė,!

metinio susivažiavimo, kuris į-

Iena Lakonienė (apšv. sk.) ir 
Marijona Jokubaitienė (paš. 
sk.). 54 kp. yra 129 narės, 108

Hartfordo Vyčiai, 6-ta kuopa 
rengia didelį bankietą ir šokius, 

mišias — Singenber- parapijos mokyklos svetainėje, 
Aušrelė. paminėjimui savo dvidešimts 

----------------- penkių metų gyvavimo, balan
džio 19 d. Bankietas prasidės 7 
valandą vakare. Bilietai

PHUADELPHIA, M.
O. Zdančiukienė, B. Mičiūnienė,
K. Savickienė ir E. Gelevičienė.

Atstovių pagerbimo vakarie- madienį, padaryta Šv. Kazimie-j Dvidešimts astuoni metai

po
, paskutinį sek--25-

_ _ _ ■ __• • --

------    — r- -------™ « j 
pašalpos skyriuj ir 21 apšvietos nės parengimui išrinktos —O. ro parapijos bažnyčioje, Pabal- suorganizuota jaunimo 
skyriuje.---------------------------------- j Valinčienė, M. Balinskienė ir T. tės valstybėms kolekta. Aukų ganizacija, Hartforde, Šv. Kazi-

Naujų narių vajus tęsis lig Vinikaitienė. Motinų dienai pa- surinkta 82 doleriai su centais, miero Draugijos vardu. Ši orga-
liepos 1-mos d. Naudokimės skirta auka šv. mišioms. Nutar- Aukojo sekantieji: kleb. kun. I. nizacija nuo to laiko užėmė pir-
proga! I ta bendrai eiti prie Šv. Komu-. Valančiūnas $5, Adelė Lukoše- ’ vietą Hartfordo jaunimo

O. Krataviėienė, nijos; vakare įvyks programė- vičiūtė $3; po $1.: Mykolas Bi-j veikime. Garbingiausi vardai
54 kp. korespondentė, lis Motinų pagerbimui. Progra- genis, Magdalena Skarata, Sa-1 šių dienų dar ir dabar turi vie-

Kovo mėnesį,
at- 
or-

NEW BBTAIM, COHH.
Balandžio 6 d., sekmadienį, 4

mą padeda suruošti 
Pranciškietės.

Seselės liomija Ambrozienė, p-nia šve-itas vadovybėse, kaip tai Prela- 
dienė, Placeda Durenas, Sofija tas Jonas Ambotas, Antanas 
Bagočienė, Saliomija Urbonie-' Kneižys, Kostantas Tamošiu

Daktaras A. Nevulis pašauk- n_, Qna QaįžaUskįenė Apaloni- nas, Tadas Spelis, Andriejus 
vai. po pietų, parapijos saleje, tas kariuomenėn, išvažiuos ba- & Talašiūnienė, Nastazija Sa-Pateckis> Boleslovas Sarapas, ir 
įvyko mėnesinis šv. Rožančiaus landžio 21 d. Dr. A. Nevulis y- kaiauskienė> Paulina Stanislo-^iti.
draugijos susirinkimas. Išklau-Įra LRKSA 109 kp. narys. Yra vaitienė Kazimiera AugunienėJ Per dvidešimts penkis metus 

\ sius raporto iš susirinkimo, pa- vedęs, turi mažą dukrelę. Moks- Paulina žvigaitienė, Jonas Pe- Hartforde Vyčiai garbingiau- 
skirta iš iždo $10.00 dėl gėlių lūs gerai baigęs. Taip pat yra čikonis 
papuošimui bažnyčioje Viešpa- užbai^ militarinį mokslą.
ties Jėzaus karsto. Taip pat pa- J Velykų rytmetyje pirmos šv.
skirta auka šv. mišioms gegu- mišios ir procesija įvyko 6 vai. Simonas Mažeika,
žės mėnesiui atėjus. Padarytas Toliau mišios bus 8:30, 9:30 ir
pranešimas'visoms narėms, kad. -_____
Marianapolyje yra statomai r " '
Kryžiaus keliai, ir kad būtų ge- Petronėlė Jeninaitė išvažiavo jienė, Ona Vasilevičienė, A. A- 
ra, kad New Britainiečiai nors‘tnms savaitėms atostogų. Lai- Iinauskienė Stanislovas Žvigai- 

vieną stot; įtaisytų. Tuojau at- 'tis, Barbora Lemontiene, p-nia
Rimkienė, p. Adomonienė, p. 
Armonienė, p. Garbauskienė, p.

vaisiu*, daržove* Ir kitokius daiktu*, kurk Kolekaitė ir p. Simolionienė.

A

______ t

elektorių kolegiją. Dabar
tinės sistemos svarbiau
sias punktas yra, jog jis 
pavėlina prezidentinį kan
didatą, kuris gavo dau
giau kaip pusę reikalingų 
elektoriškų balsų, laimėti, 
nepaisant fakto, jog jo o- 
ponentas 

j populiarių 
kart tokia 
šioj šalyj. 
B. Hayes 
m. (oponentas buvo Sa- 

' muel J. Tilden, ir kai Ben- 
! jamin Harrison laimėjo 

archaiška įstaiga, 1888 m. prieš Grover Cle- 
“**, bereika-veland). Abejuose rinki- 

jmuose Tilden ir Cleveland 
gavo didžiumą balsų bet 
mažumą elektorių kolegi
joj-

Prie to klausimo yra ki
ta pusė. Ji teikia tris bal
sus kiekvienai valstybei, 
nepaisant skirtumo gy
ventojų skaičiuj. Nevada 
|turi gyventojų apie 100,- 
i000, Arizona beveik pusę 
milijono, bet abi valstybės 

Nuo pat pradžios ta turi tik tris balsus. Ro-

j Nors neseniai praėję 
prezidentiniai rinkimai, ir 
rado sau vietą istorijoj 
jau ir populiarių balsų va
das tautos sekamiems ke-l 
turiems metams, bet vis-! 
tiek elektorių balsavimas ■ 
gruodžio 16 d. buvo reika-- 
lingas prieš, pasekmių le- 
galį užtvirtinimą.

Elektorių sistema buvo 
pirmo konstitucijonalinio 
seimo įkorporuota į Jung. 
Valstybių Konstituciją. Ir 
iki šiai dienai yra konsti
tucijos dalimi, nors vadi
nama i 
nedemokratiška, 
linga, nusenėjusi ir netei
singa. Kiekviena valstybė 
išrenka tam tikrą skaičių 
elektorių, ir jie renka pre
zidentą.

Originaliai sistema davė j

gavo didžiumą 
balsų. Net du 
padėtis įvyko 
Su Rutherford 

laimėjimu 1876

suvažiavimą, nes kuoskaitlin- 
giau atstovių atsilanko, tuo ir 
daugiau įvairių minčių susida
ro. šiame suvažiavime reikia 
tinkamai prisiruošti prie būsi
mos Trijų Apskričių gegužinės,
kuri įvyks šią vasarą, Waterbu- išrinktiems vyrams pasiti- 
ry, Conn. Reikia surasti būdą, kėjimą, jog jie buvo ga- 
kuriuo būtų galima padaryti biausi vyrai balsuoti už tą 
naujų narių vajų sekmingesnį žmogų į prezidento ir vice- 
mūsų apskrityje.

Atstovės, kurios bus išrinktos 
dalyvauti suvažiavime, yra pra
šomos atsivešti savo ženklelius, 
kurie yra vartojami suvažiavi
mo metu.

prezidento vietą, kuris 
jiems atrodė tinkamiau
sias. j 

sistema pasekmingai ne- kuojama, jog tos valsty- 
veikė, ir po pirmųjų trijų bes, kurios sudaro taip va- 
prezidentinių rinkimų ne- dinamą ” 1 J ”“solid south” ir

: prisilaikė prie jos teoretiš- kurios rinkimų laiku visM. Jokubaitė,
Conn. Apskr. Rašt. ko darb°. Po to, nuo 1840 

m., kiekvienos valstybės 
elektoriai turėjo užregis- 

i truoti didžiumos žmonių 
norą toje valstybėje, kuo-Į 
met jie balsavo.

Su dabartiniu sistemos
Sekmadienį, balandžio veikimu, kiekviena valsty- 

20 d., 2 vai. p. p., Šv. Petro bė turi tiek elektorių, kiek 
parapijos salėje, West 5th turi senatorių ir atstovų 
St., So. Bostone įvyks Kongrese. Nei viena vals-, 
Naujosios Anglijos Katali- tybė negali turėti mažiau 
kų Federacijos Apskrities trijų — du senatorius ir į 
metinis suvažiavimas į ku- vieną kongresmaną. Visi, 
rį nuoširdžiai kviečiame elektoriai vienoj vietoj.-------------------
katalikiškų draugijų ats- kartu niekad nesusirenka.1 suskaityti balsus, 
tovus, dvasiški ją ir veikė- Kiekvienos valstybės elek- 
jus dalyvauti. toriai susirenka jų valsty-

Kun. K. Vasys, Dv. Vadas, bes legislatūros paskirtoj 
Antanas Zaveckas, pirm., vietoj, kelioms savaitėms į

B. Jakutis, rašt. po rinkimų ir paduoda sa-.j

H. Anglijos Kataliku Federa
cijos Apskrities Metinis 

Suvažiavimas

eina demokratiškai, nepai
sant demokratiško kandi
dato, ištikro turi didelę re- 
publikonišką mažumą, bet 
ji nenori balsuoti, nes iš 
anksto žino, jog jų balsa
vimas neturės jokios ver
tės. Ir galime tą patį sa
kyti apie demokratiškas 
mažumas republikoniško- 
se valstybėse.

Vienas argumentas už 
sistemą liečia suskaitymo 
laiką, nes su populiariu 
balsavimu imtų per ilgai 

Rinki
mų pasekmės nebūtų taip 
greit žinomos. FLIS.

Tamošius Staniukinas, i šiai užlaikė savo tikslą — dėl 
.Juozas Stanislovaitis, Antanas tautos ir Bažnyčios. Per visus 
Kisielis, Stanislovas Agentas,! metus buvo f užlaikoma lietu

viška dvasia4 ir kalba. Lietuvių 
vardas paskelbtas po visą mies
tą ir valstybę. Visuose dalykuo
se Vyčiai dalyvavo, o geriausias 
vietas pasiekia mūsų sportinin
kai. Du visuotini Vyčių seimai 
įvyko Hartforde, darbuojamės 
ir su Naujos Anglijos apskri
čiu.

Hartfordo Vyčiai kviečia mū
sų visus rėmėjus sykiu su mu
mis peržvelgti pereitus iškilmin
gus metus ir žengti į ateitį. Bū
kime visi sykiu ir pradėkime 
kitą gyvenimą dvidešimts pen
kių metų dėl Tautos ir Bažny
čios. Koresp. F. M.

Kristopas 
............................ ......... Žemaitis, Jonas čečkus. Kazys 11 valandomis, ir vienuoliktą. !________ i Dryža, Juozas Knsciunas, Ma-

Pereitą sekmadienį panelė rijona Krevečkienė, V. Rimgai-

I trims savaitėms atostogų. Lai- 
■ mingos kelionės Petronėlei.

VALGOMOJI! DAIKTU KRAUTUVES
Rlrtrtl pa* biznierių* m*M.

■BalMasI "DarMnlnke** apsimoka, ne* jie parduoda šviežiu* produktu* Ir nu
balai patarnauja. Nuėję | bu* kurty krautuvę pasakykit*, kad Jų skelMmę 
asattt* “Darbininke”.

je D.
“MIŠIŲ MALDOS UŽ 

MIRUSIUS”

Per Matėt
R. Baltrušiūnas Ir p. Kllnga, Sav. 
nt Broadvvay, Tai. ŠOU 3120 

«O. BOSTON. MASS

-T
t

•V. JONO EV. BL. PAftALPINCS
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Švagždys. 
601 6th SL, So. Boston, Mas*.

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera, 
16 Winfield SL, So. Boston, Mas*

Prot RaSt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mas*.

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, 80. Boston. Mass

Iždininkas Vincas Zaleskaa,
613 E. 5th SL, So. Boston. Mass 

Maršalka, Jonas Zaikis.
7 Winfield SL, So. Boston. Mas*.

Draugija laiko susirinkimus kas tt* 
a* nedėldien) . kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 4fr 
S! ’th St Rnatom

Anglų spauda, “Bulletin”, pa
duoda padarytas vagystes šiose 
bažnyčiose: Šv. Petro, Šv. Pau
liaus ir Šv. Jono bažnyčiose, 
Camden, N. J. Vagystės pada
rytos iš skrynelių, kur sumeta
ma neturtingiems centai; neži
noma, kiek būta. K. D.

Pereitą savaitę gautas laiškas 
iš Marianapolio Kolegijos, ku
riame kun. Dr. J. Navickas, M. 
I. C., Thompson, Conn., prašo 
paremti statomų Kryžiaus Ke
lių darbą savo aukomis. Šis 
šventas ir prakilnus katalikų 
visuomenės darbas turėtų būti 
tikrai remtinas; tad visi į dar
bą. Norintieji siųsti savo skir
tąją auką tam šventam ir bega
liniai naudingam tikslui, siųs
kite sekančiu antrašu: Rev. J. 
Navickas. MIC., Marianapolis 
College, Thopmson, Conn. K. D.

Motery Conn.
Apskričio Kuopų Žiniai

Pranešu visoms kuopoms, kad 
Moterų Sąjungos Conn. apskri
čio pusmetinis ir prieš-seiminis 
suvažiavimas įvyks balandžio 
27 d., 1941 metais, Šv. Andrie
jaus parapijos svetainėje, 396 
Church St., New Britain, Conn. 
Pradžia 1:00 valandą po pietų.

Atsižvelgiant į tai, kad šis 
suvažiavimas bus prieš-seimi
nis, kviečiu visas kuopas pa
ruošti naudingų įnešimų seimui, 
ir apskrities labui. Kviečiu 
skaitlingai atstovių prisiųsti į

vo balsą už prezidentą ir 
vice - prezidentą. Trys ko
pijos galutinų pasekmių 
padarytos, dvi pasiųstos 

i ir senatui — 
viena kopija pasiųsta paš-

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Laikraštis ‘.‘Darbininkas” ką prezidentui
tik iš spaudos išleido labai nau- , - 
dingą 63 puslapių mažą malda- tu kita pasiuntiniu, ir tre-

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
,vra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin-

knygę — mišių maldos Už čia kopija įteikta federa-I kas būtų Amerikos pilietis
MIRUSIUS’’.

Joje yra nevien Mišių maldos 
už mirusius, bet ir bendros tai
syklės laidotuvių, mėnesinių bei 
metinių sukaktuvių metu. Yra 
maldos išlydint numirėli iš na
mų, prie Katafalio, maldos ly
dint iš bažnyčios į kapus ir ki-

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

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

odos ligų.

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

iliui teisdariui distrikte, ““
kur elektoriškas balsavi- Nonntieji įisiimti piliętiJ- 
mas Įvyksta. Darbas elek-
tonų taip baigiasi. ; tizmas”. kuri padės Jums

Daug kalbėta apie elek- j ^pti Amerikos piliečiu.
torių sistemos vertę. Ne-1 Jos kaina 25c. 
senai senatorius Henry, “Darbininkas”, 366 W. Broad- 

j Cabot Lodge, jaunasis, iš j
Massachusetts, pranešė, ■

|jog jis ketina įvesti suma-!
nymą Kongrese išnaikinti

įtos. Knygutė kainuoja tik 20c. 
Norintieji užsisakyti šią kny
gutę, kreipkitės į ‘‘Darbininko” 
administraciją, 366 W. Broad- 

Boston, Mass. Su už
prašome prisiųsti į 
ir 20c.

way, So. 
sakym u 
konvertą

way, So. Boston, Mass.

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

602 VVashington Blvd. 
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limootnal dil visokių reikalų.

■ k

Philadelphijos betimy Ričmondo Vaikučių Beno Rengiamas
KONCERTAS,TEATRAS,BALIUS ir ŠOKIAI

Įvyks Atvelykyje, Balandžio 20 d., 1941
Lietuvių Muzikalio Namo Salėje, . Ii . Tilton irAllegheny, Piladelphia, Pa.

Benas grieš, dainininkai ir dainininkės iš arti ir toli dainuos, šposininkai šposus krės. Visiems “good time”.užtikriname. KVIEČIAME VISUS. > 0<s



t

dyse”.

DAKTARAI
KRIKŠTYNOS

i

THE MARCHOFTIME Nereikia gerbti turtin

I

IŠVAŽIAVO Į KANADĄ

įVAIROS SKELBIMAI

Pirmadienį, balandžio 14

Cs

I

I

IJIL'J

Bai. 13 d., tapo pakrikštytas 
Alfredas Povilas Alfredo ir A-

Velykas ir dalyvaus Atvelyky
je, Šv. Petro bažnyčioje.

Deakonas J. Žuromskis bus 
šventinimas kunigu geg. 1 d. Jo 
Primicijos įvyks geg. 4 d.

nusikaltimus 
darbų sekimą.

Pasi- 
daug

I
i

Bai. 15 d., 7:30 vai. vak., šv. 
Petro par. bažnyčioje bus laiko
mos šv. Teresės Novėnos pa
maldos.

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūiies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

i, Mass. Tel Dedam 1304-Wi

South Boston Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

iigrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(PLE VOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas 
Sodewall Stut Metai Work

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus

Geras Darbas—Kainos Žemos
317 E St., So. Boston 

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

cialistinėse’ rungtynėse.

Tel. TROwbridge 8330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

kysis Bostono kolegijos geriau-' 
si sportininkai, jų vadas, ir ki
ti sportininkai.

(VIETINES žinios

•- ? I

rapartuarą ir panelei Katiliūtei sportininkų vakaras. Lan^ 
už tvarkymą plokštelių. Kaip 
paveikslai taip ir plokštelės 
žmonės tiesiog sužavėjo.

ŽINUTES

Antradienis, Balandžio 15, 1941 DARSININKAB '

Bai. 9 d., mirė Domicėlė Sta- 
niulionienė, 49 metų, miesto li
goninėje, gyv. 303 W. 4th St., 
So. Boston, Mass. Paėjo Valki
ninkų parapijos. Amerikoje pra
gyveno 34 metus. Paliko du sū
nų, dukterį, brolį ir 363erį. Pa
laidota bai. 12 d.

BALIUSleno6 (Žukevičiūtės) Neretų. 
į Kūmai buvo Stanislova* Žuke- 
vičius ir Alėsė Grudzinskaitė.

Tuo pat laiku buvo pakrikš
tyta duktė Prano ir Severijos 
(Kunčiūtės) Razvadauskų var
dais Norma Pranciška. Kūmai 
buvo Albinas Neviera ir Albina 
Medžius.

1 So. Bostono klierikai Žuroms-
Šv. Petro par. bažnyčios alto- Janušonis ir Bernatonis lei- 

riai šįmet buvo artistiškai Sese- jįja Velykų atostogas namuo- 
rų išpuošti per 40 valandų atlai- jie dalyvavo Šv. Mišiose per 
dus, D. Ketvirtadienį, D. Penk
tadienį ir Velykų dieną. Per vi
sas minimas dienas žmonių di
džios minios lankėsi bažnyčion, 
ir ėjo prie sakramentų. Kunigai 
reiškė džiaugsmo žodį žmonėms
ii pripilęs jų tokio didžio M kttn. Jenkus

omo.________ katalikų išpažintis,

Velykų dieną 3 vai. p. p., ir 7 Hudsone, Mass. Jis pasakė pa- 
val. vakare, bažnytinėje salėje mokslą tą vakarą ir rytmetį, 
buvo rodomi krutami paveiks
lai. Tarp kitų buvo rodomi pa
veikslai iš Šv. Jono Don Bosco 
ir Saleziečių veikimo jaunimo 
tarpe.

Kun. Virmauskis susirinku
siems pareiškė, kad šioje salėje !«je, parapijos veikimo ko- 
paveikslų rodymas yra tikslu, misijos ir veikėjų svarbus susi- 
kad veikti šv. Jono Don Bosco rinkimas.
darbą mūsų parapijoje.

Jis dėkojo susirinkusiems už 
atsilankymą, ‘Darbininko’ krau- j°® ^j*’ 492 E- 7th St 

tuvei už tokį gražų plokštelių -

LINKSMŲ VELYKŲ 
Gerbiama “Darbininko” 
Redakcija,

Mes sanatorijos ligoniai 
lietuviai sveikiname Šv. 
Velykų proga visą “Darbi-

■ žinios Iš
t Pavergtos

Lietuvos

ĮVAIRUS SKELBIMAI
ISSIRENDAVOJA 5 švieafis, 
apšildyti kambariai, ketvirtame 
aukšte. Renda tik $25.00 į mė
nesį. Atsišaukite tuojau į “Dar
bininko” administraciją, 366 
W. Broadway, So. Boston, Mass.

Rengia LDS I-am Kuopa ir Lietuves DuktergD-ja jninko” Redakciją ir linki-

PENKTADIENĮ, . ........ ~
___  _ — Kaune buvo sušaukti 
me geriausio pasisekimo, statybos tresto stachano- 
Taipgi prašome patalpinti viečiai, t. y. daugiau pa- 
šitą mūsų pasveikinimą dirbę katorginėse vad. ‘so- 

D 1 J1** A *11O i A J I“Darbininke”: cialistinėse’ rungtynėse.
119IA 11(1210*A.D1VU lOa Sveikiname visus brolius ?av-, mūrininkas M. Sa-

F* jir sesutes “Darbininko” gailis per 9 vai. ir 55 min.
ŠV. PETRO PARAPIJOS SVETAINĖJE skaitytojus ir linkime vi- įmūrijęs 19,372 plytas. Per 

4 no C ^LCd. C 12 a siems gražiausių Šv. Vely- iškilmes kalbėjo “draugė ’
C* / dO« DOStOUg 1V13SS* kų, linksmai praleisti lai- Kaganaitė, ‘draugas’ Cha-

Pradžia 7:00 vai. vakare įžanga 25c. ką ir prisimarginti gra- i"
—   .. ......................... ■■■■■ Į šiaušių margučių. Mums
Gerb. ir Gerbiamosios:-— gv. Velykos, kaip galite ir .

Štai po Velykų pirmą penktadienį, balandžio 18, P*1/8 suprasti, yra labai 
yra rengiamas gražus MARGUČIŲ BALIUS. Baliuje hudnos- *er?1’ kad
griež orkestras šokiams per visą vakarą. Galėsi šokti Velykų šventes
kiek drūtas. O tas bus labai laiku, nes jau seniai kojos mus niekas neatlankys, su 
mynė muzikos taktu, kad ir greitąją polkutę... Prie to, cen^u nesuselps ir nepado- busMARGUCIŲ PARODA. Kotikjaučiai mokąJvano« mažiais margučiais, 
gražiai marginti kiaušinius, tas prašomas atsinešti irpabai gaila, kuomet esa-

Bai. 10 d., mirė kareivis Mo- 
tiėjus Dusevičius, 46 metų. Pali
ko motiną, tris seseris ir brolį. 
Tapo iškilmingai palaidotas, 
bai. 14 d., 9 vai. ryte, iš Šv. Pet
ro par. bažnyčios, Šv. Juozapo 
kapuose.

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660 

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 8:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki • vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

PARSIDUODA nebrangiai 1937 
automobilis PONTIAC, 6 cilin- 
derių. Parduosime pigiai, nes 
nėra kam draivinti. Automobi
lius labai mažai važinėtas. Atsi
šaukite Mrs. J. Kazlauskienė, 
46 Glandale St., Dorchester. 
Tel. Col. 3798 (4-8-41)

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

VVoodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

PARSIDUODA labai pigiai 
gasolino stotis ant didelio kelio 
(Route 28). Kadangi vyras mi
rė ir likau viena, tuomet noriu 
greitai parduoti. Atsišaukite, 
Mr. A. Levon, 58 Conley Rd. 
Avon, Mass. (28-8)

imoviėius, inž. Brunas ir 
kiti naujosios ‘aristokrati
jos’ atstovai. Stachano- 
viečiams buvusios įteiktos 
dovanos: Stalino paveiks-, 
las, rankiniai laikrodžiai, 
drabužiai ir Stalino bei 
Lenino parašytos brošiū
ros.

o------------ 9-------------------- -------------------- - . i — Sausio 21 d. visoje o-
parodyti, o rengėjai padės parodai ir už gražiausius me pamiršti šiuose kupuotoje Lietuvoje, ypač
margučius gausite gražias dovanas. Bus ir netikėtų kapuose. Ta proga, mokyklose buvo minimos

- ’ “ ■ -_____skaitytojai ap-17nfet sukaktuVėS nuo
RENGĖJAI.| lankykite mus, jei galima, mirties.

I Ta proga oficiozas “Ta
rybų Lietuva” įsidėjo 
straipsnį apie Leniną; iš 
šio straipsnio pažymėtina 
1 tokia frazė: “Kiekvienas 
mūsų turi taip mylėti savo 
tėvynę, kaip ją mylėjo Le
ninas”. Ką Lietuvos tėvy
nės meilė turi bendra su 
Leninu, tur būt, neaišku ir 
oficiozo redaktoriui. i

dalykų, kuriuos atėję patirsite. Tad kviečiame visus ir 
iš visur į Margučių Balių.

Po pamaldų, bažnytinėje sa-

vavo adv. J. J. Grigalius, kuris 
rūpinasi konstitucija, ir čarterio 
gavimu. Už dienos po šio susi-i 
rinkimo, adv. J. Grigalius pra-! 
nešė klubo valdybai, kad Statė 
komisionierius peržiūrėjęs čar- 
terį, priėmė įregistravimui be 
jokių kliūčių.

Cambridge jaunieji alumnai, 
_ . . _ , , . matydami ir suprasdami reika-
Bal. 20 d., 7 vai. vak., parapi- , .... _. _ _ r lmgumą svetaines ir klubo j

, .. . "I. ■ Cambridžiuje, pirmieji organi-
Vardo draugijos vadovybėje, p _ . . ..... . _ ■ zuotai stojo šiam darbui talkon.

{Ir štai savo gražiais parengi- 
j mais sukėlė sumą pinigų, ir klu
bo valdybai įteikė $50.00 auką.

i Šis alumniecių žygis labai gra
žus ir girtinas. Alumniečiams 
tenka, garbės už tai, kad jie 
pirmieji stojo svetainės staty- i4 !««>“«« P- «■ Narbutas, 
bos talkon; tuomi aplenkdamilSveikiMme p'Mat!» Norbutą, 

s-į visas kitas Cambridžiaus daug {“Pi*“! I mūsų eiles, ir džiau- 
Darbininko” redaktorius p. senesnes ir turtingesnes orgaai-1 Dieviui leido

’ zacijas. Klubo valdyba, uz pa-
i nlimnniA/»inr«c>

Linki-į gą ačiū.

SUSIRGO REDAKTO
RIUS A. F. KNEIŽYS

Pirmadienį, balandžia 14,
m., “5
Antanas Kneižys neatvyko į re- į ~ -
dakciją. Jo moteris telefonu ■ ramą alumniečiams taria širdin- 
pranešė, kad jis sergąs.
me p, Antanui kuogreičiausiai i
pasveikti, 
darbininkų mažai’.

nes ‘piūtis didelė, o j Balandžio 8 d., p. Prano Ja
niūno namuose, 304 Washing- 

|ton St., įvyko klubo valdybos ir 
; čarterio narių susirinkimas. 
Priimta konstitucija, ir paduo
tas įregistruoti čarteris. Daly-

Sekmadienį, Velykose, bai. 13 
d., š. m., Šv. Petro par. svetai
nėje, So. Boston, Mass., pp. 
Pranas ir Severija-Genovaitė 
Razvadauskai pakrikštyje savo 
vienturtę Normą Prancišką pa
kėlė šumnias krikštynas, 
sekimo Pranai, lai būna 
tokių linksmų Velykų!

Sekmadienį, Velykose, balan
džio 13 d., vakariniu traukiniu 
išvyko į Kanadą p. Petras Kup- 
raitis ir p. Bukotienė. Jie išvyko 
su tikslu sutvarkyti legalio įva
žiavimo į Jung. Valstybes rei
kalą.

LALAUNINKAI PAS 
pp. JANUŠKEVIČIUS

nors su laiškeliais ir atvi
rutėmis. Būsime jums la
bai dėkingi. Pasiliekame 
su pagarba,

Sanatorijos ligoniai 
lietuviai. Į 

Peter Yonkus,' 
Statė Sanatorium, 

Maryland.

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

iš 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.

įsmigę širdyse: “Jūs, kurie per 
metus užmirštate Dievą, šian
dien atėjote čionai! Atėjote pa-. — Įg okupuotosios Lietu- 
sigrožėti ne bažnyčios gražiu vos esame gavę žinių, kad 
išpuošimu, bet atėjote čionai,, bolševikų įstaigos tardė 

, kurie susi
rašinėja su pabėgėliais 
lietuviais, esančiais užsie
nyje. Iš viso, susirašinė-

Po sunkios operacijos ir jau
kiek pasveikęs, bai. 9 d. sugrįžo) jausdami prisikėlimą savo šir-'^ejįs asmenis,

CHORISTŲ ŠOKIAI
Šaunūs choristų šokiai, įvyks- jantieji su užsieniu asme

nys dažnai patiria nema
lonumų. Buvę net atsiti- 

, kad laiškus gau-i 
i nantieji esą suimti. Todėl: 
susirašinėjant su okupuo-; 
tosios Lietuvos gyvento
jais patariame vengti bet 
kurių išsireiškimų, galin
čių pakenkti laiškų gavė
jams.

Lietuvis Numeris
Steamfitter, Gos Fitter, 

Stove & Furaace Repairs 
Oil Bumers

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

ŠOU 0346

Šiuo vardu netrukus pasiro
dys filmą, kuri parodys krimi
nalinės policijos darbą įvairiuo- 

i se sabotažiniuose atsitikimuose. 
{Filmą “Men of the F.B.I.” pa
gaminta kooperuojant su krimi
nalinės policijos žinia ir pagal
ba. Kino teatruose filmą pasiro
dė balandžio 11 d. Ji apima pla
čiai įvairių sričių kriminalinius Į

ir kriminalinių šiai už visas kitas bažnyčias”.

d., 
pietų metu, pas pp. Januškevi
čius, 328 E St., atsilankė vely
kiniai lalaūninkai. Jiems vado
vavo p. Nanartavičienė. Pp. Ja- 
nuškevičiai lalauninkus pavaiši
no, o ten pat ponia Nanartavi
čienė pasisakė, kad turį gra
žių margučių, kuriuos atsineš 
į MARGUČIŲ BALIŲ, penkta
dienį, balandžio 18, baliuje, pa
rapijos salėje, 492 E. 7th St., 
So. Boston. Mass. Reikia pažy
mėti, kad lalauninkai pasiketi- 
no atsilankyti ir pas kitus lie
tuvius. Būtų labai gražu atgai
vinti lietuviškus papročius—pa- 
lalauti, bet reikėtų nuo lalau- 
ninkų prašyti, kad jie ir pagie
dotų velykines giesmes...

MARGUČIŲ 
BALIUS

! pasveikti, ir sykiu su mumis ta gegužės 2 d. penktadienio! 
švęsti brangias Velykų šventes, vakare. Vieta, Princes Bali-Į y’ 

__________ room, Hotel Somerset, Boston, Įfjynų
Jau keturios savaitės kaip] Mass. Šokiai prasidės 9 vai. va- 

serga p. Aleksandras Plekavi- 
i čius. p. A. Plekavičius nėra kri- 
tingam stovyj, bet jam nuo dak
taro įsakyta, kurį laiką stovėti 
namuose ir nuo sunkaus darbo 
pažeistą sveikatą pataisyti, p. 
A. Plekavičius yra darbštus 
LDS 8 kp. narys. Sergančiam p. 
A. Plekavičiui linkime greit pa
sveikti.

kare, ir baigsis 1-ą vai. ryte. Į-j 
žanga visiems 75c.

Choristų parengimai visados 
yra puikūs, taip-gi ir šie šokiai 
permatomi pasekmingais. Tuo 
metu, oras dar nebus per-daug ja^s 
sušilęs, tai kol pradėsime vasa- ______________
ros gegužines, išmankštykime Nereikia gerbti turtin- 
savo kojas choristų šokiuose, go, užmiršus mokytą ir 
kad būtume tikę visarai. A.D. teisu beturtį.

Iškilmingai Atšvęstos Velykų 
tventės

Kai didžiajame ketvirtadienyj 
žmonės lanko bažnyčias, tai ir 
mūsų bažnyčią atlankė visokių 
tautų žmonės. Iš lankytojų lūpų 
teko nugirsti pareiškiant: “Šita 
bažnyčia, tai išpuošta gražiau-

Pareiškimas labai teisingas, nes 
Cambridge P. šv. N. P. bažny
čioje, per Velykų šventes alto
riai visados yra labai gražiai 
puošiami. Taigi ir šįmet, Dievo 
grabas ir didysis aukuras sken-

£36J0»SJ»MS

LIETUVIŲ ŪKININKŲ SĄJUNGA
RENGIA 

VAKARIENĘ, 
ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO-APRIL 19d., 1941 

EMERY HALL — 1436 Dorchester Avė.
PRADŽIA 8 VALANDĄ VAKARE

Vakarienėje bus skanūs valgiai ir gėrimai. Bilietas $1.00. 
Bilietų galima gauti “Darbininko” administracijoje ir Juozo ir Viktorio 
Kirpykloje, *80'/į E. 7th St., So. Boston, Mass. Taipgi Ketvirtis A Co., 
312 Broadway, So. Boston, Mass. ir Paul’s Men’s Shop, 456 Broadvvay, 

So. Boston, Mass.

i

GRABORIAI

Penktadienį, balandžio 18, tai 
yra po Velykų pirmą penkta- do gėlynuose. Daug darbo ir 
dienį vakare, šv. Petro parapi- į triūso puošiant altorius įdeda 
jos svetainėje, 492 E. 7th St., j Cambridge N. J. Seselės, ir jos 
So. Bostone, LDS 1-ma kuopa ir tame darbe turi puikių gabumų, 
Lietuvos Dukterų pašeipinė dr- nes kiekvienas gėlynas lieka ko 
ja rengia MARGUČIŲ BALIŲ, puikiausiai išstatytas. Gerašir- 
Baliaus programa bus įvairi ir. džiai parapijiečiai niekados ne
įdomi. Visą vakarą gros puikus sigaili aukų, dėl papuošimo al- 
orkestras šokiams. Gi rengėjai toriaus. Pilnas rankas darbo 

turėjo par, kleb. kun. P. J. Juš- 
kaitis, ir vikaras kun. A. Bal
trušiūnas, klausydami išpažin
čių per savaitę, kad prirengus

priiminės ir išdės parodai Vely
kinius margytus kiaušiniu* — 
margučius. Kieno margučiai pa
sirodys gražiausi, tas gaus do
vaną. šalę to, labai įdomu bus visus parapijiečius Velykų ry-
patirti, kas bus tas ir kitas, to- te eiti prie Dievo stalo. Ir tikrai 
ji ar kita menininkė, kuri taip-buvo gražus reginys, kada per 
gražiai sugeba išmarginti mar- į 
gučius. 
mojimo margučių balius. Nepra- 
leiskime progos, bet visi, kas 
tik gyvas vykime į MARGUČIŲ 
BALIŲ, kur galėsime linksmai I bono 
praleisti laiką... Kvieslys. Įdžiai,

prisikėlimo mišias, visi žmonės. 
Tikrai vertas 6usido- kurių bažnyčia buvo pilnutėlė, 

klaupėsi prie Dievo stalo priim
ti į savo širdis Kėlusį Kristų.

Pamokslo metu pasakyti kle- 
kun. P. J. Juškaičio žo- 
pasiliks ne vienam giliai

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Gnfton A«.,
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Pritarkit mylimosios meilei su 
skaisčiai spalvingomis gėlėmis. 

Palydėkit ir simpatiją arba 
užuojautą su kvepiančiomis 

gėlėmis. Užeikite pas

BALTIC FLORISTTHE
502 E. Broadvvay, ŠOU 0481 So. Boston, Mass.

Gėles siunčiam į visas dalis Amerikos.

Seniausias stos valstybes 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.
Joseph W. Casper 

(KA8PERA8) 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609
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Iš UragvajausLietuvių Gyvenimo

išsi-

Specialaus Korespondento •
KIEK LIETUVIŲ 
URUGVAJUJE

Statistikos duomenimis, 
Montevideo miestan ir a- 
pylinkėn yra įvažiavę ligi 
1936 metų iš viso 13,505 
asmenys (Lietuvos pilie
čiai). Bendrai yra mano
ma, kad Montevideo mies
te lietuvių skaičius nepra
šokąs 10,000, bet paskuti
niuoju laiku dalis yra iš- 
važinėję į provincijas, bet 
vis nepertoliausiai ir kar
tas nuo karto pribūna at
gal į sostinę. Visa bėda, 
kad lietuviai gyvena be
veik neorganizuotai,
blaškę, kartais net savo 
lietuviškos kilmės gėdy- 
damiesi, todėl šis impo
zantiškas skaičius nesu
daro tokio įspūdžio, kokį 
turėtų sudaryti. Vokiečių 
tiktai kelis šimtus priskai- 
toma (nėra nei 600 vokie
čių), bet vokiškai kalban
čių mieste išgirstame 
kiekviename . žingsnyje, 
tuo tarpu lietuvis bijosi 
prasižioti, tarytum lietu
viškas jo liežuvis būtų reu
matizmo susuktas. Tai ir-—- ~
švebeldžiuoja “ispaniš- j mes turime 
kai”, kad net juokas ima' 
iš tokios kalbos, arba kiti 
dar vartoja “rusų kalbą”. 
Na, bet vis jau, mat, ki
taip, vis jau nelietuviškai, 
tai ir mandriau... Tai žemo 
kultūros laipsnio ir labai 
atsilikusiųjų tautų pažy
mys. Jaunoji karta labai 
apgailėtoje padėtyje, nes 
reta kuri nors šeima išmo
kino lietuviškai kalbėti sa
vo vaikus. Absoliute di
džiuma, jau nemoka visiš
kai lietuviškai, ištautėji- 
mas eina plačiausiu mas
tu.
LICITUOJA 
MOKYKLĄ

Urugvajaus lietuvių vie
nintelė mokykla vardu Dr. 
J. Basanavičiaus, kurią į- 
kūrė Kun. Radžius ir už
laikė pirmąsias dienas jo
sios gyvavimo lietuviai - 
katalikai. Bet, vėliaus, iš
vykus kun. Radžiui atgal į 
Lietuvą minėtą mokyklą 
perėmė tvarkyti DULR, 
pakeitė mokyklos vedėją 
prisiųsdami naują niekin
gą tipelį , Bronių Savicką. 
Jis čia buvo vienu tarpu,

netik mokyklos vedėju, bet 
ir šiaip jau “tvirtos” val
džios vadu ir net Konsulo 
Sekretorium. Jo galvoje 
kildavo visi planai prieš 
Koloniją, prieš Tėvus ir 
prieš katalikus. Reikia pri
siminti, kad buvo keturi 
■ mokytojai ir vaikų apie du 
išimtu, bet taip pradėjus 
[ šeimininkauti vaikų skai- [ 
Ičius sumažėjo ligi 25, ir 
šiems metams, jeigu ir bū
tų mokykla vedama Savic-j 
ko, tai nesirastų nei 10 vai
kų.

Jis siuntė Užsienių Rei
kalų Ministerijon skundus 
dėl mūsų “nelietuviško” 
nusistatymo. Šis pats ti-| 
pelis, nelyginant isterikės 
moterėlės, visus “netau- 
tiškus” katalikų vadų 
“griekus” nunešė jau pir- 

’mą dieną p. R. Skipičiui, o 
kai ir tai nepadėjo ir to ne
įtikino, Savickas puolė į 
nuduotą isteriją ir žlium
bė, kaip čigonas savo ark
lio.

Tai buvo neperseniai, j 
Dėl “vadų” šis žmogus 
kryžiavo josi. Dėl “lietuviš
kumo” — taip pat. Tačiau 
--------------- ; tikrų žinių, 
kad šis tipelis su kitais 
mūsų “veikėjais” bėgiojo 

I ištisą savaitę laiko ir sten
gėsi sutrukdyti Lietuvos 

i Vadavimo Sąjungai su
ruoštą Vasario 16 d. minė
jimą. Ot, tau ir Lietuvos 
Konsulo Sekretorius ir bu
vęs tautiškos “valdžios” 
šulas. Vėliaus paaiškėjo, 
kad jisai su tais pačiais 
“pažangos veikėjais” rašė 
komunistinei rusiškai Lie
tuvos “vyriausybei” svei
kinimą ir klonio josi Stali
nui lygiai taip žemai, kaip 
buvo kloniojęsis Smeto
nai. Ir šis dvasios neužau
ga, buvo jaunosios kartos 
auklėtojas ir dar šiandien 
save viešai skaitosi Garbės 
Konsulo (Lietuvos) Sekre
torium, nors nei vienas lie
tuvis ten neina, bet kenk
damas lietuviškam darbui 
persistato kaipo tokis. 
Nieko sau pavyzdys.

Tokiu būdu, lietuvių jau
nosios kartos auklėjimas 
Urugvajuje priėjo liūdną 
galą. Pardavinėjami mo
kyklos suolai, vadovėliai, 
lentos. Tai yra traginga 
lietuvybės licitacija, varo-

I

I
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!BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

PHONE
So. Boston 

2271

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

Telefonas
Worcester, 5-4335

•* jn1* •* Vr '♦ > T1*

i-aar.
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Vaizde matomas gamintuvas jėgos. Šis milžiniškas gamintuvas yra 
įtaisomas Grand Coulee Dam, Washingtone, upės Columbia tvenkiny, 
kuris turi 100 mylių vario vielos ir galės gaminti 108,000 kilowattų ir yra 
24 pėdų aukštumo. Buvo reikalinga 38 automobiliai pavežti šį gamintuvn.

8

Laiškas Iš Pavergtos Lietuvos
3 f 
V?—- 
toje Lietuvoje. Svarbesnes laiš-

-*

Laiškas iš okupuotos Lietu-1
vos, rašytas 1941 m. sausio m! ko mintis čia paduodu: 
25 d. pasiekė savininką kovo 
mėnesio pabaigoj. Laiškas gana 
ilgas, jame pasakyta, girdėtų ir 
negirdėtų dalykų, kurie vykdo
mi Lietuvos komisarų okupuo-

ma po dvigalvio erelio ru- došiškus darbus kaip Lie
sų ženklu, paslėpti po kū- tuvoje, taip ir čia išeivijo- 
jų ir piautuvo emblemo- je. 
mis, kad neišmanėlius su
viliotų.

Urugvajaus lietuviams 
garbės šioki reiškiniai ne
suteiks. Bet kas yra kal
tas, lai sprendžia plačioji 
Lietuvos visuomenė.
GRAŽIAI DIRBA

Jau nuo keletos 
čion lietuviai - katalikai y- 
ra išgavę Šv. Vincento • 
Pauliečio Konferenciją 
vardu Švento Kazimiero 
prie vietinės parapijos kur 
tirščiau apgyventa lietu
viais (nes lietuvių kunigo 
čion nebėr jau aštunti me
tai). Naujai susitvėrusios 
parapijos vardas Šv. Ra
polo ant gatvės Carlos 
Maria Ramirez No. 2096. 
Vilią dėl Cerro, Montevi
deo, rodo daug gražios ini
ciatyvos katalikybės at
gaivinimo darbe, ir sušel
pia gana didelį skaičių ne
laimingųjų lietuvių šeimy
nų. Pirmininkauja jau ke
letą metų, veiklus ir doras 
lietuvis p. Jurgis Klimas, 
kuris taip pat pasižymėjęs 
nuo seniau ir šiaurės A- 
merikoje (New Britain 
Co.) ilgametis katalikiš
kose organizacijose veikė
jas. Pirmininko Padėjėju 
yra Dr. Pranas šacikaus- 
kas.

Čion šioje parapijoje pa
maldos už lietuvių koloni
jos Intenciją vyksta kas 
sekmadienis paskutinės 
mišios 9 ir puse vai. Po pa
maldų eina Konferencijos 
Susirinkimas lietuvių ir 
ispanų kalbomis.

Visi lietuviai laukia su 
nekantrumu atvykstant 
Lietuvio Kunigo, bet vis 
nesulaukia.
MONTEVIDEO LIETU

VOS VADAVIMO 
SĄJUNGA, 

savo posėdyje, Vyriausios 
Valdybos, iš 2 dienos kovo 
mėn. š. m. nutarė iškilmin
gai atšvęsti geduloje bir
želio 15 ir viešai pasmerk- ...

■

metų

f

Reikia pažymėti, kad L. 
V. S. darbas tinkamai ve
damas, tačiau tūlos klikos 
pakalikai pradėjo tą dar
bą šmeižti, kad ne jiems 
pavesta. Patys viešai pasi
rodė, kad jie ne labai gud
riai pasielgė, nes iš jų tar
po vienas yra Lietuvos 
Garbės Konsulo Sekreto
rius, o antras buvusis Lie
tuvos Seimo narys, ir kad 
jų tikslas rfe Lietuvai pa
dėti, bet kaš kitas, kad sa
vo pigią ir neturinčią nei dį.

Mūsų “pažangiųjų - k uit ūr ie
čių” su buvusiuoju lietuvių 
mokyklos mokytojų, suskilo rei- 
kalai su “komunistais” (o galI

• susitarė pagyvinti “veiklą” 
?RedJ, susibūrė aplink “Ar
gentinos Lietuvių Balsą” ir vėl 
drožia savo pramintais keliais. 
A. L. Balsą, jei perskaitysim 
nuo pirmo puslapio ligi pasku
tinio, tai rasime ten tik senuo
sius plūdimus, asmenų šmeiž
tus ir šiaip nesąmones ant Lie
tuvos Gelbėjimo Organizacijų 
ir šiaip pavienių asmenų - vei
kėjų. Už ką? Gal už tai, kad 
čia dirbamas lietuviškas dar
bas. Kitais šių dienų mūsų gy
venimo klausimais “A. L. Bal
sas” iki šiol nerašo, matyt ir 
nerašys. Iš kultūrninkų kores
pondencijų atrodytų, kad jiems 
nerūpi joki lietuvių gyvieji rei
kalai, jie nemato jokių mums: 
gręsiančių pavojų, jų vyriausy- 
sis tikslas — kurstyt lietuvius 
viens prieš kitą. Mūsų visuome
nė nesidavė suklaidinti per 
“Darbą”. Tikimės, kad kiekvie
nas sąmoningas lietuvis paste- 

:bės, jog su “A. L. Balsu” jam 
i taip pat nepakeliui.

—————————

“Didžiausius namus valdžia 
nusavina, kurie buvo virš 50,- 
000 litų, ir plotis grindų didės- - 
nis 170 m., tame skaičiuje įėjo - 
ir I. 0. Dabar bankas jau nemo- ; 
ka nuomos, tur būt, valdžia * 
duos pensiją pragyvenimu. £e- • 
mė nusavinta visoj Lietuvoj, i- . 
ki 30 ha. palikta naudotis savi- . 
ninkui, o kas buvo virš 30 ha. • 
išdalina bežemiams ir mažaže
miams iki 10 ha., kurie turėjo 
mažiau nelietė. Kol kas galima 
išnuomuoti ar pusiau duoti. Da
bar valdžia nutarė sulig praeitų 
metų suderėta alga pridėti 30'v, 
tai yra nuo kiekvieno šimto po 
30 rublių, jai būtų pridėta dau
giau, tai būt reikėję pridėti kai
nas javams, kitaip gali būti de
ficitas - trūkumas. Dabar val
džia stropiai žiūri į nepagei
daujamus, kuriuos vadina chu
liganais, daug nesiceramonija,, 
tuoj suima ir siunčia į darbo 
stovyklas. Dabar daug šeimynų 
neina pas ūkininkus, nes javai 
nebrangūs, parsiveža iš ūkinin
kų pūrus ir laukia brangių algų, 

i o ūkininkai be šeimynų pasilikę 
vieni patys, negali apseiti, todėl 
turi mokėti ir brangias algas. 
Jei darbininkai nedirbs, tai su
stos žemės ūkis. Krautuvėse 
viskas pabrango, o šiltų marš- 

į kinių ir kelinių visai nėra. Aš 
norėjau nusipirkti, visai nega
vau, gal iš Rusijos atveš (tai 
gal)”.

“Vaikai eina mokyklon, ir 
mums dabar sunku, dabar rei
kia mokėti vaikėzui algos 500 

į litų į metus. Kaune pragyventi 
vaikams mokam už kambarį 50 
rublių, už virimą 30 rublių į mė
nesį. Malkas, mėsą, duoną, ir 
kitus produktus pristatom iš 
namų, kiekvieną šeštadienį 
siunčiam siuntinį geležinkeliu. 
Pirmiau valgė pietus valgyklo
je, bet ir studentams valgykloj 
pakilo kainos. Pernai mokėjo 
už pietus 1 litą, o dabar reik 
mokėti 3 rubliai, pusryčius, va
karienę valgo namie”.

Skaitytojo laiškas.

narių, nei pritarimo kolo
nijoj be jokios svarbos 
partiją ugdyti.

Virš minėti tos klikos na
riai pasirodė ant tiek aky- 
plėšos ir net jų vienmin
čiai pasipiktino iš saviškių 
tokiu netobulumu.

— Vyri.ausi°je labai daug šeimynų atsi- 
aldyboje įeina dūrė ekonominiai kritiško

je padėtyje. Lietuviai dau- 
[ giausiai dirbdavo “skerdy- 
'klose gyvulių” ir prie sta- 

kaip vieni 
taip ir kiti darbai apstojo 

nes ma- 
o gali

ma sakyti nieko neišveža- 
ma. Visi laukia su nekan- 

• trybe baisaus karo galo.
II

Montevideo Darbininkai Yra 
Rimtai Susirūpinę

Čion pastaruoju laiku 
apstojo visiškai darbai ir

žiūrų žmonės: dešinieji,! 
kairieji, tautininkai ir ne-i 
partiniai. Aišku, kad toksi 
[sąstatas gali atlikti gerus namu —
'darbus. Mat partijų (kli- /į™ - -
kų) gyvenimo dienos jau 
turėjo seniai būt baigtos.^; labai įvežama 
Tai tiek apie bendrą įspu-

Į
I

įdarbus. Mat partijų (kli-

Politinis Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas Urugvajuje

platus politinis Lietuvos pasi
rodymas.

MIRĖ

Vasario 22 d. š. m. Montevi
deo Italų ligoninėje buvo ope
ruotas lietuvis Juozas Motiejū
nas. Operacija buvo gerai pavy
kusi ir jis grįžo į namus, bet čia 
nepasisaugojo ir gavęs plaučių 
užsidegimą mirė. Velionis buvo

I

Urugvajiečių visuomenėje, ta
po aiškiai parodytas lietuvių 
tautos veidas su VASARIO 16. 
minėjimu, kas buvo minima lai
ke trijų dienų: sekmadienyje 
16 — per Radijo valandą, pir
madienyje 17. Manifestacijos 
formoje ir antradienyje 18 d. 
vėl Radijo valanda. Visur vie
šai buvo užprostestuota prieš 
gruobonišką Maskvos bolševi
kų imperializmą. Tas viskas iš- kilęs Lazdijų ir baigęs 4 klia- 
blaškė vietos visuomenėj abejo
nes, kad būk lietuviai yra pasi
tenkinę komunizmo tvarka. Da
bar lietuvius laiko savo bendra
minčiais, kurie kovoja už demo
kratiją ir laisvę, kaip savo pa
vergtos tautos, taip ir bendrąjį 
demokratinių tautų idealą. Tik 
nuo dabar laisvoji Urugvajaus 
respublika ims mus laikyti sa->veįkė ir keliose rimtose vietos 
vais ir naudingais šiam kraštui lietuvių draugijose, 
piliečiais.

Reikia pasakyti, kad pavieniai 
lietuviai darbininkai arba ama-

šių mokslą. Turėjo dar tik 36 
m. amžiaus ir Urugvajuj išgy
veno 10 metų. Buvo nevedęs. 
Palaidotas 23. Vasario Cerro 
kapuose, puseserės Veronikos 
Spetrytės Totilienės ir artimų
jų jo prietelių pastangomis.

Buvo gero būdo susipratęs 
lietuvis, kuris taip pat aktyviai

į

SENAIS KELIAIS
Pernai mūsų kultūrininkai U- 

tininkai gauna daug nuoširdžių rugvajuje per “DARBĄ” (da- 
sveikinimų nuo savo darbdavių bar jau Kompartijos organas) 
bei ldijentų už taip drąsų ir su- teršė Nepr. Lietuvą ir plūdo 
manų žygį, gražiai pravestą jų vietos veikėjus. Plačioji Urug- 
politiniame gyvenime. j vajaus visuomenė įvertino mū-

Žinoma, kad mes visa tai tu-'sų “pažangiųjų” žalingą darbą, 
rėjom tik dėka Lietuvos Vada
vimo Sąjungos Urugvajuje, ku
ri kaip teko pairti turėjo gana 
daug sunkumų ir kliūčių net 
nuo savųjų parsidavėlių, kurie 
dėjo visas pastangas, kad tik 

ti “penktakojuę” ir jų juJMvyktų mūsų tautos šventė ir _

niekas jų laikraščio neskaitė, 
jisai pradėjo merdėti ir jeigu 
nebūtų persikrikštinęs į oficia
lų kompartijos organą tai jau 
būtų pasibaigęs. Dabar, žino
ma už “červoncus” nusipirko ir 
linotypą.
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TURĖJIMAS TELEFONĄ —

DAVĖ MAN darbį”
“Aš būdavo stebiuosi H kaikurių savo draugų, 
kad jie gauna darbus, o a* ne. Dabar aš žinau 
gerą priežastį... Kaip tik įsivedame telefoną j sa
vo namus, tuojau dirbtuves užvaizdą pašauki te
lefonu, klausdamas ar ai galiu ateiti dirbti. Ma
tote, telefonu buvo lengva su manimi susisiekti. 
-Mano žmona daug linksmesni taipgi, nes ji ga
li bile kada kalbėti telefonu su savo draugais, 
neklausdama kaimyną, ar ai galiu naudoti te- r 
lefoną.
-Vaikai stebiasi, kaip mes pirmiau galėjome ap- 
seiti be telefono.
-Gera yra žinoti, kad gaisrui kilus, ar staiga 
kam ii šeimos susirgus, štai telefonas yra di
džiausia mums pagalba!**

1
Taip — kiekvienas aurį* telefoną pelno mu. ne* 
patikalMjimat telefonu *u gyvenančiu kitame 
mieste labai mažai kainuoja.
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