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Sekmadienis, gegužės 4 
d., yra tai LDS organizaci
jos metinė šventė. LDS or
ganizacijos globėju yra 
Šv. Juozapas.

LDS organizacijos kuo
pos ir apskričiai savo glo
bėjo Šv. Juozapo šventę 
turėtų paminėti iškilmin
gai bažnyčiose ir svetainė
se. Mirusiųjų ir gyvųjų 
LDS narių intencijai už
prašykime šv. mišias ir jo
se bendrai dalyvaukime, 
priimdami Šv. Komuniją. 
Pasimelskime už taiką ir 
už mūsų pavergtą tėvynę 
Lietuvą.
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— Kauno miesto gyven
tojai kovo viduryje rado 
ant Nemuno kranto kaž
kokio vyriškio drabužius. 
Tuojau apie tai buvo pra
nešta GPU ir milicijai. Ta
čiau šiedvi reikalo netyri
nėjo. Kiek vėliau miesto 
gyventojai surado ir lavo
ną. Pasirodė, kad buvo la
vonas Eduardo Zabaraus- 
ko, iki bolševikų okupaci
jos buvusio Radiofono di
rektoriaus, o prieš tai il
gus metus buvusio Prezi
dentūros referento. Jis 
tris kartus buvo GPU žval
gybos suimtas, tardomas 
ir vis paleidžiamas. Kiek
vieną kartą GPU agentai 
Zabarauskui duodavo su
prasti, kad jo likimas pri
klausys nuo tp, ar jis su
tiksiąs “susiprasti" ir 
jiems padėti “dirbti”.

Kauno visuomenė yra į- 
sitikinusi, kad velionis ga
lėjo būti tik GPU teroro 
akto auka, nes nelaiminga
sis nesutiko parsiduoti 
žiauriosios GPU žvalgybai. 
Velionis galėjo turėti apie 
35 metus amžiaus.

parodą.
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Italija Puola Šveicarija

no ir užgrobė Jugoslaviją 
ir Graikiją. Britų pagalba 
graikams buvo persilpna 
atlaikyti galingą nacių ka
ro mašiną.
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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Naciai Ir Graikai Paliaubų Derybose
Berlynas, Vokietija, bal.: 

28 — Vokietijos nacių ka
ro jėgos užėmė Graikijos 
sostinę Athens. Britų ir 
graikų kariuomenės negali 
atlaikyti nacių spaudimo. 
Traukiasi į vandenyną, 
kad karo laivais pabėgtų.

Naciai praneša, kad Ma
kedonijos ir Epirus graikų 
armijos vadai paliaubų de
rybose su naciais.

Vokietijos naciai smar
kiai varosi pirmyn, kad 
kuogreičiausiai užbaigus 
karą Graikijoje.

Vadinasi, Vokietijos na
cių mechanizuotos karo jė
gos per tris savaites ir Ke-

I į

Roma, Italija, bai. 28 — 
Vakar Italijos oratorius 
puolė per radio Šveicariją, 
įspėjo Šveicariją, kad ji 

i “laikytųsi griežto neutra
lumo”, jeigu nori išsilaiky
ti nepaliesta “naujos tvar
kos Europoje”.

Sakoma, kad Šveicarija 
“esanti veikimo centru 
prieš taiką ir prieš naują 

turias valandas sutriuški-1 tvarką Europoje”.

Graikija 14 Valstybė Hitlerio
t

ANTROJI KARO PUSE. Mechanizuotos kanuolės, tankai ir kitoki karo įrankiai, tai dar ne 
visą sudaro kariškių gyvenimą. Vaizde matosi išsirikiavę kariai tarp lovų, kurios parengtos ins
pekcijai. Inspektoriai peržiūri ne tik kad lovos būtų tvarkingai paklotos; bet patikrina ir kiek
vieno kario inventorių. Šis vaizdas yra 137 Kansas Infantry, Camp Robinscn, Arkansas.

TūkstančiaiKlf ;ki

Miejvių laSICR
Angliju

Britanijos Uostas, bai.
28 — Tūkstančiai gerai iš
lavintų Kanadiečių karei
vių pasiekė Angliją. Kana-,pOpįeįįus pįjus xil vėl at-įmerikos vyriausybė nuta- 
diečiai bus pastatyti kovai,-«.^x- --------

Vatikano Miestas, bai. 28 kariuomenės išlaikymui ir 
— Pereitą ketvirtadienį! karo ginklų supirkimui, A-

Kasyklų Kompanijos Atsisa- 
minrn laryoos _ 
Pasiūlymų

kad prancūzai savo laivy
ną prijungtų prie Vokieti
jos, ir kad buvusį ministe- 
rį Lavai grąžintų valdžion. 
Sakomą, kad be Lavai ne
gali būti tikro ir nuošir
daus kooperavimo.

Galimas dalykas, kad 
Prancūzijos valdžiai nebus 
kito išėjimo, kaip tik pri
imti Hitlerio sugestijas.

Šiandien, kada jau Grai
kijos sostinė Athens Vo
kietijos nacių kontrolėje, 
tai galima sakyti, kad ir 
visa Graikija okupuoti. 
Graikija yra keturiolikta 
valstybė, kuri pateko Hit
lerio kontrolėn. Vokietija 
dabar kontroliuoja 767,- 
305 ketvirtainias mylias 
žemės su 152,028,036 gy
ventojais.

1938 m. Vokietijos naciai 
užėmė Austriją, Čekoslo
vakijos Sudetų kraštą. 
1939 m. užėmė Čekoslova
kiją, Lenkiją. 1940 m. užė
mė Daniją, Norvegiją, 
Luxemburgą, Olandiją, 
Belgija. Prancūziją, Ven
grija, Rumuniją. 1941 m. 
— Bulgariją, Jugoslaviją, 
Graikiją.

Be to, Vokietijos naciai 
užgrobė Klaipėdos kraštą.

i

Washington, D. C., bai. 
28 — Valdžios Apsigyni
mo Tarpininkavimo Tary
bos pastangos užbaigti an
gliakasių streiką nuėjo 
niekais.

W. H. Davis, pirmininkas 
tarpininkavimo komisijos, 
pasiūlė unijai ir kompani
joms prez. Roosevelto pa
siūlymą atidaryti kasyk
las ir tęsti derybas be 
streiko.

Tą pasiūlymą priėmė 
CIO unija ir Northern Bi- 
tuminous Coal kompani
jos, bet atsisakė priimti 

i Southern Coal kompani
jos.

Tokiu būdu Apsigynimo] g ••
Taryba nutraukė tarpinin-l ROOpCTlCIJ' 
kavimą.

Sakoma, kad dėl streiko 
kaikuriose dirbtuvėse jau 
trūksta anglių. Galimas 
dalykas, kad Federalė val
džia užbaigs streiką kitu 
keliu. Bet kokiu? Darbi
ninkai priima valdžios ta
rybos pasiūlymą, o tik at
sisako priimti kompanijos, 
kurios skriaudžia darbi
ninkus. Valdžia turėtų pri
versti kompanijas mokėti 
darbininkams tokias al
gas. iš kurių darbininkai 
galėtų ne tik pragyventi, 
bet ir juodai dienai susi
taupyti.

į tikinčiuosius; rė uždėti didesnius mokes
čius šios šalies gyvento
jams. Mokesčiai būsią du 
ar tris sykius didesni ne
gu dabar esą. Taip pat bus 
uždėti mokesčiai, 10 nuo
šimtis, traukinių, orlaivių, 
autobusų ir laivų važiavi
mui. Už bankų čekių var
tojimą bus 2 centai mo
kesčių; gazolinui 1 centas 
daugiau mokesčių valsty
bei; cigaretams 8 centai; 
taip pat bus pakelti mo
kesčiai už alų, degtinę, su

saugoti laivus, kurie plau-Kad sukelti reikalingą su-jtomobilius, saldainius ir 
kia į Anglija. Tas atleistų mą pinigų apmokėjimui kitus daiktus. 
Anglijos ir Kanados laiyy-j

ir’duotų Anglijai progą suJ J. V. PčKJdlbd P^ŽŪClyS Hitlerį; 
traukti visą laivyną prieš, ** ' •
vokiečius. Šis Amerikos] 
žygis yra pavojingas, nes 
vokiečiai bombarduos A- 
merikos laivus, ir ši šalis Londonas, bai. 28 — Va- 
bus aktyviai įtraukta į ka- kar Anglijos premieras 
rft- Winston Churchill per ra-

D.IAlte DUfcae E-s-fe dio pasakė kalbą apie ka-
IfalaiHKNa HITUS tgipte ro eigą Jis pareiškė, kad

—;-------  Britų armija jau traukiasi
C ai r o, Egiptas, bai. 28 — Graikijos. Prisipažįsta,

kad Artimuose Rytuose a- 
liejaus laukai teks Hitle
riui. Bet tai dar ne viskas, 
sako Churchill.

Premieras Churchill pra
našauja, kad Jung. Valsty
bių karo siuntinius Angli
jai lydės palydovai laivai, 
nes “ar gi leis Amerika sa- ----— . - .. . • »

prieš Vokietiją. Kanadie
čių tarpe yra gerų lakūnų; 
kurie Anglijai labai reika-

melstis už taiką.
Jo Šventenybė savo laiš-

Amerikoje Dm 4,000,000 
Bedarbių

lingi, nes šiais laikais ka-!*e Kardinolui Luigi Mag-
1 / O 4" U l» A 1 AITU

— Kažkoks A. Kačiušis 
praneša apie subolševikin- 
tųjų okupuotosios Lietu
vos spaustuvių veikimą. 
Pasak “Tarybų Lietuvos” 
laikraščiai kasdien vėlina
mi. Vilniuje nei viena rota
cinė mašina neveikia. Iš 
Kauno į Vilnių išvežta bu
vusi Norkienės spaustuvės 
rotacinė mašina. Bet ji su
krauta sandėlyje. “Maši
nos dalys apverstos malko
mis, šiukšlėmis. Mašina ir 
dabar tebėra sandėlyje, 
bet mašinos dalys jau ge
rokai aprūdijusios, kai ku
rios dalys sulankstytos”. 
Buvusioji Zavadskio spau
stuvė Vilniuje yra viena 
didesniųjų spaustuvių, bet 
“ji beveik be priežiūros”. 
Iš buvusios “Vilties” spau
stuvės į “Spindulio” spaus
tuvę nugabenta rotacinė 
mašina, kuri yra moder
niškiausia visoje Lietuvo
je, kaip rašo laikraštis, 
“seniai sugedo ir ligi šiol 
nesutaisoma, todėl ji ne
gali pilnu apkrovimu dirb
ti”.

ras daugiausia eina ore.

Amerikos Laimias 
Patruliuos Atiantiką

Washington, bai. 28 —A- 
merikos vyriausybė pla
nuoja siųsti laivyną į šiau
rės Atlantiką, bent 1000’ 
mylių nuo kranto, kad ap-]

v •

(lione, Vatikano valstybės 
sekretoriui, ragina katali
kus per visą gegužės mė
nesį savo maldas skirti už 

I taiką pasaulyj.

Didesni Mokesčiai Bus 
Uždėti

Washington, bai. 24

New York, bai. 28 — Vy
riausybės paskirtas darbi
ninkų valandų ir algų nus- 
tatvmui vadas, generolas 
Philip Fleming, CIO teks
tilių darbininkų suvažiavi
me nareiškė, kad šiuo me
tu Amerikoje dar yra šeši 
milijonai bedarbių.

Anglai Vėl Bombardavo 
Hamburęę

Londonas, bai. 28 — An
glijos R. A. F. nau jomis 
bombomis bombaniavo 
Vokieti ios miestą Ham
burgą, laivų statybos kie
mą Bremerhaven ir kitus 
Vokietijos miestus. Pada
rė daug nuostoliu. Nauios 
bombos yra stiprios. pada-

Naciai Sieto Politinės

Vichy, Prancūzija, bai.
28 — Nacių laikraštis Pa
ryžiuje stipriais žodžiais 
siūlo Prancūzijos vyriau
sybei priimti Hitlerio su
gestijas, kad prancūzai ne 
tik ekonominiai kooperuo
tų su Vokietija, bet ir poli
tiniai.

Vokietijos naciai nori,*rančios daug nuostolių.

Raudonieji Mobilizuojasi

Naciai Pasiruošę Pulti Ukrainą

Churchill pramato, kad 
karas užliepsnos Ispanijoj, 
Turkijoj ir Rusijoj. “Bet 
dvi valstybės bendrai susi- 
dėjusios negali pralaimė
ti”, sako Churchill. Tai 
klausimas, į kurį atsakys 
laikas. Jeigu Vokietijos 
karo mašina taip stipriai 
puls ir kitas valstybes, 
kaip puolė pastaromis die
nomis Jugoslaviją ir Grai
kiją, tai klausimas ar atsi
ras tokia pasaulinė galybė 
nacių karo mašiną sulai
kyti?
— Grinkiškyje buvo su

rengtas Lenino mirties su
kaktuvių minėjimas. Apie 

mė 7 anglų tankus; taipgi dovų klausimą. Churchill Lenino gyvenimą ir dar- 
ti į Maskvos Žemės ūkiohaimėjo mūšius Capuzzo gal būt žino, kad Kongre- bus kalbėjo šie “draugai”: _ _

•• •-• ' 1 illzrael ir Sivanev. . tinti pagalbą Anglijai',

— Okupuotosios Lietuvos 
žemės ūkio komisaras “to- 
varišč” Pušinis - Sosnov 
paskelbė, kad (tie darbi
ninkai, kilrie > pasižymės 
katorginėse - “socialistinė
se” lenktynėsevbus nuvež-

Pranešama, kad dvi moto
rizuotos kolumnos Italų 
puolė Britus Egipte į pie
tus nuo Salum. Italai nori 
apsupti Britus ir juos nu
ginkluoti, kad paskui galė
tų laisvai plaukioti Vidur
žemio jūroje ir Suez kana
le.

Italai sako, kad jiems pa- ...... . . ,.
vyko sumušti anglus Tob- vo skandinti .
rūke. Italams gelbsti na- Kaip žinoma, dabar Kon
čiai. Ašies karo jėgos paė- gresas svarsto laivų paly-

Amerikos Ir Kanados 
Bendra Programa

forto apylinkėje. . sas bilių priims.'! ’

Washington, bai. 28 — 
Prezidentas Rooseveltas 
pasitaręs su Kanados mi- 
nisteriu sutarė subendrin
ti abiejų kraštų ginklų ga
mybos programą ir pagrei-

- * — * * * X * te t ’

Vichy, Prancūzija, bai. naciai dabar užimtų Ispa- 
28 — Diplomatiniuose ra- niją, bet žinodami, kad ten 
teliuose tvirtinama, kad žmonės labai suvargę, trū- 
Vokietijos naciai pulsią ksta maisto, tai naciai pir- 
Rusijos pavergtą Ukrainą.,miausia užimsią Ukraina,

__ x x • i kur &ali gauti maisto. Bet 
Nepatvirtintos žinios pa- Hitleris pirmiausia mėgin- 

dUoda kadSov.c*’. karosi oiu 8Usitarti su
vadovybe is Sibmjos -be- stalinu da maisto. Jei 
na kariuomenę j vakannj gaus a R(Jsijos maisto 
Rusijos frontą. Įkaro, tai kol kas paliks

Sakoma, kad Vokietijos Rusiją ramybėje.



Antradienis, Balandžio 29, ’41

ĮVAIRIOS žinios

Boston, Mass. balandžio 
28 d. — Sekmadienį, bal. 
27 d., š. m., “Darbininko” 
salėje, So. Boston, Mass., 
|vyko skaitlingas visuome
nės veikėjų susirinkimas, 
tikslu aptarti Lietuvių 
Dienos reikalus. Kadangi 
susirinkimą šaukė L. R. K. 
Federacijos apskritys, to
dėl apskričio valdyba ir 
šiam susirinkimui vadova
vo. Susirinkimas prasidė
jo trečią valandą po pietų. 
Atidarymo maldai vadova
vo Kun. Jonas Svagždys,

i
klausomybės minėjimo 
dieną ir kartu paminėti 
šios šalies susikaupimo 
rimties valandą, kad įga- 
vus tikro entuziazmo mū
sų išeivijoj gyvenantiems 
broliams ir sesėms lietu
viams, ryžtis kovoti, kad( 
Lietuva būtų išlaisvinta iš i 
po sunkios komunistinės 
vergijos.

Išklausyta kun. J. Švagž- 
džio pranešimas iš pasikal-, 
bėjimo su Marianapolio 

i Kolegijos vadovybe ir įga- 
IŽ>S ^ntao“~pirmSCjUota? Praneš“ a.Pie šio SU’ 
Susirinkimą formaliai ati.. enkime nutarimus.0U3H lllMUią 1U1 uldlldl dU’

darė Antanas Zaveckas, Lietuvių Dienos pelnas 
LRK Fed. apskričio pirmi-skirti kaip ir kitais metais 
ninkas. Nutarimus užrašė — Marianapolio Kolegijai 
Benediktas Jakutis, L.R. ir “Darbininkui”.
K. Fed. apskričio sekreto-1 Sekantis susirinkimas 
nus- nutarta turėti gegužės 11,

Plačiai apsvarsčius rei-Jš. m., Thompson, Conn., 
kalą ir išsikalbėjus Lietu- kuriame bus galutinai nu- 
vių Dienos reikalais, ypač statyti rengimo darbai ir 
atsižvelgiant į laikų rimtį, pasiskirstyta pareigomis, 
ir į mūsų Tėvynės Lietu
vos nelaimingą padėtį, nu
tarta šių metų Lietuvių 
Dieną padaryti tikrai isto
riška. Nutarta pakviesti 
plačiąsias minias lietuvių 
iš visų kolonijų ir Lietuvos 
valdžios narius į šią gar
bingą šios šalies nepri-

*9

I

i

Į gegužės 11 d., susirin
kimą, kuris įvyks Maria
napolio Kolegijoj, Thomp
son, Conn., 2 vai. po pietų, 
kviečiami dalyvauti visi 
kolonijų veikėjai, dvasiš
kiai ir visi, kam tik Lietu
vių Dienos idėja prie šir
dies. B. J., sekr.

Kardinolas Įspėja Ameriką

Italijos moterys “Littoriali dėl Lavoro” (Darbo pretendentės), Italijoj, duoda priesaikos 
žodį šaliai.Vaizde matosi pavirtusi varpinyčia, Katedros aikštėje, Piza mieste.

'?eriai(bYra,BetPioifi 
Nėra"

— Oficiozas “Tarybų Lie
tuva” aprašinėja dar vieną 
naujosios “tvarkos” perlą. 
Pasirodo, kad žmonės ne
gauną pinigų pagal pašto 
perlaidas. Kai gyventojai 
nueina pagal pranešimą į 
paštą atsiimti pinigų, tai 
pareiškiama, kad ‘ perlai
da yra, bet pinigų nėra”. 
Pa v., Balbieriškio pašte 
viena mokytoja kelis kar
tus klampojo net 7 kilo
metrus, kad atsiėmus pini
gus, bet pašte nebuvę pi
nigų, nors pranešimas jau 
seniai atsiųstas. Laikraš
tis pastebi: “Tokių nusis
kundimų pasitaiko ir kito
se pašto įstaigose”.

— “Tarybų Lietuva” iš
aiškino, kad “norint gauti 
nemokamą medicinos pa
galbą, reikia pristatyti do- 

I kumentą, įrodantį, kad esi 
darbo žmogus”.

Raudonarmiečių Bestijų Išniekin- Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
tos Ir Išžudytos Mergaitės

• _Areštuojami Gimnazijų Mokiniai
Jų Likimas Nežinomas

- u

— “Tarybų Lietuva” pra
neša, kad Tverų valsčiaus 
gyventojai patys suorga
nizavę pašto pristatymą. 
Iš gyventojų sudarytas są-

daugiau. Laikraštis reika
lauja “griežtomis priemo
nėmis” šalinti tokius reiš
kinius. *

Boston, Mass. bal. 28—|būtum įtraukti į karą. 
J. E. Kardinolas O’ConnelI, | belskitės, kad taika būtų 
kalbėdamas, Bcfetono arki-J sugrąžinta pasauliui. Tai 
diecezijos Katalikių mote- yra krikščionių pareiga”, 
rų kongrese, kur dalyvavo! ---------------
1500 atstovių, pareiškė: — — Finansų komisariatas 
“Lai tie, kurie pradėjo šitą buvo paskelbęs, kad pre- 

ne tenzijas į buv. nepriklau-
mūsų dalykas. Amerika somos Lietuvos krašto ap
turi apsiginkluoti, kad ap- saugos ministeriją ir ka- 
saugojus šį kraštą nuo už- riuomenę reikėjo pareikšti 
puolimo, bet neturi kištis į iki vasario 15 d. Į vėles- 
karą, kuris nėra mūsų ka- nius pareiškimus nebūsią 
ras. Melskitės, kad mes ne- atsižvelgiama.

karą ir užbaigia. Tai

orė poučt
“The parpose of the lsMcistioa skali 
be to help preserve the Heals *ad 
tr»<UtioB!> of oar coantry. (be l’alted 
Statės of America, te revere its laws 
and iaspiie others te respect and obey 
them, and in all ways to aid in raąMng 
this coantry rreater and better"

Krautuvė atidaryta Pirmadieniais, Ketvirtadie
niais ir šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vakare.

Antradieniais, Trečiadieniais ir Penktadieniais — 
nuo 9 vai. ryte iki 6 vai. vakare.
DARBININKAS ELECTRICAL SUPPLY

366 West Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Telefonas ŠOU 2680

YVONNE’S 
HOUSE OF BEAUTY

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

Tel. Ded 1636
Titlan < ' -irtis

, < • f

rašas, pagal kurį jie iš ei-į — Baisogaloje pradėta 
lės eis atsiimti paštą. To-j ieškoti vietinio kooperaty

vo vedėjo. Jis buvo rastas 
savo bute t 10-11 žmonių 
kompanijoje begirtaująs. 
Nei su vienu jau nebegali
ma buvo susikalbėti. Pasi
rodė, kad jie posėdžiavę, 
priimdami nutarimus: — 
“Pravesim rinkimus, pra- 
vesim mitingą” ir tt.

— Gauta tokių papildo- gai didelis Kauno Aušros, kios priemonės gyventojai 
mų žinių apie Lietuvos Ne- gimnazijos gimnazistų ir ėmęsi, nes paštas paskuti- 
priklasomybės paskelbimo gimnazisčių skaičius. Ne- niuoju laiku pradėjęs veik-, 
sukaktuvių vasario 16 d. į- žinia, kas laukia kitus su-i ti tiesiog skandalingai. Pa- 
vykius: ' imtuosius, ^tačiau gimna- sitaikydavę, kad žmonės

Kaune susipratusių lietu- zistes ištiko žiauriai tra- ‘ gaudavę laikraščius net po 
vių minia, apie 15,000 žmo- giškas likimas. Kaip papa-' aštuonių savaičių, 
nių, susirinko kapinėse pa- šakojo vienas raudonojoje 
gerbti Lietuvos karių, žu- armijoje tarnaująs kari- 
vusių kovose už nepri- ninkas ukrainietis, kuris 
klausomybę Prie žuyu- pristatė rieną iš suimtųjų d^bitankų^n^is^i 
stemsuz Tėvynę paminklo gimnazisčių jos tėvams, irakinti prie darbovie.
susirinkusiems begiedant suimtosios mergaites buvo f- . .

TT1® v' ±lUOt6S *?udo“a?™ieči!» maskoliškieji baudžiavos 

ir bolševistinės milicijos mui” o vėliau išžudytos.fabriko” 
skaičius. Esą, tik keletas iš suimtų-I

Jie be jokios atodairos jų mergaičių išvengė to 
suiminėjo pirmą pakliuvu- baisaus likimo, 
sį po ranka ir sodino jėga: Po Vasario 16 d. šventės 
į tam reikalui paruoštus ir ta proga patriotinės lie- 
sunkvežimius. Šios “me- tuvių jaunuomenės mėgi-į 
džioklės” rezultatas buvo nimu suruošti priešbolše- 
labai liūdnas: iš švenčiau-vistines f 
šiai nusiteikusios minios bolševikų čekistai šiau- 
bolševikai plėšte išplėšė liuose suėmė apie 40%vi- 
tiek daug geriausiųjų mū-'sų Šiaulių berniukų ir 
sų sūnų ir dukrų, jog juos mergaičių gimnazijų mo-! 
pajėgė iš čia išvežti tik 40 (kinių — berniukų ir mer- 
sunkvežimių. igaičių — lietuvių. Jų liki-

Suimtųjų tarpe ypatin-’mas nežinomas.
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— Bolševikų partijos or- i 
ganas “Tiesa” skundžiasi,!

— J. Paleckio ukazais, 
paskirti apygardų teismų 
teisėjai. Kaip iš pavardžių 
matyti, dalis jų yra mas
koliai, dalis žydai, o liku
sieji, su retomis išimtimis, 
niekam nežinomi žmonės, 
kurie niekada nieko ben
dro nėra turėję su teismų 
darbuote. Bet užtat jie bus 
ištikimi Josifo Visariono- 
vičio “generalinės linijos” 
vykdytojui. Dar tenka pa
stebėti, kad oficialiniuose 
pranešimuose maskoliškos 
ir žydiškos pavardės lietu- 
vinamos, tad neretai sun
ku atskirti, kuriai tauty
bei atitinkamas pareigū
nas priklauso.

Vilniaus apygardos teis
mo pirmininku paskirtas 
kažkoks Antanas Kovalė- 
lis, nariais: A. Domaševi
čius, E. Stankaitė, B. Ju
stus, R. Švabovič, Ivan Ša- 
tajev; Kauno apygardos 
teismo pirmininko pava
duotoju paskirtas Andrėj 
Tretjakovič, nariais — A. 
Salanskis ir E. Rimavičie- 
nė; Šiaulių apygardos teis
mo pirmininko pavaduoto
ju paskirtas P. Zubkus, 
nariais: J. Zivelčinskis, V. 
Vaitekūnas, J. Dreimon- 

i tas ir J. Simutis; Panevė- 
!žio teismo nariais paskir
ti: Aleksiej Petronov, na
riais: A. Vosyliūtė, Estera 
Blochaitė, J. Vegys ir P. 
Trainys; Marijampolės 
teismo pirmininko pava
duotoju paskirtas Nikol 
Kolcov, nariais: B. Pauža, 
B. Sartakauskas ir M. Ur
bonas.

— Patirta; kad iš okupuo
tosios Lietuvos pabėgo 
gen. Raštikis, buv. kariuo
menės vadas. Jis kovo 18 
d. kartu su septyniais Lie
tuvos kariuomenės kari
ninkais perbėgo per spyg
liuotąsias vielas, kurios 
nutiestos visu pasieniu. 
Gen. Raštikis laikinai ap
sistojo Tilžėje, o vėliau 
persikėlė į Berlyną.

Nemaža lietuvių inteli- 
i žūt būt mėgina' 

perėjo dirbti į “Dianą”. ^™kti spygliuotąją
J;. “ . V sieną. Jau daug mėginu-Panašių atsitiktų esą ir,siųjų ®nt gfenos

'sugauta. Dažniausia juos 
! bolševikai vietoje nušau- 
i na ir čia pat pakasa. Nese
niai tokio nelaimingo fi
nalo susilaukė vienas ku
nigas.

Pastaruoju metu oku
puotoje Lietuvoje lietu
viams gyvenimas pasidarė 
stačiai nebeįmanomas. Jie 
gyvena visiškoje despera
cijoje. Viena jų viltis, kad 
netrukus karo audra turės 
ir raudonąjį smaką, užgu
lusį nelaimingąją Lietuvą, 
sutriuškinti.

Kauno 
“Neris” 

vienas mokinys, gaudavęs 
atlyginimą pagal trečiąją 
kategoriją, perbėgęs dirbti 
į “Livielą”, kur gaunąs 

I aukštesnį VI kategorijos 
Į atlyginimą. Kitas “Tech- 
i nodegos” darbininkas, nie-

demonstracijas, R nĮDranešes direktoriui gentų Anbicfni ko nepranešęs aireKLoriui, .

lindbergh'as Rezignavo
New York, bal. 28 — Lindbergho nusiteikimas 

Šiandien Pulk. Charles A. nepatiko prezidentui. 
Lindbergh pasiuntė prez. ~
Rooseveltuį laišku savo wOSTOfW vfeHT 
rezignaciją, kaipo Jung.' 
Valstybių Armijos Oro.
Rezervo pulkininkas. i Balandžio 30 d., kaip pra-; 

Lindberghas savo laiške neša, “Boston Evening 
prezidentui pareiškė, kad Transcript” sustos ėjęs.! 
jo pastaba spaudos konfe- šis laikraštis buvo vienas 
rencijoje, bal. 25 d., suda- iš rimčiausių, 
rė taip, kad jam neliko m metų. Pereitais me- 
“kitos garbingos išeities, tais, nežiūrint, kad už pa- 
kaip rezignuoti”. vienius numerius buvo pa-

Kaip žinoma, pulk. Char- kelta kaina iki 5 centų, 
les Lindbergh’as visą laiką Boston Evening Trans- 
buvo prieš Amerikos įsi- cript turėjo didelius nuos- 
vėiimą į Europos karą. Jis tolius, 
faktais įrodinėjo, kad A- 
merika nėra 
karui, ir kad Amerikai nė- čiai skursta, 
ra jokio reikalo veltis į ka- kalboje laikraščiai vienas 

< ' po kitam užaidaro. Tokia 
kad toks pulk, jau gadynė.. -

Į rąi
Beabejo,

Japonija Stato ReikalavHnus
Rusijai I

-
j

Tokio. Japonija, bal. 28, 
Japonijos vyriausybė rei
kalauja, kad sovietų Rusi
ja nutrauktų teikus mili- 
tarinę pagalbą Čiang Kai- 
šek, Kinijos vadui. Japoni
jos vyriausybė sako: “Jei 
sovietų Rusija nenustos 
siuntus karo ginklų Čung- 

: kingo vyriausybei, mes ne- 
’ galėsime priimti padary- 
; tos nepuolimo sutarties su 
i Rusija”.

buvo vienas CaaaavA Cmtima
. Gyvavo arti

Sustos

Laivą

Vadinasi, ne tik įvairiose 
pasiruošus kalbose leidžiami laikraš- 

bet ir anglų

Maskva, Rusija, bal. 28, i 
— Sovietų vandenyno sar
gyba sugavo svetimą lai
vą, įplaukusį į Sovietų 
vandenyną. Kol kas neiš
duoda kuriai valstybei tas 
laivas priklauso. Sakoma, 
kad laivas "buvo 
įplaukti į Sovietų vande
nyną, kada kilo smarki 
dra.
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— “Tiesa” skelbia, kad a- 
gitatoriams atvykus į Pa
pilio valsčių, Biržų apskri
tį, žmonių varyti į susovie- 
tintuosius kooperatyvus, 
daugelyje vietų valstiečiai 
stačiai sakę: “Ką, ar vėl 
atvykote monyti?”

Užsisakykite take Pas Mk
Prisfatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
AOlflvS

Myopia Club Beverage Co.
taftai An,
PRANAS GfRULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R
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jo tretieji, bet Montevideo 
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Balkanų Kautynės Karo
Nesutrumpino

Laimėję Balkanų karą į tris savaites, vokiečiai į- 
rodė, kad jų blitzkriegas ant sausos žemės kol kas ne
nugalimas. Tačiau šis karas ne vien ant sausos žemės 
yra vedamas. Jis eina oru ir jūromis — beveik tokiu 
pat smarkumu. Ore vokiečiai taip pat turi pirmenybę. 
Bet dar lieka okeanas, kuriame jie pirmenybės neturi. 
Gi tokiam pasauliniam kare, kaip dabartinasis, vande
nynas daug, labai daug reiškia. Tad, kad ir likę nuga
lėtojais, naciai labai gerai supranta, kad karas toli 
gražu dar nelaimėtas. Dar prireiks ne vieno blitzkrie- 
go anglams suklupdyti. Ir dar klausimas, ar busimieji 
žygiai bus taip pat sėkmingi. Kol kas sausžeminiai vo
kiečių žygiai britų imperijos kaip ir nepalietė, jei ne
skaityti einamųjų Libijoj kautynių (bet jos daugiau 
vedamos italų teritorijoj) ir gerokai apgriautų britų 
salos miestų (bet tai oro, ne žemės blitzkriegai). Britų 
liūtas sunkokai sužeistas (ne ant vandens, bet po van
deniu) ir jo garbė bei prestižas smarkiai nukentėjo, 
bet jis pasiryžęs kovoti toliau ir tik spėlioja, kurioj 
vietoj jam teks smarkiausiai gintis, nes sekamas vo
kiečių žygis dar nevisai aiškus.

Netenka abejoti, kad Romos - Berlyno ašies do
mėsis bus atkreiptas į Afriką — reikia gi atkovoti pra
rastas italų kolonijas ir užimti britų valdomąsias vie
tas. Tik nežinia, kur pirmasis vokiečių smūgis bus 
taikomas — į Gibraltarą, Suezą ar Libiją. Natūraliai 
atrodytų, kad į Libiją, dėlto, kad kautynės ten jau ei
na ir esamoji vokiečių -italų armija persilpna Egip
tui okupuoti. Jai į pagalbą būtinai reikia siųsti tą pa
čią karo mašiną, kuri taip sėkmingai laimėjo Balka
nų karą. Bet kaip ją ten nusiųsti? Per Viduržemio jū
rą labai pavojinga, nes ten skrajoja anglų laivynas. 
Gabenti oru milijoninę armiją vargu beįmanoma. Gal 
bus bandyta ir to ir kito susisiekimo būdo, bet sau
giausias kelias tai sausžemiu — per Mažąją Ariją, 
Persiją, Iraką ir Palestiną. Tai labai tolima kelionė, 
bus kokie 800 mylių. Be to, reikia pavergti keletą pa
keliui esančių valstybių — Turkiją, Persiją, Iraką, ar 
bent su jomis ilgai derėtis, kad geruoju perleistų vo
kiečių armiją. Hitleris turi veikti skubiai, kad neduo
tų anglams laiko pasiruošti apsigynimui, bet ir la
biausiai skubinant, jis turės užtrukti keletą savaičių, 
o gal ir mėnesių. Reikia gi sustiprinti, papildyti Bal
kanų armiją, kuri tur būt bus smarkiai nukentėjusi 
nuo žiaurių kautynių. Sakykim, tą laiką Hitleris tiks
liai sunaudos deryboms su Turkija — siūlys, grasins, 
terorizuos, organizuos penktąją koliumną ir tt. Tad 
naujas blitzkriegas gali prasidėti už kokių 2—3 mėne
sių ir bus be abejo toks pat smarkus, bet ar toks pat 
sėkmingas? Leiskime, kad taip. Bet jei Anglija, net 
Egipto netekusi, vis vien nepasiduoda? Tada karas il
gai užsitęs ir drauge nusitęs vokiečių susisiekimas su 
tėvyne, nes iš Egipto į Vokietiją nemažiau kaip 1000 
mylių. Be to, vis daugiau šalių bus okupuota, kurias 
reikia labai dabot, kad nesukiltų. Tas dalykas pusėti
nai Hitleriui rūpi. Jugoslavija ir Graikija tai tikri šir
šių lizdai. Tiesa, Hitleris sako, kad Jugoslavija ir Grai
kiją paliksiąs vengrams ir bulgarams daboti. Tai būtų 
nesaugu, nes dabotojai silpnesni už dabojamuosius. 
Dar ir rumunai gali prieš vengrus sukilti, nes nemaža 
su jais turi sąskaitų. Tad nors Balkanų valstybės vie
na prieš kitą yra gudriai sukurstytos, bet tvarkai pa
laikyti ten būtinai reikalinga stipri vokiečių armija.

Juo giliau Hitleris įsivelia į kara, juo daugiau jis 
eikvoja vokiečių pajėgas. Balkanų kautynės tai tik 
klaikus kruvinas incidentas. Jos veikiau pratęsia ka
rą, ne sutrumpina. - K.

Deja, kultūrininkai, par
tinio svaigulio 
nenori padaryti savo lig
šiolinio veikimo apyskai
tos ir toliau tebevaro mū
sų visuomenės, o pirmiau
sia jaunimo skaldymą į 
“pažangiuosius ir švie
siuosius, kulturninkus” iš 
vienos pusės ir į “atžaga
reivius .klerikalus” ir 
“smetonininkus” iš kitos. 
Iki šiol tas pragaištingas 
darbas buvo dirbamas tik 
Buenos Airese, o paskuti
niu laiku pradėta dirbt ir 
Montevideo. Kultūrninkai 
pradėjo veikti tose vietose, 
kur jau nuo seniai puikiai 
veikia Jaunimo Organiza
cija ir kitos organizasijos, 
sąjungos. Kodėl būtent 
mūsų “šviesūs ir pažangūs 
veikėjai” nukreipė savo 
veikimą ten, kur jaunimas 
ir šiaip lietuviai jau suor
ganizuoti ir be jų pagal
bos, puikiai veikia? Kodėl 
nenuvyksta su savo “švie
sos žibintais” kur iš tikrų
jų yra tamsu — į tokias 
vietas, kur nėra jokios 
draugijos, nei skyriaus. 
Kodėl — tokių vietų yra 
labai daug.

Čia ir kyšo yla iš maišo. 
Mūsų kultūrininkams ne 
švietimas - kultūra rūpi, 
bet kiti, žymiai nešvaresni 
tikslai. 1 
Montevideo, vienus prieš 
kitus piudo, nori sukelti 
rietenas. Jie aiškiai eina 
prie to, kad šio krašto lie
tuviai vietoj dirbti ramų 
Lietuvos vadavimo darbą 
ir gintis bendromis jėgo
mis nuo visokių daromų 
skriaudų — pradėtų viens 
kitam barzdon spiaudyt, o 
gal ir antausius skaldyt. 
Negražus tai tikslas, bet

pagauti,

DARBININKAS
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Mandagus atsinešimas j gyvulius privertė mažą
ją mergytę gerokai išsitiesti, kad įmetus savo nikelį ir 
gavus zoologijos darže gyvuliams maisto.
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— “Tarybų Lietuvos” ko- 
į respondentas aprašinėja, 
kaip dabar atrodo butų 
klausimas Vilniuje. Padė
tis yra katastrofinga. f 
Vilnių perkeliamos iš Kau
no įstaigos, o butų nėra, 
nes juos užėmę maskolių 

i kariuomenė ir GPU žval
gybininkai. Bet duokime 
žodį korespondentui: ‘Fak
tas, kad ligšiol atkeltųjų į 
Vilnių respublikinės val
džios įstaigų tarnautojai 
maždaug taip yra išspren- 
dę savo butų klausimą: 
pirmadienį gyvena viešbu
tyje, antradienį miega pas 
vieną savo pažįstamų, tre- 

(čiadienį — pas kitą, ket- 
(virtadienį ir penktadienį 
pernakvoja savo įstaigoje, 
kur dirba, o šeštadienį po
piet važiuoja į Kauną ir 
čia praleidžia sekmadienį 
savo šeimoje, pirmadienį 
gi grįžta į Vilnių ir vėl 
pradėti iš pradžios savo o- 
disėją”.

kasdieni-

URUGVAJAUS LIETUVIŲ 
TARPE SKALDYMO DARBAS 

VAROMAS
Prieš porą metų mūsų 

socialistai, dabar kultūr- 
ninkais vadinami, komna- 
cių pakurstyti, sunkiausiu 
Lietuvos Nepriklausomy
bės ir Laisvės Jęovų metu 
dirbę bendrą taūtinį dar
bą ir pradėjo slaptomis 
kenkti visuose Lietuvos

vadavimo reikaluose. Per 
kelis savo gyvavimo me
tus minėta draugija ne už 
centą naudingo darbo mū- 
£ų visuomenei nepadarė, o 
tiktai trukdė ir ardė vie
nybę tarp mūsų inteligen
tų. Tokiu “Kultūros” vei
kimu žinoma, pasinaudo-

kultūrininkai atkakliai jų 
____________ siekia, nenorėdami atsi- 
Kultūrininkai Į žvelgti į mūsų šių dienų 

padėties rimtumą, į gre
siantį mūsų tautai ir tėvy
nei pavojų, kurį galėtum 
pašalinti tik visi petys į 
petį sustoję.

Rodosi tačiau, kad kul
tūrininkams jų planai ne
pavyks įkūnyt. Dar nese
niai ir komunistėliai siekė 
panašių tikslų, vaikščioda-! darbą dirbs dar uoliau vie- 
mi po namus ir ragindami (nybėje ir susiklausyme, 
rašytis į jų būrius žadėda-! Jonas Pileckas.

mi ir “šviesos ir laisvės” ir 
daug kitokių prašmatny
bių. Urugvajaus lietuvių 
visuomenė vis dėlto nesi
davė suklaidinti ir, netikrą 
misionierių pažinę, paro
dydavo tokiam duris.

Urugvajaus lietuviai to 
šviesaus proto ir gilaus 

į mūsų Tautos reikalų su- 
i pratimo neapleis ir pradė- 
(tą savo Tėvynės Vadavimo

— Bolševikų oficiozas 
‘Tiesa’ vedamajame strai
psnyje nusiskundžia, kad 

(prieš sovietiškus rinkimus 
okupuotoje Lietuvoje 
smarkiai padidėjęs “liau
dies priešų” veikimas. Pa
sak laikraščio, esą prieita 
net iki “atvirų įžūlių 
kontrrevoliucinių išsišo
kimų”. Kaipo pavyzdį laik
raštis cituoja sovietiškų 
agitacinių plakatų sudras
kymą. ‘Tiesa’ pripažįs kad 
agitatoriai esą bejėgiai. 
Apie pasipriešinimą prieš 
maskolių okupaciją, ypač 
pasireiškusią Lietuvoje

I

Rusijos Komunistų Naujieji Didvyriai
Ivanas Žiaurusis, Petras Didysis Ir Stalinas—Naujieji Rusijos Komunistų 
Didvyriai. Šie Du ' Carai Pripažinti Lygiais Stalinui. Stalinas Garbina Savo 

Pirmtakūnus Carus.

ISTORIJA keičiama komunis
tiškos plunksnos pabraukimu 
Rusijoj. Stalino valdomos ko
munistiškos Rusijos vadinama
sis Stalino valdžios organas:— 
“Izvestia”, kaip AP žinių agen
tūra praneša iš Maskvos 19 d. 
kovo, patalpino ilgoką Kosty- 
lievo straipsni, kuriame sako
ma: Ivanas IV, kuris rusų isto
rijoj ir visam pasauly žinomas, 
kaipo Caras Ivanas žiaurusis, 
kuris buvo lunatikas žvėris, pri
pažintas kaipo žiauriausias ir 
aršiausias rusų buvęs valdovas 
žmogžudis, kuris Nizhni Novgo- 
rod mieste per 5 savaites buvo 
girtas ir išžudė veik visus to 
miesto gyventojus, nepadary
damas išimties moterims ir vai
kams, nužudė savo vyriausiąjį 
sūnų savo padūkimo momente, 
dabar tapo pripažintas didvy
riu.

Apie ši Carą Ivaną IV val
džiusį Rusiją teroro priemo
nėms istorijos lapai parašyti 
Rusijos žmonių krauju, šis Ca
ras Ivanas tapo pirmuoju rusų 
pasivadinusiu Caru. Jis gimė 
1530, mirė 1584 m., jo valdymo 
gadinę Rusijoj buvo tragedi
joms papuošta, šis Caras žudė 
ne tiktai paprastus savo paval
dinius, bet giminaičius, aukštus 
valdininkus, jis mėgo savo pa
smerktuosius kankyti, jiems a- 
kis išplėšti .ant ugnies laužo de
ginti gyvus žmones ir kitokio
mis žiauriomis priemonėmis 
kankinti ir jis matydamas kan-

kinamų kančias ekstaziškai jau- supratimu, nesuderinama su 
• Markso ir Lenino komunistine 
teorija.

Šis naujasis Rusijos “Caras”

tesi, juokėsi, gėrėjosi matomais 
tragedijų vaizdais. Todėl šis 
rusų valdovas tapo ne tiktai ru
sų, bet kitų tautų istorijos la- Juozas Stalinas I, galima saky-
puose pažymėtas kaipo Ivanas j ti, lygus XVI amžiaus pagarsė- 
žiaurusis. Deja, šiandiena Stali- ■ jusiam Carui Ivan IV, nes Sta- 
no adolantai, rusai komunistai, ■ iįno valdypio laikas Rusijoj, jo 
lroicrlavni nicu įcfAuiTO ęjfoliyin’_ m____  • a__i-- ___*_______ ________ —keisdami rusų istoriją, Stalino 
padrąsinami, rašo apie Ivaną 
Žiaurųjį, kaipo didį ir garbingą 
rusų vadą ir valdovą.

Kostylievo tūpusiame straips
nyje “Izvestia” Stalino organe, 
Ivan IV keliamas į padangę, 
kaipo garsus valstybininkas, 
statomas greta Petro Didžiojo 
ir šiandieninio Stalino Žiauriojo 
dėlto, kad Ivano laikų žiauri au
tokratiška valdžia, diktatoriška 
valia artimai sutampa su šian
dienine Stalino autokratiška 
žiauria diktatūra ir Stalino va
lia.

Stebėtina, prieš dvidešimtme
tį Rusijoj buvo visi rusų buvę 
Carai pasmerkti, visa jųjų vieš
patavimo istorija paneigta. Tais 
laikais SSSR valdovu buvo Le
ninas ir Trockis, tuomet Stali
nas buvo užpakaly scenos, ma
žai kam girdėtas ir žinomas. 
Bet po Lenino mirties, Stalinas 
Trockį išvijęs iš SSSR tapo ab
soliutišku valdovu. Laike Stali
no valdymo metų SSSR kelios 
dešimtys tūkstančių žmonių ta
po nužudytų, keleriopai daugiau 
įkalinta vien dėlto, kad šie žmo-1 kad šis rusų buvęs valdovas 
nša nenorėjo sutikti su Stalino | XVI amžiui vykdė savo auto- 
komunistiška teorija, kuri jųjųlkratišką ir barbarišką tvarką

I

veiksmų istorija rašoma rusų 
tautos žmonių krauju. Mato
mai Stalino pataikūnai, pseudo 
komunistai, norėdami įtikti 
Stalinui, paruošti jo garbei vai
niką, sudaryti sąlygas šiam mo
derniškam “Carui” atsistoti 
greta Petro Didžiojo ir Ivano 
Žiauriojo, dabar rašo naują ru
sams istoriją, keičia faktus, 
stato Lenino įpėdinį Staliną 
greta Ivano ir Petro.

Kodėl SSSR komunistų vado 
pataikūnai tokias falsifikaci
jas daro? Kodėl jie apgaudinėja 
tamsius rusus, įkalbėdami 
jiems, kad Stalinas neklaidin
gas, kad jis geras valstybinin
kas, lygus Ivanui ir Petrui? Į 
šituos klausimus galima atsa
kyti: 1) Caras Ivan IV buvo 
plėšikas, žmogžudis, jis žudė 
rusus masiniais žudymais dėlto, 
kad jie priešinosi jo valai, jo 
autokratizmui ir plėšikavimui; 
2) Ivan buvo didelių ambicijų, 
jis ryžosi pavergti visus rusų 
kaimynus, tankiai užpuldinėjo 
juos, jo groboniška politika bu
vo neribota. Tenka pasakyti,

lygiai taip, kaip dabar vykdo 
Stalinas. Šie faktai paraleliškai 
sutampa senovės rusų valdovo 
su šiandieninio valdovo valdy
mo metodais. Stalino politika 
sutampa su politika pagrobi
mui Baltijos kraštų. Todėl ne
nuostabu, kad “Izvestia” savo 
kolumnose dabar daro palygini
mus Ivano ir Petro laikų su 
šiandieniniais laikais Stalino 
traktuojamos politikos, tuo bū
du nori įkalbėti rusams, kad I- 
vano ir Petro geniališkumų ne
suprato senovės rusai, o dabar
ties rusai nesupranta Stalino 
geniališkumo, jo gerųjų būdo 
savybių ir jo vidaus ir užsienių 
politikos.

Deja, melą tiesa nepadarysi. 
Su melu netoli nueisi — sako 
patarlė. Tatai ir “Izvestia” ben
dradarbis, Stalino adolantas, 
nevalios įtikinti rusų ir kitų 
tautų žmonių, jog Caras Ivanas 
Žiaurusis buvo tobulas, genia
lus žmogus, taipgi, neįtikins ru
sų ir kitų tautų žmonių, kad 
šiandieninis SSSR valdocas yra 
tokis geras ir tobulas Ba^iuška, 
kokiu jo garbintojas Kostyliev
savo rašte perstata Ivaną ir 
Staliną. Šie istoriški faktai ir 
faktai dabar imami iš 
nio gyvenimo nesuderinami su
“Izvestia”, ir “Pravda” bei kitų 
rusų komunistų organų raštais. 
Priešingai, šie melai paliks me
lais, netaps realybe ir teisybe. 
Tokius melus galimo rasti tiktai 
autokratiškuose kraštuose kur 
spaudos laisvės nėra, kur des
potų valdoma spauda kritikos, 
teisybės netoleruoja, kur viskas 
vykdoma sauvalybe.

Laike pastarųjų dvejų metų 
dažnai mes pastebim SSSR ko
munistų organuose eulogijas se
novės rusų despotams Carams,,
ypatingai garsiam imperiabs- , paskutiniuoju laiku, agi- 
tui Petrui Didžiajam,- Ivanui.tatoriai kalbą kaipo “paša- 
Žiauriajam ir kitiems, kurie sa-l liniai Žmonės, pasitikėda
vo valdymo laikais pasižymėjo ! mi savaiminga pergale ’. 
despotizmu, autokratiškos san-Į 
tvarkos vykdymu. Kodėl komu
nistai tapo garbintojais rusų 
despotiškų valdovų? Todėl, kad 
jie valdomi despoto Stalino, ku
ris nori, kad jo despotizmas ir 
imperializmas būtų pateisina
mas. Šita komunistų politiškoji 
propaganda vedama per komu
nistų spaudą Rusijoj ir visam 
pasauly vien dėlto, kad įtikinus 
rusus ir kitų tautų žmones, jog 
Stalinas doras, genialus žmo
gus, gabus valstybininkas. Ko
munistų spaudos organų ben
dradarbiai sužiniai meluoja, iš
kraipo faktus, neigdami teisybę 
ir faktus bando paneigti rusų 
istoriją, parašyti naują rusams 
istoriją paremtą ant kontradik- 
cijų.

Mes nesistebim rusų komunis
tų naivumu, nes mes žinom kas 
jie toki, koks jųjų moralas. Mes 
žinome, kas jie buvo vakar ir 
kuomi jie yra dabar. Kostyliev 
ir kiti jo kolegos, Stalino patai
kūnai, garbintojai Ivano Žiau
riojo, Petro Didžiojo ir Stalino 
Žiauriojo sako: “Laike Ivano 
valdymo nė švedai, nė turkai ar 
lenkai, ar kiti rusų kaimynai 
nevaliojo sudraskyti Rusiją. 
Galingieji totoriai neįveikė ru
sų po Ivano vadovybe. Kaip I- 
vanas, taip Petras Didysai pra
eityje. taip dabar Stalinas ple
čia Rusijos ribas; pereito dvide
šimtmečio periodas rodo, kad 
Stalinas pasekmingai vairuoja 
Ivano ir Petro jam paliktą Ru
sijos vairą”. Pagal šį pareiški
mą, Stalino politiką sujungia 
komunistų spaudos organų re
daktorius ir bendradarbius su 
buvusių Rusijos Carų imperia
listine politika. Bet, deja, jie 
pamiršta Komunistų vadų vai
ruotos politikos garsiąją sutar
tį Brest - Litowski pasirašytą 
su vokiečiais, kuriems jie buvo 
atidavę ne tiktai Petro Didžiojo

Šis prisipažinimas įrodo, 
kad okupuotoje Lietuvoje 
pasipriešinimas prieš oku
pantus vis didėja, nežiū
rint žiauraus teroro. Kaip 
iš “Tiesos” matome, pasi
priešinimas priima tokias 
formas, jog net agitatoriai 
nebedrįsta viešai gintis.
— Kauno trikotažo krau

tuvės tarnautoja Basė Ka- 
caitė paleista iš tarnybos, 
nes ji sau ir savo broliui 
slėpė treningo kostiumus.

I

užkariautus Baltijos kraštus ir 
Lenkiją, bet ir Ivano Žiauriojo 
Ukrainą. Ir dabar Stalinas be
vairuodamas Rusijos vairą gal 
netolimoje ateityje pagrobtus 
Baltijos kraštus ir valdomąją 
Ukrainą atiduos vokiečiams, 
gal ir Juodosios marios bus vo
kiečių valdomos, o Stalinui pa
kaks Kaspijos marėse pasimau
dyti.

Tačiau “Izvestijos” ir kitų 
Stalino valdomų spaudos orga
nų redaktoiiai ir bendradarbiai 
krikštaudami, Stalino garbei 
berašydami eulogijas, lyginda
mi Staliną su Ivanu Žiauriuoju, 
su Petru Didžiuoju, statydami 
šiuos tris Rusijos imperialistus 
despotus greta ant padėstalo 
savo meno ir istorijos galerijo
je, pamiršta, kad tie jųjų pasta
tai gili būti tiktai sapnas, kad 
tos jųjų enlogijos Stalinui, Iva
nui ir Petrui paremtos melu ir 
nedorovingumu nesudaro pagei
daujamos garbės civilizuoto pa
saulio žmonėse, tokios garbės 
nepripažins bešališki istorikai 
kritikai ir pati Rusijos liaudis. 
Šie liūdni faktai dar kartą vaiz
duoja Rusios komunistų dvasi
nį ubagiškumą, protinį, politinį 
ir dorinį bankrotą. Tai dvasinių 
ir politinių vergų nusilenkimo 
Stalinui ženklas.

V. M. Klausutis.



Antradienis. Balandžio 29, ’41 DARBININKIB '

Palaidai Ar Organizuotai
"T"

Rašo D r. Pranas - 
Šacikauskas

Jei prisižiūrėsime netik 
; žmonių, bet gyvulių gyve-
• nimą, tai pamatysime, kad 

visur jaučiamas būtinu
mas ginti savo reikalus 
bendromis jėgomis, t. y. 
visiems kartu. Kam teko 
matyti arklius, vilko už
pultus, tas pastebėjo, kaip 
arkliai, vienam sužvengus, 
subėga vienon krūvon ir 
sukišę galvas padaro ratą 
gindamiesi nuo vilkų už
pakalinėmis kojomis. Pa
našiai prasiveja vilkus ir 
karvės. Šitie pavyzdžiai 
rodo, kad net kaikurie gy
vuliai, atsiradus pavojui, 
ginasi nuo priešo bendro
mis jėgomis.

Tat jeigu gyvuliai turi 
tokį bendro gynimosi jaus
mą, tai ką bekalbėti apie 
žmones, kurie netik gamto 
je, bet net savo tarpe turi 
tiek daug priešų, kurių 
nuolat puolami.

Senovėje gindavosi žmo
nės vieni nuo kitų susibū
rę šeimynomis, o vėliau gi
minėmis. Kitaip sakant, 

. tai buvo išsiplėtusi šeimy
na: tėvai, vaikai, anūkai, 
broliai, seserys, seserėnai 
ir tt. sueidavo į vieną vie
tą, išsirinkdavo iš savo 
tarpo seniausią ir veikliau
sią narį ir padarydavo jį 

. visos giminės galva. Bet 
vėliau, organizuojantis vi
siems į gimines, savaimi 
susidarydavo mažesnės ir 
didesnės giminės. Atsira-

• dus tokiai nelygybei, ma
žesnės giminės iungdavosi

• į vieną bendriją, šūdary- 
- davo, kaip ir visuomenę.

Be abejo, atsiradus vienai 
tokiai bendrijai, kitos gi- 

■ minės, bijodamos būti už
pultomis, taip pat turėjo 
jungtis, žodžiu, juo toliau, 
juo žmonės labiau ėmė or
ganizuotis į kas kartas di-Į 
dėsnius būrius.

Tuo būdu atsirado tau
tos. Ilgainiui tarp atskirų 
bendrijų, iš kurių susida
rė tautos, atsirado didelių 
skirtumų kalboje, kultūro
je ir žmonių charakteryje, 
bude. Mokslas įrodė, kad

I kadaise, senų senovėje pa
saulyje buvo tik viena kal
ba. Vėliau betgi, daugė
jant žmonių skaičiui, ir 
skirstantis į įvairias že
mės šalis, atskiros gimi
nės, bendrijos ir tautos, 
atsiradusios naujose gy
venimo sąlygose, kaip pa
vyzdžiui, vieni kalnuose, 
kiti prie jūros, miškuose, 
lygumose ir taip toliau — 
turėjo išgalvoti naujiem - 
daiktams pavadinimus, 
keisti senuosius, ir taip, 
amžiams bėgant tarp ats
kirų tautų darėsi kaskar- 
tas didesnis kalbos skirtu
mas, kol pagalios priėjo 
prie to, kad mūsų laikais 
susidarė šimtai, tūkstan
čiai viena nuo kitos skir
tingų kalbų, viena kitai 
nebepanašių.

Dabar jau kiekviena tau
ta turi savo kalbą, turi sa
višką kultūrą, būdo ypaty
bes. Tas ypatybes visos 
tautos brangina, gerbia, 
ugdo ir visomis išgalėmis 
jas gina. Ir dar kas ypa
tinga. Kai kurios tautos, 
brangindamos ir ugdyda
mos savo kalbą, kultūrą ir 
papročius, dažnai stengia
si jėgos pagalba primesti 
tai silpnesnėms tautoms, 
kurių nepasidrovi begėdiš
kai užkariauti ir pavergti.

Todėl suprantama, kad 
mūsų laikais visose tauto
se, neišskiriant net Afri
kos, Australijos ir Azijos 
nekultūringų tautelių, — 
prasidėjo smarku^ tauti
nis susipratimas, atsirado 
tautinė savigarba, atkrei
pė daugiau domės į savo 
kalbą, į kultūrą. Bet kad 
visas tas savybes išsaugo
jus ir išugdžius, reikalin
gas bendras jų gynimas. 
Ginti gi savo reikalus, tei
ses galima tik organizuo
tai. Organizacijos, draugi
jos mūsų laikais tapo būti
niausias reikalas, be kurio 
nebeišmanoma joks nau
dingas ir vaisingas darbas. 
Seniau buvo kitaip. Tuo
met atskiri žmonės turėjo 
daug didesnę galią, jėgą, 
kartais jų aklai klausyda
vo milijonai žmonių, nors

• v

v •

u kirtu išleistas iš tvarto »o ilgos žie- 
iiikaš'stebisi gamta. Jis kv^uoja švariu

Pirniąk 
mos arklį__
omu ir kažin ką jis mano... Tai Quebee, Canada, tū
lame ūkyje. Tikrai pavasaris yra gaivinanti pa
jėga, kuri kelia visą gamtą naujam sezonui.

I B

Mūsų idealai—Amžinasis Gėris, 
darbas — Tėvynės laimė, 
jaunystė — ateities gerovė.

ATGAILOS GIESMĖ

MAIRONIS. 
Atsiklaupęs prieš altorių, 
Prieš Švenčiausį pagarboj, 
Nuraminti širdį noriu 
Dievo amžinoj globoj.
Bet tos mintys palaidūnės,’ 
Išsiblaškiusios keliais, 
Žemės amžinos klajūnės, 
Ar kada nurimti leis ?... 
“Mea culpa!”-— į krūtinę 
Nusižeminęs mušuos; 
O siela, kaip deimantinė, 
Spindi ašarų lašuos.

tokio žmogaus veikimas 
neretai buvo, tik jo paties 
savimeiliški norai ir tuš
čias asmeniškos garbės 
troškimas. Dabar gyveni
mo sąlygos pasikeitė. Tie
sa, dar ir mūsų ląikais tai 
vienur, tai kitur iškyla pa-1 
vieni žmonės, kurie pa
griebė valdžią ima diktuo-į 
ti tautai savo valią. Bet jų 
klauso iki tol, kol jų veiki
mas sutampa su visos tau
tos interesais. Atsiradus 
skirtumams, prasideda ko
va, kurios pabaiga visuo
met būna uzurpatoriams 
(išnaudotojams) tragiška. 
Svarbiausia tautos gyva
vimo butenybė — jos or
ganizuotas, visų šalies 
(tautos) gyventojų ben
dras veikimas. Be tautų 
organizuoto veikimo, jų 
jų neišgelbės jokie vadai.

Taip atrodo, bendrai kal
bant apie tautas. Bet ma
no straipsnio tikslas yra 
truputį siauresnis, būtent, 
nors trumpai pakalbėti a- 
pie lietuvių tautos dalies, 
gyvenančios Pietų Ameri
koje organizuotą veikimą. 
Turime pabrėžti, kad Ar- 
gentinoję, Urugvajuje ir 
Brazilijoje gyvena sąmo
ninga, daugiau ar mažiau 
susipratusi lietuvių tau
tos dalis.

Turime, betgi kartu pri
pažinti ir tai, kad kelių de
šimčių metų šių kraštų lie
tuvių gyvenimas su sveti
mais, mumyse paliko gi
lius, sunkiai išlyginamus 
pėdsakus. Tie pėdsakai, 
tos svetimųjų žymės — tai 
mūsų nenoras imtis to ar 
kito darbo, tai rankas su
dėjus kažko laukimas ir 
nuolatinis dūsavimas “oi 
varge, varge vargeli ma- 
no...

Tai yra liguistumas ir 
su tuo laikas pradėti kovą, 
nes dūsaudami ir dejuoda
mi mes nieko nesulauksi
me ir sunkios savo buities 
nepagerinsime, ir savo Tė
vynei Laisvės nei Nepri
klausomybės neišvaduosi-t 
me, kadangi į mūsų ašaras 
ri aimanavimus nieks ne
kreipia domės. Norint ką: 
nors iškovoti, išgauti, at
vaduoti, reikia pradėti 
dirbti, ir tai ne palaidai, 
bet susispietus draugijos- 
na, organizacijose, draugi-, 
josna, planingai.

Pradžioje, kaip senovėje! 
žmotės gindami savo tei
ses ir gindamiesi nuo už
puolių, organizavosi į gi
mines ir bendrijas. Taip y- 
ra ir dabar. Jeigu nenori

Ši katytė, “Strato-Lizzie”, orlaivių bendrake
leivė, ir ji papuošta velykine mergaičių kepure, 
iššokus LaGuardia Airporte, New Yorke parada
vo.

reikšmės 
o kartais 

kad 
sumokėti na-
į metus. Tai 
didžiumos, y- 

išsisukinėji-

me būti pastumdėliais, iš
naudojamais ir vėl turėti 
savo tėvynę laisvą, nepri
klausomą, turime organi
zuotis. Be to, niekuomet 
nieko neturėsime. Yra tai, 
žinoma, labai liūdna, kad 
dar turime išeivijoje žmo
nių, kurie negali suprasti 
organizacijų naudingumo. 
Jie dažniausiai vengia or
ganizuoto gyvenimo nesu
prasdami jo 
jiems patiems,
vaikiškai aiškinasi, 
neturi už ką 
rio mokestį 
tik negražus 
pač jaunimo
mas, kurie mėgsta stiklinį 
dievuką ir dūmelius, ku
riems išleidžia labai daug, 
visai negalvodami, kad tuo 
būdu už savo pinigus žudo 
patys save, ardo šeimynas, 
sveikatą ir ląimę, o kartu 
ir tautos gerovę griauna.

Vakarų Europos Tautose 
nerasime nė vieno žmo
gaus, kuris nepriklausytų 
bent prie vienos ar kelių 
draugijų, kuriomis jisai 
interesuojas (domaujasi) 
per kurias kartais gina sa
vo reikalus. Todėl laikas 
ir pas mus susirūpinti tuo 
dalyku. Bet ne tik susirū
pinti, o ruoštis visiems 
ginti savo mylimą Tėvynę 
LIETUVĄ. Kaip vienas, 
visi lietuviai privalo stoti 
į eiles tų draugijų - orga
nizacijų, kurios 
Lietuvai laisvę 
klausomybę.

Pergyvename
valandų, tačiau didelio su
sijaudinimo momentai ne
liko niekuomet be naudos.

tik gina 
ir nepri-

skaudžių

Lietuvos Vyčių Šernas
Lietuvos Vyčių organiza

cijos 29-tas seimas įvyks 
š. m. rugpiūčio 12,13, ir 14 
d.d., šv. Vincento parapi
joj, Pittsburgh, Pa. Šį sei-

Vadavimo kovose, dalyvau
sime visi. Tai reikia įsidė
mėti kiekvienam vyrui — 
nesvarbu, kokios fizinės 
struktūros jis būtų, kokią 
tarnybą jis turėtų, kaip 
aukštai jis būtų pakilęs 
visuomenėje. Kariausim 
žodžiu, raštu ir ginklu 
rankoje. Tiesa, kai kurie 
guodžiasi kad savo metu 
užsieniuose jie turėsią už
imti skirtas pareigūnų vie
tas, kad ginklu neteksią 
jiems pačiupinėti. Tai kei- 

ir nevyriškas sam- 
Kova neša

| 
stas 
protavimas.
tiek daug netikėtumų ir 
atmainų, kad niekam ne
teks iš baisaus sūkurio iš
sisukti. Reikia tad kiek
vienam, be išimties, būti 

, prisiruošusiam ir pasiry
žusiam eiti reikalaujamas 
Tėvynės gynimo pareigas, 

i Kad netektų gailėtis, kad 
nereikėtų vergiškai ir ne
vyriškai drebėti, nuo šian
dien ruoškimės ir dirbki
me pedelsdami.

Tie, kurie dar susnūdę ir 
aptingę, pabuskime prieš 
realybę ir stokime' į savo 
vietas, o mūsų vieta nuo
lat budėti pasiruošusiems 
Lietuvos Gelbėjimo orga
nizacijų eilėse. Tie, kurie 
perdaug • drąsiai žiūri į a- 
teitį ir guodžiasi saldžio
mis svajonėmis, tenusilei- 

įdžia žemyn, tenebijo vie
šo veikimo ir darbo už Tė
vynę Lietuvą. Kartu visi 
dirbkime ir ruoškimės, 
ruoškimės visi, be išimčių, 
ginti gimtosios žemės.

mą su didžiausiu atsidavfl 
mu ruošia vietinė 62-ra II 
Vyčių kuopa ir tikisi jį pa] 
daryti visais atžvilgiai! 
sėkmingu.

Atsižvelgiant į laikų rim] 
tį ir ypač, į mūsų tėvynė! 
Lietuvos nelaimingą pade] 
tį šis seimas yra nepaprasl 
tai didelės svarbos netiJ 
Lietuvos Vyčių organizal 
cijai, bet ir visai mūsų vi] 
suomenei. Tad nuoširdžiai 
kviečiame šiame seime da-l 
lyvauti netik L. Vyčių or-j 
ganizacijos atstovus, oetJ 
ir svečius, mūsų veikėjus 
bei vadus ir tuo prisidėti 
aptarti ir nustatyti jauni
mo ateities veiklos eigai, 
liečiančiai mūsų tautos ir 
Bažnyčios reikalus.

A. J. Mažeika,
L. Vyčių Centro Pirm.

v •

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, c 
kai ta privilegija drąs* 
imama, patogių progų 
sitaiko daug dažniau, u 
spėsi jas išnaudoti.

Fordo Apsigynimo Darbai 
Eina visu breitumu

Jie paskatino mus į realią 
vienybę, jie sužadino di
desnį kovojimo instinktą, 
jie išrašo mūsų širdyse 
žūtbūtinį ryžtumą — ko
voti ir laimėti. Dabartiniai 
momentai ne vienam atvė
rė akis ir aiškiai parodė, 
kad ne paktai, sutartys ir 
bičiulystės sprendžia vals
tybių likimą, bet tautos 
moralinė jėga (ištvernu- 
mas).

Tačiau tenka apgailes
tauti, kad dar nevisi UŽė- žmonių nuvaro be laiko į kapus. 
Įmė jiems paties likimo Dabar vėliausiu laiku yra tiria- 
skirtas vietas, kad dar i mas tos ligos nugalėjimas. Kuo- 
vienas kitas nevisai yra met aukšto kraujo asmeniui 
praregėjęs, kad dar vis įskiepijama į kepenis, sakoma, 
tebestovi užsimerkęs prieš kad tuomi nukertama aukšta- 
Šaltą, aiškiai juntamą gy- kraujistė. Toks išradimas tikrai 
venimo tikrovę. Tai tie 
asmenys kurie nesiruošia 
atiduoti tai, ką turi, kurie 
dar nesirengia Tėvynės 
gelbėjimo valandai, kurie 
vis tebedelsia nestodami į 
Lietuvos Gelbėjimo eiles. 
Jie laukia ir delsia ne iš 
(blogos valios. Ne. Jie ne
rangūs dėl savo apsileidi
mo, neveiklumo. Ir sunkią; 
valandą jie dėl to gailėsis,' 
bet gali būti per vėlu!..

Šie žodžiai tebūna para
ginimas visiems apsileidė
liams ir tiems, kurie dar 
neužėmė savo vietų, ir 
tiems, kurie, deja, tik for
maliai figūruoja Lietuvos 
Gelbėjimo sąrašuose.

Nuolat kalbama apie va
davimą. Bus vadavimas, 
šiandien ar rytoj, o gal už 
metų kitų — į tai niekas 
aiškiai negali atsakyti. 
Tačiau, kad kartą, prasi
dės vadavimo kovos bus il
gos ir sunkios, tai aišku.

TIKĖKITE, AR NE,

Tikėkite, ar ne, aną dieną tū
las profesorius Massachusetts 
Institute of Technology paskai
toj studentams aiškino, kad ge
riausias laikas apsivesti jaunuo
liams, tai vaikinui sulaukus 27 
metų amžiaus, o merginai 23 m. 
amžiaus.

DEARBORN, Mich. — Ford 
Motor Company dirbtuvėse ne
žiūrint kad streikas buvo su
trukdęs apsigynimo darbus, da
bar vėl viskas eina pilnu tem
pu. Štai kaip progresuoja Fordo 
darbų programa:

1. Draftsmen didele skuba 
ruošia planus $11,000,000 bom-i 
bėrius, kurie statomi arti Ypsi- 
lanti, Mich.

2. $21,000,000 aeroplanų inži-J 
nai baigiami daryti Rougel 
grounds, jie jau baigiami sudė-| 
ti j aeroplanus.

3. “Blitz buggies” vežami į j 
Rouge sudėti. Fordas jau pusę 
užsakymų iš 1,500 karų mano 
baigti birželio 1 d.

4. Fordo patyrę inžinieriai 
skubiai stato 12 cilinderių mo
deliams.

5. Magnesium kestingai, nau
dojami U. S. armijoje skubiai 
daromi, vertės $800,000.

6. U. S. laivyno naujokai lan
ko Fordo Navy Service School, 
Rouge plante.

7. Trainiravimo programa U. 
ruošiami

motorizuotam “blitz buggies”, 
vartojant bomberius.

Henry Fordas pareiškė, kad 
jo įstaigos yra pasiruošusios 
daryti viską, kad padėti Ameri
kai ir jos Prezidentui.

“Visa organizacija deda visas 
pastangas ir daro žygius, kaa 
visomis jėgomis varyti apsigin
klavimo darbą”. (SfcZ.)

Tikėkite, ar ne, — Aukštas S. armijai vyrai yra 
kraujo spaudimas labai daug'
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daug žmonių sulaikytų nuo be 
laiko mirties...

.. LHK1JŠ
Ed. Vines (kairėj), naujas žymus g 

jo brolis Ellsworth, golfo lauke mankštos! 
mi dėl Bobby Jonės tournamento.
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Jos Mirties Vienerių Metų Sukakties Proga

Marijos 
Mt. St.

(Tęsinys) 
Generalė Motina Maria

Nekalčiausios 
Širdies Seselės,
Mary’s Seminary (Mary- 
wood Collge), Scranton, 
Pa., per šešis metus globo
jo ir vadovavo naujai Šv. 
Kazimiero lietuvaičių Se
selių kongregacijai. Ta
čiau, Sesuo Marija (Kau
paitė) nepaprasta savo 
kantrybe, uolumu, ištiki
mybe ir sumanumu visada 
buvo traukiantis magne
tas prie prakilnių pasiau
kojimų, karžygingų užsi
mojimų ir didelių darbų. 
Ji nusipelno garbingosios 
vadovės ir karžygės vardo. 
Naujų mokyklų atidary
mas, klebonų reikalavi
mai, atsakomingos parei
gos viskame ir vargai ne- 

’dė ir nepuldino jos dva- 
het ją sutvirtino ir iš- 

o. Kitos Seselės, 
damos pirmosios jų 

.gregacijos įsteigėjos 
^paprastus talentus ir 

patyrusios karžygišką jos 
vadovybę, 1913 m. išrinko 
ją Generale Motina. Nuo 
to laiko ji buvo Generalė 
Motina iki savo mirties.

Kilnioje jos vadovybėje 
atidarytos skaitlingos mo
kyklos lietuvių parapijose 
po visą plačiąją Ameriką. 
Lietuvos episkopatui no
rint, kai J. E. arkivysku
pas Pr. Karevičius malda
vo, Motina Maria neatsi
sakė savo Seselių leisti į 
Lietuvą. Gavus Popiežiaus 
Benedikto XV leidimą, Šv. 
Kazimiero Sese'""’ kongre
gacijos provin xja lapkri
čio 20 d., 1920 m. įsikūrė 
Kamandulių Kongregaci
jos Eremitų Vienuolyne 
Pažaisly, kur randasi ste
buklingasis Dievo Motinos 
paveikslas. Kad pagerbti 
Kazimierietes Seseles, 
garsusis vienuolynas pa
mainytas vardu: Šv. Kazi
miero Seselių Kongregaci
jos Vienuolynas. Generalė 
Motina Marija 1927 m. at
silankė į Lietuvą, aplanky
dama istorinį Pažaislį ir 
kitas kultūrines įstaigas, 
kurios buvo Kazimieriečių 
Seselių vedamos.
Kiti Nuopelnai

Kai 1918 m. siautė ir pli
to influenzos epidemija, 
Generalė Motina Marija 
rūpinosi su kitomis Sese
lėmis pagelbėti nelaimin
giesiems ligoniams. Rau
donasis Kryžius Ameriko
je dideliai įvertino rūpes
tingas Seselių pastangas 
ligoniams, ir Motinai Ma
rijai siuntė didžiausią pa
dėką už labdaringąją ir 
karžygingą tarnybą influ
enzos metu.

Motina Maria be galo 
rūpinosi koplyčios pasta
tymu prie Akademijos ir 
motiniškųjų namų. Koply
čia pradėta statyti 1924 m. 
ir baigta kovo 1925 m. Pa
ti koplyčia graži ir roman
tiško styliaus. J. E. kardi
nolas Mundelein ją pa
šventino gegužės 17 d., 
1925 m., ir apdovanojo y- 
patingais atlaidais: “Už 
kiekvieną koplyčios atlan
kysią 200 d. atlaidai”. 
Tuos atlaidus gali pelnyti

Seselės ir akademikės, taip 
pat visi ją lankantieji prie- 
teliai, Seselių ir auklėtinių 
tėvai.

Motina Marija, kaip ir 
palaimintoji Motina Cabri- 
ni, rūpinosi ligoninėmis. 
Jos rūpesčiu 1928 m. pa
statyta Šv. Kryžiaus ligo
ninė Chicagoje, o 1938 m. 
ji ėmė į savo rankas Loret- 
to ligoninę tame pačiame 
mieste.
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las prie kilnių dorybių ir 
šventumo, kai plasnojo 
juodasai mirties angelas, 
nenuostabu, kad nenugali
ma jėga traukė kitus ją at
lankyti bent paskutinį 
kartą. Kas ją atlankė, jau
tėsi nuostabiai atgaivintas 
ų* sustiprintas. Be Seselių, 
ją atlankė pasaulininkai ir. 
dvasininkai, net ir J. E. 
arkivyskupas S. A. Stritch, 
D. D., kurs suteikė palai
minimą ir prižadėjo kon
gregacijai savo tėviškąją 
globą. Tuo pačiu ir Jo 
Šventenybė Popiežius Pi
jus XII kablegrama pri
siuntė savo Apaštališkąjį 
palaiminimą.

Motina Marija, nors di
deliai kentė baisiąją ago
niją, bet meilės aktais ir 
trumpomis maldelėmis I 
ruošės į amžinatvę. Paga- I 
liau, praėjusių metų ba- I 
landžio 17 d. vakare, bu- I 
čiuodama kryželį, ir be- I 

i kartodama: “O Jėzau, būk I 
mano meilė! O Jėzau, būk I 
mano išganymas!” Gene- I 
ralė Motina Marija tarp I 
skausmų apleido šį žemiš
kąjį gyvenimą, kad ange
liškoji jos siela Danguje 
apturėtų garbę... antgam
tinę garbę amžinatvėje.
Mums Lietuviams j
Pasididžiavimas

Motina Marija, kuri nuo 
* 17 metų amžiaus ryžosi' 
L pasiaukoti Dievo ir Bažny-’ 

čios tarnybai, tuo pačiu! 
darbuotis ir savo tautiečių 
naudai, nusipelnė didelio 
pagerbimo ir nepaprastos 
garbės ne vien tarp žemės 
žmonių, bet nusipelnė iri 
antgamtinės amžinosios! 
garbės Danguje pas Die-Į 
vą - Kūrėją. Tikrovėje, j 
nūngi ji gali giedoti: “Ma
no siela garbina Viešpatį,] 
ir mano dvasia džiaugiasi 
Dievuje mano Išganytoju-) 
je”.

Pasaulininkai ir dvasi
ninkai, Seselės ir Bažny-1 
čios dignitoriai su J. E. ar
kivyskupu S. A. Stritch,

★ AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ *

•B"

paties Stalo priimti Šv. 
Komuniją. Ji vadovavo 
dvasinėms Seselių praty
boms, arba nuolankiu ir 
tauriu pavyzdžiu gaivino 
visų Seselių dvasią. Tuo 
būdu ji išmokė kitas Sese
les nuolankumo, pamaldu
mo ir atsidavimo Dievo va
liai. Tikrovėje, ji buvo 
šventumo pilna. Jos gyve
nimas buvo tikrai šventas. 
Prie šventumo ji traukė ne 
vien Seseles, bet ir kitas 
kilnias sielas.
Tarp Skausmų Į Garbę... 
Amžinąją Garbę

Motina Marija, 60 m. su
kakty, nors ligonė ir kan
triai kentė savo ligoje, bet' 
be galo džiaugėsi, matyda
ma didelių darbų realizavi
mą ir apvainikavimą, o vis 
gi rūpinosi dar kito kultū
rinio instituto įkūrimu, 
tačiau 1940 m. pradžioje 
visas jos rūpestis buvo pa
ruošti skaisčią savo sielą 
Dievui - Kūrėjui. Skau
džių skausmų varstoma, ji 
visus kentėjimus ir kančią 
meiliai priėmė iš Dievo 
rankų ir reikiamai ruošėsi 
į amžinąjį gyvenimą.

Skundo žodis niekada ne
išėjo iš jos lūpų. Atrodė, 
kad ji patenkinta ir lai
minga Dievuje. Saulėlydy
je, ji dėkinga Dievui, ir pa
ti raminosi: “Visagalis 
Dievas man per visą gyve
nimą buvo neišpasakytai 
geras. Jis mane nepapras
tai apdovanojo Savo malo
nėmis”.

Tik šventieji tegali taip 
kalbėti su tokiu palaimin
tu nuoširdumu ir šventuo
ju dėkingumu. Tai palai
mintoji realybė, kad Ge
neralė Motina Marija ga-

SVARBIAUSIOS INFORMACIJOS AME LRKSA
Dabar eina generalinis naujų narių va

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

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

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

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

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

AUGUSIŲ SKYRIAUS 
CERTIFIKATAIVila Juozapo Marijos 

Akademija
Augant Seselių skaičiui 

ir gausėjant par. mokyk
loms, be galo reikėjo kitų 
namų Seselėms ir kitos A- 
kademijos, kur nors Ry
tuose. Surasta labai graži 
vieta netoliese Newton, 
Pa. Ten nupirkta gražūs 
triobesiai su 200 akerių ū- 
kiu. Motina Marija patvar
kė ir įrengė namus Sese
lėms gyventi, taip pat į- 
rengė rūmus naujai Aka
demijai. Naujai vietai duo
ta vardas Vila Juozapo 
Marijos. 1932 m. prasidėjo 
mokslo metai naujoje A- 
kademijoje, į kurią pat 
pradžioje įstojo apie 20 
lietuvaičių studenčių. Va
saros metu Seselės suva
žiuoja ten praleisti atosto
gas arba atlikti rekolekci
jas.
Garbė, Nuolankumas ir 
Pamaldumas

Generalė Motina Marija 
į 1932 m. kukliai, bet pa- 
. maldžiai minėjo sidabrinį 

atmintinosios savo profe- 
, sijos jubiliejų, o 1938 m. 

buvo garbingai minima 23 
m. sukaktis kaip ji yra. bu
vusi Generalė Motina.

Lietuvos valdžia, įvertin
dama kilnius ir garbingus 
Motinos Marijos darbus, 
birželio 14 d., 1933 m., ją 
pagerbė ir apdovanojo Di
džiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino Ordenu.

Nors Motina Marija nu
sipelnė didelės garbės ne 
vien Amerikoje, bet ir Eu
ropoje, vis gi ji buvo be ga
lo kukli, nuolanki, ir nie
kada nesikėlė į puikybę. 
Visuose sunkiuose reika
luose ir svarbiuose pasiry
žimuose, ji pasitikėdavo 
Dievo Apvaizda, ir galėjai 
dažnai ją rasti koplyčioje 
visada ramią, susikaupu
sią maldoje, arba einančią 
Kryžiaus Kelius. Ji kas sa
vaitę eidavo prie šv. išpa
žinties ir kas dieną pati 
pirmoji artėdavo prie Vieš-
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Apdraudos certifikato didumas 
$150.00 iki $2,000.00. Mėnesinės ir meti
nės mokestys telpančios mokesčių lente
lėse yra pilnos, tai yra. ten įskaityta ir 
Lėšų Fondo mokestys.

KLASĖJE A—Endoument at Age 85 — 
Narys mokesčius moka iki 85 metų. Na
rys sulaukęs ta amžiaus, apdraudę pa
žymėtą jo certifikate atsiima pats, o mi
rus anksčiau, apdrauda išmokama jo pa- 
šalpgaviams.

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

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

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

«

CERTIFIKATŲ REZERVAI

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

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

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

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

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

nuo PAŠALPOS SKYRIUS
Nariai gali kartu įstoti ir pašalpos sky- 

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

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

JAUNAMEČIŲ SKYRIUS
KLASĖ A.—Klasėje A priimama nuo 

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

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

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

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

įsirašant Susivienyman Įstojimo 
duoklės nereikia mokėti.** ° įKlvybKUpU O. 2*. OL11LC11,

Įėjo taip tarti ir raminti D D ją pagerbė laidotu- 
save. Be to, ji ėmusi Ne- vįų metu. J. E. arkivysku- 
kaltai Pradėtosios Marijos pas gavo pamoksle . ją ap- 
gyvenimą, ir ištikimai vainikavo nepaprastomis

- . garbėmis, c _r__'c
do Kristaus įžadus, pelniu- gumą iškėlė kilnias jos do- 
si nepaprastų malonių ir ir garbingus „uvei-

gyvenimą, ir i 
vykdžiusi paliktuosius Va- garbėmis, o spauda j vie-

ORGANIZATORIAMS 
INFORMACIJOS

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

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

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

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

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

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

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

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

dieviškosios stiprybės, ga
lėjo prabilti: “Gyvenu jau 
ne aš, bet gyvena manyje 
Kristus”.

Dėl to, Motina Marija 
galėjo savo Sesutėms pa
likti nemirštamąjį pasku
tinį palikimą: “Aukoki
tės... geriesiems darbams 
aukokitės. Pasinaudokite 
kentėjimais. Būkite klus
nios, nes klusnybe visa nu
galėsite”.

Kadangi savo gyvenime 
Motina Marija lyg gyvas 
magnetas traukė kitas šie-

kimus.
Kun. A. Tamuliūnas. 
( Bus daugiau)

P. O. BOX 32 (73 E. South St.), WILKES-BARRE, PA.

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

Jono Vaičaičio Pnoto

Šį gražų, brangų Parlor Setą dovanojo lietuvių įstaiga, 
kuri dirba naujus ir taiso senus parlor setus, būtent: Mon
tello Quality Uphoistering 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.

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

Paid up 
Endowment
Insurance

Assessments
Paid 

to end of

Insurance Extended

$ 41.00 3rd year 1 year and 209 days
62.00 4th year 2 years and 152 days
83.00 5th year 3 years and 113 days

103.00 6th year 4 years and 91 days
124.00 7th year 5 years and 88 days
145.00 8th year' 6 years and 102 days
166.00 9th year 7 years and 138 days
187.00 lOth year 8 years and 185 days
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“Darbininko” Elektrikinių Daiktų
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X “S“LWestinghouse Produktų

Šaldytuvų, Radio, Karpetų Valytuvų, Skalbiamų Našinų ir kt.
ŠIUOMI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI
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VVESTINGHOUSE ELEKTRIKINIS 
ŠALDYTUVAS

Su visokiais Įrengimais

0144.95

Moderniškas lengvas
Karpetams Valytuvas

019.95
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Smc/d ta 6uut! Sma/it ta Cjčue,! 

a- “LEISURE LINE” '
Westmghouse appliances

į?

ti

©
tMAYM

Elegantiškas, naujoviško stiliaus sųjvairių-įvai- 
riausiais įtaisais karpetų valytuvas. 
Kaina $59.95 DABAR $49-95

VVEST1N 6 H 0 USE^ 'fafaty RADIO
MmM WB.179

A dominant valuo in its prico >-1*^1 Ą richly 
gralnod walnut cahinet with walnot bars orai 
speaker area. Has 5 down-push Į
taning buttons Automatic vol- 
urna centro]. Built-in loop <n- ”
tenna. 13*wida, 8" high, 7" doep. 18.95

i-
►

^^ESTINOHOU^^^raoio

taning bukom. Automattc Tol- /
ūmo controL Hluminatod aiido GhJaa. 
role diaL Built-in loop ant—

-ku, »■ mok «• d^p. 24.95

y

*»

r \ 9

y

t

«

✓
9

v
t

e

£
X

T Z

M

I

I

♦

»

Modai WB-1S2
A troly handoome enaomUo of valant vooda. 
hand-rubbod to a riek glooa. Recoiii* KiK 
standard broadeast and short- Į
varo. Eloctro-dynamtc apoaker. Q4tZd£ 
Automatic Tolumo controL 13" * r

1995
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PUIKIAUSI ELEKTRIKI.NĖ 
PROSIJIMO MAŠINA / 

£69.95 Skalbiamoji Mašina, 
kuri sutaupys Jums 

laiką ir pinigų.

Kaina tik 069.95

SALE! fteu VVestinghouse

Simaiti mm
Thi» amartly atyied table appli- . 
•nce make* delicioua toasted A 
«andwiche«, <rill» bacon, ham- 
burgers, etc. Large aluminum f 
£**695

7j

EXTRA
Patirta, kad šaldytu* 

vų kainos su kiekviena 
diena pakyla ir brangs
ta. Kreipiame dėmesį 
mūsų klijentų, kad da
bar dar yra patogus lai
kas įsigyti puikų West- 
inghouse šaldytuvą la
bai prieinamomis kai
nomis. Laikas — pini
gas. Kuo greičiau įsigy
si šaldytuvą, tuo dau
giau sutaupysi. Prašo
me kreiptis į mūsų 
krautuvę dėl informa
cijų.

f

K

Į

DARBININKAS ELECTRICAL SUPPLY
; v__ __ < t.

So. Boston, Mass.366 W. Broadvvay i
< C' tT ’ t

! .

t ■M MBM
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LANKĖSI
P i anądien., bai. 28 d., “Darbi

ninke” atsilankė svečias iš Lie
tuvos kun. Barauskas, lydimas 
kun. Puidoko, Westfieldo liet, 
par. klebono ir vietinio klebono 
kun. P. Virmauakio. Svečias su
sipažino, nors trumpu vizitu, su 
“Darbininku” ir išvyko su kun. 
K. Urbonavičium į Lawrence 
pas kun. P. Jurą, tos kolonijos 
liet, parapijos kleboną.

Laike vizito kun. Puidokas 
apžiūrėjęs “Darbininko” spaus
tuvę pastebėjo, kad “Darbinin
kas” dar neturi paveikslų dąry- 
mo mašinų. Jis sakęs, kad 
nereiktų jums nupirkti.. “Dar
bininkas” seniai studijuoja pa
našių mašinų įsigijimo proble
mą, bet ligi šiol vis buvo tik ty
rinėjimas. Reiktų tikėti, kad 
kun. Puidoko ištarti žodžiai iš 
jo lūpų nuskris į Dievo ausį.

Kun. Barauskas, naujai atvy
kęs į šią šalį, atrodo gana links
mas ir reikia tikėtis, kad para
šys savo kelionės įspūdžius prie 

irmos progos gavęs valandėlę 
. osesnio laiko. Mes linkime 

i ausiu sėkmių šioje laisvės 
šalyje.

Tą dieną susituokė sekančios 
poros: Petras Urbonas su Ste
fanija Rukaite, Jurgis Gelčius 
su Stanislava Kavaliauskaite,
Martinas Flaherty su Prane 
Patru&ūnaite, Enrikas Lelitas 
su Aniele Navickaite.

livan, P. Juras, V. Puidokas, 
Ragažinskas, ir J. Švagždys.

DARBtNlNKAB
pigiau. Bus’o rezervacijas užsi
sakykite pas p. S. Mickevičių 
arba p-lę A. Marksaitę. Tikie- 
tus galite gaut pas p. Pr. Razva- 
aauską, p. F. Grendelytę ir, 
“Bovvling Alleys” pas p. Gapu-i

Prisirašė naujų narių. Po su
sirinkimo, nariai J. Petkus, A. 
Strazdauskas ir P. Tumas pa
vaišino susirinkusius skaniais 
valgiais. Daug kredito “che- 
fai”. Jie apsiėmė ir sekančiam 
susirinkime paruošt ką nors 
naujo. Susirinkimas įvyks tre
čiadienį, gegužės 21, 1941, 7:30 
vai., vakare (vasaros laiku susi
rinkimai bus laikomi trečiadie-; 
niais J. Rap.

Plokšteles, Kurios Kelia

ŽINUTES
šv.

Kur Lygūs Laukai, Snaudžia Tamsūs Miškai...

šiomis dienomis lankėsi 
Petro par. bažnyčioje ir klebo
nijoje sekanti svečiai kunigai: 
J. Skalandis, A. Baltrušiūnas, 
P. Lunskis, J. Plevokas, S. Sul-

'j Bai. 29 d., 7:30 vai. vak., šv. 
į Petro par. bažnyčioje, bus lai- 
komoa Šv. Teresėlės Novenas 
pamaldos.

> Po pamaldų įvyks svarbus su-j 
, sirinkimas parapijos veikimo 
, komisijos ir veikėjų, pasogos 
į skrynios ir bazarėlio reikalais. 

Kviečiami atsilankyti seni ir 
jauni parapijiečiai-tės.

Po tam bus susirinkimas kun. 
J. Žnromsko primicijų reikalu. 
Kas pardavinėja bankieto tikie- 
tus, prašomi šiam susirinkime 
sunešti pinigus ar likusius tikie- 
tus.

Bolševikams užėmus Lietuvą 
tapo išsklaidyta mūsų gražioji 
kariuomenė, kurios gražios dai
nos skambėjo po visą Lietuvą, 
Šiomis dienomis “Darbininkui” 
pavyko gauti Lietuvos Karo 
Mokyklos porą labai gražių, 
jaudinančių kiekvieno lietuvio

mai buvo Antanas Uleckas ir 
Adelė Connor.

DAKTARAI

i
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
TeJ. SOUth Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Lietuvis Dantistas
r

REIKALINGA patyrusi lietu 
vaite prie pardavimo moteriškų 
skribėlių. Atsišaukite tuojau:— 
H. DAVIS, 449 Broadway, So. 
Boston, Mass. (24-29)

AR JAUČIAIS NOTARU 
-BE VIKRUMO?

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

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ait-‘ 
rūmas, imkite FEEN-A-MINT. Ta 
malonaus ajeonio liuosuojanti kram
toma guma švelniai bet tikrai liuo- 
suoja vidurius. Imkit einant gult. Ry
te jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir asnų mili
jonai naudojasi nebrangiu 1TEEN-A- 
MTNT. Jis tinka ir figų *eimai. Nu- 
Sipirkit FEEN-A-Mnrr Rianfies! J

Bai. 30 d., 7:30 vai. vak., bus 
laikomos geg. mėnesio išvaka
rių pamaldos ir Pranciškonų 
Brolijos pamaldos ir susirinki
mas.
7'•• e '

Ketvirtadienį, 4 vai. p. p. bus 
klausomos vaikų išpažintys 
prieš pirmą penktadienį mėne
sio. Vakare bus klausomos išpa
žintys suaugusių žmonių ir, 
maldos gegužės mėnesio.

Penktadienį ir šeštadienį,
karais bus gegužės mėnesio
maldos.

pa

va-
pa-

Penktadienį bus ir Šv. Valan
da. Po Šv. Valandai įvyks Mal
dos Apaštalystės draugijos su-
sirinkimas.

Sekmadienį, geg. 4 d., 11 vai.
ryte, kun. J. Žuromskas laikys
savo pirmas iškilmingas šv. mi
šias. Po pamaldų įvyks pietūs
jį pagerbti. Jis suteiks palaimi
nimą per visas šv. mišias.

L 
jie mini savo r^ūlio programos 
8 metų sukaktį, tai man ir ki
tiems nesuprantama. O gal pp. 
Minkai, kaip toji jauna maža
metė mergaitė nori kogreičiau- 
sia pasiekti “sweet sixteen” am
žiaus. pp. Minkai pradėjo savo 
radio programą kovo 30 d., 1934 
m. Taigi kovo 30 d. suėjo tik 7 
metai, o ne 8, kaip pp. Minkai 
skelbia. Nesinori tikėti, kad pp. 
Minkai to nežinotų.

Radio Mėgėjas.

IVAIROS SKELBIMAI

«
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Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway,
So. Boston, Mass.

Senai mano širdis troško gau
ti Lietuvos Karo Mokyklos cho- 

į ro plokštelę — “KUR LYGŪS 
J LAUKAI” ir “SUTEMS TAMSI 

, NAKTUŽĖLE".Užgirdęs ir pas-
irite jų įsigyti, prašome tuojau

Geležinio kreiptis į “Darbininką”, 366 W.
rekordas Broadway, So. Boston. Mass. Su skelbimą.kad “Darbiniu-

širdį rekordų. Nr. 94 — “Marš, 
Marš Kareivėliai” ir “< 
Vilko Maršas”. Šis 
parsiduoda po 50c. Nr. 117 —• 
“Kur Lygūs Laukai” ir “Su-^nioney orderį ar čekį, pridėdami 
tems Tamsioji Naktužė”, šio re- 15c. persiuntimo išlaidoms pa- 
kordo kaina 75c. Plokštelių dengti.
skaičius yra apribotas. Kas no-

užsakymu prašome prisiųsti ir

LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

įvyks antradienį, balan
džio 29, š. m., 7:30 vai. va
kare, ‘Darbininko’ salėje, 
Darbininko name, So. Bos
ton, Mass. Kviečiami visi į 

atvykti į susirinki- 
Valdyba.

‘ Tą pačią dieną lankėsi pp. 
Venciūnai iš Somerville ir nusi
pirko gražų Crawford pečių.

Lankėsi iš Cambridge pp. Ja
kai. Atsilankymo proga nusi
pirko virš tuzino lietuviškų re
kordų.

Bai. 26 d., mirė Juozapas Ja- 
kavičius, 86 metų, savo namuo
se, 280 W. 3rd St. Jis paėjo 
Tryškių parapijos. Amerikoje 
pragyveno apie 40 metų. Paliko
moterį Barborą (Paulauskaitę) nariai 
ir dukterį. Laidojamas bai. 29 mą. 
d., 9 vai. ryte, iš Šv. Petro par.! 
bažnyčios, Šv. Juozapo kapuose. ■

I - - -
Bai. 27 d., mirė, Alena Zasi- įe” lankėsi p. Liudovika Ven- 

mavičienė (Vaitkunskaitė), - - - —---------
metų, gyv. 86 Wood Avė.,

LANKĖSI
Pereitą šeštadienį, “Darbinin-

LIET. VYČIŲ 17 ALG. 
KUOPOS

ko” Administracija gavo šių re- 
i kordų, tai viską pametęs nuėjau: 
ir nusipirkau. Parsinešęs namo 

. be perstojimo išgrojau po de- 
i šimts kartų, nes rodosi, klau- 
; syk ir klausyk ir niekad nenusi
bosta .nes virš minėtos dainos 
kelia sielą į padanges ir žadina 

i tėvynės meilę. Aš patariu ir ki 
tiems šią plokštelę įsigyti, nes 
ji kaip kokis paminklas, bolše
vikų išsklaidytos Lietuvos ka
riuomenės. Nors Lietuvos gra
žioji kariuomenė išblaškyta, 
bet jos gražios, patrijotiškos ir 
sielą keliančios dainos pasiliko 
plokštelėse.

Jonas Glineckis.

ATSIIMKITE LAIŠKĄ

susirinkimas įvyko sekmadienį,, 
balandžio 27 d., Vyčių kamba-, 
riuose, Emerson St., So. Boston.

Kun. K. Jenkus pranešė, kad 
Ma- sekretoriaus p. - K. Venčiaus dramos mėgėjai yra prisiruošę

tappan, Mass. Paėjo Pivašiūnų žmona iš Lawrence, Mass., ■ vaidinti Motinos Dienoje, gegu-
parap. Amerikoje pragyveno 37 draugaujant p. F. Petreikienei žė 11 d.
m. Laidojama bai. 30 d., 9 vai. įg go. Bostono. P-nią Venčienė ‘
ryte, iš Šv. Petro par. bazny- atsilankymo proga nusipirko 
čios, Šv. Kryžiaus kapuose. Pa-; lietuviškų rekordų, 
liko 4 dukteris, sūnų ir seserį.į Worcęsterietės U.

Garbauskienė ir Apol. Ambra
zevičienė. Atsilankymo proga 
taipgi nusipirko daug rekordų.

Jau apie 3 savaitės kaip “Dar
bininko” adresu yra atėjęs iš 

7:30 vai. vakare, baž- Lietuvos laiškas Petrui Tamu- 
Tą dieną jioniui. Laiško siuntėjas A. Bu- 

iš Liudvinavo valsčiaus.

liko 4 dukteris, 
Melskimės už mirusius.

MALDOS APAŠTALYS
TĖS DRAUGIJOS
SUSIRINKIMAS

įvyks penktadienį, gegužės 2 d.

nytinėje svetainėje.
ryte, po išklausymo Šv. Mišių 
ir priėmimo šv. Komunijos. V y- jeį j savaįtę niekas neatsišauks, 
čių nariai turės bendrus pusry- būsime priversti laišką grąžinti,
čius. nes laiškas yra registruotas.

įvyks penktadienį, gegužės 2 d., 
po šv. Valandos, bažnytinėje sa
lėje, 5th SL, So. Boston, Mass. 
Kviečiamos visos narės atšilau- 
kyti skaitlingai.

Pirtį Nona Dabar
Kainos Kyla ir Kils

po šv. Valandos, bažnytinėje sa
lėje, 5th SL, So. Boston, Mass.
Kviečiamos visos narės atsilan
kyti* skaitlingai.

BLAIVININKŲ

cir-

BLAIVININKŲ 
SUSIRINKIMASSUSIRINKIMAS

11 11

A. M. Dambrauskai 
KARPENTERIS, PENTORJUS 
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.

II DIiiumamibLietuvis numeris
Steamfitter, Ga* Fitter, 

Stove & F u mace Repair* 
Oil Burners

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

ŠOU 0346

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengė jas 
£odewall Stut Metai VVork 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732
Apslcaitliavimai - patarimai dykai

Geg. 1 d., yra prezidento 
Roosevelto paskirta kaipo vai
kų sveikatingumo diena.

Kardinolas W. H. O’Connell į- 
sakė šios diecezijos klebonams 
tą dieną tinkamai paminėti.

Šv. Petro parapijos kunigai 
prašė parapijiečių, kad jie visi 
pasimelstų parapijos vaikučių 
gerovei, kad vaikai su tėvais iš
klausytų rytą šv. mišių, prieitų 
prie sakramentų ar bent pasi
melstų atlankydami pamaldas 
4:15 v. p. p., ar 7:30 v. v.

Visiems parapijos vaikams 
atsibus pamaldos tą dieną, 4:15 
vai. p. p.

įvyks sekmadienį, gegužės 4, po 
Mišparų, bažnytinėje svetainė
je, 5th St., So. Boston, Mass. 
Kviečiami visi blaivininkai 
riai

na-
dalyvauti susirinkime.

PADĖKA

Bai. 26 d., tapo pakrikštyta 
Bąrbora - Ona Albino ir Onos 
(Uleckaitės) Mikalauskų. Kū-

Pritariat mylimosios meilei su c 
skaisčiai spalvingomis gėlėmis. į 

P^lydėklt įr simpatiją arba 
užuojautą su kvepiančiomis 

gėlėmis. Užeikite pąs 

j THE BALTIC FLORIST
I SB2 E. BrtRhny, S0UB4I9 So. Baitai, Mus. I
j; Gėles šiuhčiam į visas dalis Amerikos.

Reiškiu nuoširdžią 
savo artimoms draugėms, ku
rios parengė man “Surprize 
party”, bai. 22, mano namuose, 
398 W. Broadway, So. Bostone. 
Tas “party” kaltininkės: p. 
Čaplikienė, p. Budreckienė, p. 
Januškevičienė. Joms ir visoms; 
kurios atsilankė ir suteikė man 
dovanėles priklauso mano nuo
širdžiausias ačiū. Atsilankė šios J 
viešnios: p. čaplikienė, p. Bud
reckienė, p. Januškevičienė, P- tik $5000.

padėką

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

1. Labai gražūs 3-jų šeimynų, 
15 kambarių su voniomis ir vi
sais moderniškais patogumais, 
prieš ir užpakalio piazais, at-' 
skitai apšildomas, vieta garažu. 
Labai geroj ir gražioje vietoj 
Dorchestery. Kaina tik $5500.

2. 2-jų šeimynų, 12 kamb. ga
ru šildamas, arti South Bostono 
beach’ių, didelis daržas. Kaina 
tik $4500 ir lik $450 įmokėti.

3. 6-ių šeimynų, po 6 kamba
rius su voniomis, pečiais, šiitu

j ir šaltu vandeniu, labai paran
kioj vietoj prie Broadway, kai-

Marksienė, p. Zardeckienė, p. 
Čiurlionienė, p. Ašmenskienė, 
p. Karbauskienė, p. N. Čapli- 
kiesaė, p. Volungevičienė, p. Sa
vickienė. p. Siaurienė, p. C. Na- 
nartavičienė, p. Slatkevičienė, 
p. Plevokienė, p. Vengrienė, p. 
Naudžiūnienė, p. Galinienė, p. 
Geležinienė, ponai Ambrose, po
nai Mikalioniai, ponai Sellman.

Dalyvavo Br. Skrickus ir Pra
nas Grigaliūnas, buvę iždinin
kai, kurie dabar tarnauja armi
joje, ir laiks nuo laiko parva
žiuoja į Boston'ą.

Taipgi buvo svarstoma apie 
“private party” dėl užsimokė
jusių narių. Išrinktas komitetas 
rūpintis šiame dalyke.

Pirm. Pr. Razvadauskas. pra
nešė. kad metiniai apskričio šo
kiai įvyks penktadienį, gegužės 
16 d., Lake Pearl, Wrentham.j 
Mass. Gros geras orkestras. Na-: Žmonių buvo mažai, daugiau- 

' riai norinti važiuoti bus’u, pra-' šia sėdėjo balkone. Nei Dr. J. 
soma rezervuoti vietas iš anks- Seymour karštas raginimas 
to. Kelionė į abi pusi 75c., o jei- “būti visiems” nepagelbėjo.
gu daugelis važiuotų, tai būtų Kodėl pp. Minkai skelbė, kad

MINĖJO RADIO PROG
RAMOS SUKAKTI

pp. Minkai minėjo savo veda
mos radio programos sukaktį 
pereitą sekmadienį, bai. 27 d., 
Municipal svetainėje. So. Bosto
ne. Programą išpildė įvairūs 
vaidintojai, dainininkai ir muzi
kai. Suvaidino daug kartų vai
dintą veikalą “Apkalbos ir Mei- 

ilė” arba “Raulas”.
I 
i

VALGOMOJI! DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kuris 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma* 
dalai patarnauja. Nutję 1 bilę kurią krautuvą pasakykite, kad Jų skalbimą 
nattte “Darbininke”.

Povilas Bastomas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE
DORCHESTER. MASS

Perfdns Marint
B. Baltruftiūnas ir p. Kilnus, Sav 
m Broadway, Tel. ŠOU 3120 

•O. BOSTON. MASS

Ilhd

Draugių Valdybų Adresai

|r

I

i

South Boston Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass. ji

GRABORIAI

S.BarasevičiusirSūnus
Seniausias Sies Valstybes 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL ' HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Maaa.

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balaamuotoja* 
NOTARY PUBUC 

Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

TH. ŠOU Boston 1437 
 ŠOU Boston 3960

•V. JONO EV. B L. PABALPINta 
DRAUGIJOS VALOYBA

Pirmininkas, Juozas ftvagždya,
601 6th SL, So. Boaton, Maaa. 

Vice-Pirm. Albinas P. Nevieta,
16 VVinfield St., So. Boston, Mass 

Prot. Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk„ So. Boston, Maaa 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. 8ixtb SL, 8o. Boaton, Maaa 

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

Maršalka, Jonas Zaikis,

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 6 V C.

Pirmininkė — Eva Marksienė, 
_ , . , 625 E. 8th St.. So. Boston, Maaa.
Dėl atsakančio patarnavimo Tel. so. Boston 1298 

kreipkitės prie adv. Gailiaus a- 
geotūros. arti Lietuvių svetai- ProL ' o*1* Iraski-n-

_ -4 . ..... AM. *-»VCVVM, MMM
nes. čia gausite specialiai pri-: Fm. RjutL — Marijona Markoniut*. 
rengtus namų kataliogus ir rei
kale savo automobiliu nuvežime iždininkė — Ona staniuiiūtė, 

105 West 6th St., So. Boston,J 
i Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, 

lyti 9 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikataien*. 

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

antrą utaminką mėnesio, ^:30 vaL 
vakare, poba$nytinėj svetattSj.

pasižiūrėti veltui.

BOSTON REALTY 1KJST
317 E Street, So. Boston,

Visiems nuoširdžiausiai ačiū.
Tel.^D«732Ona Nanartavicicnė.

8 Winfield. St., So. Boston, Mass.

440 E. Sixtb SL, So. Boston, Mass. 
4115 Washington St.. Roaiindale.

Tel. Parkway 2352-W.

105 West 6th St., So. Boston. Mass.
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NAUJASIS MOKOMASIS KARO LĖKTUVAS — Nuo dabar, kurie kariai bus mokinami or
laiviais skraidyti, turės progos atlikti pratimus naujoviškame orlaivy, kaip kad čia vaizde paro
domas iš ‘PT-19 training craft’ skrendančio virš Maryland.

NEvSaYBI, CONH.

*

------ -------■--------------------- f jį ■ -i

“RINKIMAI” PAVERGTOJE 
LIETUVOJE

Kaip žinoma, sausio 12 
d. okupuotoje Lietuvoje 
buvo ‘‘rinkimai” į aukš
čiausiąją SSSR tarybą ir j 
tautybių tarybą. Tuo tar
pu apie okupuotąją Lietu
vą paskelbti tokie davi
niai: j SSSR aukščiausią
ją tarybą rinkimuose da
lyvavę 91,03% visų bal
suotojų, o už komunistų 
kandidatus paduota 95,5% 
visų paduotų balsu. Į tau
tybių tarybą balsavę 90,- 
63%, o už komunistini są
rašą padavę balsus 95,- 
15%. Tuo tarpu Moldavi
joj, kur “rinkimai” buvo

t

resni: jau nebedrįso apsi
juokinti 99%, todėl pasi
tenkino tik 90%.

Pačių bolševikų paskelb
ti “rezultatai” yra įdomūs 
įvairiais atžvilgiais. Pir
miausia, vis dėlto okupan
tai buvo priversti prileisti, 
kad bent 10% nebalsavę. 
Jeigu palyginsime pa
skelbtus skaičius apie ben
drą “balsavusiųjų” % ir 
nuošimtį, kuris neva pa
duotas už komunistinius 
kandidatus, tai pamatysi
me. kad 5% bus atidavę 
tuščius lapelius arba per 
paduotus lapelius pasišai- 

tą pačią dieną, neva baisa- pė iš okupantų. Tad mata
vę virš 99%, Latvijoj — 
98,13% ir Estijoj — 97,- kai “rinkimuose 
40%.

Kaip matome, pagal so
vietų davinius, Lietuvoje 
“balsavę” žymiai mažiau, 
negu kitose pavergtose 
respublikose.

Kuo tenka aiškinti 
faktą, kad bolševikai 
drįso apie Lietuvą 
skelbti “rinkimų” 
nių, kurie būtų buvę be
veik 100 procentiniais? 
Juk bolševikai galėjo ly
giai taip pat paskelbti 99.- 
99%! Priežastis yra pa
prasta: matydami vis di
dėjantį gyventojų nepasi
tenkinimą ir bruzdėjimą 
prieš okupantus, bolševi
kai nedrįso galutinai ap
sijuokinti prieš lietuvių 
tautą, jeigu būtų paskelbę 
100% laimėjimą. Kai tuo
jau po Lietuvos okupaci
jos įvyko vadinamojo 
“liaudies seimo” “rinki
mai”, buvo paskelbta, kad 
“balsavę” virš 99%. Tokie 
“rezultatai” iššaukė viso
je lietuvių lautoie ne tik 
pasipiktinimą, deja, laiki
nai tenka skaitytis su o- 
kupacijos faktu, kiek tie
siog karčią pajuoką. Šį 
kartą, kaip matome, bol
ševikai buvo kiek apdai-

DAR.BIN-INKAS

Lankėsi Ir Sutekę Auką 
Intertype Fondui

Ketvirtadienį, bal. 24 d. 
“Darbininke” lankėsi ilga
metis LDS 28 kp. sekreto
rius, p. Juozas Lukša iš 
New Haven, Conn. Atsi
lankymo proga apžiūrėjo 
“Darbininko” spaustuvę ir į 
redakciją ir paaukojo $5.,] 
Intertypo fondui. “Darbi
ninko” vadovybė nuošir
džiai dėkoja p. Lukšai už 
gražią auką.

Urugvajaus Lietuviai Lobai 
Susirūpinę Mokyklos 

Klausimu

tą 
ne- 
pa- 

davi-

DULR Draugijos prisiųstas 
Mokytojas - Direktorius Bro
nius Savickas, ištikus Lietuvos 
tragedijai, prisišliejo prie ‘ko
munistų’, ‘pažangiečių’, vienu 
žodžiu pradėjo politikuoti ir pa
galiau pamatęs, kad visuomenė 
visiškai atsitraukė, tai jisai Sa
vickas visą mokyklos invento- 

ir bendra-

me, kad virš 15% faktiš- 
” nedaly

vavo, jeigu priskaitysime 
nuo “balsavimo” susilai
kiusius. Tai jau didelis o- 
kupantų prisipažinimas.

Toliau tenka atkreipti 
dėmesį dar į kelis momen
tus. Prisiminkime, kad 
Lietuvoje, atgavus Vilnių, 
susidaro apie 10% žydų 
gyventojų. Savaime su
prantama, kad didžioji žy
dų dauguma “rinkimuose” 
tikrai dalyvavo. Dar reikia 
atsiminti, kad “rinkimuo
se” dalyvavo ir okupaci
nės raudonosios armijos 
kariai. Sudėjus krūvon 
žydus ir raudonarmiečius, 
susidarys geri 20%. Todėl 
lietuviams belieka ne dau
giau kaip 65%, kurie, bol
ševikų suktąja matemati
ka, “rinkimuose” dalyva
vę.

Tad išeitų, kad ir bolše
vikai gavo pripažinti, jog 
bent 35% lietuvių tautos 
“rinkimuose” nedalyvavę. 
Dar kartą pabrėžiame, kad 
visi bolševikų paskelbti 
daviniai yra gryna falsi- 

! fikacija.. Jie galėjo skelb- 
iti, kokius tik norėjo skai
čius. Bet jau prisipažini
mas, kad bent 35% lietu
vių tautos “rinkimuose” 

' nedalyvavo, tenka laikyti 
dideliu patriotinės lietu
vių minties laimėjimu. Sa
vo beatodairiniu prisiriši
mu prie Nepriklausomos 

(Lietuvos idėjos, savo grie
žtu pasipriešinimu oku
pantams lietuvių tauta 
privertė okupantus bolše
vikus pripažinti, kad bent 
35% pasiliko “liaudies

i

i

priešų”. Be abejojimo, 
tenka laukti, kad masko
lių okupantai dar dides
niu įniršimu griebsis ma
sinių respresijų prieš lie
tuvių tautą. Tačiau ligšio
liniai lietuvių tautos lai
mėjimai kovoje prieš oku
pantus yra geriausias lai-j 
das, kad laisvės troškimo' 
iš tautos neišraus!

Savaime
kad “išrinkti” buvo visi 
kandidatai, kuriuos komu
nistai pastatė. Jų pavardės 
tokios:

Į SSSR aukščiausiąją 
tarybą — M. Gedvilą nuo 
Telšių apygardos, P. Ka- 
reckas nuo Šiaulių, S. Na- 
kaitė nuo Panevėžio,

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

PHILADELPHIA PA.
Sodalietės Ir Jų Darbuotė 

Balandžio 20 d., Šv. Kazimie- 
suprantama, ro parapijos Sodalietės pasirodė 

su savo veikla, kuri nustebino 
visą publiką. Darbšti valdyba, 
kuri sugebėjo greitulaiku pa
rengti bankietą ir programą. 
Pirmiausiai įvyko prie gražiai 
papuoštų stalų bankietas. Gar
bės stalą perpildė svečiai, vie
tos parapijos vadai ir dvasiški- 

S. ja. Pirmu kartu pas mus sve- 
Guzevičius nuo Alytaus ir čiavosi svečias iš tolimo Bosto- 
Neris - Bučienė nuo ute- no, Dr. J. Charles Seymour su 
nos, J. Stimburys nuo žmona. Po valgių prasidėjo tu- 
Tauragės, raudonarmiečių riningas ir gražus programas.

bejonės, publika bus patenkin
ta. Šių paveikslų rengėjai yra 
L.R.K.S.A. 165 kuopa, kuri api
ma Harrison ir Kearny, N. J. 
Koks turinys paveikslų, reikia
stebėti išdalintus plakatus. Ten'rių, knygyną, pianą 
viskas nurodyta. Šiuomi kvie- būtį iš varžytinių pardavė ir 
čiame visus skaitlingai daly- mokyklą likvidavo. Žinoma su- 
vauti ir pasižiūrėti įdomių pa- sidarė keletą šimtų pesų ir iš- 

Komitetas. važiavo. Šiandien visuomenė U- 
rugvajaus panašiu ' mokyklos 
sugriovimu yra smarkiai nu
skriausta. Kaip teko girdėti, tai 
jau daroma pastangos pradėti

1 E*

t nas Tūzas” ir “Ponas Arbūzas”.
t
: Lošėjos: A. Maturaitė, E. Rim- 
įdeikaitė, ir E. Petroniūtė. Už-!vej.ksjų 
baigoje, sodaliečių choras su-; 
dainavo “Šalta žiemužė” ir,
“Kiškelis”. Nepamirštama ir
Lietuvos himnas visiems ben- „ . j-- ™ ,| Balandžio 20, kai susirinko
drai, kur pasipylė balsų PllnaAmerikos Liet draugijos nariai kūrti visiškai iš naujo vėl lie- 
parapijos salė i publikos. * Hamilton viešbutyj pavalgyti tuvišką mokyklą, tik žinoma a-

Veikiančios ypatos sudarymui vakarien& kur dalyko ir a. teityje jau bus labai , atsargūs 
minėto^te^us^ S. Kernagiū-:Smetona, Lietuvos prezidentas, su “Cenzuotais Mokytojais”, 

! vakaras praėjo gana linksmai.
Vakarienės metu kalbėjo Ant.
Smetona, Povilas Žadeikis, An
tanas Tarausimas ir pirm, drau
gijos — Albert W. Shupienis.

Po vakarienės gražiai padai
navo Ona Gavelis iš Scranton, 

(Pa. Po tam buvo trumpas aktas

WASflN6T0N, D. C

f t

Lietuvių Darbininkų Diena

K.D.

! 
!
! 
!

sekanti Soda-
Dvasios vadas

Akomp. M. Kraukliūtė. 
piano solo — I.

kus nuo Kauno, 
kis nuo Mariampolės, A.

moterystės luome. Tegul 
Dievo palaima ant visa- 

K. D.

KEARNY, N. J.

!

!

!

kaip Bronius Savickas.
Svečias iš Lietuvos.

kuriame dalyvavo p. Cerepokas, 
p. Shupienis, E. Yakas ir M. 
Andrulioniūtė. Po vaidinimo

“MIŠIŲ MALDOS UŽ 
MIRUSIUS”

generolas Vasilij MorozovĮ Vakaro vedėjas buvo Sodalie- kun\ Pr‘_Vito Martusevičius;
nuo Ukmergės, A. Snieč- čių dvasios vadas kun. Dr. Vi- Pirmininkė p-lė R. Kernagio-. w v »»

° jtė, vice-pirm. — p-lė A. Stan- — Amerikos Kaimo Mokykla’,

I

I

4

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

ndė P. Ausevičiūtė. Dainos bu
vo iššauktos atkartojimui. Sa- 
xofono, solo maršas, D. Bertu- 
liūtė.
“Glow worm”,
Kavaliauskaite. Dainos, trio:— 
E. Petronytė, F. Navickiūtė, ir 
I. Kavaliauskaitė. “Sesytė Pol
ka” ir “Lietuvių Maršas”, pane
lės P. Ausevičiūtės jaunuolių - 
mokinių orkestras. Tarpais bu
vo pasakyta daug gražių sveiki
nimų ir linkėjimų.

Sulošė juokingą veikalą, “Po-

kiūtė, sekr. — p-lė M. Šimkiū- 
tė, kasos globėja — p-lė B. Šim
kūnaitė.

j Sodaliečių bendroji Šv. Ko-
I munija, kas mėnuo, trečiam dentu Smetona ir ponia, 
sekmadieni, 7:30 A. M. t L

Sodaliečių Dvasios Vadas ir dainavo lietuviškas dainas, 
valdyba ragina visas mergaites 
rašytis prie sodaliečių. K. D.

J. Palec- tas Martusevičius.
Pradžioje programos pasirodė 

maskolių generalguberna- pačios sodalietės. Jos puošniai 
torius Nikolaj Georgijevič(pasipuošusios sudainavo: “My 

nuo Vilniaus Country...” H- “Plaukia Nemu
nėlis”. Taip pat pasirodė, p-lės

minėtojo baliaus: S. Kemagiū- 
tė, A. Barauskiūtė, A. Stankiū-; 
tė, T. Balčiūniūtė, F. Navickai
tė, B. Šimkūnaitė, M. Skiotytė,. 
A. Mažeikaitė, N. Skiotytė ir L. 
Padoriūtė.

• Šiems metams 
liečiu valdyba:

Gegužės 9 d., 8 vai. vakare, 
Šv. Vardo svetainėje, 6 Davis 
Avė, Kearny, N. J., bus rodomi 
judamieji paveikslai. Paveiks- 

Ilus rodys broliai Motuzai. Jų 
paveikslai visuomet būna įdo-

_____ _ . mūs, teigi tfTKT kartu? nėra a-

Laikraštis “Darbininkas” ką 
tik iš spaudos išleido labai nau
dingą 63 puslapių mažą malda
knygę _ “MIŠIŲ MALDOS UŽ 
MIRUSIUS”.

Joje yra nevien Mišių maldos 
už mirusius, bet ir bendros tai- 

turėta pasikalbėjimai su prezi- Sykies laidotuvių, mėnesinių bei 
Bai- metinių sukaktuvių metu. Yra 

Įgiant vakaro programą visi su- ma]dos išlydint numirėlį iš na

mų, prie Katafalio, maldos ly- 
Į mūsų tarpą naujai atkeliavo:din t iš bažnyčios į kapus ir ki- 

keli nauji nariai — ]

M. J. Colney. HJL
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.

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus ar restoranus visuotnet 
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 paries, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

Pozdniakov 
apygardos.

Į tautybių tarnybą — L P. Ausevičiūtės Jaunuolių mo- 
Jonušas nuo Kretingos a- kinių orkestras, — S. Križa- 
pygardos, K. Preikšas nuo nauskas, A. Seidel, P. Kelmins- 
Telšių, A. Venclova nuo kas, Anetta ir Dorota Pitts. So-
Mažeikių, šmuel-lcik,1 lo, p. Ona Salesiūtė, akomp. pa- 
Movšos sūnus, Meskup 
nuo Šiaulių miesto, K. 
Trečiokienė nuo Šiaulių 
kaimų, J. Klezis nuo Bir
žų, S. Petrulis nuo Pane
vėžio, F. Beliauskas nuo 
Rokiškio, P. Kutka nuo U- 
tenos, L. Močanas nuo Za
rasų, V. Vitkauskas nuo 
Tauragės, S. Filipavičius 
nuo Raseinių, L. Tomkytė 
nuo Kėdainių, Daniil Jefi- 
movič Šupikov nuo Uk
mergės, L. Suopis nuo Ša
kių, J. Budzinskienė nuo 
Kauno miesto, M. Vasi
liauskaitė nuo Kauno kai
mų, E. Geležiūnai te nuo 
Vilkaviškio, I. Laukaitytė 
nuo Mariampolės, V. Krė
vė - Mickevičius nuo Sei
nų, J. Narkevičiūtė nuo 
Trakų, V. Kuzma nuo A- 
lytaus, Pavel Semionovič 
Boltruško nuo Vilniaus va
karinės, Mamert Varfolo- 
miejevič nuo Vilniaus ry
tinės ir A. Jonaitis nuo 
Vilniaus kaimų apygar
dos.

Dar “rinkimų” išvakarė
se “Tarybų Lietuva” kal
bėjo apie šimtaprocentinį 
dalyvavimą rinkimuose. 
Paskelbus sovietiškus da
vinius, ta pati “Tarybų 
Lietuva” šneka apie 
“triumfališką komunistų 
ir nepartinių bloko perga
lę”, bet čia pat yra pri
versta pripažinti, kad ‘kla-

sinio priešo likučiai, kad ir 
gavę per rinkimus naiki
nantį smūgį, įvairiausiais 
būdais bandys ardyti mū
sų darbą. Todėl stiprinki
me revoliucinį budrumą’, 
patetiškai sušunka oficio
zas. Taip pat bolševikų 
partijos organas “Tiesa” 
sako, kad “ir ateityje mū
sų laukia žiauri kova, kuri 
eis juo žiauryn, juo dides
ni bus mūsų laimėjimai ir 
priešo pralaimėjimai”.

Lietuvių tauta, deja, ži
no, kad bolševikai tikrai 
elgiasi žiauriai (šis žodis 
yra dar per švelnus, GPU 
vartojamiems metodams 
apibūdinti!), bet visa lie
tuvių tauta taip pat žino, 
kad ji kovą prieš bolševikų 
okupantus laimės, nors iki 
galutinės pergalės dar

Apsivedė Choristai
Balandžio 20 d. Šv. Kazimiero 

par. bažnyčioje priėmė mote
rystės luomo prižadus, jaunuo
liai, kurie per daug metų pri
klausė prie parapijos choro. 
Apsivedė Edvardas Norkus, su 

! panele Julija Tribuliūte. Liudi
ninkais buvo — P. Žvirblis su 
Akvelina Mekyte ir P. Gurgž- 
dis su p-le Dryžaite. Vestuvių 
pokilis atsibuvo pas jaunosios 
tėvelius, pp. Tribulus, 219 
Wharton St, Phila, Pa.

Šių žodžių rašėjas, reiškia 
daug laimės ir pasisekimo nau
jame 
būna 
dos.

aiaeuavo: t r. — —
p. Bertha'tos- Knygutė kainuoja tik 20c. 

Zebris ir p. Barbara Greatchus Norintieji užsisakyti šią knygu- 
iš Massachusetts. i^’ kreipkitės į Darbininko

Į administraciją, 366 W. Broad-
Jom patiko vakaras ir džiau-,way Su

gėsi turėję progos padaryti pla-, gaĮtymu prašome prisiųsti į kon- 
čią pažintį su sostinės ponais. ,vertą ir 20c.

Lietuviai, ketinant atvažiuoti 
į Washingtoną, galite gauti ži
nių apie šitą draugiją ir jos 
darbus adresu: Miss Nellie Ki- 
zevich, 1650 Harvard St. N. W.- 
apt. 704, Washington, D. C.

Rengiami parengimai — Ge
gužės 4, Music Hali, Catholic 
University — šokiai. Programo
je dalyvaus F. Beliajus iš Chi- 
cagos. J. J. Vaieikauskas

Juozas Kasiusias
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktj

602 Washington Blvd.
BALTIMORĘ. Md

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dM vtooklų reikale-

Pavasario Garnys
Balandžio 22, lietuvių šeimo

je, apsilankė pavasario garnys 
ir apdovanojo dvynukėm, pui
kiom dukrom, ponus Albertą ir 
Ameliją Burbus, 1111 Walace 
St., Phila, Pa. Lieka palinkėti 
ponam Burbam laimės gyveni
me sulaukusiems pirmutinio 
džiaugsmo ir laimingai auklėti 
dukreles.

Milžiniškas Lietuvių Sęskridis 
Įvyks Sekmadienį, Liepos 27,1941, 
Brockton Fair Ground, Brockton, 

Massachusetts
LDS ir “Darbininko” ir visų lietuvių darbininkų 

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

Prašomos kitos organizacijos bei parapijos tą 
dieną nerengti savų parengimų, bet visi vykime ir da
lyvaukime milžiniškame lietuvių darbriinkų sąskry
dyje, kuris, kaip viršui minėta, įvyksjiėpos 27«tą.

RENGĖJAI.




