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Vyskupas Paskirtas J. V. 
Iždo Departmentui 

Patarėju

Bernard J. Shell, Chicago
ooon . - - auxiliarus vyskupas ir Karai, 2,380 moterų ir 170 nežinia . T •, . , . . x talikų Jaunimo orgamza-kunos lyties. Is namų paimta ,eijos direktorius, sekreto-! 

riaus H. Morgenthau pa
kviestas karo darban ir 
paskirtas iždo departmen
tui patarėju.

Iš suregistruotų 4,502 yra vy-

ir išvežta 5,513 asmenų, iš ka
lėjimų išgabenta 1,089.

Tautybės atžvilgiu ištremtieji 
taip atrodo: 2,271 lietuvis,
4,939 lenkai, 158 gudai, 206 ru
sai ir 28 kitų tautybių (vokie
čių, totorių).

3,901 išvežtasis turi nuo 21 
iki 50 metų amžiaus. Vaikų iki 
4 metų amž. buvo išvežta 251, 
iki 7 metų amžiaus — 109, iki 
15 metų amž. — 586, iki 21 me
tų amžiaus — 623. Nuo 55 iki 
70 metų amžiaus 453, o dau
giau kaip 70 metų amž. buvo 
151 senelis. Daugiausia suimta 
ir išvežta pačią pirmąją trėmi
mo dieną, būtent, birželio 14 d.
Tą dieną suimta 2,208 asmenys.
Birželio 15 d. suimta ir išvežta 
669, birželio 16 d. — 425, bir
želio 17 d. — 218, birželio 18 d.
— 142, birželio 19 d. — 103, 
birželio 20 d. — 241, birželio 21 
d. — 133, birželio 22 d. — 108, 
birželio 23-25 dienomis — 236.
prieš birželio mėnesį išvežta i Praneša, kad japonai ka- 
1,495 ir 624 išvežta nežinia ka- reiviai ieškojo Žmogaus,
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J ap onai Užėmė Singapore

Radio Pramonė Turi Persi
tvarkyti į Karinę

Washington, D. C., vas. 
16 — Jung. Valstybių val
džios atstovas įsako 
55-iems radio pramonės į- 
galiotiniams keturių mė
nesių laikotarpy pertvar
kyti savo pramones į kari
nę. Jeigu patys pramonin
kai to nepadarys, tai val
džia paims jas į savo ran- : 
kas.

Valdžios atstovas Gu- 
thrie pataria pramoninin
kams išsaugoti savo pra
monę.

Užmušė 11 Japonų

da.
Toliau statistika pliekia duo

menų apie ištremtuosius pagal 
profesiją. Daugiausia išvežta ū- 
kininkų, miškininkų, dvarinin
kų. Jų skaičius siekia '2.528T'An
troje vietoje stovi tarnautojai, 
kurių išvežta 718. Toliau eina 
darbininkai. Jų išgabenta 437. 
Paskiau išvežta: 167 amatinin
kai, 110 inžinierių, 147 teisinin
kai, 65 gydytojai ir farmaceu
tai, 54 sanitarai, 187 technikai, 
432 mokytojai ir profesionalai. 
71 studentas, 145 mokiniai, 450 
kariškių ir pensininkų, 337 po
licininkai, 132 geležinkeliečiai, 
24 namų savininkai, 86 preky
bininkai, 10 žurnalistų, 18 ar
tistų, 31 vienuolis, 11 kunigų, 
340 be profesijos ir 87 nežinia 
kokios profesijos.

kuris gerai žino Bataan, 
provincijoj, Filipinuose, į 
kelius. Susirado vieną vie
tinį savanorį vardu Cueva. 
Japonai susėdo į sunkveži
mį. Kada privažiavo 
staigų užsisukimą, tai vai
ruotojas Cueva paleido j 
sunkvežimį į pakalnę su 
visais japonais. Cueva ( 
pats žuvo, bet taip pat už
mušė 11 japonų kareivių, 
o kitus pavojingai sužeidė.

Buick dirbtuvės dabar pradėjo statyti didžiulius bomberiams moto
rus. Vaizde matome skubiai dirbančia^, kelias rankas, kad kuogreičiau- 
siai padirbdinus ir išpildžius karo užsakymus.

Gynėjai Pabėgo 30 laivais
Likusieji Besąlyginiai Pasidavė 

Japonams
Tokio (Japonų Radio;šiai. Singapore buvo lieps- 

pranešimas), vas. 16 — nose. Besitraukiančius gy- 
Britų karo jėgos besąlygi- Į nėjus japonai iš lėktuvu 
niai pasidavė japonams. • bombardavo. Gynėjai pa- 
Japonai, užėmę Singapore,; bėgo 30 laivais. Japonai 
dabar galėsią “kontroliuo-! apsupo Singapore miestą 
ti Indiją ir Australiją”. i iš trijų pusių. Likusieji

Japonai džiaugiasi lai-'gynėjai buvo priversti pa- 
mėjimu. Tačiau pulk. Hi-;siduoti. 
deo Ohira, Japonijos vy
riausias armijos vadas, į- Iš Japonijos praneša, 

' kad visa Britu viltis išsi-
spėja savo žmones, kad tik! traukti jš Singapore Jap&
maža dalis karo, kuris njjos lai sunaikinta,
turi dar ilgai tęstis . Jis

Japonai Veržiasi Į Sumatra.
Batavia, vas. 16 — Japo- (arti Muntok. Tačiau nėra reitą savaitę sovietų Rusi 

nai veržiasi į pietinę Su- žinių, kad nors vienas jos ambasadorius Litvino-

kuri nuskandino, sužalojo 
arba sulaikė 32 laivus, įi-

, , ai.. x mant keletą karo laivų,mę, nes sulaiko Alijantų • 7
. susisiekimą Indijos ir Pa- ! Japonų žinios sako, kad 
j cifiko okeanuose. Japonai ’ spėjama, jog Britų kruze- 
. esą dabar galį kontroliuoti ris Arethusa taip pat nu- 
Indijos ir Australijos liki-'skandintas, 

i mą. j Japonijos karo jėgos da-
! Per pastarąsias kelias bar veržiasi į Olandų Šu
nienas ėjo smarkūs mū- matrą ir Javą.

Japonai Užgrobė Didžiuosius 
Aliejaus Šaltinius Sumatroj

LitviflOVdS PflS Prezidentfl Batavia, vas. 16 — Japo-| jėgos pasivarę pirmyn 32
Į nijos kareiviai užėmė di-! mylias centraliniame fron- 

VVashington, D. C. — Pe-; džiuosius aliejaus šalti- te ir atsiėmė tuziną “ap-

uže-!sako, kad Singapore 
mimas turi didelę reikš-1

• Grįždamas iš fronto sovietų 
Rusijoje, kur aplankęs ispanų 
savanorius, Šiauliuose apsilan
kęs ispanų generolas Moscardo, 
pasižymėjęs Alcazaro gynėjas 
Ispanijos vidujinio karo metu. 
Vokiečių karininkų ramovėje 
jam buvę suruošti priešpiečiai.

Jung. Valstybių Laivynas 
Padarė Didelius Nuostolius 

Japonijai
Praneša, kad Jung. Vals

tybių laivyno puolimas 
ant Marshall ir Gilbert sa
lų padarė japonams daug 
nuostolių.

Sunaikino karo aviacijos 
bazes: Taroa, Wotje, Roe 
ir Enybor; sunaikino karo 
kaimus

Naciai įsakė Sušaudyti 
30 Olandų

New York, vas. 16 —Bri 
tų radio praneša, kad Ha- 
gue išsprogdinta amunici
jos stotis, ir kad 30 olandų 
areštuota. Naciai įsakė a- 
reštuotus sušaudyti, jeigu 
nesugaus per 5 dienas at- 
sakomingų asmenų.

Bernas — Patirta, kad 
Kaune buvo paminėtos 
buv. Respublikos Prezi
dento Dr. Kazio Griniaus 
75 metų sukaktis. Paminė
jime dalyvavo Jubiliato 
artimesnieji draugai.

matrą, kad pasiekti Pa- 
lembang, 60 mylių viduji
nį kraštą, kur yra turtingi 
aliejaus šaltiniai. Daug ja
ponų parašiutninkų nu
šauta.

Olandai padegė daug a- 
liejaus šaltinių, kad netek
tų priešui.

Tokio radio praneša, kad 
Japonijos lėktuvai nusilei
do Palembango aerodro
me, jį užėmė ir keletą kitų 
svarbių punktų.

Olandų bomberiai bom
bardavo Japonijos trans
portinius laivus, sako vy
riausios komandos žinios, 
ir keletą šūvių į juos pa
taikė Bangka sąsiauryj,

RAUDONIEJI 72 MYLIOS 
NUO LENKIJOS RUBEŽIAUS

Stockholm, Švedija, vas. 
16 — Sakoma, kad kaiku- 
rios sovietų Rusijos karo 
jėgos jau pasiekusios vie
tą, kuri esą 72 mylios nuo
senojo Lenkijos rūbe 

Kwajale ir Roiųžiaus, ir raudonieji eina
sunaikino laivus: Bent 16, : --------
kurių tonažas siekia virš
100,000 tonų, vieną kruze- 
rį, vieną lėktuvų vežiotoją, 
tris tankerius ir penkius 
pagalbinius laivus.

Sužalojo laivus: Bent aš- 
tuonius, kurių tarpe seną 
kruzerį ir tris submari
nus;’ sunaikino lėktuvus: 
32 kovos lėktuvus ir šešius

tiesiog į Vilniaus apskritį.
Suprantama, kad šios ži

nios yra tik raudonųjų 
propaganda. Raudonieji 
nieko daugiau taip nenori, 
kaip užimti Lietuvą, ku
rios gynėjai savo jėgomis 
atsiėmė Kauną, Vilnių ir 
kitus miestus be nacių pa
galbos. Raudonieji turi 
būti nori atkeršyti lietu-

nius Sumatroj, nors kovo- gyventų vietų” ir paėmė 
je turėjo didelius nuosto- daug karo medžiagos, 

priešo laivas būtų nuskan- vas buvęs pakviestas pas liūs. Alijantai nuskandino Sovietų kariuomenė Le- 
kelius priešo transportus, ningrado fronte sunaiki- 

-------------- nusi 2850 vokiečių kari-
dintas. Prezidentą Rooseveltą,

Aneta Žinių agentūra kurie jiedu tarėsi karo rei-
praneša, kad Alijantų lėk- kalais. 
tuvai, Jung. Valstybių,' Sovietų karo misijos na- 
Australijos ir Britų akty- rys gen. A. Riepin taip pat i 
viai veikia ties prieplauko- matėsi su Prezidentu ir 
mis. Oro laivynas operuo-, kalbėjosi apie karo

Raudonieji Pasiekė Vokie- 
cių Žiemos unijų

ninku ir kareivių per dvi 
pastarąsias dienas. Kalini
no apylinkėje (Kaip žino
ma, raudonieji seniai buvo

Maskva, vas. 16 — Rau- paskelbę, kad Kalininą jie 
^•'UCJU5‘ “E donoji žvaigždė, sovietų atsiėmė, bet pasirodo, kad

J .. . . ų vyt dziagos siuntimą Rusijai. Raudonosios armijos or- ir dabar tik jo apylinkėje
n įes azių. ------------- įganas, rašo, kad sovietų kovoja. Red.) keletą apgy-
Aneta praneša, kad šeš- Bernas — Gaunama ži- karo jėgos smarkiai

tadienio rytą 706 japonų nių, kad Dr. Ladas Natke- 
parašiutų su kareiviais vičius, iki bolševikų oku- 
nusileido Palembango a- pacijos buvęs Lietuvos pa- 
pylinkėje, bet iš nusileidu- siuntinys Maskvoje, gyvė
sių labai maža dalis liko na Kaune. Ten taip pat gy- 
gyvi. Gynėjai nušovė 5 i vena pulk. Stasys Žaskevi- 
priešo lėktuvus. i čius.

Dabar, kada aliejaus i 
šaltiniai sunaikinti arti 
Palembango, tai Alijantai 
Javoj ir Australijoj gali 
naudotis tik iš Amerikos ir 
Irano pristatytu aliejų.

nus metus raudonieji taip Vokietijos radio prane- 
nuteriojo ir tūkstančius ša, kad Japonijos karei-į 
lietuvių išvežė į Sibirą. viai jau įsiveržė į Javą.

Taipgi japonai įsiveržė į
Lietuviai nieko daugiau 

iš raudonųjų nenorėjo, 
kaip tik išsilaisvinti, nes

Olandų salas — Celebes, 
Borneo, ir Amboiną. Ta
čiau Olandų kareiviai at-

raudonųjų rėžimas buvo kakliai gina nuo priešų di- 
nepakenčiamas. Tiesa, lie-; džiausį komercijinį uostą 
tuviai žinojo, kad naujas Macassar.
okupantas veržiasi į Lie- Japonai taipgi užėmė

, , , , . mažas Anambas salas,jo, kad nauji okupantai T7. .. .- .kJo JPietines Kinijos juroje
tarp Malajos ir Borneo. 

*Bet tos salos

tuvą, bet niekad nesitikė-

bus toki žiaurūs, kaip rau-' 
donieji.

Lietuviai nenori nei rau-

giuoja pirmyn į vakarus 
visuose frontuose, įimant 
ir Baltgudiją, kur esą rau
donieji pasiekė taip vadi
namą vokiečių “žiemos li
niją”.

zy- ventų vietų raudonieji at
siėmė per vieną dieną. 

Jeigu raudonieji, kaip jų
žinios skelbia, jau pasiekė 
Velikie Lūki, o dar neatsi
ėmė svarbesniųjų pozicijų 
šiaurėje ir pietuose, tai

Nepasitenkinimo Banga 
Anglijoje

Raudonieji sako, kad jų greičiausia, kad Vokieti- 
jos naciai nori sugauti 
raudonuosius į savo spąs
tus.

1000 Ginkluotų Britų 
Patruliuoja Singapore

žodžio neprisiminė apie Tokio, vas. 16 — Prane- 
nacių karo laivų paspruki- ša, kad pagal Singapore 
mą iš Bresto uosto, Pran- pasidavimo sutarties, ku- 
cūzijos. rią pasirašė Britų ir Japo-

Nacių karo laivai, kurie nū karo vadai apie tūks- 
lo dėl praleistų Vokietijos paspruko į platųjį vande- tantis Britų kareivių turi 
karo laivų pro Anglijos nyną, sudaro rimtą pavo-į Pa^a\kyti tvarką Singapo- 
jūros vartus ir dėl Singa- jų Anglijos ir Amerikos re mieste, kol miesto val- 
pore pralaimėjimo. laivynui Atlanto vandeny- d>’mą perims japonai.

Anglijos premieras Chur- ne.
Churchill nemanąs, kad 

parliamentas dėl įvykusių 
nelaimių ar klaidų reikštu 

1 valdžiai nepasitikėjimą.

Londonas, vas. 16 — Vi
soje Anglijoje kyla nepa
sitenkinimo banga prieš 
dabartinę Churchill’o val
džią. Nepasitenkinimas ki-

chill vakar kalbėjo apie 
Singapore praradimą, ir 
atsišaukė į gyventojus, 
prašydamas jų paramos.

yra mažos į Jis pareiškė, kad Jung. 
svarbos, o tik kaip mano-j Valstybių įstojimas į karą 
ma, japonams reikalingos, yra didžiausiu faktoriųdonųjų, nei nacių okupaci-nuo, onuainniu icn.iuvuo. gaiuva. ivttuuuuicji vun . , , Ų, _ . ma, japonams rcnutungos, yra aiaziausiu

32 kovos lėktuvus ir šešius būti nori atkeršyti lietu- n^o’ kad *PsW<>tų jūros kelią tikros pergalės,
keturių motorų jūrų pd- viams UŽ tai, kad jie gynė!vos^lsves ir nepriKiauso-šiaurės j Singanore ir Premieras Cl 
tralinius bombnešius. savo kraštu kuri npr vip-lm^ ■ Sumatratralinius bombnešius. savo kraštą, kurį per vie Sumatra. ,vo kalboje

Churchill sa- 
per radio nei

Britai Nušovė 21 Priešų 
Bomberį Libijoj

Cairo, Egiptas, vas. 16 —
Jis tikisi, kad parliamen- Britai kovoje su priešu Li

tas ir visos imperijos žmo-bijoj panaudojo Ameriko- 
nės bus vieningi su valdžiai je pastatytus lėktuvus/ 
laike - šio karo. Vienybė Kovą laimėjo. Nušovė 21 
reikalinga. kad laimėti prieąę ‘bombeTį arti Ain ET 
pergalę.”. .C7 .''Gazaik. : ,;;luw

‘Ui:
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Antradienis, Vasario 17, 1942 darbininkas

Britai Prarado 60,000 Kareivių
Londonas, vas. 16—Šian

dien su didžiausiu nugąs
tavimu kalbama, kad gal 
būti visas Imperijos gari- 
sonas, apie 60,000 vyrų pa
teko j japonų nelaisvę, ka
da turėjo atiduoti Singa
pore.

jis ketinąs pasiduoti. 
Militaris komentatorius

sako, kad jis neturįs žinių, 
jog Imperijos kariuomenė 
būtų išsitraukusi ir pabė
gusi laivais, kaip Ašies ži
nios pranešė, nes nebuvę 
jokio pasiruošimo išsi-

Paaiškėjo, kad sekma- j traukti, bet kovoti iki pas- 
dienį po pietų, Singapore (kutiniųjų. Kaikurios mo- 
laiku, gen. Percival, Sin-! terys, vaikai ir sužeisti ka- 
gapore gynėjų vadas, pra-'reiviai buvo išvežti, 
nešė gen. Sir Wavell, Su- i Taigi atrodo, kad Britai 
vienytų Tautų vyriausiam prarado ne tik Singapore,
vadui, kad dėl didelių nuo- bet ir savo kareivius ir
stolių, trūkumo vandens, i karo medžiagą. Tas pats
kuro ir amunicijos toli-į komentatorius sako: “Mes'
mesnis Singapore gyni- turėjome labai didelius;
mas neįmanomas, ir kad i materialius nuostolius”. ---------------------------------------- —---- _—------------------------ ’

JAPONAI SUSTIPRINO SAVO
JĖGAS FILIPINUOSE

VVashington, D. C., vas. 
16 — Japonija pristatė 
daugiau naujų kareivių į 
Bataan pusiasalį. Ameri
kos gen. MacArthur ka
riauja 13 mylių fronte. 
Apskaičiuojama, kad gen. 
MacArthur turi daugiau 
kaip 20,000 amerikiečių ir 
filipiniečių kareivių prieš 
200,000 japonų.

Bataan provincijoj kau
tynės sumažėjo. Jokių di
delių permainų nėra. Ja
ponai, matyt, nori surasti

gen. MacArthur silpnesnę 
poziciją puolimui.

• Iš tikrų šaltinių patir
ta, kad Lietuvos žydų vy
riausias rabinas Šapiro 
pareiškė raštu padėką J.E. 
arkivyskupui Skvireckui 
už intervenciją pas Vokie
tijos generalinį komisarą 
Lietuvoje von Renteln dėl 
žydų gyventojų aprūpini
mo maistu. Vyr. rabinas 
su kitais žydais apgyven
dintas ghetto Kaune.

—
'f, -,<w

'^www*" .... -

Šie Naujos Gvinėjos piliečiai policininkai pasirengę ginti savo salą, 
kuriai pavojus gręsia nuo japonų invazijos.

Lietuva Nenori Nei Bolševikų, 
Nei Nacių Okupacijos

KOMINTERNAS
PALĖPĖJE

Laiškas

JAPONAI SMARKIAI PUOLA 
BURMOS KELIĄ

Rangoon, Burma, vas. 16. visi Lietuvos ūkininkai tu-
— Japonai smarkiai puolaj ri iki 1941 m. gruodžio 31 
Burmos kelio gynėjus iš d. atiduoti visus prietai-
dviejų pusių, būtent, iš 
Martaban šiaurvakarų ir 
iš Martaban įlankos ryti
nio pakraščio. Japonai no
ri užimti Thaton miestą, 
40 mylių į šiaurvakarus 
nuo Martaban. Jeigu japo
nams pavyktų užimti tą 
miestą, tai jie galėtų su
vienyti savo karo jėgas ir 
užimti Sitting žemesniąją 
dalį, apie 30 mylių nuo Pe- 
gu, kuris yra ant didžiojo 
Burmos kelio į Kiniją.

sus, kurie skirti sviestui 
mušti arba grietinei nu
griebti.

Tas pats komisaras išlei
do įsakymą, kuriuo varžo
ma miestų prekyviečių 
(turgų) laisvė. “Lietuvos 
srities” komisaras nusta
to, kurįose vietose ir kada 
gali būti prekyvietėse pre
kiaujama. Iš įsakymo se
ka, kad prekyviečių skai
čius ir prekiavimo dienos 
sumažinamos.

Šiandien Blackout Bostone
Antradienį, vasario 17 d., 

10 vai. vakare įvyksta 
Blackout (aptemdinimas) 
visame Bostone. Tai bus 
padarytas bandymas. Pe
reitame “Darbininko” nu- 
meryj tilpo nurodymai ką 
gyventojai turi daryti lai
ke blackouto ir ko nedary
ti. Lai visi gyventojai lai
kosi įsakymų, kad neturė
tų nemalonumų. Nusikal- 
tusieji įsakymams bus 
skaudžiai baudžiami. Ge
riausia tai būti laiku na
muose, kad ir tamsumoje.

Blackoutas bus per 20 
minučių.

• Per derliaus šventę 
Kaune, kuri buvo trans
liuojama iš teatro, grojo 
Filharmonijos orkestras. 
Scenoje padainuotos auk
štaičių, dzūkų, žemaičių 
dainos ir pagrota lietuviš
kais muzikos instrumen
tais. Taip pat buvo suvai
dintos kaimiškos vestuvės 
su senoviškais papročiais, 
apeigomis ir šokiais. Vai
dinimui vadovavo Švedas 
ir Baronaitė.

• Vokietijos reicho komi
saro “Ostlande” įsakymu,

• Per Kauno radiją pa
skelbtas “Maisto” bendro
vės pranešimas, kad dabar 
supirkinėjamos plonosios 
avių žarnos, todėl ūkinin
kai neturį jų išmesti.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
| Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedbam 1304-W
f PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedbam 1304-R

“Draugas” rašo:
“Kokias pretenzijas bolševi

kai bereikštų į Lietuvą ir kitas 
Pa balti jos valstybes, jų preten
zijos yra visai iš piršto išlauž
tos.

“Rusai bolševikai, 1920 m. 
liepos 12 dienos ir 1926 metų 
sutartimi su Lietuva, atsisakė 
ir visiems amžiams nuo pre
tenzijų į Lietuvą ir pripažino 
Lietuvai nepriklausomybę, o
1939 m. spalių 10 d. Molotovas 
ir Stalinas pažadėjo nesikišti į 
Lietuvos vidaus gyvenimą.

“Rusai bolševikai šias sutar 
tis žiauriai ir smurtu sulaužė,
1940 metų birželio 15 d., oku
puodami Lietuvą.

“Lietuva. 1940 m. liepos 21 
d., buvo prievartos keliu pri
jungta prie Sovietų Rusijos, 
nes jokių laisvų rinkimų nebu
vo. Visi kandidatai į “liaudies 
seimą” buvo išstatyti Maskvos. 
Žmonės prievartos keliu buvo 
varomi balsuoti už bolševikų 
pastatytus kandidatus: žmonės 
savų kandidatų neturėjo teisės 
statyti ir už juos balsuoti. Ru
sai bolševikai visą laiką slėpė 
Lietuvos prijungimą prie So
vietų Rusijos, jie vis kalbėjo, 
kad Lietuvai bus palikta nepri
klausomybė.

“Nors bolševikai prievarta 
ragino balsuoti už jų kandida
tus į “seimą”, bet daugelis visai 
nėjo balsuoti, jei kurie ėjo bal 
suoti, tai daugiausia metė tuš
čius vokus arba j juos įdėdavo 
laikraščio iškarpas arba įdėda
vo kokį lapelį, ant kurio būdavo 
parašyta: “šelauk bolševikai iš 
Lietuvos, mes jūsų nenorime” 
Gal koks penktas procentas bal 
savo už bolševikų išstatytus 
kandidatus į “seimą”.

“Lietuvos žmonių buvo noras 
pasilikti laisvais ir nepriklau
somais, o bolševikai nieko ne
žiūrėdami. prieš lietuvių valią 
prijungė Lietuvos kraštą prie 
Sovietų Rusijos.

“Bolševikai ir Jungtinių Ame-

“Naujienos” rašo:
“Nuo to laiko, kai Hitleris už

puolė sovietų Rusiją ir tuo bū- 
nori vokiečių nacių okupacijos, du privertė Staliną stoti į “a- 
Visa Lietuva niekam nenori šies” priešų pusę (tik dalinai, 
vergauti, ji nori būti laisva ir nes prieš Japoniją Stalinas dar 
nepriklausoma. ir dabar nekariauja), tai Ko-

“Mes šventei Ūkime, kad Lie- munist'‘ ^temacionalo centras
. -i-. n v i..- i. Maskvoje sulindo į palėpę. Jotuva ir kitos Pabaltijos valsty- , _ * r r

.... . balso nebegirdėti,bes vėl bus laisvos, nes tikime }
Jungtinių Amerikos Valstybių “Pirmiau, būdavo, kiekvieną 
pergalę. Juk prezidentas Roo- stambesnį įvykį tarptautinėje 
seveltas aiškiai pažadėjo pa- politikoje Kominterno sekreto- 
vergtoms tąsoms laisvę ir ne- riatas “manifestu”, at-
oriklausomytį”. sišaukimu į “pasaulio proleta

riatą” arba ilga litanija “te-
----------------- zių”, aiškinančių to. įvykio reik

Sovietų Rusija skaitosi uemo- šmę “proletariato tėvynės” at- 
kratinių valstybių sąjunginin- žvilgiu. Bet nuo 1941 m. birže- 
kė. Tačiau ji į tą sąjungą neį- lio 22 d. nepasirodė nė vieno 
telpa ar nenorį įtilpti. Į Kominterno pareiškimo, nors

Chicagos “N-jienos” štai ką kaip tik dabar milžiniškos svar- 
sako apie Sovietus: į bos dalykai dedasi pasaulyje,

“Su Hitleriu sovietų Rusija kurie liečia SSSR. Generalinis 
kariauja — dėl to, kad Hitleris sekretorius Dimitrovas užsi- 
ją užpuolė; bet su japonais gy-. čiaupęs tyli. Net oficialiniai Ko- 
vena taikoje, kadangi japonai minterno laikraščiai daugiau

Visai Dvasiškijai ir ištikimiems Arkivyskupijos 
Katalikams sveikatos ir Dievo palaimos!

Metinė Šv. Tėvui Pijui XII kolekta bus renkama 
pirmąjį Gavėnios Sekmadienį, Vasario 22 d.

Ir vėl turiu pareigos atkreipti jūsų dėmesį į daro
mą kasmet Vyskupijos kolektą numylėtojo mūsų Šv. 
Tėvo reikalams. Vargu man bėra reikalo nurodinėti 
tos rinkliavos svarbą šiais pasaulinio karo ir visatinės 
neramybės laikais. Per ištisą dabartinio Popiežiaus 
pontįfikavimo laiką virė ir tebeverda ginkluota kova 
ir žiauri, nežmoniška nesantaika.

Ištikimas aukštam savo pašaukimui, Šv. Tėvas vi
somis savo proto ir širdies pajėgomis stengiasi įgy
vendinti tikrąją taiką ir teikti pašalpą suvargintiems 
savo vaikeliams. Nežiūrint nepalankių dabartinių ap
linkybių, mes negalim sumažinti savo pasiaukojimo 
šventajam Sostui. Kaip tik priešingai, didėjant šelpi
mo reikalams, ir mūsų labdaringumas turi atitinka
mai padidėti. Tai yra mūsų prieš patį Dievą pareiga 
dalyvauti tame kilniame darbe, kuris pavesta atlikti 
Šv. Tėvui, kaipo Kristaus Įpėdiniui ant žemės.

Šiais metais, geg. 13 dieną, mūsų mylimasis Šv. 
Tėvas minės 25 metų savo Vyskupiškos konsekracijos 
sukaktį. Visos šios šalies Vyskupijos padvigubintu 
duosnumu stengsis įteikti Popiežiui atitinkamą tai iš
kilmei dovaną. Tikiuosi, kad ir mano Vyskupijos ge
rieji kunigai ir žmonės nuoširdžiai prisidės prie daro
mų pastangų, kad gausi Bostono auka pilnai liudytų 
apie mūsų meilę ir ištikimybę visos katalikijos Dva
sios Tėvui. Esu įsitikinęs, kad kiekvienas iš jūsų skal
ys save laimingu pabrėžti Šv. Sostui ištikimybę.

Kas metas visi katalikai yra kviečiami prisidėti 
jrie to didingo labdarybės darbo, kurį taip sunkiose 
aplinkybėse Šv. Tėvas atlieka. Esu tikras, kad nėviens 
iš jūsų nepraleis šios ypatingos progos sustiprinti vie
nybę tarp viso pasaulio katalikų ir įsigyti tų malonių, 
kuriomis Dievas atlygina už tokį kilmingą bendrąjį 
darbą.

Tad Šv. Tėvo vardu aš raginu jus gausiai prie 
šios rinkliavos prisidėti, ir kas tik išgali, savo auką 
padvigubinti. Taip pat prašau jus visus karštai mels
is į Visagalį Dievą, kad mūsų numylėtąjį Šv. Tėvą pa- 
aimintų, vestų ir apsaugotų.

WILLIAM CARDINAL O’CONNELL,
Bostono Arkivyskupas.

Vasario 5,1942.

tai pasislėpė, ir kas keisčiausia slaptai organizuoja diktatūros 
— pasislėpė kaip tik savo veiki- rėmėjų frontą demokratijos uz- 
mo centre, Maskvoje!

‘Bet už tai juo smarkiau vei-
nugaryje.

‘Washingtonas turėtų at-

Rusijos nepuola!
“Taigi Stalino politika yra ne

nebeišeina.
“Ar tai reiškia, kad Komu-

padėti demokratijoms, o fifc.nistų Internacionalas jau yra 
apginti savo diktatūrą”. | likviduotas? Anaiptol. Jisai tik-

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

=Ž£S

NORWOOD, MASS.

PAGERBĖ pp. JEČIUS

ilgamečiai laikraščio “Darbi
ninko” skaitytojai.

Sekmadienį, vasario 8 d. pp 
Ječiai, kad atsilyginti rengė 
jams, suruošė karališkus pie-

Pp. Rapolas ir Teofilė Ječiai 
minėjo savo 25 metų vedybinio 

i gyvenimo sukaktį. Vasario 4 visi maloniai praleido lai
įvyko šv. mišios pp. Ječių inten
cijai Šv. Jurgio lietuvių parapi

ką.

jos bažnyčioje, kurias atnašavo 
’i kleb. kun. S. P. Kneižis.

šeštadienį, sausio 31 d. pp. 
Jenčių draugai ir pažįstami su
ruošė šaunų bankietą Jubilie- 
jatus pagerbti. Dalyvavo daug 
vietinių ir iš kitų kolonijų sve
čių ir viešnių, būtent, iš Cam- 
bridge, South Boston, Brock- 
ton, Gardner. Buvo svečių net 
iš Nevv Yorko. būtent, pp. Čepai

Ta proga sveikiname pp. Je- 
čius ir linkime ilgiausių metų!

Dalyvė

kia Kominterno atžalos sveti- kreipti į tai rimčiausią dėmesį”, 
mose šalyse. Žinios iš Meksikos
rodo, kad pastaruoju laiku te- ---------------------
nai labai pagyvėjo komunistų • Laikraščių žiniomis, 
organizacijų ir GPU agentų ak- Kaune sudegė medžio ap- 
tingumas. Taip pat jie labąi dirbimo ir baidų gamybos 
sukruto veikti ir Jungtinėse fabrikas. Gaisrą gesino 
Valstybėse, — pasinaudodami visos Kauno gaisrininkų 
tuo, kad Raudonosios armijos komandos. Pradėtas tar- 
atsparumas prieš nacius Rusi- dymas dėl gaisro priežaš- 
jos fronte iššaukė palankią So- čių. Laikraščiai fabriko 
vietų Sąjungai nuotaiką Ame- pavadinimo nepateikia, 
rikos publikoje.

“Šis komunistų veikimas A- 
merikoje, aišku, yra diriguoja
mas « Maskvos palėpės. Tokiu 
būdu, kuomet Amerikos demo
kratija mobilizuoja visas savo 
jėgas kovai prieš totalitarinius 
agresorius, kuomet Amerikos 
kareiviai ir jūrininkai guldo sa
vo galvas ir lieja savo kraują 
Pacifike, — tai Kominternas

I

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Nakt

60? tf ashington Blvd
BALTIMORE. Md
4 ■ <4 ' A • i 5 4 / * * J • ‘te'

Telephone Plaza 8596
Llmosinai <lgl visokių reikalų

rikos Valstybių komunistai tu- ir P- Bagočienė.
retų gerai suprasti ir rausti iš 
gėdos dėl savo kalbų, kuriomis 
nori įrodyti, kad lietuviai laisvu 
noru prisijungė prie Sovietų 
Rusijos.

“Visi lietuviai nenorėjo ir ne
nori rusų bolševikų okupacijos,

Jubiliejatai gavo daug svei
kinimų. linkėjimų ir dovanų 
nuo giminių, draugų ir pažįsta

Vasario 9 d. Šv. Jurgio lietu 
vių parapijos Altoriaus berniu 
kai turėjo savo metinį bankietą 
klebonijoje. Kleb. kun. S. 
Kneižis suruošė šaunią vaike
liams pramogėlę — vaišes. An 
tanas P. Kneižys, Jr. ir Lauri 
nas Čiubetas rodė judamus pa
veikslus. Berniukai tikrai link
smai praleido laiką. Dalyvavo 
12 berniukų.

mų. IU

Pp. Ječiai išaugino vieną duk
relę. Angelę, kuri priklauso 
prie parapijos choro. Pp. Ječiai

lietuviai taip paLnenorėjo ir netyra nuoširdūs parapijiečiai kitime”.
ąjTr.-r -rf

Vasario 10 d. Šv. Jurgio lietu
vių parapijos Skaučių skyrius 
turėjo savo parengimą — “Va
lentine Party”, bažnytinėje 
svetainėje. Visos turėjo “good 

, - - Rap.
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DRAUGE DARBININKE,
platink du syk savaitinį laikraštį

‘^Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

DARBININKĄ”
Darbininkas” metams kainuoja $4.00

Pusei metų....................................... $2.00
Imant sykį į savaitę metams........$2.00
Pusei metų ........... ........................... $1.00

Čekius ar money orderius siųskite:

“DARBININKAS”
366 West Broadway, South Boston^ Mass. r
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Publiahed every Tueaaay and Fnaay except Holidays such 
New Year, Good Friday, Memonial Day, Independence Day

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
---------by-----------

8AINT JOSEPH’8 LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABO r 
M •eoond-claas matter Sept 12, 1915 at the post offio at Boet<>

under the Act of March ? 1870
for mailtag at speoial rate of poetage provlded for in Secuoo m* 

Act of October 8. 1917. authorized on July 12. 1918
8UBSCRDPTION KATES

♦omestlc yearly __________ >4.00
X>meetic once per week yearly >2.00 
Forelgn yearly_____________ >5.00

PRENUMERATOS KALN/
Amerikoje metams...... .... .... >4.v
Viena kart savaitėje metama $2.l> 
UžBieny metams __________  >5.0

Forelgo once per week yearly >2.50 Užaienyj 1 kart savaitėj metams >2 * 
OARBININKAS

Weat Braadway. «outh Boston. Mm»
Telephone 8OUth Boston 2680

Nebe Lietuviška Pranašystė
Bolševikai mums prikaišioja, kad būk tai per- 

dažnai puolame bei šmeižiame Sovietų Sąjungą. Jų 
priekaištai netikslūs. Sovietų mes nepuolame, tik apie 
juos rašome. Kadangi bolševikų darbai pernelyg žiau
rūs ir veidmainingi, tai jų aprašymas iš tiesų lyg ir 
šmeižtu atrodo. Čia tik vienintelė tėra išeitis: tegu 
bolševikai sužmonėja ir bent pakenčiamai pradeda 
elgtis, tai ir tariamieji “šmeižtai” išnyks. Normalūs 
darbai bus ir normaliai aprašomi. Be to, jiems nepa
tinka mūsų pesimistingos pažiūros į raudonosios ar
mijos žygius. Tačiau ne mes vieni šiuo atžvilgiu esame 
pesimistai. Ir rimtesnioji amerikiečių spauda neper- 
raudoniausiai žiūri į rusų frontą, štai pavyzdys.

Žurnalas “Time” (Febr. 16, 1942) rašo, kad gau
tomis iš Stockholmo žiniomis, mažių - mažiausia 20 
vokiečių divizijų (apie 300,000 karių) skubotai mar- 
šuoja į rusų frontą. Patys rusai apskaičiuoja, kad atei
nantį pavasarį turėsią prieš save šešis ar septynis tūk
stančius naujų vokiškų tankų, žymiausieji vokiečių 
generolai: Fedor von Bock, Gerd von Rundstedt ir 
Wilhelm Ritter von Leeb jau susitaikė su Hitleriu ir 
vesią vokiečių kariuomenę į pavasario ofensyvą.

“Pasipriešinimas stiprėja — sako “Time”. — Vo
kiečiai smarkiai reaguoja į sovietų spaudimą pačiam 
svarbiausiam Krymo fronte ir pereitą savaitę rusai 
prisipažino, kad jau antru kartu prarado Teodosiją. 
Ukrainoj, kur maršalas Timošenko drąsiu puolimu 
buvo pralaužęs frontą, vokiečiai spragą užpildė ir to
lesnį puolimą sulaikė. Rusai pirmą kartą nusiskun
džia, kad šaltis, tiek gero jiems padaręs, dabar kliūti
mi jau virto. (Tai gal reikėtų generolą Vasarį likvi
duoti? — Mano prier.). Nėra abejonės, kad vokiečiai 
ruošiasi prie pavasario žygio. Kada jis įvyks, tai tik 
vienas Hitleris tikrai težino... Gal duot įsakymą už 
mėnesio, už sąvaitės, o gal ir rytoj. Jei rusai, pavasa
rio atlydžio padedami, sugebės iki vasarai inicijatyvą 
išlaikyti, tai jie ir karą gali laimėti. Deja, labai menki 
tam jų šansai. Bet jei jie tą beveik neįmanomą dalyką 
atsiektų ,tai pasidėkojant dalinai trims geriausiems 
savo generolams — Timošenkai, Žukovui ir Vorošilo- 
vui, o daugiausiai tai strategijai Boriso šapošnikovo, 
kurs yra armijos smegenimis.

Apie maršalą šapošnikovą kalbama, kad tai vie
nintelis generolas, kurio Stalinas neišdrįstų nužudy
ti... Gimęs Uralo krašte 60 metų atgal, jis caro armi
joj, dar prieš revoliuciją, užsitarnavo pulkininko laips
nio. Paskui prie raudonųjų pristojo. Jo darbuotė dau
giausia proto srityje... buvęs įvairių štabų viršininku. 
Jis suplanavo įsibriovimą į Rytų Lenkiją 1939 m., nu
galėjo Suomiją, suorganizavo kontr-ofensyvą ties 
Maskva pereitą gruodžio mėn...

“...Boris šapošnikov tur būt neperdaugiausiai pa-

Pelenų Diena
Užgavėnių juokėsys-kie- 

gėsys nutilęs, pasilinksmi
nimai padėti kaip iš ma
dos išėję daiktai... ir tyliai, 
rimtai tikintieji skuba į 
bažnyčią. Užėmę savo vie
tas, kantriai laukia; girdi
si tik praeinančiųjų rūbai 
šnabždant, ant grindų 
žingsnių atsimušimas. Tos 
verbos, kurios Verbų Sek
madienį procecijoje siūba
vo, dabar guli ant alto
riaus maža pelenų krūve
lė.

Štai kunigas, atgailos 
rūbais apsirėdęs, tarnų ly
dimas, pasirodo. Joks var
gonų džiaugsmingas su
gausimas nepraneša jų įė
jimo; nesimato degančių 
žvakių šviesos, nėra bliz
gančio kryžiaus. Galvos 
'palenktos, akys nuleistos 
— jie artinasi prie gailes
tingumo sosto.

Prasideda malda — atsi
šaukimas į užgautąjį Tei
sėją: “Galingiausis ir Am-i 
žinasis Dieve, atleisk at
gailą darantiems, būk maj 
lonus tiems, kurie kreipia-; 
si prie Tavęs, ir pasiųsk 
Savo šventą angelą iš 
Dangaus laiminti ir pa
šventinti šiuos pelenus; 
kad jie būtų sveikatą duo
dą vaistai visiems, kurie 
atsišaukia į Tavo Šventą 
Vardą, kurie kaltina save

už savo nuodėmes ir Tave 
dieviško gailestingumo a- 
kyvaizdoje apgailestauja 
savo blogybes... ir šven
čiausiu Vardu atsišau
kiantiems suteik, kad visi, 
kurie bus šiais pelenais 
paženklinti gautų nuo 
nuodėmių išgelbėjimą ir 
kūno bei sielos sveikatą. 
Per Kristų mūsų Viešpa
tį”. Dar kelias maldas at
kalbėjęs kunigas puola 
ant kelių prie altoriaus, 
deda pelenų sau ant gal
vos ir taip pirmas atlieka 
šios dienos pažeminimo 
veiksmą. Minia atsikelia 
ir palengva eina prie gro
telių ir tenai kiekvienas 
pelenais paženklintas gir
di tuos baisius žodžius: — 
“Atmink, žmogau, jog tu 
esi dulkės, ir vėl dulkėmis 
pavirsi”.

Bažnyčios apeigų baisu
mas Pelenų Dienoj randa
si tame, jog ji taip aiškiai 
permato sielas. Nieko ne- 
atbodama ji atlieka savo 
tikrą užduotį; nušluoja vi
sus apsimetimus ir žiūri 
tiesiog į amžinas teisybes. 
Popiežius ir karalius ir 
vergas, aukščiausias ir 
žemiausias, nieko nereiš
kia. Ir mes esame tik vie- 
natos būryje atgailą da
rančiųjų, kuriems ji tuo
met nieko daugiau nepa

siilgsta pavasario... Inicijatyva (pirmo žingsnio pada
rymas) vis vien gali iš jo rankų išsprukti, nežiūrint 
visų daromų pastangų ją išlaikyti. Bet jeigu inicijaty
va būtų atimta, jis tikisi vėl ją atgauti ir galų gale lai
mėti karą šitokiu būdu:

“Pavasarį ir vasarą Leningradas vėl bus tampriai 
apgultas. Maskva bus užpulta, bet galės atsilaikyti. 
Vokiečiai ko smarkiausiai puls pietuose ir atstums 
rusus iki Dono upės. Ten rusai mėgins atsilaikyti ir 
rudeny pradėt kontr-ofensyvą. Kaip tik tuo laiku, jei 
anglams pasiseks atsilaikyti Suezo apylinkėse, vokie
čiams pritruks aliejaus, žmonių ir moralinės ištver
mės. Galų gale, žiemą 1942-43 m., talkininkams pa- 
p-elbstint, bus galima pradėti generalę ofensyvą prieš 
Vokietiją.

Tai aukšta svajonė. Ar tik nebus peraukšta. Bet 
vis dėlto čia parodoma aiškus supratimas to fakto, 
kurs žiemos metu pergreit buvo pamirštas: Rusija vėl 
susilauks stambių pralaimėjimų ir alijantams teks 
dėlto baisiai susirūpint”.

Taip kalba jau nebe lietuviškas karo pranašas. Jis 
abejoja net dėl gana apdairaus šapošnikovo numaty
mo. Nesiima žiūrėti į galutinį karo rezultatą, kuri Ša- 
nošnikov, kaipo sovietų generolas, turi gi pranašauti 
saviškių naudai, bet vis dėlto apsidrausdamas: su ali- 
iantu pagalba. Gi žurnalo “Time” redaktorius numa
to tik stambius Rusijos pralaimėjimus ir didelį alijan- 
tu susirūpinimą. Jei ta pranašystė nepertolimiausioj 
ateity pradės pildytis, tai turėkite bent tiek logikos, 
kad mums jos neprimesdinėtumėt. K.

teikia apart kelių palenki
mo ir barstytų pelenų.

Žmogui, kurie Dievo ne-i 
pažįsta, gyvenimas turi; 
būti liūdna paslaptis. Ap-I 
link save jis mato kitus 
stengiančius pasisekimo 
surasti, bet niekad neat
siekiančius to kas juos pa
tenkintų. Savo širdyje jis 
pastebi tą patį. Metams 
beslenkant jis sužino, jog 
gyvenime yra daugiau de- 
besėtumo, negu saulės 
šviesos, daugiau ašarų, 
negu juokėsio, daug spyg
lių, bet mažai rožių; nesu
randa laimės, kuri tęstųsi 
už valandėlės. Čionai ne
randa pasiliekančio mies
to, ir nieko nesupranta a- 
pie miestą už karsto, šir
dis, kuri sopėjo, rankos, 
kurios veikė, lūnos, kurios 
šypsojosi, sutrupa į dul
kes ir viskas Užsibaigia. 
Kokios vertės iš to! Taip 
netikintysis žiūri į gyve
nimą.

Bet Katalikas taip nega
li. Teisybė, Pelenų Dienoj 
Bažnyčia primena, jog 
vieną dieną mirsime. Ir 
kaip mes į tai atsiliepiam? 
Mirtis yra mūsų neišven
giamas likimas, tačiau 
mums sunku susivokti, 
jog ji palies ir mus.' Pažįs
tamas yra smarkios ligos 
nuneštas, ir mes pažymim 
jo praėjimą; draugas pa
laidotas ir mes liūdim prie 
jo kapo. Bet kaip mažai 
kreipiam domės į tai, jog 
ir mes turėsime šį pasaulį 
apleisti. Ir užtat, kad mes 
paprastai užmirštam apie 
visuomet esančia mirtį, 
Šventoji Motina Bažnyčia 
metas į metą turi mus 
perspėti: “nes mes esame 
tik iš vakarykščios dienos 
ir nežinom, jog mūsų die
nos ant žemės yra šešėlis”.

Dėlto ji mokina mus, kad 
gyventum taip, kad lai
mingai mirtum. Gi tą at- 
sieksim, jei atliksim dar
bą, kurį Visagalis Dievas 
yra mums paskyręs, taip 
gerai, kaip Dievas norėjo, 

'kad jį atliktum.
Tas įvyks nežiūrint ar 

mes būsim vieni ar savo 
i brangiųjų tarpe; ant že- 
* mes ar ant jūrų; maldoje 
Į ar krautuvėje; dirbtuvėje 
i ar namie; prie jūrų kranto 
I ar teatre ar šokių salėje;— 
jei meldžiamės ir dirbame 
ir linksminamės Dievuje, 
mirtis ras tą maldą, tą 
darbą, tą pasilinksminimą 
mūsų gyvenimo tikslo iš
pildymu. Bet jei savo šir
dies gilumoje mes žinom,

Raudonasis Kryžius Nevv Yorke rengdamas didelį 
parengimą sukėlimui reikalingų lėšų darė platų tikie- 
tų pardavimo vajų. Pavyzdžius, paveiksle parodytas 
staliukas išpardavęs apie 2000 tikietų.

Karo Departamento
VALDININKO PAREIŠKIMAS 

Apie Ateivių Teisę Dirbti
Robert P. Patterson, Karo Se

kretoriaus pagelbininkas, prisi
dėjo prie augančio sąrašo fede- 
ralių valdininkų, kurie ragina 
darbdavius nediskriminuoti ne
piliečių darbininkų, kurie sąži
ningai dirba ir yra ištikimi A- 
merikai.

Pareiškime iš Karo Departa
mento Viešų Santykių Biuro, p. 
Patterson sakė:

“Atleidimas lojalių nepiliečių 
iš privačių pramonių todėl, kad 
jie svetimtaučiai nėra ameriko
niškas žygis ir prašalina darbi
ninkus. kurie taip būtinai rei
kalingi karo pastangoms.

jog nenorėtum, kad mirtis 
užtiktų mus, kurioj nors 
padėtyj arba aplinkybėje 
— tai šalin tuomet su tais 
šokiais, šalin su tais pasi
linksminimais, šalin su to
mis pramogomis, šalin su 
visu tuo, kas padarytų 
mūsų gyvenimus bergž
džiais, kas juos sugadintų, 
kas atneštų nelaimę.

Toks yra Pelenų Dienos 
mokinimas — ne vienai 
dienai, ne tik gavėniai, bet 
visam mūsų gyvenimui.

A. B. Meslis, S. J.

“Didžiuma ateivių Jung. Val
stybėse yra ištikimi šiam kraš
tui ir nori prisidėti kiek galė
dami, laimėti šį karą. Teisingu
mo Departamentas sako, jog 
tik 3,000 iš 5,000,000 ateivių A- 
merikoj įtariami ir pavojingi ir 
jie jau suimti.

“Bet persekiojimas neprasi- 
kaltusių yra totalitarinių šalių 
įprotis, ir tam čia neturi būti 
vietos. Toliau, kuomet mes rei
kalaujame kiekvieną darbinin
ką prie kiekvienos mašinos, eik
vojimas brangių spėkų nesam
dyti žmogų dėlei bepamatinių 
įtarimų.

“Tiktai darbuose prie konfi- 
denciališkų kontraktų darbda
viai įstatymu reikalaujami gau
ti leidimą pasamdymui ateivių. 
Ir peržiūrėjimas tų leidimų pa
rodo, kad tik mažas nuošimtis 
buvo atsakyta”. FLIS.

Piety Amerikoje Keliones 
Ispjdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar 
bininkas”. 3G6 W. Broadway 
So. Boston. Mass.

Baltoskandiįa Kaip Ekonominis Ir Politinis Vienetas
Prof. K. PAKŠTAS,

Lietuvių Kultūrinio Instituto direktorius.
(Ištrauka iš spausdinamos knygelės —

“THE BALTOSCANDIAN CONFEDERATION”)

Jeigu Baltoskandija formuotųsi tik tautų 
assosiacijos rėmuose, tai jai nereikėtų ben
dros konstitucijos ir bendros valdžios. Visų 
septynių parlamentų išrinkta plačių įgalioji
mų komisija sudarytų planą bendrai apsi
ginti nuo priešų, bendra vaga vairuoti užsie
nių politiką ir žymiai praplėsti ekonominį bei 
kultūrinį bendravimą. Iš visų kariuomenių 
būtų sudarytas bendras vyriausias štabas ir 
bendra vadovybė, kuri taikos ir karo metu 
vestų racionalę apsigynimo programą sau
sumoje, jūrose ir ore. Ji turėtų teisę kilnoti 
pagal reikalą tautinių kariuomenių dalis, kur 
tik atsirastų reikalas.

Užsienio politikos bendrąsias linijas diri
guotų tarpparlamentinė komisija, kurioje 
paeiliuj pirmiainkautų visų septynių šalių 
atstovai. Tautų Sąjungoje ir žymiose tarp

tautinėse konferencijose septynių valstybių 
atstovai laikytųsi bendros aptartos linijos. 
Kai kuriose šalyse Baltoskandija galėtų tu
rėti bendras ambasadas, pasiuntinybes ir 
konsulatus.

Tautų assosiacija dar nereikštų muitų u- 
nijos, bet po gilesnių studijų ir pasiruošimų 
gal būt galima būtų sudaryti net muitų uni
ją. Pradžioje gal tektų pasitenkinti žymiu 
sumažinimu muitų savytarpinei prekybai ir 
padidinimu jos apyvartų. Turtingos Švedijos 
ir Danijos kapitalai rastų Rytų Baltijos kraš
tuose artimą ir gerą sau dirvą. Ekonominė 
kooperacija labai praplėstų įvairias galimy
bes pramonei ir prekybai abiejuose Baltijos 
krantuose. Žmonių masinė gerovė visoje Bal- 
toskandijoj galėtų dar labiau pakilti.

Organizuojant Baltoskandijos konfedera
ciją tektų bendromis jėgomis paruošti jai 
vieną konstituciją, kuriai pavyzdžių galima 
rasti Šveicarijos ir Jungtinių Valstybių kons
titucijose ir britaniškųjų tautų bendruome
nės santykiuose. Jungtinių Valstybių kons

titucijos pilnas pritaikinimas nebūtų gali
mas, nes Baltoskandija juk nėra viena tauta, 
viena kalba, viena kultūra. Tai būtų septynių 
tautų konfederacija. Kiekviena tų tautų turi 
visai pakankamą pagrindą saugoti ir vysty
ti savą kalbą ir savą kultūrą, išlaikyti senus 
savo papročius, pagrįstus tūkstanties metų 
istorija.

Baltoskandijos seimas ir senatas galėtų 
būt renkamas pagal Jungtinių Valstybių 
praktikuojamą proporciją. Jei konfederaci
jos Seiman būtų renkama po vieną atstovą 
nuo 100,000 gyventojų, tuomet Baltoskandi
jos seime būtų:

Švedų 63; Lietuvių 41; Danų 38; Suomių 38; 
Norvegų 29; Latvių 20; Estų 12. Viso 241.

Jei senatan būtų renkama po 10 atstovų 
nuo kiekvienos valstybės tai Baltoskandijos 
senatas turėtų 70 senatorių.

Baltoskandijoj būtų trys karalystės ir 
keturios respublikos. Prie šito įvairumo ne 
lengva yra spręsti vyriausio egzekutyvo 
klausimas. Jei būtų pačių skandinavų prita
rimas, tai gal paprasčiausia būtų Švedijos 
karaliui suteikti dar antrą titulą: Baltoskan
dijos imperatoriaus. Skandinavų monarchi

jos praktikoje yra net demokratiškesnės už 
daugumą respublikų: jų karaliai mažiau turi 
valdžios, kaip Jungtinių Valstybių preziden
tai. Tačiau jei gyventojų daugumas per savo 
atstovus pasisakytų už respublikinį princi
pą, tai tuomet pavyzdį mums duotų Šveica
rija, kur nerašytu įstatymu suteikiama pro
gos konfederacijai pirmininkauti paeiliuj 
kiekvienai skirtingai žymesnei tautinei, re
liginei ar politinei grupei.

Šveicarijoj trys kalbos laikomos lygiomis 
ir oficialinėmis. Baltoskandijoj septynių kal
bų būtų perdaug. Kiekvienoje valstybėje ofi- 
cialinė liktų 1) sava tautinė kalba ir 2) pri
imta konfederacijos santykiams kalba. Ang
lų kalba gal būt geriausia tiktų laikyti ben
dra konfederacijos santykiuose. Nebūtų blo
ga, jei ir dvi kalbos būtų laikomos konfede
racinėmis: anglų ir švedų, kuri labiausia yra 
žinoma skandinavų tautose ir šiek tiek Suo
mijoj. Baltijos tautos turi didelių kalbinių 
gabumų ir joms nesunku būtų išmokti net ir 
dvi oficialines kalbas.

Ministerijos. Konfideracijai užtektų ke
turių bendrų ministerijų: užsienio, reikalų, 
apsaugos, kelių ir finansų. Galėtų likti atski-
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MUSŲ SODALIETĖS
SVEIKOS PANELĖS

Štai aš vėl prašau jūsų ausų 
ir atydos. Kaip žinote kiekvienų 
metų viso pasaulio Sodalietės 
suteikia Šv. Tėvui, Popiežiui 
Pijui XII Dvasinę maldų dova
nėlę. Mūsų lietuvių parapijų 
Merginos Sodalietės irgi negali 
atsilikti nuo kitų Amerikos Ka
talikų parapijų. Kiekvienos pa
rapijos Pirmininkė turi išsiųsti 
savo kuopelės dovanėlę kovo 9 
dieną. Kuomet jūsų pirmininkė 
paklaus įvairių Dvasinių darbe
lių, paduok jai aiškų sąrašą. 
Sekantieji Dvasiniai darbai ra
šomi: Šv. Mišių išklausyta, Šv. 
Mišių užsakyta, Šventų Komu
nijų priimta, Aplankymai šven
čiausiojo Sakramento, Stacijos, 
Rožančių sukalbėta, Įvairios 
maldelės, Persigalėjimai, kiti 
doros pasišventimai. j

Prašysiu kiekvienos kuopos 
pirmininkės pasilikti antrą ko
piją šių dvasinių darbų ir pri
siųsti jūsų redaktoriui. Bus ga
lima šiame skyriuje paskelbti 
kiekvienos parapijos Sodaliečių 
dovanėlę Šv. Tėvui. Nepamirš
kite.
VANAGAI

Indijoje turtingieji žmonės 
augina vanagus vardu — “Go- 
shawk”. šių paukščių akys yra 
tokios tolireginčios, kad nėra 
reikalo šaudyti kiškių ar ku
rapkų (patridges). Iš narų pa
leidžia įkalintus paukštelius.1 
Jie nulekia toli ir naguose par-t 
sineša besispardantį kiškelį ar 
plasnojančią kurapkėlę.

Kiekvienos Sodalietės irgi tu-i 
retų būti tokia giliai permalan
ti dvasia. Reikia iš tolo parapi
joje pastebėti geras mergaites, 
ir ne troškimu atimti jų gyvy
bę, bet iš meilės atvesti tas 
mergaites į Sodaliciją. Kaip 
gaila, kad daugelis mūsų esame 
patenkinti vien tik savo pato
gumais ir nesirūpiname plačiau 
pastūmėti savo gražių darbų.

MEMORARE
Kiek kartų Brangi Sodalietė 

versdama lapelius savo malda
knygės pastebėjai, kad yra vie
na labai graži maldelė, atsišau
kianti prie Panelės Švenčiau
sios... toji maldelė yra “MEMO- 
RARE” (ATMINK). Tai yra 
visų Sodaliečių malda. Jei ne
moki, tai bandyk per ateinan
čias kelias dienas atmintinai iš
mokti.
SVEIKINIMAI 1

Reikia tarti sveikinimo žodį 
Kun. K. Paulioniui iš Brooklyn, i 
N. Y., kuris prisiuntė kritikos 
žodį kaslink Aldous Buxleys 
knygos. “THE QUEENS 
WQRK”. Amerikos Sodaliečių i 
mėnesinis žurnalas įdėjo jo tą 
kritikos žodį. Kun. Paulionis y- 
ra didis Sodaliečių vadas.

BLGGĄI
Kartą vienas juodukas turėjo 

gana daug bėdos su vagimis, 
kurie nakties metu aplankyda
vo jo vištinyčią. Vieną vakarą 
išgirdęs bildesį vįštinyčioje, ap
sišarvojęs ginklais, tykiai priei
na prie vįštinyčios durų ir stai
giai sušunka: “Kas čia?... pa
lūkėjęs iš kito galo vištinyčįos 
atsiliepė gan storas balsas: 
“Niekas, tik mes vištelės”. Tai 
gerai’, atsakė juodukas, ‘aš ma
niau, kad čia atėjo vagis’.

Juokas, tai juokas. Bet neno
rėtumėte tikėti, kad tokių ko
medijų randasi mūsų Sodalici- 
jose. Kiek kartų Dvasios Va
das klausia: “Mergaitės ar dir
bate Sodalicijos labui?” Taip 
Tėveli, mes visos dirbame’... ne
laimė, kad atsakymą duoda ne 
tikros Sodalietės, bet vogtina 
dvasia, kuri atidaro nuslopini
mo vagiui duris ir leidžia liki
mui pavogti paskutinę užsiliku
sią Sodalicijos dvasią. Kiek mes 
apie šį dalyką kalbėjomės per 
paskutinį Sodalicijos suvažia
vimą, Montello, Mass.?

GARBĖS SARGYBA
Sodalicijos konstitucijoje yra 

vienas punktas, kuris nuošir
džiai ragina merginas Sodalie- 
tes, kur tik parapijoje yra vie
šai garbinamas Šv. Sakramen
tas, kad visos Sodalietės daly
vautų iškilmingai procesijoj ar 
viešoj Švenčiausiojo Sakramen
to adoracijoj.

Vienoje parapijoje neperse
niausiai įvyko 40-ties atlaidai. 
Paskutinį vakarą įvyko procesi
ja. Sodalietės turėjo dalyvauti 
su savo gražiomis uniformo-

pAAllHUlAS

JOS AMERIKONE S, bet jos paeina iš japoniečių 
tėvų. Jos to nepaiso. Jos eina ir išpildo pareigas, kaip 
šios šalies pilietės. Jos prisilaiko paduotų valdžios ins
trukcijų ir gauna reikalaujamas registracijos korteles.
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mis. Vakarui atėjus, nei viena ‘KĄ AŠ GAUSIU?" 
nepasirodė. Jei dalykai taip Dažnai tenka merginų Soda- 
vyksta, tai ženklas, kad kur liečiu paklausti: “Kodėl taip 
nors yra kas negero. Man, ro- mažai darbuojiesi Sodalicijoj”. 
dos, Sodalietės turėtų laikyti ir atsakymas būna gan trum- 
sau už didžiausią garbę, jei pa- pas ir negeistinas: “Ką Aš gau- 
rapijos klebonas kviečia Soda- siu”?
lietes prie tokio garbingo dar-, paskutinio suvažiavi

mo nuodugniai buvo kalbama a- 
pie Sodalicijos naudingumą 
kiekvienai Sodalietei. Tiesa mes 
negausime pinigiško užmokes
čio. Gal ne sykį turėsime ir pri
dėti, norėdamos užlaikyti savo 
gražios organizacijos idealus.

Man prisimena vienas juoke
lis. Vienas gudrus žydelis norė
jo atidaryti batų valymo krau-

bo.

KELETAS MINČIŲ iš 
MANO UŽRAŠŲ

“Negali padirbti prietelių; 
reikia juos pažinti".

“Istorijoje matome, kad ne 
moteris buvo artistų inspiraci
ja, bet pirmiausiai valgis, pas
kui baimė, tuomet tikėjimas”.

“Viskas išrodo mums juokin
ga,

. . tu vėlę. Jis issinnko vieną truk-
kuomet atsitinka kas suki- x . x

į-,, smingą miesto gatvę, ir tenai
' ’ ,. . , keli italai ir graikai irgi turėjo

Negali tikėti viskam ką gir- , ,
.. , panašias krautuves. Visi zyde-

di... bet gali n atkartoti . it. . . .. . ....... „' . _ . , , . lio pneteliai peike žydei) uz ne-
Laisve tai dalykas, kurios

gudrumą, r
negaliu pats turėti, kol kitiems, 
neduosiu”.

MUMS INSPIRACIJA
Versdami gyvenimo puslapius 

randame, kad sekantieji šven
tieji buvo uolūs Sodalicijos na
riai:

Šv. Vincentas De Paulius.
Šv. Teresėlė iš Lisieux.
Šv. Jonas Berkmanas.
Šv. Kamilius de Lellis.
Šv. Gabrielis.

Šv. Jonas Baptistas de la Saile. 
Šv. Mane Bernadette Soubi- 
rous.
t ‘ r*

Kiek inspiracijos jūs mergi
nos Sodalietės galite semti iš 
jų garbingų gyvenimu. Ar esi 
apsipažinus su jų gyvenimu? 
Jei ne, tai kuri nors lietingą va
karą, kada negalėsi išeiti iš na
mų. paimk šventųjų gyvenimo 
knygą ir perskaityk. Nusistebė; 
ši, kiek įdomaus ir gražaus iš
moksi.

Už kelių savaičių žmonės pra
dėjo pastebėti, kad visi, kurie 
pirmiaus per ilgus metus rem
davo italų ir graikų krautuvi
ninkus, pradėjo eiti į žydelio 
krautuvę. Priėjo prie to, kad 
policininkas buvo reikalingas 
prie krautuvės padaryti tarp 
žmonių tvarką. Eilės pradėjo 
grūstis į krautuvės vidų. Vie
nas, kitas žingeidumo pilnas a- 
tėjo pasižiūrėti, ir štai virš jo 
krautuvės durų buvo sekanti iš
kaba: “MES VIENĄ BATĄ 
NUVALOME DYKAI”.

Tiesa, Sodalicija nieko ne
duos dykai. Bet kiek galima, 
Šventoji Motina Bažnyčia ski
ria mums gausingus Dvasinius 
Atlaidus. Ko reikia daugiau? 
Spręskite, Brangios Panelės.
ĮDOMAUJASI

THE QUEENS WORK” įdė
jo gražų paveikslą lietuvių ku

ateidavo į ligoninę, kur guli K: Parodyk kitoms
žmonės, paliesti bevilties išgy- tėips ,kad tu nesibijai 
ti, ir tenai dvi valandi pašvęs- 
davo skaitydama ligoniams į- 
vairias knygas. Šis darbas bu
vo jos gyvenimo džiaugsmas.
Kaip tik tokie žmonės skelbia 
Kristaus karalystę žemėje.

Kiek tavo parapijoje, brangi 
Sodalietė yra tokių ligos pri-

SodaflP- 
Dvakios

Vado. Kas jis per vienas, kad 
turime jo klausyti. Čia Ameri
ka, laisvės šalis.

P-lė M. Ž.
BIEDNUOMENĖ

Gražus pasišventimas Mergi
nų Sodaliečių eiti po parapiją ir 
ieškoti biednų žmonių. Kiek

spaustų žmonių. Vietoje gaišin- mes jų rasime kiekvienoje pa
ti brangų laiką, galėtai nueiti rapįjoje. Jei parapijoje yra Šv. 
pas vieną, kitą ligonį :r tenai Vincento de Paulios Draugija, 
tarti suramiųimo žodį. Grįžda- kukli Sodalietė bus pirmutinė į- 
dama atgal į namus širdyje jau- j gražų Krikščionišką 
stumei didį džiaugsmą, kad at- artįmo šelpimo darbą. Labda-
likai garbingą darbą-

PH... Ąą nori
sužipjoti, kaip suar
dyti savo kuopelę?

ATYD2IAI SKAITYK 
Esu dėkingas p-lei M. Ž. iš

įdėjo j Worcesterio už prisiuntimą se-

ringa Sodalietė laiks nuo laiko 
darys pasiryžimą vieną, kitą 
atliekamą centelį paaukoti bied- 
niems.

nigų, kurie dalyvavo pereitą 
vasarą “Sočiai School of Catho
lic Action”. Laimingos tos pa
rapijos. Kiek turtingos medžia
gos jie gavo, kad savo parapi
jos Sodalietės suorganizuoti į 
stipresnes eiles. Geriausio pasi
sekimo.

SODALICIJOS
OBĄLSIS

Sodaliečių Konstitucija skel
bia sekančius obalsius:

“Sodalicija — Parapijos Šir
dis”.

“Sodalietė — Kunigo Geriau
sia Pagelbininkė”.
THE SODALITY SL03AN:

“The Sodality, The Heart of 
The Pąrish”.

“The Sodalist, The P ries f s 
Best Helper”.

DALYVAVO
‘The Queens Work”

gražų paveikslą Seselių Kazi
mieriečių, Seselių Pranciškiečių 
ir Nukryžiuotojo Jėzaus Sese
lių. yisos dalyvavo “Summer 
School of Catholic Action”. 
Malonu matyti, kaip mūsų Se
selės įdomaujasi Merginų Soda
liečių reikalais ir visais kitais 
svarbiais kasdieniniais daly
kais, kurie rišą mūsų Katalikų 
Bažnyčios darbuotę čionai A- 
merikoje. Savo vedamose mo
kyklose jos gali daug gražios 
dvasios įskiepinti augančioms 
mergaitėms. Duok Dieve, kad 
Jūs Seselės per savo gražų pa
sišventimą prirengtumėte mer
gaites į garbingesnes Marijos 
Sodaliečių eiles.

AR TURI KAMERĄ?
Kuomet žiemos metu sniegelis 

apkloja juodą žemelę, daug 
gražų reginių galima pastebėti. 
Sodalietės turėtumėte sekma
dieniais padaryti ekskursijas į 
laukus, girias ir tenai savo ka
meromis nutraukti įspūdingų 
reginių. Vėliau gyvenime nesi.- 
gailėsite turėdamos įdomų al
bumą. pilną gražių paveikslė
lių. Bandykite susipažinti su 
šia “Hobby”.

LIGONIAI
Niekas nenori sirgti. Kiekvie

nas gyvūnėlis bėga nuo nelai
mės. Žmogus, jautriausias 
Dievo sutvėrimas, dažnai neša 
sunkų ligos kryželį. Kristus 
kalbėdamas žmonėms nuo kal
no paliko savo Palaiminimuose 
gausų užmokesnį tiems, kurie 
rūpinsis ligoniais. Jūsų Konsti
tucija kaip tik ragina Sodalie- 
tes nuoširdžiai lankyti savo na
res ir kitus, kurie yra ligos pa
guldyti. Kelios Sodalietės lanko 
ligonius? Kiek čia gražaus dar
bo galima atlikti. Atsimenu ne
seniai, savo akimis mačiau, 
kaip viena žymi mūsų mieste 
pasiturinti moteriškė kasdien

kančio raštelio:

GAVO
PAŽYMĖJIMĄ

Pereitame leidinyje “The 
Quenns Work” buvo įdėtas gra- 

A: Jei nesilankai į Sndaliri- žus paveikslas iš Šv. Kazimiero
jos susirinkimus, atrask ką Akademijos Chicagos veikimo, 
nors negero prieš valdybą ar Nuotrauka parodė iškilmių nuo- 
kitus komisijos narius. j taiką laike Šy. V al.entino šven-

B: Neįstok į jokią valdybą. programos.
Daug lengvįau tau bus mesti « * #
kritikos žodį, negu dirbti. i Sausėja mano plunksna ir 

C: Niekados nedaryk dau- mintis plonėja. Turėsiu jus pa- 
giau, negu bus reikalaujama; likti. Manau šį kartą užtekti- 
jei matysi, kad kitos Sodalietės nai daviau jums gražių minčių 
atsiraitojusios rankoves dirba, apsvarstymui. Iki pasimatymo, 
pradėk šaukti, kad kuopą valdo* Su gilia pagarba 

Jūsų
DĖDĖ ANUFRAS.

ypatingas būrelis Dvasios Vado 
išrinktųjų Sodaliečių.

D: Niekados nemokėk savo7 įį. • • •
mėnesinių duoklių. Paerzink sa
vo Dvasios Vadą ir vaidybos nes padaro dideliais, o 
nares. Lai jie visi atsiklaupia kvailus pražudo.

Vargas protingus žmo-

ant kelių prieš tave ir širdingai 
prašo, kad savo duokles atsi
lygintum.

E: Niekados “extra” aukų 
neduok...., bet jei bus galima iš 
visų pusių bandyk gauti ką1 
nors dykai.

F: Nesilankyk į kuopos susi-' 
rinkimus, ir jei lankaisi, tai ty-: 
čia ateik vis vėliau. Pamatysi, 
kaip pasidarysi populeri. Visos 
Sodalietės pradės apie tave kai- i 
bėti.

G: Jei lytų ar būtų šalta ne
silankyk į susirinkimą. Geriau 
nueik į šokius ar teatrą. Links
miau laiką praleisi.

H: Kuomet tave per susirin
kimą perstatys ką nors veikti, 
atsistojus pasakyk: “Kam mes 
išsirinkome valdybą” t

I: Nesirūpink gauti naujų na
rių. Lai “Ona” ar “Marija” rū
pinasi tais reikalais.

J: Kuomet pirmininkė tave 
paklaus kokia tavo mintis apie 
šį ar tą dalyką, pasakyk jai, j 
kad neturi pastabų. Eidama na
mo po susirinkūąo pasakyk sa
vo draugėms ką tu darytumei, 
jei būtumei Sodalicijos kuopos 
valdybos narė. Parodyk, kad tu 
esi išmintinga.

Į
Z 1
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P&OF1TS TQ UNCLE SAĄ|—
"America was good to me," 
said Abraham Lemberg. \vho 
came here from Russia ia 
1909, CKplaining why he was 
giving hall of proffts of twc 
Detroit gasoline stations to 

Uncle Sam

ros kariuomenės, vieno bendro generalinio 
štabo ir vieno vado žinioje. Kelių ministeri
ja apimtų tiktai svarbiausias susisiekimo ar
terijas, turinčias reikšmės tarptautiniam su
sisiekimui. Pinigai visose septyniose valsty
bėse turėtų vieną kainą ir vertę, bet jų pava
dinimai galėtų likti ir skirtingi kiekvienoje 
šaly. Finansų ministerija rūpintųsi daugiau
sia bendrais muitais ir muitinėmis, kitos gi 
finansų srytys būtų decentralizuotos ir žy
miausia dalimi liktų paskirų valstybių žinio
je. Pasiuntinybes ir konsulatus galėtų laikyti 
ir atskiros valstybės, panašiai kaip Britų do
minijos. Pavienė nuomonė negali drįsti tokį 
projektą detalizuoti. Užtenka čia patiekti tik 
keletą sugestijų tolimesniam galvojimui.

Baltoskandijos idėja jan turi savas 
tradicijas

Nekalbėsime čia apie Švedijos karalių 
pastangas sujungti visus kraštus aplink Bal
tiją septynioliktame ir aštuonioliktame am
žiuose. Bet ir tos pastangos turėjo labai žy
mių lietuvių pritarimą, kaip pavyzdžiui, ku
nigaikštis Jonušas Rądvila septyniolikto am
žiaus pradžioje. bio'i S

Pirmojo pasaulinio karo metu (1914-18) 
Šiaurės ir Baltijos tautų suartėjimą Švedi
joj propagavo Stockholmo burmistras Lin- 
dhagen, plačios vizijos vyras. Jam pritarė tik 
nedidelis švedų idealistų būrys. Iš Lietuvių 
šono tą pačią idėją skelbė Skandinaviją pa
žįstą žymūs vyrai, kaip Dr. Jonas Šliupas, 
kanauninkas J. Tumas - Vaižgantas, filoso
fas St. Šalkauskis, finansų ministeris M. Y- 
čas ir kiti. Dr. J. Šliupas ir kan. J. Tumas- 
Vaižgantas parašė tuo klausimu ir knygeles. 
Ypač nuoširdi žymaus mūsų rašytojo ir visų 
mylimo kunigo ir humanisto Vaižganto kny
gelė, “Aplink Baltiją” (Vilnius, 1919 m.), iš 
kurios prisiminimui čia pacituosiu tik keletą 
eilučių:

“Be pramonės ir pirklybos, su skandina
vais dėtis mus verste verčia dar jų kultūra. 
Kam gi taip toli siekti, turint pašonėje prū
sus? Turėti turime savo panamėje aukštos 
vokiečių kultūros- Tik kas iš to, kad ji mums 
mažą teprigyja? Prigijo ūkio kultūros (bent 
kiek, kai kur Žemaičiuose); prigijo namų 
tvarkos (taip pat Žemaičiuose). Kodėl gi: 
bent kiek, ne visoje pilnumoje? Todėl, kad 
vokiečių kultūra, kad ir labai aukšta, yra ne

natūrali, dirbtinė, varu išvąrytą, veržte iš
veržtą. Ji neišaugo iš pačios liaudies, tik bu
vo auklėjama valdžios aukštybėse, lyg šilka- 
daržiuose žiemos laiku vasaros augmens ir 
gėlės, ir jau gatava buvo perdiegiama į so- 
džių”.

Skandinavijoj: “Žmonės darbštūs, švie
sūs, bendrojo ir specialiojo mokslo rągavę, 
kad iš mažo pąsidarytų sau sotumą ir net 
turtą; ramūs, tylūs, blaivūs, teisingi, apsiė
jimu švelnūs; ką apsiima, tikrai ir paskirtu 
laiku išpildo, savo žodžio ant vėjo neleidžia, 
kits kitu todėl pasitiki, mandagūs, paslankūs 
ir, nesiskubėdami, spartūs darbe ir ėjime”. 
(10 pusi.).

1918-1920 m. Ęaltiją supančių tautų są
jungos idėja šildė gal tiktai pęlitinįų roman
tikų galvas: lietuviai, latviai, estai garbino 
skandinavų kultūrinių laimėjimus ir jų ūkiš
ką gerovę, mažos grupės švedų karinįpkų at
vyko savanoriais padėti Baltijos kraštams 
kapiąųti prieš rusų imperializmą, kurs tuo
met nevykusiai baudę užgniaužti Bąltijos 
tautų auštančią laisvę. Vėliau švedų kalba į- 
žengė į visus Baltijos universitetus, o lietu- 

./yių ir latyių;kkJbos susilaukė lektorių Skan

dinavijos universitetuose. Daug buvo ir kitų 
ženklų, rodančių didėjančią draugystę abie
juose Baltijos krantuose.

Po dabartipio kąro gaįi kilti užsimojimų 
drąsiau spręsti platesnių regionų problemas. 
Tuomet Baltoskandijos klausimas galėtų su
silaukti ir stipresnio dėmesio. Baltoskandi
jos konfederacijos suprgąnizavimas juk pa
gelbėtų išspręsti net tokią painią Rytprūsių 
problema- Abu dar lietuviški Nemuno kran
tai turėtu grįžti Lietuvai, o Mazurijos ęžerų 
zona ,dąr tebekalbanti lenkiškai, turėtų tekti 
Lenkijai. Bet ką daryti su likusiaįs beveik 
dviem milijęnais vokiečių tąrp Kąraliaučįaus 
ip Dancigo? Jei ta Rytprūsių dalis pasiliktų 
Vokietijai, tąi Lenkijos padėtis vėį būtų įa- 
bąi apgailėtina. Bet prijungus Rytprūsius 
prįe Baltoskandijos kaip autonominį vienetą, 
kaip konfederacijos savystovę dalį, Lenkijos 
stratęginė padėtis labai pagerėtų, nebebūtų 
“koridoriaus” klausimo, ogi Rytprūsių pa
tiems vokiečiams geografija diktuoją pasi
rinkimą: ji.ems patpgiau būtų dėtis prie ipa- 
žesųių tautų sąjungos, kur jų teisės savaimi 
susilauktų visai lygaus ir tolerąntiško trak
tavimo. (Bus daugiau)



Antradienis, Vasario 17, 1942 darbininkas

Ten, Kur Prasidėjo Naujas Karas
(Tąsa) , tis japonų žingsnis būtų į

Iš visų salų Java yra tir- AustraliM; 
ščiausia apgyventa ir la- . Ąusttajųa yra daug maz
biausia modernizuota. Ji ‘ok.'° dldUD1,°’ ka*P Jung- 
yra tokio didumo, kaip II- fPes Amen^oą Valstybes, 
linois valstybė. Bet Illinois ** tutn tlk
valstybė neturi pilnai 8 l‘ek- k,ek New Yo£ko 
milijonų gyventojų, o Ja- stas- tel yra aPle 7 
va turi net 42 milijonus. nua‘ ... ,
Jų tarpe krikščionių visai , Austrabja yra kraštas,
nedaug. Apaštalų sostas į kar» sunku g,nt> ^ ‘engva 
tuos gyventojus kreipia Į“k*™“ti. Australija yra 
ypatingą dėmesį. Prieš ke- keistas krasUs. Didelę jos
lėtą metų šventasis Tėvas uama ‘3™*: Tlk ry" 
Maldos Apaštalavimo Dr- tims jos pakrastis tegau- 
jai buvo paskyręs intenci- na pektinai lytaus ir tu
ją už atsivertimą Javos ye sPlecia8? ,gyven-
gyventom t0Jai- Ta PaJunne> lytingo

Ant salos Javos dabar Juosta nuo jūros
koncentruojasi didžiosios 4e81t«sl.a aPle . rayh* 
alijantų jėgos. Toje saloje 40 "uos- AustrallĮ°?. gy‘ 
randasi sujungtų anglų, ''eato« sP»eciasl s.es,uose 
olandų ir amerikiečių jėgų didžiuosiuose pajurimuo- 
vadovybė. “ “‘Stuose. Yra sakoma.

Visos salos pasižymi ne- kad iei Pneso, ka™ J.4*™1 
išpasakytais gamtos tur- mibrmutų j tų didžiųjų 
tais. Ypač brangintinos y- mlest,ų ,uostus' 
ra žibalo versmės, kurių ar“otP suvlals 8^1 Pa’ 
Japonijai trūksta. Toliau slektl , pusę Australijos
ten gausiai užderi ryžiai, gyyen °JM;
tabakas, gumos medis, ar- , Australieciai yra narsus 
baU, kava, kokosinės pai- *arelvlap bet jų nedaug 
mos , cukrinės lendrės. Be ta- u Australijos
Ten auga brangintinas kare,"?'J . fabar . r“?asl 
medis, iš kurio chininą y- Anglijoj ir Afrikoj. Dabar, 
ra gaunama. | kai reikia sulaikyt, japo-

Kokosinės palmos, ku- nus- tel Australija genau- 
rios gausiai auga tose sa- sia *». P?darytl' Bet
lose yra vienas iš svar- neSah deltb- kad austra'

AR JIE GAILISI? — Tai italai kariai pakliuvę j britų nelaisvę jLifoįjps 
fronte. Atrodo, kad jie kaip artistai teatro scenoje patenkinti savo pasi
sekimu, tik ar jiems toks pasisekimas patinka?!

Todėl jie stengiasi pagrob
ti salas netoli Australijos. 
Tose salose įsitaisytų lėk
tuvų stovyklas, iš kurių 
statytų pavojun iš Ameri
kos atplaukiančius laivus.

Vienų ar kitų pasiseki
mas priklausys nuo grei
tumo. Jei Amerika ir An
glija suspės laiku pribūti 
į Australiją su karinėmis 
jėgomis, jei tos jėgos vir
šys japonų jėgas, tai ali-

biausių pasaulio vaisinių 
medžių. Jos vaisius prade-

liečių nedaug tėra.
Tik trečdalis Australijos

-I

DrauHniagumos Veiklumas

NAUJOSIOS ANGLIJOS
A.L.R.K. FEDERACIJOS Apskričio

SEIMELIS
SEKMADIENĮ.

Vasario -February 22 d., 1942
Sv. Pranciškaus Parap. Bažnyčioj ir Svetaine).

Bradford St., Lawrence, Mass.

9:30 Iškilmingoji Šv. Mišių Auka. Atnašauja kun. J. 
Balkūnas, Maspeth, N. Y.
Komunija.
Pamokslas. Kun. K. Vasys, ALRK Federacijos N. 
A. Apskr. Dvasios Vadas.

11:00 Pusryčiai - pietūs.

12:00 Registracija. Atlieka Federacijos Apskričio Val
dyba.
Ženklelius įteikia Alena Saulėnaitė iš Lowell ir 
T. Mitchell, Nashua, N. H.

Amerika g'u.li- labai pato-tąip, kaip japoųąį, tai tada 12:301. Seimelį atidaro A. Zavetskas, Apskr. pirm. is 
• --j. * - -i  __ _• Ps m brido- a Massgioje vietoje. Kelias jai Amerikos interesai ten 

atdaras į visus vandeny-gali būti milžiniški, nes 
nus. i kiniečių tauta yrą milži-

Iki šiol šiaurinė Atlanti- niška.
ko dalis buvo svarbiausias! Tai ; ,ki Ap}enkos
ir didžiausias pasaulio jnteresai Tolimuosiuose 
vandenų kelias Juo plau- R Uose nebuvo A.
kincjo daugiau laivų, negu merikai ižrfikavi.
po visus kitus vandenynus mo dg, to • įanĮ stotį A.
d^<tai] j merika dėl tų interesų ir

Todėl Pacifiko vandeny- n^įįtų karan ėjusi. Ame- 
nas, kur dabai prasidėjo rįka įr nepra(įėjo to karo.

Cambridge, Mass.
2. Malda. Vadovauja Kun. K. Vasys, Apskr. Dva

sios Vadas iš Worcester, Mass. -
3. Himnai. Gieda visi. Vadovauja muz. P. Sakas,

Lawrence, Mass.
4. Į Prezidiumą ir Komisijas siūlomi šie asmenys:

A. Prezidiumas: Kun. Dr. K. Urbonavičius, gar
bės pirm., So. Boston; Antanas Kneižys, pir
mininkas, Norwood, Mass.; Vladas Paulaus
kas, vice-pirm., Lowell, Mass.; Mokyt. L. Šu- 
kiūtė, I rast., Brockton, Mass.; Mokyt. E. Ok- 
saitė, II rast., Brockton, Mass.

B. Rezoliucijų Komisija: Kun. Dr. J. Vaškas, 
MIC., Thompson, Conn.; Dr. Pauliną Luzec- 
kas, Cambridge, Mass.; Prof. P. Galinis, Dor
chester, Mass.; Adv. A. Young, So. Boston, 
Mass.; Mokyt. Ona Pakštienė, Worcester, 
Mass.

C. Mandatų Komisija: V. Dzedulionytė, Lowell, 
Mass.; K. Nadzeika, Nashua, N. H.; J. Šauki
mas, Lowell, Mass.

5. Sveikinimai: Kunigų ir Darbininkų vardu, Kun.
Dr. K. Urbonavičius, So. Boston; L. Vyčių var
du — P. Razvadauskas, So. Boston, Mass. Or
ganizacijų ir Draugijų vardu — Kun. K. Vasys, 
Worcester. Sodaliečių vardu — O. Pazniokaitę, 
Norwood, Mass. Studentų vardu — Kun. Dr. J. 
Vaškas, MIC., Thompson.
Kiekvienas kalba apie 5 min. Sveikinimų teks
tai tilps spaudoje. Kiti sveikinimai bus priimti 
raštu, įtraukti protokolan ir paskelbti.

6. 1941 m. Federacijos Seimelio Protokolą skaito
B. Jakutis, rašt.
Pastabos. Pertrauka.

jantai ten atsigriebs, ja- naujas karas, Amerikai ir o ta Jarė ja ija BeV
......... ............ visam pasauliui buvo ant-kaip Amerikai rūpėjO!

rąeilis kelias. Bet dabar remti A uj Europoje 
tame yandenyne didžiųjų nu0 naciškos Vokietijos, 
tautų interesai ,taip susi- įaįp jygįaį Amerikai rūpe
sniojo, kad, įs tos pne- jo mti An lijos intere.i 
zasties ten neįkūrė toks sus ToIimuosiuose Ry. 
karas, kokio nėra ten buvę tuQse įr ui ; a inti Ki.. 
nuo pasaulių pradžios. To- nij nu0 j ijos į.
dėl Pacifikas pradėjo^ Amerika, remdama 
smarkiai Konkuruoti su Kinij ir A lijos intere. 
Atlantiku. Po šio karo ga- Japonijai pa-,
h būti taip, Kad, kaip se- tikti Raį Amerikos 
man Vi_durzemi_n.es juros ma Kinijaį įr A ,ijai dįj 
reikšme sumažėjo tai da- dgj kaį Amerika uždarg: 
bar gali sumažėti Atlanti-.^ durįs Japonijos šil.Į
°r5^ i ■ kui ir kitoms jos prekėms,!
Dabar siaurines Amen- kaj Amerika nustojo j 

kos rytinėse pakrantėse- nįjai duotį 
tarp Panamos ir Labrado- ,įnJ J kitag k kaį A. 
ro guli daugiau, negu 100 meriRa įšaldg fcsančius 
didelių uostų Dar daugiau Ja ijos ini ui Ja.i
JI S1" E'U™P0S, -pa: ponija aiškiai pamatė, kadi cios tautos tun jvainų tik-, krautose. Ten jie driekias. p gamas 'nejuokaujaJ 

šių. Viena is karo pnezas- nuo Norvegijos pakrančių, „ d j iįa jn.į
cių yra medžiaginiai įsro-'iki Ispanijos pakrančių.. | ;u av0 ,įj

ponai bus supliekti. Jei 
ne... Tada alijantai turės 
žiūrėti, kaip pritykoti prie

de nešti nuo septintų me- tetinka ūkiui. Ryti- Japonijos iš kitos puses
- ,c'^1’acTada Amerika žiūrės ar 

nebus galima į Japoniją 
kibti nuo Alaskos. Tas ke
lias Amerikai į Japoniją 
daug trumpesnis. Tuo ke
liu Amerika pasiektų Ja
ponijos centrą. Bet kadan
gi svarbu neprileisti japo
nus pagrobti Olandų ir an
glų salas ir pagalios Aus
traliją, tai Amerika savo 
akis nukreipus į tą pusę.

tų ir neša veik per 100 me- ?es Pakrantes, ir is dalies 
tų. Kiekviena paima per aaunnes pakrantes tepa 
metus atneša nuo 30 iki t,nkam0.s: Jos kaip sykis 
40 riešutų. Tų salų palmos gulls Japonijai
atneša permetus apie 8 Yra gahmas daiktas, kad
bilijonus riešutų. Jų daug dabar AngllJa ir Amarlka 
suvartoja vietiniai gyven- ?abe_na I Australų, dide- 
tojai. bet daug išgabena- les Jegas’ kunaa valandaJ 
ma j viso pasaulio kraštus. lsmuslls Panaadas Pnes 

Dalį didelės Borneo sa- JaPonus- Australija tokiai 
los japonai jau turi savo ka™°Į“e*«s koneentraci- 
rankose. Pagrobė Us da- Jai tlnka dauSehu. zvilgs- 
lis, kur yra žibalo vers- "“»■ Kariuomenes ten 
mės. Anglai ir olandai, tas koncentravimas stiprina 
vietas apleisdami, išgadi- krasto aP8auga' Austraji- 
no žibalo šulinius. Yra sa- ?a tur* užtektinai maisto 
koma, kad praeis pusė,lsla,kymul kellų mlllJ°nlJ

AMERIKOS INTERESAI 
IR KARAS

Tautos kariauja ne dėl 
vienos kurios nors prie
žasties. Visos kariaujan-i- kareivių. Australijos pra-

7ihfll^š°tn^qąnrnjyS'mon^ nemenka ir ten būt 
semtis žibalo iš tų įssprog-, f. • . . . .. . ,
dintų versmių. ,gall”a Prisigaminti gl"k’

■ Jų. Todėl ten reikia tik ka-
AUSTRALIJA Iriuomenę sugabenti.

Jei Japonijai pavyktų Japonija nujaučia, kad 
pagrobti anglų ir olandų Australija gali tapti ali- 
didžiasias salas, tai sekan- jantų atsispyrimo punktu.

metų iki

Sakoma, kad ši sidąbrinė Peršiška katė-gražuolė 
puikiausiai atrodė Cat Club Show, Los Angeles, Calif.

kavimai. Dabar pažiūrėsi
me, kaip dabartinis karas 
paliečia Amerikos intere
sus.

Vandeniniai keliai nuo 
senų senovės buvo geriau
si susisiekimo keliai. Tie 
keliai ir dabar tokiais te 
bėra. Ir jie liks tokiais tol, 
kol oro keliai jų vietą už
ims.

Senovėje tik upės, ežerai 
ir nedidelės jūfos ir di
džiųjų vandenynų pakran
tės tegalėjo būt naudoją- 
mos susisiekimui. Tas bu- 
vo dėlto, kad tąsyk ųebuvo 
didelių laivų ir nebuvo ži
noma garo jėga. Tą syk 
varomoji jėga buvo vyrų 
raumenys ir vėjas.

Per ilgus metus Vidurže- 
minė jūra buvo svarbiau
siu vandenų keliu. Tautos

Jungtinių Valstybių lai- už lm01imu 
vams pasiekti Pietinės A-!
merikos uostus trunka ir, Per šį karą Amerika nę-, 
ateįna veik tiek pat, kiek sitiki nieko ypatingo lai-į 
ir Europos uostus. Bet mėti ir nieko_ ypatingo ne-:
Jungtinių Valstybių pre- gab pralaimėti. Amerika, 
kybą su Pietų Amerika ten valdė Filipinų salas ir, 
nėra labai išvystyta. Todėl keletą kitų nedidelių salų. j 

' iki šiol Atlantikas Jungti- Bet Filipinams jau buvot 
nėms Valstybėms buvo di- nutarta visišką nepriklau-i 
džiaųsįos reikšmės. somybę suteikti 1946 m. j

Pacifiko reikšmę, kaipo Todėl Amerikos svarbiau- 3;3o Pertrauka 
vąndenynio kelio, mažina sias ir pamatinis tikslas 
ta aplinkybė, kad jis yra Tolimuosiuose Rytuose y- 
be galo .platus ir didelis, ra apginti nuo japonų fiii- 
Tiesa, jįs prisėtas salų sa- piniečius, kiniečius ir An
telių, bet jos yra mažos ir gbjos ir Olandijos ten val- 
bįzniško išrokavimo jose domas žemes ir kitus jų 
ląivams apsistoti nėra. interesus tuose kraštuose:.
Tos salos tinka tik apsirū-( Amerika spėjo, kad Japo- 
pinįmui reikalingais toli- nija gal ir išdrįs paskelbti 
mesnei kelionei daiktais— karą Anglijai. Spėjo, kad’ 
kuru, tyru vandeniu, mai- Japonija bandys pagrobti

2:00 1. Paskaita. (Gyvenimo Problemos) 
baliauskas, Cleveland, Ohio. 
Pastabos. Poilsio 2 min.

Adv. S. Ga-

o.

Referatas (Papildančia tema) Prof. A. Vaičiu
laitis, Thompson, Conn..
Pastabos. Poilsio 2 min.
Ko-referentas (Aplikąvimas idėjų gyvenime) 
Kun. J. švagždys, Brockton, Mass.

3:4ą Svarstymai. Skaitymas Rezoliucijų. Rinkimai. 
5:00 Pertrauka. Poilsis. Vakarienė.
6:00 PROGRAMA:

1. Koncertas. Šv. Pranciškaus parap. Choras. Vad.
muz. P. Sakas.

2. “Teismas”. Kaltinamas 
TAŽAS”.

‘PASYVUSIS SAB0-

kurios gyveno palei tą jū
rą, buvo galingos, turtin
gos, kultūringos, progre- 
syviškos. Palei tą jūrą iš
dygo, išaugo ir išbujojo 
Europos civilizacija. Ta 
jūra laipsniškai savo 
reikšmės neteko, kai buvo 
atrasta Amerika. Tąsyk

stu ir tt. Tos milžiniškos Anglijos ir Olandijos že-'
Pacifiko tolumos trukdo mes Tolimuosiuose Rytuo- 
prekybą. Išgabenamų ir se. Tokiame atsitikime A- 
įgabėnąmų prekių kainos merika rengėsi ten remti, 
turi būti aukštos^ Toliau Angliją panašiai, kaip kad 
per tą vandenyną Ameri- rėmė ją jos kovoje su na- 
kos prekės eidavo į Japo-‘ciška Vokietija. Bet Ame- 
piją ir Kiniją. Japonija rika nesitikėjo, kad Japo- 
buvo neprastas Amerikos* nija išdrįs pradėti karą sy- 
kostumeris, bet Kinija ge- kiu su Anglija ir Amerika, 

ėmė kilti kitos tautos. Kilo pu kostumeriu negalėjo: Todėl Amerikos karinės 
Ispanija, Portugalija, O- būti dėlto krašto žmonių’jėgos Tolimuosiuose Rv- 
landija, Prancūzija ir pa- biednuipo. Jei po šio karosuose nebuvo didelės ir 
galios labiausia iškilo An- tuose kraštuose užstotų Japonija gali “mąndravo- 
glija. naują gadynė, jei kiniečiai!ti”. G-s.

Vandenų kelių žvilgsniu imtų progresuoti panašiai! (Bus daugiau)

Kaltinamieji: Prof. P. Galinis, Ph. D., Dor
chester, Mass.; Ases. J. Jekavonytė, Brock
ton, Mass.
Skundėjai: Adv. S. Gabaliauskas, Cleveland, 
Ohio. Adv. J. Cunys, West Roxbury, Mass. 
Gynėjai: Adv. Ben. Sykes, Norwood, Mass. 
A. Kneižys, “Darbininko” Redaktorius. 
Teisėjai: Juozas B. Laučka, “Amerikos” Re
daktorius, Brooklyn, N. Y.
Liudininkai: A. Grabijoliūtė iš So. Boston; 
T. Versiackas iš Lowell; L. Švenčionienė, R. 
Cook. B. Sinkevičiūtė, J. Andrukaitis, P. A- 
losky, C. Remeitis įr kt. iš Lawrence, Mass. 
“Jury”: Profesionalai ir vietiniai.

Seimeliui įnešimus bei pasiūlymus prašome siųs
ti: Rev. F. M. Juras, 94 Bradford St., Lawreuce, Mass.

Vi_durzemi_n.es
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“O. K., p. Prezidente, mes at
liksime darbą'”

Tai Amerikos pramonės ir 
darbininkų vienbalsis atsaky
mas į prezidento Roosevelto pa
reikalavimą dėl milžiniško skai- 
tliaus lėktuvų, tankų ir laivų. 
Kiekviena rasė, kiekviena tiky
ba šioje šalyje prisidėjo prie 
kovos duoti mūsų kareiviams PabV£stl 
pakankamai ginklų sutriuškin
ti ašį.

“Jūsų žodžiai”, jis sako, 
“duoda naujos drąsos ir naują 
pasitikėjimą 30,000,000 pirmos 
ir antros kartos Amerikos pilie
čių, kurie pasiryžę pašvęsti visą 
savo narsumą, stiprybę, turtą 
ir net gyvastį, jeigu taip būtų 
reikalinga, pergalei.

“Mes priimame jūsų įsakymą 
mūsų energijas apsi

saugoti prieš sukilimą, rasinę
i diskriminaciją ir ugdijimą ne-

OPM ofisas (Gamybos Admi-' ir (tarimo mūsų
nistravimo ofisas), valdiška į- Pilieauose- Jas kalbėjote už
staiga, kuriai įvykdinimas pro- nemokrat.ja Demokratija da-

ha rgramos pavestas, tuoj pažadėjo
visą programą remti, šiais žo- “Demokratai ir Respublikonai 
džiais: Kongrese užgyrė jo kalbą. Se-

“Prezidentas nustatė mūsų natorius Glass, iš Virginijos, 
tikslą. Mes visas savo spėkas Senato seniausias narys, pa
naudosime tam tikslui. į reiškė visuomenės bendrą nusi-

“Mes duosime mūsų kariuo- statymą kaip jis sakė — “Jeigu 
menei 60,000 lėktuvų 1942 m. mes kovosime taip puikiai kaip 
Mes jiems duosime 45,000 tan- jis kalba, mes laimėsime šį ka- 
kų. -Jie gaus 20,000 priešlėktu- rą”.
vinių kanuolių. Ir mes paga
minsime 8,000,000 tonų laivų. VYRAI PRIE DARBO 

“Šiuos daiktus mes pagamin-i Šį atsakymą remia vyrai prie 
sime subendrintomis pastango- darbo — pietų kalniečiai, jan- 
mis. Šie dalykai įvyks iš min- kiai (Yankee), mechanikai, lie
čiu, širdžių ir rankų 130,000,000 tuviai, angliakasiai, prancūzai- 
laisvų vyrų, moterų ir vaikų. , kanadiečiai, čekai, jugoslavai.

»»«■

Ašies TRUMPŲ-BANGŲ 
PROPAGANDA

r“Tik laisvi žmonės gali at-, švedai, vokiečiai 
siekti to tikslo. Mes galime pa- čiai Visi! 
daryti. Mes tikrai padarysime”.Į Italas suleidėjas (plieno) va

Pranešimą pasirašo vyriausi karų pakraščio laivų

Amerikie- į

I,

gamybos administracijos direk-' pramonėj sakė —
S. Knudsen ir

abudu sveti-
toriai, William 
Sidney Hillman, 
mos kilmės.

Teisdaris Ferdinand Pecora
gimęs Italijoj, telegrafavo p. 
Rooseveltui vardan Amerikos 
Vieningumo Legiono.

Iškilęs gaisras New Yorko mieste,kur šešių aukštų namas skendo ug
nyje, ugniagesiai pakėlę savo ilgąsias kopėčias, rizikuodami gyvybes, 
lipa paskirtas užduotis atlikti.

go plieno dirbtuvėje. Amerikos- deną — geležinį kryžių — ir še- medžiagą ir įrankius...
statymo norvegas jūreivis prižadėjo — šis kitus medalius, 

Mussolini “jūs pagaminkite šautuvus ir narsumas užsipelnijo
su jo naciu bosu ir japonais, mes juos pristatysime, kur jie nėję karėje.

Trys ašies jėgos plačiai varto
ja trumpų - bangų perdavimus 
(broadcasts) per radiją, psy- 
chologinio karo kampanijoj, su 
tikslu ugdyti sumišimą ir nepa
sitikėjimą tarp Suvienytų Tau
tų, pagal surinktų žinių apie 
ašies propagandą užrekorduotą 
šiame krašte. Valdžios darbi
ninkai seka ir analizuoja per
davimus per radiją. Nors Jung. 
Valstybės neapriboja klausy
mą perdavimų, kaip daroma to
talitarinėse šalyse, bet valdinin
kai dažnai įspėjo
netikėti į ašies propagandos 
gudrumą ir neteisybes.

Ašių teknika nekomplikuota. 
Nacių perdavimai Jung. Vals
tybėms, pavyzdžiui, Amerikos 
klausytojams pranešė, kad bri
tų jūrininkų sluogsniai džiau
gėsi mūsų nuostoliais Perlų 
Uoste. Ir pačiu laiku naciai An- 

: glijai per radiją pranešė, kad 
Amerikos admirolai slaptai pa
tenkinti nuskandinimu laivų 
“Prince of Wales” ir “Repulse” 
prancūzų Indo Kinijoj.

Dabartinis ašies nusistatymas 
yra pasakyti amerikiečiams, 
kad mes tapome britų valstybė, 
ir anglams pasakyti, kad Jung. 

: Valstybių karo tikslas yra pa
sisavinti turtingiausią dalį bri
tų imperijos. Amerikiečiai, sa
ko perdavimai iš Berlyno, nepa

kiečius, kad jie tikėdami į len
gvą pergalę, kiek nors nusilp
nintų jų karo pastangas.

Šitos ašies pastangos kaip tik 
sutinka su kitu ašies propagan
dos nusistatymo tikslu. Nuo 
Perlų Uosto įvykių, Berlynas ir 
Roma stengiasi koncentruoti 
amerikiečių visą atydą į Pacifi- 
ką. Iš Vokietijos ir Italijos per
davimai dažnai pareiškė, kad 
nacių ginkluotos jėgos neturėjo 
jokio plano užpulti šį kraštą, 
kad tai negalimas dalykas. Pa-

amerikiečius čiu laiku, jie padidina kiekvie
ną japoniečių laimėjimą Pacifi
ke, ir sako, kad Amerikos lai
vynas yra visiškai sunaikintas, 
ir jie bando įrodyti amerikie
čiams, kad mūsų vakarinis pa
kraštys yra nesaugojamas. Tos 
propagandos aiškus tikslas yra 
išgąsdinti amerikiečius ant 
tiek, kad jie reikalautų pertrau
kimą visų “skolinimo - nuoma
vimo” siuntinių britams ir ru
sams ir reikalautų koncentra
vimą visų pastangų Pacifike.

Bet vilingiausias ir pavojin
giausias tikslas ašies propagan
distų yra paversti konfliktą Pa
cifike į rasinį karą. Japonai, ne
paisant jų užpuolimo Kinijos, 
nori būti gynėjai Azijos azia- 
tams. Tą dainą Roma ir Berly
nas dainuoja ir atkartoja.

Visi trys bando įrodyti mūsų

kuriuos jo kos pramonė prisidės prie šių 
paskuti- nepaprastų laikų reikalavimų 

I ir nustebins pasaulį”.
bendrai, negali nuskandinti bus naudingi’. • Prašydamas sulaikyti jo var-( Nuo Hugh Fenwick, vice-pre-
laivus taip greit, kaip mes juos j Senas vokietys, buvęs seržan-'dą, nes jo sena motina vis gy- zjjentas Vultee Lėktuvų Kom-' 
statome”. (tu-mayoru kaizerio armijoj, vena Vokietijoj, jis sakė, jog “K-iokvionac VnitoJ

“Mes lie jame plieną, kad pa- nuvykęs į ofisą Mayoro Stanley, jis bandė stoti į armiją po Per-!
darius lanką aplinkui ašį”, sa- W. Church, New Rochelle mies- 
ko lietuvis, dirbdamas Pittsbur-* te, New Yorke, padėjo savo or-

ĮSIGYKITE ĮVAIRIŲ LIETUVIŠKŲ IR TARPTAUTIŠKŲ PLOKŠTHIŲ REKORDŲ
Rekordus Galima Gauti Laikraščio “Darbininko” Administracijoje

"DARBININKAS"
366 WEST BRODWAY SOUTH BOSTON. MASS.

ŠIE COLUMBIA REKORDAI PARSIDUODA PO 55*
12190-F-51 — Hurdy Gurdy — Polka

The Wine Jug, Polka—Globė Trotters’ Orch.
12191-F-52 — Golden Wedding — Polka

Bummel Petrus (Jolly Peter)—Globė Trott. Orch.
12192-F-53 — Helena Polka

Gypsy Polka—Ed. Krolikowski*s Orchestra
12194-F-54 — Barui k a Polka

Clarinet Polka—Ed. Krolikowski’s Orchestra
12195-F-55 — Chicken Polka

Emllia Polka—Ed. Krolikowski*s Orchestra
12196-F-56 — Bunny Polka

Ferry Boat Serenade, Polka—Globė Trott. Orch.
12197-F-57 — Bartender Polka

20th Century Polka—Globė Trott. Orch.
12198-F-58 — Sophie Polka

Alexander’s Polka — Ed. Krolikowski’s Orch.
12199-F-59 — Flower Polka

Fritz Polka—Ed. Krolikowskl’s Orchestra
16082-F-60 — Polka Klumpakojis

Lietuviškas Kadrilius—Liet. Tautiška Orkestrą
16086 F-61 — Polka Marcelė

Lietuvaitė Polka—Liet. Tautiška Orkestrą
16110-F-62 — šventoji Naktis — Pirma Dalis 

šventoji Naktis — Antra Dalis 
M. Petrauskas, Trubadurių Kvartetas

16111-F-63 — Petronėlės Polka
Vilniaus Polka — {dainavo A. šaukevičius 
Mahanojaus Liet. Mainierių Ork.

16122-F-64 — Kūmos Polka
Tėvuko Polka — A. šaukevičius, Mahanojaus 
Liet. Mainierių Orkestrą

16142-F-65 — Frano Polka
Paprieniokų Polka—Mahan. Liet. Mainierių Ork.

16145-F-66 — Eisim Laukan
Pragėriau Žirgeli — A. Vanagaitis ir 
J. Olšauskas ir ork.

16159-F-67 — Lietuviško Kliūbo Polka
Linksmybės Polka—Worcesterio Liet. Ork.

16135-F-68 — Naujų Metų Polka
šokikų Polka—Mahanojaus Liet. Mainer. Ork.

16192-F-69 — Trauk. Simnitki — Polka
“Ėjo Mikas”. Polka — J. Dlrvelis ir Ork.

16170-F-70 — šiaučiaus Polka
Ievutės Polka—Mahan. Liet. Mainerių Ork.

16171-F-71 — Sudiev Sesutės—Stasys Pauras, barit. 
Svajonė ir Meilė—Juozas Antanėlis, tenoras

16172-F-72 — Lietuvos Kareivių Polka
Einik Polka—Worcesterio Liet. Orkestrą

16180-F-73 — Kibartų Polka 
Vyštyčio Valsas

16182-F-74 — Lakštutė Polka
Sabas Gud. Polka—Worcesterio Liet. Ork.

16193-F-75— Marytės ir Jonuko Daina
žemaitėlių Polka—A. šaukevičius. Mahanojaus 
Lietuvių Mainierių Orkestrą

16201 -F-76 — Virginia Polka
Marcinkonių Polka—Worcesterio Liet. Ork.

16206-F-77 — Oi. Mergele
Stoviu Prieš Tavę—A. šaukevičius.
Mahanojaus Liet. Mainierių Orkestrą

16209-F-78 — Paukščių Polka
Liudvinavo Polka—Mahan. Liet. Mainierių Ork.

16227-F-79 — Okininkų Polka
Jurgio Polka—Pennsylvanijos Angliakasiai

16229-F-80 — Tyliąją Naktį
Angelai Gied’ Danguje—P. Petraitis, barit.

16242-F-81 — Lietuvaitė, Polka—Armonika, Klarnet 
ir Pianas
Močiutė, Valsas—Armonikų Duetas

16236-F-9B—— Ar Ai Tau Sese
Ulonai — A. Vanagaitis, P^Stogis

16259-F-83 — Plikių Polka
Toks Vaikinas, Polka — A. Shuck,
Mahanojaus Liet. Mainierių Orkestrą

16280-F-84 — Veskie Mane šokt — Polka
Storo Jono Polka—Shenandorio Liet. Main. Ork.

16281-F-85 — Tarpe Rūtų — Polka
Kuomet šoksi, Polka — A. šaukevičius, 
Mahanojaus Liet. Mainierių Orkestrą

16284-F-86 — Kam šeri žirgelį?
Kai Aš Turėjau — A. Vanagaitis ir 
J. Olšauskas su armonika

16299-F-87 — Erei Polka
Našlys Polka — Lietuvių Orkestrą “Lyra”

16300-F-88 — Dėdienė Polka
Lakštutės Polka — Klaipėdos Liet. Orkestrą

16302-F-89 — Gegužinė Polka
Jaunuolių Polka — V. Gulos Orkestrą

16303-F-90 — Polka Dėl Numylėtos
Virbalio Polka — V. Gulos Orkestrą

16304-F-91 — Kanapių Polka—V. Gulos Orkestrą 
Ona Polka—V. Gulos Ork, A. Vasiliauskas

16305-F-92 — Oaratytė — Polka
Beržų Polka — V. Gulos Orkestrą

16306-F-93 — Ar atsiminsi — Anglų Valsas,
A. šabaniauskas
Tai Nebuvo Meilė — Tango, A. šabaniauskas

16307-F-94 — Marš, Marš, Kareivėli
“Geležinio Vilko" Maršas, Karo Mokyklos Chor.

16308-F-95 — Dru-lia
Tu Lietuva, Tu Mano—Akiraa Biržys,
Pųpų Dėdė ir Dėdienė

16309-F-96 — Kai Aš Turėjau Kaime Mergelę 
Būk Vyras, Polka — A. Dvaronis

16310-F-97 — Jaunystės Meilė — Tango
Septintam Rojuje, Anglų Valsas—A. šabanlausk.

16311-F-98 — Mano Gitara — Tango 
Saulėtas Rytas — Anglų Valsas, 
įdainavo A. šabaniauskas

16312-F-99 — Lietuviškos Liaudies Dainelės —
Pirma Dalis
Lietuviškos Liaudies Dainelės — Antra Dalis 
A. šabaniauskas 

16313-F-1OO — Griovėsių Gėlelė
Našlaitės Kapas, Daina—Akiras Biržys 

16314-F-101 — Anūkų Polka
Pupų Dėdės Polka—(grojo Akiras Biržys 

16315-F-102 — Būk Vyras — Polka
Sukas Ratukas, Polka—A. Dvarionas 

16316-F-103 — Gražus Miško Būdas 
Gieda Gaideliai—Akiras Biržys 

16317-F-104 — Sužadėtinių Valsas
Razaliūtės Polka — Akiras Biržys,
{dainavo Pupų Dėdienė 

16318-F-105 — Gardus Alutis — Valsas
Marijampolės Polka — {grojo Akiras Biržys 

16319-F-106 — Sekminių Valsas
Obelių Polka — įgrojo Akiras Biržys 

12193-F-107 — Krakovviak — Polka
Laughing Polka—Ed. Krolikowski*s Orch. 

16320-F-108 — Kretingos Polka
Merkinės Polka—Sakalauskas, įgrojo A. Biržys 

16321-F-109 — Pasakykite Mergelės, Tango 
Kai Smuiku Groji Tu, Tango 
{dainavo A. šabaniauskas 

16069-F-110 — Gegutė Polka... Armonika Solo 
Mieganti Gražuolė. — Valsas 

16181-F-111 — Pora už Poros, Valsas
Dieduko Polka, Brooklyno Lietuvių Ork. 

16163-F-112 — Butkiškių Polka
Storų Bobų Polka... Pennsylvanijos Angliakasiai

lų Uosto įvykių, bet nepriimtas 
dėl amžiaus. Jis tada prašė, 
jog jo septyni medaliai būtų 
sulieti kulkomis, kurie bus nau
doti prieš nacius.

Lenkas mechanikas dirbtuvė
je Detroite sakė — “Mes visi 
negalime tarnauti armijoj, bet 
mes visi galime dirbti išsijuosę, 
kad užbaigus darbą laiku”.

BIZNIS REMIA 
PROGRAMĄ

Albert W. Hawks, Jung. Vals-

vyras
siryžę
savo
no .

‘Kiekvienas Vultee 
ir kiekviena moteris pa 
sunkiau dirbti ir atliks

Ameri- tenkinti kovoti po britų koman-'jotams Rytuose, kad britai 
da Tolimuose Rytuose. Tas pats! amerikiečiai su neapykanta 
šaltinis sako, kad Anglijos jū- žiūri į geltonuosius ir juos lai- 
reiviai įžeisti Amerikos jūreivi- ko niekesne rase. Tokio radijo 
ne komanda Pacifike. nuolat stengiasi įtraukti spal-

Roma raportuoja rimtus ne- vos Tolimų Rytų konflik-
susitikimus tarp alijantų mili-
tarinių

Į rytuose.
i ir

ir jureivimų 
Perdavimai

veiksmų 
iš Romos 
praneša,

te, viltyje sujungti visus pasau
lio geltonus žmones prieš baltą
jį pavojų.

Tai tie yra svarbiausi tikslai, 
kurie pasirodo iš surinktų žinių 
apie ašies trumpų - bangų pro
pagandą per pastarąsias savai
tes. Ašies radijo yra karo gin
klas. Suprasti kaip jis yra var
tojamas yra geriausias apsi
saugojimas nuo jo paseknsingu- 
mo. FLIS.

, . _ , . - Berlyno britamsdali mums paskirto pla-;, , _ . , .kad Jung. Valstybės savina bri
tų turgus Pietų Amerike. Jie 

Nuo Lincolno R. Scafe, gene- Amerikiečiams sako, kad britų 
ralinis užveizdėtojas Martin valdymas Jung. Valstybių tapo 
Nebraska Kompanijos “Žino-: oficialiai priimtas raktas, 
ma, mes galime pasiekti šias Netik tarp Britanijos ir Jung. 
skaitlines. Faktas, jog galime Valstybių ašies propagandistai 
jas perviršyti. Jeigu bus reika- stengiasi ugdyti nepasitikėji- 
linga, mes galėsime pagaminti j mą. Berlyne ir Romos radijo 
tiek lėktuvų per metus kiek ga- bendrai apsiveikią su 26 tautų 

paktu, kaip “surinkimas 26 mi- 
litarinių ir politinių palieganų”. 
Kiekvienam nariui įsakyta, kad 
bendradarbiavimas su Sovietų 
Sąjunga baigsis pasauliniu ko-

minome automobilių’

Ir panašiai kalbėjo kitų pra-
tybių Komercijos Bifto prezi- monių šakų vadai. Sakė L. W. 

' ’ dentas, pažadėjo, pilną paramą Scott Alter, Amerikos įrankių
1,689 suvienytų organizacijų.i Išdirbystės prezidentas. “Be-
Pramonės ir biznio vadai”, jis veik kiekvieną dieną gauname

MEDUS
Grynas bičių medus, kn 

rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata

*.. . - , ar kava vietoje cukraus.Šita komunizmo šmėkla yra r. , . ■< j............................ J Kas vartoja medų — to
mumzmu.

sako, “išvien veikdami su dar- kokį įsakymą, kuris mums at-
j bininkais ir su Valdžia, darys rodo fantastiškas ir neįvykdo-!38168 Mėgiamiausia
viską pagal savo išgalę... biznis mas, darbą pradedame ir su dos t^ma- Naciai,

! priima liepimą stoti prie patrio- Dievo malone, jis užbaigtas”. nuolat kartoja apie jų pasišven-
Įtiškos priedermės”. | . timą išnaikinti bolševizmą. A-

w;ikotv, t> Į Sakė C. A. Tilt, prezidentas, gies nariai reprezentuoja save,
Diamond T. Motorinių Karų kaįp dalyviai šventame kare, iš-
Kompanijos Chicagoje, “Kada Jiuosuoti pasaulį nuo komuniz-
šie fabrikai tikrai dirbs, mes su prezidento darbo programa/ . mo-

sakė — “jog nesutikimo laikas ufpils™e visą Pasaull kar0 Pa* Ašis bandė suardyti Amerikų 
praėjo. Jūs galite įsitikinti, jog buklais” respublikų pastangas įvykdyti

pramonė rems Valdžią visame “Galimas daiktas”, sako San' vienybę Rio konferencijoj. A- 
Francisco Bay laivų statytojai. į šies radijo pareiškia, kad 
“Mes turėsime samdyti daugiau

William P. Witherow, prezi-1 
dentas Pramonininkų Tautiškos 
Draugijos, kuri dažnai nesutiko

propagan
ypatingai,

na
cių Vokietijos ir fašistų Italijos 
užmanymai kaslink tų valsty
bių yra visiškai ramūs ir drau-

siame programe .
Sakė Walter S. Tower, prezi

dentas Amerikos Geležies ir’darbininkų ypatingai antroj ir 
Plieno Įstaigos, “Šiandien šioje trečioj darbo permainoj”, sako 
šalyje gaminame per 80,000,000 Joseph Moore, Moore Drydock. gingi. Bet senovinė lotynų A-
tonų plieno. Tas reiškia, jog kompanijos prezidentas. “Svar- merikos baimė Jung. Valstybių 
mes galime pagaminti 50% biausia problema yra gavimas kaip “šiaurų milžinas” atgai- 
daugiau už Vokietiją, Italiją, medžiagos ir tas galimas daik- vintą su kiekviena proga ir jie 
Japoniją ir visas jų užkariautas tas

' Europos šalis. FLIS.

slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 

uti “Darbininko” adm. 
W. Broadway, So. Bos

ton. Mass.

‘Jeigu galime pagaminti vie
ną tanką, ar vieną lėktuvą”, 
sako Henry Ford, “mes galime 
tūkstančius jų pagaminti. Ma
sinei produkcijai reikalinga tik
tai sutvarkyti komplektą. Po 
tam, viskas lengva ir darbas 
greitas”.

KĄ LĖKTUVŲ 
GAMINTOJAI SAKO

čia paduodame pareiškimus 
aviacijos pramonės vadų:

Nuo Donald W. Douglas, pre
zidentas Douglas Lėktuvų 
Kompanijos: “Gavę reikalingą

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
BODU

• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skau
da galvą, nėra energijos, palengvin
kite sau Šiuo modemiškų būdu — 
kramtykite FEEN-A-MINT. ši sko
ninga vidurius liuosuojanti kramto
ma guma pagelbės švelniai, bet tik
rai, išvalyti vidurius. Miiionai žmo
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pa- 
kramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti — sekantį rytą tikrai jausite 
palengvinimą ir vėl jausitės puikiai 
Visai šeimai pakelis kainuoja tik

amerikiečius kaltina nelemtu 
imperializmu jų santykiuose su 
kaimynais už pietinio rube- 
žiaus.

Iš vėliausių nacių perdavimų 
girdime daug pranešimų, kad 
Vokietijos suįrimas neišvengia
mas. Keista kaip tokios pasakos 
gali būti išduotos iš Vokietijos, 
nes visas pasaulis žino, kaip 
varžingai naciai viską cenzū
ruoja, ligi mažiausios žinelės. 
Šiuos pranešimus apie betvarkę 
Vokietijoj remia trumpų - ban
gų pripažinimai iš Berlyno ra
dijo su pranešimais visokių 
rimtų naminių vargų. Gal na
ciai stengiasi nuraminti ameri-

UHĮIJ.I IJJJJI ,j, ,, J

SCURVT IN DJIBCTI—Scur- 
vy, dread by-produet of mal- 
nutrition that goes hand in 
hand with war, has plagued 
African naftivaa. Photo above 
ahows one of the native vic- 

tiana of the diseaao.
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Antradienis, Vasario 17, 1942 DARBININKAS

VIETINES ŽINIOS W
l\ X ? /’

ŽINUTES

Vas. 15 d., apsivedė Juozas 
Scully su Aldona Difertaite. 
Liudijo jaunojo brolis Jokūbas 
ir Darata Grigaravičiūtė.

Kun. Virmauskis viešai dėkojo 
Seselėms, vaidintojoms, susirin
kusiems, ypatingai susirinku
siam jaunimui, kurio šį sykį 
daug atsilankė.

LIETUVOS TRISPALVE 
PER PUS MASTO

TT. MARIJONŲ MISIJOS
Gavėnios Mota 1942

Tą dieną tapo pakrikštytas 
sūnus Prano ir Uršulės (Kau- 
pytės) Vilkų vardais Pranas- 
Leonardas. Kūmai buvo Leonas 
ir Ona Petruliai.

va-Tos dienos vakare, 7:30 
landą, parapijos vaikučiai, sese 
rų mokytojų vadovybėje, gra
žiai suvaidino katalikišką vei
kalą “Desenzano Mergelė”.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadvvay,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660 

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

(pagal sutarti)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

ĮVAIROS SKELBIMAI

šiomis dienomis vieši pas tė
velius ir klebonijoje kun. J. Vo
sylius, MIC.

Antradienį, vakare, 7:30 va
landą, kaip paprastai, bus lai
komos Šv. Teresės Novėnos pa
maldos.

Tą vakarą, 10 vai. vak., reikia 
užgesyti visas šviesas ir laikyti 
jas užgesintas per 20 minučių.

Trečiadienį, pradėsime Gavė
nią. Pelenai bus barstomi po 
kiekvienų Šv. mišių, 4 vai. pp., 
ir po vakarinių pamaldų.

Po tam įvyks svarbus koncer
to rengėjų susirinkimas. Komi
sijos išduos veikimo ir finansų 
raportus. Kas turi kokius kon
certo reikalus teatsilygina tą 
vakarą.

somybės šventę, vas. 16-tą. 
Kviečiami visi į šį patrijotingą 
vakarą...

Penktadienį, vasario 13-tą d., *
p-nia George Caddie, buvusi pa- 

Penktadienį, tikimės mišiose: nel? A]ena ovarkaitė iš So. 
daug žmonių, nes kunigai ragi- Bostono ičvyko j Pietinį M 
no mažus ir didžius lankyti šv.
mišias kasdieną Gavėnios metu 
ir melsti žmonėms ramybės ir 
taikos.

4 vai. p.p., parapijos vaikai 
vaikščios stacijas.

Po pamaldų bus Mažojo Cho
ro pratyba.

7:30 vai. vak., suaugę žmonės 
vaikščios stacijas. Po stacijų 
bus laikomas svarbus Federa
cijos skyriaus susirinkimas.

REIKALINGOS kelios mote
rys rinkti vilnonius skudurius.r ! O
Penkios dienos savaitėje. Nuo
latinis darbas. Atsišaukite — 
B & B Wool Stock Corp., 229 A 
Street, So. Boston, Mass. HUB 
0458 arba 0468. (17-20-24)

PIRK NAMUS
LENGVAIS I6SIMOKCJIMAIS 
Greitam pirkimui žema kaina. 

Peržiūrėk juos. 
DORCHESTER

20 DARLINGTON STREET — mediniai 
3 šeimynų. 15 kamb., 3 toiletai. 3 furna- 
ceę. Plota.* 2490 ketv. pėdų žemės. Lengvi 
išsimokėjimai. $6000.

24 EVANS STREET — medinis 3 šeimy
nų. 18 kainb.. 3 toiletai. 3 fumaces. Len
gvi išsimokėjimai. $7,500.

11-13 FOWLER STREET — medžio ir 
akmens. 3 šeimynų. 14 kamb.. 3 toiletai. 
2 steam heaters. oil burnerjs a»t 2 aukš
to, garadžius. 4200 ketv. pėdų žemės. 
Lengvi išsimokėjimai. $6500.

Turime ir daugiau pelningų namų pa
sirinkti. Malonėkite pas mus atsikreipti.

VVildey Savings Bank
22 Boylston St., Boston.

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
lONDS 

AND STAMP

Pirmadienį, Vasario 16 d., 
1942, Lietuvos Garbės Konsu
las Antanas Shallna. kaipo le
galus Nepriklausomos Lietuvos 
atstovas, Lietuvos Nepriklauso
mybės sukakties proga iškėlė 
Lietuvos trispalvę ir ją nuleido 
per pus masto. Reiškia, vėliava1 
apsigaubė gedulą. Nes jos re- Į 
prezentuojama valstybė yra! 

' priešo okupuota.
Lietuvos Garbės Konsulas 

, Antanas Shallna, kurio oficia
lus adresas yra “Darbininko” 
name. 366 W. Broadvvay, So. 
Boston, Mass., iškėlęs vėliavą 
nuo ryto ir ligi vakaro
trispalvės laisvą vingiavimą 
švelnaus vėjelio globoje ir skai
sčios saulutės spinduliuose. Rei
kia manyti, kad kiekvieno pa
vyzdingo lietuvio širdis irgi 
ilgėsis ir sieks, kad Lietuvos 
laisvoji trispalvė vėl plasnotų 
ten, kur šiandien jau ji pamin
ta. Taigi, tegul meilė Lietuvos 
dega mūsų širdyse...

tą pas savo vyrą, kuris yra pa
skirtas viršininku mokykloje 
Fort Bennington, Georgia. Ji 
mano ten gyventi tris mėne
sius, kol jis užbaigs savo kur
są. Po to, nežinia kur Dėdė Ša
mas jį paskirs.

Linkime geriausių sėkmių.
Rap.

DĖKOIA UŽ 
KALENDORIUS

IŠ LDS 1-mos KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Sekmadienį, vasario 15, 1942, 
3 vai. po pietų, “Darbininko” 
salėje, įvyko LDS 1-mos kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Priim
ta nauji nariai: Domininkas 
Bučys, Tarnas Jakavonis, Vac- 
las Balutis, Ignas Kymantas. 
Kiti bus prisaikinti sekančiame 
susirinkime. Skaitytas laiškas 
iš Lietuvių Piliečių South Bos
tone draugijos, kuriuo buvo ra
ginama kuopa išrinkti savo at
stovus ir prisiųsti į sudarymą 
bendro komiteto dėl padėjimo-
pagelbėjimo šio karo laiku dirb
ti pagelbinius apsigynimo dar
bus šioje apylinkėje. Atstovais 

is apsiėmė savanoriai: StasysSekmadienį daug South Bos- ‘ • Mrs. Anna Romonosky 
toniečių važiuos Lawrencan, įBridgeport, Conn. dėkoja už ka-, Griganavičius ir Tarnas Jaka-
N. A. Lietuvių Katalikų seime- ’ lendorius ir prisiunčia SI.00 
IĮ. Kurie pasiliks kviečiami lan- ; spausdinimo išlaidoms padeng- 
kytis į Graudų Verksmų pamal- j ti.
das, 2:30 vai. p. p. Po to kvie
čiame sueiti į Kun. A. Naudžiū
no išleistuvių parengimą.

Koncertui ir dąrbuotei dėl jo 
praėjus, reikia imtis šios lais
vos šalies karo reikalais. Jauni
mas registruojasi tarnybai. Ki
ti privalome teikti jiems reik
menų.

Vas. 23 d., 7:30 vai. vak., Mu
nicipal salėje, Federacijos sky
riaus ir jo prietelių vadovybėje, 
yra ruošiamas patrijotingas 
parengimas. Kalbės F. E. Bur- 
ke, administratoriaus padėjė
jas “Mass. Defense Savings”. 
Kalbės trijų lietuviškų laikraš
čių redaktoriai. Kai kurie jų 
kalbės apie Lietuvos Nepriklau-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1298. 

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

Prot. RaSt. — Ona IvaSkienė,
440 E. Sixth St., So. Boston. Mass. 

Fin. Rašt — Marijona Markoniutė,
4115 VVashington St, Roslindale, 

TeL Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 West 7th St., So. Boston. Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, *

948 E. Broadway, S. Boston, Mass.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H St., So. Boston, Mass.

6V. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas švagždys,
601 6th St, So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis 
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Prot Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass.

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
7 VVinfield St, So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas.
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL i Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. Į čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,

Visais draugijos reikalais kreipkitės 2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
pas protokolų raštininkę. Į 492 E. 7th St., So. Boston. Mass.

Valgomų Daiktų Krautuvės

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
tus? kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
šviežus produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke

• K. Budrius iš Waterbury, 
Conn. rašo: “Labai dėkui už 
kalendorių, kuris tikrai savo 
grožiu mane džiugina. Siunčiu 
$1.00 kaipo auką.

• Anela Gust iš Simsbury, Ct., 
rašo: “Noriu jums padėkoti už 
man prisiųstą taip gražų ir 
naudingą kalendorių. Iš tikrų
jų, aš tikrai ji įvertinu ir siun
čiu $1.00”.
• J. Gintalas iš So. Boston, 

Mass. rašo: “Siunčiu $1.00 už 
kalendorių, kurį nuo Tamstų 
esu gavęs. Tikrai gražus ka
lendorius. Aš norėčiau, kad visi 
mano draugai jį įsigytų”.

V. Damašus, “Darbininko” 
bendradarbis iš Dayton, Ohio 
siunčia SI.00 ir rašo: “Šiuomi 
laišku prisiunčiu $1.00 už taip 
gražų ir širdį viliojantį kalen
dorių. Prašau man prisiųsti dar 
porą jų”.
• W. Witkus iš Brooklyn, N. 

Y. rašo: “Siunčiu $1.00 už ka
lendorių ir labai dėkoju. Norė
čiau, kad kiekvienas lietuvis jį 
gautų”.

• Mrs. Butkauskas iš W. Tor- 
rington, Conn. prisiuntė S1.00, 
pareikšdama didelį kalendorių 
mi pasitenkinimą ir pageidavo, 
kad ir kitais metais spausdin
tume panašius kalendorius.

• Pranas Kazlauskas iš Phila
Pa. rašo: “Nuoširdžiai dėkoju 
už sieninį kalendorių ir siunčiu 
$1.00 kaipo auką.

vonis. Nutarta užprašyti šv. 
mišias kuopos intencijai LDS 
Globėjo Šv. Juozapo šventėje, 
trečią sekmadienį po Velykų, 
8 vai. ryte. Į Katalikų Seimelį 
atstovais apsiėmė vykti Stasys 
Griganavičius, Pranas Razva- 
dauskas, J. Kumpa ir kiti. Pa
darytas pranešimas iš užsibai-

LANKĖSI

Darbininkų Radio 
Koncertas

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue 
Telephone COLumbus 6702 
29 Savin Hill Avenue

Dorchester, Ma&. COD J981

RMirinc Markpt rCTnlfu PiCIiRvI
irtu

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav

753 Broadway
TeL ŠOU 3120, So. Boston.

1. VVorcester, Mass. — Aušros Vartų par. bažnyčioje — 
nuo vasario 22 d. iki Kovo 1 d. — Kun. Jonas Jan
čius, M.I.C.

2. Lawrence, Mass. — Šv. Pranciškaus par. bažnyčio
je — nuo Vasario 23 iki Kovo 1 d. — Kun. Juozas 
Vaškevičius, M.I.C.

3. Lawrence, Mass. — Šv. Pranciškaus par. bažnyčio
je — (jaunimui) nuo Kovo 2 d. iki Kovo 8 d. — 
Kun. Jonas Šaulys, M.I.C.

4. Athol, Mass. — Šv. Pranciškaus par. bažnyčioje — 
nuo Kovo 8 d. iki 15 d. — Kun. Juozas Vaškevi
čius, M.I.C.

5. Pittston, Pa. — Šv. Kazimiero par. bažnyčioje — nuo 
Kovo 15 iki 17 d. — Kun. P. Malinauskas, M.I.C.

seka i 6. Roseiand, Chicago, III. — Visų Šventųjų par. bažny
čioje — nuo Kovo 16 d. iki 22 d. (jaunimui) —Kun. 
Antanas Mažukna, M.I.C.

7. Norvvood, Mass. — Šv. Jurgio par. bažnyčioje —Nuo 
Kovo 16 iki 22 d.—Kun. Kazimieras Rėklaitis, MIC. 
Jei kuris DD. GG. Kun. Klebonų norėtų pasinau

doti TT. Marijonų patarnavimu, prašoma kreiptis iki
Kovo 1 d. į žemiau pasirašiusį šiuo adresu:

2327 W. 23rd Place, Chicago, III.
Kun. K. Rėklaitis, M.I.C.,

Provincijolas.

— 8 d. — T. Justinas Vaškys.
3. Vandergrift, Pa. — Šv. Ka

zimiero Parapijoje, Kovo 6 — 
8 d., — T. Juvenalis Liauba.

4. Chicago, III. — Visų Šven
tų Parapijoje, Kovo 9 — 15 d.

na, būtent 75c. kvortą. Įsigyki
te dabar, nes pramatomas pa
brangimas.

Pirmaisiais Darbininkų 
Radio programos metais 
nepasitenkinome vien pro-, 
gramomis per radio, bet|~T- JustlnasVaškys 
parinktoji radio grupė, 
vadovaujant muzikui Ra
polui Juškai, aplankė lie
tuvių kolonijas su koncer
tine programa, šiais lai
kais taip pat planuojame 
ruošti koncertus ar kito
kias pramogas visose lie-
tuvių kolonijose, kur tik I ^P'J0^ Kovo 23 “ 
bus galima, kurių pelnas 5 “ T' Ju!itinas Vaškys' 
bus skiriamas programos 8- v'"’,

tobulini- |ceRt0 ParaPU°je. BaL 10 — 12
d. — T. Justinas Vaškys.

5. Cicero, III. — Šv. Antano 
Parapijoje, Kovo 16 — 22 d. —'

|T. Justinas Vaškys.
6. Kingston, Pa. — Švenč. Į 

Marijos Apreiškimo Parapijoje,» 
Kovo 22 — 25 d. — T. Juvena-! 
lis Liauba.

7. Brooklyn, N. Y. — Šv. Jur

josišlaikymui, 
muį.

Pereitų metų koncertas |
So. Bostone buvo sėkmin
gas. Šiais metais taip pat 
ruošiame didžiuli koncer-' 
tą, sekmadienį, balandžio- 
April 26 d., 7 vai. vakare,: NEPAMIRŠK,
Municipal Building sve
tainėje, So. Bostone. Vie-

gusio Liet. Gelb. Fondui kon- tinis Šv. Petro lietuvių pa- 
certo. Sakoma, liks gražaus pel- rapijos klebonas kun. P. 
no. Rap. Virmauskis, nuoširdus

--------------- j Darbininkų Radio progra
mos rėmėjas, paskyrė die-SUSIRGO

ĮVAIROS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis

LAIKRODININKAS
Parduodu Įvairiausios rūiies 

auksinius ir sidabrinius daiktus 

TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay. 
So. Boston, Mass.

Kad Dievas palaimintų misijų 
darbą, Tėvai Pranciškonai š. m.; 
vasario 22 d. atlaikys šv. Mišias 
ir prašo visų tikinčiųjų šia in
tencija pasimelsti.

kad Kovo 1 d., 1942 
bus rodomi svar
būs paveikslai —

Sekmadienį, kovo-March 1 d., 
š. m., 3 vai. po pietų, Šv. Petro 
par. salėje, W. 5th St., South 
Bostone, bus rodomi gražūs ju-

Oueen Ann Laundry
7-11 Ellery St„

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 
Pajimame ir pristatome 

į namus dykai.

ną koncertui ir pažadėjo <įamiejį paveikslai. Paveikslus 
paramą. Art. Rapolas Juš- rojyS Kun. K. Jenkus. Jis apie 
ka taip pat pasižadėjo pa- paveikslų turinį, taipgi suteiks
gelbėti išpildyti progra 
mą. Kviečiame ir kitų pa 
rapijų muzikus su savo 
grupėmis ir solistais da
lyvauti programoje. Tiki
mės, kad šių metų kon-

Pereitos savaitės pabaigoje 
susirgo Marijona Jeskevičienė,
LDS 1-mos kuopos finansų sek
retoriaus Juozo Jeskevičiaus 
žmona, gyv. 92 Sawyer Avė.,
Dorcehester. Ligonė paguldyta 
St. Margaret ligoninėj. P-nia 
Marijona Jeskevičienė yra veik
li ir nuoširdi šv. Petro parapi- certo programa bus įvai- 
joj ir organizacijose darbuoto- i resnė ir turiningesnė, nes 
ja. Ji išaugino du sūnų, vienas ’ kviečiame artistus, daini- 
iš jų yra klierikas ir dabartiniu ’ ninkus ir muzikus ir iš to- 
laiku Jėzuitų Kongregacijos pa- limesnių kolonijų, 
skirtas Bostono Kolegijoj mo- Prašome visų draugijų
kytojo patyrimams įsigyti. Po 
metų, tikimasi grįšiąs baigti 
teologijos mokslus.

Linkime p. Marijonai 
pasveikimo ir sulaukti 
kunigo primicijų.

daug žinių. Paveikslai palies Šv. 
Povilo, kaipo Tautų Apaštalo 
veiklą. Tą pramogą rengia Amž. 
Rožančiaus draugija ir Moterų! 
Sąjungos 13 kuopa. Įžanga į tų 
rengiamųjų paveikslų pokylį 
tik 35c. Tikietus galima įsigyti 
iš anksto pas Moterų Sąjungos 
ir Amž. Rožančiaus valdybos 
nares ir pas veikėjas. Patartina 
sekmadienio rimtam susikaupi
me praleisti liuoso laiko valan-

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav

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

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus Ir 

ligrysuojame.

Tel. ŠOU 9530

541 Broadvray So. 8oston, Masa

GRABORIAI

ir kuopų neruošti savo pa- ^elė virš minėtame parengime 
sekmadienį, ba-

greito
sūnaus

Tėvų Jėzuty Misijos
Gavėnios Metu

rengimų 
landžio - April 26 d. š. m., 
bet paraginti visus savo 
narius dalyvauti Darbi
ninkų Radio metiniame 
koncerte, Municipal Buil
ding svetainėje, So. Bos
tone.

Koncerto pasisekimas 
priklausys nuo visuome
nės susidomėjimo ir daly
vavimo.

Darbininkų Radio 
Vadovybė.

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1942 m.

Patarėjas.

S. Barasevičius ir Siinus
MOTERIS PAGELBININKĖ
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta: 

838 Dorchester Avė.
Tel COburobla 2537

Vasario 15 d. — Kovo 8 d. — 
Apreiškimo par., Brooklyn, N. 
Y. — T. Pranas Aukštikalnis, 
S. J.

Vasario 22 d. — Kovo 8 d. — 
Šv. Kazimiero par., Philadel
phia, Pa. — T. Antanas B. Mes- 
lis, S. J.

Pereitą savaitę “Darbininke” Kovo 9 d. — 29 d. — Šv. Juo- 
lankėsi Mykolas Girnius, kuris. zapo par., Waterbury, Conn. — 
tarnauja laivyne ir yra kapito-Į T. Antanas B. Meslis. S. J., ir 
no pagelbininkas. Atsilankymo T. Pranas Aukštikalnis. S. J.
proga jis nupirko savo broliui 
daug lietuvišku plokštelių ir už
rašė jam “Darbią-'.

Nuolatinis adresas:
St. Robert s Hali,

Pocifret Centre, Conn.

Tėvas J. KIDYKAS, S. J.
prašo paremti malda 
Gavėnios darbus šio
se parapijose:

Vasario 18—28 d., šv. Antano 
par., Detroit, Mich.

Kovo 1—8 d., Šv. Jurgio par., 
Chicago, III.

Kovo 8—15 d., Šv. Petro ir Po
vilo par. (Westpulman) Chi
cago, III.

Kovo 15—22 d., Indiana Har
bor, Indiana.

Kovo 23—29 d., Loveli, Mass. 
Kovo 30 — bai. 5, Šv. Andrie

jaus par., Philadelphia, Pa.

ĮSIGYKITE medaus 
KOL NEPAPRANGO

1. Pittsburgh, Pa. — Dangun 
Žengimo Parapijoje, Vasario 22 
— Kovo 1 d.— T. Justinas Vaš
kys ir T. Juvenalis Liauba.

2. etc Haven, Conn. — Šv. j • “Darbininke” dar galite gau-
Kązimiero Parapijoje, Kovo 2'ti tikro bičių medaus sena kai-

■ X- ___ ____ _____ •

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Masa

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarmei m a s Dieną lr Nakt) 

Koplyčia termenims Dykai 
Tai. ŠOU Boston 1437

8OU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS

A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graborlal Ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną lr naktį 
Koplyda termenims dykai 

NOTARY PUBLIC

O.

Tel. 8OU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

,a if £ , A — Lc:
ar
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, “Ramiai galėsiu popietį ti į vieškambarį, ponia 
praleisti”, pamanė Richar- Kvekšienė atvažiavo su 
das Milius, atsisėdęs, prie savo sūnumi”.
rašomojo stalelio savo “Gerai”, atsakė profeso- 
kambaryje. Dvi apkrautas rius Richardas, “pranešk 
kėdes knygomis prisitrau- motinai, kad greitai atei- 
kė arčiau. Richardas Mi- siu”. Tadas vėl su visomis 
liūs dėstė algebrą ir geolo- ceremonijomis atidarė ir 
giją šv. Juozapo universi- uždarė duris ir ilgai girdė- 
tete, kuris buvo priemies- josi kojų žingsniai aidin- 
tyje. Šis artumas davė game koridoriuje. Richar- 
progos kasdien sugrįžti į das atsikėlė, uždarė skai- 
namus, kadangi jis gyveno tomą knygą ir linksmame 
su savo senute motinėle, ūpe lipo laiptais žemyn.

“Vakar nupirkau mamy- * # *
tei naują kambarinį radio.
Ji mėgsta muziką, tad ir 
jai šis popietis nebus il
gus”, jis tarė sau, lyg kai- "u_olis. 
bedamas į kėdėje sukrau
tas knygas. koje gilus susimąstymas.

Nepraėjo nei pusvalan- Jis su profesorium Ri- 
dis, kaip senas laikrodis chardu išėjo į darželį pasi- 
išmušė šeštą valandą, ir vaikščioti. Visą laiką kal- 
pasigirdo kieme automobi- bejosi apie mokslo dalykus 
Iio signalas. ir apie naujas išleistas

“Svečių”, tarė Richar- knygas. Nejučiomis Ri
das. “Greičiausia Kvekšie- chardas palietė Mykolo as- 
nė atvažiavo į svečius. Ma- meninį gyvenimą, 
mytei bus ramiau ir laikas “Mykolai”, tarė jis, “žen- 
greičiau praslinks, ypatin- gi į subrendimą, ateitis 
gai kaip jos pradės kalbėti stovi prieš tave, kas ma- 
apie jaunas dienas, pralei- nai būti?”
stas Lietuvoje, Vilkeliškių “Manau stoti į karo mo- 
kaime. Neisiu su jomis kyklą”, nervingai tarė 
kalbėtis, daug darbo turiu, jaunas Mykolas, 
reikia prisirengti prie ryt- “Paskui”? pridūrė Ri 
dienos pamokų, ir yra ke- chardas.
lėtas neatsakytų laiškų. ‘Paskui, būsiu leiteinan-

Richardas, priėjęs prie tas ir kapitonas”, pasakė 
lango ir patenkinęs savo Mykolas, 
žingeidumą, sugrįžo atgal “Ar tavo troškimas bus 
prie stalelio ir rašomąja pilnas, kuomet atsieksi ka- 
plunksna braižė baltą po- pitono vietą,” užklausė 
pierą matematikos galvo- profesorius, 
sūkiais. Valandėliai pras- “Visai ne”, atsakė Myko- 
linkęs, pasigirdo senų ir las, ir nusišypsodamas tę- 
sunkių kojų žingsnių bil- sė savo kalbą: “Norėsiu 
desys. Greitai ausys paga- būti vyriausiuoju pulkau- Pusvalandžiui
vo mandagų bildenimą į ninku, ir jei atsieksiu šį Lūs po svečių išvažiavimo, das. Mažos ir didelės kai- 
duris, ir senas tarnas, Ta- savo troškimą, tai eisiu Milienė kalbėjo į savo sū- mo trobos, eilėmis išmėty- 
das, pakviestas maloniai prie pėstininkų kapitono” nų profesorių: “Labai gai- tos, teikė malonaus ir jau- 
atidarė kambario duris ir “Ar tas pilnai tave pa- la sūneli, kad buvai su- kaus įspūdžio. Pro visų jų 
įžengė į vidų. tenkins?” trugdytas nuo savo darbo, apšalusius ir aprasojusius

“Malonėkite”, kalbėjo jis Mykolas dabar pradėjo bet, Kvekšienė ir jos sū- langus veržėsi šviesos 
rimčiausia veido išreiška, nepasitikėjimo akimis žiū- nūs Mykolas toki malonūs spindulėliai.
“jūsų motina kviečia atei- rėti į profesorių Richardą J žmonės, kad tu nesigailėsi Tik viena trobelė, kaimo

Dhone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius

NOTARY PUBLIC
280 Chestnut St.

New Britain, Conn.

“Žinoma, kad ne”, pra
tęsdamas kalbėjo Myko
las, “Tuomet norėsiu būti 
grenerolas”.

Dievas ri”.širdies manai, kad
■ tau skyrė šiuo keliu eiti?” 

“Nežinau”, greitai atsa-

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

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

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

60 Ellsworth St. 
VVorcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

POSTON BRANCH 
H10 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE 
So. Boston

2271

Mykolas Kvekša, bernai
tis dvidešimts metų buvo 
malonus ir mandagus jau- 

Jo akyse spindėjo 
nekaltumas ir veido išraiš-

Naciams pagrobus Norvegiją ir suėmus visus maisto šaltinius į savo rankas, ir patiems nor
vegams reikia laukti savo porcijos iš savo okupantų rankų. Štai vaizdas vienos iš novergų maiti
nimo punktų stočių. Pirm negu norvegai gauna paskirtą dalį, jie turi išklausyti nacių pamokslo, 
koki naciai jiems geri, nes jie duoda jiems valgyti. Bet naciai nepasako, kad tas valgis norvegų ir 
kad ir jie dar maitinasi norvegų maistu.

Žiemos Naktįkė Mykolas lyg nusigan
dusiu balsu. “Manau Die
vas kiekvienam paskyrė 
gyvenimo pašaukimą.

“Eikime, matau motinėle' Buv0 graži, šviesi žiemos 
i stovi kieme ir šaukia mus'?3^^8- Aukštai danguje 
prie užkandžių”. i®??1® mėnulis Kartais jj

Mykolas, rūpestingai su- uždengdavo erdvių platy- 
sikaupęs, žengė pirmyn su^ mazas debe-
Richardu, bet jo širdisisebs. Jis greitai prashnk-ltiCildi ULi, UCL JU • j - V- - , - - .
lenktyniavo su kojomis, ir'da™- f P3^31- rodos,me- verzesi bjaurus ir nesąmo- 

nulis dar aiškiau ir svie- mngi keiksmo žodžiai. Ko 
siau švietė.

Mažutės snieguolėlės, 
mėnulio balzgana šviesa 
apšviestos, spindėjo gra
žiomis, margomis spalvo
mis. Nuo kalnelio pažvel- 

praslin- gus, matėsi gražus vaiz-

vis ausyse skambėjo jam 
paskutiniai tarti mokyto-, 
io žodžiai: “Ar iš gilumos' 
širdies manai, kad Dievas 
tau skyrė šiuo keliu eiti?”

vieną kitą valandėlę su gale, lyg atskirta nuo kitų 
jais praleidęs.” stovėjo. Joje nebuvo jokio

“Tai niekis, motinėle. Ži- žiburėlio. Pro vieną lange- 
nai, Dievas kiekvienam lį, esantį netoli durų, aiš- 

Bežingsniuojant artyn darbui turi tikslą”, pridū- kiai atspindėjo mėnulio 
prie namų, profesorius Ri- rė profesorius. “Mes daž- šviesa, nušviesdama dalį 
chardas rimtai paklausė nai savotiškai sprendžia- mažos trobelės aslos. Tre- 
Mykolo: “Ar iš gilumos me, Dievas kitaip į tai žiū- jetas vaikų, noseles prie 

stiklo prikišę, susirietę ir 
* £ * susitraukę, sėdėjo. Moti-

Septyni metai prsalinko na, netoliese ratelį pasista- 
• nuo paskutinio Kvekšių čiusi, verpė.
apsilankymo. Vieną gra-į Trobelėje viešpatavo ty- 
žią žiemos dieną paštas la- Nuobodžiai sukos ir 
nešiotojas atnešė laiškelį, birbėjo minamas ratelis.

it
i'
it Profesorius, sugrįžęs iš Vaikučiai sėdėjo tose patI---------------’ C>-C—.t—  | .

Į mokyklos, žingeidžiai pra- vietose. Motina vis 
i dėjo skaityti. ir verpė... Kartais,

Brangus profesoriau,

verpe
kada

jis keikėsi? Ogi dėl to, kad 
buvo girtas.

Smarkiai pabeldė trobe
lės duris. Vaikučiai pasi-

i
i
i

mėnulis išlysdavo iš po
Trečiadienio ryte, gruo-debesio ir jo šviesa išsis- 

džio 23 d., švento Kryžiaus kleisdavo trobelėje, ant 
katedroje, dešimtą valan-į beverpiančios motinos vei
dą iš Jo Eminencijos Kar- do buvo matyti tyliai rie- 
dinolo O’Brien priimsiu dančios ašaros. Ko ji rau- 
kunigystės Sakramentą, dojo? Gal suprasi, 
tai Viešpaties skirta man j Plačiu keliu,
Kalėdų dovana. Jaučiu šir-

i

i mėnulio

dyje tau begalo daug dė-.^au^s^u tavęs, ir primici- 
kingumo už tavo išmintin-'jy dienoje, trokštu suteik- 

; gą patarimą, kurį man ti tau savo kunigystės pa- 
i į davei septini metai atgal. laiminimą.

Šioje dienoje, žengdamas 
prie Viešpaties altoriaus, 
jaučiu, kad buvai mano 
šviesa ir giliai pasiliks 
mano mintyje tavo gražūs 
žodžiai: “Ar iš gilumos 
širdies manai, kad Dievas

Su pagarba 
pasilieku Kristuje 

Tave gerbiąs 
Kun. Mykolas Kvekšys.” 
Profesorius Richardas 

suvilgė savo akis džiaugs
mo ašaromis. Atsisukęs į

tau skyrė šiuo keliu eiti?” savo seną motinėlę tarė:
Tavo išmintingas grūdelis 
Dasėtas tą popietį į mano 
širdį, išaugino brangų pa
šaukimo Dievo vaisių.

“Tai buvo mažas grūdelis. 
Matyti Dievas nori, kad,, 
mes mažuose dalykuose ; 
platintume Jo Karalystę. |į

—
'debesėlis. Jis taip gręit 
skubinosi pralėkti, lyg de
rėdamas duoti mėnuliui 
pažvelgti iš aukštybių į tą 
mažąją trobelę.

Girtasis prišoko prie mo
tinos. Jos veidas buvo iš
balęs. Ji drebėjo. Vaikučiai 
susispaudė prie dienas ki
to.

Tėvas buvo įsiutęs. Jis 
pagriebė motiną už rankų 
ir stūmė į siena. Paskui 
koja spyrė... Vaikai pradė
jo verkti. Motina sukniu
bo. Tėvas pagriebęs linus 
suplėšė, o ratelį parbloškęs 
kojomis triuškino.

Motina žemėje dejavo. 
Vaikučiai balsu veraė. Tė
vas išbėgo į kiemą ir su
klupo sniege.

0 mažoje trobelėje verkė 
sušalę maži vaikučiai. Prie 
sienos parblokšta gulėjo 
ir dejavo motina. Iš jos 
burnos siaura srovelė sun
kėsi kraujas... Mėnulio 
šviesoje jis atrodė gražiu, 
šviesiai raudonu kaspinė
liu.

Mėnulį užslinko debesys. 
Vėjas pradėjo klebenti lan
gines.

Motina sudejavo pasku
tinį kartą ir nutilo...

Aif. Vaznonis. 
(“Ž. P.”)

gražiai nušviestu, ėjo ne
bejaunas žmogus. Jis buvo 
girtas. Kumštis sugniau
žęs, svirduliuodamas pa
mažu slinko jis mažosios 
trobelės linkui. Iš jo lūpų

Moterų Sąjungos N. Y. 
ir N. J. Apskričio 

Suvažiavimas

žiūrėjo į motiną, kuri atsi
kėlus nusibraukė nuo ke
lių pakulas ir greitai sku
bėjo durų atidaryti.
— Kas ten? — paklausė 

dusliu, prislėgtu balsu mo-X Z
įvyks vasario 22 d., 2 vai. po 

Kas . Nebepažįsti . pj^ų, Karalienės Angelų para-
Greičiau įleisk! — šaukė' pijos svetainėje, Brooklyn, N. 
uz durų. |Y 213 So. 4th St., Brooklyn,

Tai buvo jos vyras. Trijų' N. Y. 
vargstančių ir šąlančių; Visos kuopos prašomos pri- 
vaikučių tėvas. siųsti atstoves.

Motina atsklendė duris, i S. SUBATIEEė,
Mėnulį užslinko tamsus Apskričio pirmininkė.

ŠIE COLUMBIA REKORDAI PARSIDUODA PO 55$
16322-F-113 — Mano Rožė 

Kur Bakūžė Samanota.
įdainavo Anna Kaskas akomp. V. Gailiaus. 

163223-F-114 — Mergų Bėdos
Dukružėlė

įdainavo Anna Kaskas, akomp. V. Gailiaus. 
16254-F-116— AukSti Kalneliai

Ak Norėčiau
16271-F-117— Kur Lygūs Laukai

Sutems Tamsi Naktužėlė—Karo Mokyklos
Sis rekordas parsiduoda po 75c. 

T-2004-A-118 — Cutting In Polka
Waltzing on the Kalamazoo 

T-2001-A-119 — Cocoanut — Polka
Finger Polka

V-710-A-1 — Hot Pretzels — Polka
Beer Barrel Polka — Glahe Musette Orchestra

V-711-A-2 — Polka International
World’s Fair-Pasaulinės Parodos Polka 
Silver Bell Orchestra

V-714-A-3 — Emilijos Polka — Juokinga Polka 
Clarinet Polka Valso Tempu—Lawrence 
Duchow & Red Raven Inn Orchestra

V-716-A-4 — Hot Clarinet Polka
Jolly Coppersmith Polka — Lawrence Duchow 
& Red Raven Inn Orchestra

V-719-A-5 — Danube Waves — VValtz
Blue Danube—Waltz—Victor Continental Orch.

V-720-A-6 — Over the Waves — Waltz
Skaters Waltz — Victor Continental Orch.

V-14028-A-7 — Reginos Polka
Aukso Žuvytė, Polka—Victor Liet. Ork.
J. Padaužos Grupė

V-14O58-A-8 — Lietuvių Radio Melodijos
Dzūkų Polka—Sereika, Schmett ir Labanauskas

V-14062-A-9 — Rytiečių Meilė — Fokstrotas 
Spaudos Baliaus Valsas — A. šabaniauskas

V-14063-A-10 — Kanarkų — Fokstrotas
Nutilk Širdie, Tango — A. šabaniauskas

V-14064-A-11 — Rudens Pasaka 
Veltui Praiysi — Tango

V-14066-A-12 — Nepamiršk Manęs — Valsas 
Ruduo, Tango — A. šabaniauskas

V-14067-A-13 — Aukitaičių Polka
Našlaitėlė, Valsas — P. četkauskas, akordeon.

V-14O68-A-14 — Kur Tas Šaltinėlis
Siaurus Vėjas Baisiai ūžia—S. Graužinis, tenor.

V-14069-A-15 — Kalvelis
Kepurinė, Tautiškas Šokis — P. četkauskas 
ir S. Vilniškis

V-14070-A-16 — Jonkelis
Sukčius, Tautiškas Šokis — P. četkauskas ir 
S. Vilniškis

17172-D-12O — Song of the Volga Boatmen—N. Eddy 
Ride, Cossack, Ride — Nelson Eddy

Sis rekordas parsiduoda po 75c.
16325-F-121 — Laukiu Tavęs — Mahanojaus L. Ork.

Mergų Polka — A. šaukevičius 
16324-F-122 — Suzanna

Ai Berniukas
36494-123 — In Old Vienna — Waltz Medley 

In Old Vienna — Marek Weber Orch.

REKORDAI PO $1.25
61003-F-201 — Liet. Veselė — Dalis Pirma Ir Antra 
61004-F-202 — Liet. Veselė—Dalis Trečia ir Ketvirta 
61005-F-203 — Liet. Veselė—Dalis Penkta ir teita

Visas įgrajino Mahanojaus Lietuv. Mainierių Ork.

ŠIE RCA VICTOR REKORDAI PARSIDUODA PO 80ę
V-14071-A-17 — Motulė Mano

Pirmyn į Kovą — Sv. Marijos Liet. Choras
V-14072-A-18 — Malda į Mariją

Marijos Giesmė—Sv. Marijos Liet. Bažn. Choras
V-14O73-A-19 — Blezdingėlė

Kubilas, Tautiškas Šokis, P. četkauskas ir 
S. Vilniškis

V-14O75-A-20 — Ko Vėjai Pučia—įdainavo Steponas 
Graužinis, tenoras
išgėriau Septynis ir šią Naktelę per Naktelę

V-14076-A-21 — Aluntos Polka
LietuviSkų Liaudies Dainų Rinkinys 
P. četkauskas, akordeonu

V-14077-A-22 — O, Mergyte, Tu Jaunoji
Vai Nekukuok—S. Graužinis su orkestrą

V-14078-A-23 — Vėdaras
Mikita. Tautiškas Šokis P. četkauskas ir 
S. Vilniškis

V-14079-A-24 — Rūtų Polka
Rožės Mazurka — Mahanojaus Liet. Orkestrą

V-14080-A-25 — Laisčiau Rūtą — Polka
Kvietkos Valsas — Mahanojaus Liet. Orkestrą

V-14081-A-26 — Smagi Kūmutė — Witkow orkestrą 
Anykščių Merginos, Polka—F. Yotko Orkest.

V-21120-A-27 — Volga
Studente’ Song — Sidor Belarsky

V-21121-A-28 — čio Ta Liuliu — Ukranian Polka 
Korobushka, Polka—J. Davidenko, mandolin

V-21139-A-29 — Dobra Horilka—Fine Brandy, 
Ukranian Polka
Nad Richkoju—At the River, Ukranian Polka 
Wijskowa orkestrą

V-14074-A-30 — Kai Mes Augom Du Broliukai 
Liaudies daina—S. Graužinis 
Šią Naktelę Miego Nemiegojau 
Liaudies daina—S. Graužinis

V-174-A-31 — Talės From the Vienna Woods 
You and You — Vienna Orch., — Waltz

Norintieji užsisakyti gražių lietuviškų ir tarptautiikų rekordų, prašome pažymėti reikalaujamų plokš
telių numerius ir prisiųsti su užsakymu čekį arba money orderį. Užsisakant nuo vienos iki 6 plokštelių, pra
šome prisiųsti 2Oc persiuntimo lėšoms padengti. Kas užsisakys 7 plokšteles, ar daugiau mes patys persiun
timo išlaidas padengsime. (Kainos gali būt pakeistos be pranešimų).

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:—

šiuomi siunčiu $ ir prašau prisiųsti sekančių rekordų: Nr............................... .........  Nr.

N r. .................... Nr. . .................................... Nr......................................... Nr....................... N r.

N r. ................................. Nr......................................... Nr............. N r.

N r........................................... Nr. ................................... N r.......................................... N r.................................. ....... Nr.

Vardas

Adresas

Užsisakant rekordus, nėra reikalo žymėti rekordo vardą, tik pažymėkite numerį.




