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Šiais laikais komunistai 
daugiausia puola Dies ko
mitetą ir FBI, nes tos dvi 
įstaigos tyrinėja priešval
stybinių gaivalų veiklą A- 
merikoje. Todėl neberei- 
kalo Amerikos Legiono 
viršininkas įspėja visus, 
kad neįsileistų komunistų 
į Civilinio Apsigynimo vir
šūnes.

Iš komunistų spaudos ir 
veiklos aiškiai matosi, kad 
jie tik dangstosi patriotiz
mu, o dirba komunizmo 
naudai. Kaip kariaujančių 
prieš Ameriką valstybių 
agentai yra pavojingi, taip 
yra pavojingi, jei ne dau
giau, komunizmo agentai.

Lietuviai, būkite atsar
gūs ir nieko bendra netu
rėkite su šios šalies prie
šais, izmų platintojais.
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Fordas Pasirašė Naują 
Sutartį Su Unija

Detroit, Mich. — Fordo 
kompanija ir Automobilių 
Darbininkų unija pasirašė 
naują sutartį, kuri liečia 
vien tik Fordo lėktuvų 
dirbtuvę, baigiamą statyti 
Ypsilant.

Kompanija sutiko mokė-. 
ti paprastiems darbinin
kams 95c. į valandą, o ki
tiems po $1.60 į valandą.

Kaip tik dirbtuvė bus 
užbaigta statyti, tai joje 
dirbs apie 15,000 darbinin
kų.
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Tikėkite, ar ne... Australija 
pašaukė savo šalies vyrus prie 
ginklo ligi 60 metų. Sako, kad 
japonų invazija Australijoje 
bus neišvengiama. Ir tai ne
reiks laukti mėnesių, bet ateis į 
savaites.

Hitleris Esąs Kieve
Londonas, kovo 9 — Pra

neša, kad Vokietijos dik
tatorius Adolfas Hitleris 
dabar esąs Kieve, Ukrai
nos sostinėje, kur esą da-

Valdžia Uždraudė Par
davinėti Rašomąsias 

Mašinėles
VVashington, D. C., kovo 

9 — Jung. Valstybių karo; 
produkcijos taryba už
draudė pardavinėti naujas 
ir senas rašomąsias maši
nėles (typewriter). Šis 
draudimas įsigaliojo kovo 
6 4-

Hervy Karas Švedijoje
Berne, Šveicarija, kovo 9 

—Vokietiją pasiekė žinios, 
bar jo karo centras pasi- kad alijantai ruošiasi pra-,
ruošimui pavasario ofen- 
syvai prieš raudonuosius.

Hitleris planuojąs su
traukti prieš raudonuo
sius 280 divizijų, viso apie 
5zmilijonus vyrų, praneša 
iš Stockholmo.

Atsakymui į Hitlerio 
planus iš to paties Stock
holmo praneša, kad Stali
nas pasiruošęs pastatyti 
prieš Hitlerio ofensyvą 
367 naujas divizijas iš 5 
milijonų vyrų, neskaitant 
tų, kurie dabar yra vaka
riniame fronte.

Raudonieji sako, kad Le
ningrado fronte užmušė 
6,000 nacių, o pietiniame 
fronte 1,300 nacių karei
vių, sunaikino daug nacių 
apkasų ir paėmė nemažai 
karo medžiagos.

VALDŽIA NUSTATO 
NUOMAS

dėti naują frontą, kaip to 
reikalavo Juozas Stalinas. 
Todėl vokiečiai pakartoti
nai reikalauja, kad Švedi
ja leistų gabenti kareivius 
per jos žemę. Švedijos val
džia atsisako išpildyti vo
kiečių reikalavimus. Ta
čiau jaučiamas tikras ner
vų karas.

Vokiečiai sutraukė daug 
kariuomenės į Pabaltijį.

Tikėkite, ar ne. 
praneša, kad iš Gibraltaro bri
tai iškraustė apie 500 lenkų. 
Sakoma britai tikisi ,kad Gi-

KELYJ Į PANAMĄ — Iškilus Pasauliniam karui ir Dėdės Šamo kariai 
pakriko po visą pasaulį. Nuo šaltojo ledinuotojo ašigalio, visas vakarinis 
pusrutulis ir skiriantieji vartai — Panamos kanalas apstatyti Jung. Vals
tybių sargybos bazėmis. Vandenynuose ir sausžemiuose, vis rasi Dėdės 
Šamo karių eiles. Šis vaizdas parodo, kaip Panamos kanalo, amžinos va
saros klimate, Dėdės Šamo kariai budi sargyboje, kad priešo ranką nepa
liestų šios vertingos vietos.

Japonai Laimi Burnoje
Londonas, kovo 9 — Ja- •

ponai smarkiai varosi pir- ’ 
myn į vakarus Burmoj.: 
Jau užėmė Payagyi, 10 
mylių į šiaurę nuo Pegu,

I

Pavojus Australijai

Britai Bombardavo Kruppo 
Amunicijos Dirbtuves

Londonas, kovo 9—Pra-. Tomas Mooney sėdėjo 
neša, kad vakar naktį Bri- j kalėjime per suvirs 22 me
tanuos lakūnai (RAF); tus. Jis ir Billings buvo 
bombardavo Kruppo amu-i nuteistas neva už bombos
nicijos dirbtuves Essene. 
Taipgi bombardavo Pran
cūzijoj, Olandijoj ir Belgi
joj industrijos centrus.

Tačiau aštuoni Britų 
bomberiai negrįžo.

Mirė Tom Mooney
San Francisco, Cal., 

vo 9 — Pereitos savaitės
pabaigoje, po ketvirtos vi
durių operacijos, mirė To
mas Mooney, 59 m. am
žiaus.

metimą arba dalyvavimą 
San Francisco mieste 1916 
m. laike parado. Toje bom
bos ekspliozijoje užmušta 
10 žmonių ir sužeista 40.

Tomas Mooney niekad 
kaltu neprisipažino, bet 
visuomet ginčijo, kad su 
tos bombos metėjais nie
ko bendra neturėjo. Tik- 

ko- rai aiškių įrodymų taip 
pat nebuvo.

Todėl po ilgų metų kali
nimo gub. Olson bausmę 
dovanojo ir Mooney ir Bil
lings išlaisvino.

Naciai Bombardavo Maskvą
Praneša, kad pereitos sa-1 Oro kautynėse vokiečiai 

vaitės pabaigoje Vokieti- ’ nušovė 22 sovietų lėktu- 
jos lakūnai iš lėktuvų; vus.
bombardavo Rusijos sos- -------------

ĮKALINO už netei
singą ATSAKYMĄ

tinę Maskvą. Užmušė kele
tą civilių žmonių.

Maskvos žinios sako, kad 
raudonieji priešlėktuvinė- Providence, R. I. — Šio
mis kanuolėmis numušė 9 mis dienomis tūlas Frank 
vokiečių bomberius. iWozny, 22 m. amžiaus,

------------- i gyv. Charles St.. už netei-
Naciai Sumušė Raudo- ! singą atsakymą, išpildant 

nuosius Keliose 
Pozicijose

karo tarnybos blanką, nu
baustas teismo vienam 

į kalėjimą. Wozny,men.

Melbourne, Australija, Į pektorius sulaikė 
kuris skaitomas kaipo kovo 9 — po septynių va- į jant automobiliu Harold 
Britų apsigynimo raktas. janjų nuo pirmo japonų į-! W. Sullivan ir pareikalavo, 
Tuo pačiu laiku japonai sįveržimo į Naują Gvinėją, į kad jis parodytų leidimą 

Is Madrido uždare Rangoon - Manda- ^urį yra įįję 499 mylių nuo j (license). Sullivan papra- 
lay geležinkelį Pyinbone. artimiausio Australijos šė, kad inspektorius paro- 

pakraščio, japonai para-1 dytų savo ženklą (badge). 
šiutais nuleido daugiau Kada inspektorius ta pa
savo kareivių. Įdarė, tai Sullivan atsisakė

Japonų įsiveržimas į Par°dyti iam leidimą (li- 
Naują Gvinėją sudaro cence)- Patrauktas į teis-

Sakoma, kad Britai he
rojiškai gina Burmą. Ta-

braltarą bombarduos prancūzai; čiau vargiai galės apginti, 
atkeršydami britams už bom- i nes neturi užtektinai karo 
bardaviraą Paryžiaus. I jėgų.

RaudoniejiAtsiėmė Syčevką
Sunaikinę 48-tą Nacių Diviziją

vaziuo-
Berlynas, kovo 9 — Vo- išpildydamas blanką, atsa- 

kiečių radio skelbia, kad kė, kad jis užlaikąs tėvą.
Doneco apskrityje ir 
Kharkovo apylinkėje vo
kiečiai atmušė kelias rau
donųjų atakas.

Vokiečiai keliose pozici-* VVashington, D. C., kovo 
jose, nežiūrint stipraus 9 — Karo produkcijos ta- 
raudonųjų pasipriešinimo, ryba praneša, kad šiais

Ponių - Panelių Madas 
Įšaldė

VVashington, D. C., kovo 
9 — Šiomis dienomis Kai
nų administratorius Leon 
Henderson išleido įsaky
mą, kad 20 miesteliuose 13 
valstybių nuomos turi 
būti sumažintos laike 60 
dienų, o jei ne tai tą pada
rys valdžia.

Tuose miestuose ir mies
teliuose gyvena apie 8 mi
lijonai žmonių, kur nuo
mos turi būti tokios, ko
kios buvo bai. 1 d., 1941 m. 
ir kaikuriuose miestuose 
sausio arba liepos, 1941.

Nuomų patvarkymas pa
liečia tuos miestus ir mie
stelius, kur darbininkai 
dirba apsigynimo darbus. 
Tuose miestuose ir mies
teliuose yra namų trūku
mas. Taigi kaikurie namų 
savininkai pakėlė nuomas. 
Darbininkai priversti mo
kėti arba gyventi kur to
liau ir važinėti į darbą.

Dabar valdžia nori su
tvarkyti taip, kad nebūtų 
skriauda darbininkams, 
kuri e dirbaf ; apsigyni mb 
darbus. r a K*

Maskva, kovo 9— Rau- užmušta ir 118 vokiečių veržti 
donoji armija atsiėmė Sy- tvirtovių sunaikinta 
čevką miestą, kuris randa-

rimtą pavojų Australijai 
' Australiečiai pranašauja, 
kad Japonijos karo jėgos 
puls Australiją laike dvie
jų dienų iš Javos, ir ban
dys įvairiais būdais įsi-

IAPONAI UŽĖMĖ 
BATAVIĄ

VERČIA PAKEISTI AU
TOMOBILIŲ INSPEK

TORIŲ ŽENKLUS
si centraliniame fronte 
ant Ržev - Viazma geležin
kelio. Per dvi dienas besi- ■
kaudami, kaip sako raudo- T .. . m . .. . , ... . m ._ c, • Jungtinių Tautų karo je- chusetts Auksciausis Tei-nųjų žinios, raudonieji su- ® _ ... , ,. J .. ,
naikinę 48-ta naciu divizi- gOS turej0 istrauktl savo, smas išsprendė įdomią by- 
ją, kurią sudarė 15,000 ka- kariuomenę iš Javos sosti- lą. Kiek laiko atgal Regis-

. . nes — Batavijos. try of Motor Vehicles įns-reivių. ____________ _______________i______________________
Raudonieji sako, kad to

je nacių divizijoje buvę 
daug lenkų, kurie metę 
ginklus pasidavę rusams.

Centraliniame fronte vi
są karo direkciją duodąs 
pats Juozas Stalinas. Jis 

Įnorįs sutrukdyti Hitleriui 
pavasarinę ofensyvą.

Šiauriniame fronte rau-

Bandung, Java, kovo 9— Šiomis dienomis Massa-

Jung. Valstybių Karo Jėgos 
Sunaikino Japonų Oro Armadą

Praneša, kad Jung. Vals
tybių karo laivynas Paci
fiko vandenyne sunaikino 
Japonijos oro armadą. Sa-

ITALIJA ATNAUJINO 
SANTYKIUS SU 

PRANCŪZIJA
koma, kad kautynės įvyko Į 

donieji dar neužėmė Sta- ties Gilbert salomis į va- Berlynas, kovo 9 — Ita- 
raja Russa, o tik atsiėmę karus. Jung. Valstybės to- lija atnaujino diplomati- 
dar du kaimeliu. Kalinino se kautynėse prarado tik nius santykius su Prancū- 
fronte atsiėmę devynius'du lėktuvu, bet vienas la- zijos valdžia Vichy. 
kaimelius, kur naciai pra- kūnas išgelbėtas. Iš 18 ar Italijos atstovų Prancū- 
radę šimtus kareivių ir 19 priešo lėktuvų nušauta zijai paskirtas kunigaikš- 
daug karo medžiagos. šešiolika. tis Vittorio Zotti, kurio o-

Leningrado radio prane 
ša, kad per pastarąsias

"savaites ’6,000 vokiečių ’rais didvyriais, r->

sumušė raudonuosius, pa- karo laikais nebus galima 
ėmė daug jų į nelaisvę, taip dažnai mainyti pasiū- 
tarp kurių ir divizijos va- vimą ir medžiagą. Medžia- 

ma. ir teismas Sullivanąjdą ir daugiau kaip 3.000 jų gą reikia taupyti kariuo- 
nubaudė S25.00 už neparo- j užmušė. menei.
dymą leidimo. Jis apelia
vo, ir Aukščiausis teismas 
pripažino, kad inspekto
rius, kuris nešioja tokį 
ženklą, neturi teisės reika
lauti license. Sullivan buvo! 
išteisintas.

Dabar registruotojas p.
Goodwin susirūpinęs, ir

Nusižudė Japonijos Generolas
bombardavo sunkvežimių 
išdirbystę Poissy, kuris 
ant kairiojo Seine upės 
kranto, apie 10 mylių į

VVashington. D. C., kovo 
9 — Karo departmentas 

Į paduoda žinias, gautas iš 
i gen. MacArthur, kad Ba-

tn^ėV^nadarvti IUan Pasisalyj Sen- Mac" šiaurvakarus nuo Pary- 
P ’ I Arthur suvienytos karo žiaus ir 15 mylių nuo Bil 

jėgos sėkmingai sunaiki- lancourt. kur pereitą ket 
no visą japonų regimentą. virtadienio naktį Britai 
Apie trečdalis priešo ka
reivių, kurių buvę 2,500, ir 
trečdalis sunkvežimių su- 

! naikinta.

naujus ženklus, kurie būtų 
lygūs policininkų ženklui.

100.000 LENKŲ 
NUŽUDYTA

Jeruzalė, kovo 9 — Len-
kų žinios paduoda, kad pa-!ver..si , Abucav siaurę, ... 
vergtoje Lenkijoje per v- Man.la Bataan m.s.ų
są okupacijos laiką, naciai , . rnužudė^ JOO.OOO lenkų. kad Ja
tas 100.000 lenkų esą kon-U Masaharu £om.

bombardavo Renault dirb
tuves.

Poissy dirbtuves bom
bardavo dienos metu, tik

Japonijos regimentas^. poros valandų po

Šiose kautynėse Ameri-‘fisas bus Italijos ambasa- 
kos lakūnai pasirodė tik-- doje vokiečių okupuotame

i r Paryžiuje. oi

centracijos stovyklose. 
Kadangi senos koncen-■ ma, vyriausias vadas Fili

pinuose, dėl nepasisekimų

sv.
kurios buvo laiko

mos Notre Dame katedro
je už žuvusius laike karo, 
o ypač laike pastarojo 
bombardavimo.

tracijos stovyklos perpil- į.iu inu'ose nusįžudė. ar
dytos. tai vokiečiai pasta- iaudamas sau ilv 
tę vieną naują stovyklą
Radzimvne, arti Varšuvos.
Daugelis lenkų tose kon
centracijos stovyklose mi
rė nuo plaučių uždegimo 
ir kitų ligų.

Skaržiškių miestelyj, 
kaip sako. naciai sušaudę

Britai Vėl Bombardavo 
Paryžių

Sovietai Susilaukė 
Pagalbos

Londonas, kovo 9 — Bri
tų radio praneša, kad šio
mis dienomis sąjunginin- 

Londonas, kovo 9 — Per’kų prekybiniai laivai pa- 
pastarasias penkias die-i siekė vieną šiaurinį Rusi
nąs Britų lakūnai antrą 1 jos uostą. Tais laivais nu- 

vežta Rusijai lėktuvų, 
tankų, kanuolių,. amunici-

300 arsenalo darbininkus j kartą bombardavo indus- 
už tai, kad jie neišdavė. trijos centrus Paryžiaus 
šabotažninkų.p-.H J, n apylinkėje. Antrą kartą jos ir medikalių reikmenų.
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■VAIRIOS žinios
NUKENTĖJUSIEMS DEL KARO 

RINKLIAVA BAŽNYČIOSE

Chicago, III. — Pereitą 
savaitę J. E. Arkivyskupas 
S. A. Stritch, Chicagos ar
kivyskupijos ganytojas, 
laišku kreipėsi j visus pa
rapijų kunigus, kad jie

nant ir admirolas Thomas 
Grant. Ambasadorius Wi-
nant yra buvęs mokytojas ^i, sakOi kad bus labai nesma- 
ir_New Hampshire valsty- gu šiais metais. ir
bes gubernatorius. jjg pastebi, kad Ted gerai apsi-

Jis vykstąs i Washingto- galvotų. Kiti primena jam, kad 
sekmadienį, kovo 8 d. pa- ną, kur turėsiąs padaryti kaip jis jausis kaip publika 
aiškintų tikintiesiems, jog pranešimą vyriausybei. atsinėš, kai jis vyras ir pasižy- 
sekmadienį, kovo 15 d. vi- Kaip žinoma, kiek laiko mėjęs, trankysis po žaidimo 
sose bažnyčiose bus vyk- atgal buvo žinių, kad Wi- aikštę> kaip tuo tarpu broliai 
doma rinkliava nukentėju- nant grįžtąs į Ameriką amerikiečiai krauju užmoka fi- 
sįems dėl karo įvairiose perstatyti šios šalies vy- npinuose ir kitose vietose gin- 
pasaulio šalyse. riausybei Sovietų diktato- Hnwiį savo šalį...

Ši rinkliava yra vadina- riaus Stalino reikalavimus 
ma “War Emergency Re- dėl Pabaltijo valstybių ir Tikėkite, ar ne... Dalykų žino- 
lief Collection”. Nuo karo Anglijos nusiteikimo Pa- vai pastebi, kad Komunistai tu- 
nukentė jusiu šelpimu rū- balti jo reikalu. ri begalo “geras akis”. Jie pa-
pinasi Amerikos Vyskupų Netikime, kad valdžia vyzdžiui užgyrė Atlantiko čar- 
Komitetas Pereitąją me- pakeistų savo nusiteikimą terį, kurį paskelbė Prezidentas 
tais toki kolekta įvyko Pabaltijo valstybių klausi- Rooseveltas ir Britų imperijos
taip pat gavėnios metu. 
Surinkta daugiau kaip 
vienas milijonas dolerių. 
Iš tų pinigų nemažai su
šelpta ir lietuvių tremti
nių.

mu.

Naciai Rytuose Prara
dę 1,500,000 Kareivių

ministras pirmininkas p. Chur- 
chill ir dabartiniu metu jau sie
kia to čarterio nusikratyti ir 
vykdyti savo imperialistinę po
litiką. Pavyzdžiui čarteris lai
duoja, kad visos tautos būtų

O A R BIN INK A S

liams Ted pasisakė, kad jis dar 
vienus metus norėtų žaisti bass-
ball. Jo tą pareiškimą visgi 
įvairūs sporto pasaulio žinovai 
labai įvairiai komentuoja ir pa
vyzdžiui Red Sox prezidentas, 
su kuriuo Ted turi sutartį žais-

NAUJŲ METŲ PROGA

• Čia persispausdiname t varomąja jėga. Jis nėra 
ištisai vedamąjį straipsnį' bolševikinio kolektyvizmo 
iš dienraščio “Į Laisvę”, į- j suniveliuotas individas, 
dėtą Naujų Metų proga, bet laisva asmenybė, suge- 
Straipsnis būdingas lietu- banti savo asmens reika- 
vių nuotaikoms pavaiz- lūs ne tik teorijoje, bet ir 
duoti, kiek tatai esamomis praktikoje palenkti tauti- 
sąlygomis gali pasireikšti; nės bendruomenės reika- 
laikraštyje. lams. Todėl jo asmeniniai

“Yra datų, kurios jau įsitikinimai netrukdo jam 
mokyklos suole ugniniais rasti bendrą kalbą su ki

taip tikinčių tautiečių, jis 
nemonopolizuoja tikrojo

nome, kad milijonams ei-' lietuviškumo ir nerūšiuo- 
vilizuotųjų visoje mūsų! ja jo, pradėjęs nuo savęs, 
planetoje tie keli skait- kaip nuo aukščiausios rė
mens (1942 metai) sukę- šies reprezentanto.
lia tas pačias^ asociacijas,. Kūrybingumo egzaminui 
pnmmdam. svies.as mums reikia ar.

skaitmenimis įrėžiamos 
mūsų sąmonėje, ir mes ži-

5 Berne, Šveicarija, kovo —ja, —
9 — Oficialiuose Berlyno laisvos ir nepriklausomos, ką ir 
sluoksniuose pripažįsta- Stalinas su savo komunistine 
ma, kad Vol ’etija prarado vyriausybe užgyrė, bet prakti- 
1,500,000 kareivių Rusijo- koj iš Britų ir Jung. Valstybių

------------ je. Bet esą tie nuostoliai reikalauja, kad Pabaltijo vals-
New York, kovo 9 — Va- “visiškai pakenčiami”. Va- tybes atiduotų jo vergijon. Ka- 

kar “Clipper’iu” grįžo iš dinasi, tiek Vokietijos ka- dangi tokia komunistų logika 
Anglijos Jung. Valstybių reivių sužeista, užmušta stato netik komunistus su Sta-

Sugrįžo Jung. Valstybių 
Ambasadorius Anglijai

ambasadorius John G. Wi- arba paimta nelaisvėn.
įduoda priešams aštrų ginklą 
propagandai prieš save, tai ko
munistai veda propagandą ap
linkiniais keliais, kad panaiki
nus Atlantiko čarterio pasira
šytojų autoritetą ir jau Angli
joje atvirai kalbama, kad už 
trijų mėnesių p. Churchill turė
siąs pasitraukti. Iš to seka, kad 
komunistų propaganda norėtų 
būtinai čarterį nuo kelio nu- 

; šluoti ir tuomet jau štai ir im- 
iperializmo politikai atviri var-

Tikėkite, ar ne... Sportininkas tai 
lyg pirštu rodyte rodo Suvieny- Ted wffljams> 23 metų, kuris 
toms tautoms ir Jung. Valsty-

TIKĖKITE, AR NE.

■ linu pasaulio pajuokos akyse ir

Tikėkite, ar ne... Yra žmonių me tik tada, jeigu mes savoj . .. .mšioje šalyje, kurie kiaurai per- j dabartinę produkciją pakelsime „ 
žvelgę karo eigą, tvirtina, kad ir tai labai greit. Jis reikalauja, 
Jungtinės Valstybės dar giliai kad industrija dirbtu 24 valan- 
miega ir karo pavojus dar ligi das į parą — septynias dienas į 
šiol nepatiekė savo realaus pa- savaitę — 168 valandas per sa- 
reikalavimo susikaupti. O vie- vaitę, kad pagaminus didžiausį 
nok trijų mėnesių karo eiga kiekį produkcijos trumpu laiku 
jau parodė, kaip skaudžiai mes ir daug.
jau esame pralaimėję. Ir tas:

bėms, kad karo pralaimėjimas 
gali jas sutikti, — jeigu dabar
tinė padėtis nepasikeis. Toji 
padėtis, tai japonų veržimasis į 
Indiją, o vokiečių kryptis į Ar
timuosius Rytus, kur tiedu mū
sų priešai mano susitikti. Kad 
tam užkirtus kelią, visu pirma 
mums reikia nusikratyti min
ties, kad mes turtinga šalis, tai 
karą laimėsime; kad mes pra
džioj pralaimėję, tai vėliau lai
mėsime. Produkcijos Direkto
rius Donald Nelson atsišaukia į

MOTERIS ‘WELDERIS’ — Štai vienas iš vaizdų, kada 
moteris suliedina dalis Piper Aircraft Plant, Lock Ha
ven, Pa. Tai reiškia, kad moterys lygiai gali dirbti vi
sokius kombinuotus darbus, kaip ir vyrai.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
KARO MUZIEJUS KAUNE

. , Tikėkite, ar ne... Šiomis die- pereitais pora metų gerai pasi-1
r ,, , , ; nomis Roxbury, Mass. vaikai—
žymėjo lošdamas baseball buvo ,, . , o , . ..................................... v h ir 13 metų žaidė plėšikų zai-draft board nuskirtas j A-l, bet • .. _ ., _ dimą. Jie iš kažin kur pagavo įj» apeliavo } Prezidentą Roose- , . ... ... _J . .. _ savo rankas ir tikrų ginklų. Tasveltą ir jį perkele į A-3. Prezi- . „ .
, „ , , • j JU žaidimas vyko jų pačių na-dentas Rooseveltas skirdamas _„ . . , , . muose. Ir štai kas atsitiko: vy-jį į A-3, pažymėjo, kad jis turi' ...... ...J c J J J resnysis suviu į galvą paguldė
pagrindo būti A-3 kategorijoj, 
nes turi motiną užlaikymui iš 
savo įplaukų. Bet draft board 
komisija į tą dalyką buvo ki
taip žiūrėjus. Komisija nustatė, 
kad jis negyvena kartu su mo
tina ir tai net ne vienoj valsty
bėje. todėl tas leidžia skirti į

Tautą ir sako, kad mes laimėsi- A-l. Kaip ten bebūtų, bet Wil-

ant mirties patalo jaunesnyjį. 
Reikia pastebėti, kad tos rūšies 
žaidimai netinka leisti vaikams 
net ir paprasčiaučių žaislų va
dinamais revolveriais. Tos rū 
šies žaislais, pedagoginiu at
žvilgiu, kelia vaikų žvėriškumą. 
O ką bekalbėti ir apie panašias 
tragedijas, kaip šį.

• Apie Karo Muziejų 
Kaune dienraštis “Į Lais
vę” rašo:

Bolševikai, užėmę Lietu
vą, Karo Muziejuje rado 
daug jiems nemalonaus, 
todėl visuomenei jo lanky
mas buvo uždarytas, mu
ziejaus viršininkas gen. 
Nagius pašalintas, o pats 
muziejus užsimota per
tvarkyti į bolševikinės 
propagandos įstaigą. Visų 
pirma jie pašalino užra
šus nuo kai kuriu pamink
lų muziejaus sodelyje, ku
rie bolševikinei propagan
dai buvo “nesimpatiški”. 
Tačiau galutinių siekimų 
jiems nebuvo lemta įvyk
dyti. Dabar Karo Muziejui 
vėl vadovauja jo kūrėjas- 
organizatorius ir viršinin
kas gen. Nagius.

Šiame muziejuje buvo 
jaučiamas vienas trūku
mas — lietuvių kovų dėl 
savo žemės pavaizdavimas 
schemomis, ypač kovų su 
bolševikais ir lenkais. Mu
ziejaus viršininkas gen.

rėjo nė vienų kovų reljefi
nio pavaizdavimo, nes 
toks pavaizdavimas, sa
vaime suprantama, men
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tamsias stotis žmogaus 
kelyje į Kažką. Yra ir to
kių datų, kurios nieko ne
sako italui ar ispanui, bet 
mums vienodu ryškumu 
greta anų visuotinųjų da
tų žymi pakilimus, smuki
mus ir vingius, kuriais 
amžių būvyje ėjo mūsų 
tauta.

Šių, 1942-jų metų pra
džia žymi tokia pasaulinių

ba primiršti arba kiek 
naujoviškiau interpretuo
ti senąjį “inter armas si- 
lent musae”. Kiečiausios 
karo aplinkybės negali bū
ti tikrajai kūrybai, kaip 
grynai dvasiniam aktui. 
Atvirkščiai, pats sugf v " 
jimas pakelti visokius 
kumus, sugebėjimus e*, 
laisvu noru aukotis ja r.Z"
do dvasios pirmavim

įvykių ir siekimų dinami-, tuo pačiu yra tam 
ka, kad ir nepranašas gali į prasme kūryba. Jei siau- 
teigti juos būsiant nepa- Į rąja prasme kūrybai, me- 
prastai reikšmingus, o gal no kūrybai, reikštis karas 
ir lemtingus daugeliui uždeda neišvengiamus 
tautų ir ilgiems laikams, varžtus, tai mūsų kūry- 
Šitai turėdami prieš akis, bingumo potencialas ap
galime dvejopai nusiteikę skritai turi tiek pakilti, 
žengti į tą laikotarpį, kurį kad pro mirtį ir griuvė- 
istorija žymės daug pasa- sius nesantį triukšmą su
kančių skaitmenimi — gebėtume įrodyti, kad no- 
1942. Naujųjų metų ango- rime ir mokame gyventi, 
je galima spėlioti ateitį, Tomis mintimis pradž. 
galime kombinuoti busi- dan)i naujuosius metus>• ————— — j—— — ——  — — J ———-    • • • —M.

kiaušio išsilavinimo lan- Įmosios naujosios Europos, saU šiose didelėse pastan-
u ir naujojo pasaulio planus

kintojo pagalbos, parodo į ir_ pagrindus, galime susi- la1jai kukĮįą vietą, nes vi- 
buvusias kovas. Anų kovų ■ ruPįnę gaudyti gandus ir gai SUprantama, jog žur 
operacijose veikė eilė Lie- Padavinėtu juos kitoms nalisto darbas karo sąlygų
tuvos pulkų. Kiekvienas dar uolesnen}s ausįms, ^ yra labai apibrėžiamas, 
pulkas kuo nors pasižymė- dar lakesnei vaizduotei, negU kįtas kuris. Suprati-
jo. Tačiau per tam tikrą nors V1SOS_ tos pa"mas, kurį mums nekartą
laiką tie žygiai iš žmonių stangos ne per plauką ne- parodę tiek spaudos 
atminties išdyla. Muzie->lems nei busimosios Eu-v

kytojui vaizdžiai, gos ir kūryboje skirdami

išdyla.
jaus vadovybė ėmėsi kaiĮf°P°s 
kurių pulkų schemas la-

vadovai, tiek skaitytojai,

Nagius tai spragai užpil- 
Tikėkite, ar ne... Jungtinių dyti pasitelkė karo moks- 

Valstybių karo laivynas smar- Pjl ,zlnovus ir tose kovose 
kiai kovoja su japonų karo ^. dalyvavusius Jie šiuo me- 
gomis. Vėliausios žinios prane-ltu uollai dirba pne anų 
ša. kad Jung. Valstybių karo karimų operacijų tinkamo 
jėgos Pacifike, o ypač Javos sa
loje įrodė savo svarbą karo
fronte. Pavyzdžiui, kada Jung. 
Valstybių Karo bomberiai buvo 
atšaukti iš Javos fronto, tai ja
ponai tuojau pradėjo kontro
liuoti oro puolimus. Bomberiai 
buvo atšaukti dėlto, kad nebuvo 
palydovų gynėjų. Todėl jų rolė 
fronte buvo labai sunki. Toliau 
žinios praneša, kad atvykęs į 
Pietinę Pacifiko dalį Amerikie
čių kariuomenės būrys, kuris 
vyko su tankais, orlaiviais, iš
lavintais žemės, oro ir jūrių ka
riais, taipgi artilerijos dali
niais. sutiko Pacifiko vandeny-%
ne japonų kelias puolimo bazes, 
bet pro visas prasimušė. Japo
nai patruliuoja 70,000.000 ket
virtainių mylių vandenyną su 
submarinų frontu, su orlaivių 
nešiotojais laivais ir su karo

pavaizdavimo muziejuje.
Tvarkant kovų su len

kais medžiągą, mūsų, o y- 
pač lenkų archyvuose už
tikta įdomių dokumentų, 
kurie kai kam iš Muzie
jaus lankytojų sudarys 
staigmeną, pav., kad gen. 
Želigovskiui lenkų karinė 
vadovybė buvo davusi įsa
kymą, užėmus Vilnių, ver
žtis toliau į Lietuvą Kau
no, Kėdainių kryptimi. Tik 
mūsų savanorių energingo 
pasireiškimo dėko pavyko 
Lietuvą apsaugoti nuo len
kų okupacijos.

Ligi šiol muziejus netu-

nei pokarinės Lie- /a mus ir toliau
___ . . ___________,L?VOS-, gahme Įtempti, visuomenei> tei.
giau paryškinti, papildyti. rS35; kad kieu galima po- kiant kįek gauma tikslią 
kad lankytojams būtų zūyviu lr kurybiskiau bu-1 jnformacįją pasisakant ir 
vaizdu. I tvarkoma vma, kas pn- leidžiant pasisakvti vienu

h aUS° T”?” ' ka? ?° -ar kitu aktualiu klausimu 
Pagaliau, užsimota mu- karo neabejotinai uzbres 

ziejuje pavaizduotą ir pas- mūsų likimą. Naujojo lie- 
kutinę bolševikų okupaci- tuvio išūgdymas ir tikrojo 
ją 1940 m. birželio 15 d. kūrybingumo, nei ir karo 
Buvusioji Lietuvos ka-1 sąlygose, egzamino išlai- 
riuomenė 1940 m. rugpiū- kymas, mūsų išmanymu, 
čio 30 d. iš “liaudies ka- yra aktualiausi mūsų šių 
riuomenės” perorganizuo- metų užsimojimai 
jama į raudonosios armi- Naujasis lietuvis mums 
jos šaulių teritorinį 29 toli gražu nereiškia nuo 
korpusą. Pagal turimus praeities atitrūkusio žmo- 
dokumentus suplanuota j gaus, kokius kad kaldina 
pavaizduoti, kaip tas kor- bolševikinis naujųjų žmo- 
pusas laikytas neištikimu nių fabrikas. Jis naujas 
ir kaskart vis stumtas to- ta prasme, kad stengiasi 
liau į rytus, kaip bolševi- ryžtingai išsinerti iš pra- 
kai nepasitikėjo lietuviais eities neigiamybių ir su 
kariais ir kaip juos tolino |geba netik neatsilikti nuo 
nuo Lietuvos, o Lietuvoje naujojo gyvenimo, bet 
stiprino ir didino įgulas iš | dargi į jį įsijungęs tapti jo 
Rusijos.

ir sudarant sąlygas bent 
viena kita kibirkštimi su
žėrėti meniškajam lietu
viškajam žodžiui. Tikime, 
kad šis darbas bus pozity
vus įnašas į čia užbrėžtus 
šių metų mūsų uždavinius 
ir derinsis su skaitytojų 
siekimais ir lūkesčiais”.

• Kauno laikraščiai rašo, 
kad Vokietijos generalinis 
komisaras - liepė laikyti 
Šiaulių mokyklas uždary
tas. Tai įvykstą “dėl tech
ninių sunkumų”.

Šis įsakymas aiškinamas 
siaučiančia šiltinės epide
mija.

laivais destrojeriais. Bet tos ja
ponų pastangos gęritirsti šios 
šalies susisiekimąyrą bergž
džios.

Muziejaus vadovybė yra 
užsimojusi lankytojams 
pavaizduoti lietuvių parti- Į 
zanų kovas su bolševikais 
1941 m. birželio mėn. Pa
gal surinktus dokumenti 
nius duomenis bus pavaiz
duota, kuo mūsų savano
riai prisidėjo prie bolševi
kų “išlydėjimo” Kaune, 
Šiauliuose, Panevėžyje ir 
kituose apskričių mies
tuose, valsčiaus mieste
liuose, kas laimėta, kokias 
aukas lietuviams per tas 
kovas teko pakelti.

Vieni iš tų darbų, kaip 
muziejaus vadovybė pain
formavo, jau baigti, kiti 
dirbami ,treti ruošiami.

i
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dėkoja už visa tai, ką yra 
iš Dievo gavęs.

Žmogaus prašymai ir 
reikalai, Dievui siunčiami, 
viršija jo galvos plaukų 
skaičių. Kada pasibaigs 

Kol mes 
kol mus

Vokiečiai Paversic? 
Baltgudiją Žemės Ūkio 

Kraštu

• Švedų laikraštis ‘Stock- 
holms Tidningen’ skelbia 
informaciją iš Berlyno, 
pagal kurią Vokietijos ad
ministracija Baltgudijoje 
mananti paversti tą šalį 
išimtinai žemės ūkio kraš
tu. Pramonė ten būsianti 
visai apleista. Taip bent 
aiškinami kai kurie komi
saro Vilhelmo Kube ir kitų 
vokiškų vietų pareiškimai 
apie tai, kad okupuoti 
kraštai būsią aruodais 
Vakarų Europos pramo
nei. Švedų laikraštis iš 
Kubės žodžių daro išvadą, 
kad sugriauti per karą 
pramonės punktai tame 
krašte nebus atstatomi. 
Baltgudijoje sugriauti: — 
Minskas, Vitebskas, Go
melis, Mogilevas ir Brian- 
skas. Iš didesnių miestų 
užsiliko nesugriautas tik 
Bobruiskas. Baltgudžius 
vokiečių valdžia mano už
imti daugiausia žemės ū- 
kiu. Buvusiems carų laikų 
dvarininkams Baltgudijo
je vietos nebebūsią; jie ne
begalėsią grįžti iš Vakarų 
Europos į savo namus. Dėl 
Baltgudijos miestų atsta
tymo komisaras Kube pa- 

kad jie nebūtinai 
būsią statomi sugriautose 
vietose. Jie būsią supla
nuoti vokiečių inžinierių 
ir statomi tokiose vietose, 
kurios būsiančios patoges-

prenumeratos kaina geras; žmogus nori su Die- šitie prašymai?
Amerikoje metams ............ $4.00 vu bendrauti, kalbėtis. Si- būsime žmonas.
vieną kart savaitėje metams.... $2.oo toji žmogaus kalba su Die- blaškys žemės rūpesčiai ir 
uSieny Tlm*sa-tėj metams $2^50 vu vadinama malda. reikalai, tol Dievui leisime 

Dambrauskas-' prašančios maldos žo- j 
džius: duok, Dieve, gerą 

mokslininkas ir rašytojas, sveikatą; apsaugok nuo 
rašo: “Nuolanki malda ir nelaimės šeimą, prašalink 
didis protas, gilus tikė ji- ^š08 jr staigios mirties 
mas ir aukštas mokslas — pavojų, 
yra lyg du sparnu, kuriais Atsiprašymo maldoj 
ir žmogus tegali pakilti žmogus atsimena savo

Malda jungia klaidas, bloguosius dar-

Vingiuota Sovietų Laboratorija
Sunku susenėjusiam kuinui plėšti sukietėjusį pū 

dymą. Dažnai iš vagos iškrypsta. Už tai gauna bota- Dievop
gų. Dar sunkiau pasamdytam raudonajam redaktorė-žmogų su Dievu, kūrinį su bus, parodytąjį Dievui ne- 
liui baltinti keleriopais dažais nudažytą bolševikų kai- į Kūrėju, vaiką su Tėvu. paklusnumą, .jį širdy ap- 
lį. Dar dažniau kaip tam kuinui tenka iš vėžių iškrypti. Į Koks gražus vaizdas, kai gaili ir atsiprašo.
Botagų jis negauna, bet nuolatos turi drebėti dėl nu- šeimoj mažas vai u su Atsiprašančios ir atgai- 
stojimo Stalino malonės. O ką, jei vieną gražią dieną pakeltHi aukštyn pažiūrT Io;ianc‘?s maldos gražių 
įvairiais tarnų netaktais suerzintas voždius užsisuks P graži£ papUošJs Kalė- rįlus Dovydt.'jo šfrdgž-

Tom molAnin e/sl+ini4? Iro rri? o v gražiau Hos įr vienatvės valandose
uz^iauPs ma°mV r uz S1- m°gy8’itada, kada žmogus, tas parašytosios psalmės vaiz-į Amerikos indi jonai myli puoštis ir myli turėti
rodos tiek storojiesi is kailio neneš. Ot kaip tik- silpnutis Dievo vaikas, žodžiais nusako at- ažlus paveikslus Štai vienas iš jų artistų piešia žy-
ta. už tą pačią neapgalvotą storonę . Tarp daugelio matydamas savo menku-, galiotojo sielos būseną ir ® ios šeiį.os Danelės nuveiksią ši panelė vra Arizonos 
instrukcijų, kurias Stalinas duoda komunistų parti- mą, sudeda maldai rankas’prašo Dievą atleist: ..Pasi. indfinnu nažiba 4 P Y
jos nariams, privesiu čia tik vieną ištrauką (visoms ir prašo Dievą leisti jam gajjek manęs, Viešpatie, y J 4
sutalpinti nėra vietos): skaisčiai akimi pasižval-

“7. Būtina, kad partija savo darbuotėje mokėtų gyti P° gražiąją gamtą,
suderinti nepermaldaujamą revoliucijoniškumą (ne 
painiot to su revoliuciniu avantūrizmu!) su maksimu
mu lankstumo ir sugebėjimo manevruoti (ne painiot

padėkoti už dovanas ir at
siprašyti už klaidas.

Malda yra trijų rūšių: — 
to su mokėjimu prisitaikinti!)... (Stalin. Pravdos leidi- padėkos, prašymo ir atsi- 
nys, psl. 141).

“Vilnis” nė vieno, nė kito nemoka. Su revoliuciniu 
avantūrizmu nuolatos išsišoka, o jau dėl lankstumo ir 
sugebėjimo manevruoti tai tenka tik ranka numoti.
Štai kaip ji komunistų “principus” ragožium apverčia:

“Arba paimti Joseph Davies, kurs buvo Amerikos

prašymo,
Padėkos maldoj žmogus

pagal didįjį savo gailestin- to žmogaus” (Mato 26, tada rasčiau tvirtybės ir 
_ 72). Paskiau Apaštalas suraminimo”.

Apaštalas Petras, suė- petras supranta savo kiai- Malda uždega vilties ži-
mus Kristų, bijodamas pa- ją, gailisi. Krikščionių pa- būrį. Dažnai kartojami j reiškė, 
našaus likimo, vienos tar- davimas sako, kad karštos giesmės žodžiai “prie kry- 
naitės įtartas visų žmonių maldos ašaros Apaštalo žiaus skubėki” slepia savy 
akivaizdoj išsigynė savo petro skruostuose paliku- tą jėgą, kuri pajėgia išar- 
Mokytojo: “Aš nepažįstu sįos nebeišdildomos atgai- dyti nusiminimo mūrus ir 

los ženklus. įžiebti krikščionišką viltį,

I

nevalia jaučiui — byloja senovės romėnų patarlė. Ir
ką toks stupaikėlė gali suvokti apie tinkamą psicholo- ...... . . . *inm m
zini momentą, kada su lordais broliuotis. o kada vel - , . m-, - -•? 1 v c vma musų dvasią, apsupa Tikra ir nuoširdi malda,

, J - o • X o • • T- • • 4. Juos neigti, kaipo mirtini proletariato pnesą. Tad re- , sVPinįai triamonėiančin kalbama ne dėl žmonių a-ambasadonum Sovietų Sąjungoje. Jis irgi turtingas daktorelis abiem atvėiais nusidėio Jau nebe nirma ją sveln.iai glamonėjančiu Kalbama ne aei žmonių a 
Jmntn.c Rpt ii«s ^vn ciniirsią ^riminiais' 1S a em atveJais nusidėjo. Jau neDe pirmą pavasano veju. Vysk. A. kių, matuojama ne valan-

handn ta kart Pirmos rūsies nevykėlis. Nė socialistinė sovietų Baranauskas, maldos jėgą domis, bet nuoširdumu ir
interesais. Jis bando suprasti tą didžią so ahs ę laboratorija iš tų pelų nepadarys grūdų. - taip eilėmis išsakė: sąmoningumu, Dievo mei-
laboratonją, kokia yra Sovietų sąjunga... a o paim- Bet jei kalbamasai redaktorėlis atsirastų Rusi- “Oi su malda dūšiai saldu, lę įprasmina. Protingasis 
kitę tokius muzikų vaikus, kaJP Simutis, G rigaitis, jos sienose, tai sovietų “laboratorija” gali iškrėsti jam širdžiai ramu, drąsu, gryna, žmogus, trokšdamas ben-
Karpius, Urbonavičius. Gal jie, berniukais būdami, ir jabaį neskanų šposą. Iškėlimas kapitalisto ir iškone- Taip kaip lietus sausas vietas drauti su Dievu, būti Jo
kiaules ganė, nes kiaules ganė ir ūkininkų vaikai. Jie veįkjmas mužiko griauna esminius komunizmo princi- Malda dQšią atgaivina”. deginančios meilės pavė-
biskį prasisiekė ir jaučiasi dideliais baužiais. Ak, koks pug, t y veda kontr-revoliuciją; gi pašiepimas kiau-; Gilusis katalikų tikėji- syje, gražiausiai maldos
tas jų pasipūtimas, kokie jų autoritetai. Hų ganymo, vieno iš svarbiausių kolchozo ramščių y-lm° žinovas Lietuvoj Vysk. žodžiais kužda Dievo mei-

Reiškia, bolševikų samdininkas garbavoja Angli- ra Ug pat ką valstybės turto sabotažas (vreditelstvo). jPetra8 Būčys malda vadi- lę. Šv. Kūdikėlio Jėzaus 
jos kapitalistą ir paneigia Lietuvos mužikų vaikus. už kontr.revoIiuciją ir sabotažą sovietijoj pritaikoma na stiPriMJM stiprybe ir Teresėlė, naujųjų laikų 
Kapitalistas aukštyn, proletarai žemyn. O buvo lai- «kraštutinis bausmės laipsnis”, t. y. galutinis likvida- darbščiųjų parama. šventoji, visą savo gyvem-
kas sovietijos gyvenime, kada Rusijos inteligentai sa- vimag sušaudymas> 0 dėi paįvairinimo — kartuvės.', Jaunatves amžiui, reika- mą, savo darbus vienu 
vo gyvybei išgelbėti vien “batrakais” — bernais užsi- T env:ot:4a ^auJanciam daug drąsos ir trumpu sakiniu pasako.registruodavo Ar tai sovietu laboratoriia tokia radi- f S° ietlJ5 ^11?ol?.a! nie^ad nevyk®;. Amenk°J kur energijos, malda yra priei- “O Jėzau, mano meile, 
registruodavo. Ar tai so įetų a do ato ja ą kas saugiau. Bet ir šičia galima skaudžiai susikompro- namiausias nau-ju iėe-n nae-aliau radau savo na-kalią atmainą bolševikų ideologijoj butų padariusi? ,o. Ramiausias naujų jėgų paganau raaau savo pa
Iš tiesu “laboratoriios” šefas Stalinas neDaDrastaį mituotl’^ac kai ^onentai suciups sllpnasias JO gra‘; šaltinis. Vienas jaunuolis, šaukimą! — mano pašau- 
s tiesų, laboratorijos se a S . as ep p mozdiškų išsišokimų vietas ir kiekvienas savotiškai • dįrbąs mieste, rašo: “Jei- kimas mylėti”.

paims jį ant dantų. Ne taip jau lengva prasisiekti, iš-! gU nemėgčiau maldos ir Šia karšta ja Jėzaus mei- 
sipūsti ir tapti didelių bolševikų baužiu-komisaru. K. bažnyčios, nežinau, kur le turi alsuoti kiekviena

Galingoji malda, trykš- prisikėlimą naujam, gra-i nės, atsižvelgiant į ekono-
mines, strategines ir tran
sporto sąlygas. Iš tokių 
pareiškimų švedų laikraš
tis daro išvadą, kad su
griauti miestai ten visai 
nebūsią atstatyti.

• Gaunama žinių, kad 
pašto susisiekimas iš Lie
tuvos su užsieniu vis dar 
oficialiai neleidžiamas. 
Vienas kitas asmuo laikas 
nuo laiko gauna laiškus iš 
Lietuvos, bet oficialaus 
susisiekimo ligšiol nėra. 
Taip pat negalima užsisa
kyti laikraščių iš Lietuvos.

vingiuoja. Pradėjęs nuo “batrakų”, gretinasi prie “se- 
redniakų” (vidutinių ūkininkų); su jų pagalba likvi
davęs “kūlokus” (pasiturinčius ūkininkus) ir suvaręs 
visą sovietų žemdirbiją į kolchozus, jis siekia jau pa
daryti kolchoznikus pasiturinčius, t. y. atgaivinti kū- 
lokų klasę. Tas pat su sovietų tarnyba. Apšaukta kla
sių kova ir tuč tuojau sudaryta skirtingi viens nuo ki
to biurokratijos kadrai bei sovietinių činovnikų klasės, 
kuriose automačiai įsigyvendino įsisenėjusi rusų tvar
ka: “čin šiną počitai” (nusilenk prieš vyresnįjį valdi
ninką). Apie politinius “laboratorijos” šefo vingiavi- 
mus ištisas knygas galima parašyti. Bet vingiuoti tik 
vadui tevalia. Jis tame įgudęs. Politiniai manievrai tai 
jo gyvenimo pratyba. Jei ir klaidą padarys, tai pati 
klaida “geniališku” žygiu bus paskaityta. Kas kita su 
kokiu ten stupaika - koinisarčiku. Jam valia vadas 
pamėgdžioti, bet jei kur pertoli nušuoliuos, tai gaus 
ausų. Pavyzdžiui, toks paneigimas Lietuvos mužikų. 
Redaktorėlis, žinoma, mėgins teisintis, kad jis čia tik 
turtinguosius Lietuvos kūlokus turėjo minty. Vož
dius tokio pasiteisinimo nepriims, nes kūlokų vaikai 
kiaulių negano. Ne. Čia buvo kalbama apie “serednia- 
kus” (vidutiniškus ūkininkus). Dar daugiau. Mužiko 
vardą galima taikinti bet kokiam skurdžiui mažeže- 
miui. O tokius Stalinas labai užtarau ja. Jis yra skau-; 
džiai išbaręs tuos “revoliucinius avantūrnikus”, kurie; 
puolėsi griežtomis priemonėmis varyti “seredniakus 
į kolchozus. Būtinai įsakė prie “seredniakų” ir maža
žemių gretintis. Tad Stalino požiūriu, raudonasis jcr 
samdininkas labai stambiai nusidėjo, iškoneveikda- 
mas mužiko vaikus ir tą varda vartodamas kaipo pa
niekos, pagiežos ir pašaipos požymį.

Kai dėl kėlimo į sostą anglu kapitalistų, Stalinas 
tokį dalyką tik sau rezervuoja. Tik jis viens žino, kada 
ir kaip apie kapitalistus manievruoti. Bet kokiam pod- 
komisarčikui nuo to šiukštu. Kas valia Jupiteriui, to

” i

malda, jeigu norim, kad ji 
būtų ne įkyrus žodžių kar
tojimas, o galingoji sielos 
kalba su Dievu.

Jon. Petrėnas— “T. Ž.”

Kranklių Faibčikas
VII Aktų Drama iš 1863 m. 

Sukilimo
Parašyta einant žemaičių padavimais 

70 metų sukakties paminėjimui, 
1933 metais Seredžiuje.

II AKTAS
(Tais pat 1862 metais. Giria. Pilkalnis. Kapi

naitės. Vieškelis, kaimas, prie galo kaimo kelio 
užtvara, kurią sargai saugoja. Šalimais sėdi se
nis elgeta. Smuiku ar armonika pritardamas 
gieda).

ELGfiTA. (publikai) — “Ojsčizna na
ša” — velriias ponus neša. Jei norit su
gauti, daug pinigų gauti... Marš į mišką...

SARGAS I. — Cit, seni, atsargiai, kad 
koks dvaro šuva neišgirstų... tuoj ant 
sauso medžio šakos pakaruokliu kada
ruotum...

SARGAS II. — Jisai ne iš tų, kuriuos 
karia. Moka prisitaikinti...

(Iš dešinės iš už krūmų išlenda pora 
šaulių).

ŠAULYE. (smarkiai) — Ar dabojata, 
kad nieks nepraeitų ?

VALSTIETIS, (kepurę nusiimdamas). 
—Taip ponuli, ponutėliau. (Nužemintai 
pratęsdamas). Taip rusų žandarų įsaky

ta... už nepaklausymą kaimus išdegina... 
žmonės iki kraujų plaka... karia... sušau
do... veža kur pipirai auga!

ŠAULYS, (pirštu grūmodamas). — 
Žiūrėkita, kad mes čia praėjome, niekam 
nė mur-mur... priešingai, tuoj ant medžio 
šakos patempti kabosite... suprantata?..

ABU SARGAI KARTU. — Supranta
me, ponuli, ponutėliau... suprantame, 
(kepures laikydami rankose iki pat že
mės lenkėsi).

ELGfiTA. (vėl pusbalsiai užgriežia). — 
“Buvo žmogus bagotas,
Dirbo šakes, lopetas,
Degtinės norėdamas,
Degtinės norėdamas.

(Palengva iš už krūmų išsėlyna Faib
čikas su maišeliu ant pečių ir kreipdamo- 
si į elgetą).

FAIBČIKAS. — Nu! ko tu taip mažai 
šauki?... šauk daugiau, (rodydamas to
lyn į vieškelį) — ar ne matai, kad keliu 
dulkės rūksta. Tikrai kazokai ar žanda
ras su palydovais atjoja... Tu čia tam ir 
pastatytas, kad apie priešų prisiartinimą 
saviškius perspėtumei...

ELGfiTA. — Faibčikėli, dovanok, per- 
silpnos akys... neįžiūrėjau...

FAIBČIKAS. — Ne persilpnos, bet taip 
kaip reik netėmyji... žiūrėk, būk akyles
nis, nežiopsok... O judu laikykita buomą 
užkištą ir neleiskite nieko, kol neparo
dys raštelio... sakykita, kad taip yra vy
riausybės įsakyta. (Faibčikas pasišalina 
į girią, sargai užkišę skersai kelio buomą

laiko už galų, o elgeta garsiai šaukia): 
ELGfiTA. — Buvo žmogus bagotas,

Dirbo šakes, lopetas 
Degtinės norėdamas,
Degtinės norėdamas.

(Tuo tarpu iš dešinės pusės ateina 
žandaras su palydovais kareiviais ir pra
deda rėkauti).

ŽANDADRAS. — Koki jūs sargai, kad 
nematote, kas atvyko? Kodėl kepurių ne- 
nusiimate? (Sargai nusiima kepures ir 
vėl žiopso. Elgeta garsiai traukia savo 
giesmę).

ŽANDARAS. — O tu, seni, ko čia kaip 
smaugiamas krioki?

PUSKARININKIS. — Matai, savo 
Dievui meldžiasi... jo nekliudyk. (į senį) 
— te kapeika, pasimelsk, kad greičiau 
“kranklį” sugautume...

ELGfiTA. (kepurę nusiimdamas že
mai lenkiasi). — Ačiū, ponuliai, ačiū. (ir 
garsiai linksmai užtraukia naują kito
nišką giesmę).

O kur buvai laputaite,
O kur buvai laputaite,
O kur buvai laputaite,
O kur čiūžynėjai.

(paskutinias dvi eilutes du kart). 
Žalioj lankoj žąsis ganiau,
Žalioj lankoj žąsis ganiau,
Tenai buvau
Tenai čiužinėjau.
(paskutinias dvi eilutes du kart).

KAREIVIS. — Jei Bogu. Tai linksmi 
žmonės, jie ir meldžiasi kaip dainuodami.

/v
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Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Lietuvos Teatros

• Skrajojančio Vilniaus 
teatro “Vaidilos” meno va
dovu paskirtas Vilniaus 
miesto aktorius Aleksan
dras Kermagis, o to teatro 
direktorium — dailinin
kas Vaclovas Kosciuška.

“Vaidilos” teatras Vii- • “Deutsche Zeitung im 
niuje pirmą kartą pastatė; Ostland” paskelbė straips- 
Peiro Vaičiūno “Sudrums- nį, pavadintą “Vokietija ir 
tąją ramybę”. Veikale da- j šiaurė”. Straipsnyje išve- 
lyvavo šie aktoriai. V. Jur j dama, kad “buvo laikai, 
Kūnas, A. Sidaugas, E. kuriuos istoriškai galima 
Liobvtė, Pr. Kuliešius ir laikyti kaipo bendrą vo-
kiti. Dekoracijos dail. M. 
Bulakos darbo.

Marijampolėje atidary
tas mėgėjų teatras, vado
vaujamas . J. Pileckio. 
Premjerai buvo pastaty
tas O. Ernsto veikalas 
“Auklėtojai”. Vaidinime 
dalyvavo: J. Juodgalvis, J. 
Kazlauskas, V. Sodaitytė, 
E. Olšauskienė, J. Melįe- 
jus, J. Banaitis, J. Pusdeš- 
ris, K. Simanauskas, B. 
Mickevičius, L. Steponau- 
skas, A. Grybinas, M. 
Monsevičienė, V. Lazaus
kas, D. Germanavičienė, J. 
Juška ir V. Vilkelis. Reži
savo Kauno Didžiojo Teat
ro artistas Viktoras Dinei
ka. Šis teatras vaidino taip 
pat Marijampolės moks
leiviams. Jis gavo pakvie
timą aplankyti Prienus. 
Teatras netrukus mano 
atnaujinti P. Vaičiūno 
“Naujuosius žmones”, K. 
Binkio — “Atžalyną”, o iš 
naujų veikalų pastatyti 
Miko Petrausko operetę 
“Užburtasis Kunigaikš
tis”.

Kauno valstybinis teat
ras dabar vadinamas Kau
no Didžiuoju Teatru. Jis 
susideda iš operos, opere
tės, baleto ir dramos. Be 
to, Kaune veikia Jaunimo 
Teatras, kuris, kaip iš re
pertuaro matyti, dažnai 
stato jaunimui pasakas.

Prie Kauno Didžiojo te
atro dramos įsteigti trijų 
metų vaidybos kursai 
(studija), kurie rengs 
jaunuosius aktorius. Kur
sams vadovauja Kauno 
Didžiojo Teatro dramos 
meno vadovas režisorius J. 
Monkevičius ir rež. P. Ku- 
bertavičius. Kursuose dės
to: E. žalinkevičaitė - Pet
rauskienė, S. Petraitis, I. 
Balčiūnas — lietuvių kal
bą ir tartį; J. Monkevičius 
— vaidybos sistemą; P. 
Kubertavičius — improvi
zaciją: dailininkas M. La- 
buckas — meno istoriją;

kalbininkas J. Talmantas 
— lietuvių ir visuotinės 
literatūros istoriją; kom
pozitorius J. Dambraus
kas — dainavimą ir muzi
ką ir D. Nasvytytė — rit
minę plastiką.

kiečių - danų - norvegų 
valstybę”. Tačiau dabar 
Europos šiaurėje apie tuos 
’aikus nieko nfenorirtia ži
noti. Tai esanti ypač Ang
lijos politikos pasėka, ries 
anglai pavertę šiaurę savo 
politikos objektu. Dabar 
reikią ieškoti prieinoriių 
tam šiaurės atšalimui riUo 
Vokietijos pašalinti. Tai 
būsią pasiekta, kai šiaurė 
suprasianti, jog Vokietijos 
ir Suomijos pergalė rytuo
se išgelbėjusi visą šiaurę. 
“Bet kuomet tas įsitikini
mas paplis plačiuose 
sluoksniuose? Kuomet?” 
— baigia laikraštis.

• Vokietijos reicho komi
saras “Ostlande” išleido 
potvarkį dėl darbininkų ir 
tarnautojų samdymo. Pa
samdytus darbininkus ar 
tarnautojus galima išvežti 
iš “Ostlando” ribų> tiktai 
gavus reicho komisaro ar 
jo įgaliotų įstaigų sutiki
mą. Išimtis dėl šio potvar
kio nustatinėja taip pat 
reicho komisaras.

VOKIEČIAI UŽDARE 
MOKSLO ĮSTAIGAS 

LIETUVOJE

• Komisaro von Renteln 
įsakymu, nuo Naujų Metų 
uždaryti Vytauto Didžiojo 
Universiteto Kaune ir Vil
niaus Universiteto visi hu
manistiniai fakultetai, bū
tent: teisių, humanitari
nių ir dalinai gamtos mok
slų. Leista tiktai medici
nos, farmacijos, technikos 
ir miškininkystės fakulte
tai, taip pat ir šios aukš
tosios mokyklos: Žemės 
Ūkio Akademija, Veteri
narijos Akademija, Pre
kybos Institutas ir Peda
goginis Institutas. Kai dėl 
uždarytųjų fakultetų, tai 
iki Naujų Metų buvo leis
ta veikti tiktai aukštes
niesiems kursams.

Apveizda Galingesnė
Štai du plėšrieji vanagai 
Už kūną Lietuvos kovoja.
Abiejų kruvini nagai 
Ir viens kitam akis kapoja.

Kada kova jų pasibaigsi 
Kurs nugalėsi Kurs savo kardą 
Į širdį lietuvio įsmeigs,
Tėvynei jo duos kitą vardą I

Ar puslaukinis kaukazietis, 
Pasaulį paveldėt siekiąs I 
Bedievybe jis užsikrėtęs, 
Žmogaus teisingo nepakęs.

Lietuvių kraujo paragavęs, 
Nebaigęs kruvinos puotos, 
Sugrįš atgal, vėl progą gavęs, 
Praryti likučius tautos I

Bet laukia jo gudrus teutonas 
Surengs geras priimtuves... 

Bematant skarmalas raudonas 
Kovos eigoj nusidėvės.

Ryžtingos ten įvyks kautynės 
Tarp tankų, orlaivių griobų... 
Kuris iš jų kris paskutinis I

VILNIUS IS PILIES BOKŠTO

• Vilniaus dienraštyje
Naujoji Lietuva” Vyt. 

Mačernis paskelbė straips
nį “Vilnius iš pilies bokš
to”. Šio straipsnio ištrau
kas čia spausdiname:

Didžiausias susidomėji
mo centras visada ir tebė
ra Gedimino pilies bokš
tas, iš kurio taip puikiai 
matytis visas miestas.

Kai pažvelgi iš pilies 
bokšto žemyn ir pamatai 
gatvėse knibždantį žmo
nių skruzdėlyną, tuoj su
sivoki, jog šitas miestas 
dar yra gyvas ir realus. 
Tačiau kas būtų jo realy
bėj jeigu jos nepuoštų to
kie kūriniai, kaip kalno 
kaimynė Katedra, jeigu 
jos nepaįvairintų bokštų 
bokštai. Štai* tarp namų, 
dengtų raudonom čerpėm, 
iškyla šv. Jono varpinės 
gigantas; jis dairosi toli 
aplinkui ir neranda už sa
ve aukštesnio. Dešinėj, ne- 
tolies, stovi Dominikonų 
bažnyčia; aplinkui ją spie
čiasi tankiai sustatyti na
mai, tarsi Vaikai apie mo
tiną. Ant Hauro kalnų re
gi Romanovų cerkvę, kuri 
savo kupolų dėka atrodo 
tarsi pakybusi danguje. 
Kai ttukrėipi žvilgsnį tie
siog į šiaurę, negali nepa
stebėti juodo Šv. Kazimie
ro mažnyčios masyvo, ku

PUSKARININKIS. Matyt jie jau 
taip įpratę...

ŽANDARAS. (Į sargus, griežtai, žiau
riai, grūmodamas), — Žiūrėkita, kad 
nieko, o nieko, vieškeliu nepraleist: nei 
važiuoto, nei raito, nei pekščio... Tuoj su
gaut, sriittit, surišt ir man pristatyt. Ki
taip, visus, kaip šunis iššaudysiu, rykš
tėmis ik smert užkaposiu, į Čibirą iš- 
tremsiu... Ar supratota?..

ABU SARGAI. (Iki žemės lenkiasi).— 
Supratome^ ponuli, supratome.

ŽANDARAS, (tyliau, ramiau, mei
liau, užklausiamai): — Ar negirdėjote 
kur “kranklys”?

SARGAI. — Negirdėjome, ponuli, rie- 
girdėjome.

. ŽANDARAS. — Ir jokių sukilėlių ne
matėte ?

SARGAI. — Nematėme, ponuli, nema
tėme.

ŽANDARAS. — (Su kareiviais grįž
ta į dešihę ir dar nūo scenos eidamas at
sigrįžęs sako): — Žiūrėkite, gerai sergė
kite — o ne, tai po vieną jūsų dantį išlu- 
pinėsiu, po vienos gyslos ištąsysiu...

ELGETA, (liaujasi griežęs, sargams 
parodo iškišęs liežuvį, o į nuėjusio žanda
ro pusę rodydamas špygą sako:) — Jau 
nelabųjų vienas būrys praslinko, vyrai, 
pasipypkiuokime. (visi išsitraukia pyp
kes ir šypsodami pradeda kimšti tabaką. 
Iš krūmų, iš tos pusės, kur žandaras nu
ėjo, atsiskubina keli vyrai su mergino
mis. Nori praeiti pro buomą, sargai jų

neleidžia).
ATVYKĖLIAI. — Praleiskite, vyru

čiai, ar nepažįstate, juk mes iš “sudegin
to” kaimo, saviškiai.

SARGAS. — O kur taip skubinatės?
ATVYKĖLIS. — Tik čia. (vienas jų 

švilptelėja. Krūmuose tokiu pat švilpte
lėjimu atsiliepia ir pasirodo keletas šau
lių. Susitikę bučiuojasi, sveikinasi... 
klausinėja kas naujo).

VIENAS ATVYKĖLIS. — Užėmėme 
Airiogalą, Betygalą, apie Čekiškę mū
siškių pilni miškai, o priešų nesigirdi... 
Tai vis “Kranklio’* nuopelrias. Taip daly
ką sutvarkė, kad kur tik pasisukame — 
visur laimime. Ir... palyginamai... su ma
žais nuostoliais... Šioje apygardoje beli
ko tiktai žandaras Rozprochvostovas su 
keliolika kareivių... Kiti visi patraukė 
link Šiaulių ir Kauno. Dabar mes keletą 
dierių pailsėsime ir paūžšime... (išsi
traukia iš kišenių vyno butelius, dešras, 
bulkas. Viską kraUja į krūvą ant žemės, 
sėdasi ir gera. Toliau sako:) — Seni, už- 
griežk suktinį.

(Pora porų susikimba šokti ir visi dai
nuoja).
— Šokim, ūžkim, linksmi būkim... o šį 

linksmąjį suktinį apsisukime gražiai...
(Iš krūmų išlenda ir daugiau, visi ima 

bonkas pasirodydami geria, valgo ir šo
ka. Taip jiems besilinksminant, pasigirs
ta iš už krūmų švilpukas, išienda šaulys 
ir).

ŠAULYS, (garsiai). — Kranklio įsa

kymas! (Visi sėdėjusieji j šokusieji stai
ga sustoja vietose ir klauso):—

— Maisto paimt trims dienoms ir šią 
nakt, kovai pasiruošę, savo vietose — ko- 
tyliausia laukt naujo įsakymo.

(Uždanga nusileidžia)
II Akto galas.
III AKTAS

Įvyksta 1863 m. panelių Budriūbaičių 
dvarelyje Žemaitijoje.

SCĖNA i.
Budriūnų dvarelio salionas, paprasti baldai, 

kasdieninė tvarka. Iš šono durys, scenos gilumo
je atviras langas. Kambary skobnis, kėdės, sofa, 
ant sienų vienas kitas paveikslas. Teta Irena feu- 
driūnaitė Smarkuolė. Panelės: Marytė, Oiiytė, 
Tarnaitė Agnė.

TETA IRENA. (Apsivilkus tamsiais 
ilgais rūbais, aht galvos juoda kepuraitė 
su gedulo šydu. Nertinys rankose, aki
niai ant nosies. Fotelyje sėdi ir tylėda
ma virbalais ar vošdoliu neria nėrinį).

PANELĖ MARYTĖ, (šviesiai apsiren
gusi su rankdarbiu rankose sėdi prie sko
bnio).

P-LĖ ONUTE, (šviesiai apsirengusi, 
sėdėdama skambina gitarų ar kanklė
mis).

TARNAITĖ AGNĖ. f tarnaites rūbuo
se su balta prikyšte — žiurstu).

SCENĄ ATIDARANT
P-LĖ ONUTĖ, (dainuoja, gitarai ar 

kanklėms pritariant):
(Bus daugiau)

DARBlttlHKAŽ

Vėl atsigimti bus vilties. 
Kovosim, kaip andai kovojom

Tegu verčiau pražus abu.
Tiktai tada tautom mažo jom 
Dėl laimingesnės ateities.

Žmogus kautynėse pamiršta, 
Kad yr Aukštesnė Pajėga,
Kuri vos iškelia tik pirštą,
Tuoj keičias įvykių eiga.

Galiūnas ant galiūno krinta, 
Nutyla ginklų žvangesys, 
Padangės vėl džiaugsmu nu

švinta,
Nes jau nuslinko debesys.

Tamsa akis pati sau graužia, 
Piktieji žudos tarp savęs,
Nedoras nedorėlį laužia,
Akli aklus duobėn nuves.

Tada Apveizda tvarką daro:
Iš dulkių prikelia menkus,
Ir ant klaikių griuvėsių karo 
Taikos gyvendina laikus.

J. K.

rio mažas, paauksintas 
kupoliukas žėri saulės 
spinduliuose. Čia pat deši
nėj, aikštelėj, šešiomis do
rėnų kolonomis paremta 
stovi senoji miesto rotušė, 
dabartinis Vilniaus Meno 
muziejus. Tamsiąją šv. 
Kazimiero bažnyčią at- 
šviečia už jos ant kalniu
ko stovinti balta šv. Dva
sios cerkvė. Kairiau ant 
kalniuko stovi Misionierių 
bažnyčia, už jos matytis 
Rasų kapinės. Gi prie bliz
gančios Vilnios vagos ry
mo Bernardinų bažnyčia, 
stelbdama mažesnės, bet 
už ją nuostabesnės šv. O- 
nos bažnyčios.

Bet ir šiaurės rytų hori
zonte gali rasti įdomių as
pektų > sakysim Tris Kry
žius to paties vardo kalne. 
Jie atrodo nepaprastai 
balti mėlynam danguj. 
Kiek labiau kairėj tamsiai 
mėlynam miškų fone iš
kyla Šv. Petro Povilo baž
nyčia, tarsi tobulas pro ją 
einančios gatvės atbaigi
mas.

O kiek daug liko dar ne- 
sumiriėtų smulkesnių pas
tatų, kurie slepiasi arba 
glaudžiasi prie didesniųjų 
masyvų. Ne kartą skaitė
me juos ir negalėjome be- 
suskaityti. Suskaitai iki 
25-30 ir sušunki:

— Iš kur gi šitame mies-' 
te atsirado tiek daug baž-! 
nyčių? —stebisi vienas 
karys. Ir tada imi pasako
ti ką nors apie XVII amž., > 
apie anų laikų Vilniaus 
šeimininkus, išdidžiuosius 
Vilniaus miesto bajorus, 
vaivadas, galinguosius 
hetmonus, kunigaikščius. 
Šie žmonės garsėjo ne 
vien tik savo kariniais žy
giais, turtais, bet ir meni
niu skoniu. Apskritai tuo
metinė Vilniaus visuome
nė gerai nusimanė meno 
dalykuose, išaugindama 

' nemaža rimtų saviškių 
menininkų, jiems vado
vauti kviesdama tuometi
nius meistrus italus. Vil
nius tada jungė savyje va
karietišką gyvumą su ry
tietiška fantazija ir impul
syvumu. Žmonės jie buvo 
neramūs, jie vis ką nors 
veikė, griovė ir perstatinė
jo. Ir taip ant senų pama
tų buvo lipdomi vis naujo 
stiliaus pastatai, naujos 
bažnyčios. Šiandien, kai 
ateini ir į juos įsižiūri, tai 
ir regi, kaip senuosius pa
matus slegia visų žinomų 
stilių grumtynės, pav.. Ka
tedroje, visus kitus apval- 
dęs meistriško architektouęs melsvojo arcniueavo j Lietuvoje veikė noti. Tačiau, toli gražu, ne 
Gucevičiaus sukurtas, is- apie visus, ne apie dešim-

tis tūkstančių. Atrodo,kyla didingas 
stilius.

klasiškas

O kadaise tose pačiose 
šiandieninių bažnyčių vie
tose stovėjo senovės šven
tyklos. Jos buvo sukrau
tos iš rąstų, atvilktų iš gi
rių. Tačiau ant pagrindo 
vėliau išaugo kiti sluoks
riiai, mažai bepanašūs pa- • dos vadu”. Iš šios kalbos 
grindiniam. Lygiai taip ir į pažymėtina tokia vieta: — 
dvasinių srovių ir jų kom- Į “Kariai, jūs išvykstate į 
binacijų. Tačiau tai nerei- Kauną. Gal būt jums teks
škia, jog ateityj lietuviš
ka dvasia nebus pajėgi de
rindama visus sveikuosius 
bruožus, visa persmelkti 
tikrosiomis nuotaikomis. 
Šitam margam audinyj 
turės dominuoti pagrindi
niai lietuviški raštai.

• Laikraščiai rašo, kad 
Lietuvoje įsteigtas “Žalia
vų Centras”, kurio užda
vinys esąs rinkti geležies 
laužą, įvairius skudurus, 
stiklus, butelius, šerius ir 
panašias atmatas. Vil
niaus skyrius apima Vil
niaus apylinkę, švenčio-
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Ši panelė Helene Stiles, supliekė penkis šūvius į 
pat centrą. Tai sakoma, kad gana taisyklingai šaudo.

nių ir Švenčionėlių apskri
tis. Vilniaus skyriaus val
dytoju paskirtas Šlekai
tis, o jo pavaduotoju Bart
kus.

Kaip atmename, bolševi-

panaši organizacija, pava
dinta “Sojužutil” vardu.

• “Naujoji Lietuva” rašo, 
kad iš Panevėžio buvusi iš
lydėta “kuopa lietuvių ka
reivių”. Ta proga prakalbą 
pasakęs pulk. P. Genys, 
kuris vadinamas “apygar-

išvykti ir už Lietuvos ribų, 
mokėkite visur pasielgti 
garbingai, kaip pridera 
kariui. Elkitės visur taip, 
kad nepažemintumėt Lie
tuvos garbės, ir parodytu- 
mėt aukštą kultūrą. Išvy
kus kitur, jums teks atsi
minti, kad stovite garbin
goj sargyboj”. Laikraštis 
daugiau paaiškinimų ne
pateikia, nei kur kariai iš
siųsti, nei kokiems tiks
lams.

• “Naujoji Lietuva” pa
stebi: “Koks yra išvežtųjų 
likihias — nieko tiksliai
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nežinome. Tik paskutini 
metu spaudoje ėmė rodj 
tis žinių, kad Amerikc 
lietuvių organizacijų pž - 
stangomis pavyko apie 
vieną kitą tremtinį suži-

kad Amerikos lietuviai de
da visas pastangas kaip 
nors palengvinti savo tau
tiečių kančias tolimose Si
biro tundrose ir Kazaksta- 
no dykumose”. Toliau lai
kraštis, pasisakydamas 
dėl Amerikos lietuvių bol
ševikų kaltinimo, kad iš
vežtieji esą “fašistų agen
tai” ir panašiai, pastebi:— 
“Tai daugiau negu šlykš
tu ,tai kažkas nesupranta
mo. Tuo metu, kai kita
taučiai skuba mūsų trem
tiniams į pagalbą ,tautie
čiai meta akmeniu. To lie
tuvių tauta negali pamirš
ti”.

Juozas Kasteto
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md. 

Telephone Piaza 8595
Limosinai dil visokį* reikalu.
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Sveikinimai Naujosios Anglijos Lietuvių Katalikų Seimeliui,—»^—————■ ■ i ■
įvykusiam vasario 22 d., Šv. Pranciškaus lietuvių parapijoj, Lawrence, Mass.

]o Eminencijos Kardinolo O’Connell 
Palaiminimas ir Linkėjimai

ARCHBISHOP'S HOUSE 
Lake Street, Brighton, Mass.

January 26,1942
Rev. Francis M. Juras
St. Francis Rectory
Lawrence, Massachusetts
Dear Father Juras,

His Eminence, the Cardinal, to whom your com- 
munication of January 24 has been referred, directs 
me to say that he grants permission for the American 
Lithuanian Roman Catholic Federation of the New 
England District together with the Delegates of the 
Catholic Societies of the Lithuanian Parishes to have 
their annual meeting in St. Francis Parish, Lawrence, 
on Febrūary 22.

His Eminence also grants permission for the Rev. 
Vasys to preach the sermon on that occasion.

His Eminence sends to you and to all gathered at
’.nnual meeting his blessing and most cordial best 

ifv.s for the success of their deliberations.
Very sincerely yours,

J. E. Munhan
Secretary.

Kun. Dr. K. Urbonavičiaus 
Sveikinimas

Turiu garbės sveikinti Gerbiamąjį Seimą N. An
glijos Kunigų ir laikraščio “Darbininko” vardu. Kuni
gai, kaipo Katalikijos Dvasios Vadai, natūraliai domi
si Katalikų Seimu. Savo susidomėjimą jie pabrėžia 
skaitlingu atsilankymu ir gyvu, aktyviu dalyvavimu 
visuose diskutuojamuose klausimuose. Į šį Seimą jie 
žiūri kaipo į katalikiškų jėgų mobilizaciją ir jo dar
bams bei sumanymams reiškia nuoširdžių linkėjimų 
ko geriausiai pavykti ir įsigyvendinti.

LDS organas “Darbininkas” nemažesniu nuošir
dumu siunčia Seimui linkėjimų padaryti ko praktiš
kiausių nutarimų ir surasti būdą, kad bent patys svar
biausieji sumanymai būtų įgyvendinami. Užsimoti 
nepersunkiai, nes sunkiai vykdomieji nutarimai ant 
popierio tepalieka. Kasmet nors po vieną žingsnį pir
myn pasistūmėkime. Pagrindiniu Seimo šūkiu tebū
na Katalikų spaudos palaikymas, nes šio karo metu 
kovojama keturiuose frontuose: ore, jūrėse, ant žemės 
ir spaudoje. Propaganda ir kontr-propaganda nulemia 
tautų likimą ne praščiau už bombas ir šovinius.

Kun, K. Fasio, Federacijos Apskričio 
Drąsios Vado Sveikinimas

Gerbiamasis Prezidiume! Gerbiamosios ir Gerbiamieji!
Man, kaipo skirtam Naujosios Anglijos Federa

cijos Dvasios Vadui, tenka pasveikinti šį N. A. Kata
likų Seimelį katalikiškų organizacijų, jų kuopų ir

Jūs phtyš žiiiote gerai, kad mes katalikai neuž- 
tektinai disciplihūoti, nesilaikome vienodo fronto, 
dažnai esathe pakrikę ir mūsų priešų pragaištingai iš- 
naudojaihh Neišsilaikytų jokis ne katalikiškas veiki
mas, neveiktų jokia prieš katalikiška propaganda, jei
gu mes katalikai neretntume ir ištikimai savo laikytu- 
mėmės.

Mūsų draugijos nėra ganėtinai veiklios, galėtų 
daug daugiau narių turėti, o ypatingai jaunimo. Be 
draugijų jaunimas greitai ištautęs ir ten tik jaunimas 
išsilaikys katalikiškas ir lietuviškas, kur daugiau jų 
priklausys prie lietuvių katalikų organizacijų. Jauni
mą privalome traukti, raginti, o kad geriau užintere- 
suoti, reikia ką nors tokio, jiems patraukiančio drau
gijose išgalvoti ir duoti.

Galutinai tiktai Federacija ir jos skyriai teišlai
kys vieną bendrą katalikišką frontą, už tai turėtumė
me dėti visas pastangas, kad visose kolonijose būtų 
Federacijos skyriai, visas draugijas ten sutraukti ir 
gyvai tą skyrių palaikyti. Tai kelios mintys, kuriomis 
jūs šiame seimelyje turėtumėte vaduotis.

Kaip kam gal kiltų mintis, kam čia man taip daug 
rūpintis, tegul kiti sau žinosi. Prisiminkime iš Evan
gelijos Kristaus palyginimą apie talentus: vienam da
vė vieną, kitam du, o trečiam penkis. Ir kiekvienas su
lig talentų daugumo turėjo darbuotis ir atskaitą iš
duoti. Mums čia suvažiavusiems Dievas davė daugiau 
talentų ir už tai pageidauja iš mūsų daugiau darbo. Ko 
aš jums ir linkiu sveikindamas organizacijų ir draugi
jų vardu.

Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Sveikinimas
(TELEGRAMA)

Nuoširdžiai sveikiname Federacijos Seimą. Dan
gaus palaimos meldžiame Federacijos pastangoms 
vystyti katalikiškąjį bei tautiškąjį veikimą. Geriausio 
pasisekimo Seimo darbams.—

Nekalto Prasidėjifrno Seserys.

Nukryžiuoto Jėzaus Seserų 
Sveikinimas

(LAIŠKU)
1942 m. vasario mėn. 20 d.*

Gerbiamieji:
Sveikiname Naujosios Anglijos A. L. R. K. Fede

racijos Apskričio Seimelį. Linkime geriausio pasfseki- 
mo Jūsų darbams ir sumanymams.

Šv. Mišių metu melšime Jums Dievo palaimos.
Su tikra pagarba,

Nukryžiuoto Jėzaus Seserys

Tėvas su dviem sūnumis prie priešlėktuvinio karo pabūklo, kur nors 
Anglijoj. Tai p. Doble ir Fred (kairėje) ir Leslie. p. Doble yra I Pasauli
nio karo veteranas, jis dabar įštojo ir II Pasaulinio karo tarnybą.

Erelio dvasios žmogus nepa- 
būgsta grasinimų, naiviai nebi
jo gresiančių pavojų: . jam te- 
svarbi visuomenės gerovė, sa
vos idėjos laimėjimas, jos rea
lizavimas. I

ŽMOGUS. BE 

kūnu kuklus žemės keleivis, sa
vo dvasia pačių aukštųjų kalnų 
dvasios erelis buvo 
respublikos
sas.

TIKĖKITE, AK NE...
• Tikėkite, ar ne... Aną dieną nistai prirengė viską naciams, 

laikrašty tilpo paveikslas po' Jie pasitarnavo naciams tiek, 
kuriuo buvo parašyta — “Jū-;kad atidavė visą lietuvių ir Lie

tuvos turtą, kurio nespėjo iš! reivis kolektuoja radybas...”.
SAF£S. Sa\o «pQ,as veikėjas pastebėjo, kad

tai ‘‘blogas paveikslas". Karto-į ję Lietuvon, sako, kad jie nie- 
tinai paklaustas, ‘ar tikrai pa-' ko nerado lietuvių ir Lietuvos,

u®tMjos eįksias blogas. Jis vis tvirtino, nes čia viskas subolševi^:-‘ 
kancleris Dollfus- „ , , - ... '• , . .. . oTuomet po paveikslu pakista suKomunistinta. Rei:

vežti. nacių valdžiai. Naciai atė-

parašas: Brolis jūreivis atsi- valdžios, o kas tik k 
Jo herojiška dvasia, nuosta- ... . ..~ ,J sveikina savo sesutes... O, Ua- vietų valdžios, tai —vuraliai 

t bar, kas kita...”, sušuko jis. Tai pereina j mūsų rankas. Tai štai
jypayilg i° _ ’ į reiškia nepaveiksiąs blogas, bet kaip komunistai dirba nacių

parašas. naudai.

• Tikėkite, ar ne... Kaikurios Į Tikėkite, ar ne... Karo veiks- 
ūkininkų sūnus. Vargas lapojo, mūsų panelės važiuoja links- niams vykstant ten. iš kur buvo 
vargas šakojo, vargas jo var- minti kareivių sausžemiu ir gabenama guma palietė Jungti- 
tuose žydėjo, bet Dollfussas ir vandeniu, bet tai ilgoka kelionė. nes Valstybes ir dėl šio gumos 
>er skurdų vargą grumiasi į Dabar gi pranešus, kad South trūkumo uždėtas draudimas 
šviesą, j aukštąjį mokslą. ; Bostonas bus papuoštas karišku pirkti padangas (tires). Vė-

Didžiojo karo metu studentas parku, naujos viltys prieš akis. liausios žinios skelbia, kad ne 
Dollfussas savo kraštui ginti! • Tikėkite ar ne... Komunis- tik nebus parduodama padan- 
siūlosi savanoriu, tepriima. tai išgavę iš naciy pavc!vjim<4 bus uždraustos vartoti
per mažas — lig mažiausios ka- užpulti Pabaltijo valstybes dar padangos esančios ir ant priva- 
reivio normos trūksta 2 cm!... tuo iaįku, kada puolė naciai tinių automobilių. Sakoma, kad 
— Sakau jums. gėdos nepada- Lenkiją ir tuomet jie bendra: apie 19-14 metus bus nuimta 

rysiu. Prašau tik priimti — su naciais dalinosi mažesniųjų nuo kelio milijonai automobilių, 
maldauja Dollfussas. valstybių žemėmis. Tuomet juos :

Vargais negalais įsiveržia jis pasmerkė ir Anglija 
pagaliau į karius ir čia net 3 Valstybės. Komunistai okupavę 
metus didvyrišku drąsumu kau- Lietuvą, viską suvalstybino, ki- 
jas dėl tėvynės gerovės. Mat, -aįs žodžiais tariant, atėmė visą 
dvasios ereliu skraidyti ne tiek lietuvio ir Lietuvos turtą ir šei- 
milžiniško kūno, kiek herojiš- mininkavo, kaip tinkami. Kuo- 
kos dvasios reikia.'.. met Hitleris bučiuodamas Sta-

Dollfussas jau valstybininkas. įįną nukando jam nosies galą ir 
Jo rūpesčiai visam kraštui. Są- pliekė raudonajai armijai į kel- 
žinės laisvė ir Austrijos sava- nes Įaį įr į§ Lietuvos raudonie- 
rankiškumas bei saugumas jo jį kas gaiėjo, kaip pelės nuo ka-

biai šviesi asmenybė yra religi 
nio ir tautinio idealo 
gyvas, amžiais neblunkąs pa
veikslas.

Iš vargo lūšnos jis, neturtingų

Žmonės Erelio Sparnais
Žmogus be idealo meilės, kil-f Kražiečiai buriąs savo švento- 

nių principų nestiprinamas, ne- Į vių saugoti. Policija vaiko. Pa 
gaivinamas, nepakyla ereliu J galiau gėdos dekreto įvykdyti 
aukštyn ir plačiu, aštriu žvilgs- atvyksta pats Kauno guberna 

draugijų vardu. Aišku, visos organizacijos, draugijos i n’u neperskrodžia pasaulio su torius Klingenbergas su dideliu 
nuoširdžiai sveikina šį seimelį, visiems atstovams lin
ki sėkmingai praleisti čia posėdžius, nesigailėti pasta
bų ir išnešti naudingų nutarimų. Bet tai dar ne viskas.

Šį seimelį galima pavadinti Liaudies Universite
tu. Jūs esate rinktiniai atstovai iš įvairių kolonijų ir 
draugijų. Jūs čia esate tam, kad pasidalinti savo paty
rimais, vieni kitų veikimu pasimokinti ir nustatyti 
bendrą N. A. Katalikų veikimą. To pasimokymo ir nu
sistatymo nepamiršti, bet parsivežti į savo koloniją ir 
uoliai platinti savųjų tarpe.

visomis jo grožybėmis, nepasi-j būriu žandarų, 
puošia gražiaisiais pasaulio žie-- Rusų valdžios įsakymu ne 
dais. j'klausančius kražiečius rusai

Žmogus be religinio ir tauti-\ ima pulti.
nio idealo gra kurmis, saofesį Religinio ir tautinio idealizma 
maža tematąs, nors jis gyventų* istorijoje dabar įrašomas aukso 
puikini, riebiai, prabangoje be- lapas: kražiečiai prastu ginklu 
sinardydamas.

Mokslas čia gali daug padėti,

rytmetinė mintis 
meditacija.

Savo didvyriškam pasiaukoji
mui įkvėpimo Dollfusas gauna 
maldoje, grynoje maldoje, ug-į 
ningoje maldoje... Įvairiomis 
progomis, sunkiais valstybės \^‘ Athol, Mass

bet jis ne pats pagrindinis pa
grindas žmogui dvasios ereliu 
būti, ereliu kilti aukštyn.

VYŽOTI DIDVYRIAI. 1883 
m. Kražių vardas aplekia nė tik 
Lietuvą, bet ir visą pasaulį: bc- 

’ moksliai kražiečiai

(pagaliais, lazdomis, akmeni 
mis...), bet nepaprastu heroiz 
mu ima ginti ir gintis.

Rusų žandarų žvėriškumui 
sustiprinti putotais arkliais dar 
atūžia kazokų būrys.

Kraujas švirkšlėmis pratrykš 
ta. Arklių kojos minko herojų 

Kai kurie įvejami į pa

i Jung. Valstybių karo dalinių komandierius Maj. 
Gen. Russel Hartle (dešinėj) Š. Airijoj, konferuoja su 
britų komandieriumi Lt. Gen. H. E. Franklin.

religinių ir kūlius 
tautinio idealo kovoje parodo tvinusią upę ir prigeria. Dauge 
liėtūViško heroizmo stebūftlą. lis areštuojami. Daug sužeistų. 

Rusų caro valdžia, nei įgimto-, sužalotų. Nevienas miršta kaip 
šios teisės, nei sveikos sąžinės kankinys.
nuostatų nežiūrėdama ir todėl Kazoko kulka, kazoko kirtis 
šlykštų nukatalikinimo ir nu- if nagaikos smūgis neįveikia 
tautinimo darbą mūsų tėvynėje

! bevarydama, be kitko. įsako pa-I *
naikinti Kražių vienuolyną, baž
nyčią ir kapines.

Lengva išleisti dekretas, tik 
hetaip lengva juo žmones pa
traukti. jų idealizmą juo nugin
kluoti.

RfaŽiečiai skundžiasi Carui, 
pasauliui. Bet jų balsas lieka 
šuns balsu.

kražiečio erelio dvasios. Tiesa, 
minią išsklaido, bet tuo jos he
roizmą tik padidina.

Kražiečių pasiaukojimas gy
vu ugnies liežuviu nuvingiuoja 
į bendrą tautinės sąmonės židi
nį ir susijungęės dar plačiau, 
dar šviesiau sušvinta lūšnose, 
inokyklose. f'3BTr*

Kražių didvyriai — lietuviš
kosios padangės dvasios ereliai.

______ , ___ Valdžios į-
r une., staįgos atšaukė visus leidimus,

' kurie buvo išduoti žuvavimui 
Cape Cod kanale. Tas atšauki
mas įima visus ir pavienius.

Tikękite, ar ne... Drafto virši
ninkai praneša, kad paskutinio 
registravimo vyrai, kad ir se
nesniųjų metų. nebus skirstomi 
sulig amžiaus, bet bus šaukiami 
maišytai sulig lioterijos nume-

Tikėkite, ar ne...

ir vakarinė tino išdūmė. Bet čia jau komu- j rių eilės.

TT. MARIJONŲ MISIJOS
Gavėnios Metu 1942

momentais ir šiaip kasdienybės 
pilkume dažnai jis rymoja ties 
Meilės Viešpačiu susisielojęs, 
susikaupęs...

1934 m .vasarą niekšas, pa
tamsių gaivalo įkvėpiamas, tų 
pačių padugnių klika pasinau
dodamas, riaušių forma užpuola 
Dollfussą ir jo krūtinėn šūvį 
paleidžia...

Ir krenta Dollfusso kūnas, 
šventu pasiaukojimo krauju pa
šventinamas.

— Pakvieskit kunigą
nu balsu prakošia kancleris pas
kutinį savo trokštą.

Šv. Pranciškaus par. bažnyčioje — 
iki 15 d. — Kun. Juozas Vaškevi-nuo Kovo 8 d 

čius, M.I.C.
5. Pittston, Pa. — Šv. Kazimiero par. bažnyčioje — nuo 

Kovo 15 iki 17 d. — Kun. P. Malinauskas, M.I.C.
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

CLEVELANDą Ohio — Nepaliaujamos Marijos Pa
galbos par. bažnyčioje — nuo kovo 9 iki 15 d. — 
kun. Antanas Ignotas, MIC.

silp_ NEWARK, N. J. — Švč. Trejybės par. bažnyčioje — 
kovo 11 iki 19 d. — kun. Jonas Jančius, MIC. 

CLEVELAND, Ohio — Nepaliaujamos Marijos Pagal- 
Kunigo neįleidžia. Nors jis hos par. bažnyčioje — nuo kovo 16 iki 22 d. (jau- 

būtų atėjęs be durklo, be brau- nimui) — kun. Antanas Ignotas, MIC. 
ningo, tik altoriaus sakramen- HARRISON, N. J. — Dievo Motinos Sopulingosios pa

rapijos bažnyčioje — nuo kovo 22 d. iki 29 d. — 
kun. Petras Malinauskas, MIC.

PROVIDENCE, R. I. — Šv. Kazimiero par. bažnyčioje 
—nuo kovo 22 iki 29 — kun. Jonas Jančius, MIC.

tu, tik meilės Viešpačiu besku
bąs. Tačiau tas, kurs savo arti

mui kulką pasiunčia, meilės bi

jo, meilės neapkenčia: nes jis,' 

su meile susitikęs, labai biau- 

rus, labai susmukęs pasirodo... 

— Aš visada tetroškau taikos. 
Tegul Viešpats jums atleidžia. 
Pasveikinkit mano žmoną ir 
vaikučius — dar ištaria bemer- 
dįs didvyris, ir jo lūpos susi
čiaupia amžiams, kad jų tyla 
griausmu dundėtų jauniesiems 
tikrą tikybinį it tautinį heroiz
mą... “M. J-tei”

BAYONN, N. J. — Šv. Mykolo par. bažnyčioje — nuo 
11 iki 19 d. kovo— kun. Andrius Naudžiūnas, MIC.

CHESTER, Pa. — Aušros Vartų par. bažnyčioje— nuo 
23 iki 29 kovo — kun. Adomas Markūnas, MIC.
Jei kuris DD. GG. Kun. Klebonų norėtų pasinau

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

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

Provincijolas.
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LIETUVAI GELBĖTI FONDO 
MARŠRUTAS UŽSIBAIGĖ

sišventimą nuoširdžiai savo už
duotį atlikti ir jie tą įvertina.

Ir tie mūsų artistai! Štai Rus
teika — senas knygnešys, ku-

BROCKTON, MASS. — Ap
važiavę su savo patrijotine pro
grama kelias apylinkes koloni
jas — Bostoną, Cambridge,
Norwoodą, Broektoną, Worces-

. x ~ ris didvyriškai kovoto su knyterj Brocktono Dramos Ratelis, . . » _ ,.... . A . gomis prieš carą. Tą rolę suvai-uzbaige savo maršrutą. Dėkoja , I_ . . . ... dmo buceris — Alfonsas Ja-artistai visiems klebonams ir,, , . . ». .ramavičius. Dirba Bostone, betkunigams, kurie visur gražiai I ....i atvažiuodavo į repeticijas j 
Broektoną; tai tikras pasišven
timas. Jo sūnus, Jurgis, kuris

priėmė ir pavaišino ir dar kai-' 
kurie prisidėjo prie išlaidų ap
mokėjimo. Dėkoja ir pasaulio-

. . . i galvą paguldė už knygų nešimąmms, kurie prirengė vaisęs — r
pardavinėjo tikietus, sukvietė;

u. i • • - -i, nas Audijaitis. Barbora,publiką. Publikai irgi priklauso J
dėka už jų tokį gražų mūsų 
programos išklausymą, už jų 
gražius pagyrimo žodžius. Ar
tistai gerai supranta, kad jie ne 
profesionalai, bet atjautė jų pa-

nė, kuri knygomis

JUS
GALITE PADĖTI

SUTAUPYTI 
telefono patarnavimą 

KARO reikalams

— Marti- 
ta su

braukė
tamsą nuo akių”, — tai ponia
Mazgalienė, kurios vienas sū-! 
nūs dabar yra Dėdės Šamo ka- 

i riuomenėje, ir matė Pearl Har- 
bor, Honolulų baisenybes; ko 
stebėtis, kad ir jį taip gyvai 
vaidino savo rolę! Rusteikienė, 
knygnešio žmona, kuri norėjo, 
kad sūnus būtų “džiegormeiste- 
ris”, o ne Knygnešys, tai buvo 
Emilija Jermalavičiūtė, ofiso 
stenografė. Rožė, jos duktė,* 
kuri nežinodama įsimylėjo į sa- j 
vo tėvo išdaviką, tai Juzafina 
Mikėnaitė, taipgi ofiso steno
grafė. Albinas, Rožės mylima
sis, bet knygnešių išdavikas, 
tai buvo Bronius Bartkevičius, 
American Dry Goods Store sa
vininkas. Statkis, Kražių žūdy-

GERIAU, KAIP NIEKO — Šis vyrukas Glen Conrad of Columbus, O., 
reikalingas padangų (tires), bet iš priežasties trūkumo gumos padangų 
negalima gauti, tai jis sugalvojo, kadangi guma ateina iš medžio, tai lai 
medis ir pavaduoja gumą. Jis paėmė ir pagamino medines padangas ir 
štai užsitaiso. Sako, galįs važiuoti 15 mylių į valandą greitumo.

MONTELLO. MASS.
Brocktone vaidinimas davė 

pelno $200.25. Sekantieji auka
vo —

neabejotinai pageidavo tų |įTy PrancEkOflŲ MiSljOS 
tautų įjungimo j Rusijos - «.«

! Demokratinę Federalinę '*42 HL
Respubliką”. į —;---------

Šiandien gal nėra labai 3. yandergrri/č, p«. — šv. Ka- 
svarbu ar reikšminga, ko- zirniero Parapijoje, Kovo 6 — 
kios yra tūlų rusų, ne bol- 8 ~ T- Juvenalls Liauba.
Ševikų nuomonės ir pagei- 4. Chicago, m. — Visų Šven- 
davimai, bet, vis dėl to, tų Parapijoje, Kovo 9 — 15 d. 
pravartu SU jom susipa-----T. Justinas Vaškys.
žinti.

III. KNYGŲ APŽVALGA
5. Rochester, N. Y. — Sv. Jur

gio parapijoj, Kovo 9—15 d. — 
Tėvas Juvenalis Liauba.

Viscount Cecil knygoje ^^cer°> M- — Sv. Antano 
“A Great Experirnent”, iš- Parapijoje, Kovo 16 — 22 d. — 
leistoj Londone 1941 m., T- Justinas Vaškys. 
tarp kita rašoma ir apie 7. Kingston, Pa. — Svenč. 
Lietuvą. Cecil buvo dažnas Marijos Apreiškimo Parapijoje, 
Britų delegatas Tautų Są- Kovo 22 — 25 d. — T. Juvena- 
jungoje ir jam teko daug lis Liauba.
ir dažnai susidurti su lie- i- 8. Brooklyn, N. Y. — šv. Jur- 
tuviais ir Lietuvą liečian- gio Parapijoje, Kovo 23 — Bal. 
ciais klausimais. Jis tarp 5 — T. Justinas Vaškys. 
kita suminėdamas Vii- 9. Pittsburgh, Pa. — šv. Vin- 
niaus bylą rašo: “...Ištisais cento Parapijoje, Bal. 10 — 12 
mėnesiais, dargi metais, d. — T. Justinas Vaškys. 
Tautų Sąjunga stengėsi į

Spaudos Apžvalga
Nr. 3 — Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato 

New York, N. Y., 1942 m. vasario 28 d.

per garsų Belgų delegatą, 
Hymansą, rasti sprendi
mą, bet be pasekmių. Aš 
nemanau, kad bent viena 
pusė būtų buvusi paten
kinta bet kuria jo sugesti
ja. Jos (Lietuva ir Lenki
ja) priklausė prie “visa

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

W Malonėkite taisyklin- 
gai padėti receiverį... 

f '- NETAIP, kaip šis. Jei 
“bari’ nebus nuspaus- 

t tas, susisiekimo linija 
bus “out of order”. Jūs 
negalės pašaukti. Jei 
naudoji extention, bai
gęs telefonuofc, tuojad ’ 
atidėk atgal receiverį.
Tinkamai neužkabintas ar
ba visai nuimtas receiveris 
suparaližuoja telefono li
nijas apie 1365 sykius į 
dieną Naujoje Anglijoje... 
368 sykius į dieną turi bū
ti pasiųsti darbininkai, ku
rie pataisytų telefoną, kad 
suteikus tinkamą aptarna
vimą, už tai, kad atatinka
mu laiku ir taisyklingai 
neužkabintas receiveris. šis 
telefono vartotojų neatsar
gumas atima 451 valandą, 
kuris galėtų būti sunaudo
tas svarbiems Kariuome
nės ir Laivyno... oro laivy
nui, bazėms, shipyards ir 
arsenalų industrijų, Naujo
je Anglijoje. Ar jūs padė
site mums užlaikyti aktua
lų telefono aptarnavimą? 
Būkite taip malonūs, tai
syklingai padėkite telefono 
receiverį.

Mykolas Abračinskas $2.00.
Po $1.00 — Katrina Valatkie- 

nėse sukapotas, tai Adomas Ba- ng( Antanas Peldžius, Mr. Ba-i 
takis, High School studentas. rOnas, Malvina Akstinienė, Mrs. 
Stokos, vienas žandaras — tai Bessie Vereika, Eva Couble, 
William Gelusevičius (Gelson), Klara Gudinauskienė, Mrs. 
vietinis barberis. Petrovas, ki- Kumpa, Elena Baronas, Valeri-

II. LENKŲ, UKRAINIEČIŲ, 
RUSŲ IR KITŲ SPAUDA

Rusų nuomones

V. Suchomlin, buvęs tos 
grupės narys, dabar iš jos 
dėl įvairių nesutarimų pa
sitraukęs, pasmerkiamas, 
be kita ko, ir už tai, kad 
savo straipsniuose rusų 
spaudoje teisino Sovietų

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

, . v , cago, III.arba nieką ginčo partne- jKovo 15_22 d > Har
rių tipo, kuriems kompro-į Indiana.
misas reiške pralaimeji- Kovo 23_29 d Mass
mą. Vienu laiku tūlas Len-: .Kovo 30 _ bal 5 Sv Andrie-

IEW ER6OK0 TELEPHODE t TELECRAPH CO

New Yorko rusų socia-
tas žandaras, kuris mėgsta laši- ja Matulienė, Mary Vaitkevich,1 lįstų revoliucionierių gru- 

jnius su duona, tai Kazys Jaka- ( salome Ančiauskienė, OnaSkir-’pė savo oreane “Za Svobo- Rusijos agresiją prieš tris
vonis, dabar Dėdės Šamo karei- minienė, Ona Pliaškienė, Emili-' du” Į 942 m. sausio - vasa 
vis. Todėl Worcesteryj jo rolę ja Nurakitis, Julia Barraws, J. | rįo numeryje paskelbė re- 
atliko Jonas Vaičaitis, Brockto- Treinavičius, Marijona Budvy- ’ zoliuciją, kurioje tūlas V. 
no vargonininkas. dienė, Zofia Alinskienė, J. Ba-

Apart veikalo, buvo ir “Vaiz- ličius, Ralph Tautkus, Julija 
dai iš Praeities”. Eiles dėl vaiz- Miliauskas, Edmundas Sviokla, 
dų parašė kun. Dr. K. Urboną- Walter Thomas’ Kristina Genc- 

J vičius. Vaizduose dalyvavo Le- kauskienė, Barbora Žemeikienė,
Į na Matulytė, Julė Jakavonytė, Kašėtienė, Peter Alkins, Mr. 
j Jonas Mazgelis ir veikalo vai- Banulis, Mrs. Banulis, P. Usis, 
dintojai. Sufleris, buvo Marga-'Y" Jarmavičienė’ V- Jarmavi- 
reta Sinkevičiūtė ir kun. F. ^‘‘us’ E^z^ieta Balkienė, Ona 
Norbutas. Visose kolonijose, Kaz‘ Batakis’ Eliza'
kur buvo vaidinta, kalbėjo kun. Damels' Ona Naujalienė,
Jonas Švagždys.

kus, Adolfas Balevičius, Pra- 
Užsibaigė maršrutas. Kokio nas Chesnulevičius, Tadas Ku- 

pelno iš to viso? Pinigiško —( bilius, Mrs. Norkus, Peter Pi- 
Lietuvai Gelbėti Fondui šiek- leski, Marijona Narusevičienė,

šiauskienė, Petras Akstinas, 
Rožė Chirokas, Ieva Babulienė, 
Anna Stonkus, Aleksandras 
Mazgelis, Marijona Jeskelevi- 
čienė, Rožė Jakavonienė, Sofi
ja Juzenienė, Elena Baronienė, 
Petronėlė Bat3onienė, Petras 
Juronis, Petronėlė Žemaitienė, 
Marijona Ivanauskaitė, Ona 
Skirmantienė, Kotrina Breivie- 

Aleksandras Batakis, A. Nor- nė, Marijona M., Teofilia Aksti-

kijos generolas Želigovs
kis okupavo Vilnių, svar
biausią ginčijamos srities 
miestą. Lenkijos vyriausy
bė buvo jo atsižadėjusi, 
bet vėliau aprobavo jo 
veiksmus.

jaus par., Philadelphia, Pa.

MEDUS
Grynas bičių medus, kurį bi

tės sunešė iš žydinčių javų, gė- 
Tai buvo apie lių, pievų ir medžių yra tikras

tiek sukelta. Klausytojų sielose 
užsidegė tėvynės meilė — jų a- 
šaros tą liūdyja. Ir čia gimę 
jaunuoliai, kurie, ypatingai 
Brocktone, beveik trečdalį sve
tainės užpildė ir jie įdomiai 
klausėsi — gal pasėta jų širdy
se grūdelis meilės lietuvybei! 
Jei taip — maršrutas pavyko!

D. Lausevičienė, Marijona Bal- 
berienė, D. Kielienė, Ieva Kun- 
čienė, Juozas Kumpa, Polikar
pas Liuoba, Rikardas Jarmala
vičius, Mrs. Rulic, K. Grigas,
Mrs. Anna Warabow, Edward nienė, Simons
Warabow, Grace Drevinskienė,

nienė, Alena Pigagienė, Ona 
Bamatavičienė, Marė Kilkienė, 
Juozas Kašėtą, Rozalija Eitavi- 
čiūtė, R. Laucevičius, J. Lau
cevičius, Mrs. J. Balevičienė, V. 
Gelusevičius, *L. Genčiauskienė, 
Mrs. W. Gelson, Jr., Ona Bau- 
belienė, K. Sliažienė, Marijona 
Andriušienė, Marijona Miški- 

Visminas, K. 
A. Stromskie-Germanavičius,

Virginia Jakavonytė, Julia Ja- nė, A. Stromskis, Rožė Lataus- 
kavonytė, Pranciška Prybu-

‘Tėve, atleisk jiems, nes jie 
nežino ką darą”.

Septynii Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

IR

STACIJOS
Parašė

Kun. Pr. Juskaitis

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

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

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

kienė, Mr. Bartkus, Petras Tū
belis, Wm. Zinkevičius, Juozas 
Švagždys, Marcelė Miliauskie
nė, Adeline Jermalavich, Mrs. 
Kaminsky, Mūry Jezukevicz, E. 

i Bartkienė. Ona Miškinienė, J.
' Jezukevičius, Mrs. Baronas,
‘ Bronė Treinavičienė, Uždavi- 
{nis, Mrs. Miškinienė, Ona Kašė- 
•taitė, Mrs. Bartkevičienė, O. 
lOsienė, Juozas Barakauskas, B. 
•* Smetona, Leonardas Kumpa,
, M. Bartkevičienė, A. Tautkus,

! j Zosė Tubelienė, Marijona Sau- 
lėnienė, Leonora Andriuškienė, 
Vladas Andriušas, Anna Basar- 
sas, Elzbieta Kielienė, Julė A- 
domaitienė, Julė Adomaitytė, 
Miss Jessie Skapowitz, Mrs. 
Kacukis, Antanas Kacukis, Al
fonsas Mankevičius, Charles 
Bielskis, M. Audijaitienė, Joana 
Juknaitė, Mrs. Moncevičienė, 
H. Staupas, Anielė Svirskienė, 
Juozas Naujalis, Uršulė Petkie
nė, K. Zagurskienė, Morta Ba- 
čiunytė, Beatriče žemaitis, Po
vilas Jarmalavičius, Petronė

Pabaltijo respublikas — 
Lietuvą, Latviją, Estiją — 
ir Lenkiją bei Suomiją. 
Tokiu savo elgesiu, sako
ma rezoliucijoje, V. V. 
Suchmolin’as nusmukęs į 
siaurą, indiferentišką 
tarptautinei teisei, nacio
nalizmą, kas esą ypač ne
suderinama su jo, buvusio 
socialistų - revoliucionie
rių partijos atstovo Inter
nacionale, padėtimi.

Įdomu ta proga pastebė
ti, kad Čia minimoji New 
Yorko rusų socialistų - re
voliucionierių partijos 
grupė (kuri sakosi esanti 
vienintelė šiuo metu vei
kiančioji tos partijos or
ganizacija) 1941 m. spalių 
30 dieną buvo paskelbusi 
kitą rezoliuciją (patalpin
tą “Novoyje Russkoye 
Slovo” 1941 m. lapkričio 7 
dienos numeryje), kurioje 
pasisakoma, kad socialis
tų - revoliucionierių parti
ja tvirtai teberemianti 
Rusijos federatyvinio su
sitvarkymo principą, kurį 
paskelbęs Visos Rusijos 
Steigiamasis Susirinki
mas (L. G. K. pastaba: 
1917 metais, po pirmosios 
revoliucijos. To “federaty
vinio” principo esmė yra 
ta, kad jis atmeta Lietu
vos ir kitų Rusijos paverg
tų tautų atsiskyrimo nuo 
Rusijos mintį).

Sugretinus šias dvi rezo
liucijas, matomas jų prieš
taravimas viena kitai. Vie
noje rezoliucijoje remia
mas “federatyvinis” Rusi
jos susitvarkymas, kitoje 
gi pasmerkiamas partijos 
narys, pagyręs Sovietų po
litiką, siekusią atsiskyru
sias nuo Rusijos tautas at
gal į Rusiją “įfederuoti”. 
Tad dabartinis rusų socia
listų - revoliucionierių 
partijos nusistatymas Lie
tuvos ir kitų tautų atžvil-

jį, kad Balfour’as viešam vaistas. Taigi, įsigyk kvortą 
Tarybos posėdyje pasakė:
“Šis ambicingas generolas 
nežinia nuo ko priklausęs, 
tebėra okupavęs ginčija
mą teritoriją”.

Toliau Cecil sumini Am
basadorių Konferencijos 
sprendimą ir, kad Lietuva 
nesiliovė dėl jo protesta
vusi. Cecil sako, kad Tau
tų Sąjungos esąs nuopel
nas, kad išvengta karo.
Jis baigia: “Tai buvo me
lancholiška demonstraci
ja, vėliau pasikartojusi, 
kad tarpininko pastangos 
be jėgos nėra efektyvios”.

Rety Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas 
Knygutė labai įdomi ir vert* 
kiekvienam įsigyti. Kaina til 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar 
bininkas”, 366 W. Broadway 
So. Boston. Mass.

Lapinienė, Mrs. Juozafina Mi- 
kenienė. Ieva Barkauskienė, giu pasilieka nevisai aiš- 
Kazys čirbulėnas. |kus. Anksčiau ši partija

medaus ir gerk jį su arbata ar 
kava vietoje cukraus. Kas var
toja medų — to slogos nevar
gina. Kvorta-kainuoja tik 85c. 
Jo galite gauti “Darbininko” 
administracijoje, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Pirk Defense Bonds ir Stamps! 
Remk šios šalies apsigynimą!

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
BODU

. • Kuomet kankinatės vidurių užkie- 
; tėjimu — žarnos neveiklios — skau- 
, da galvų, nėra energijos, palengvin
kite sau šiuo modernišku būdu — 
kramtykite FEEN-A-MINT. Si sko
ninga vidurius liuosuojanti kramto
ma guma pagelbės švelniai, bet tik
rai. išvalyti vidurius. Milionai žmo
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pa
kramtyk! te FEEN-A-MINT einant 
gulti — sekantį rytų tikrai jausite 
palengvinimų ir vėl jausitės puikiai. 
Visai šeimai pakelis kainuoja tik

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

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

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

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

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

110 H St., So. Boston, Mass,

SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
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 Winfield St., So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrų antradienį mėnesio, 7:30 vaL j Draugija laiko susirinkimus kas tre 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. Cių sekmadienį kiekvieno mėnesio

Visais draugijos reikalais kreipkitės 2 vaL po pietų. Parapijos salėj 
pas protokolų raštininkę. 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 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Povilas Bashnanas Perkins Markei
48 Crescent Avenue p BalfrvSiūna^ . p. Klinga, Sav. 
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue 753 Broadvvay ~
Dorchester, Mass. COL 1981 Tel. ŠOU 3120, So. Boston.



Tilkit, nutilkit, bėti, kai jaunos sielos organi-
kurie prieš Dievybę zuotai artinosi prie Dievo sta-

Bandėt kovot lo, kildamos prie Amžinybės ir
viešai ar slaptai... trokšdamos tų skaisčiausių ide-

T. . t .x. . , , . alų. Palaimink juo6 Aukščiau-Is Ateitininkų himno. J
sias:

Sekmadienį, kovo 8 d., L. Vy- Praėjo susikaupimo valandė- 
čių Šv. Kazimiero diena. Kai lė, ir visi Vyčiai bei svečiai su
laukė jaunutis pavasario vėje- sirenka į parapijos . svetainę j 
lis švelniai dvelkė, gaivindamas Prle gražiai papuoštų stalų 
žmonių pavargusias širdis, tai bendram pokyliui. Ant stalelių 
So. Bostono jaunimas, L. Vy- žydi gražios rožės, jaunimas su 
čiai, parapijos bažnyčioje tyliai savo globėjais ir tėveliais links- 
meldėsi, prašydami Aukščiau- mal dalinasi įspūdžiais — nuo-

ir Lietuvos Dukterys 

ŠEŠTADIENĮ,

Kovo 14,1942
Darbininko Salėje
330 E St.„ So. Boston, Mass. 

7 valandą vakare

siojo žmonijai ramybės ir palai
mos savo darbams. Gražu ste-

DAKTARAI

51
SG

Ofiso

Lietuvis Dantistas

* L. Kapočius
Z E. Broadvvay,
JTH BOSTON, MASS.
I. SOUth Boston 2660 
/alandos nuo 9 iki 12, nuo

. d 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
_ _____mis nuo 9 iki 12 vaL dieną
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

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.

ĮVAIRŪS skelbimai
PARSIDUODA Avon, Mass. 
maža 3-jų aktarų farmutė, yra 
namas, vištininkas ir gesolino 
stotis. Viskas parsiduoda pigiai. 
Taipgi PARSIDUODA 2-jų šei
mynų namas po 6 kamb., steam 
heat ir visi imprumentai. Na
mas randasi 41 Wood Avė, Ma
ttapan. Mass.

Atsišaukite į “Darbininko” 
administraciją, 366 W. Broad
vvay, So. Boston, Mass.

(6-10-13)

PARSIDUODA keptuvė, 827 
Dorchester Avenue, Dorchester, 
Mass. Yra mūrinis pečius. Ge
rai išdirbtas business. Prieina
ma kaina. Mirtis priežastis par
davimo. Šaukite GENeva 8968.

(6-10-13)

PIRK NAMUS
LENGVAIS ISSIMOKfiJIMAIS 

Greitam pirkimui žema kaina.

PeržiOrek juos. 

DORCHESTER

73 SAVIN HILL AVENUE — Medinis. 3 
šeimynų. 17 kamb.. 3 toiletai. 3 steam 
heaters. Žemes plotas 3321 ketv. pėdų. 
Lengvi išsimokėjimai. Kaina $7.200.

taika pakili. Prie garbės stalo 
pakviečiami dvasios vadai ir 
svečiai profesionalai, prie kitų 
stalelių susigrupuoja visi poky
lio dalyviai.

Pokylį pradeda L. Vyčių 17 
Algirdo kuopos dvasios vadas, 
didelis jaunimo prietelius, kun. 
K. Jenkus, pakviesdamas kleb. 
kun. Pr. Virmauskį sukalbėti 
maldą ir prašydamas visus su
giedoti Amerikos himną. Po to 
pradeda skambėti lėkštės, ir 
skanūs valgiai pamažu pradeda 
nykti iš pilnų lėkščių.

Dalinai pasistiprinus, iškil
mių vedėjas, P. Kupraitis, pa
kviečia aukštuosius ir garbin
gus jaunimo vadus profesio
nalus tarti keletą nuoširdžių 
pasveikinimo ir pamokinimo žo- 

jdžių. Iškilmių dalyvius malo- 
j niai pasveikina sekantieji: — 
Lietuvių visuomenės veteranas 

[veikėjas kun. dr. K. Urbonavi- 
Įčius; parapijos nuoširdus kle
bonas kun. Pr. Virmauskis; jau
nimo sporto vadas ir jo priete
lius kun. Abračinskas; 17 Al
girdo kuopos pirmininkas L. 
Švelnis; L. Vyčių Centro pirmi
ninkas Pr. Razvadauskas; L. 
Vyčių įsteigėjas p. Norkūnas; 
Dr. Kasparas; profesorius Dr. 
Pr. Galinis; jaunimo didelis my
lėtojas, globėjas ir rėmėjas 
kun. K. Jenkus ir galiausiai 
specialiai šioms iškilmėms 
kviestas, jaunimo klausimu la
biausiai susirūpinęs, Mariana- 
polio Kolegijos rektorius kun. 
Dr. Vaškas, kurio kalba tikrai 
visus atgaivino ir sustiprino, 
uždegdama mus dėl Tėvynės 
gyventi ir mirti. Brangūs Va
dai, ačiū jums už gražias mintis 
ir pamokinimus, mes seksime 
jūsų nurodytą kelią. Baigiant 
gražias iškilmes, pasveikinimą 
taria L. Vyčių Centro finansų 
rašt., p-lė F. Grendelytė ir ge
rųjų šeimininkių vardu ponia 
Marksienė. Pokylis baigiamas 
malda ir Lietuvos himnu.

revičienė, p-lė Grabijoliūtė ir 
jaunosios vytės jų pagelbinin-
kės. P.K.

staleliui šalę altoriaus uždeng
ti. Stalelis pasipuoš 40 valandų 
atlaidams.

• pirmininkė; p. Tumavičienė, 
raštininkė; adv. Jonas Griga
lius. iždininkas.

Draugijos kapot toris.

Redakcijos prierašas. Rodos, 
kad į tą susirinkimą buvo kvies
tos visos draugijos, bet daugu
ma jų nedalyvavo, ir dalyvavu
sių draugijų atstovai savo 
draugijų į tą skyrių neįrašė.

Mes, lietuviai ir taip turime 
perdaug draugijų, tik darbinin
kų maža. Taigi ar negeriau 
dirbti jau gyvuojančiose drau
gijose, o ne jas skaldyti? Šiais 
laikais visos draugijos remia 
Ameriką: perka Apsigynimo 
bonus, štampas; aukoja Raudo
najam Kryžiui.

Turi būti nėra kitos tokios 
kolonijos, kuri taip sirgtų naujų 
draugijų steigimo liga, kaip 
Bostonas. Čia draugijos sudaro 
Federacijos skyrių, Sąryšį, Lie-

Įtaisyta labai brangi šėpa su tuvai Remti Magija, ir dar te- 
langu kareivių vardų garbės begyvuojąs Vilniui Vaduoti Są- 
lentelei ir prisegta prie bažny- JunS°s skyrius. Kaip žinoma, 

arti konfe- i FederaciJ°s skyrius,

ARBATĖLĖ
ŠEŠTADIENĮ, kovo d.,

7:00 vai. vakare, "Darbininko” 
salėje, E St., So. Boston, Mass., 
LDS 1-ma kuopa ir Lietuvos 
Dukterų draugija rengia kuklią 
ARBATĖLĘ — TEA PARTY. 
Kviečiami visi LDS nariai ir 
Lietuvos Dukterų draugijos na
rės. Taipgi svečiai ir prieteliai. 
Minėtų organizacijų nariai, pra
šomi atsinešti ir po dovanėlę.

Jei kas norėtų platesnių infor
macijų tuo reikalu, prašome 
kreiptis tuo reikalu į minėtų I
organizacijų rengimo valdybas, j 
Moterims geriausia patirti dau
giau žinių Lietuvos Dukterų su- j 
sirinkime, kuris įvyks antradie
nį, kovo 10, bažnytinėje salėje.

Prašome visus į svečius ir ma
noma, kad visi būsite užganė
dinti laiko praleidimu rengėjų 
kompanijoje. RENGĖJAI.

) PADĖKA
Amžinojo Rožančiais ir Mote

rų Sąjungos kuopa nuoširdžiai 
dėkoja kun. Kazimierui Jenkui 
už taip gražią paskaitą su judo- 
mais paveikslais, kuri buvo pa
tiekta kovo 1 d., Šv. Petro para
pijos salėje. Paskaita paliko 
klausytojų bei žiūrėtojų akyse 
ir mintyse, kaip šviesi aureolė 
ir visuomet ji bus maloniai pri
simintina. Tad dar kartą Tėve
liui nuoširdus lietuviškas ačiū.

RENGĖJOS

ŽINUTES DĖKOJAME

82 NELSON STREET — Medinis. 2 šei
mynų. 11 kamb.. 2 toiletai. 2 hot -water 
heaters. 2 karų garadžius. Zemčs pintas— 
6.240 ketv. pėdų. Lengvi išsimokėjimai. 
Kaina $5.500.

623-625 WEST PARK STREET — Medi
nis, 4 šeimynų. 24 kamb.. 4 toiletai, 4 hot 
ai r heaters. Lengvi išsitnokč jimai. Kaina 
$8.000.00.

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

VVildey Savings Bank 
22 Boylston St., Boston.

Tą pat dieną, 3:30 vai. pobaž- 
nytinėje svetainėje, įvyko L. 
Vyčių kuopos naujų narių va
jaus parengimas. Paveikslus iš 
kelionių po gražiąją Ameriką 
rodė laidotuvių direktorius p. 
Zaleckas; juos aiškino kun. K. 
Jenkus. Kalbas pasakė kun. K. 
Jenkus ir L. Vyčių Centro pirm. 
Pr. Razvadauskas. Dalyviai bu
vo pavaišinti užkandžiais, ku
riuos paruošė vytė ponia Kud-

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką Pikni- i 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir;į 

visokiems Parengimams. Į;
Kainos priemamos. '

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-V
PRANAS GfRULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Tikėkite, ar ne... Sekmadienį, 
kovo 8, per Vyčių bendruosius 
pusryčius tūlas kalbėtojas per
statytas kalbėti pasisakė, kad 
jis stebisi iš visų kalbėtojų jų 
gražia lietuviška kalba, bet jis 
neišgalįs prilygti prie jų ir jis 
kalbėsiąs angliškai. Aš kar
tais manau”, tęsė kalbėtojas, 
“kad gal netinkamą kūdikį pali
ko mūsų namams. Nes jis neiš
galįs taip sklandžiai lietuviškai 
išsireikšti. Gili mintis pa
sakyta to asmens, kuris savo 
tėvų kalba negalįs laisvai išsi
reikšti.

Šia proga nuoširdžiai tariame 
ačiū Marianapolio Kolegijos 
rektoriui kun. Dr. Vaškui už 
gražią kalbą, pasakytą L. Vyčių

Žinutėje apie šventimą Šv. .
Kazimiero dienos, So. Bostone, S®08 s*enos’ kampe i ; Amonih-nc
kunigų Kazimierų sveikinimą ir slonal° »klausyklos I. Lentelėn

jau surašyta apie 60 kareivių remimo darbą. Jau turėjo v ieną _vardų ii Xų parapijos. Para- i ^inį susirinkimą, kur kalbėjo Pokybo metu Actu v.s.ems k- 
pijieėiai netik pastebi juos, bet > ‘tuviai kalbėtojai, bet ttems sve.kmtopms, ,r labtau- 
F ' • 'ir svetimtautis. Apsigynimo s,a aciu uolioms seimminkems.

t. t., buvo praleista, jog, asme
niškai, kovo 4 d., sveikino kun. 
dr. K. Urbonavičių ir kun. K. 
Jenkų kun. A. Petraitis, kun. J. 
Bakanas ir vietinė Blaivininkų 
kuopa — su dovanėle.

ir meldžiasi už mūsų kareivius. I

Šv. Kazimierą minėjo dar ir 
kovo 8 d. Šv. Kazimiero L.R.K. 
draugija išklausė savo intenci
jai Šv. mišių, kurias atgiedojo 
kun. dr. J. Vaškevičius, MIC. 
Vėliau vyčiai ir jų pritarėjai iš-, 
klausė šv. mišių savo intencijai, 
kurias laikė, jų dvasios vadas, 
kun. K. Jenkus. Mišių išklausę 
ir bendrai šv. Komuniją priėmę, 
vyčiai turėjo jaukius pusryčius 
ir nepaprastai brangių ir gražių 
kalbų.

Maldos Apaštalystės draugi
jos pasišventusios darbuotojos, 
kovo 8 d., prie bažnyčios durų 
rinko aukas papuošti altorius 
per 40 valandų Atlaidų, kurie 
įvyks š. m., dienomis 20, 21 ir 
22. Aukų surinko $64.75. Salėje 
po dviejų mišių surinkta — 
$13.00. Kai kurie auktotojai 
skundėsi nežinoję rinkliavos. 
Kas norės galės auką asmeniš
kai suteikti. Šiemet Seserys mo
kytojos nori papuošti 40-ties 
altorių ypatingai puikiai.

Amerikai

Nauja Draugija?
Kovo 1 d. So. Bostono Lietu

vių Piliečių klubo pastangomis 
suorganizuotas Amerikai remti 
skyrius su plačia programa. J03 
(Tačiau kol kas tos programos 
viešai nepaskelbė. Red.).

Susirinkime dalyvavo atsto
vai ir iš kitų kolonijų.

bonų įstaigos viršininkas. Be
veik visos draugijos pirko Ap
sigynimo bonus. Taigi ar nauja 
draugija gali suteikti Amerikai 
didesnę paramą, negu ją teikia 
jau seniai gyvuojančios draugi-

VYČIU “WHIST PARTY’’

Vyčių “Whist Party” įvyks 
(Bet į: ketvirtadienį, kovo 12 d.. Vyčių 

valdybą nei vienus iš jų neįėjo, kambariuose, 7:30 valandą va- 
Red.). kare.

Dr. Povilas Jakimavičius, 
Massachusetts valstybės svei
katos komisijonierius pasakė į- 
domią kalbą apie sveikatą. Kal
bėjo ir kiti kalbėtojai.♦

Skyriaus valdybon išrinkta 
šie: adv. K. Kalinauskas, pirmi-

Kviečiame narius, ir draugus 
atsilankyti kovo 12 d. ir pra
leisti vakarėlį. Bus duodama 
gražių dovanėlių laimėjusiems. 
Po to bus užkandžių. Lauksi
me svečių ketvirtadienį, kovo 

j 12 d. - A1E.L.

Antradienį, po Šv. Teresės 
novėnos pamaldų, bus susirin
kimas Lietuvos Dukterų drau
gijos.

Trečiadienį po Gavėnios pa
maldų įvyks susirinkimas mer- 
gynų ir moterų dėl Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus darbuotės.

Kovo 15 d., bažnytinėje salė
je, W. 5th St., bus statoma reli
giška drama —“PILOTO DUK
TĖ”. Tik ne vakare, bet po 
Graudų Verksmų pamaldų. Į- 
žanga tik 35c. Pelnas eis Sese
rims mokytojoms. Visi prašomi 
atsilankyti.

Bostono diecezija daro knygų 
vajų kareiviams. Prašo visų au
kuoti kareiviams gerų knygų. 
Aukojamas knygas galima su
nešti į viešus knygynus arba į 
klebonijas.

Ketvirtadienį, pripuola dabar
tinio Sv. Tėvo vainikavimo me
tinė šventė. Katalikai, ypatin
gai pasimelskime Popiežiaus 
intencijai.

Penktadienį po vaikų stacijų 
pamaldų yra pratyba mažojo 
choro. Vakare, po stacijų pa
maldų įvyksta didžiojo choro 
pratyba.

(fi i£ . , n - - . g|,
Ponia Juzefm*. Domanskienė 

paaukavo du rankų mezginiu

kurios gausius dalyvius taip 
skaniai pavaišino, būtent: po
niai J. Marksienei, p-lei A. Ma- 
jauskaitei, O. Staniuliūtei, po
niai Jakimavičienei ir visoms 
jaunosioms patarnautojoms.

Taip pat ačiū nuoširdžiai už 
parodymą paveikslų vajaus me
tu ponui Zaleckui, kun. K. Jen
kui, Pr. Razvadauskui ir šeimi
ninkėms. Vyčiu Komitetas.

Pirk Defense Bonds ir Stamp*' 
Remk šios šalies apste

ĮVAIRŪS SKELBIMĄ.

DĖKOJA UŽ KALEN
DORIUS

Queen Am Laundry
7-11 ElIerySt.,

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 
Pajiniame ir pristatome 

į namus dykai.

• PRANAS KAZLAUSKAS iš 
Philadelphia, Pa. rašo: “Siun
čiu jums $2.00 už kalendorių, 
mišių knygutę ir tikietėlius. 
Prašau nepamiršti manęs ir a- 
teityje”.

PICKWICK

Būk tikras, sutikti kiekvieną skonį su

a, a @ su n1 pickwick
ar su senai pagarsėjusiu PICKWICK ALE

........................*........" •PRIE BARO ir PAKELIŲ KRAUTUVĖSE

ud-rr’’-. SY HATFtMreFFEt * CO.. tec., S®*Mn. Mm

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūSies 

auksinius ir sidabrinius daiktus. 

TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai: Jei Jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus Ir 

ligrysuojame.

Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBINTNKfi
LIETUVIŲ GRABORIU8 IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta: 

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dienų ir NaktJ 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graborial Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas diena ir naktį 
Koplyčia Šermenims/tykai

4 - NOTARY PUBLIC
Tel. 8OU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609
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HVTIMI 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

HARTFORD. CONN.

Lietuvių parapijos vyrų ir 
moterų draugijos, vadovystėje 
p. Prano Mončiūno ir Valerijos 
Kaunietytės, vasario 14, suren
gė bazarą Raudonojo Kryžiaus 
naudai. Pelno liko iki $200, ku
rie įduoti vietiniam Raudona
jam Kryžiui. Daug lietuvių da
lyvavo ir nemaža jųjų paauko
ta. Paskui buvo šokiai. Tai gra
žus pasidarbavimas mūsų para
pijos lietuvių, ir linkėtina, kad 
daugiau pasidarbuotų tokiems 
geriems tikslams.

Taipgi parapijos moterų ir 
mergaičių Gildąs surengė kor- 
tavimo vakarą Raudonojo Kry
žiaus naudai. Dalyvavo pilna 
salė vyrų ir moterų. Buvo už
kandžių. Tas buvo parapijos sa
lėje, vasario 24.

Parapijos ir apylinkės lietu
viai perka nuo komisijos para
pijoje Defense bonus. Jau turi 
nusipirkę iki $5,000. Tai graži 
pradžia ir be abejo bus dau
giau. Daug jau turėjo nusipir
kę, tai fabrikuose, tai ofisuose. 
Lietuviai, pirkime kiek tik ga
lima. Paremkime savuosius vai
kinus kareivius karo lauke. 
Kiekvienas centas duos jiems 
paramą. Vėliau skelbsime ikitų 
lietuvių pirkėjų vardus ir pa
vardes, taipgi pranešinėsime 
vietiniai spaudai kiek sumoje 
Hartfordo ir apylinkės lietuviai 
perka bonų. Bonai parduodami 
kas pirmadienio vakarą mokyk
los kambaryje.

žiūrėkime į tuos prisirengimus, 
nes kada nors gal tas mokslas 
bus labai reikalingas.

Savaitė atgal lietuviai susi
rinko mokyklos salėje paklau
syti kalbos lietuvio air raid 
warden Antano Ramoškos. Jis 
gražiai lietuviškai išaiškino kas 
reikia daryti, kada bus air raid 
warning ir kas reikia daryt ka
da bus blackout. Jis davė prak
tiškas demonstracijas kaip lan
gus aptaisyti ir kaip reikia elg
tis.

I Kunigas Jurgis Vilčiauskas, 
j parapijos vikaras, buvo ligoni
nėje ir pasidavė gerklės opera
cijai. Jau namie ir sveiksta. 
Linkime jam pilnai pasveikti ir 
vėl kasdien darbuotis lietuvių 

, tarpe parapijoje.

Vietinė lietuvaitė solistė Su- 
j zanna Grišaitė dainuos vado- 
, vaujantioje rolėje, kovo 10, 
Į “Pirates of Penzance”, kurią iš- 
! pildys Hartford Civic Operetta 
Group. Ji yra soprano ir turi 

' aukštai išlavintą balsą. Tas bus 
Dominic Burns Mokyklos audi

torijoj, 8:30 vakare. Ji dažnai 
1 pasirodo programose mieste ir 
apylinkėje.

Vyrų Kliūbas turės savo me
tinį bankietą po Velykų. Anta- 

1 nas Randis ir komisija rūpinsis 
parengimais, ir vyrų Klubo na
riai galės dalyvauti.

Šv. Jono draugijos nariai ren
gia parapijos naudai kortavimo 
vakarą, kovo 29, Verbų sekma
dienį, 5 valandą. Tai gražus 
darbas parapijos naudai. Tikie- 
tai atspausdinti ir pardavinė
jami. Pirmininkas Viktoras 
Brynga ir komisija nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti, nes 
kiekvienas stalas gaus užkan
džių ir dovanų.

Vasario 22, mokyklos vaikai 
ir lietuvių parapijiečių grupė su 
Pranciškietėmis Sesutėmis ir 
kunigu Kripu nuvyko ekskur
sija į Union City, New Jersey, 
pamatyti Veronikos Drobulę, 
kitais žodžiais, Kristaus Kan
čios Dramos. Visi buvo paten- 

, kinti ir ilgai atsimins tą dieną.

i Hartforde lankėsi Vyčių ir 
jaunimo veikėjas Kazys Vaškas 
iš Newark, New Jersey. Matėsi 
su vietiniais vyčiais ir kitais 
lietuviais.

Aną vakarą Hartforde ir pla
čioj apylinkėj buvo pirmas vi
siškas užtemdymas (blackout). 
Pasisekė. Mat, Hartfordo mies
tas, tai apdraudos miestas, ir 
hartfordiečiai moka apsidraus
ti netik nuo nelaimių ir pačios 
mirties, bet ateityje nuo japonų 
ir kitų priešų. Lietuviai rimtai

Lietuvis, teko sužinoti, yra 
vienas iš vyriausių inspektorių 
Bradley Airport Base, Windsor 
Locks. Tai inžinierius. Aksomai- 
tis. Lietuviai vienas po kito už
ima svarbesnes vietas darbuo
se ir valdžioje. Taipgi vyriau
sias firemanas yra lietuvis Ba- 
taitis iš Granby.

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale

Iš KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavemus ar restoranus visuomet reikalaukite a 
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, t 
krikštynas ar partes, visuomet užsisakykite populiarų 
BROCKERTS XXX ALE, kuriuo svečiai ir viešnios bus A

i
I
į
♦A //

i
♦

labai patenkinti.

60 ELLSWORTH ST., 
Worcester. Mass.

Telefonas 
Worcester. 5-4335

♦

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE 
So. Boston 

2271
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ŠIANDIENINĖ NUOTAIKA HAVAJUOSE — šis paveikslas pagautas kur nors Pacifike”, kai Dė
dės Šamo sunkusis bomberis, iš Havajų oro laivyno bazės, leidžiasi žemiau prie vandens pavir
šiau, kad patikrinus matomo laivo tapatybę. Jeigu tai priešo laivas, tai su juo bus apsidirbta visai 
lengvai. Kartą užklupti amerikiečiai besnūduriuojanti Havajuose, tai dabar dieną ir naktį ir dieną 
ant kojų. ,

Išvyko į kariuomenę Kazys 
Barolis, Alponsas Smitkus ir 
tur būt dar kiti, bet neteko su
žinoti pavardžių: Tikimasi, kad 
nemažai šį mėnesį bus šaukia
mi. Remkime tuos mūsų vaiki-

EUZABETH, H. J. darė, bet kur kiti buvo? Laikas 
būtų skirti ‘‘kūmučių” reika
lus nuo visuomenės reikalų. Tu
rėtume suprasti, kad visuome-

Mūsų kolonija iškilmingai mi
nėjo Vasario 16-tos iškilmes.
Kun. kleb. J. Simonaičiui atida- nžs Skalai parapija, moky
rius programą, sugiedojo cho- 

nus pirkdami bonus ir tt. Para- ■ ras ahu himnus (Amerikos ir 
pi jos vyrų defense komisija ir. Lietuvos) ir pirmuoju kalbėto- 
parapijos moterų bei merginų ju huvo svečias iš Jersey City, 
Raudonojo Kryžiaus komisija . y Abraitis. Jis nesenai atvykęs 
tariasi kokiais būdais remti pa- Lietuvos, jaunas, energingas, 
rapijos ir vietinius lietuvius gražiai ir aiškiai kalbėjo Lietu- 
vaikinus kareivėlius. Mes jų vos reikalais. Antruoju kalbė- 
nepam irsime, bet stengsimės tojų buvo taip gi nesenai iš Lie-
padėti.

Moterys parapijoje matyt mo
kinasi First Aid ir rankų dar
bų darbus.

mergaitės

tuvos — Staknys (Staknevi- 
čius) iš Newark. Ramiai, bet 
planingai ir plačiai nušvietė 
“rojaus laikus” Lietuvoje, kai 
valdė “pasaulio laimės nešėjai“ 
—bolševikai. Paskutiniuoju kal
bėtoju buvo kun. dr. J. Star
kus, Marianapolio KolegijosMūsų vaikinai ir 

basketballininkai-ės turi savo į profesorius, 
ratelius ir žaidžia su įvairiais i Tarp kalbų buvo choro dai- 
miesto ir apylinkės rateliais, nos, deklamacija, kuri buvo
Daug iš jaunimo dirba nakti
mis, tai sunku visus sutraukti į 
galingą ratelį, bet visgi lietu
viai gražiai pasirodo. Aną va
karą mokyklos salėje žaidė mū- 
siškiai-ės su South Windsor ra
teliais.

Šie lietuviai-ės rengiasi po 
Velykų apsivesti - ištekėti: Zo
fija Kedytė (slauge' ✓ , Anasta- 
sia Kasmonaitytė, Marė Laury- 
naitytė, Marė Dapkiūtė ir Sta
sys Jokubauskas. Linkime 
jiems sveikiems sulaukti tos 
svarbios dienos.

Didvyriui Generolui 
Douglas 

MacArthur'ui
O, seniai aš rašiau,
Bet Generole tau 
Nerašyt, iškęst negaliu.
Tavo pavyzdys mums 
Generoliškas šaunus...
Įkvėpimo tiek aš turiu.
Žinau, kad poetas tokio mąsto 

kaip tu,
Iškils kada nors ir raštijoj ver

tu.
Tave istorijoj apdainuos, rašys, 
O kad jis būtų nors lietuvis.
Lai Dievas apsaugo stiprini ta

ve.
Ir lemia nugalėtoju karo lauke. 
O kai parvažiuosi New Yorke

Broadway,
Naujorkas vandenyj paskęs su

visai,
Nes žmonių daugybė tą salą 

nuskandins,
Bet kągi mes paisom...

America wins!
Phftmtitt.

gražiai deklamuota St. Valad- 
kos, chorui pritariant. Savo rū-

v
TIKEKrTf? AR NEI..

t Tikėkite, ar ne... Naujoje An
glijoje aliejaus ir gasolino par
davėjus perspėja, kad šių pro
duktų trūkumas esąs neišven
giamas artimoje ateityje. Todėl 
p. Ickes, generalis tų produktų 
tvarkytojas jau antru kartu 
siūlė Karo Produkcijos Tary
bai, kad būtų pratiesti milžiniš
ki 1589 mylių ilgumo vamz
džiai, iš vakarų į rytus, kurie 
kainuotų pastatyti 80 milijonų 
dolerių, kuriais tas menamas 
trūkumas būtų pašalintas. Bet 
ir antru kartu tas jo pasiūlymas 
nepraėjęs. Gi p. Ickes laikosi 
savo įnešimo ir sako, kad trū
kumas laivų - tankerių privers 
tą planą vykdyti.

Tikėkite, ar ne... Bostonas bu
vo ligi šiol didžiausios šioje ša
lyje uostas, per kurį plaukė mil
žiniški vilnų kiekiai. Tos srities 
biznieriai dabar labai susirūpi- 

i no šiuo bizniu dėl jo nepatenki
namų sąlygų šiame uoste. Esą 
dėl karo judėjimo, dabar jau
čiama vietos vilnoms iškrauti 
iš laivų.

Tikėkite, ar ne... Massachu- 
setts valstybės egzekutyvis se
kretorius ragina visus vyrus.

kla — pirmoje eilėje mūsų kolo
nijai, o tik antroje — įvairios 
parės. Reikia tikėtis, kad kita
me panašiame parengime “pasi- 
provysime”, apsileidimą palik
sime šone.

1 šies buvo naujas ir įspūdingas 
komp. Žilevičiaus paruoštas, da
lykas.

Suvaidinta dvi komedijos: —
AUKSO VERŠIS ir SVEČIAS. 
Pirmajame veikale vaidino ži
nomi kolonijose vaidintojai: — 
Iz. Buniūtė, J. Bagočius, J. Li- 
sevičius, Ed. Višniauskas ir M. 
Beržanskis. Visi jie savo roles 
puikiai ir charakteringai atli
ko, vadovaujant komp. J. Žile
vičiui. Sunku pasakyti, kuris jų 
geriau vaidino, net žilagalvis 
senelis Beržanskis neužsileido 
jauniesiems savo teatraliniu 
sugebėjimu. Tikrai girtinas jų! 
pasišventimas.

Antroje komedijoje vaidino 
Džiovelienė, J. Budrys ir D. 
Petručionis. Visi jie mūsų kolo
nijoje scenos veteranai.

Surinkta aukų arti $100. Pir
mininkas R. Džiovelis visiems 
dėkojo už taip gražiai atliktą 
tautinį minėjimą. Paskutiniame 
dešimtmetyje ^aip vykęs paren
gimas buvo pirmutinis. Sunkio
ji šio darbo našta teko komp. 
J. Žilevičiui.

Po visų parengimų buvo įvai
rių komitetų susirinkimas para
pijos svetainėje. Ta proga Kle
bonas pavaišino visus užkan
džiais ir švelniais gėrimėliais 
užsigardžiuoti; taip pat apdo
vanojo gražiais rožančiais. Kal
bose prisiminta apie nepavyku
sį parengimą, nagrinėta prie
žastis ir kt. Taip pat plačiai ap
kalbėta jaunimo klausimas dėl 
nesiįdomavimo lietuviškais rei
kalais. Pasigęsta Vyčių, Soda- 
liečių. Taip pat choro maža gru
pe tesudarė. Nors Lietuvos ne
priklausomybės minėjime buvo 
nemažai žmonių, bet tik išimti
nai senieji, tuo tarpu girdėtas

gaila — nesimatė sūnelių - do-1 moteris ir vaikus atlikti vieną 
labdarų taupumo darbą, tai su
rinkti: naudotus laikraščių po- 
pierus ir rišti ligi šimto svarų 
ryšuliais; sutaupyti metalo ne
naudojamas dalis jr krauti ats
kirose vietose; surinkti senus 
įvairios rūšies skudurus; ir su
rinkti visokios rūšies guminius 
dalykus ir visa tai parduoti vi
sų dalykų rinkėjui. Arba pado
vanoti skautams, kurie tuos da
lykus dažnai surenka. Pastebi
ma, kad visi tie dalykai eina ka
ro reikalams ir visi kviečiami 
atlikti savo dalį.

bilėlių! Žilas plaukas garbė, bet 
drauge ir mirtis, su tuo drauge 
ir šv. Kazimiero senatvę rodo.
Kas vadovaus, kai 
mirs, jei jaunimo 
Tai “neatmezgamas mazgas”, 
kurio išeivija nebegali beišnar
plioti.

senieji įs- 
nesimato?

Šiais metais Vyčių seimas į- 
vyks Elizabethe. Jau nuo dabar 
Vyčiai suka galvas kaip geriau 
ir įdomiau seimą sutvarkius ir 
delegatus priėmus. Gerai, jauni
me, veikite ir mes padėsime! 
Pirmininkas Vaiculevičius, ge
ras veikėjas Vyčių tarpe, jis 
pirmininkas, parapijos kolekto
rius. gabus organizatorius, ten
ka tikėtis, kad seimui bus prisi
rengta tikrai gerai.

Sodalietės turi naują pirmi
ninkę p-lę Matulevičiūtę. Kaži 
kodėl jos tokios nedrąsios? Kas 
mėnesis eina bendrai prie šv. 
Komunijos, kodėl jos nebegieda 
laike šv. Mišių. Didžiuma yra
choristės, lengva joms gražiai 

trukšmas iš apatinės svetainės,! giedoti. Vieną kartą bandė gie- 
dalmai doti mišias “De Angelis”, gerainuo baro, kuris kliudė

kalbėtojams, kaip paaiškėjo, 
buvęs išimtinai jaunimas, kuris 
vakarikščiai turėjęs savo pa
rengimą - triukšmingai jį baigė 
didžiame būryje prie baro. Pa
sirodo, būta išimtinai tos gru
pės jaunimo, kuri yra prisiden
gus obalsiu veikti — “Dievui ir 
Tėvynei”. Komiteto susirinki
me, kuriame dalyvavo apie 30 
veikėjų, labai pasipiktinta to
kiu jaunimo elgesiu.

skambėjo, bet tas buvo keli mė
nesiai atgal, o dabar... dabar 
tyla. Nesisarmatykite, šv. Ta
rnas Akvinietis yra pasakęs:— 
kas gieda, tas dvigubai meldžia
si. Juk bažnyčion tam ir eina
ma, kad kuo daugiau Dievui pa
simelsti!

Svečiulaitis.

Tikėkite, ar ne... p. Bowman 
iš Washingtono, kuriam paves
ta cukraus kontrolė, atsišaukia 
į visus smulkiuosius pardavė
jus ,kad jie perspėtų savo kos- 
tumerius, kad jie nepirktų ir 
nevartotų perdaug cukraus. Jei
gu pirkėjai to neprisilaikysią, 
tai cukraus suvaržymas bus ge
rokai suspaustas. Priežodis sa
ko: išmokysi akmenį plaukti.

Tikėkite, ar ne... Vėliausios ži
nios praneša, kad uždėtas drau
dimas parduoti rašomąsias ma
šinėles. O ant vartotų, greitu 
laiku bus uždėta paskirstymas 
kam parduoti ir kaip parduoti.

Parapijos naudai, visų drau
gijų parengimas, šiais metais 
buvo skystas. Tuo tarpu, kai 
keli metai atgal (1940) gryno 
pelno liko $1,000, šiais metais 
vos-vos datraukta iki $250. 
Kame dalykas? Ar dėlto, kad 
užgavėnios čia pat buvo. išsi- 
baliavota? Ar perdaug
zo” parems išsiaikvota? Tie. 
kurie buvo, daug praleido, ir a- 
čiū jiems "minėtas "pelnas susi-

Mūsų kolonijoje dabartiniu 
laiku eina rekolekcijos; veda 
Tėvas Stašaitis. Moterys gerai 
lanko, bet vyrų labai maža. Ne
nuostabu, jei mūsų kolonijoje 
jaunų vyrų labai pasigendama, 
nes jie išėjo savo šalį ginti, bet 
kur tie mūsų vyrai - ąžuolai, 
kurie susispietę draugijose gra
žiai' veikia? Kur tie žilagalviai, 
kurie steigė parapiją, draugi
jas, svetaines ir tt. ? Jų kaž ko
dėl taip mažai bažnyčios sėdy
nėse tesimato? Misionierius la
bai tuo nustebintas : atrodo lyg 
mūsų kolonija išimtinai tik iš 
moterų susideda!

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius
NOTARY PUBLIC
280 Chestnut St.

New Britain, Conn.

Šv. Kazimiero draugija, kuri 
atšventė 50 metų savo gyvavi
mo jubiliejų ir yra parapijos 

surpri- kūrėjai, kovo 1 dieną turėjo iš
kilmingas mišias, laike kurių 
organizuotai, žilagalviai, ėjo 
prie šv. Komunijos. Taip pat

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės

"Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 192 pusi. .................... ........... ................-....................... 35c.

GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai,
384 pusi. .......... .............. ................. .. ....... .. .......................... 85c.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos
Ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai....... ............ $1.25

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti
apdarai ..............................._...................... ............................... $1.50

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloldlnial virteliai 90c.
MALDŲ RINKINĖLIS, balti eeluloidiniai viršeliai

su kabike ---------------------------- ;......... .. .................................... $1.50
-PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai,

555 pusi............................ ............ ................... ............ ....... ..... $2.50
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai,

raudoni kraštai, 384 pusi. .......... ........................ ........ 85c.
VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygi, 

parinktos gražiausios maldos. Silkini labai plo
na popiera, juodi kolenkoro viršeliai „........ ............. $1.30

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ............................. 20c.

"DARBININKAS” ~ ‘
366 W. Broadway, -L So. Boston, Mas*!'




