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Šiais metais Apreiškimo lietu
vių parapija (Brooklyn. N. Y.) 
mini savo gyvavimo 25 metų 
sukaktį. Iškilmingas to garbin
go jubiliejaus minėjimas įvyks 
gegužės mėnesį.

Sausio 29 d. Apreiškimo 
(Brooklyno) parapija’ minėjo 
savo mokyklos sidabrinį jubi
liejų. Per tuos 25 metus mokyk
la išleido 625 pilnai baigusius 
pradinį mokslą, iš kurių šian
die jau yra 6 kunigai, 5 broliu
kai, 28 vienuolės seserys, du ad
vokatai, 3 inžinieriai, 5 slaugės.

Parapijai išlaikyti mokyklą 
yra didelė našta. Apreiškimo 
parapijos parapijiečiai, vado
vaujami sumanių Dvasios Vadų, 
nė kiek nesiskundė, kad jiems 
būtų per sunki našta. Tai dide
lė garbė parapijiečiams ir jų 
buvusiems ir dabartiniams Dva
sios Vadams. Dabartiniu 
reiškimo parapijos klebonu 
kun. Norbertas Pakalnis, 
mus katalikiškos spaudos 
mėjas ir visuomenininkas,
dabartiniais vikarais yra kuni
gai: B. Kruzas ir V. Masiulis.

Sveikiname parapijiečius ir jų 
Dvasios Vadus, ypač kleb. kun. 
Norbertą Pakalnį, “Darbininko” 
nuoširdų rėmėją, jubiliejaus 
proga.
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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DARBININKASEINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680

KUN. NORBERTAS 
PAKALNIS, 

Apreiškimo parapijos, Brook
lyn. N. Y., klebonas, kurio vado
vaujama parapija šiais metais 
mini savo gyvavimo Sidabrinį 
Jubiliejų.
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Kun. Pr. M. Juras Išvyko 
Savaitei Laiko

Ispanijos Radikalų Valdžia 
Pabėgo Su Grobiu

i

pada-Perpignan, Prancūzija, žino ką Prancūzija 
vasario 6 — Ispanijos radi- rys su tais ginklais, ku- 
kalu - lojalistų valdžia pe- riuos ii atima iš radikalų, 
įeitos savaitės pabaigoje 
pabėgo su 6 sunkvežimiai^, 
pilnais brangenybių, ku
rias jie suspė jo pasigrobti. 
Sakoma, kad tik radikalų 
premieras pasilikęs kur 
ten Prancūzijos parubežio; 
kaimelyj ir nežinąs kur 
dingti: bėgti į Prancūziją' 
ar orlaiviu lėkti į Valenci-: 
U? i

Prez. Manuel Azana jau 
Prancūzijoje. Sakoma, kad 6 — 
Azana jau seniai i

Ispanijos radikalų pre- 
mieras Negrin pranešė 
Prancūzijos vyriausybei, 
kad jo valdžia iš “Ispanijos 
bankos apmokės už užlai
kymą 150,000 pabėgėlių”.

Baisūs Potvyniai Ohio 
Valstybėje

Kun. Pr. M. Juras, LDS 
Centro Vice-pirmininkas 
pereitą sekmadienio naktį 
išvyko į New Yorką pas 
kun. J. Balkūną, Kunigui 
Vienybės reikalais. Antra-į 
dienį, vasario 7 d. kun. Pr. 
M. Juras vyks į Wilkes- 

l Barre, Pa. kur įvyks SLR-; 
KA Centro Valdybos posė-' 
dys. Vasario 9 d. Wilkes-; 
Barre per radio jis pasakys i 
kalbą. Grįž namo ateinantį į 

. ■ šeštadienį, vas. 11 d. I
I 
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Cincinnati, Ohio, vasario
■ Tirpstantis sniegas ir 

‘ i norėjęs lietus pripildė Ohio upę, 
pasiduoti gen. Francui, bet kuri išsiliejus, užliejo dide- 
kad jis buvęs bejėgis. Jis lį plotą. Vanduo išsiliejęs 
ir dabar neturįs teisės nu- ir kitose valstybėse: Ken- 
traukti karo. Tas parodo,1 tucky ir West Virginia. 
kad prez. Azana buvo tik Trisdešimts 
figūra.

Prancūzijos kariuomenė 
subėgusius iš Ispanijos ra
dikalų kareivius nugin
kluoja. Kol kas niekas ne-

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Zarasų miesto dalis ežero pakrantėje. VDV.
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lenkai Panaikino Eilę Bylų 
Vilniečiams Už lietuviškų 

Veiklų

tūkstančių 
i žmonių liko be namų, šeši 
žmones žuvo. Padarė daug 

; materiali” nuostolių. Pot
vyniai kilo ir Tennessee 
valstybėje. Kai kurie mies
teliai 40 pėdų vandenyj.

Baltijos Valstybės Tvirtina 
Neutralumo Pagrindus

!

Naujas Susirėmimas Vengri
jos Su Čekoslovakija

—
Kaunas, nuo vasario 1 i- 

ki 3 dienos vykusi devinto
ji Baltijos Santarvės kon
ferencija patvirtino neu
tralumo orientaciją padė
jusi tvirtesnius pagrindus 
Baltijos valstybių tarpu
saviui susiartinimui.

Londonas - Paryžius Nori
Užbaigti Ispanijos Karų

Gen. Franco Reikalaująs Besąly
giniai Pasiduoti

Vilnius, vasario 6 d. — 
Pastaruoju laiku lenkai 
nutraukė eilę bylų Vilniaus 
krašto lietuviams už lietu
višką veikimą.
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Prague, Čekoslovakija,— . .. n ... . .. .
Vasario 6 — šeštadieni j- Ispanijos Radikalų Valdžia 

Susiskaldę

I
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!vvko naujas susirėmimas 
arti Uzhorod ties vengrų : 
vengrų su čekoslovakais i 
kaimeliu Radnac. Nė viena1

|V*

Amerikos lietuviai komunistai I 
ir socialistai turi bendrą frontą, 
kurį vadina “Amerikos Lietuvių 
Kongresas”. To “kongreso” tik
slas “atsteigti demokratiją Lie
tuvoje”. Komunistai ir socialis
tai “steigia demokratiją” tiek, 
kiek gauna dolerių iš mažiau 
protaujančių darbininkų.

Tikrenybėje, komunistai ir 
socialistai nieko nedaro, o tik 
naudojasi surinktais pinigais.

Lietuvoje demokratijos ats- 
teigimu rūpinasi Krikščionys 
Demokratai. Pastaraisiais
kais prisidėjo ir Valstiečiai 
Liaudininkai. Tautininkų val
džia kelis įžymius krikščionių 
demokratų ir katalikų vadus a-
reštavo už tai, kad jie reikalą- i 
vo sudaryti koalicijinę vyriau
sybę, kuria pasitikėtų tauta.

Ką gi iki šiol yra padarę ko
munistai ir socialistai demokra
tijos atsteigimui? Nieko, apart 
rinkimo dolerių iš darbininkų 
komunistinei - socialistinei pro
pagandai. Komunistai ir socia
listai yra užimti Ispanijos “de
mokratija”.

Štai šiomis dienomis lietuvių 
socialistinio plauko laikraščio 
redaktorius p. S. Michlesonas. 
gavęs telegramą iš komunistų 
centro, kad Ispanijos radika-

PRANCŪZIJA TURI PRIIMTI 
BĖGANČIUS RADIKALUS- 

LOJALISTUS
Perpignan, Prancūzija,’reikalo bėgti į svetimą ša- 

Vasario 6 — Tūkstančiai: lį.
radikalų - lojalistų iš Ispa- j Prancūzija, matyt, buvo 
ni jos subėgo į Prancūziją, priversta atidaryti rube- 
Kai kurį laiką Prancūzija žiu. Iš kur, jei ne iš Pran- 
buvo uždariusi rubežiu. ^cūzijos arba per Prancūzi- 
Bandė įkalbėti gen. Fran- ’ ją visi radikalai - lojalistai 
cui, kad jis sustotų karia-i suvažiavo į Ispani ją “dė
vės ir pradėtų taikos dery-|mokratiią gelbėti”? Jeigu 

įbas. Bet kada Franco atsi-i juos suleido, tai dabar turi 
sakė tartis su radikalais, i ir priimti, kad jie galėtų 
tai Prancūzija vėl atidarė grįžti iš kur atvažiavo, 

'rubežiu. Laukia apie 150,i Prancūzijos kariuomene. , — . • -j-. — . . i £ U. • luduhlcl dŲlv į J

lams. pabėgusiems j Prancūziją. radikalų . io-jalistų iš laukia tam 4,000 ir 5,000 
‘ „ i.™. - Ispanijos. Jeigu iš tikrųjų tūkstančių radikalų - loja-

os j tiek radikalų - lojalistų pa- Hstu. kurie yra dalis tarp- 
■ bėgs iš Ispani jos, tai aišku, tautinės brigados Ispam- 
! kad tie pabėgėliai bus dau- joj. Visi brigadininkai, ly- 

*' ^urnoje svetimšaliai, o kiti dimi_ prancūzijos kariuo- 
komunistai nusikaltėliai, menčs, vyksta į Prancūzi-

trumpa, tuojau pasiuntė 825.00.1 
kurie buvo surinkti “Amerikos į 
Lietuvių Kongreso” iš vargšų 
darbininkų.

Katalikai, darbininkai! Mūsų j 
pareiga perspėti darbininkus. ' 
kad jie savo sunkiai uždirbtų Franco^ispanams I ios koncentracijos stovyk-
pmigų nemetytų komumstmei-, ffyventoiams kurie nėra lą Argeles - Sur - Mer. 
socialistinei propagandai. nes padarę kriminalio nusikai.! Prancūzija virto Ispanijos

Sur - Mer.
komunizmo socializmo vykinto-i . ...
jai darbininkų pinigais kala re- • timo» užtikrinolaisvę ir ne- 
težius darbininkams, kaip pa-! liečiamybę. Taigi ramiems 
vyzdžiui Rusijoje. Ispanijoje. ! gyventojams nėra jokio

GEN. FRANCO BAIGIA 
UŽIMTI KATALONIJĄ

Perpignan,
Vasario 6 — Gen. 
kariuomenė jau 
miestą Figueras, kur buvo 
subėgę radikalai. Beliko a- 
pie 5 mylios iki Prancūzi
jos rubežiaus. Gen. Franco 
pareiškė, kad į dieną ar 
dvi visa Katalonija bus jo 
valdžioje. Beliko tik maži 
kaimeliai Pyranees kal
nuose.

Dvidešimts trys radikalų 
orlaiviai atlėkė į Carcasso- 
nne. Prancūziją ir pasida
vė. Kiti orlaiviai nusileido 
kitose Prancūzijos vietose.

Keletas Ispanijos radika
lų laivų atplaukė į Port 
Vendres, Prancūzijos uos
tą. Sakoma, kad gal radi-

Prancūzija, kalai važiuos tais laivais 
Franco Viduržemio jūra į Valenci- 
užėmė ją. Bet būtų didelė rizika, 

nes gen. Franco turi stip
rią laivų blokadą.

Klaipėdos Vokietininkai 
Sveikinsis Hitleriškai

Klaipėda, vasario 6 d. — 
Nuo sausio 31 dienos Klai
pėdos vokietininkai pradė
jo sveikintis “Heil Hitler” 
(Tegyvuoja Hitleris). Tuo 
pačiu laiku autonominiai 
administracijos organai iš 
antspaudu pašalino valsty
bės ženklą Vytį.

ir iš viso pasaulio subėgu
sių radikalų - lojalistų sto
vykla.

Sovietai Nutraukė Diplomą- 
f Santykius Su Vengrija

Maskva, Rusija, vasario 
6 — Sovietų Rusijos užsie
nių komisaras Litvinovas 
pasiuntė nota Vengrijai, 
kurioj pranešė, kad atšau
kia savo atstovą iš Buda
pešto ir uždaro atstovybę. 
Tuo pačiu reikalauja, kad 
ir Vengrija atšauktų savo 
atstovą iš Maskvos.

Sovietų komisarai baisiai 
įsižeidė, kada Vengrija pri
sidėjo prie Berlyno - Ro
mos - Tokio ašies.

Litvinovas savo noto je y- 
ra pareiškęs, kad Vengrija 
pasiduodama kitu valsty
bių spaudimui netenka sa
vo nepriklausomybės. Tad 
su tokia valstvbe sovietai 
nematą reikalo turėti san
tykius.

Iš Prancūzijos praneša- 
nūs? n^ristol^kaUės'dS į "d 
šių susikirtimų. Čekai ir' 
vengrai mušėsi 24 Valan
das arti kaimelio Geriny. 
Mūšiai tęsiasi. Vengrai 
sako, kad tuos mūšius pro
vokuoją čekai.

VyH Išniekinusius Vokieti
ninkus Teismas Nubaudė 

Kalėjimu

Klaipėda, sausio 25 d. 
Lietuvos valstybės ženklą 
Vytį Smalininkų pašte už
tepusius smala Skėrį, Reš- 
kę ir kitus Klaipėdos teis
mas nubaudė iki šešių mė
nesių kalėjimo.

, valdžia susiskaldę. Vieni 
dar norėtų tęsti karą, p ki
ti nori nutraukti karą ir 
pasiduoti gen. Franco. 
Radikalų valdžios prez. A- 
zana. buvęs premieras Jose 

; Girai, Luis Companys, Ka- 
' taloni jos valdžios premie
ras ir kiti Negrino minis- 
teriai įkalbinėja ir verčia 
Negriną pasiduoti tuojau 

I gen. Francui. Bet Negrinas 
įsu keliais savo pasekėjais 
dar vis nori tęsti karą Čen- 
tralinėje Ispanijoje, bū
tent, Valencijoje ir Madri
de. Dr. Azana ir Girai vyk
sta į Paryžių, ir jie pareiš
kę, kad su Negrinu visai 
nutraukę ryšius.

Londonas. Anglija, vasa- kuriu buvo, kad gen. Fran- 
rio 6 — Premjeras Cham- co užtikrintu, kad užsienis 
berlain parliamente pa- neturėtu įtakos Ispanijoj, 
reiškė, kad remiąs Pran- Gen. Franco atsisakė pri- 
cūziją Ispanijos klausimu, imti kokius ten Negrino 
Prancūzija yra pasiūliusi reikalavimus, i“ ~~
gen. Franco užbaigti karą■ Anglijos valdžiai, 
ir priimti radikalų - loja- reikalaująs, kad radikalai- 
listų premiero Negrin tri-' loialistai besąlyginiai pa
jų punktų pasiūlimą, tarp siduotų jo valdžiai.

Gen. Franco atsisakė pri-

ir pranešė 
kad jis

i

ADF PRIEŠ KOMUNIZMĄ

PABĖGO ISPANIJOS RADIKA
LŲ PREMIERAS NEGRIN
 ♦

Miami, Florida, vasario 6i nevieningumo ir nesutari- 
— Šiandien čia prasidėjo j mo. Planuojama duoti įsa- 
Amerikos Darbo Federaci- i kymą Mokytojų unijai, 
įos Veikiančios Tarybos ■ kad ji prašalintų iš unijos 
posėdis. Svarbiu dieno-: visus komunistus, kurie 
tvarkėje punktu yra kova dirba komunizmui ir 
prieš komunizmą, kuris y- griauna uniją iš vidaus, 
ra priežastimi darbininkų Matthew Wool. Amerikos 

Darbo Federacijos Švieti
mo komiteto pirmininkas, 

|pareiškė, kad federacija y- 
ra pasiruošus pagelbėti 
mokytojų unijai kovoti 

■prieš komunistus unijoje.
William Green. Amerikos 

Darbo Federacijos prezi
dentas, viešai pareiškė, 
kad Federacijos veikian-

Vokietija-Rusija Ruošia 
Nepuolimo Sutartį

POPIEŽIUS 17 METŲ VAI
RUOJA KRISTAUS LAIVA

Perpignan, Prancūzija, 
Vasario 6 — “Drąsuolis” 
Ispanijos radikalų - lojalis- 
tu valdžios premjeras Juan 
Negrin, kuris kitiems radi
kalų ministeriams pabė
gus į Prancūziją, pareiškė, 
kad jis nepasiduosiąs, 
šiandien pats pabėgo į 
Prancūziiją. Paliko visus 
kitus savo pasekėjus be jo
kios vadovybės. Pirmadie
nio rytą 20,000 radikalų- 
lojalistų perėjo Prancūzi
jos rubežiu į Prancūziją. 
Kiti anie 200,000 lojalistų 
kareivių, kaip sako snau- VĄ7II ITF'
rTn rTolic miro įriti nacido. ▼ V/ V/1x1 X 1—*

Vatikano Miestas — Pir
madienį, vasario 6 d. suėjo 
septyniolika metu kai Po
piežius Pijus XI išrinktas 
užimti Šv. Petro sostą ir
vairuoti Kristaus Bažny-( 
čios vairą.

Kita sekmadieni įvyksta j 
Šv. Tėvo Popiežiaus Piiaus 
XI vainikavimo sukaktis.

I I
I

da, dalis mirė, kiti pasida
vė gen. Franco vadovybei.

Negrin’as ir į Prancūziją! 
nuvykęs šaukia, kad “ne-l 
pasiduosime”. Madride ir i 
Valencijoj esą apie 500.000' 
radikalų - lojalistų karei-! 
vių.

Paaiškėjo, kad Negrino 
nepasidavimo politika 
prieš pat išbėgimą į Pran
cūziją buvo tokia. Jis tikė
josi. kad kils pasaulinis 
karas Europoje, kad Pran
cūzija pareikalaus Italijos 
ištraukti savo kareivius. 
Jis ir dabar to tebelaukiąs.

LIETUVON 
Per 

DARBININKO 
LAIVAKORČIŲ

T
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X CERiAUN

Maskva. Rusija, vasario 
6 — Šiomis dienomis sovie
tu organas "Pravda” neuž
ginčijo žinių, kurios skel
bė. kad Hitleris tariasi su
Stalinu sudaryti ir pasira- čioji taryba priėmė rezo- 

. syti nepuolimo (nekariavi- liucija. kuria užgiria skirti 
mo) sutartį. ; nemažą sumą pinigų Dies

j Lietuviai komunistai sa- Komitetui, kuris tyrinėja 
vo organe taip pat rašo, nrieš - amerikonišką veik- 
kad tokią sutartį Hitleriui la šioje šalyje. Atstovų 
jau seniai siūlę sovietai. Butas pereitą penktadienį 
Taigi galimas daiktas, kad nutarė pratęsti Dies Komi- 
Stalinas nori išsižadėti ko-i teto tyrinėjimą metams, 

; munizmo ir bendrai veikti i bet dar nepaskyrė tam 
su Hitleriu Europos politi- darbui pinigu. Yra numa- 
koje. tvta skirti $100.000 tyrinė-

Sovietams pasirašius su-! jimui komunistu ir nacių 
tartį su Vokietija. Pastaro-‘veiklos Jung. Valstybėse, 
sios markė dar labiau pa
kiltu Europoje.

Jeigu taip, tai visi komu
nistai turėtu nusiraminG 
ir nebešaukti prieš Hitler’ 
nes jis greitu laiku bus i” 
artimiausias prietelius, jei
gu jis dar tokiu nėra da
bar.

Japonai Reikalauja Pagra
sinti Sonetams

Tokio. Japoniia. vasari, 
6 — Japonų politinės par
tijos reikalauja, kad vai 
džia pasiųstų grasinančia 
notą sovietu Rusijai dėl į 
vvkusiu susikirtimų Man- 
chukuo - Siberijos rubežiu 
je pereitą savaitę.

William Green sako, kad 
Dies Komitetas turėtu pa
daryti tvrinėjimą ir Asso- 
ciated Farmers organizaci
jos ir La Follette Civil Li- 
berties komiteto veikloje.

Taigi prieš komunizmą 
griežčiau nusistato ir or
ganizuoti darbininkai, ne 
tik Kongresas.

Dies Komiteto surinktos 
žinios apie komunizmo vei
klą Amerikoje rodo pasi
baisėtinų dalyku. Komu
nistai brukasi į valdžia. į 
kariuomene. į laivyną ir į 
organizacijas įvairiais gra
žiais obalsiais. Organizuo
ja organizacijas demokra
tiškais ir patriotiniais var
dais. po kuriu slepiasi ko
munizmo veikla.



Antradienis, Vasario 14,1939

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Prezidentas Smerkia i Italija Nesiskubina Ištraukti 

Spaudų Kariuomenę iš IspanijosSpaud?

Roma. Italija, vasario 6. 
• Italijos laikraštis “Voce 
d’Italia” rašo, kad valdžia 
nesiskubins ištraukti Itali
jos kareivių iš Ispanijos, 
kol gen. Franco nebus lai
mėjęs politinio ir militario 
karo. Vadinasi. Italija pa
dės gen. Franco sutvarkyti 
kraštą taip, kad jam ne- 

' grėstų joks pavojus iš rau-

Washington, D. C., vasa
rio 6 — Prezidentas Roose- 
velt griežtai smerkia spau
dą, kad ji būk iškreipusi jo 
pareiškimą apie teikimą 
paramos Europos demo
kratijai:

“Mes esame nusiteikę 
prieš bet kokias įveliančias 
sąjungas.

“Mes stojame už palai- 
kvmą pasaulinės prekybos
visom tautom, taip pat ir ‘
mum (Amerikai).

“Mes pilnai pritariame 
kiekvienam bandymui ap- 
rubežiuot ir sumažint gin
klavimąsi.

“Kaipo šalis — kaipo a- 
merikiečiai — mes prita
riame taikiam išlaikymui 
politinės, ekonominės ir vi
suomeninės nepriklauso- 
mvbės visu pasaulio tau
tų”.

Prez. Rooseveltui labiau
siai nepatiko laikraštinin
kų pareiškimas, kad “A- 
merikos pirmoji apsigvni- 
mo linija yra Prancūzijoj”.. 
Kiti laikraščiai paskelbė, 
kad “Rhine”. Prezidentas 
sako, kad laikraštininkai, 
nežinodami tikrai dalykų 
stovio, paskelbė nebūtu da
lykų.

Bet. jeigu yra kitaip, ne
gu laikraščiai skelbė, tai ir 
prezidentas kaltas, kad ne
davė tikrų žinių spaudai. 
Jis įsakė miiitariniai komi
sijai užlaikyti slaptybėje 
pasikalbėjima. Laikraščiai 
gaudė žinias iš užkulisinių 
šaltinių.

Šioje šalyje neįprasta 
slaptai veikti užsienių poli
tikoje. ypač šiais laikais, 
kada visa Europa yra karo 
išvakarėse. Jung. Valsty
bių dauguma piliečių neno
ri. kad Jun^. Valstybės 
būtu įveltos i Europos ka- 
ra. ' ’ |

Kun. Coughlm labai aiš-. 
kiai įrodinėjo, kad Angliją !krasta lr l° Prie nepriklau- 
ir Prancūziją negalima va- somosJJetuvos prisijungi-! 
dinti demokratinėmis val
stybėmis, nes jos nėra to
kios.

Vilniuje 7,000 Bedarbiu
Vilniaus darbo biuro duo- i 

menimis šiuo metu Vilnių-1 
je yra apie 7,000 bedarbių.; 
Praėjusiais metais stip- j 
riausias nedarbas buvo va-

I

sario mėn., kai bedarbių 
buvo per 8,000.

Didžiosios Ir Mažosios Lie
tuvos Susiartinimo Šventė

1NKAS

I 
I
I

I

Maža mergaitė laiko Skve Terrier šunelį, kuris šunų kontestuose laimėjo 110 prizų.

Gen. Franco Nepriėmė 
Prancūzijos Pasiūlymo

SENIŪNIJŲ TARYBŲ RIN 
KIMŲ DAVINIAI

Paryžius, Prancūzija, va
sario 6 — Prancūzijos pre
mieras Daladier bandė į- jų tarybų rinkimai jau pa- išrinkta 12, lenkų 4. 
kalbėti gen. Francui, kad sibaigė. Lietuviai gyvento- Veikūnų seniūnijoje pa

Vilniaus krašte seniūni- 16 tarybininkų. Lietuvių

2

bar išrinktais laikoma 9 
lietuviai, 2 lenkai ir 1 ru
sas.

D u bičių (Lydos apskr.) 
seniūnijoje išrinkta 16 ta
rybininkų 
Vietos gyventojai rinki
mams buvo pasiruošę. Jie 
išnaudojo visus terminus 
ir padarė visa, kad jų kan
didatų sąrašas negalėjo 
būti panaikintas. Kito są
rašo nebuvo. Todėl pateik
ti lietuvių kandidatai ir 
laikomi yra išrinktais.

visi lietuviai.

Kiek Kaune 
Gyventojų

Sovietų Kariuomenės 
Priesaika

Maskva — Vyriausioji 
Sovietų Sąjungos Taryba 
paskelbė karinės priesai
kos tekstą, kuriame, tarp 
kitko, prisiekiama ginti 
savo tautą, tėvynę ir vy
riausybę.

Priešingai buvusiems 
nuostatams, dabar priesai
ka bus duodama individu
aliai ir pasirašant priesai
kos tekstą. Seniau priesai
ką duodavo visi kareiviai 
sykiu. Kareiviai ir jūrinin
kai dabar pasieks vėliau
siai po dviejų mėnesių, kai 
bus priimti į kariuomenę. 

.Prieš priesaiką bus aiški
nami Sovietų konstituci
jos 132 ir 133 straipsniai, 

! kurie liečia karinę tarnybą 
ir tėvynės gynimo parei- 

tgą. Priesaikos diena bus 
laikoma šventės diena. Vy
riausioji Sovietų Sąjungos 
Taryba nutarė, kad karei
viai, jūrininkai ir pasienio 
sargybiniai prisieks šių 
metų vasario 23 dieną, ka
da bus minimos Sovietų 
kariuomenės 21 metų su
kaktuvės.

I

Kauno plotas su Vilijam
pole, Freda, Žemaisiais ir 
Aukštaisiais Šančiais yra 

, 44,5 kv. kilometrų. Pagal 
1897 metų visuotinį Kauno 
gyventojų surašymą, Kau
ne buvo 70,910 gyventojų 
(42,523 vyrai ir 28,387 mo
terys). 1910 metais jau 
buvo 84,815 gyventojų. 
1932 metais — 92,446 gy
ventojai (48,506 vyrai ir

143,940 moterų).
1933 metais Kaune jau 

buvo 118,000 gyventojų 
(61,000 vyrų ir 57,000 mo
terų). 1938 metais Kaune 
priskaityta apie 150,000 
gyventojų.

Tautybių atžvilgiu Kau 
no gyventojai skirstosi ši
taip: (1923 
ka):

j i 
kalbėti gen. Francui, _____. ___ __________________ ____ _  __ ___ ,
jis nutrauktų karą prieš. jaį jaįs buvo susidomėję ir gal vieną bendrą sąrašą 
radikalus - lojalistus ir beveik visur uoliai juose išrinkta yra 12 tarybinin- 

. pradėtų paikos derybas, dalyvavo. Pasinaudodami kų — 9 lietuviai, 2 lenkai ir 
'Sakoma, kad Prancūzuos u i_- • ,i____ ■__ _r__- •„ iU savivaldybių rinkimų įsta- 1 gudas.

tymo duota teise, lietuviai 
visur stengėsi kandidatais 
pastatyti savo žmones. 
Valsčiaus įstaigų žmo
nėms tai buvo didelis neti
kėtumas. Bet kadangi lie
tuviai, sudarydami savo 

i kandidatų sąrašus laikėsi 
visų privalomų 1 ' 
tai jiems sunku buvo su
rasti priekaištų.

Vien lietuvių gyvenamo- jiems nepavyko. Dėl tor
se vietose buvo sudaryti malių trūkumų jų sąrašas 
tik vieni lietuvių sąrašai.

‘Mišriai gyvenamose vieto
se, kai kur atskirai ėjo į 

' rinkimus lietuviai, atski
rai nelietuviai. Bet dauge- i 
lyje vietų aštresnės kovos I 
išvengta. Valsčiaus įstaigų 
žmonėms paveikus, ir vieni ir *Rekeiia. "šie visi kaimai 
ir antri susidarė^ bendrus j seniūnijų tarybas išstatė 
sąrašus. Tokiu budu pagal vįen lietuvius. Kadangi vi- 
nustatytą tvarką rinkimai 3ur buvo tik po vieną kan. 
įvyko tik tose vietose, kur dįdatų sąrašą, tai ir ten 
rinkimų komisijoms buvo | balsavimo nebuvo. 
įteikta daugiau kaip yie-. Iki šiol Beržinyko vals- 
nas kandiaatų sąrašas. I čįaus taryboje buvo tik 
Kur bu\ o vienas sąrašas, ‘ vįenas lietuvis, dabar tiki- 

; ten rinkimai neįvyko. Iš-: masi turėti du.tris. 
rinktais į seniūnijų tary-į Kretonių (Kaltinėnų val- 
bos laikomi visi pateikti!sčįaus) Seniūnijoje turėjo 

■teisę balsuoti 119 žmonių.j 
Kadangi spėjama buvo, 
jog už lietuvių kandidatus 
galės balsuoti tik pusė rin
kikų, tai lietuviai su nelie
tuviais “susitaikė” ir su
darė bendrą sąrašą. Lietu
vių išrinkta 10, lenkų 2.

Valškūnų (Švenčionių 
vaisė.) seniūnijos lietuviai 
gyventojai sudarė savo 
kandidatų sąrašą, o lenkai 
savo. Tuo būdu rinkimų 
komisijai buvo įteikti du 
kandidatų sąrašai. Atva
žiavęs valsčiaus atstovas 
(kelių prižiūrėtojas) Ignas 
Leščycki siūlė lietuviams 
sudaryti su lenkais bendrą 
sąrašą. Tačiau lietuviai 
nesutiko: gruodžio 21 d. į- 
vyko balsavimas. Buvo 
renkama 16 tarybininkų ir 
tiek pat pavaduotojų. Į ta- 
rybinlnkus išrinkta 15 lie- 
tuviiĮ ir 1 lenkas, o į pava
duotojus visi lietuviai.

Pavylės (Daugėliškio 
valė.) seniūnijoje turėjo 
teisę balsuoti 113 rinkikų. 
Žymią daugumą sudarė 
lietuviai, kiti buvo lenkai 

džio 28 dieną nutraukė su Į Dotinėnų seniūnijoje taip ir rusai. Pirmieji kandida- 
Prancūzija diplomatinius i pat buvo sudaryta bendras tų sąrašą įteikė lietuviai, 
santykius. j lietuvių ir nelietuvių kan- Bandė padaryti atskirą są-

Visos Europos spauda i didatų sąrašas. Išrinkta 12 rašą ir nelietuviai. Tačiau 
juokiasi iš to, kad gal pir-įtarybininkų — 11 lietu- jiems nepavyko. Galų gale 
mą kartą istorijoje dvi vai-i vių ir i lenkas. lietuviai pasitarė savo tar-
stybės nutraukė diplomą-! Melagenų (kaimas) se- pe ir į savo sąrašą įtraukė 
tinius santykius dėl kati-jniūnijoie taip pat buvoi 2 lenku ir 1 rusą. Kadangi 
nų.

radikalus - 1 
pradėtų taikos derybas, j 
Sakoma. I
premiero žygį rėmė ir Ari-; 
glija. Kadangi premiero 
Daladier pasiūlymas gau
tas tik tada, kada gen. 
Franco baigia užimti Ka-

■ taloni ją, tai gen. Franco tą 
i pasiūlymą atmetė. Jis pa
reikalavo, kad raudonieji, 
jeigu nori išgelbėti kailį.

Sausio 15 d. Kaune ir vi
soje Lietuvoje buvo su
ruošta Didžiosios ir Mažo
sios Lietuvos susiartinimo 
šventė. Klaipėdos krašte 
prie nep» Įklausomosios 
Lietuvos prisijungimo 16 
metų sukakties proga. - . . .
Miestai ir sodžiai buvo pa- i tai turi besąlyginiai pasi
sipuošę tautinėmis vėlia-. duoti.
vomis. Daugelyje bažnyčių ---------------
buvo pamaldos su atitinka
mais pamokslais. Organi
zacijos savo būstinėse su
ruošė iškilmingus susirin
kimus. su prakalbomis ir 
menine dalimi. Visur, šalia

!**•Valdžios Perversmas
Jugoslavijoj

Kaivesalio (Daugėliškio 
valse.) seniūnijos gyven
tojai yra lietuviai, todėl ir 
į seniūnijos tarybą išrin
ko vien lietuvius — 12 ta
rybininkų.

Daukšių (Švenčionių val- 
. sčiaus) seniūnijoje buvo

sudarytas vien lietuvių są
rašas. Nelietuviai bandė 
sudaryti antrą sąrašą. Bet

Rudenj Bus Savivaldybių 
Rink imat luiimilKn

Kaunas — Savivaldybių 
tarybų rinkimai numato- 

! mi šių metų rudenį. Vyk- 
,. domųjų organų — burmis- metų statisti-L„„ •trų ir viršaičių — rinkimų 

dar nebus.

i

%
55.329 — 59,8
25,048 — 27,1

4,241— 4,0
3,750 — 4,0
3,294 — 3,7

234 — 0,2
171 — 0,2
59 —
9 —

Lietuvių 
žydų 
lenkų 
vokiečių 
rusų 
latvių 
baltgudžių 
totorių 
ukrainiečių

Kompaitį Atleido Iš 
Tarnybosrinkimų komisijos atmes

tas. Liko tik lietuvių, kurį 
sudaro 16 tarybininkų — 
15 lietuvių ir 1 rusas.

Beržininkų valsčiuje yra 
trys lietuvių gyvenami so
džiai: Aradnykai, Žagarai

Belgrade, Jugoslavija, —
Vasario 6 — Premieras 

tautos himno “Lietuva Tė- Dragiša Cvetkovitch suda- 
vynė mūsų buvo gieda- rė naują ministerių kabi- 
mas ir Mažosios Lietuvos • netą. kuris tą pačią dieną 
himnas "Lietuviais esame buvo prisaikintas. Naują 

ministerių kabinetą suda-į 
ro du kroatai, du slovėnai.' 
du mahometonai ir septyni 
serbai. Naujieji ministeriai 
yra parliamento nariai.

Princas Paul tuojau įsa- 
ikė naujam ministerių ka- 
' binetui paruošti biudžetą. 
Buvęs premieras Milan 
Stojadinovitch atsisakęs 
remti naują ministerių ka
binetą.

mes gimę".
Kaune visų organizacijų 

patalpose ir salėse vyko į 
paskaitos apie Klaipėdos

Kaunas — Vid. Reik. Mi- 
nisterio įsakymu, Kompai- 
tis, buvęs pas. policijos vir
šininku Rusnėje, iš tarny
bos atleistas.

mą. Prie Nežinomojo Ka- ■ 
reivio kapo, apsupto orga
nizacijų vėliavomis, dau- 
‘’-vbei žmonių dalyvaujant, 
buvo už Tėvvnės Laisvę 
žuvusiųjų pagerbimas. 
Šventės išvakarėse minėji
mą surengė visos mokyk
los. paskirdamos tam tiks
lui 2—3 pamokas.

sausio 30 d. — Visų minėjimų prakalbo
se ir paskaitose buvo nu- 

, šviečiama Klaipėdos kraš- 
ros premiją gavo poezijos Į to pažanga po jo nrisijun- 

įgimo prie nepriklausomos

Naujos Anglijos Lieluviy 
Katalikų Seimelis

j

Poetė Salomėja Neris Gavo 
Valstybinę Literatūros 

Premijų
Kaunas.

Už geriausią kūrinį 1938 
metais valstybinę literatū-

rinkinio Demedžiu Žydėsiu
— autorė Salomėja Neris. Lietuvos.

kandidatai.
Čia dedame iš paskirų 

vietų gautus 
vinius.

kilo I 
biznio' Švenčionėlių apylinkėje 

bloke prie Essex ir Apple- yra šios seniūnijos: Drus-

S100,000 Gaisras 
Lawrence rinkimų da-

Sekmadienio rytą
gaisras Schaake 1
1____________.. __ , .
ton gatvių, kuris padare tėnų, Dotinenų, Juodiškė- 
$100.000 nuostolių.

i

53.00 S3.00
PASIRINK SAU GERIAUSI 

DRAUGĄ
Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriausias 

Draugas

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBININ
KAS" vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo vardo.

“DARBININKAS” eina du kartu į savaitę — ant 
radienįais ir penktadieniais. Jame rasi naujausias ir 
teisingiausias žinias, gražiausius pasiskaitymus ir iliu
stracijas.

“DARBININKE” rasite daug žinių iš Lietuvos ir 
Vilniaus krašto.

Dabar eina “Darbininko” vajus. Vajaus 
“Darbininko” kaina atpiginta:

Metams...........................
Pusei metų...................
Sykį į savaitę metams ....

UŽSIENIN:

Nutraukė Diplo
matinius Santy

kius Dėl... Katinų

i 
nų, Melagėnų, Veikūnų ir 
Aukštagirio. Šios seniūni-j 
jos taip sudarytos, kad nė 
vienos nėra grynai lietu
viškos — visose yra ir lie
tuvių ir nelietuvių. Lietu
viškiausios seniūnijos liko 
Drustėnų, Melagėnų ir Do- 
tinėnų. Per pus lietuviškos

Savo metu Paryžiųje^bu- .Juodiškėnų ir Veikūnų.
Drustėnų seniūnijoje rin

kimų nebuvo, nes buvo su-J 
daryta tik vienas kandida
tų sąrašas. Pradžioje buvo 
atskirai sudarę sąrašusj 
lietuviai ir nelietuviai. Bet

I bo

1)
2)

metu

vo suruošta iš Irano (Per-i 
j sijos) atvežtų katinų paro- 
I da. Kai kurie Paryžiaus 
| laikraščiai, rašydami apie 
i tą parodą, savotiškai ją 
aprašė, dar kiti aprašymus , 

.paįvairino karikatūromis. , . 
i Visa tai nepatiko Irano Pask>au 
; vyriausybei ir persų spau- į daryti 
Ida pradėjo griežtą kampa-‘^a^
I

I

$3.00
... $1.50

.$1.50

$1.00
$2.00
$2.00

Metams...................................
Pusei metų...........................
Sykį į savaitę metams ..........

“DARBININKAS”
366 W. Broadway So. Boston, Mass.

daryti bendrą kandidatų 
. kuriame įtraukti 

niją prieš Prancūziją. Nie-, kandidatai ir yra laikomi 
ko nepadėjo ir Prancūzijos! lsr_1P.tais'....................... ,
pasiuntinio Tegerane pasi- . S‘°JC seniūnijoje la™k- 
aiškinimas. Irano vyriau-'^ 16 taryb.mnkų - 11 lie- 

Isybė nenusileido ir gruo-;tuv,,i ,r 5 !enkak

i

j
t

Vasario 22 d. š. m., (Jurgio Washingtono gimta- 
dienyj), Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų Seimelis į- 
vyks Šv. Kazimiero liet, parapijos salėje, 41 Providence 
St., Worcester, Mass.

Seimelis prasidės iškilmingomis pamaldomis ir po 
pamaldų tęsis dienos programa. Pakviesti ir kviečiami 
referentai, kurie kalbės bei skaitys įvairiomis temomis 
neilgus, bet turiningus referatus.

Tvarka nustatyta maždaug sekanti:
9 vai. ryto, iškilmingos Šv. Mišios. Pamaldų tvar

ką ir celebrantą bei pamokslininką numatys ir kviečia 
Šv. Kazimiero par. liet, klebonas kun. Augustinas Pet
raitis.

10:30 vai. ryto atidarymas Seimelio ir pradžia dar- 
programos.

12 vai. pietūs.
1:30 vai. po pietų prasideda antroji sesija.

REFERATAI ir REFERENTAI:—
“Religija ir Politika”,—Adv. B. Sykes (20—30 min.) 
“Lietuvės Katalikės Moters Veikla”, Mok. L. Šukiū- 

tė (10—15 minučių).
3) “Ar Įmanoma Lietuvybė Be Lietuvių Kalbos” — Stu

dentas Antanas Skirius (20—30 minučių).
“Prof. Dovydaitis — Spauda — “Darbininko” Reika

lai”, — Kun. K. Urbonavičius (20—30 minučių).
“Vilnius ir WS”, — A. F. Kneižys (10—15 minučių). 
Rezoliucijos.
Diskusijos. (Diskusijos galės būti po kiekvieno re

ferato skaitymo bei pranešimo. Seimelis galės pa
keisti sulig savo nuožiūros, kas tik bus reikalinga). 
Visos katalikiškos idėjinės ir pašalpinės bei baž

nytinės draugijos ir kuopos prašomos išrinkti kuodau- 
giausiai atstovų iš visos Naujos Anglijos kolonijų į Ka
talikų Seimelį, kuris įvyks, kaip minėta vasario 22, (Pe
lenų dienoj), Šv. Kazimiero par. (Worcester, Mass.) 
salėje. Seimelis bus vienas iš įdomiausių. Bus svarsto
mi gyviausi mūsų veiklos klausimai.

Į Seimelį kviečia rengėjai: Lietuvių R. K. Federa- 
! ei jos Naujos Anglijos Apskričio Valdyba ir klebonas 
į kun. Augustinas Petraitis.

Kun. A. Petraitis, Šv. Kazimiero liet. par. klebonas 
Antanas Zaveckas, Pirmininkas

Jonas Kumpa, Vice-Pirmininkas 
Andriejus Pinelis, iždininkas 

Benediktas Jakutis, sekretorius.

4)

5)
6)
7)

'bendras sąrašas. Išrinkta kito sąrašo nebuvo, tai da-
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pasirodo mūsų šeimose, sodžiuo
se, parapijose ir valsčiuose. Ir 
naujasis žmogus drąsiai meta a- 
kių žvilgsnius, energingai su 
pasitikėjimu stato kojas nauja
me kelyje. Jis sutinkamas žmo
nių nedrąsiais veidais, nusivy
lusiomis akimis. Bet kai nauja
sis žmogus prabilo, kai jis pa
žvelgė į juos pilnomis meilės a- 
kimis ir kai jis padarė gražų 
rankos mostą, kviesdamas visus 
prie savęs, nusivylusių žmonių

-----------------------------------—- ------------------------ -----------------------------—--------------
P. KUPRAIT1S. I

"Žygis" Ir Politinė Kova Lietuvoje
Štai prieš porą dienų at- bingumą, laisvę ir solida- ( 

klysta iš kažkur ir 2 “Žy- rūmą.
gio” numeris, bet jau pasi-* Toliau seka visa eilė 
vadinęs “Bendro Žygio” straipsnių, kritikuojančių 
vardu su prierašu “Lietu-' įr paremtų faktais dabarti- 
vių Aktyvistų Dvisavaiti- nę vyriausybės politiką ir 

keliančių visų piliečių min
tį greitai keisti esamą vy-

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ___________$4.0C
Vieną kart savaitėje metams $2.oo veiduose pražydo jėga, akyse 

foreign yeany .............................. »a.uu Užsieny metams ..............  $5.00 CI1i:Ancnnin meilėe kihirkčtvc Tr
Foreign once per week yearly $2.50, Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50 suliepsnojo menes KiDirKStys. ir 

darbininkas nusivylusieji žmonėmis ir gyve-
366 West Broadvvay, South Boston, Mass. nimu pribėgo prie jo klausda-

Teiephone SOUth Boston 2680. mi: “Kas esi, iš kur tavyje tiek
* " jėgos ir grožio, iš kur tas malo

nus ir jaukus tavyje patrauklu
mas?”. Šis trumpai ir aiškiai at
sakė: “Aš esu naujųjų laikų 
žmogus ir duodu Dievui veikti 
savo prote, širdyje ir valioje. 
Niekuomet nepasitenkinu vidu
tiniškumu, bet visur ir visuomet 
siekiu kilniausių vertybių. Patį ' gerovę ir į piliečių kury- merikos lietuviai katalikai 
save esu užkariavęs, ne pojūčiai & --—i:-----------
mane valdo, bet aš juos sutvar
kau ir jie yra man paklusnūs. I 
Niekuomet neaimanuoju ir ne- j 

Į verkšlenu, kaip kūdikis, bet vi-1
.į

i
I

Stalino Rūpesčiai
Stalinas būk tai pareiškęs, kad daugiau nebevalys 

komunistų partijos ir savo politiškų priešų nebežudys. 
Kaip bus su žudymu, dar teks pamatyti, bet valyti tai 
jau gerokai komunistų partiją apvalė, nes išmetė pusę 
narių. Iš keturių milijonų komunistų beliko tik du. 
Daug kam nesuprantama, kam tie nuolatiniai valymai 
komunistų partijoj. Bet kaip stapteliam pagalvoti apie 
komunizmo esmę, tai tie dalykai visai nenuostabūs. _ __

Komunistų partijos drausmė labai griežta. Vienos sur įr visados dirbu kaip vyras, 
tik sunkios pareigos ir nežmoniški reikalavimai, o už- Trumpai tariant, 
mokesnio kaip ir nėra. Tokiose sąlygose gyventi gali 
tik savęs išsižadėję žmonės. Bet ir didžiausi išsižadėjė- 
liai ir pasišventėliai lūkuriuoja kokio nors užmokesnio. 
Katalikai už savo pasišventimą tikisi atlyginimo būsi
mam gyvenime. Jie pasišvenčia dėl Dievo garbės, to
dėl pas juos, ypač pas vienuolius, išsižadėjimas savo 
valios ir turto yra nuoširdus ir neveidmainingas. Bet “Vadinasi, pats tiki į Dievą... į 
komunistai į Dievą netiki, sielos nemirtingumą panei- sielos nemirtingumą” — ne vie- 
gia, iš viršgamtinio gyvenimo juokiasi. Tad atlyginimo nas sušnibždėjo savo sukepusio

mis lūpomis.
“Taip, tikiu į Dievą, tikiu į sie

los nemirtingumą, tikiu į pomir
tinį gyvenimą” — drąsiai atsa
kė naujųjų laikų žmogus.

# « ♦
Tikiu į Dievą, nes aš savo aki

mis matau gražų pasaulį: dan
gų, žvaigždes, saulę, mėnulį, 
medžius, žmones, gėles, upes ir 

it. t. Ir man protas aiškiai sako 
į kad visa tai negalėjo savaime 
pasidaryti. Juk savaime laikro- 

' dis neatsiranda, bet laikrodinin
kas padaro: savaime plūgas ne
atsiranda, bet kalvis nukala; 
savaime apsiaustas neatsiranda, 
bet siuvėjas pasiuva; savaime 
gryčia nepasistato, bet ją meis
teriai turi pastatyti. Tegu guli 
sienojai suvežti penkiasdešimt 
metų, šimtą, jei jų niekas nesu
kels ant sienų, tai trobos nebus. 
Jei jau tokie dalykai, kaip lai
krodis, plūgas, apsiaustas ir 
gryčia neatsiranda savaime, bet 
turi kas nori padaryti, tai ką 
jau kalbėti apie žemę, saulę, 
žvaigždes, žmones, gyvulius ir 
1.1. Kai aš rimtai ir giliai pagal
voju ir pažiūriu į pasaulį, tai 
man visai aišku, kad tai padarė 

j aukštesnė Esybė, kuria aš vadi
nu Dievu. Taigi, pasaulio buvi- 

. mas rodo, kad yra Dievas. Tikiu 
į Dievą, nes man protas sako, 
kad yra Dievas.

Tikiu, nes esu protingas.
Kai aš pažiūriu į pasaulį, tai 

visur ir visados žmones tikėjo 
į Dievą ir pomirtinį gyvenimą. 
Jei kartais atsirasdavo vienas 
kitas, kuris netikėjo, bet tai tik 
buvo išimtis. Bet niekur ir nie
kados nerasta nė vienos tautos 
ar giminės, kuri būtų be tikėji
mo į Dievą ir į pomirtinį gyve
nimą. Visur ir visados rasti 
žmonės su tikėjimu, tai reiškia, 
kad tikėti yra žmogiška.

Tikiu į Dievą ir pomirtinį gy
venimą, nes esu žmogus.
Visas gyvenimas remiasi tikė

jimu. Mokinys tiki, ką pasako
ja mokytojas. Ligonis tiki gy- 

I dytojui ir uoliai pildo jo užrašy
tus receptus. Aš nesu matęs A- 
zijos, bet man apie ją pasakoja 
kiti, aš tikiu. Nesu matęs Vy
tauto Didžiojo, bet apie jį kalba 
istorija, aš tikiu. Taigi, “tikėji
mas yra pritarimas mano sielos 
reikalams, kurių neregėjau, bet 
kuriuos tikiu, nes yra jie ištiki
mų paliudijimų patvirtinti” 
(vysk. Bougaud). Be tikėjimo 
nėra nei fiziškojo nei protiškojo 
gyvenimo, nei šeimyniškojo nei 
visuomeniškojo gyvenimo. Jei 
norime, kad būtų žmoniškas gy
venimas. tai turime vienas kitu 
pasitikėti, nes patys viską ap
rėpti ir sužinoti neįstengiame.

už savo darbus jie natūraliai ieško šiame gyvenime. 
Kadangi komunistų partijos drausmė reikalauja išsi
žadėjimo valios ir turto be jokio atlyginimo, tai jos na
riai noroms nenoroms turi laužyti savo partijos kons
tituciją ir nelegaliu būdu atsiimti tai, kas jiems atrodo 
teisinga. Tuo būdu pas komunistus tik apsukresnieji 
išsilaiko. Žioplesnieji turi išeiti iš partijos, nes juos 
greičiau sugauna įstatymus belaužant.

Komunizmas kaipo doktrina (mokslas) yra pasta
tytas ant klaidingos teorijos ir dėlto negali išsilaikyti. 
Jis yra geras kaipo griovimo įrankis ir suvadžiojimo 
priemonė, nes žada tai, ko negali duoti. Kaip tik dėlto 
jis visai netikęs praktiškame gyvenime.

Stalinas, įsisaitojęs į komunizmo pančius, negali 
jų taip aiškiai ir staigiai nusikratyti, bet labai gudriai 
eina prie laipsniško nuo komunizmo atsipalaidojimo. 
Todėl visai nenuostabu, kad pradedama kalbėti apie 
jo susiartinimą su Hitleriu. Jau tas vienas reikšminga, 
kad tokia galimybė minima sovietų spaudoj, kuri neva 
ne nuo savęs apie tai kalba, tik cituoja anglų spaudos 
leidžiamus paskalus. Tokių paskalų vis dėlto esama, ir j 
sovietų spauda juos pakartoja, lyg iš tolo prirengdama 
rusų visuomenę prie naujo fronto.

Kas gi būtų Staliną privedęs prie tokio susibičiu
liavimo su imperialistais lenkais ir fašistais vokiečiais? 
Juk tai neatleistinas nusikaltimas nuoširdžiam orto
doksiniam komunistui. Prie to privedė gyvenimas, ku
rio logika negailestingai komunizmą pasmerkia. Japo
nai, vokiečiai, Ukrainos “samostijnikai” (nepriklauso
mieji), badas, skurdas, neišvengiamas bankrotas, so
vietų tvarkos subyrėjimas, “specų” ir darbininkų sa-| 
botažas, raudonosios armijos neištikimybė — tai labai 
pajėgingi gyvenimo faktoriai, prieš kuriuos Stalinas' 
jaučiasi bejėgis. Tad reikia ir Hitleriui nusilenkti. Vo
kietijos diktatorius vargu berodys Stalinui pasigailė
jimo, bet jis tam tikrais sumetimais gali kokius metus 
Ukrainos nepulti. Gi Stalinas tur būt apskaičiuoja, kad 
poros metų jo gyvenimui užteks. Gi atstovauti komu
nizmo garbę jis skaito bergždžių dalyku. Komunizmas 
niekad garbės neturėjo. K.

K. BARAS.

Ateina Naujas Žmogus
Visur reiškiasi nauja žmogus. — Kaip jis sutinkamas. — 
Kodėl aš tikiu?—Nes tai protinga, žmogiška, naudinga. 

—Kaip žiūri mokslo vyrai į bedievybę.
Jei perbėgtumėm per visą pa

saulį. pamatytumėm. kad dabar 
įvairiuose pasaulio kraštuose, ne 
išskiriant ir Lietuvos, kyla nau
jas žmogus. Šis žmogus yra ga
na aukštas, jo akyse dega jėga 
ir energija: veide žydi ne tik 
grožis, bet švelnumas ir papras
tumas. Naujasis žmogus drąsiai 
žengia vis pirmyn į tas gyveni
mo sritis, kur yra daug aimana
vimų ir ištižimo, nes jis ir čia 
nori įnešti naujo skaidrumo, kū
rybingo džiaugsmo, o ypač savo 
žmogiškosios vertės pajautimą.

Naujasis žmogus eina į gyve
nimą gerai ir modemiškai apsi
ginklavęs. Naujojo žmogaus

ginklai yra ne tik prigimta jėga, 
energija, sumanumas, bet taip 
pat gili ir nepaprasta tiesos mei
lė. gyvas ir veiklus tikėjimas, 
kuris žadina žmogaus rankas, 
kojas, širdį protą ir valią, kitaip 
tariant visą žmogų, ne tik dar
bui. bet ir maldai. Maldos valan
doje jis sužino, kad jis turi au
kotis ne tik savo gerui, bet ir 
dėl kitų žmonių reikalų: maldos 
valandoje jis sužino, kad kitas 
žmogus yra jo brolis, kuriam 
liūdesio ir skausmo valandoje 
turi ištiesti ne tik ranką, bet 
parodyti ir gražią savo krikščio
nišką širdį.

Šis ką tik paminėtas žmogus

i
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nis Laikraštis”.
Šis “Bendro Žygio” nu- =>------------ --—

meris yra turiningesnis ir riausybę nauja ir jos veiki- 
jo bendras uždavinys bei mui duoti kitas gaires, 
leidėjai geriau paaiškėja. Nors Lietuvių Aktyvistų 
Jo pasirinktas šūkis: “Vis- Sąjungos organizatoriai ir 

| kas Lietuvai”, smulkiai iš- veikėjai yra visokių įsiti- 
dėstytas įžanginio 12 pun-'kinimų, įvairių profesijų 
ktų. Juose aiškiai nusaky-^ įvairaus amžiaus ir vel
tas aktyvistų veikimo pla- daugiausia Klaipėdoje, 
nas ir įgyvendinimas nau-' tačiau su keliamomis min- 

jjos santvarkos, atsižvel- timis sutinka beveik visi 
giant į valstybės ir tautos Lietuvos piliečiai. Mes A-

, Nemažiau įsidėmėtinos 
ir svarbios kai kurios min
tys straipsnio “Vienybė ne 
teorijoje, bet praktikoje”, 
kuriame straipsnio auto
rius sako: “Laikas supras
ti, kad vienybė yra šian
dien reikalinga ne teorijo
je, bet praktikoje”, nes 
“Sunku tikėti”, sako toliau 
autorius, “Lietuvos Aidu”, 
kad tie žmonės, kurie kai
po geri patriotai dalyvavo 
nepriklausomos Lietuvos 
atstatyme, pasidarė dabar 
Lietuvos interesų priešais. 
“Lietuvos Aidas” kviečia 
prie taikos ir ramybės ge
ros valios žmones, bet sa
vo išvedžiojimais jis nura-

mes prašome grąžinti lais
vę visiems politiniams ka
liniams, kovojantiems už 
demokratijos 
Pasirašė: —

aš esu naujųjų laikų žmogus, 
kurs tikiu ne tik į Dievą, po
mirtinį gyvenimą, savo sielos 
nemirtingumą, bet 
savo proto, širdies 

galias”.

taip ir į 
ir valios

reikalus”. 
Si r Stafford 

Cripps, Gwilym, Lloyd Ge
orge, Eilėn VVilkinson, lord 
Snell, Shinvvell, Ackland, 
Paling, Lawson, Aleksan- 
der, Eleonore Rathbone 
etc. “Bendras Žygis” 24 
pusi. Toliau seka ir “Ben
dro Žygio” prierašas:

“Charakteringa, kad V. 
D. V. buvo iš pradžių davu
si ir Lietuvos spaudai šios 
telegramos tekstą, o pas
kui uždraudė redaktcijoms 
spausdinti pačios valdžios 
duotą pranešimą...”

Nenoriu daugiau pana
šių faktų minėti, kurių čia 
rastume dar daug daugiau 
ir baisesnių. Juk jau kiek
vienam aišku, kokių ab
surdų ir komedijų mūsų 
jauna valstybė yra išgyve
nusi, tačiau, ar reikia tole
ruoti panašius dalykus ir 
toliau? Tiesiog nelaiminga 
esame tauta ir valstybė, 
kad tokių kvailų dalykų e- 
same pergyvenę ir tas ko
medijas gyvename dar 
šiandien, ypač šiuo mo
mentu. Juokiamės patys iš 
savęs ir verkiame savęs, 
kad nemokame gyventi 
Mums keista atrodo Ispa
nija, jos kovos, bet ar ne 
keistesnė Lietuva ir jos, 
ypač vidaus politika. Ne
nuostabu, kad už troškimą 
tautai geresnės ateities 
reikia lieti kraują ir kalėji
me sėdėti nuo svetimųjų, 
bet kaip yra nuostabu ir 
kaip reikia suprasti, už ką 
šiandien lieja kraują gra
žiausias žiedas ir labiausia 
mylįs tautą studentas, už 
ką jis mėtomas iš aukštų
jų mokyklų? Už ką tremia
mi Į darbo stovyklas ir so
dinami i kalėjimą visuo
menės veikėjai? Už ką? Už

i____________ — taip pat negalime pasilikti minti visuomenės nesuge-
Jei “be tikėjimo nėra nei fiziš- į abejo ją ir toleruoti nenor- j ba, nepajėgia. Visuomene 

1 kojo nei protiškojo gyvenimo, I malu dabartinės vyriausy- negali suprasti, kodėl vals- 
I nei šeimyniškojo nei visuome-; bes rėžimą ir pritarti jos tybiniai prityrę žmonės ir 
Į niškojo gyvenimo, jei be tikėji-1 dabartiniai vidaus ir užsie- £eri organizatoriai, kaip 

nio politikai. Daug prisi- P- P- Bistras ir Karvelis (o 
įdėję prie Nepriklausomy- dr- Dielininkaitis, o dauge- 
j bes atgavimo, ar galime bs nekaltai sumuštų stu- 
tylėti ir pakęsti tokią poli- dentų, kurių kraujas tekė- 

jveganme Keliauti svirne pa- f f * _ in nnn naėin broliu nnliri-«««<;, netikėdami žmogumi, o tlk^- kurl veda mus» Jaun4 3° P ? . !M. P°“C1 
norėtumėm pereiti ji netikėda- valstybę anarchijon ir pa- 
mi Dievu! ' vojun. Todėl mes taip pat

_ ;sutinkame su kai kuriomis
TOėZVi Dievą galime uip!Uetuvl> Aktyvistų minti- 

aptarti. Pilnas ir visiškas prita-. ° tu° Pac111 lr v.lsais
rimas su meile toms tiesoms, Į galvojančiais piliečiais, 
kurias Dievas mums apreiškė, i kurie sako, kad: Mes taip
i

i

mo negalime visi santykiai su' 
žmonėmis, tad kokius gi galėtu-! 
mėm turėti be jo santykius su i 
Dievu” (vysk. Bougaud).

Negalime keliauti šiame pa
sauly netikėdami žmogumi, o

: i
■ninku lazdų? Aut.) tremia- ~ 
mi ir sodinami Į kalėji
mus...” Taip, iš tikrųjų se
niai gieda “Lietuvos Ai
das” seniai visiems žinomą 
seną dainą: “Mes trokšta
me tautos konsolidacijos, 
bet...” Kas gi tas bet? “Bet 

t nuo koalicinės 
Sakinys, kaip sa

kinys, tašku prasideda ir 
tašku baigiasi, bet ar jūs jį 
suprantate? Koalicijos pū

rą daug kartų kalbėjęs apie Sa-' y^ybes. Toks drąsus tvir- sėJe šiandien yra bemaž
x ~i~. — - . . - - - - - visj valstybės piliečiai, tai

; kių faktams ir yra tik klai- M gi pagaliau nori pasa- 
1 - - tautos, Lyti šiandien vyriausybė

____ i aišku, 
mis ir Savo mokslą pavedė sau- kaip vyksta rinkimai į sa
goti nuo klaidos ir skelbti vi- vivaldybes ir kaip renkami 
siems žmonėms Katalikų Bažny- tautos ir seimo atstovai, 
čiai.________________________ į Turime reikalo ne su lais-

Aš tikiu, nes Dievas yra kdl-^*'* rinkimais ir matome 
bėjęs žmonėms apie save, aš tokių rinkimų išdavas: val- 
tikiu sielos nemirtingumu, dininkų seimą ir valdinin- 
nes Dievas pranešė mums, 
kad mes nemirsime, bet gy-■ 
vensime aname pasauly am- ___________
žinai. Aš tikiu Dievu, nes Jis, jog sukurtą, 
būdamas pilniausia Tiesa 

žmonių neklaidina.
Mokslas neįstengia pasakyti 

(nereiškia, kad aš niekinu mok
slą) kam aš gyvenu šiame pa
sauly, kur aš eisiu po mirties.

pasakė, žmogus gali mus sūkiai- i pat negalime pasitikėti bet... as j 
dinti, kad ir mokyčiausias būtų/tautininkų autoritetais ir atsisakome 
bet mes žmogumi tikime ką jis nesutinkame su kun. V. minties! S; 
pasakoja ir nurodo. Dievas yra Mirono teigimus, kad vy- 
neklystantis, nepabaigiama tie- riausybė turi glaudų kon- 
sa be jokio šešėlio. Ir Dievas y- taktą Su masėmis per savi- r_ -i — i *— ------
ve, apie žmogaus sielos nemir- tinimas prieštarauja ivy- 
tingumą. Tik prisiminkim Kris- ;
taus buvimą šioje žemėje. Ir -.
Dievas savo kalbą yra patvirti- lėmimas savęs ir 
nęs stebuklais ir pranašystė- Ju* kiekvienam

I

— “mes trokštame tautos, 
konsolidacijos, bet atsisa
kome nuo koalicinės min
ties”, kuomet koalicija yra į 
beveik visa tauta. Tai koks ‘ 
čia gali būti troškimas tau- ką jiems kalėjimas? Už 
tos vienybės, jei atsisako- tautos meilę! Už jos ateitį! 
ma su koalicija kalbėtis!

Pagaliau, ar ne gėda vi
sai lietuvių tautai, kurią tuvos 
padarė dabartinė vyriau- kovose savanoriai, maty- 
sybė, suimdama jau minė- darni dabartinės vyriausy- 
tus visuomenės veikėjus.

Spręskite patys skaityto- prabiltų tie kryžiai, po kū
jai. Štai faktas: “Prancū- riais ilsisi tėvų kapų gynė- 
zų oficiozas “Le Temps” jai. Nežinau ir nežinome, 
24. XII. 38 rašo: Eilė anglų kuo serga šiandien Lietu- 
parlamento atstovų libera- va ir kaip dar ilgai ji sirgs, 
lų ir darbiečiu pasiuntė Gal iš tikrųjų mums reikia 
Lietuvos Respublikos Pre
zidentui, Ministeriui pir
mininkui ir seimo pirmi
ninkui tokio turinio tele
gramą: 

' “Vardan draugingumo ir 
simpatijos, kurią reiškia 

; jūsų kraštui visi Didžiosios 
Britan i jos demokratai,

Už jos gerovę!
O ką pasakytų, kritę Lie- 

nepriklausomybės
kų Ministrų Tarybą. Mes 
suprantame vienybę ir 
konsolidaciją ne iš po laz- 

, bet laisvą ir 
/sąmoningą. Mums valsty- 
. bė nėra tikslas, o svarbiau

sioji priemonė lietuvio mo
raliniam ir medžiaginiam 

  3 būviui pakelti, meilę vi- 
bet visa tai atskleidžia tikėji- siems lietuviams įskiepyti, 
mas. Ką neįstengia pasakyti valią ir dinamiškumą Be
moksiąs, tikėjimas pasako. Va- tuviuose sukelti. Tada at- 
dinasi tikėjimas daro mane mo- siras pasitikėjimas ir kū- 
kytesnį už tą. kuris jo nepripa- rybinis entuziazmas... Tik 
žįsta. _____________-taip suprastas organizuo-

Aš tikiu, nes tikėjimas prastumas, kuris remsis tiks
linga programa ir planin
gu darbu, prives tautą prie 
nepalaužiamos vienybės ir 
sąmoningos konsolidaci
jos. Juk sunku sutikti su 
tuo, kad dirbtinai užda
rius visas opozicines gru
pes ir organizacijas savai
me išnyko ir nacionalistai, 
krikščionys demokratai ir 
liaudininkai. Anaip tol,| 
šios srovės atsipalaidavo: 
nuo pasyvaus elemento ar-> 
ba jį perdavė tautininkų

turtina mano protą, nurami
na širdį, nes aš žinau, kur aš 
eisiu po mirties ir sustiprina 
valią tiems darbams, kuriuos 
aš turiu gyvendamas šioje že

mėje atlikti.
Šiandien visi mokyčiausi pro

fesoriai, gamtininkai, gydytojai, 
astronomai, rašytojai yra tikin
tieji į Dievą. Pavyzdžiui, šiemet 
švenčia aštuoniasdešimts metų 
amžiaus sukaktį M. Planckąs 
(G. 1858. IV. 23 Kielio m., Vo
kietijoje), kuris yra žymiausias 
pasauly fizikas ir apdovanotas 

i Nobelio premija ir turiu pabrėž- 
|ti, kad tai yra gilaus tikėjimo 
i vyras ir griežtai nusistatęs prieš 
laisvamanybę. Bedievybę jis lai- 

; ko ardančia jėga ir ragina su ja 
' kovoti, nes su jos “pergale žūtų 
Ine vien vertingiausi mūsų kul
tūros turtai, bet kas dar blo
giau, pranyktų ir mūsų planai 
(perspektyvos) į geresnę atei
tį” (M. Planck, Religija ir gam
tamokslis. 1938 m. 7 pusi.).

Kaip M. Planckas galvoja, taip 
galvoja tūkstančiai vyrų ir jie 
viešai išpažįsta tikėjimą į Die
vą. Tai naujųjų laikų žmonės. 
Aš esu irgi naujųjų laikų žmo
gus. todėl tikiu į Dievą ir viešai čiai. Mūsų pusėje idėja ir pristatyti, 
parodysiu savo tikėjimą dar- pasiaukojimas, jų pusėje čion nuo 
bais- M. L. prievarta ir pinigai. '

I

bes šeimininkavimą. Ką

skaudžios operacijos, po 
kurios mes greit pasveik- 
tume. Bet tikėkime, kad 
parodę daugiau veiklumo, 
daugiau viešos kritikos, ti
krai sulauksime naujos e- 
nergijos vyriausybės ir iš 
dalies naujos santvarkos 
pakeitimo.

Kaip Galima Įrodyti Atvažia
vimą Prieš Birželio 29 d.f 

1904 m.

gos, nejudinamo turto raš
tai, senos taksų recytės, 
tavo vaikų gimimo certifi- 
katai, ir pan. dokumentai, 
tavo atvažiavimą įrodys. 
Pasiųsk prašymą pirmoms 
popieroms Form A2213, 
kurią galima gauti iš kiek
vieno Natūralizacijos ofi
so. Tamstai nereikia pa
siųsti $2.50, kas reikalau
jama nuo aplikantų, kurie 
atvyko po birželio 29 d., 
1906 m. FLIS.

Klausimas — Atvykau į 
sąjungai ir šių srovių ak- šią šalį prieš 35 m. kada i- 
tyvas sustiprėjo ir užsi- migracijos vizų nereikėjo, 
grūdino. Valstybės didelio ir tuoj išvykau į ūkį gy- 
pavojaus metu visu trijų venti. Dabar noriu tapti 
politinių grupių aktyvas Amerikos piliečiu, bet ne
susijungė Į Lietuvių Akty- žinau į kurį uostą atvažia- 
vistų Sąjungą, atmetė no- vau ir laivo vardą. Ar gali- 
litines rietenas ir susispie- ma kaip nors surasti 
tė visiems lietuviams pri- tuos faktus? 
imtiną ideologinį pagrindą Atsakymas — Kadangi 

;— tikrą vienybę ir konso- atvykai į Jung. Valstybes 
i lidaciją, meile visiems lie- prieš birželio 29 d., 1906 
tuviams, žūtbūtini Nepri- m., tai Tamstai nereikia 
klausomybės išlaikyma ir taip vadinamo “atvažiavi- 
šviesesnei Lietuvos atei- mo certifikato”. Tik turi 

kad gyvenai 
birželio 29 d.,_____

11906 m. Senos bankos kny- veikslais. Kaina tik 25c.

•t
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"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ka tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa- 
slaDČių lapelius. Kiekviena 
Rožančiaus Paslaptis ata
tinkamai ir Kražiai ilius
truota — atvaizduota pa-
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LIETUVOS IR LENKIJOS '
TARPUSAVE PREKYBA

i

met užsienio prekyba ėjo lais
vai. be jokių suvaržymų.

“1928 m. stambiausios įveži
mo iš Lenkijos į Lietuvą pozici
jos buvo šios: cukrus — 7.691: 
tūkst. Lt. akmens anglys — 
5.621 tūkst. dažvti medvilnės* I

ce-

Per visą Nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimo laiką visi politi
niai ir kultūriniai ryšiai su Len
kija buvo nutrukę. Tačiau pre
kyba. ypač per pastaruosius 13 
metų buvo gyva.

“L. A.", tautininkų valdžios
organas, paduoda kokia buvo iš- audiniai — 531 tūkst. Lt.
tikrųjų Lietuvos užsienio preky- mentas — 1.653 tūkst. Lt. gele- Į 

! — 1.653 tūkst. Lt. j 
kuri geležis — 1.192 tūkst. Lt. neapd. ’ 

nafta ir mazutas — 791 tūkst., 
Lt. žibalas — 671 tūkst. Lt, Į 
skarda — 409 tūkst. Lt. emal.

4.997.4 indai — 267 tūkst. Lt. druska— 
tepalų 

Lt: kitos

ba su Lenkija 1925 — 1937 m. zis — 1.192 
laikotarpyje. Štai lentelė, 
rodo tūkstančiais litų:
Metai

1925
1926
1927
192S
1929
1930

DARBININKAS

i

LDS Yra Darbininku Ir 
Darbininkams

Išvežimas Įvežimas Balansas
Lenkijon iš Lenkijos

97.3 5.094.7 —
161.9 15.295.8 — 15.133.9 135 tūkst. Lt. mineral.
287.5 20.682.7 — 20.395,2 aliejai — 282 tūkst.
184.3 25.172.6 — 24.988.3 pozicijos smulkesnės.
68.6 13.971.6 — 13.903.0 j
85.5 10.337.8 — 10.252.3

4

.4.oi
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1931 333.1 10.337.5 — 10.004
1932 151.7 3.426,1 — 3.274
1933 101.6 399.6 — 298
1934 399.1 96.6 302
1935 1.206.3 132.2 1.074
1936 390.5 60.6 329
1937 734.6 66.7 - 667

“Kaip žinome, sudarytoji pre
kybos sutartis numato bendrą 
abiejų kraštų apyvartą 14 mil. 
Lt. t. y. 7 mil. kiekvienam kraš
tui. Iš Lietuvos bus išvežama: 
linų oėmenys. skudurai, geležies 
laužas, žalios odos, o taip pat

LDS yra lietuvių katalikų darbininkų sąjunga, su
organizuota pagal Popiežiaus Leono XIII darbininkų 
klausimą enciklikos nurodymų. Katalikai darbininkai 
priklausą prie Amerikos Darbo Federacijos, CIO, arba 
kitų unijų, arba dar nepriklausą prie jokios darbininkų 
unijos, gali būti LDS nariais.

LDS tikslas yra nurodyti darbininkams Krikščio
niškus principus, kuriuos Popiežiai Leonas XIII ir Pi
jus XI savo enciklikose paskelbė.

LDS aukština ir apgina darbininkų unijas, nes tik 
per jas darbininkai išsikovos socialinį teisingumą ir 
geresnį gyvenimą.

LDS ragina lietuvius katalikus darbininkus dėtis 
į darbininkų unijas, nurodo jų teises ir pareigas ir ska- 

I tina juos būti aktyviais unijų nariais.
LDS per savo organą “Darbininką” ir išleistas 

knygas, nurodo darbininkams gręsiančius pavojus ir 
tikrą kelią į geresnį gyvenimą.

LDS stoja už darbininkų teisėtus streikus, per 
rytą, kuomet sušnibždėjo: ‘ laikraštį “Darbininką” ir surengtas prakalbas, drąsiai 
“Algeli, jau einu pas Motu-Į pasmerkia visus darbo žmonių skriaudėjus ir išnaudo- 
le. Aš jau Ją matau. Ji.tojus, o reikale, bedarbiams darbininkams suteikia fi- 
man moja su ranka, o ant! nansinę paramą.
rankų laiko Jėzulį”. . LDS kuopos savo nariams padeda surasti darbą, 

Ne, Juozuk, tu dar neisi, i jį užtaria, o nelaimėje suteikia pagalbą.
LDS nariai du sykiu į savaitę gauna laikraštį “Dar

bininką”.
LDS, šiais vylingų pranašų laikais, darbininkams 

yra būtinai reikalinga, kad apsisaugoti nuo pragaištin
gų klaidų ir laikytis Krikščioniškų tiesų.

LDS padės lietuviams katalikams darbininkams 
išlaikyti savo tikėjimą ir paskatins juos darbuotis tė
vynės Lietuvos labui.

Kataliko darbininko pareiga yra paklausyti Šv. 
Tėvo Popiežiaus paraginimo ir prisidėti prie lietuvių 
katalikų darbininkų sąjungos.

LDS yra darbininkų ir darbininkams! Darbininkai 
į LDS. T.

■■ X-a «
|Bp| ■ -s '
||B .•

Šis vaikelis, Bobby Lewis iš Minneapolis, 6 metų amžiaus, buvo nuėjęs į savo draugo, 
Floyd Highstrom, 4 metų amžiaus, šermenis. Šermenyse suėjo kun. Emil Heuhardt ir klausinė
jo apie savo mirusį draugą Floyd. Kunigas jam paaiškino, kad Floyd nuvyko pas Dievą, 
grįžęs į namus. Bobby parašė Dievui laišką ir užadresavo: “Dievui, Danguje, Aukštai už 
besu". Jis savo laiške prašo Dievo, kad kada jis nueis į aukštybes, kad leistų pasimatyti 
Floyd’u. Tuo jis parodo tikrą meilę savo draugui.

Su-
De-
su

naujos eksporto prekės — celių- įjž JAUNIMO DARŽE 
liozė, išdirbta, ir neapdirbta oda 
(padų oda. chromas, ir kt.) 
bituko plytelės, bičių medus, da
žai ir žuvys. O iš Lenkijos bus 
Įvežama: geležis, netus. cinkas, 
tekstilė, chemikalai, trąšos, ž. ū. 
mašinos stiklo gaminiai, radio 
aparatai ir kitos smulkesnės 
prekės”.

Taigi kaip matome Lietuvos 
tautininkų valdžia, neturėdama 
nei politinių, nei kultūrinių ry
šių vedė prekybą su Lenkija, 
didžiausiu Lietuvos priešu, ku- trūko. Bernas su piemeniu si. Mes abu Juos matysi
es smurtu atplėšė ir pagrobė bovytis užsimanė. Ale kaip me, jei būsim geri.
trečdalį Lietuvos ir per 18 metų|sau 
apiplėšė ir sugriovė veik visas!
Vilniaus lietuvių kultūrines į- 
staigas — organizacijas, nužudė 
nemažai lietuvių, terorizavo ir 
tebeterorizuoja lietuvius už lie
tuvybę.

Lietuvos valdžia 1925 — 1937
; m. laikotarpyje sumokėjo Len
kijai daugiau negu iš jos gavo
105,7 milijonus litų. Ar Lietuva 
negalėjo pirkti tų pirkinių iš ki
tos draugingos valstybės ? Ar 

! Lietuvos valdžia, sumokėjus 
Lenkijai tokią stambią sumą, iš
pirko Vilniaus kraštą? Ne. Ne 
tik neišpirko, bet kovo 17 - 
d.d.. 1938 m. sulaukė Lenkijos 

Lietu- Į ultimatumą, kurį be jokių re
zervų priėmė. Šiandien Vilniaus
krašto lietuvių būklė ne tik ne
pagerėjo. bet pablogėjo. Be to, 
Lietuvos tautininkų valdžia už- '• 
darė Vilnių Vaduoti Sąjungą ir 

organą

Saldo 1.202.0 105.071.5 l'<‘'-.872.5

“L. A.” rašo:
“Iš padaryto šioje lentelėje iš

vežimo bei įvežimo sugretinime 
matome, kad mūsų išvežimas 
Lenkijon buvo palyginti nežy
mus. o įvežimas iš Lenkijos be
maž visą laiką buvo didelis. Di
džiausias įvežimas iš Lenkijos! 
buvo 1928 m.: buvo Įvežta 25.1 
mil. Lt. o išvežta tik už 0.28 mil. 
Lt. Vadinasi. Įvežimas 1928 m. 
buvo 25 mil. Lt. didesnis už iš
vežimą.

“Už pastaruosius 13 metų mes 
pardavėm Lenkijai prekių tik už 
4.2 mil. Lt. o pirkome iš jos už 
105.7 mil. Lt.

“Tokiu būdu. 1929 — 1937 m. 
laikotarpio Lietuvos ir Lenkijos 
prekybinių santykių balansas 
rodo mums labai didelį pasyvą,
— būtent 100.8 mil. Lt. Mūsų 
išvežimas minėtame laikotarpy
je buvo 25 kart mažesnis už mū
sų įvežimą iš Lenkijos.

“Dabar bus Įdomu patirti, kai 
mes pardavėm Lenkijai 
pirkome iš Lenkijos.

“Pradėkime analizuoti
rną iš Lietuvos.

"Daugiausia prekių iš 
vos buvo išvesta 1935 m. — už 
1.206.300 Lt. Svarbiausios tų 
metų išvežamų prekių pozicijos 
sudarė: rugiai — 127.700 Lt. vi
kiai — 241.700 Lt, linų sėmenys
— 220.000 Lt. puš. ir ąžuol. len- j jos organą “Mūsų Vilnius”, 
tos ir brusai — 358.000 Lt. Pas-! Lenkijos naudai.
tarųjų 1937 m. bendras išveži-1 Prisimename Lietuvos-Latvi-Į 
mas buvo vienas iš didesnių —Įjos prekybos sutartį. Kada Lie-Į 
už 734.600 Lt.: to išvežimo Į tęva neišpirko tiek produktų iš 
stambiausias pozicijas sudarė Latvijos, kiek buvo išpirkusi 
ąžuoliniai rąstai — 140.900 Lt Latvija, tai Latvija nutraukė 
ir sena geležis bei geležies arož-1 sutartį. Turėjo iš naujo tartis, 

j kad palaikytų prekybą. Lietuva 
• su Lenkija neturėjo sutarties. 
I Lietuvos niekas nevertė pirkti 
, iš Lenkijos. Kaip suprasti tokią 
Lietuvos valdžios politiką? Bū
tų gerai, kad Lietuvos valdžios 
autoritetingos Įstaigos, kurios 
mes be jokių rezervų remtume

I

i

ir ką

išveži-

atplėšė

PASIMATYSIME! sakau j

“Juozuk, ką čia painio-} 
jiesi virtuvėje. Eik laukan 
su savo zabovomis. Čia ir 
taip mažai vietos!” Gir
džiu net savo kambarėly 
šeimininkės balsą.

“Juozuk, eikš pas ma-i 
ne!” sušunku. “To dar be-

Kartą vakare jis per
traukė maldą:

“Klausyk. Aš norėčiau 
greit nueiti pas mūsų Ma
mą ir Jėzulį. Ten labai ge
ra. Jie mane juk pliimtų”.

Priimtų, Juozuk. Tu Juos 
tikrai matysi, kaip numir-

nori. Eik, Juozuk”, 
bumba šeimininkė.

Juozukas palengvėle į- 
slenka i mano kambarėlį.

Juozukas našlaitis. Jo tė
veliai jau mirę ir jis jų ne
prisimena. Mano šeiminin
kė, tolima jo giminaitė, jį Pasiimk mane 
pas save augino. Sunkus pas Tave i___ __ o___
buvo našlaičio gyvenimas, Galėsiu pamatyti ii Tave ii 
aš jo gailėjaus, bet jam Jėzulį.”

Vieną dieną Juozukas su-

“Aš būsiu gėlas ir plasy- 
siu, kad Matulė gleičiau 
pliimtų pas save”.

Praėjo dar daug tokių 
vakarų, tačiau Juozukas 
visad nepamiršdavo pa
prašyti Marijos: “Motulė.

__ : pas save, 
man bus gėla.

tu dar gyvensi 
jam aš.

“Ne, ne. Aš noliu eiti da
bai. O ten nuėjęs aš ir už 
tave pasimelsiu. Sudie, Al-. 
geli, mes pasimatysim. 
Juk ir tu kada nors ateisi' 
pas mane. Sudie...”

Juozukas pamažu nutilo, i 
Jis mirė. Užtekanti saulėj 
per sukrypusį bakūžės lan
gelį apšvietė sustingusį 
Juozuko veidą.

Skausmas suspaudė man 
krūtinę. Apkabinau jau 
pradėjusį šaltį Juozuko 
kūnelį ir šnibždėjau: Juo
zuk, Juozuk! Mes dar pasi
matysime. Mirti turi visi. 
Vieni jauni — kiti seni. 
Miršta milijardai tokių, 
kaip tu. Nieko, nieko. Mel
skis už mane, Juozuk! Aš 
Das tave ateisiu ir galėsime , 
būti vėl drauge. Iki pasi- 
matant,... Juozuk...

Alg. Vargas. |

2-asis senis. Mačiau geresnių 
už tave! Velniop. Su tokiais aš 
nekalbu. Einu sau.

Ūkininkas (sulaiko). O tu ko
; draugystę ardai ?

2-asis senis. Leisk! šauksiu!
| Ūkininkas. Neleisiu. Kokią tu 
į turi teisę?

2-asis senis, štai kokią (Duo- 
j da į sprandą).

Ūkininkas (seniams). Gelbė
kit! (Visi stumdosi. Ūkininkas

; ir seniai visi kartu šaukia). 
į 1-asis senis. Ė, ū... Ž...Žiam!

2- asis senis. Viską aš galiu!
3- asis senis. Duok dar!
Ūkininkas (šaukia žmoną).

Atnešk dar bonką. (Visi vėl sė
da už stalo ir geria).

Bernas (Liucipieriui). Dabar 
matai? Pasireiškė juose vilko 
kraujas. Visi, kai vilkai, pikti į 
pasidarė.

i Liucipierius. Geras gėralas.! kė kiaulės kraujas. Vilkai į kiau- 
lGiriu! les pavirto. (Rodo į ūkininką).

Bernas. Palauk. Tegu išgers Guli, kaip meitėlis dumblyne, ir 
dar trečiąją bonką, pamatysi, kriuksi, 
kas bus.

|
I

(1-asis, 2-asis, 3-asis. 4-asis se
niai kartu).

1- asis- senis. Juk aš visą teisy
bę galiu padaryt.

2- asis senis. Aš kiekvieną ap- 
ginčysiu, nes galvą turiu ant pe
čių.

3- asis senis. Drauge, draugei, 
drauguži!

4- asi.s senis. Šoka rūmas, šoka 
pečius. Šeimininkei ir reik šok
ti! Ūžiami (Seniai susikimba po 
du ir skirstosi, svyruodami: vie
na pora, paskui kitą. Ūkininkas 
eina link rūmo, bet neprieina ir 
suklumpa, parvirsta ir vapaliuo- 
ja nesuprantamus garsus, lyg 
kriuksi. Senelis su ūkininku at
sikelia ir eina).

TREČIASIS VEIKSMAS
Išeina Liucipierius su bernu.
Bernas. Matei ? Dabar pasireiš-

aš jo gailėjaus, bet jam 
padėti negalėjau, nes ir 
pats buvau našlaitis ir pra- sirgo. Jo sveikata ėjo vis 
gyvenau ir mokiaus silp- blogyn. —

j j nesmus ir turtingesnius dieną ir naktį. Ir štai vieną

“Juozuk, sėskis va čia. 
Štai imk paišelj ir popie
riaus. Gali sau paišyti. Bet 
Juozukas to nenori. Jis 
prisiglaudžia prie manęs ‘ 
ir šnibžda:

“Tu toks gėlas, Algeli. 
Tu manęs nemuši ir leidi 
savo kambaly pasibovyti, 
o tetulė tokia negela. O 
kad tulėčiau mamą. Al tu, 
Algeli, ja turi.

“Ne Juozuk, neturiu. 
Mes abu našlaičiai ir mes 
būsim abu broliukai. Ge
rai. Bet mes ir savo mamą 
turėsime.

“O kul. Mūsų mamos mi-j 
lusios”. “Taip, Juozuk, bet j 
mažutėlio Juozulio mamy
tė bus ir mum mamytė. Ji 
labai gera ir mus myli.

“Aš ją mačiau bažnyčio
je per kalėdas. Ten buvo 
tvartelis, o jame Jėzulis ir 
jo mamytė. Ji labai glazi”.

Graži ir gera, Juozuk. Ir 
kaip kalbėsi poterėlius va
kare paprašyk Jos ko nori 
ir visko gausi.

“Gėlai, Algeli. Mes abu 
galėsime jos paplasyti.

Paplasysime, kad teta 
manęs nemuštų ir kad tau 
mokslas gėlai eitus”.

Ir nuo to laiko mes abu 
kas vakarą suklaupę prieš, 
nuo senumo pažaliavusį 
Šv. Panelės paveikslą mel
dėmės. Aš, anot šeiminin
kės bernas, septintos kla- 

! sės gimnazistas ir mažutis 
i Juozukas. Dažnai aš jam 
papasakodavau apie Mamą 
ir apie Jėzulį. Juozukas 
klausydavos ir užmiršęs 
viską džiaugdavos su ma
žu Jėzuliu ir verkdavo, ka
da Jį kalė prie kryžiaus.

— 1S i mokinius mokydamas.

i

lės 413.700 Lt.
“Dabar paanalizuokime Lietu

vos įvežimą iš Lenkijos.
“įvežimas iš Lenkijos visą lai

ką buvo nemažas, o ypač jis bu
vo didelis 1927 m. — 20,6 mil. 
Lt ir 1928 m. — net 25.1 mil. 
Lt. Dabar įdomu, kokios buvo j 
svarbiausios prekių Įvežimo iš : labai dažnai mums primena, kad 
Lenkijos pozicijos 1928 b., t. y. 
tais metais.
Lenkijos buvo pats didžiausias, telingą Lenkiją, kuri tokią dide- 
Imti analizo pagrindan 1928 m. lę skriaudą yra padariusi ir te- 
importą įdomu ir dėlto, kad tuo- bedaro Lietuvai?

I

Lietuvos valdžios rėžimą, pa- 
kada importas iš aiškintų kas vertė remti neprie-

3
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J LIETUVĄ k
Jus keliausite greitai ir patogiai musų I

populiariais laivais: I
BREMEN • EUROPA A

COLUMBUS
N'EMYORK • HAMBURG 
HANSA • DEUTSCHLAND
Patogus geležinkeliais susisiekimas is oremcn ... .  .į

ar Hamburgo

Specialiai žemos ekskursijų kainos važiuojant ,
iš Europos nuo balandžio 3 iki balandžio 23 ir I
nuo birželio 26 iki liepos 23. Amerikoje lei- Į

Ūžiama būti keturias savaites. I
Informacijų klauskite pas vietini agentą arba W I 
252 Bovlston St., Boston, Mass. J

SHAMBUBG-AMERICAN UBE 
B0BTB GEBMAN ĮLOTO 
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Kun. J. J. Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas; Kun. I’. Juškaitis, 
— Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirmininkas; A. Skirius — 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raštininkas, 7 Mott St., 
Worcester, Mass.; O. Sidabriene — Iždininkė, 6 Commonwealth 
Avė.. VVorcester, Mass.; J. Svirskas ir A. Zaveckas — Iždo Glo
bėjai. “Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Pirmas Degtindarys
(Uždanga).

ŠEŠTASIS VEIKSMAS

Liucipierius. Užsitarnavai! Iš 
pradžios j lapes, paskui į vilkus, 
dabar į kiaules pavirto. Tai gė
ralas! Sakyk, kaip gi tu tokį 
gėralą padarei? Tur būt, lapės 
vilko ir kiaulės kraujo įleidai?

Bernas. Ne. Aš tik rugių der
lių padidinau. Kaip duonos jis 
turėjo mažai, tai riekės nesigai
lėjo. O kai rugių nėra kur dėt,

.vinguliuoja. Tai vis nuo degti
nės.

Liucipierius. Geras gėralas!; (Teatras — gatvė. Dešinėj ant 
Labai geras! Jei jie taip meluos, medžių sėdi senelės, tarp jų se- 
visi mums teks. Gerai, pagiriu. ne^- iduryje. į ratą susikabi-

Bernas. Palauk. Tegu kjtą! sukas moters, mergos, vyrai.
I ---- :_x:_ ---- , §O-

ka. Iš rūmo girdėt triukšmas, 
girtų rėkavimai. Išeina senis ir tai jame atsiliepė lapės, vilko ir 
šaukia girtu balsu, paskui jį ū-

L. TOLSTOJUS
Vertė K. SAMAJAUSKAS 

šešių Veiksmų drama
(Tęsinys)

Ūkininkas. Tai kaip gi jūs, vy- ___ __
ručiai, mano reikalą išspręsite? bonką išgers, pamatyti, kas bus!! Muzilcantai griežia šokius. 
Gyveno pas mane senelis. Aš ji žmona (pripila). Gerkite, svei-Į 
maitinau, maitinau. O jis dabar lų;
pas dėdę persikraustė ir nori sa
vo dalį atsiimti, dėdei atiduoti. 
Apsvarstykite, kaip geriau pa
darius. Jūs žmonės išmintingi. 
Be jūs mes kaip be galvų. Iš
mintingesnių už jus visame kai
me nerasi. Štai Jonas, — juk vi
sas kaimas kalba, kad pirmuti
nis žmogus. Aš tau. Jonai, tiesą 
sakau: labiau už tėvą — motiną 
myliu. O Mykolas — nuo ma
žens mano bičiulis.

1- asis senis (šeimininkui). Su
geru žmogum ir kalbėtis naudin- ni. Keliauk, iškur atėjęs! 
ga proto įsigysi. Toks tu esi. Juk 2-sis senis. Ko plūsti? Kvaily! 
už tave geresnio nerasi. įuį

2- asis senis. Dėl to. kad išmin- 2-asis senis. Jis tiesą sako. Šei-i
tingas ir malonus. Už tai ir my- mininkas neveltui mus vaišina.’ 
l’u- Jis reikalą turi. Reikalą galima

3- asis senis. Jau kaip man ta- atlikt. Bet tu pavaišink, pagerbk'
I vęs gaila, išreikšti negaliu, žo- mus. Juk aš tau reikalingas, oi
| džių stinga. Aš ir savo žmonai ne tu man. Kiaulė esi.
I tai sakiau. : Į Ūkininkas. Tu pats kiaulė. Ko

4- asis senis. Draugas, tikras čia rėkauji? Kas jūs man? Tik
draugas. t ėst.

Bernas (kumši Liucipieriui).' 1-asi.s senis. Koks tu mandras? 
Matai! Visi meluoja. Už akių Ko nosį rieti taip aukštyn? Aš 
viens kitą keikia. O čia. žiūrėk, tau nulaužiu ragus.

| koki meilūs, kai lapės uodegomis Ūkininkas. Kas kam ?

I 
i

I
I » Į

iI

j l-asts senis.
daug? Sveiki, vyrai! (Geria).!
Su geru žmogum ir išsigerti ma
lonu.

2- asis senis. Kompaniją reikia! čia reikia? Darbo dieną dirbk’ 
palaikyt. Būkit sveiki, šeiminiu-! ^ė atėjo ~ JsiP^sk,^ pa
kai.

3- asis senis. Sveiki. Bičiuliai!
4- sis senis. Tai viralėlis! Viską

padarysim!
i 1-asis senis. Tai tik ne tavo, o
ką vyresni už tave pasakys.

4-tasis senis. Vyresni, kvailes-

Ar nebus per- kininkas įsiveda vidun).
Pirmasis paveikslas 

Senelis. Tik ir ištvirkimas! Ko

■ kinktus apsižiūrėk, pailsėk, su 
i šeimyna pasikalbėk, gatvėje su 
seniais pasišnekėk, kaimo reika
lus apsvarstyk. O jaunimas te
gu pažaidžia. Štai linksminasi, 
miela pažiūrėt. Padoriai gražiai 
(Riksmas rūme). O čia kas? 
Tik žmones piktina, o velnius 
džiugina. Ir vis iš prabangos.

Antrasis paveikslas
(Iš rūmo išeina girtieji, arti

nasi prie šokančiųjų, šūkauja, 
kimba prie merginų).

Mergos. Atsitrauk, dėduk! Ko 
lendi ?

Vyrai. Eime į skersgatvį. Kas 
čia per žaidimas! (Visi eina. Pa
silieka girtieji ir senelis).

Ūkininkas (eina prie senelio ir 
rodo špygą). Ką gavai? Viską 
man seniai pažadėjo. Štai tau! 
Kąsk. Viską man atidavė, tau 
nieko neteko. Štai jie pasakys. Į

|

kiaulės kraujas. Žvėrio kraujo 
jame visada buvo, tik nepasi- 
reikšdavo.

Liucipierius. Geras velniukas! 
Atsilyginai už duonos riekę. Da
bar tegu tik jie maukia degtinę, 
o niekuomet mums iš nagų neiš
trūks.

(Uždanga).
GALAS

Įsigykite "6AVENI0S 
KNYGAri

Ką tik gavome iš Lietu
vos Šv. Kazimiero Draugi
jos išleistą kun. A. Saba
liausko “Gavėnios Knygą”. 
Gavėnios metu labai gra
žūs pasiskaitymai. Vertėtų 
kiekvienai katalikiškai šei
mai šią naudingą knygą į- 
sigyti. Knyga turi 252 pus
lapius. Kaina tik 80c.

Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.
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MONTREALO BANGOS
ŠI SKYRIŲ VEDA

Marija Aukštaitė

žiedų
raso-

verpe-

į 
si?... Ar vis nuo taurės ap
svaigęs trypsi naujus kar- 
petus ausdamas klastas ir 
vylius?...

Atbusk, praregėk... Kai 
Saulius išgirsk savo Vieš
paties balsą, juk į amžinos 
laimės rūmus takelis kitas.

Montrealas juokiasi sau
lės šypsniu... Taip gražiai 
spindulių kasos nutysę 
pro langą... Ir džiugu dva
sioj, kažko ryžtinga, nes 
naujų darbų vieškeliai vis 
daugėja ir moja!

Ir einu, tik pas tave už
mirštas, atstumtas broli, 
juk tu ilgai kankinaisi ir 
klampojai Montrealo tuo 
purvynu, kurs visai liūnais 
pavirto... Džiaugiuosi, kad 
jo pragarmes pati pažinau.

Tik gaila tų, kurių akis 
užraizgė vortinkliais, ir 
demono mesta sėkla suvė
lė nevieno tikintį pasaulėli.

Dar ilgai Montreale 
verks vėjai, ilgai raudos 
lietuvio dvasia, ilgai klajos 
lietuvis kai išguitas bena
mis, nes dviveidžiai siur
bia iš vienos taurės ir pa
šaipos būgnais lydi tuos, 
kurie irklais trokšta valdy
ti sąžinės eldiją.

Dzinksi gatve varpeliai, 
išdidūs kaštanai traukia 
roges, o koks ramus vežė
jo veidas! Tai mūsų gyve
nimas: minių vairuotoje 
veidas ir darbai, privalo 
būti panašus ramaus vežė
jo veidui ir pareigos atsi
davimui. Botagai ir vergi
ja, išdidumas ir pasipūti
mas, klastos ir išnaudoji
mas — nesuriš sielų meilei 
ir vieningumui.

Marija Aukštaitė.
rr

Kai gilios jūros verpetai | 
verčiasi gyvenimas. Po pil
kų debesų visuomet šypso
si saulė, po audrų blanksta 
dangus ir nauji daigai su
pa žemės pievas 
pumpurais nukloja 
tas žoles.

Montrealas tikras
tų sūkurys. Čia netrūksta 
audrų. Idėjos žmogus čia 
stumdomas bei valkioja
mas kai baldas, spjaudo
mas, purvinamas, teršia
mas, kad pakenkus idėjai, 
nustelbus darbingumą. 
Juk pavydas keroja erš
kėtrožėmis visur ir visa
me.

Apsirikimas... Idėja ne
nustelbiama, nesulaužoma, 
nesugriaunama. Iš vienos 
pusės beširdžio žmogaus 
kirvis apkapos, tai dar tik 
gražesnėms atžaloms, vai
singesnei dirvai, nes pats 
žmogus žmogų išmokina 
kentėti, užsigrūdinti, likti 
vis gražesne aptašyta uo
la patvarumui ir džiaugs
mui.

Kai ant kito griuvėsių 
triumfuojama, reik atsi
minti, kad bus diena, kada 
švyturiu atsistos vėl žiban
ti idėja, ir teks nuleisti a- i 
kis kada kiti taip patį 
triumfuos ant tavo laimės :i 
griuvėsių... .

Nieko nėra žemėj amžino 
ir pastovaus. Viskas griū-* 
va, yra, keičiasi. Tik am
žiai nužymi kuo mūs take- . 
liai buvo turtingi.

Klastos amžiais buvo ir 
jos neišnaikinamos; nes 
daug tamsių sąžinių, kurių 
nuodus pripila draugas- 
draugui, politikas - politi
kui, sądarbininkas, sądar- 
bininkui.

O šiuos amžiuos netrūks
ta piktos valios vadelių... 
jos pažaboja nekaltuosius 
ir tempia prie jiems pa
tiems nežinomo kryžiaus. 
Ir tai dažniausia rodos ar
timi prieteliai... o kad pra
dengus tas kaukes?... Kiek 
klastos!

Kaip būt gera! Kad už 
širdį būt mokama širdimi! 
Bet patyrimas rodo, kad [ 
už širdies įdėtą nuoširdų-Į 
mą — ištiesiama tik juoda ■ 
nuodų taurė. Už ką?... Dėl-! 
ko?... Delko-gi nuplakti tą, 
kurs tau ištiesė dešinę, iš
kaišė tavo takelį, išvedė į 
saulėtą vieškelį, o tu tik 
sudužusių stiklų pabėrei, 
kad ne kojas, bet širdį su
žeisti...

Prietcliau, klysti... Mano 
idealų rožės neturi keršto..: 
Aš rasiu kitą kelią, kad tau i 
neužkliūti... Tu eik didin-l 
gas, kylk kai aras, o aš 
dulkelė sunešiu tau vis po 
minčių kalnelį, kuriame ir 
tu retkarčiais paklajosi...

Montrealas platus, išsi
teksime... Aš vėl pasileisiu 
j usnių vagas, kad jas išra
vėjus... O tu žinai, kad tik 
širdį Jums nešiau ir suklu-Į 
pau ant tavo ištiestų vily
čių.

Kažin, ar nurims tau są-j 
žino?... Tau, kurs subeldeii 
neteisybių ir klastų var
pais... Oi, ji tau daug paša- fcas Londono (Anglijoj) 
kys nekaltas sielas įklam- gatvėse vežioia 
pinus... O ar tu kada atbu-' šunelį.

Naujieji Zarasai. Zarasų vasarvietėje statoma daug naujų vilų, kurių 
matome. VDV.

PER BANGAS

Džiaugiasi "Darbininku
Gerbiamoji “Darbininko” Ad

ministracija: — Man labai pa
tinka “Darbininkas”. Kiekvieną 
sykį laukiu ateinančio numerio. 
Man “Darbininkas” geriausis 
draugas. Aš jį taip pamylėjau, 
kad. rodos, skirtis niekaip nega
lėčiau

Su šiuo laišku pasiunčiu “Dar
bininkui” $3.00 vajaus proga at
naujinimui prenumeratos ir 
$1.00 aukų “Darbininko” Inter
typos fondui.

Viso geriausio linkiu Jums — 
Antanas Musys,

Alymer. Ont. Canada.
Nuoširdžiai dėkuojame p. An

tanui Masiui už atnaujinimą 
prenumeratos, dolerį Intertype 
fondui ir linkėjimus. Ta proga 
prašome parašyti “Darbinin
kui” žinučių iš lietuvių gyveni
mo Kanadoje.

Per bangužes, per jūružę, 
Balandžiu plasnoju...
Kur giružės šlama, ūžia —
Ten siela skrajoju!

Ten kur suokia devinbalsės, 
Šlaituos ir kalneliuos...
Kur gėlužės skaisčiavarsės — 
Šypsosi darželiuos.

Kur ąžuolai šimtamečiai 
Spinduliais nuraudę, 
Prie vieškelių rymo stačiai, 
Smūtkelius priglaudę.

Kur topoliai tiesiašakiai 
Debesiuos parimę, 
Ir kur klevai plačialapiai, 
Meldžiasi užkimę.

Kur gegužės žibucklinis, 
Pumpurais numargsta.
Kur Dievmedys šilkšakinis,
Tarp jurginių vargsta.

Bėga laivas, bėga, skuba... 
Dvasia pakinkytas!
O bangužės žalsvą rūbą, 
Tiesia ten, kur rytas — 

Su ploščiais kasų auksinių, 
Liepas apkabina...
Prie šaltinių zumrūdinių, 
šešėliais dabina.

Neškit, bangos, bangužėlės. 
Kur beržai mosuoja...
Prie gimtosios bakūžėlės, 
Kur rūtos žaliuoja.

Nors ten žvakių kvapą rasiu...
Jau nebėr Matušės!
Bet, Tėvyne, tu suprasi 
Ko man rauda pušys.

' karo surengimas įvyko ne tik 
j vienam tikslui, bet kaip pats 
klebonas išsireiškė, kad šukė-1 
lūs kiek pajamų dėl parapijos > 
choro, kuris stropiai rengiasi į 
Pasaulinę Parodą. Aiškus daly
kas. kad šios parapijos chore 
yra puikių jėgų, ir gerai pasi
ruošę neapvils Hartfordiečių.

Hartfordo lietuviai labai myli 
savo klebeną, nes. sako, kad jis 
esąs labai darbštus ir populia
rus. Ir iš tiesų, štai sekmadienį, 
klausau jo pamokslo. Praneša iš 
sakyklos, kad vienos lietuvių 
kairios pažiūros šeimynoj ištiko 
automobilio nelaimė, kurioj žu
vo jų sūnus. Tėvai nenori laido
ti iš bažnyčios. Bet jis, sako: — 
"Mes už jo sielą pasimelskime”.

Baigdamas rašyti savo įspū
džius. prašau atleisti, jei aš per 
trumpą laiką nepastebėjau jūsų 
Hartfordiečiai nuveiktų ir vei
kiamų gražių darbų, viešėda
mas pas savo sesutę tik vieną 
savaitę. Neturėjau progos pla
čiau apsipažinti. P. Jasutis.

MONTREAL, CAHADA

Marija Aukštaitė.

Hartfordo Šv. Trejybės Parapijos Klebono I. Amboto 
70 Metų Sukakties Minėjimo Bankietas

ATOSTOGOS LIETUVOJE
'yra ir Vytautu kaulai. 
Klausiu: Ar tikrai čia pa
laidotas Vytautas? Sako: 

: “Taip, tikrai”.
Iš Katedros ėjome į Šv. 

Mykolo bažnyčią. Ten lie- 
centras, tai vis ką 

iš lietuvių rasime.

Šunelis ir tas senatvėje 
sulaukia pagelbos. Čia ma
tome to šunelio savinin-

Sausio 22 d.. Šv. Trejybės pa
rapijos mokyklos svetainėje, į- 
vyko iškilmingas šios parapijos 
klebono kun. J. Amboto 70 metų 
sukakties minėjimo bankietas. 
Nors įžanga buvo vienas doleris, 
bet svetainė prisirinko pilna 
gražios lietuviškos publikos. 
Jubiliejatui garbės stalas buvo 
gražiai papuoštas gale salės su 
septyniasdešimts žibančiomis 
žvakutėmis dideliu tortu. Ma
tomai. kad klebonas ne tik savo 
parapijiečių yra gerai mylimas, 
nes ir iš tolimesnių apylinkių 
suvažiavo daug svečių kunigų ir 
pasaulionių.

Programą vedė šios parapijos 
vikaras kun. J. Kripas. Kalbė
tojai buvo daugiausiai kunigai. 
Programa buvo gana ilgoka.

AIDO CHORAS
Kaip žinome Lietuvių Klubo 

; choras jau 3 metai kaip susitve
ręs, bet dėl vienokių ar kitokių 
kliūčių neturėjo tinkamo veiki
mo. Ir vietoj augti ir stiprėti, 
baigiantis metų sezonui, sykiu 
išsibaigė veik ir visi choro daly
viai. Prasidėjus šių metų sezo
nui. visi choro dalyviai su di
džiausiu ūpu ir tikru pasiryži
mu pradėjo lankytis į pamokas, 
ir kiekvienas atsiveda po vieną, 
kitą narį. Tikimasi, kad Klubo 
Aido choras išaugs stiprus ir 
gausingas, nes dabartinis choro 

! mokytojas yra gabus ir malo
nus žmogus. Jis turi nemažai ir 
simpatijos nuo choro dalyvių ir 
visų kiubiečių. Aš manau, kad 

Choras greit galėsime pamatyti sceno
je ką jie išmoko. Kiek žinau, tai 
Klubo Aido choras jau rengia 

<1____________ U- Y-> ________ 4.^4-..4.~~

gaila. Įdomus veikalas ir išpildyta gra
žių dainų programa. Bus duetų, 
kvartetų ir visokių kitokių pa- 
marginimų. Patariu nepraleisti 

' šitos progos pamatyti ir išgirs
ti. Ežeru Gėlė.

Rašo
Jonas Mončiūnas

(Tęsinys.)
Vilnius. Stotis. Išlipome 

iš traukinio, ir kaip bema
tant apspito mus įvairūs tuvių 
vadai ir kiekvienas kalbino nors _____ ~ ______
pas save į viešbutį. Rodos, Tik įėjus į šventorių pa- 
kad galėtų, tai nusineštų. 
Kalbina lenkiškai, bet ka
da pamatė, kad aš nenoriu 
kalbėti lenkiškai, tai pra
dėjo rusiškai, ir sako: “U 
nas po litovsku”. Mes eina
me pirmiausia į Aušros 
Vartų bažnyčią. Palydovas 
ar kaip jį pavadinsime 
mus lydi. Kalbamės su juo 
rusiškai. Mes įėjome į baž
nyčią, o jis pasiliko lauke. 
Išeiname pasimeldę jis te
belaukia. Pasakiau, kad jis 
mums nereikalingas. Tai 
jis mums paduoda savo 
viešbučio korčiukę. Suži
nojome, kad tai “Krakovs- 

vieną čia ki Hotei”. Einame gatve. 
Žiūrime stovi koks, kuni
gas. Pakalbinau lietuviš
kai, nesupranta. Pradėjau 
kalbėti lenkiškai. Klausiu 

į kur čia yra bankas, nes no
riu išsimainyti pinigų. Jis 
sako: “štai yra bankas, 
bet žydiškas. Važiuok to
liau, tai ten rasi krikščio
nišką”. Sakau neturiu pi
nigų važiavimui. Sako: — 
“Toks ponas ir pinigų ne
turi”. Pamojau ranka jam 
ir nuėjau, kad ir pas žyde
lį išsimainyti pinigų. Ban- 
koje į mus visi tik žiūri. 
Sakau žmonai, eikime kur 
i viešbutį ir pasidėkime ba
gažą, gal tada į mus taip 
nežiūrės. Nuėjome į “Ho
tei Boloniją” ir apsistojo
me. Namas didelis, bet ap
leistas, nėra įvesto van
dens. Vilnius iš karto daro 
blogą įspūdį. Gatvės dulkė
tos, purvinos.

Išėjome papietautų. Pa
pietavę ėjome į Katedrą. 
Katedra taip pat netaisy
ta. apleista. Radome za
kristijoną, kuris vedžiojo 
turistus ir jiems aiškino 
Katedros istoriją. Mes ir 
kartu ėjome. Kada kiti išė
jo. tai zakristijonas mus 
nusivedė ir į zakristiją, lietuviškų saldainių, 
Ten parodė garsųjį kryžių, nojau, kad už tas saldaines 
padarytą iš dramblio kau- galima ir į kalėjimą pa
lo. Zakristijoj yra labai tekti. Vienas lietuvis man 
graži šėpa, padaryta iš į- sako, kad prieš ultimatu- 
vairių medžio šmotelių ir ma. tai be teismo gali nu- 
nemaliavota ir kėdė, pada- bausti kalėjimu, o dabar 
ryta iš ąžuolo kelmo. Sako, tai būtų teismas, nes mat 
kad tą kėdę padirbo kun. 
Račkauskas. Tikrai artis
tiškai padaryta. Vaizduo
jama 4 Evangelijos ir ki
tokį bažnytiniai dalykėliai. 
Kėdė juodai nudažyta ir 
labai gražiai išpiaustyta. 
Parodė tik duris į rusi, kur 

Į

Matas Kripas ir p. A. Bucevičiū- 
tė. ir porą dainelių sudainavo 
duetas — panelės R. Balsytė ir 
A. Vilimaitė. Gražiai deklama
vo jaunutė Justinaitė.
pianu skambino ponia Rasevi- 
čienė. Dar vienas dainininkas iš -
Bloomfieido puikiai sudainavo koncertą .Bus perstatytas labai 
“Dul-dul-dūdelė”, tik £, 
kad jam teko pačioje programos 
pabaigoje dainuoti. Dainoms pa
sibaigus. prasidėjo šokiai. Tie
sa. pusvalandis užsitęsė kol ren
gėjai atėmė stalus iš salės. 
Tenka pažymėti, kad čia labai 
populiariškas šokis lietuviška 
polkutė: šoka senas ar jaunas.

Tenka širdingai palinkėti kle
bonui kun. J. Ambotui dar ilgų 
metų jo nenuilstamame šios pa
rapijos darbe, nes per jo triūsą 

bet jos įvairumas suinteresavo I čia lietuviai turi savą puikią 
publiką. į bažnyčią ir labai patogią trijų

Parapijos choras, gerai išla- į aukštų dešimties klasių mokyk- 
vintas vargonininko Balsio, pui-jlą. Aiškus dalykas, jis vienas to 
kiai pasirodė su gražiomis lietu-, nebūtų įstengęs padaryti, bet 
viškomis dainomis, kad net te- 
ko vakaro vedėjui perspėti pu
bliką nuo per ilgo plojimo, šios 
parapijos ateities veikėjai Jo
nukas ir Matukas Kripaičiukai 
puikiai atliko savo vaizdelį, ku
ris ypatingai buvo klebono 
gimtadieniui pritaikintas. Solo 

vienračiu dainavo panelės. A. Bucevičiū-
' tė ir V. Kaunietytė. Duetą —

bet 
savo lietuvišku populiarumu jis 
neduoda progos prieaugančiai 
kartai taip smarkiai suameri- 
konėti. Ir iš tiesų, čia su ameri- 
koje gimusiu jaunimu jautiesi 
taip, kaip Lietuvoj. Visi kalba 
gražiai lietuviškai, rašo, dai
nuoja ir net šoka lietuvišką pol
kute su pasigerėjimu.

Vėliau sužinojau, kad šio va-
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Apvogė Katalikų Bažnyčią 
Klaipėdoje

Nežinomi piktadariai į- 
sibriovė į Klaipėdos katali
kų bažnyčią ir pavogė sep
tynis kielikus, monstran
ciją ir kitų brangių daik-; 
tų, apie 4000 litų sumai. 
Kai kurie daiktai turėjo 
istorinės reikšmės. Be to, 
vagys dar išgėrė visą baž- 

? nytini vyną... Bažnyčios 
apvogimas sukėlė didelį 
pasipiktinimą visuomenėj.

i Krašto autonominė kri- i 
minalinė policija tikisi 
greitai piktadarius suras
ti. nes jie palikę bažnyčio
je daug pėdsakų.
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matėme lietuviškus para
šus ant bažnytėlės langų 
ir misijų kryžiaus. Apyse
nė moterėlė taisė gėles 
šventoriuje. Klausiu, ar y- 
ra klebonas kun. Čibiras 
namuose? Sako: “Nėra, iš
važiavęs į provinciją”. Sa
kau, biogai. nes čia nieko 
nepažįstu. Tai toji moterė
lė mums nurodė kitą lietu
vį kunigą, ir sako: "gal no
rėtume pamatyti?” šiaip 
ar taip, mes nė vieno nepa
žįstame. Sutinkame pasi
matyti. Išeina kunigas. 
Mes pasisakome kas. iš 
kur. ir kaip. Kunigas kvie
čia mus į vidų, bet taip 
šaltai, nesimpatingai. Pra
dėjome pasakoti apie Kau
ną, Pavasarininkus, jų 
kongr esą ir tt. Žiūriu, tam 
kunigėliui tik ašaros rieda 
per skruostus. Pasisako, 
kad dar niekad nėra buvęs 
Kaune: tik trys metai ku
nigaująs, ir esąs Lietuvių 
gimnazijos kapelionu. Pa
sisako ir pavardę. Tai kun. 
Bosis.

Ateina jauna mergaitė. 
Kun. Bosis mus supažindi
na. Tai jo sesutė, 20 metų 
amžiaus, mokosi Varšuvos 
Universitete, baigus Vil
niaus lietuvių gimnaziją. 
Klausiu, kodėl ne Vilniuje 
mokosi, o Varšuvoje. Tai 
sako, kad Varšuvoje lietu
viai turi daugiau laisvės. 
Supratau. Jauną panelę 
apdovanojau lietuviškomis 
saldainėmis. Panelė padė
kojo, ir žiūri į saldaines. 
Mąsto. Supratau, kad gal
voja ar- kam parodyti iš 
Lietuvos, ar ne. Tik į Vil
nių įvažiavęs sužinojau, 
kad Vilniečiai tikrai labai 
persekiojami už lietuvybę.

Vėliau su kitais Vilniaus 
lietuviais bekalbėdamas, 
kada aš ir kitiems daviau 

suži-

ant saldainių popierėlio 
buvo parašyta “Mūsų Vil
nius”. Bus daugiau.

Lietuviai Vilniaus Vaivadijos 
Seniūnijų Tarybose

Vilniaus lenkų spauda 
paskelbė Vilniaus vaivadi
jos duomenis apie rinki
mus į seniūnijų tarybas. 
Pagal tuos duomenis, Dys
nos apskrityje išrinkta 
3,886 tarybin inkai, tarp 
kurių 44 lietuvių. Švenčio
nių apskr. — 3,850 tarybi- 
ninkų, tarp kurių 1,299 lie
tuviai. Vilniaus — Trakų 
— 4.134 tarybininkai, tarp 
kurių 491 lietuvis, Bres
laujos — 3.462 tarybinin
kai taip kurių 73 lietuviai. 
Ašmenos apskrityje — 1.- 
799 tarybininkai, tarp ku
rių 16 lietuvių.

Žinoma, šitie duomenys 
neduoda pilno vaizdo. Čia 
skaityta, matyti, lietuviais 
tie. kur ėjo atskirais sąra
šais. Kaip žinoma gi. dau
geliu atvejų buvo sudary
ti bendri sąrašai.

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

Šv. Grigalius
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Cambridge, Mass. Veikimo 
Ratelis Gyvuoja

Sausio 8. įvyko Veikimo VISOS TAUTOS TURĖJO 
Ratelio susirinkimas. ku-Į 
riame po įvairių pasikalbė
jimų pp. S. Bugnaitis ir B. 
Jakutis skaitė dvi sekan
čias paskaitas:

mas ir bažnyčia neturi jo
kio tvirto morališko pama
to. Tada daugelis žmonių 
būtų grįžę į Katalikų Baž
nyčią, o kiti pasidavę di
desniam ištvirkimui. Vy
rai būtų pradėję imti di
vorsus, arba taip sakant či
gonišku būdu mainyti sa
vo moteris. Jeigu patsai 
šalies karalius tą daro, tai 
kodėl mes negalime tai da- 

Nėra dar iki šiol ryti? Ne vienas būtų taip
AR KUNIGAI TURI TEI
SĘ DALYVAUTI POLI

TIKOJE?

Šis klausimas yra taip 
senas, kaip sena yra pati 
krikščionybė. Kad tą klau
simą sėkmingai išrišus. 
mes turime truputį įsigi
linti į pačią žodžio reikšmę, 
arba kitaip tariant, geriaus 
suprasti ką reiškia patsai 
žodis politika. Žodis politi
ka paeina iš graikų kalbos 
“polis”, kas reiškia miestą 
— bendruomenę. Kadangi 
miestai turi bendrų reika-

TIKĖJIMĄ

Kiekviena tauta turėjo 
tikėjimą ir apeigas. Tikybų 
apeigas atlikdavo paskirti 
kunigai, 
rasta pasauly tokios tau- sau pasakęs, 

įtos. kuli neturėtų šiokio- 
tokio tikėjimo. Pavyzdžiui 
graikai, romėnai turėjo 
tūkstančius įvairių dievai
čių, kuriems atnašaudavo 
aukas. Stabmeldžių kuni
gai dalyvavo politikoje ir 
niekas nekėlė klausimo, 
kad kunigai neturi teisės 
kištis į politiką. Mat to 
klausimo nebuvo reikalo Jog Anglija ne dėl ko kito 
kelti, nes stabmeldžių ti- atsiskyrė nuo Kat. Bažny- 
kėjimas buvo pačių žmonių čios. kaip tik dėlto, kad 
išgalvotas, tad stabmel- Popiežius 
džių kunigai pataikavo val
dininkams. politikieriams

TAD KODĖL BEDIEVIAI 
STATO TA KLAUSIMĄ, 
KAD KUNIGAI NETURĖ
TŲ KIŠTIS! POLITIKĄ?

Pirma priežastis yra ta, 
kad Katalikų Bažnyčia 
griežtai gina moterystės ir 
šeimynos nesuardomybę, 
pasmerkdama divorsus.

Henrikui VIII 
neleido imti divorso ir ves
tis su kita žmona. Bedie-miestai turi oenarų reixa-

lų. tai jie nustato tam tik- ir buvo jų paklusnūs tar- viai ir atšalę nuo tikėjimo!
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tų įstatų tvarkosi. Kad tie 
įstatai būtų pildomi, kad 
visi bendruomenės nariai 
laikytųsi nustatytos tvar
kos. tai išrenkama žmones 
tai tvarkai prižiūrėti. To
kie žmonės vadinasi valdi
ninkai. politikieriai, polis- 
man. kas reiškia miesto 
žmonės, miesto tvar kos da
botojai. Miestai - bendruo
menės vėl jungiasi į vieną 
didelę bendruomenę vals
tybę. Valstybė taipgi turi 
išrinkus žmones, kurie pri
žiūrėtų valstybėje tvarką, 
kad jos įstatymai būtų pil
domi. Tai tvarkai prižiūrė
ti užlaikoma policija, ka
riuomenė. Jeigu kas tuos 
įstatus laužo, ardo ben
druomenės nustatytą tvar
ką. tada tos bendruome
nės teismai tuos žmones i 
teisia, baudžia. Taip maž- va- ° anglikonų bažnyčios nę, ir kiekvienai savo sry- 
daug galima suprasti žodį vyskupai ir kunigai yra jo tyje pripažįsta savo teises, 
politiką, kurs reiškia ben
drą žmonių visuomenės 
nustatytą tvarką.

KAIP SENA YRA 
POLITIKA?

Politika yra taip sena, 
kaip sena yra pati civiliza
cija. Net dar puslaukinės 
tautos turėjo šiokius-to- 
kius įstatymus, kurių ben
drai prisilaikydavo. Vė
liaus kada žmonės pradėjo 
apsigyventi vietoje, pradė
jo statytis miestai, tvertis 
valstybės, 
mai pradėjo tobulėti, 
vyzdžiui: romėnai, 
savu laiku buvo

žmonės nori ištvirkusiai 
gyventi, pataikaut savo 
kūno geiduliams. Dėlto 
jiems nepatinka kam kuni
gai smerkia divorsus. Jie

nai. Stabmeldybės laikais 
visokie valdininkai, o ypa
tingai karaliai, ciesoriai 
buvo garbinami kaipo die
vaičiai.

Protestantiškose šalyse tą vadina kunigų kišimąsi 
mūsų laikais ir-gi to klau- i politiką, 
simo nėra. Vokietijoje 
prieš karą kaizeris buvo 
protestantų - liuteronų 
bažnyčios galva — virši
ninkas. Protestantų vys
kupai. pryčeriai buvo kai
zerio ir jo valdininkų pa- visad keldavo ir kelia karą 
klusnūs tarnai. Kaizeris prieš politikierių, karalių, 
arba jo valdininkai skirda- ciesorių sauvalią. Jau A- 
vo protestantų vyskupus ir paštalų laikais Bažnyčia 
kunigus. Rusijoje caras 
buvo vyriausias stačiatikių 
— pravoslavų bažnyčios 
galva, o popai buvo jo išti
kimi tarnai. Tas pats yra
Anglijoj. Tenai karalius y- duoda jiems šeimininkauti, 
ra anglikonų bažnyčios vy- Kat. Bažnyčia dalina vai
riausias valdytojas — gal- džią į dvasišką ir pasauli-

Antra priežastis yra ta, 
kad Kat. Bažnyčia tvirtai 
ir neatlaidžiai laikosi obal- 
sio: “Dievo reikia labiau 
klausyti, negu žmonių”. 
Tuomi obalsiu Bažnyčia
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Rengia Saldžiausios Širdies V. J. ir Lietuvos Dukterų Draugijos

Šeštadienį, Vasario-Feb. 18,1939 
Municipal Blg. Salėje, Broadway, So. Boston, Mass.

GROS AL STEVENS’ ORKESTRAS

Nuoširdžiai visus kviečia dalyvauti- RENGĖJAI

kovojo su Romos cieso
riais. ir palikus ciesoriams 
laisvai valdyti valstybę, 
vienok dvasios, tikėjimo, 
Bažnyčios dalykuose ne-

tarnai. Berods, vėlesnių 
laikų, kuomet Anglijos ka
ralius Edvardas VIII norė
jo vesti divorsuotą moterį, 
tai anglikonų vyskupai pa
sipriešino. užprotestavo. 
Jie tą padarė dėlto, kad pa
laikyt ilgiaus savo tikėji
mo sektą. Mat kasmet An
glijoje tūkstančiai žmonių, 
daugiausia šviesių inteli
gentų grįžta Katalikų Baž
nyčion. Mat jie įsitikina, visados yra priežastimi tų 
kad tik viena Katalikų kruvinų kovų ir persekioji- 
Bažnyčia turi tvirtą, nesu- j mo Katalikų Bažnyčios.

tada ir įstaty- griaunamą moralybės pa-į 
Pa- matą, ir kad tik būnant ka- 

kurie taliku galima pelnyti sau; 
užvaldę gyvenimą. Jeigu anglikonų į 

bemaž visą žinomą seną vyskupai būtų pripažinę ■ 
pasaulį, turėjo gana gra- karaliaus vedybas su di- 
žiai sutvarkytas teises. į- 
statymus. kurių net mūsų 
laikų teisių studentai mo
kinasi, ima iš jų pavyz
džius.

kurių viena kitai negali a- 
timti. Sale kitų priežasčių, 
atėmimas valdžios nuo po
litikierių, karalių, ciesorių 
tikėjimo dalykuose, nukė
limas ciesorių nuo altorių, 
nepripažinimas jųjų die
vaičiais, bet žmonėmis, tu
rinčiais nuo Dievo valdžią, 
galę valdyti valstybę ir at
sakyti prieš Dievą už gerą 
ar blogą valdymą, buvo ir

vorsuota moterim teisėto
mis, tai jų bažnyčios būtų 
pasidariusios tuščios be 
žmonių. Anglijos žmonės 

i būtų pamatę, kad jų tikėji-

BAŽNYČIA VISAD 
NUGALĖJO

Bažnyčia visad kovojo su 
politikieriais ir juos visad 
nugalėjo. Politikieriai, ka
raliai. ciesoriai šalę savęs 
pamatė kitą valdžią, dvasi
nę, lygiai galingą, kuri 
dažnai pasipriešindavo po
litikierių nedoriems įsta-

PAKVIETIMAS
Visi Ir Visos Ateikite Į

ŠAUNŲ PARENGIMĄ
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE

Kampas Waverly ir Providence Gatvių, Worce$ter, Mass.

Vasario-Feb. 17,1939,8 vai. vak.
Ten bus išdalyta daug piniginių dovanų.

Darbininkų Sąjunga rengia ši PARENGIMĄ labai svarbiam tikslui. Dovanos 
bus dalinamos sulig atsilankiusiųjų skaičiaus. Įžanga visiems 25c.

Nuoširdžiai Kviečiami Visi Dalyvauti — RENGĖJAI.

po teismus. Toks režimas ti ir kitus pasiruošti su 
daro gėdą Lietuvos katali- Į paskaitomis ir jas skaityti 
kams, kad 15 bedievių nu- LDS kuopų ir Studijų Ra- 
gali 85 katalikus. To pa-' telių susirinkimuose. Per- 
ties gali susilaukt ir Ame-! skaitytas paskaitas susi-ties pritaria bedievių pa

leistam obalsiui. kad kuni- l ikos katalikai, jeigu spau- rinkimuose nenumeskite, 
gams neturėtų leisti daly- da ir organizacijos neparo- bet siųskite savo organo 
vauti politikoje, tad ma
čiau kaip ir reikalą šį klau
simą iškelti ir giliaus jį pa
nagrinėti. Katalikai, būki
me išmintingi ir palaikyki
me savyje, ir platinkime 
tą mintį, kad kunigai kaip 
ir visi kiti žmonės turi tei
sę politikoje dalyvauti. Jei
gu mes sutiksime su ne ka
talikais, kad kunigai netu-

dys didesnio veiklumo, aiš- ■ “Darbininko” redakcijai, 
kindami visuomenei apie kad tomis gražiomis, dar- 
gręsiantį pavojų iš bedie- bininkiškomis mintimis 
vių pusės. galėtų pasimokyti ir kiti

Mes džiaugiamės kiaušy- darbininkai.
darni kunigo Coughlino 
kalbų, kurs teikia naudin
gą informacijų iš įvairių 
gyvenimo sričių, bet ran-

tymams ir nekartą para- sutikti žmonių, kurie nors 
gindavo piliečius neklau- prisipažįsta esą katalikais, 
syti jų paliepimų, nes Die- bet ar tai dėl stokos susi- 
vo įstatymų reikia labiau pratimo, ar kitos priežas- 
klausyti, negu žmonių.

Ketvirtame amžiuje Baž
nyčia kovojo su ciesorium 
Teodoziju ir jį nugalėjo, 
priversdama jį atgailaut 
už savo nedorus pasielgi
mus.

Vienuoliktame, dvylikta- 
I me ir tryliktame amžiuje 
popiežiai: Grigalius VII, 
Aleksandras III, Inocentas 
III ir Bonifacas VIII kovo
jo su Vokietijos ciesoriais, 
kurie norėjo pasiglemžti
sau dvasinę valdžią ir juos ri teisės politikoje dalyvau- 
nugali.

Popiežius Pijus VII kovo
ja su Napoleonu, prieš kurį 
lenkė galvas visos Europos 
valstybės.

Pijus IX kovoja su Bis
marku ir pergali. Dabarti
nis Popiežius Pijus XI ko
voja su Musoliniu, Hitleriu 
ir Stalinu, kurie žiauriai 
persekioja tikėjimą.

Popiežius, kurs vadinasi 
“Dievo tarnų tarnas”, vi
sad visiems valdžią turin
tiems primindavo ir prime
na, kad valdžią Dievas 
jiems davė ne tam, kad sau 
turėtų tik naudą, bet kad 
kaipo Dievo tarnai tarnau
tų žmonėms, o ne vien po
nautų.

Kuomet Popiežius skiria 
vyskupus ir nuo jo pri
klauso vyskupai, tai tas 
išriša vyskupams rankas 
ir priduoda drąsos pasi
priešinti nedoriems politi
kierių užmanymams. To
kiu būdu šalių politikieriai.' 
valdininkai pamato, kad 
šalę jų dar kita valdžia, ir 
tas sulaiko juos nuo perdi- 
delio sauvaliavimo. Tas 
primena, kad pasaulinei 
valdžiai yra ribos, kurių 
negalima peržengti, kad 
kiekviena valdžia turi auk
štesnę valdžią — Dievą.
KAS ĮVYKSTA ŠALYSE, 
KUR KUNIGAMS ATIM
TA TEISĖS DALYVAUTI 

POLITIKOJE?
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Gerb. Klebonų Dėmesiui!
Artinasi Gavėnia. Gerb. klebo

nai. kurie norite dvasinės pagal- 
dasi žmonių, net katalikų su misijomis ir rekolekcijo- 
tarpe. kurie reiškia mintį, mis parapijoje, tai dabar prašo- 
kad kunigas Coughlinas ne mi pranešti, kad būtų galima iš 
savo srityje darbuojasi, anksto susitarti ir pasirinkti 
kad jis politikuoja. Vis-gi patogų laiką.

Rev. I. A. Abromaitis, M. S. 
La Salette Novitiate, 

Bloomfield, Conn.

■» •

ti, tad greitu laiku ir mes 
patys tų teisių neteksime, 
kaip neteko žmonės Rusi
joje, Vokietijoje, MekSiKo- 
je. Ispanijoje, kur dabar 
prisieina katalikams lieti 
savo kraują, kad atgauti 
savo prarastas teises ir 
nusikratyti bedievių užde- be. Geros, teisingos žinios 
tą vergijos jungą.

Ypatingai mes darbinin
kai turime tą mintį palai
kyti, kad kunigai turi tei
sę politikoje dalyvauti, ir 
reikalui esant tą mintį ap
ginti. Žinokime, kad kuni
gai, vyskupai ir Popiežius 
yra mūsų teisingi ir galin
gi užtarėjai prieš visokius 
išnaudotojus. Bažnyčios 
valdžia bus tiek galinga už
tarti ir apginti mūsų rei
kalus, kiek mes palaikysi
me ir gerbsime jos autori
tetą. S. Bugnaitis.

mums katalikams infor
macijos yra reikalingos, 
todėl mes turime tiktai 
džiaugtis, kad jis kalba ir 
melsti Dievo jam sveika
tos ir ištvermės tame dar-

i

NAUJOS KNYGOS
DU VAINIKU, scenos veikalas— 

tragedija penkiuose veiks
muose. Parašė kun. Dr. Jonas 
Navickas, MIC. Kaina ............ 25c.

niškas komunizmo atakas, žydų karalius, drama, ver- 
Baigdamas reiškiu, kad vi
sad tvirtai laikiaus ir lai
kysiuos tos minties, kad 
kunigai turi teisę politikoj 
dalyvauti. Jeigu kunigai 
tai darys, tad tas jų pa
vyzdys paragins ir mus pa- 
saulionis su padvigubinta 
energija veikti Katalikiš
koje Akcijoje.

Tad brangieji studijų ra
telio nariai, melskimės ir 
dirbkime, o tada ir Dievas 
mums padės. B. Jakutis.

yra tai lig kulkos prieš vel-
tė kun. Dr. Jonas Navickas, 

[ MIC. Kaina ..................................  25c
PRANAŠYSTĖ, scenos veikalas. 

Iš anglų kalbos verte kun. Dr. 
Jonas Navickas, MIC. Kaina . .. 25c.

SKAITYK — Rasi UŽSLĖPTĄ 
TURTĄ, parašė kun. V. Kuli
kauskas, MIC. Knygutėje la
bai suprantamai išdėstyta šv. 
mišių vertė ir nurodyta jų 
klausymo būdas. Kaina ...... 20c.

TIKĖJIMO SKYDAS, parašė 
kun. Juozas židanavičius. šios 
knygos autorius gražiai išaiš
kina Kristaus mokslo pagrin
dus. Taipgi savo knygoje vy
kusiai atsako į įvairius užme
timus bei priekaištus, ši kny
ga turėtų rastis kiekvieno ka
taliko namuose. Knyga yra 
389 puslapių. Kaina tik ........ $1.00.
Knygos gaunamos: — 

Darbininkas
366 West Broadvvay, 

So. Boston, Mass.

Šias paskaitas parašė ne 
kokie ten aukšto mokslo 
profesionalai, bet prasila
vinę sąmoningi darbinin
kai, LDS 8 kuopos nariai. 
Sveikiname!

i Tokių sąmoningų ir uo- 
miestų. jjų darbininkų, ačiū Die- 
— ----- • vuį turime nemažai, tik 

l savo

Aš suprantu, kad kuni
gai, kaip ir visi kiti valsty
bės piliečiai, turi teisę da
lyvauti politikoje, pasauli
niame veikime, šalies val
dyme. kaip ir religijos, tau
tos, darbininkų, i 
žodžiu tariant visose žmo- 
nių gyvenimo srityse. Vys- kai'kurie” neišdrįsta ___
kupai ir kunigai ragina gražių minčių viešai pa- 
mus katalikus prie didės- reįkšti 
nio veiklumo ir nurodo r- - - -

I-----------J- ------------------ -----------------------------

tuos veikimo būdus, kad pp Bugnaičio ir

!

i
i

Šių dviejų darbininkų, 
» Jakučio 

dėl mūsų katalikų neveik- ^vyzdžiai’turėtų paragin- 
lumo neatsitiktų taip, kaip 
atsitiko Rusijoje. Meksiko- 

j je. Ispanijoje, kur bedie- 
Šalyse, kur kunigams yra viai — bolševikai išžudė, 

atimtos politinės teisės, tūkstančius kunigų, vys-! 
tuoj įsivyrauja despotiz- kupu ir pasaulionių tikin- 
mas ir žiauriausia tiranija.' čių žmonių. Veik tas pats 
nes nėra kam pasipriešinti yra ir Vokietijoje, kur da- 
politikierių sauvaliai. T 
žiūrėkim kas dedasi Rusi
joje, Vokietijoje, Meksiko
je, Ispanijoje, kur kuni
gams atimtos teisės, Die
vas išvarytas iš viešojo gy
venimo, ten didžiausias 
valdininkų despotizmas, 
žiauriausia vergija, tirani
ja!

Kadangi dažnai tenka

Pa- bar visokiais būdais katali- 
—-■ kai persekiojami ir siauri

namos jų teisės. Panašiai 
dedasi dabar ir mūsų tėvy
nėje Lietuvoje, kur val
džios šnipai, klausydami 
pamokslo bažnyčioj, jeigu 
tik kunigas nors viena žo
dį prasitarė prieš Smeto
nos valdžią, tuoj surašo 
protokolą ir tąso kunigus

Juozas Kasinskas
; Ine.
! Laidotuvių Direktorius
> Patarnavimas Dieną ir Naktį 

: 602 Washington Blvd.
! BALTIMORE, Md.
; Telephone Plaza 8595
Į Limosinai dėl visokių reikalų.

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-Pirm. — F. Zaletskienė.
564 E. Broadvvay. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona IVaškienė.
1514 Columbia Rd.. S. Boston. Mass. 

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

Tel. Farkvvay 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

1512 Columbia Rd.. So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,

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

antrą utaminką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas. Juozas Švagždys, 
601 6th St., So. Boston, Mass.

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd.. S. Boston, Mass.

Maršalka. Jonas Zaikis,
7 Winfield St.. So. Boston, Mass. 

Iždininkas. Andrius Zaleskas,
702 Fifth St.. So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią. nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 402 
E. 7th St., So. Boston, Mass.



įtradjenis, Vasario 14, 1939 DARBININKAS ?

VIETINĖS ŽINIOS! SVARBUS SUSIRINKIMAS

ŽINUTĖS

Vas. 2 d., staiga, po sunkios o- 
leracijos galvoje, miesto ligoni- 
įėje, mirė Antanas Raguliaus- 
cas, 22 metų amžiaus, gyv. 564 
S. 2nd St., So. Bostone. Jis bu
žo gimęs ir augo So. Bostone. 
?aliko tėvą, dvi seseri ir tris 
arelius. Palaidotas vas. 6 d., 9 
/ai. ryte, iš Šv. Petro bažnyčios, 
Šv. Mykolo kapinėse.

Vas. 5 d. Šv. Petro par. baž
nyčioje kun. M. Jodka MIC lai
kė savo sekundicijas. Ryte po 
Įvisų mišių laimino žmones. 11 
bal. giedojo iškilmingas Šv. mi
siąs, pamokslą sakė kun. J. Pau- 
likonis MIC. ir buvo diakonu, 
subdiakonu tarnavo diakonas J. 
Padvaiskas, < 
puvo kun. K. Jenkus.

Vakare, 7:30 sodalicija ture- i 
no sėkmingą vakarą. Žmonių 
puvo pilna bažnytinė salė. Kun. 
J. Shea rodė ir aiškino paveiks
lus iš savo kelionės Vengrijoje, 
Romoje, Palestinoje ir k.

.............. .......... .....-............... ...
Vas. 12 d., kurioje, 3 vai. p. p.,

Municipal salėje, Federacijos 
vadovybėje, bostoniečiai minės 
vas. 16-tą, yra dabartinio Šven
tojo Tėvo vainikavimo metinė atsilankyti, 
šventė, Lincolno diena, ir Ame
rikos Katalikų vajaus pradžia 
prieš blogą spaudą. Tą dieną ir 

i tą valandą kada mes pradėsime 
įsavo programą Municipal salė
je, New Yorko Domininkonams 
vadovaujant, viso pasaulio ka
talikams bus kalbamas per ra- 

| dio Rožančius Popiežiaus inten
cijai.

Štai vieną vakarą p. Pranas 
Jocius, gyv. 107 Bowen St., ėjo 
Į namus. Einant Bowen St. arti

Ketvirtadienį, vasario 9 d., 7:30 vai. vakare, “Dar- jo paties namų jaunas piktada- 
bininko” salėje, 330 E St. (“Darbininko” name) įvyks n® užstojo jam kelią ir atkišęs 
veikėjų ir “Darbininko” prietelių susirinkimas, šiame | “revolveri” reikalavo trauktis į 
susirinkime bus pasitarta apie įvykstančius naujos kad ‘*ls galčtų ap1'
“Darbininko” Intertypos fondui šokius, vasario 18 d., 
Municipal Bldg. Kviečiame visus kuoskaitlingiausiai

Vas. 8 d., įpuola mūsų diecezi- Į 
joje, metinė Arkivyskupo da-1 
bartinio Kardinolo išrinkimo

i šventė.

p. Aleksandras Bernotas buvo 
ilgus metus So. Bostono Lietu
vių Piliečių klubo pirmininkas. 
Jis yra senas “Darbininko” 
skaitytojas.

Sveikiname pp. Bernotus, su
laukusius savo Sidabrinio Jubi
liejaus ir linkime sveikiems su

jaukti auksinio juibliejaus.
____________

I

“SHOWER-B ACHELOR”

plėšti.
Iš karto p. Pr. Jocius pasitrau

kė atbulas perą žingsnių kol 
prisitaikė gerai suduoti pikta
dariui. Prisitaikęs, kai davė į 
žandą kumščiu, tai piktadarys, 

i kad ir stambus 6 pėdų vyras, 
Pirmadienį, vasario 6 d., “Dar- kaip lapas nuvirto ir išmetė sa- 

bininke” lankėsi pp. E. Sykes vo “revolverį”.
(adv. Benjamino Sykes žmonai P- Pranas Jocius paėmė nuo 
iš Norwood) ir B. Cūnienė (adv.; žemės tą “revolverį”, ir Įėjęs Į 
Juozo Cūnio žmona). Ponia Cū- savo namus, pasiuntė savo sūnų 
nienė pereitą savaitę sirgo slo- su tuo “revolveriu” į policijos 
gomis, bet itahar jaučiasi gerai, stotį pranešti kas atsitiko.
A h.; —/J. T IzoH Tll Vf O <£

o tik 
žmo-

Lankbi

GRABORIAIvos mokykla. Čia bus pa
statyta P. Rimšos “Vargo 
Mokykla” (apie 1,5 aukš
čio).

Šių dienų Lietuvos kultū
ros skyriuje bus pavaiz
duotas lietuviškasis teat
ras. Gražioji keramika tau
tiniais motyvais parodys 
musu pritaikomosios dai
lės siu dienų lysi. Kerami
kos eksnonatus ruošia keli 
keramikai ir valstybinė 
keramikos mokykla.

Šio skyriaus vidury ie bus Į 
Įrengtos stiklinės vitrinos, 
kur bus parodyti mūsiį 
meno mokyklos ir amatų 
mokyklų dirbiniai.

Aplink visą Lietuvos tu
re- i rištinio skyriaus salę eis 

foto montažo juosta, ku
rioje bus pavaizduota gra- i 
žioji Lietuvos gamta, va
sarvietės, miestu, mieste-; 
lių ir sodžių naujoji staty
ba, pajūris ir tt. Viename1 

i šio skyriaus gale bus kūno 
; (šauliu, 

karių, skautų mankštos). 
Kitame šio skyriaus gale 
bus informacijos apie Lie
tuva sekcija. Čia bus mūsų 
svetimomis kalbomis apie i 
knygų, gaidų ir įvairių 
Lietuvą leidinių. Vietoje 
lankytojai galės įsigyti bi-

Antrasis aukštas — mil-1 
lietus vykti i Lietuvą, 
žiniška salė, kuri bus pa
dalinta tam tikrais sky
riais ir čia bus pavaizduo
tas susisiekimas Lietuvoje 
ir jo augimas. Didžiulis 
žemėlapis parodos lanky
tojui parodys šių dienų 
Lietuvos prekybą su įvai
riomis šalimis ir susisieki
mą su pasauliu. Toliau: 
miškininkystė, miškų tvar
kymas ir priežiūra, eks
portas, dirbiniai, mūsų 
mišku žvėrių kailiai, “Lie
tūkis” išstatvs eksportuo
jamos žaliavos pavyzdžių 
(lino pluošto, vilnų ir k.), 
“Pienocentras” savo sky
riuje parodys pieno pro
duktų eksportą ir jo augi
mą. Kituose skyriuose — 
mūsų parfumerijos gami
niai. saldainiai, vaistažo
lės, medus ir kt. Žemės Mi
nisterijos skyriuje Žemės 
Ūkio Rūmai plakatais, j- 
vairiais modeliais, pieši
niais ir diagramomis pa
vaizduos Lietuvos ūkio au-i 
girną, kaimų i viensėdžius 
skirstvmą, melioracijos iri 
kt. darbus. Lietuvos sky
rius New Yorko parodoje 
bus atidarytas nuo ryto 9 
vai. iki 22 vai. VDV.

I

I

S. Barasevičtus Ir Sūnus .
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU 3oston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester , 
Tel. COLumbia 3537

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Residence: 198 M St., So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Pasirodė, kad piktadario 
volveris” nebuvo tikras. - 
buvo panašus i revolvorį 
nėms gąsdinti.

Piktadario nesugavo.
Tai jau antrą kartą užpuolė

p. Jocių, bet vis atsigyna, nors 
jis jau 50 metų amžiaus.

p. Pranas Jocius yra rimtas ; kultūros skyrius 
žmogus. Turi savo namą. Yra 
“Darbininko” skaitytojas.

Abi ponios darbuojasi, kad Lie
tuvių Katalikų Alumnų organi
zacijos bankietas pavyktų.

Sekmadienį, vasario 5 d., L. 
Vyčiai pagerbė savo draugus 

7 “ - narius, p. B. Petraitytę ir p. P.
Amžinojo Rožančiaus didelė gubotą, einančius į vedybinį gy

venimą. Suruošė Vyčių kamba
ryje vaišes, kuriose dalyvavo a- 
pie 60 narių. Visi sveikino, pa
reiškė nuoširdžius linkėjimus ir 
apdovanojo dovanėlėmis.

Vaišių surengime daug pasi
darbavo pp. G. Zovytė, F. Gren- 
delytė, p. A. Gaputis, L. Vyčių 
kuopos pirmininkas. Pastarasis, 
rodos, bus vyriausiu liudininku 
žengiantiems į vedybinį gyveni
mą. Jungtuvės įvyks šeštadie
nio ryte, vasario 11 d., Šv. Pet
ro lietuvių par. bažnyčioje.

I

ceremonijoriumi ija nutarž j 29 d
--- r*.. .. . _ i surengti parapijos naudai kon

certą, vas. 19 d., 3 vai. po pietų, 
parapijos salėje, kuriame daly
vaus dainininkė panelė Jonė Žu
kauskaitė.

Lietuvis Nuginklavo 
Banditą

Šiomis dienomis So. Bostone 
jauni vaikinukai pradėjo užpul
dinėti žmones gatvėse.

Vas. 6 d. yra Popiežiaus Pl
aus XI išrinkimo diena. Tuomet 
>us 17 metų kaip Kardinolai iš- 
inko šį Šv. Tėvą.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BR0ADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

■

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Šidlauskas Hiarmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS, 
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plumbcrio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steam.

322 Dorchester St.,
SO. BOSTON, MASS. 
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

'OlOOA.'
SKAUSMAI MANE. STAČIAI ■ PNN*f mUHUO. M0U ki t J ■ 
6 POOTO VAPO AR NET ------■

KOKIŲ VAISTŲ, R I^UMATZMO SKAUSMAS
KAD MAN I T0WS POTKUS VAISTAS X *9 W| 

PAlfNGVlNTŲ ’l | KAO lA A$ PATS JJ J |

Naudojamos vi,ome patartyje Roo 18*7 mėty

TT

Vas. 3 d., lankėsi So. Bostone 
pas kun. Virmauskį, buvusį sa
vo kleboną ir pas ponus Baro
nus, Dorchestery, savo giminai
čius Kazimierietė Sesuo Pieto 
(Lensbergaitė) iš New Phila
delphia. Ji dalyvavo kun. M. 
Jodkos primicijose, Lawrence, 
su Sesute Inviolata (Baubinai
te).

Sausio 19 d., Dorchester High 
School seniorų klasės vakarėly
je p. Julė Petrauskaitė skambi
no pianu, p. Julė Petrauskaitė 
yra muzikos mokytojos p. Ma
rijonos Treinavičiūtės, gyv. 444 
E. 6th St., So. Boston, mokinė.

Jubiliejų Minėjimai
Šio mėnesio pirmą dieną 

į Kastantas ir Uršulė Šidlauskai, 
gyv. ir turį biznį adresu 918 E. 

į Broadvvay, So. Bostone, minėjo

PP-

I
1

Padėka
a. Jonas Valatka, gyv. 11! A-

Lewis St., Norvvood, Mass. mi
rė sausio 28 d. š. m. Palaidotas 
antradienį, sausio 31 d. š. m. iš 
Šv. Jurgio lietuvių par. bažny
čios Šv. Mykolo kapuose.

Nuliūdusi velionio sesuo p. O- 
na Jankauskienė, gyv. Hyde 

i Park, Mass. nuoširdžiai dėkuoja 
kun. S. P. Kneižiui už dvasini 
patarnavimą; laidotuvių direk
toriui p. Edvardui Warabow, 
kurio įstaigoje 1156 Washing- 
ton St., Norvvood velionis buvo 
pašarvotas, už malonų patarna-

iĮ

I

; savo 25 metų vedybinio gyveni- j vimą; giminėms, pažįstamiems
• mo sukaktį. Tą dieną ryte Šv. j *r visiems už dalyvavimą šer- 
Petro lietuvių parapijos bažny-1 menyse ir laidotuvėse ir pareik- 
čioje išklausė šv. mišių ir priė-, štą užuojautą.

j mė šv. Komuniją savo intenci-! Ona Jankauskienė,
jai t velionio sesuo.

Sekmadienį, vasario 5 d. savo! -----------------
namuose turėjo šaunų bankietą, Vargonininku Suvažiavimas 
kuriame dalyvavo apie 70 gimi- 
nių ir pažįstamų.

pp. Šidlauskai išaugino du sū- Į 
į nų: Alfonsą ir Pranciškų.

t

i

šeštadienį, vasario 4 d., po 
: pietų įvyko Naujos Anglijos lie- 

p' I tuvių parapijų vargonininkų ir 
Kastantas Šidlauskas yra vienas chorų atstovų suvažiavimas, 
iš pirmųjų LDS organizacijos Cambridge, Mass. Chorų atsto- 
narių, uolus organizacijos ir į suvažiavimą vedė muzikas 
laikraščio “Darbininko” rėmė- juška, šv. Petro par.
jas. Jis taipgi daug darbuojasi (So vargonininkas.
Šv. Petro lietuvių parapijoje. Nutarta suorganizoti Naujos

Rapolas Juška, Šv. Petro par. 
l vargonininkas.

ypač Sv. Vincento de Paulio ^1^ parapijų Chorų A'ps- 
draugijoje, kurios jis yra pir-1 
mininkas.

Gerb. LDS narius, Jubiliejatus 
nuoširdžiai sveikiname ir linki
me ilgiausių metų.

Lietuva nuo Baltijos jūros 
iki Juodžių mariu. Lietu
vos padalinimas ir Naujo
ji Lietuva. Prie kiekvieno 
žemėlapio bus atitinkami 
paaiškinimai, kad lanky
tojas ąeriau galėtų įsigi
linti į jų esmę.

Iš garbės salės parodos 
lankytojas pateks į Lietu
vos kultūros sekcija, ku
riai pirmame aukšte skirti 
du kambariai. Viename 
kambaryje bus pavaizduo
ta mūsų liaudies senoji 
kultūra. Čia lankytojas tu
rės Drogą įsitikinti, kad 
Lietuvos kultūra nėra iš
augusi kitų kraštų kultūrų 
dėka, o organiškai kilusi iš 
liaudies kultūros; skyriuje 
bus išstatyta būdingoji 
liaudies skulptūra, audi- 

iniai ir tt.
t__ „__ „______ „ j Gretimame kambaryje
Garbės salės sienos busįbus pavaizduota šių dienų 
dekoruotos tapybiniais pa-i Lietuvos kultūra. Čia bu^ 
no. Tokių pano bus septy- į pavaizduota mūsų knygos 
ni. Juose bus pavaizduoti! raida nuo Mažvydo laikų i- 
ryškieji nraeitų dienų Lie-iki šių dienų. Diagramos 
tuvos gyvenimo etapai. Be! lankytojui parodys mūsų 
to, garbės salėje kabos į knygos augimą, o gražiai 
penki žemėlapiai, kuriuose j įrištos knygos liudys mū- 
i t i_4. su spau(jos pažangą.

Taip pat šiame skyriuje 
bus pavaizduotas švieti
mas Lietuvoje, pradedant 
paprasta lūšna ir baigiant 
modernia Nau josios Lietu-

Lietuvos skyrius New 
Yorko parodoje žymiai 
erdvesnis, palyginti su tu
rėta vieta Paryžiaus pa
saulinėje parodoje. Jis bus 
taip išplanuotas: pirmame 
aukšte garbės salė ir trys 
kambariai, kuriuose bus 
pavaizduota Lietuvos dva
sinė kultūra.

Prieš mūsų skyriaus fa
sadą bus pastatyta 3,5 m. 
aukščio skulptūra, vaiz
duojanti Naujaią Lietuvą, 
o fasadą puoš didelis Vy
tis.

GARBĖS SALĖJE
bus pavaizduota patys bū
dingiausieji Lietuvos isto
rijos etapai. Šios salės vi
duryje bus 2,5 m. aukščio 
Vytauto Didžiojo statula. 
Apie Vytauto statulą busi 
įrengtas gražus gėlynas.<

į

I

I

I

I

įbus Lietuva vaizduojama 
nuo priešistorinių laikų i- 
ki šių dienų. Žemėlapiai 
bus šio turinio: priešistori
nė Lietuva, Lietuva Min
daugo laikais, galingoji

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

Edw.V.Warabow
(tVRUBLI AUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

1156 Washington St„ 
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norvvood 1503

Brocktono Office:
24 Field St. 

Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Rilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack 
(Plevokas) 

Stogų dengė jas ir taisytojas.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 — 9419

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Lenkijai Atiteko Rūsy Carų 
Brangenybes

I Pediell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkaskritį. Apskričio pirmininku iš

rinktas muzikas Juozas Žemai
tis, Worcesterio Šv. Kazimiero 
parapijos vargonininkas.

Naujos Anglijos lietuvių para
pijų vargonininkai turėjo atski
rą susirinkimą Lietuvių Dienos 
Pasaulinėje Parodoje reikalu. 

' Svarstant Lietuvių Dienos pro- 
i gramą, paaiškėjo, kad Jung. 
Valstybių lietuvių muzikų, va
dovaujant komp. J. Žilevičiui, 
numatyta dainų programa nepa
tinka Lietuvos tautininkų vy- 

i riausybei. nepatinka ir muzikų 
išrinktas chorų dirigentas, 

;komp. J. Žilevičius. Muzikai ga
vo iš Lietuvos žinių, kad siun
čiamos ar jau yra prisiųstos 
naujos dainos chorams, ir taip- 

jgi iš Lietuvos atvyksiąs muz. 
j Martinonis diriguoti chorus.

Komp. J. Žilevičius daug dir-Į 
bo ir dirba, kad Lietuvių Dienos • 
dainų pragrama pavyktų. Cho-' 
rai jau kiek laiko mokosi pasi-' 
rinktas dainas. Dabar turi viską! 
iš naujo pradėti. Muzikai - var
gonininkai pareiškė nepasiten- 

, kinimą, ir nutarė padaryti Lie
tuvos vyriausybei per jos atsto-1 

Pristatau ice creamą ir užkan- yą pareiškimą, kad jie yra nusi- 1 tfHHnv nilcnikarYTR ir vi.w>ki^mn l . .. , •I teikę laikytis anksčiau nustaty-; 
' tos programos. Pareiškimą pa-1 
siųs raštu su visų vargonininkų- 
muzikų, dalyvavusių tame susi
rinkime, parašais.

Pereitą šeštadienį pp. Alek
sandras ir Kotrina Bernotai,! 
gyv. 81 Mercer St. So. Bostone į 
taip pat minėjo savo 25 metų i 
vedybinio gyvenimo sukaktį ir 
tą pačią dieną išklausė šv. mi
šių savo intencijai.-

pp. Bernotai išaugino du sū
nų: Albertą ir Praną. Pastara
sis yra J. V. kariuomenėje.

Sekmadienį, vasario 5 d., Lie
tuvių svetainėje jų giminės ir į 
draugai surengė pp. Bernotus I 
pagerbti šaunų bankietą, kuria-! 
me dalyvavo apie 300 žmonių., 
----------------------------------------- Į

VALGOMOJI! DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

Povilas Budimams
48 CRESCENT A VENDE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HIbL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BR0ADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

< i įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ
a

! Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir | 
Priedermes |

; Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug •£ 
» jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų f 

anglų ir lietuvių kalboje. X
! Kaina Tik 25c. |

Siųskite užsakymus: g

“DARBININKAS”
! 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. i

PerkmsSq.Cash Market
POVILAS BALTRUŠICNAS. Sav.

490 Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Profesionalui. biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik-

Tel. ŠOU 3120 l**i verti skaitytojų paramos. 
M, MASS. Visi skelbkitės “Darbininke”.

Visokios rūšies ANGLIS ir COKE
Taipgi per mus galite pirkti Stokers — automatiš

ką angliams kūrenti mašiną, OIL BURNERS. 
Mes reprezentuojame

STETSON FUEL CORP.

Parduodame

f
Kam reikalingi angliai, prašome pašaukti mus, ir f 
kaip bematant bus pristatyti Bostono apylinkėje. į 

"DARBININKAS” |
366 W. Broadvvay, Tel. SOTI 2680, So. Boston, Mass. |

Nuo 1938 metų paskuti
nės dienos lenkų vyriausy
bei atiteko Romanovų tur
to dalis. Tai yra daugiau- ‘ 
šia papuošalai ir didelės is
torinės vertes daiktai, ku-j 
rie buvo padėti Lenkijos 
banke. Tarp jų esama ca
ro Nikalojaus I karūna, 
carienės Marijos Feodo- i 
rovnos deimantiniai karo
liai, rutulys ir skeptras,; 
kurie būdavo vartojami 
per carų vainikavimą, A- 
leksandro II karūna ir 

;daug kitų brangenybių, iš 
viso už 15 milijonų aukso 

j rublių. Šitie daiktai Lenki-Į 
i joje buvo palikti pagal 
1921 metų Rygos susitari
mą, kaip atlyginimas už į- 
vairius meno dalykus, ku
rie prieš karą iš Lenkijos 
buvo išvežti į Rusiją. So
vietų vyriausybė buvo pa
silikusi teisę šitas brange-; 
nybes išpirkti po atitinka
mo laikotarpio. Tas termi-i 
nas pasibaigė pereitų me
tų paskutinę dieną, o Sov. 
Rusijos valdžia brangeny
bių neišpirko.

447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų iidir- 

byščių če ve rykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Peter's Boston St. Garage 
ir Gasoline S tation

119 Boston St.,
DORCHESTER

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trekus.
Peter Pilvinis, Sav.

I
 IŠPILDAU INCOME !• 

TAX RETURNS

Jei turi galvosūkį su Income i Į 
Tax Returns pavesk šį dalyką!j

A.J.YOUNG -j
(JANKAUSKAS) j!

TAX ACCOUNTANT
Jis viską kuogeriausiai padarys !1

101 Baxter St., So. Boston, Mass.!1

Tel. Šou 4673



Antradienis. Vasario 14. 1939 DARBININKAS
DR. K. ALŠĖNAS.

išvy-

e
Poetas Horacijus, 

dęs Romos imperijos smu
kimą, parašė liūdną 
rnę. kurioj tarp ko kita sa
ko: “Nuodėmė pirmiausia 
sutepė moterystę, šeimą ir 
namus. Iš čia kilusi pražū
tis apėmė visą valstybę ir 
tautą" (Carminum I. III, 
6). Horacijaus žodžiai tin
ka ir mūsų laikams. Veltui 
nueis visos pastangos iš
gelbėti tėvynę.

gies-

Įėjimas, gydytojai ir kuni
gai. Tačiau pirmiausiai 
reikia paskleisti tikras, 
kilnias pažiūras į moterys
tę. šioj srityj ypatingai 
nusipelnė Kat. Bažnyčia, 
savo tikintiesiems aiškiai 
ii- tvirtai vadovaudama. 
Priešingai gi. prie mote
rystės smukimo daug pri
sideda laisvamaniškoji, 
geltonoji spauda, kuri po

jei nebus laisvės šūkiu ragina “mo- 
rūpinamasi atnaujinti mo- berniškai" tvarkyti šeimos 
terystę ir šeimą. (santykius, niekina

Plačią veikimo dirvą, su-: čioniškuosius 
laikant moterystės nuo
smukį. turi valstybė ir 
Bažnyčia, mokykla ir auk-

krikš- 
moterystės 

nuostatus. Prieš tas klai
dingas pažiūras reikia rea
guoti.

i

Zarasų tramplynas žiemos sportininkų pašliūžininkų rungtynėms. VDV.

w l—i ' —r---------7——*r-

Dėl Nacionalsocialistų Organizacijos Klaipėdos 
y Krašte

Ne žmonės išgalvojo mo- Duodamas tėvams šią 
terystę. bet pats Dievas ją mažą būtybę, visiškai ne

pajėgiančią save aprūpin
ti. Dievas skiria tėvams 
pareigą būti vaikui tikra 
apvaizda. Dėl to abu tėvai 
yra atsakingi už savo vai
ką. Pirmiausiai kūno rei
kaluose. kad vaikas būtų 
aprūpintas maistu, rūbu. 
Besirūpindami kūno reika
lais. tėvai negali apleisti 
vaiko proto, valios, širdies 
ugdymo: kad jis šeimynoj 
tinkamai 
pasaulį, 
amžiaus 
būti doras. Tas vaiko auk
lėjimas trunka nuo jo gi
mimo iki subrendimo, nes 
yra griežtai uždrausta pa-

širdžių meilę.
Tokiu būdu krikščioniško-

įsteigė. Skaitome šventa
me Rašte, kad Viešpats 
Dievas, sutvėręs pirmąjį 
žmogų, pasakė, jog esą ne
gera jam vienam gyventi 
puikiai įrengtame rojuje. 
Ir dėl to sutvėrė antrąjį 
žmogų - moterį, vardu Ie
vą. Leidęs pirmąją porą. 
Dievas norėjo, kad ji Jam 
būtų įrankiu žemei apgy
vendinti. “Aukite ir dau
ginkitės". — tarė Jis mū
sų pirmiesiems tėvams ir 
jų vaikų vaikams. Tuo bū
du moterystė yra vieninte
lis Dievo norėtas būdas 
žmonijai plėsti. Vedusieji 
žmonės yra artimiausi ir 
patikimiausi Dievo ben
dradarbiai naujos gyvybės 
pažadinime. Tai yra didelis 
m o te rysi ės i ša u kšt i n i m as. 
Daug yra sričių, kur gali 
pasireikšti žmogaus kūry
binė galia nepasireiškia to
kioje didybėje, kaip paža
dinant naują gyvybę. Čia 
žmogus. pasiremdamas 
Dievo visagalybe, kuria 
kūrinį ne iš akmens, bet 
būtybę, turinčią nemirtin
gą sielą, kurioje atsispindi 
Dievo paveikslas ir pana
šumas. Kada tėvai pasvar- 
stys. kad jų kūdikio siela 
vra Dievo ikvėpta. kad Die- 
vo Sūnus yra miręs už šį 
kūdikį, kad apdovanotas 
pašvenčiamąja malone jis 
yra panašus į Dievą, kad 
jis gyvens amžinai dangu
je. tada jie turės sakyti: — 
“Štai mano kūdikis’ Jis 
man skolingas savo gyvy
bę’ Be manęs jo čia nebū- niu jungtuvių. Jei taip da
tų, ir niekad jo nebūtų”. rytų, pasisavintų svetimą

likti pradėtą darbą nebaig-'sas sunkenybes, gyvenimo mų, tikrą 
tą. 'Smūgius; ji padaro mote- ~

Jei mes taip krikščioniš-! rystę pasiaukojimo moky- ji moterystė pasidaro susi
tuokusiems viena didžiau- 

Įsių Dievo duotų geradary- 
pasileidusiėms pasitaikančių nesusiprati-lbių.

pažintų Dievą ir 
kad nuo pirmų 
metų pratintųsi

kai galvosim apie moterys- kla, ji įgalina susituoku- 
tę. tada jokiu būdu nepri- sius išlaikyti, nepaisant 
tarsim į 
žmonėms, kai jie iš mote-; 
rystės begėdiškus juokus 
krečia, laikydami ją tik; 
gašlumų šaltiniu. Mums i 
katalikams moterystė 
ra koks nors nešvarus ver
slas, bet Dievo šventykla, veikėjams visokeriopą ^pa
našus į kunigystės. I 
Moterystės šventumas pa-

Moterystės Nesuardomumas

kaip gi visa tai leidžiama, I 
arba kodėl pirma nenorėta I 
leisti ?

Reikia pripažinti, kad I 
nacionalsocialistų ideolo- I 

", gija ir dvasia per paskuti- | 
nius mėnesius tiek daug ’ 
nepasikeitė, kad būtų gali- ■ 
ma pasakyti, jog pirma jie . 
buvo valstybei pavojingi, o 
dabar jau ne. Pasikeitė 
tiktai dalykų vertinimas. 
Niekas neginčys, kad na- Į 
cionalistinėje ideologijoje 

Mes nekalbėsime apie ir dvasioje yra visa eile 
tai, SA pamėgdžiojimas momentų, kurie kiekvienai i 
šiandien Klaipėdos kraštui kitai valstybei — ne Vokie- ' 
yra pats reikalingiausias tijai gali atrodyti nepriim- 
dalykas, kurį Klaipėdos tini ir pavojingi, prieš ja 
gyventojams reikia sku- nukreipti. Ir mes lygiai 
binti duoti pirmiau, nei ką ankščiau, lygiai dabar ga- 
nors kitą. Jeigu šitai daro lime rasti nacionalsocialis- 
vadai, kuriuos Klaipėdos tiniuose užsimojimuose 
krašto gyventojų daugu- \ dalykų, kurie yra priešingi 
ma sau išsirinko, tai jau svarbiems Lietuvos vals- 
jų dalykas, kuo jie mano tybės interesams. Todėl 
savo rinkikus patenkinti, visai nenuostabu, kad ne 
Daugiau dėmesio traukia į viena Lietuva, o daugelis 
save tas faktas, kokia yra valstybių, kurios šiaip jau 
įvykusi permaina Klaipė- kultūrinio ten gyvenančių 
dos krašto padėtyje, kiek vokiečių judėjimo neslopi- 
radikaliai yra pasikeitusi na, nacionalsocialistinio 
Lietuvos vyriausybės poli- veikimo neleidžia. To ne- 
tika Klaipėdos krašto at- leidimo sumetimai yra no- 
žvilgiu. Neseniai buvo tas ras apsisaugoti nuo neti- 
laikas, kad Klaipėdos kraš- kėtumų. Jeigu Lietuva 
te buvo neleidžiamos net į šiuo atžvilgiu irgi panašiai 
nacionalsoci jalistines pa- elgėsi tai tas taip pat ne
našios uniformos dalys, nuostabu, nes ne viena Lie- 
nekalbant jau apie ženk- tuva nacionalsocialistinia- 
lus, o dabar laisvai steigia- me judėjime mato tam tik
si nacionalsocijalistinės rą pavojų sau, kuriam be- 
formacijos ir niekas dėlto velija neleisti susidaryti, 
neprotestuoja, niekas to 
nekliudo. Čia neišvengia
mai turi kilti klausimas—

Klaipėdos krašte vokie
čiai pradėjo kurti naują 
organizaciją, panašią į Vo
kietijos nacionalsocialisti
nius vadinamus smogikus 
Klaipėdiškių vokiečių ap
saugos būriai turi ir pana
šią uniformą, karišką 
drausmę ir tvarką, tiktai 
neginkluoti. Klaipėdos lie
tuvių laikraštis “Vakarai” 
dėl tos organizacijos ši
taip rašo:

44
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tik trumpą laiką po vestu
vių, bet ir tada, kai jau iš
nyko jaunystės sapnai, kai 
viena šalis neteko grožio ir 
sveikatos. Net ir tada, kai 
viena šalis nuodėmingai 
sulaužė ištikimybę, nekal
toji šalis vistiek negali sa
vais keliais vaikštinėti. 
Toks yra Kristaus įsaky
mas. Ir Katalikų Bažnyčia 
griežtai jo laikosi ir laiky
sis, neatsižvelgdama į jo
kius išskaičiavimus.

Tas moterystės neišardo
mumas ne vienam mūsų 

’ gadynėj atrodo esą žiau
rūs vedusiems ]

Taigi moterystės ryšys Bet, kas taip mano, baisiai 
yra vienas ir nesuardomas. apsirinka. Kaip tik prie- 
Kiekvienam laisva mote- 
rystėn sueiti ar nesueiti; 
bet kaip tik sueita, jau ne
begalima atsiskirti. Dievo 
galybė begali juodu išskir
ti, ir tai pasidaro kurios 
nors šalies mirtyje. Jokia gą; jis vyrui ir 
žmonių galia, nei bažnyti- užtikrina, kad juodu visa-! taus ir Bažnyčios santykių tos pusės imant, jos ne bū- 
nė, nei pasaulinė, negali iš- me gyvenime vienas ant- atvaizdas. Kaip Kristus y- tinai turi būti pavojingos, 
ardyti moterystės. ram priklausys, kaip ana ra susijungęs tik su viena jos gali būti ir nepavojin-

Katalikų Bažnyčia, tiesa, kregždžių porelė, kuri pa- Bažnyčia, ją vieną myli, gos. Aukščiau minėtu su
yra gavusi iš Dievo teisių vasarį parlekia, taiso sau taip ir vyras gali turėti tik metimu yra pasiryžta pa- 
dėl svarbių priežasčių pa
naikinti krikščionių mote
rystės ryšį, bet ir tai tik 
tame atsitikime, jeigu ta 
moterystė dar nėra panau
dota. O panaikinti panau-; 
dotą krikščionių moterys
tę neturi galios nė Katali-

Krikščioniškoji mote- 
nė_ rystė galės išlaikyti savo 

kilnumą, galės teikti savo

Kaip iaim4 tik tada, jei bus 
. griežtai laikomasi Dievo 

per kunigystę Dievas tei- nustatytos tvarkos.
■_ ■ -  — ■ ■ Dievo valia yra ta, kad 
taip per mote- vXras moterystėje laikytų

si tik vienos, o ne kelių 
žmonių. “Ką Dievas sujun
gė, žmogus teneperskiria... 
Taigi aš jums sakau: Kas 
tik paleidžia savo žmoną ir 
kitą veda svetimoteriauja, 
ir kas paleistąją veda, sve- 

Sunkiai nusideda ir katali- timoteriauja (Mato 19, 6 
kai. civiliškai tuokdamiesi. 9). 
Jų civilinė moterystė tiek 
Bažnyčios, tiek Dievo aky
se nėra nė sakramentas, 
nė tikra moterystės sutar
tis. bet nuodėmingas, pasi
leidęs gyvenimas.

Kas tad yra moterystės 
sakramentas? Visų pirma 
jis yra Kristaus ir Bažny
čios santykių atvaizdas. 
Krikščioniškoji moterystė 
savimi atvaizduoja begali
nę meilę ir vienybę, esan
čia tarn Kristaus ir Bažny
čios. Kaip Kristus su Baž- 
nvčia per krikštą dvasiniu 
būdu nuolat gimdo naujus 
krikščionis, per eucharis
tija juos maitina, — tain ir 
vedusieji krikščionys kū
niškai gimdo naujus žmo
nes. juos moko tikėjimo ir

kia žmonijai viršgamtišką 
gyvenimą. 1 
rystę Jis teikia, išlaiko ir ® 
plečia prigimtąjį gyveni
mą.

Krikščioniu Moterystė — Sakramentas
Nors moterystė jau ir dirvą ir sunkiai nusidėtų, 

prigimtoje tvarkoje yra 
kilnus dalykas, tačiau jos 
kilnumas ypač pasireiškia 
viršgamtinėj srityj. į kurią 
ją įvedė Kristus. Krikščio
niškoji moterystė niekada 
nėra tik paprasta pasauli
nė sutartis, bet drauge ji 
yra ii- sakramentas: sakra
mentas didelis, šventas, 
kaio krikštas, kaip sutvir
tinimas. kaip kiekvienas iš 
septynių sakramentų. Ir 
kadangi sakramentų tvar
kymą Kristus išimtinai pa
vedė Bažnyčiai, dėl to pa- 
krikštvtieji gali tuoktis tik 
bažnytiniu būdu. Pasauli
nė valdžia neturi jokios 
teisės kištis į pakrikštytų
jų moterystės ryši, ji nega
li jiems išleisti jokiu civili-

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

I

kai baigiasi jauniausiojo 
.. . . vaiko auklėjimas, tėvai jau 

artinasi į senatvę. Argi ta
da galėtų suardyti šventus 
moterystės ryšius, kai juos 
sujungė tiek bendrų pasi
aukojimų ir darbų?

Giliausias krikščioniško-

Šiandien Lietuvoje aplin
kybės yra pasikeitusios. 
Vardan gerų santykių su 
Vokietija ir Klaipėdos 
krašto vokiečiams ryžta
masi parodyti tiek pasiti
kėjimo, kad duodama gali
mybė jiems vartoti tas or
ganizavimosi ir veiklos 
priemones, kurios ligi šiol 
laikytos pavojingomis. Ar 
dabar jos nebepavojingos?

šingai: moterystės neišar
domumas yra ypatinga gė
rybė patiems vedusiems. 
Pašalindamas išsiskyrimo 
baimę, neišardomumas pa- sios moterystės vienumo ir Reikia manyti, kad gali-
daro šeimos židinį laimin- neišardomumo pagrindas mybė būti pavojingomis 

moteriai glūdi tame, kad ji yra Kris- pasiliko ta pati. Bet iš ki-

doros tam. kad juos pada- į ^ų Bažnyčia.

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į taverr.us ar restoranus pra
šykite EROCKERT’S. Paragavę BRO- 
CKERT'S — jo visuomet reikalausite.

Telefonas
Worcester, 5-4335

60 Ellsworth St.
Worcestcr, Mass.

PHONE
So. Bo<ton

2271

rvtu gyvais Bažnyčios na
riais.

šiam darbui tinkamai at- . 
likti iaunavedžiai gauna 
nuo Kristaus reikalingų. 
malonių. Tos malonės yra 
suteikiamos per pačias 
jungtuves. Kiekvieną kar
tą, kada krikščioniškoji 
sužadėtinė ištaria prie al
toriaus laiptų nematomo 
Dievo ir matomo Jo tarno 
aki vaizdo ie šventus žo
džius: “Aš imu tave už vy
rą”, ir kada ta patį padaro 
krikščioniškasis sužadėti
nis. tardamas: “Aš imu ta
ve už žmona”, jie ne tik su
sijungia prigimtos meilės 
ryšiais, bet ir sužieduoja 
savo sielas su pačiu Kris
tum. gauna jas atgal iš
puoštas pašventinančios 
malonės žiedais. Jie pasi
daro savų sielų pašventin- 

' tojais, moterystės sakra- 
’mento teikėjais.

Ta moterystės sakra
mento malonė padeda su
situokusiems nugalėti vi-

Bažnyčia tam tikruose 
atsitikimuose vartoja taip 
pat laikiną atskirimą mo- 

Į terystėje — separata vadi
namą. Bet tai nėra visiškas 

i perskyrimas ir sutuoki- 
mas su kitu, antrai šaliai 
gyvai besant. Vyras ir mo
teris, kurie savo noru, ar 
Bažnyčios pavelijimu yra 
vienas nuo antro atsisky
rę ir skyrium gyvena, vis- 
tiek tebėra vedę. Jų mote
rystė nepranyko, todėl ki
tos moteries vesti arba už 
kito vyro tekėti jie negali. 
O kad. to nepaisant, vestų 
ar ar ištekėtų, ta jų mote- 

! rystė neturėtų jokios reik
šmės. Tik jie, taip daryda
mi, labai sunkiai nusidėtų, 
o sugyvendami, pasidary
tų kiekvienu kartu kalti 
svetimoterystės. Taigi mo
terystės išardyti negali nė 
patys ją sudariusieji as
menys. Jokia pagunda, 
joks reikalas negali to ry
šio sutraukyti. Ištikimybė 
ir meilė moterystėj turi 
pasilikt tvirta ir gryna ne

I

I

lizdą, peri ir maitina vaike- vieną žmoną, ir viena mo- sitikėti, kad jos bus nepa- 
lius. Neišardomumas ūžti- teris gali turėti vieną vyrą. voiingos”. VDV.
krina, kad juodu visada Kaip Kristus su Bažnyčia 
bus kartu, laimėj ir nelai
mėj, rūpestyj ir varge.

Nesuardomos moterys
tės reikalauja moters žmo
giškoji vertė ir teisės. Jei 
vyras galėtų pamesti žmo
ną, kaip suplyšusį skarma
lą, tada moters vertė pri
lygtų prekės vertei. Tada 
ji nebūtų gerbiama vyro 
žaislas, kuri nusibodus nu- 
meta į šalį, kad pakeistų 
draugė, bet jo aistroms 
kitu, kuris ir vėl jam nusi- 
bos. Tada moters būklė 
būtų kur kas blogesnė už 
vyro. Nes vyras visada ras 
sau kitą pačią ir galės gy
venti. Tą nevisada galima 
pasakyti apie moteriškę, 
labiausiai šiek tiek senste
lėjusią ar padėjusią nema
ža jėgų vaikams gimdyti ir 
auginti.

Moterystės nesuardomu- Į 
mo reikalauja ir tinkamas; 
vaikų auklėjimas. Gyvulys 
nereikalauja ilgos savo tė
vų globos. Tuo tarpu visiš- Į 
kai kitaip yra su žmogumi. Į 
Jo kūno ir dvasios brendi
mas vyksta labai lėtai, nu
sitęsia paprastai iki 20 me
tų. Visa tą brendimo laiką 
žmogus reikalauja abiejų 
tėvų globos. Paprastai šei
moje yra daugiau vaikų ir,

yra susijungę amžinai, 
taip ir vedę krikščionys y-

I

vojingos”.

Didžiausia apgavystė y-
ra neperskiriamai sujung- pretenduoti į valdovus 
ti iki vienos ar antros pu
sės mirties. “Ž. P.”

ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.
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Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus I
Marianapolio Kolegijos Profesorius

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau I 
atspausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu- Į 
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi | 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu | 
ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė- | 
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie- | 
gaidės ženklai, kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bū- | 
tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausias | 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą 1 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva- 1 
riais viršeliais.

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

366 West Broa4way So. Boston, Mass. t


