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Jau atėjo pirmieji laik
raščiai iš Lietuvos, kuriuo
se telpa aprašymai apie 
Klaipėdos užgrobimą. Bet 
gavome tik tautininkų 
partijos laikraščius, ku
riuose telpa tik tokios ži
nios, kurios sutinka su 
tautininkų valdžios politi
ka.

Lietuvos Katalikų dien
raščio “XX Amžiaus” jau 
anie du mėnesiai kam ne- 
begauname. Spėjame, kad 
tautininku valdžia jį užda-

Katalikas, kurs neremia ji
katalikitkos spaudos, neturi Įi
teisės vadintis geru Balny- j >
čios vaiku. j i
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Pasikeitimai Tautininkų Į 
Vadovybėje

Kaunas, balandžio 10 d. 
—V. Mironui ir M. Kvik
liui atsistatydinus, Liet. 
Tautininkų Sąjungos pir
mininku paskirtas J. Tū
belis, o generaliu sekreto
rium D. Stankūnas. Sąjun
gos linkmė nesikeičią. Mi- 
nisteris Pirmininkas tauti- 

rė arba neišleidžia iš Lie- ninkams pareiškęs: Mano 
tuvos.

K. Stasys Nuteistas 4 Mė
nesiu Areštu Ir 3,000 ZL 

Piniginės Baudos

• vyriausybės pareiga laiky
tis Tautos Vado nustaty
tos valstybės valdymo 
linkmės, bendradarbiauti 
seimui, suburti visos or
ganizuotos tautos pajėgas 
vieningam darbiam valsty
bės kuriamajam darbui”. Vytauto Didžiojo Muziejaus pastatas Kaune. įėjimas į Kultūros Muziejų iš VI. 

Putvinskio gatvės. VDV.

TUESDAY and FRIDAY ]
366 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

• —........................... — ♦
DARBININKAS

Lithuanian S**mi-W«»ek!y 
Newspap*-r

Published every

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Šv. Tėvas Už Taiką Pasaulyj
SMERKIA SUTARČIŲ LAUŽY

TOJUS

Reikalauja Teisingo Turtų 
Paskirstymo

1937 metais plačiai iš
garsinta buv. Tautinio Vil
niaus Lietuvių Komiteto 
pirmininko K. Stašio byla 
šių metų kovo 3 dieną bu
vo svarstyta Vilniaus ape
liacijos teisme. Kaip atme
name, Vilniaus apygardos 
teismas K. Stašį tuomet 
buvo nuteisęs už tariamus 
devizinius nusikaltimus 
vienerių metų kalėjimo ir 
10.000 zl. piniginės baudos.

Dėl to sprendimo apelia
vo ir nuteistasis ir proku
roras. Prokuroras apeliavo 
todėl, kad apygardos teis
mas neėmė dėmesin to, a- 
pie ką teisme buvo dau
giausia kalbėta, būtent, 
nenuteisė už tai, kad gau
tas iš užsienio pinigų su
mas K. Stašys atiduoda- 
vęs tuomet veikusioms lie
tuvių organizacijoms, o 
tos esą variusios priešvals
tybinį darbą.

Šiemet, belaukiant ape
liacijos teismo, prokuro
ras savo skundą atsiėmė ir 
liko svarstyti vien nuteis
tojo skundas. Apeliacijos 
teismas, išklausęs proku
roro ir gynėjų kalbų, apy
gardos teismo sprendimą 
panaikino ir K. Stašį nu
teisė 4 mėnesių arešto ir 
sumokėti valstybės iždui 
3.000 zlotų. K. Stašys nu
teistas už tai, kad Lietuvos 
valstybės piliečių prašo
mas perdavė keliems Vil
niuje gyvenantiems asme
nims po keliolika — kelias- 
dešimts zlotų, kurie buvo 
atsiųsti jo adresu.

Kaltino prokuroras Po- 
pov’as, tas pats, kuris yra 
sudaręs kaltinimo aktą ir 
pats kaltino apygardos 
teisme. Pradžioje jis pasa
kė vos kelis žodžius, pasi
sakydamas remiąs kaltini
mo aktą ir prašąs apygar
dos teismo sprendimą pa
tvirtinti. Vėliau, pakalbė
jus gynėjams, jis aštriai 
replikavo ir įrodinėjo, kad 
K. Stašys iš tikrųjų esąs 
nusikaltęs.

Gynė advokatai: A. Juk
nevičius, Engelis ir Kovai- Į _ 
skis. Jų kalbų pagrindinė uosta, 
mintis buvo ta, kad K. Sta
šys, perduodamas gautus nuo Vokietijos, 
pinigus, neturėjęs iš to jo
kio pelno, jokios naudos ir 
kad tokiu savo veiksmu 
valstybės ūkiniams reika
lams nepakenkęs.

—

Gen. Franco Pasirašė Sutar
tį Prieš Komunizmą I

Burgos, Ispanija, bal. 10. 
— Gen. Franco valdžia, ku
ri dabar valdo visą Ispani
ją, pasirašė sutartį su Ja
ponija, Vokietija ir Italija 
prieš Kominterną (Komu
nistų Internacionalą).

i

Steigs Naują Bendrabutį?

Lietuvos Ministeriai Rezignavo
Lietuviai Dalyvaus 

Rinkimuose?

m. gegužės mėnesį

—---
! Kaunas, Lietuva, bal. 10. 
Į — Pereitą šeštadienį re
zignavo Lietuvos ministrų 
pirmininkas gen. Jonas 
Černius ir vidaus minis
tras gen. Kazys Skučas, 
kad naujoji vyriausybė, 
kuri buvo sudaryta kovo 
28 d., neturėtų militario 
pobūdžio.

Mažosios Valstybės 
Ginkluojasi

Vatikano Miestas, bal. 10 “Kaip gali būti taika, ka-
— Velykose Šv. Tėvas da tūkstančiai vyrų neturi 

Pijus XII pasakė pamoks- darbo?” 
lą Šv. Petro Bazilikoje lai- Toliau Šv. Tėvas, pareiš
kė šv. mišių. kęs, kad dėl nelygybės ky-

Šv. Tėvas priminė pašau- la nepasitenkinimas ir ko- 
liui Kristaus žodžius: “Ra- va. Skurdas ir vargas duo- 
mybė jums”. Pasmerkė su- da progą klaidingų teorijų 
tarčių laužytojus, nors jų propogandistams suve- 
neįvardino, bet supranta- džioti minias žmonių, 
ma, kad kalbėjo apie tuos,. Šv. Tėvas kvietė visus 
kurie pasirašė sutartis, jas grįžti prie Kristaus, 
ginklu laužo ir pavergia nintėlis ir nesugriaunamas 
silpnesniuosius.

“Taika”. Šv. Tėvas sako, 
“neįmanoma be teisingu-

Vie-

i taikos oamatas yra Die
vas.

• Paryžius, bal. 10 — Olan-i 
idija, Šveicarija, Belgija ir mo ir teisingumas reika-
kitos Vokietijos ir Italijos ^auJa tarp kitų dalykų, 
kaimyninės valstybės kad tos gerybės ir turtai, 
sparčiai ginkluojasi, kad kuriuos Dievas davė pa- _ • • -i i ’ oniilim cntrn MroiLrnĮ^inti savo nepriklausomy- 

; bes nuo banditų užpuolikų.

Albanai Tebekariauja

Klaipėdos Reikalams 
Įgaliotiniai

Š.
Vilniuje įvyks naujosios 
miesto tarybos rinkimai. 
Vilniaus lenkų laikraščių 
pranešimu, rinkimuose
dalyvausią šiemet ir lietu-’ Kaip žinome naujoje vy- 
viai. Per ankstyvesnius riausybėje buvo keturi ge- i 
rinkimus lietuviai taip pat pero^ai I 
vienais metais dalyvavo ir 

vęs tos draugijos Šv. Mi- buvo pravedę vieną atsto- 
kalojaus vardo bendrabū- v3- 
tį, dabar ieško naujų tam 
bendrabučiui patalpų. Lai- — Charbine, 
kraštis pastebi, kad kurą- teritorijoje, 
torius manąs tą bendra- Lietuvos konsulatas. Kon- 
būtį dabar įsteigti sulai- šulu būsiąs paskirtas už- 
kytosios Lietuvių Šv. Ka
zimiero draugijos namuo
se, Polocko gatvėje. Dalis 
tų namų gyventojų jau ga
vo kuratoriaus praneši- 

. mus, kad iki liepos mėne
sio apleistų nuomojamus 
butus.

“Vilniaus Aušra” rašo, 
kad uždarytosios Lietuvių 
Labdarybės Draugijos ku
ratorius J. Švedas, parda-

I

sienio reikalų ministerijos 
kanceliarijos viršininkas 
Jatulis.

— Neries upe nuo Čiobiš
kio iki Kauno atplukdyti 

I pirmieji lenkų miško sie
kiai.

__________Belgradas, Jugoslavija, 
_____ ,i — karininkai ir še- Bal. 10 — Iš Albanijos pra
ši civiliai asmenys iš trijų neša, kad apie 10,000 alba- 
partijų, būtent: ~ du krikš- nų atkakliai ginklu gina 
čionis demokratai, du tau- savo šalį nuo užpuolikų i- 
tininkai, du liaudininkai, talų.

Paprastai, kada ministrų Didžiausį pasipriešinimą 
Mandžiuko kabineto premieras rezig- italai sutiko tarp Debar ir 
steigiamas nuo ia. tai ir visas kabinę- Elbassan, pietinėje Albani- 

tas suįra. Bet dabar žinio- jos dalyje.
se iš Lietuvos, kurias pa
duoda anglų spauda, nieko1 
nesako anie viso kabineto 
atsistatydinimą.

Karininkų - generolų at-
: sistatydinimas, rodos, bus 
natūralūs dalvkas. nes ka-

i rininkams rūpi tik Lietu
vos nepriklausomybės iš
saugojimas.

Dabar kyla klausimas 
kas bus naujuoju premie- 
ru?I

Karalius Zogu Pabėgo Į Graikiją
_____________ e—

Roma, Italija, bal. 10 — 
Italijos valdžia pereitos sa
vaitės pabaigoje, po to, ka
da Albanijos valdžia atsi
sakė geruoju pasiduoti, 
pasiuntė karo laivyną ir 
būrius kariuomenės ir į 24 
valandas užėmė visą Alba
niją.

Albanijos karalius Zogu 
ir jo žmona su naujagimiu 
sūnų, 2 dienu amžiaus, pa
bėgo į Graikiją. Pabėgo ir 
kiti valdininkai.

Albanų neregulerė ka- TT ... _T.
riuomenė gynė savo kraštą Vengrijoje. Visas J°s gyye- 
nuo užpuolikų, bet veltui, nimas r -

Stenografistai Gali Netru
kus Susilaukti Šv. Savo 
Užtarytoją Ir Globėją

Romoje pradėta pirmieji 
Beatifikacijos bylos dar
bai jaunai Aplankymo Or
dino vienuolei Seselei Ma
rijai Margaritai Bogner, 
vengrų tautybės mergelei. 
Vengrijoje, kuri mirė 1933 
m., Erd miestely, Danubės 
upės Baseino Pakrašty,

l i

Mirė Liudvikas Abrama- 
vičius

Vilnius — Kovo 9 dieną 
Vilniuje mirė senas ir žy
mus publicistas ir žurna
listas Liudvikas Abrama- 
vičius. Abramavičius yra 
gimęs Maskvoje 1879 me
tais, kur ir ėjo mokslus. 
Vėliau persikėlė gyventi ir 

• dirbti į savo tėvų gimtinę 
i į Vilnių. Čia jis pradžioje 
: dirbo “Gazeta IVilenska” 
i redakcijoje, o tą laikraštį 
uždarius dirbo “Kurjer Li- 
tewski” redakcijoje. Nuo 
1911 metų jis redagavo 
“Przegląd VVilenski” laik
raštį, kuris visada buvo 

reika-

I

Vyriausybės Deklaracija
Kaunas, balandžio 10 d. 

Naujoji vyriausybė pa
skelbė savo deklaraciją, 
kuri skamba taip: “Visuo
menės konsolidacijos sie
kimas sutelkiant tautos 
kūrybines pajėgas; vyriau
sybė nebūsianti atskirų nuoširdus lietuvių 
srovių įtakoje, o daugiau- į lams ir dėl to. ypač pasku- 
sia dėmesio bus atkreipta tiniaisiais 1936-37 metais 
krašto saugumui; ekono- būdavo nuolat Vilniaus 
mikoje teks pertvarkyti Storastos konfiskuojamas, 
ūkį atsižvelgiant į naujas Vienais metais visi išleisti 
sąlygas, siekiant išlyginti to laikraščio numeriai, nuo 
Klaipėdos netekimo žalą;. pirmojo iki paskutiniojo, 
vyriausybė rems išeivi jos > per visus metus buvo kon-

nuo užpuolikų, bet veltui, minias buvo nepaprastai (kultūrines pastangas, jau-(fiskuoti, 
nes ką gali padaryti mažas šventas ir tobulas.^Sesele į nimui 

į būrys žmonių i
ginkluota italų kariuome
nę ir didžiulius karo laivus, 
atplaukusius į Albanijos

Italija nenori atsilikti

— Punios šilas paverčia
mas tautos parku. Šilas y- 
ra retųjų žvėrų rezervas. 
Tautos parkui labai graži 
vieta, apjuosta: Nemune 
upės.

šauliui dėl savo vaiku bū
tu teisingai paskirstyti”. 
Čia aiškiai priminė ir tą 
nelygybę, kuri yra pasau- 
iyje-

“Kaip gali būti pilna ir 
tikra taika”, pareiškė Šv. 
Tėvas, “kada net sūnūs to 
paties krašto, dažnai pa
miršta savo bendrą pra
džią ir savo bendrą tėvynę 

į ir taip giliai susiskaldę 
i karštai kovoja dėl partijų 
'ir interesų.

Kaunas, balandžio 10 d. 
— Išsivysčius ir padidėjus 
darbams. J. Norkaičiui pa
likta vadovauti deryboms 
su Vokietija ekonominiais 
reikalais. Susisiekimo vi
ceministrui Jankevičiui 
pavesta vadovauti dery
boms laisvai zonai Klaipė
dos uoste įrengti, o krašto 
perdavimo komisaru pas
kirtas buvęs gubernato- 

i rius Viktoras Gailius.

I

Anglija-Lenkija Susitarė
Toji Sutartis Erzina Nacius

Britanija Grasina Italams j Londonas, bal. 10 — Pe
reitos savaitės pabaigoje 
Lenkijos užsienių reikalų 
ministrui Beckui pavyko 
išgauti Anglijos vyriausy
bės “pasižadėjimą” ginti 
Lenkiia. jei ją pultų naciai. • 

Anglijos pre m i e r a s 
Chamberlain painformavo 
atstovų rūmus, kad Brita
nijai pasižadėjus ginti 
Lenkiją, jeigu ją pultų 
priešas. Lenkija taip pat 
pasižadėjusi gelbėti Brita
niją, jeigu kiltų karas.

! Kiek verti vra tie pažadai 
parodvs ateitis.

Vieną tik žinome, kad to
ki Lenkijos politika nepa
tiko naciams, kurie dabar 
veda dar griežtesnę propa
ganda prieš Lenkiją. 

Vokietijos naciai sako, 
kad Lenkija laužo nepuoli
mo sutartį su Vokietija, 
kada ji sudarė militarinę

Didelis Gaisras Klaipėdoje sutartį su Angli ja.
Lenkai ginčija, ir sako. 

; kad sutartis su Angli ja ne
liečia sutarties su Vokieti
ja-

; bu-i Naciai sako, kad lenkai 
įeiną labai plonu ledu.
I-

Londonas, Anglija, bal. 
10 — Anglijos valdžia įspė
ja Italiją, kad ji neitų to
liau už Albanijos, bet ką 
reiškia Anglijos grasini
mai. Italija ir Vokietija ge
rai žino, kad Anglija ir 
Prancūzija tik žodžiais o- 
peruoja.

Graikija ir kitos Balkanų 
valstybės yra taip pat pa
vojuje, bet jos nenori dėtis 
prie Anglijos bloko, nes 
nepasitiki, kad Anglija gel
bėtų, priešui užpuolus.

Anglijai, matyt, rūpi tik 
savo interesai. Kada Vo
kietija ir Italija palies An
glijos interesus, tai gali
mas dalvkas, kad ji gins 
ginklu ir įtrauks kitus ją 
ginti.

X ' V f

lengvins sąlygas j Abramavičius paskuti- 
įrieši gerai Marija Margarita Bogner, j mokslintis Lietuvoje; ki-• niaisiais metais dirbo Vil- 

viename vengrų katalikų ! tose srityse tęs jau vyk-; niaus Wroblewskių vardo 
Institute, buvo už -------

, grafistę, ir tą darbą ji kuo- 
! uoliausiai dirbo iki pat sa
vo mirties. Jos gyvenimo 
aprašymas, yra išleistas 
keliolikoje atskirų biogra
fijų, kurios yra plačiai pa
sklidusios ne tik po visą 
Vengriją, bet ir užsieny, į- 
vairiose Europos valstybė
se. J. Butkevičius.

už steno- domus darbus”.

Albanijos karalius Zogu 
išsivežęs visą tos šalies 
auksa, vertės $160.000, 
000. Italijos valdžia dėl to 
labai pvksta, nes jai reika
lingi pinigai.

Italiia turėjo su Albanija, 
draugingumo ir nepuolimo. 
sutartį, bet ka reiškia gin-' 
kluotiems banditams su- . 
tartis. Italija vra suteikusi įtinkąs E. Daladier atsiun- 
stambias paskolas Albani- tė Černiui nuoširdžią svei- 
jai atsistatymo reikalams, kinimo telegramą.

i

Kaunas, balandžio 10 d. 
- Prancūzijos Min. pirmi-

J. y*

i
! bibliotekoje.

BRITANIJA PASKELBSIANTI 
KARĄ ITALIJAI 

Jeigu Ji Pultų Corfu
---------------------- I

Londonas. Anglija, bal. 
10 — Britų ministrų kabi
netas nutarė, kad jeigu I- 
talija pultų Corfu, Graiki- 
ios salą, tai Anglija gink
lu eitų ginti Grankijos ir 
Turkijos nepriklausomy
bes.

Jung. Valstybės Smerkia 
Italiją

bal.VVashington. D. C., 
10 — Prez. Roosevelt ir 
valstybės ministras Hull 
griežtai pasmerkė Italiją, 
kad ji ginklu užgrobė Al-, 
baniją.

Naktį į kovo 13 d. Klai
pėdoje sudegė vielos dirbi
nių farikas “Ferrum” 
vęs netoli “Balticum” lent
pjūvės. Lentpjūvė nesude
gė. Gaisras kilo valant fa
briko mašinų katilus. Gai
sro priežastis tiria polici
ja. Įmonė paskutiniu laiku 
nedirbo, bet jau šią savaitę 
turėjo prasidėti darbas. 
Fabrikas ankščiau pri
klausė žydams, paskutiniu 
laiku gi buvo nupirkęs 
kauniškis pramonininkas 
Vosylius ir kt. Spėjama, 
gaisras padarė apie 300. 
.000 litų nuostolių. Įmonė 
buvo apdrausta.

"Pasiutę Žmonės" Ir 
"Mieganti Kvailiai"

Albanijos karalius Zogu. 
kuris laikinai yra apsisto
jęs Graikijoje, kalbėdamas 
su laikraštininkais, pareiš
kę. kad diktatoriai Musso- 
lini ir Hitler esą “pasiutę 
žmonės”, o Anglijos pre- 
mieras Chamberlain ir 
Prancūzi jos premieras Da- 
ladier esą “mieganti kvai
liai”.
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Ir Tikyba Dėstorna
Lenkiškai

vimas yra jau gavęs pilie
tines teises mūsų žemelėje. 
Geria visi, net moterys ne
nori atsilikti nuo vyrų. Nė 
vienos vardinės, laidotu
vės. didesnės iškilmės, ar 
tai būtų visuomeninio po
būdžio ar privataus, neap
sieina be “skaidriosios". 
Tuo tarpu žmonės labai 
mažai žino, kokią
skriaudą savo sveikatai ii 
tautai, tą degtinėlę mylė
dami. Čia bandysiu iškelti 
visas blogąsias ir gerąsias 
alkoholio savybes.

Mažas kiekis aikcm 
ypatingos žalos organiz
mui nepadaro. Žmogus da
rosi plepesnis, malonesnis, 
pasitikįs savo jėgoms ir 
būtinai nori jas pademons
truoti kiliems žmonėms. Į- 
sigėręs žmogus jaučiasi 
laisvas nuo visokio varžy
mosi. daro tai. Kas į gaivą 

Bet ir mažus kie- 
dažnai vartodamas.

pripranta prie al- 
r paskui turi, nori 

vartoti visą am- 
žmogus. negau- 

laučiasi 
nervinasi, ly- 

įp pripratęs prie 
. Taip begirkšnoda- 

bumelę”. prieina 
i le to. kad to ma

ma n bej ak in- 
i juo tolyn juo 

vartoti, kol galų 
pasidaro am mo-

nu o

ateina, 
kius 
žmogus 
koholio
ar nenori, 
želi. Toks 
damas alkoholio, 
nelaimingas, 
giai ka
pypkės, 
mas "po 1 
žmogus pi 
žo kit
Lkd. L Uejl

gale visa 
lio V€

Klaidingai žmonių yra 
manoma. kad alkoholis 
žiemos metu. dideliems 
šalčiams esant, gali ap
saugoti nuo peršalimo. A - 
ra žinoma, o galų gale ir 
patys vartotojai mato, kad 
išgėrus degtinės, 
raudonuoja, 
kraujas visas 
arčiau kūno 

jie daro dėlto jis lengviau gali at
šalti. Kraujo ir viso žmo
gaus temperatūra paleng
va krenta, ir toks “išgė
ręs ’ žmogus, ilgesnį laiką 
pabuvęs šaltyje, gali mir
tinai sušalti, o su negeru- 
siu tai rečiau pasitaiko.

Alkoholis, paimtas vi- 
beveik visas yra or- 
rno sunaudojamas — 

K3.xp TP 1H3. IS i H S. 
nepratusius ‘gerti 

degimas vyksta apie 12 
o pas pratusius — 6 

Deja iis vietoje mūsų 
Kai kurie dėl to 

kad degtinę galima 
ie kiekvieno valgio var- 

papildymui _ maisto, 
ųr-tu didele klaida.
5varto įamas 

laiką, veda prie 
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Šv. Kazimiero Lietuvių Parapijos Choras, Philadelphia, Pa. Pačiame viduryje sėdi kleb. kun. 
Ig. Valančiūnas, jo dešinėje kun. dr. Martusevičius, o kairėje varg. muzikas J. Mickūnas. Balan
džio 16 d. įvyks choro koncertas, vaidinimas ir šokiai. Šio parengimo pelnas skiriamas kelionei i 
Lietuvių Dieną Pasaulinėje Parodoje, New York. Rengėjai kviečia gausiai ateiti, pasigerėti gra
žiu koncertu ir vaidinimu ir linksmai praleisti laiką. Parengimas įvyks Šv. Kazimiero par. sve
tainėje. 331 Earp St.
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I Okupuotoje Lietuvoje

į Jacūnų valdinę mokyk
lą pernai buvo atsiųsta ti
kybai dėstyti katechete 
Pranė Krūminytę. Kadan
gi Jacūnų kaime gyvena 
beveik vieni lietuviai, tai 
ir tikybą katachetė dėstė 
lietuviškai. Tačiau kaip 
pastebi Vilniaus “Aidas”, 
tatai, matyti, nepatiko mo
kyklų inspektoriui, nes š. 
m. vasario 17 dieną Pr. 
Krūminytę jis pašalino. 
Tuo būdu Jacūnų mokyk
loje dabar ir vėl, netik visi 
dėstomi dalykai, bet ir ti
kyba dėstoma lenkiškai. 
Susirūpinę tuo reikalu ja- 
cūniečiai, išrinko savo de
legaciją: Juozą Tunkūną 
ir Danielių Urbanavičių, 
kurie kovo 8 dieną lankėsi 
pas Švenčionių mokyklų 
inspektorių ir prašė, kad 
jiems grąžintų katechete 
Krūminytę, nes jie reika
laują tikybą dėstyti lietu
viškai. Tačiau inspekto
rius jacūniškių prašymo 
nepatenkino ir pareiškė, 
kad jis neįeisiąs vaikų 
tuvinti.

5-

vo žygių kritika) žymiai 
sumažėja. Dėlto žmogus 
tampa savo žemesnių ais
trų vergu ir padar o viso
kių visokiausių nusižengi
mų.

Daug “išgeria” žmonės 
daugiau “pakelia”. Mano
ma. kad pripranta žmo-! 
gaus kūno nervų narveliai 
prie alkoholio, kaip ir prie su 
kitų nuodų. Juk žemaičių, 
patarlė sako, kad ir šuo 
kariamas priprantąs. Kad 
ir kaip organizmas pri
prastų, bet to pripratimo 
pasekmės yra biaurios. 
Netenkame tų brangiųjų 
tormuzų. kurie ypač jau
nystės gyvenime yra be 
galo svarbūs. Girtuoklis 
sielos gyvenimu ir proto 
atžvilgiu stovi daug že
miau, negu abstinentas. 
Pirmiausia nukenčia nuo 
alkoholio žmogaus smege
nys — nervai, dėl to atsi
randa virpėjimai, nuolati
niai drebėjimai rankų, ko
jų ar galvos, įvairių kūno 
dalių paralyžai. Dažnai 
pas girtuoklius ir akys nu
kenčia, ypač nuo “sama- 
gono” ir “mėlynosios”, nes 
jie daug nuodingesni už į 
paprastą “skaidriąją”, iri 
nepaprastai nuodingi re- ■ 
gėjimo aparatui — žmo- ■ 
gus apanka. Didžiausius 
pakitimus alkoholis duoda 
kraujo induose, inkstuose 
ir širdyje. Tie organai 
žmogui labai svarbūs, ir 
jei jie susirgę, tai žmogui 
gyvenimo nėra. Labai daž
nai paveikia kraujo indus 
taip, kad gaunasi indų už
degimas, ir neretai tai yra 
nuomario priežastimi. Pas 
girtuoklius širdies siene
lės kinta, atsiranda jose 
daug riebalų, širdis nutun
ka. pasidaro didelė tinginė 
ir darbui nebetinka. Po to 
susirgęs tokia liga, kuri 
reikalauja iš širdies didės- gausime tik tada, jei nebū- 
nio darbo (plaučių uždegi- sime pripratę prie jo. Dėl 

to alkoholį nuolat varto
dami. atimame sau bran
gų vaistą, kuris tam tik
rais atvejais gali paveikti 
taip gerai, kaip nė vienas 
kitas vaistas.

Kaip matome, alkoholio 
vartojimas — girtuoklia
vimas nieko gero nežada, 
bet traukia žmones, tautas 
į ligas. į proto nusilpimą, 
išsigimimą, skurdą. Dėl to! 
jaunieji žmonės turi ne
vartoti alkoholio, norėda
mi patys būti sveikesni, 
susilaukti sveikos ateinan
čios kartos ir tinkamos pa
garbos iš jos.

Mokytojo Sauvaliavimas
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« Followthe value-wise
refri^erator buyers—"Shop them 
all. Make a note of claims. Then 
see Hotpoint?
į Be sure that the refrigeratc 
you buv has ai! the modern im 
provements which make rea 
value.Hotpoir.t's Vaiue Y ardstick 
shows the 36 important features 
you can have at no extra cost.
*• Check up before you sigr. up. 
Come in today and check up on 
the new 193° Hotpoint Electric 
Refrigerators.
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Vilniaus “Aidas” rašo, 
kad pernai rudeni Rudnios 
kaimo (Varėnos valse.) 
lietuviai gyventojai kartu 

kitais parapijiečiais
prašė Vilniaus arkivysku
pą. kad jų mokykloje bū
tų tikyba dėstoma lietuviš
kai. Mokytojas Velička, 
kai gavo apie tai praneši
mą, supyko. Kvietė pas sa
ve pasirašiusius tėvus ir į- 
vairiai atkalbinėjo savo 
parašus atšaukti. Priešin- 

; gu atveju pažadėjo visus 
pasirašiusius apskųsti pro
kurorui ir sakė visi gausią 
bent po pusmetį. Tačiau 
po visų audrų, kurias per
gyveno rudniškiai. vis dėl
to mokytojas Velička ti
kybą pradėjo dėstyti lietu
viškai.

Bet neilgai trukus, III ir 
IV skyriuose vėl tikybą

tur atsidūrę sunkiai besu- 
rasdavo ramesnę apsigy
venimo vietą. Todėl beveik 
visi darė žygius ir rašė sto-i 
rastoms prašymus, kad vėl 

t leistų jiems sugrįžti į jų 
! nuolatines gyvenimo vie
tas. Deja, nė vienas jų pra- 

i šymas nebuvo išklausytas. 
Pagaliau, tie treji metai 

kai kuriems tremtiniams 
jau yra pasibaigę ir jie da- 
bar grįžta į savo pirmąsias 
vietas. Šiomis dienomis su
grįžo: Marija Vaitulionie
nė, Petras Vaitulionis, Vy- kainuoja tik 75c. Jo garite

i

pradėjo dėstyti lenkiškai, 
tiktai I ir II skyriaus mo
kiniams, kurie dar nieko 
lenkiškai nesupranta, dės
to lietuviškai.

Nedėstydamas mokyklo-. 
je lietuvių kalbos, moky
tojas Velička dar paskuti
nėmis dienomis ėmė gra
sinti ir tiems vaikams, ku
rie namie pasimoko lietu
vių kalbos, arba pasimoko 
skaitydami laikraščius.

Š. m. kovo 7 dieną, ieško
damas lietuviškų knygų 
jis iškratė mokykloje šių 
vaikų lagaminėlius: Vinco 
Juknevičiaus, Jono Kaziu- 
konio ir Andriaus Narkau- 
sko. Pas vaikus lietuviškų 
knygų nerado, tik pas vie
ną paėmė lietuviškai rašy- 

i tą sąsiuvinį.
Sąryšyje su šiuo įvykiu, 

minėtų vaikų tėvus moky
tojas pasikvietęs mokyk
lon išbarė ir liepė lietuvių 
kalbos vaikų nemokyti, į 
pažymėdamas, kad už tai 
tėvai būsią nubausti.

I

mai. Pastebėta, kad alko
holikių motinų vaikų mir- 

i tingumas yra kur kas di- 
'• dėsnis negu nealkoholikių. 
; Alkoholikių tėvų vaikai la
bai nukenčia. Svarbiausios 

; su tėvų girtuokliavimu su
rištos vaikų ligos yra ra- 
chitas (sukatas), džiova ir : yra ištrėmusi iš vadinamo- 
proto ligos. Vaikai turi I jo Lietuvos palinijo ruožo 
prakeikti tokius tėvus, ku
rie savo girtuokliavimu 
sumažino jų sveikatingu-

; mą.
Į Alkoholis yra vartoja-
• mas daugeliui ligų gydyti, 

s ypač užkrečiamoms li-
■ goms. Kai kurie sako, kad 

■1 prieš gripą geresnio vais
to nesą, kaip spiritas (liep
žiedžių arbata su 30 gramų 
spirito). Bet tą gerą alko
holio naudą ligoms gydyti

I
mas), širdies silpnumas y- 
ra dažniausia mirties prie
žastimi. Inkstai susitrau
kia. susiraukšlėja ir nebe
tinka savo darbui, nebeiš- 
skiria šlapumo kiek reikia, 
visas vanduo lieka kūne, ir 
žmogus paskęsta pats savo 

i skysčiuose.
Chroniškos ligos, kaip si-Į 

filis, džiova, vėžys alkoho
likus dažniau aplanko. Y- 
pač kenkia chroniškas al
koholizmas kūdikiams. 
Pasireiškia kūdikių neda-

X - ugimas, dvasinių galių 
į , n ei šsi vystymas, nervingų
jų j mas. nuomaris ir kiti psi- 
4 chiniai bei fiziniai trūku-

I

1

Grįžta Lietuvių Tremtiniai

MEDUS

lie-

Grynas bičių medus, 
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
— įsigyk kvortą me- 

s daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta

kil

I

tautas Barysevičius, Elena gauti “Darbininko” 
Sintkevičiute, Kazys Duk
sa ir Rožė Žydelienė.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
Kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
■ ai verti skaitytojų paramos.

adm.
368 W. Broadvvay, So. Bos
ton, Mass.

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

$3.00

I

Prieš porą, trejetą metų; 
lenkų administracinė vai-į 
džia (apskričių Storastos)

“2. P.”

visą eilę lietuvių gyvento-: 
jų, daugiausia inteligentų,,; 
kurie ten gyveno, uždarius 
vietos lietuviškas mokyk
las ir skaityklas, kaip be
darbiai. Turimomis žinio
mis, buvo ištremti šie as-į 
mens: 1) Vincas Baniulis,!
2) Vytautas Barysevičius,
3) Salomėja Baranauskai
tė, 4) Vaclovas Biekša, 5) 
Valerijonas Bučelis, 6) Jo
nas Čepskas, 7) Stasė Da- 
mutytė, 8) Kazys Duksa, 
9) Stasys Grigonis, 10) 
Vincas Kadziauskas, 11) 
Elena Sintkevičiūtė, 12) 
Kietas Peciulevičius, 13) 
Juozas
Juozas Šimukonis, 15) Ma
rija Vaitulionienė, 16) Pet
ras Vaitulionis, 17) Rožė 
Žydelienė ir kt. Jie ištrem
ti 3 metams už 30 kilomet
rų. Pagaliau, praėjusiais 
metais palinijo ruožo iš- 

■ pietus visoje Vilniaus vai
vadijoje, visi tremtiniai 
iškelti dar toliau.

1 Suprantama, tų tremti- 
: nių gyvenimo sąlygos bu- 
|vo nepakenčiamos. Žymi 
j jų dalis buvo atitraukti 
i nuo savo šeimų, ūkių ir ki-

Šidlauskas, 14)

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
radieniais 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 metu 
“Darbininko” kaina atpiginta:

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

UŽSIENIN:

v
»

$3.00
$1.50
$1.50

EaHAMBURG-AMERICAK IINE^Z 
ŠpcJmorth german iioyd®

II

Metams.........................................$4.00
Pusei metų.................................$2.00
Sykį į savaitę metams................ $2.00

“DARBININKAS
366 W. Broadway
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Beckas ultimatumų nebesvaido: jis pats atsirado 
tūpčiojančių eilėje. Bet norėdamas išlaikyti Lenkijos, 
kaipo “didžiulės valstybės” toną, Beckas net tragiš
kiausioj savo tėvynės valandoj neišvengia pasigailėti
no komizmo. Beskaitant spaudoje apie anglų-lenkų mi- 
litarinę sutartį, vienu punktu tenka keistai susidomė
ti. Girdi, Anglija padės Lenkijai, bet ir Lenkija padė
sianti — Anglijai. Čia tenka gailestingai nusišypsoti. 
Kuomi Lenkija gali Anglijai padėti? Laivyno ji kaip ir 
neturi, pinigų dar mažiau, o jos kal inė pajėga nė ištolo 
neprilygsta galingai vokiečių karo mašinai. O bet gi 
Beckas, atvykęs į Londoną, sumanė Angliją suraminti 
ii- pareiškė, kad “ir Lenkija savo ruožtu teiks Anglijai 
pagalbos”. Galima įsivaizduoti, kiek anglų diplomatai 
turėjo parodyt valios pajėgumo, kad išlaikytų bent pa
kenčiamai rimtą nuotaiką.

Tyčiotis iš artimo bėdos lyg ir nederėtų, bet kad 
tas “artimas” pridirbo ne tik kvailų, o ir blogos valios 
žygių prieš visus silpnesniuosius savo kaimynus, tai 
vien pašaipos žodis toli gražu permažas jam atsilygi
nimas. Beckas, pirmiau ėjęs Hitlerio lakiejaus parei
gas, dabar tūpčioja prieš tuos, kuriems tiek kruvinų 
skriaudų yra padaręs. Jam, išdidžios Lenkijos atsto
vui, gal ir nejauku prašinėti pias visus pagalbos, bet ar 
jis pažįsta sarmatą, tai labai abejotina. Jis visai natū
raliai elgiasi pagal hotentotiškai - lenkišką logiką: jei 
aš kitą skriaudžiu, tai viskas tvarkoj, bet jei kits ma
ne skriaudžia, tai net visi mano nuskriaustieji privalo 
mane gelbėti. Tokios, mat. didelių ponų privilegijos.

Lenkams iš tiesų labai riesta. Anglija, tiesa, duo
da jiems šimtą milijonų paskolos, bet ta pašalpa atei
na vėlokai. Kol tie pinigai bus sunaudoti ginklams nu
sipirkti, Hitleris jau bus lenkus nugalėjęs. Bet ir čia 
Beckas dar nori išsisukti, ant dviejų kėdžių atsisėsti. 
Jis, tipišku lenkų suktumu (šiuo atveju labai vaikiš
ku), pareiškia, kad sutartis su Anglija gintis prieš 
Hitlerį, nė kiek nepriešinga bendro nepuolimo sutar
čiai, kurią anuomet lenkai su vokiečiais buvo padarę! 
Tačiau Hitleris kitaip į tai žiūri. Jis griežtai Becką 
perspėja, kad Lenkija pasileidusi ant plono ledo čiuži
nėti. Tokie neapdairūs drąsuoliai namo nebesugrįžta. 
Ir be Hitlerio perspėjimo Beckas tai žino. Jis puldinė
ja šen ir ten, net pas tuos paniekintus mažus kaimy
nus, kurių kūną baltasis aras nuo seniai jau lesa. Da
bar ir Lietuvos pagalba būtų kaip tik į sykį. Deja, po
nas pulkininkas čia parodo daug r.eprieteklių: ir atei
ties nepermatė. ir praeitį mėgina užmiršti. Spjaudė į 
šulini kiek tinkamas, dabar nėr iš kur atsigerti. Sugrį
žo ožka pas vežimą. K.

Gyvename Barbarizmo Laikus
Palyginant šių dienų įvykius su Europos istorija 

prieš 30 ar daugiau metų, tenka pripažinti, kad taip 
vadinamoji civilizacija, bent oficialiniu atžvilgiu, vi
siškai nusmuko į barbarizmą. Gyvename tikro bandi
tizmo laikotarpį. Išsivystė kažkokia laukinė mada pa
stoti žmonėms kelia su revolveriais ir atiminėti jų tur
tą, ar net ir gyvastį. Tas pat daroma ir tarptautinėj 
politikoj. Vos spėjo kiek staptelti terorizavęs Europą 
Hitleris, tuojau kitas jam panašus avanturnikas Mus
solini banditiškai užpuolė mažutę Albaniją ir paėmė 
ją į savo “globą”. Taip bent sakėsi padarysiąs, bet ka
da Albanijos karalius Zog geruoju nepasidavė ir buvo 
priverstas pabėgti į Graikija, Mussolini jaučiasi turis 
išrištas rankas ir pasiima Albaniją, kaip andai pasiė
mė Etijopiją.

Tas viskas buvo padaryta barbarišku būdu: be jo
kios priežasties, be paskelbimo karo, lygiai kaip buvo 
daroma totorių, viduramžių laikais. Tiesa, Napoleonas 
J elgėsi kiek panašiai į Hitlerį ir Mussolini. bet jis bent 
paskelbdavo karą ir surasdavo tam nriežaščių. Bis- 
markis ėjo tuo pačiu keliu. Plėtė Vokietijos ribas gro
bimo priemonėmis, bet vis dėlto prisilaikydavo forma- aiškiai nepatenkintas. Pastebima kažkoks įtartinas 
lumų. Be to, ir padarytųjų sutarčių Europos diplomą- vokiečių armijos judesys ir spėjama, kad sekamas Hit- 
tai vis dolto prisilaikydavo. Gi šiais laikais nė duotas lerio žygis bus nukreiptas prieš Lenkiją. Ar lenkai 
žodis, nė formaliai sudarytas dokumentas nieko nebe- šoks muštis, ar geruoju Hitleriui pasiduos? Nuo to 
reiškia. Viskas laužoma be mažiausios sarmatos. Iš 
tiesų, pasaulio politikos lygis nukrito iki žemiausio 
laipsnio. Sugrįžo barbarų ir banditu laikai. Dabar net 
tokios mažos, bet rimtos valstybės, kaip Olandija. Da
nija. Šveicarija, kuriu nepriklausomybė amžiais buvo 
saugi, smarkiai susirūpino, kad ir jos nesusilauktų 
Austrijos ir Čekoslovakijos likimo. I

J. Mažeika.

2. PRAMONĖ
Pramonės įmonių skai

čiumi Klaipėda buvo ant
roje vietoje po Kauno. 
Prieš prisijungiant prie j 
Lietuvos Klaipėdoje stam
biausia pramonės šaka bu
vo medžio apdirbimas: — 
statybos medžiaga, fanie-i 
ra (play wood)), celiulio
zė ir degtukų šiaudeliai. 

„ Prisijungus prie Lietu
vos, atsidarė daugelio nau
jų pramonės gaminių rin
ka. Gamyba kasmet smar
kiu tempu auga, štai kele
tas davinių: 1931 m. buvo 
160 pramonės įmonių su 
7,126 
m. buvo aciijivuvc į . ... . — , , wo . .T , u- • vo į Klaipėdos krašto įmo- monių su 8,440 darbiniu-1 1 x., _x. ,, m-’? u nes, galima tik spėti, kadkais 1937 m. buvo 204 pra- x . , -.o/A-tos skolos sieks 30—40 mi- mones įmonių su 10,116 ... ... . „ , ,, , . . ; lijonų litų. As manau, kaddarbininkais. • - x •TZ . pasirašytoje sutartyje nukartu su Klaipėdos pra- 1 . . , ■ ,. . . matytuose dar prieduosemones užnugario gaminių . , .. , . .. .. ° . j-j- tvarkyti ekonominius, pi-suvartojimo augimu dide- x -

■J ° hnftrhnc ir laiauo hacta
ja ir miesto gyventojų 
skaičius. 1923 m. Klaipė
doje buvo tik 18,000 gy
ventojų, o jau 1937 m. apie 
52,000 ir 1939 m. pradžioje 
apie 60,000. Tą staigų mie
sto augimą geriausia cha
rakterizuoja miesto staty
ba ir plytų suvartojimas. 
Esamų 12 plytinių nespė
jo pagaminti reikalauja
mo plytų skaičiaus. 1935 
m. pagaminta 6,5 mil. ply
tų už 399.000 lt., o 1936 m.
9 mil. už 608.000 lt.

Be didėjančios statybas 
medžiagos gamybos dar 
1926, 1927 m. įsisteigė
nauji tekstilės, tabako ir 
maisto fabrikai. Jau 1936 
m. Klaipėdos krašte veikė
10 tekstilės įmonių, kurios
pagamino 1,243,000 metrų 
vilnonių audinių už 23.386. 
000 litų. c

Vertės atžvilgiu pirmąją - ~ f 

vietą pramonėje užima Kokios Barcelonoje Buvo Įtaisytos Kankinimo Vietos?
maisto produktų ir skane-i ' c ■*
siu gamyba:

1935 m. pagaminta už 
26.000.000 litų; 1936 m. pa
gaminta už 29.000.000 litų.

Iš viso Klaipėdos krašte 1 
kasmet buvo pagaminama 
apie už 100.000.000 litų, iš 
kurių naujoji tekstilės ir 
maisto pramonė pagamino 
gėrybių už 50.000.000 litų, 
duodama uždirbti darbi
ninkams apie 20.000.000 li
tų. Vidutinis darbininko 
mėnesinis uždarbis didėjo: 
1935 m. buvo 150 lt.; 1936 
— 177 lt., o 1938 — 200 It.

Jei tos didžiosios pramo
nės įmonės būtų privačios 
žydų, vokiečių, mes jų ne
sigailėtume. Deja, daugu
ma jų buvo įsteigtos ir va
dovaujamos lietuvių, kaip 
tai: “Maistas” A. B., “Pie
nocentras”, “Balticum”, 
“Medis”; antros buvo Fi
nansų Ministerijos nupirk-1

tos bankrutuojančių pra
siskolinusių vokiečių: fa
neros fabrikas “Bisdom 
und Zoon”, Viešvilės me- 

jdžio įmonė ir daug kitų; 
‘trečios turėjo pasiskolinu- 
'sios dideles pinigų sumas 
iš “Lietuvos Banko” ir iš 
kitų lietuviškų bankų: tek
stilės fabrikai “Klaipėda”, 

; “Liverma”, “Lana”, Lietu
vos Medvilnės Manufaktū
ra (pirmos trys žydų va
dovaujamos), 
celiuliozės fabrikas, laivų 
statybos įmonė “Linde- 
nau” ir k.

j Tikslių davinių dar nepa- 
, . • • i • moc skelbta, kiek Lietuvos vy-daroinmkais 1936 S..... - • nausybe ir bankai įnvesta-193 pramones j-i ■ č’i ■ - j i -+ ■
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Pagėgiuose, Šilutėje ir 
i Klaipėdoje (visur pastaty
si gražūs, nauji rūmai). 
iDaug gyvumo Klaipėdos 
lietuvių veikiman įnešė į- 
steigus čia universitetą — 
Prekybinį ir Pedagoginius 
institutus. Be to, dar čia 
plačiai veikė Amatų moky
kla, Muzikos Konservato
rija ir Valstybės Teatras. 
Ar leis dabar toms švieti
mo įstaigoms veikti? Aiš
ku ne! Kam sunaudos pui
kiuosius lietuvių pastaty
tus rūmus? Vokiškoms 
mokykloms? Kur dings ke
li šimtai lietuvių mokyto-

Klaipėdos jų? Paaiškės vėliau.
4) VASARVIETĖS —

j Baltijos pajūry gražiau
sios ir ramiausios vasaro
jimo vietos yra: Nida, 
Juodkrantė, Smiltynė 
(prie pat Klaipėdos) ir Gi
ruliai (kur beveik vien lie
tuviai turi pasistatę vasar
namius). Kuršių Nerijos 
(Smiltynę, Juodkrantę ir 
Nidą) puošia aukštos smė
lio kopos, žaliuojančios 
aikštės, kalnai apaugę pu
šelėmis ir gražūs vaizdai į 
Kuršių Mare ir į Baltijos 
jūrą. Kuršių Nerijos va
sarviečių paplūdimo smė
lis minkštas, smulkus, o 
vanduo labai tyras ir šva
rus, nes čia nevaikščioja 
jokie laivai. Daugelį vasa
rotojų čia atviliodavo ir 
didingieji Nerijos elniai,

lietybės ir laisvo uosto rei
kalus tas sumas nutartų 
atmokėti Lietuvos vyriau
sybei. ir bankams. Lauksi
me paskelbiant tų priedų 
tai tiksliai paaiškės, ar Vo
kietija Lietuvą apiplėšė ar 
tik “vadavo” savo tautie
čius.

3. ŠVIETIMAS —
Klaipėdos krašte atitau- kurių ten yra apie 200. Kas 

tinimo darbas buvo vykdo
mas per mokyklas ir orga
nizacijas. Kadangi autono
miškose pradžios mokyk
lose buvo dėstoma vokie
čių kalba, tai lietuvių mo
kyklų draugija pradėjo 
steigti privatines pradžios 
mokyklas. Iki 1939 m. to
kių mokyklų jau buvo į- 
steigta apie 70 ir jos turė
jo pasisekimo vietos žmo
nėse. Aukštesnių mokyklų 

*. i (kaip high school) buvo

vasarą tuos kurortus ap
lankydavo tūkstančiai va
sarotojų iš užsienio, ypač 
iš Vokietijos. Su Klaipėdos 
krašto vasarvietėmis nus
tojome ir milijoninių už
sienio valiutos įplaukų.

Nėra ko nė kalbėti, kiek 
nustojome derlingos že
mės, gražiai išdrenuotų 
laukų, kiek istorinių vieto- 
nių (Rambvnas) ir kiek 
ten gyvenančių sąmonin
gų lietuvių.

i vanduo. Kalinys visą laiką 
buvęs tuo vandenimi iš vi
sų pusių apliejamas. Tuo 
būdu drabužiai visą laiką 
buvę šlapi. Kad įspūdis pa
sidarytų dar stipresnis,

Laikraščiai dabar prira
šo tiesiog netikėtinų daly
kų apie Barcelonos kanki
nimo vietas, tačiau tai nė
ra kokie prasimanymai, o 
tiesa. Vienas prancūzų
žurnalistas sakosi pats tas visą laiką blykčiojęs ly- 
vietas apžiūrėjęs. Jos bu- giais tarpais elektrinis ži- 
vusios įtaisytos Sanjuano 
vienuolyno rūsiuose. Visas 
tas kankinimo vietas pran- 

( cūzų žurnalistas paskirstė 
į penkias rūšis. Pirmoji — 

į tai paprastos cementinės 
kamaros, tačiau tokios že
mos, kad kalinys joje ne
galėjęs išsitekti stovėti. 
Atsigulti joje taip pat bu
vę neįmanoma, nes grin
dys buvusios išklotos aš
triais akmenimis. Antros 
rūšies kankinimo vieta bu
vusi tamsus požeminis ur
vas, iš kurio visų sienų bu- 

i vęs paleidžiamas šaltas

Bet įdomiausias klausimas, kaip Hitleris pasielgs 
su Lenkija. Nėra abejonės, kad Hitleris prie jos jau tai
kosi. Perspėjo, kad susidėjus su Anglija pastato Len
kiją vokiečių neprietelių eilėje. Lenkija mėgina vaidin
ti dvigubą rolę: susibičiuliavo su Anglija, bet lyg a- 
bėjodama. ar gaus iš britų greitos paspirties, ji mėgi
na teigti, kad ir su vokiečiais nenutraukusi draugingų 
santykių. Tokia neaiškia Lenkijos pozicija Hitleris

klausimo gali priklausyti dar kitas visą pasaulį jaudi
nąs klausimas: ar kils naujas karas, ar su lenkų kori
dorium bus taip pat greit baigta, kaip su Austrija, Če
koslovakija. Klaipėda ir Albanija? Veikiausiai taip iš
eis, kad lenkai tik vieni stos prieš vokiečius ir turės 
mažių mažiausiai atiduot Hitleriui Dancigo koridorių, 

i Sileziją ir Poznanių. K.

būrelis. To vienuolyno so
de surastas trečias raudo
nųjų įtaisytas kankinimo 
būdas. Kalinys buvęs įde
damas į ankštą medinę 
skrynią, kurioje jis nega
lėjęs nei pasijudinti. Jo 
galva buvusi įstatoma į 
tam tikrą laikytuvą, o a- 
kių vokai buvo įspaudžia
mi į tam tikrus varinius 
žiedus, kad nebūtų galima 
užsimerkti. Taip ištemp
tam kaliniui į akis buvusi 
paleidžiama 250 žvakių 
stiprumo elektros šviesa.

Kitame vienuolyne buvo 
atrastos dar šiurpulinges- 
nės kankinimo vietos. Čia 
buvo taip vadinama haliu- 
nacijos kamara. Kalinys 
buvęs uždaromas į tokią 
kamarą, apšviestą labai 
stiprios šviesos, metančios 
ant sienų visokius vaiz
dus. Žaibai, ratai ir kitos 

! figūros čia susipindavu- 
| sios į baisų reginį. Paga
liau buvo atrasta kamara 
iš grynos geležies, kurioje 
kalinys buvo kankinamas 
nuolatiniu perkūno dundė
jimu. Tas trenksmas bu
vęs sukeliamas viršum ka
maros geležinių lubų riti
nė jamų geležinių kulkų. 
Užsienio laikraščiai rasoj

I

Inteligento vardas šiuo ri būti vienas: — jis reika- 
metu yra labai populiarus, lingas “draugų”. O ge- 
Juo daugelis norėtų būti' riausi ir maloniausi drau- 
ar bent arčiau su 
gentais bendrauti.

Kuri tauta turi perma- pirmiausia kris akin — 
žai veiklios inteligentijos knygų lentynos. Ant jo 
— toji tauta sakoma yra lentynų nebus menkaver- 
nepažangi ir tamsi. Jčių, bet gerų knygų: jis

Tačiau inteligento sąvo- neturi laiko su tokiomis 
kos supratimas pas dange- knygomis gaišti. Be to, 
lį yra žymiai skirtingas, i menkos vertės knygos že- 

Vieni nori inteligentą at- mina jo savininko vardą, 
skirti iš viršaus, t. y. kaip Nes yra pasakyta — “pa- 
jis atrodo iš paviršiaus,! sakyk ką tu skaitai, o aš 
kaip apsirengęs, kaip vaik- pasakysiu — kas tu esi!” 
što, sveikinasi ir tt. Kiti— 
kokį jis užsiėmimą turi, 
kokį darbą dirbą, kokios ’ 
yra profesijos. Dar kiti 
žiūri, kaip žmogus žiūri į 
visuomeniškus ir viešuo
sius klausimus, ir kiek ir, 
būtent, kaip tie reikalai 
jam šiuo metu rūpi?

Tačiau čia tenka tik tiek 
pastebėti, kad inteligento 
sąvoka apibudina du vy
riausi pažymiai, būtent,I 
protas ir valia.

Siauriau ir aiškiau paė
mus tektų pabrėžti, kad 
inteligento asmenį privalo 
pažymėti pirma: —
— Tvarkingumas. Jis tu

ri būti tvarkingas savo už
siėmime, šeimoje. Todėl 
jis turi būti dorovingas, 
visur ir su kiekvienu tei
singas. Jis visuomet iš
klausys kito pastabos ar kalams. 
paklausimų; jis visada, Taigi, kaip matome susi- 
kam bus reikalinga, pa- daro jau čia tikras 
aiškins; stengsis nesivėlin- gaus inteligento idealas, 
ti atsakydamas į laiškus ir kurio turėtume kiekvienas 
žinoma — niekad nepa- siekti ir ilgėtis.
mirš atsakyti. Kur reiks Inteligentu gali būti ne 
atsilankyti asmeniškai — tik išsimokslinęs žmogus, 
jis niekad nesivėlins. , Svarbiausia tur būt bus iš- 

Antras inteligento požy- siauklėjimo reikšmė. Pa- 
mys — tolerantingumas. prastas, rankų darbo žmo- 
Jis su visais elgsis lygiai, 
nors kas nors iš būrio ar 
draugijos būtų su juo vi
sai priešingos nuomonės daugelį 
ar pasaulėžiūros, jis į patį 
žmogaus asmenį visada 
žiūrės su tam tikra pagar
ba. Jis nekels aikštėn to
kių klausimų, kurie, čia e- 
sančio asmens nuomonę 
pajuoktų ar tyčia įžeistų, 
nors būtu dėl kokio klausi
mo ir keliamos atviros dis
kusijos. Labai žymus ne 
tik inteligento — bet ir 
kiekvieno žmogaus — po
žymis, tai jau mandagu
mas. Mandagus turi būti 
ne tik su moterimis, bet ir 
su kiekvienu žmogum, su 
vargšu, bedarbiu ir išmal
dos prašančiu. Su neišma
nančiu ar klystančiu. Kar
tą ėjo traukinys iš Nevv 
Yorko Philadelphijon. Vie
na ponia užėmė vietą vago
ne, kurios priešais sėdėjo 
ponas. Netrukus ponas iš
siėmė cigarą ir užsirūkė. 
Ponia sukosėjo. Bet tatai 
negelbėjo. Tada ji kreipė
si į nepažįstamąjį, saky
dama — “tur būt tamsta 
esate svetimšalis, kad ne
žinote, kad traukiny yra 
vagonas rūkantiems?” 
Tuomet ponas priėjo prie 
lango ir per jį išmetė sa
vo cigarą.

Bet koks buvo Nevv Yor
ko ponios nustebimas, kai 
jai konduktorius pasakė, 
kad ji buvo ką tik užėmu
si vietą privačiame gene
rolo Grandto vagone!...

Toliau inteligentas neno-— 
kad šitais būdais iš kalinių 
pasisekdavę išgauti visus 
norimus prisipažinimus.

i “Ž. P.”

inteli- gai yra — Knygos. Jei teks 
• užeiti inteligento būtan —

t

I

i

Dabar yra knygų, tiek, 
kad galima jose “paskęs
ti”. Dabar ištisas lentynas 
galima apkrauti įsigyjant 
tik pačias geriausias. In
teligentas negali apsieiti 
be savo knygų lentynos. 
Jis visokiais klausimais 
turi čia pat gauti išsamių 
atsakymų, kuriuos jam 
gali padėti išaiškinti geros 
knygos.

Dar inteligentui turi rū
pėti visuomenės gyveni
mas. Jam turi rūpėti visos 
visuomeninio gyvenimo 
žaizdos ir turi būti jo gal
voje būdai — toms žaiz
doms raminti ir gydyti. In
teligentas negali būti ego
istas. Kito žmogaus skaus
mas ir jį turi jaudinti. Jis 
turi būti pakankamai jau
trus žmogaus vargui ir rei-

žmo-

gus, gali būti doresnis, 
tauresnis, tvarkingesnis ir 
net mandagesnis — už 

į ėjusių mokslus 
žmonių. Todėl tokiam dar
bininkui labiau tiktų inte
ligento vardas, kaip ko
kia išdidžiam “mokslinin
kui”.

0 Vis Dėlto Rusai Tebetiki

Buvęs bolševikų bedievių 
vadas Jaroslavskis tvirti
na, kad dabar Sovietų Ru
sijos miestuose tikinčiųjų 
yra 30 , o kaimuose —-du 
trečdaliai visų gyventojų.

Bažnyčių uždarymas, sa
ko jis, tai dar ne tikėjimo 
sunaikinimas. O tai, svar
biausia, dėl to, kad tebėra 
neparaližuotas dvasiškių 
veikimas.

Popai nebeturi cerkvių, 
bet jie pasiliko ištikimi ti
kėjimui, išvedžioja Jaros
lavskis. Jie pasidarė “ke
liaujančiais popais”. Tok
sai keliaująs popas su sa
vimi neša visą reikalingą 
mantą savo “keliauninko 
portfelyje”: šventą indėlį, 
truputį duonos ir vyno bu
teliuką Komunijai. Jis eina 
iš kaimo į kaimą.

Jeigu į kokį kaimą užei
na po metų kitų, jis ap
krikštija visus tuo laiku 
gimusius kūdikius, laimi
na naujai susituokusius ir 
t. t. Taigi, nors cerkvės ir 
uždarytos, popai žmonėms 
tebėra reikalingi, kaip bu
vę.

Didžiausia apgavystė v- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.
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Pasaulėžiūra paprastai 
vadiname žmogaus pažin
ias į pasauų ir gyvenimą. 
Ji gan būti suprasta ir 
siauresne prasme, būtent, 
kaip pažiūros tik į gyveni
mą. įuo atveju turėsime 
vadinamąją gvvemmoziu- 
rą. j ei pasauieziura sta to
si pasauno prasmes, tikslo 
ir tam tikslui pasiekti 
priemonių klausimą, tai 
gyvenimoziūra tvarko 
žmogaus dorinį veikimą, 
atremtą į vienokią ar kito
kią pasauieziurą. Taigi, 
pasirodo, jog pasauLeznu~ 
yra daugiau teorijos aaiy- 
kas, o gyvenimoziui a — 
praktikos. Kaioeaamas a- 
pie Katalikiškąją pasauie- 
ziurą, ją suprasiu daugiau
sia piatesniąja prasme, 
nors kai kur, ypač grynai 
praktiniuose klausimuose, 
teks pasigauti ir Šiaures
niosios prasmės.

Kai kam gali atrodyti, 
jog iš viso katalikiškosios 
pasaulėžiūros, kaip tokios, 
nėra, o galima kalbėti tik 
apie katalikiškąją religiją. 
Juk faktiškai katalikai, 
nors ir išpažįsta vieną ir 
tą patį tikėjimą, yra įvai
rių pasaulėžiūrų ir dar į- 
vairesnių gyvenimožiūrų. 
Vieni aiškiai simpatizuoja

KataiiKų 
JOS 

atsKiei- 
sšios naujos 

doktrinos
kurios įsnyia

Klaipėdos uosto akmeninis molas, per kilometrą 
įsikišęs Baltijos jūron. Ramios jūros vaizdas prieš 
sauiėleidį.

Taigi, liūdna žmoni jos j tylėti ir šventai paklusti 
tragedija, kuri prasidėjo • nekontroliuojamam auto- 
a ntropocentrizmo įsigalė- ritetui. Bet norisi paklaus- 

-------j- i—->įti, kas nuolat žygiuoja kul
tūrinės kūrybos avangar- 
ide, kovodamas su rutina 
i ir konservitizmu, kas 
’griauja išsekusias išsigi- 
■ musias sistemas, kas pra- 
' mina žmonijai kelius į 
! naujus laimėjimus, kas, 
(Pagaliau, kuria naujas e- 
į pochas ? Atsakymas tėra 
i vienas. Neuniformuoti, pa- 
jgal vieną modelį sukirpti, 
be iniciatyvos ir savo min
ties žmoneliai, bet tvirtos 
moralinės ir intelektuali
nės asmenybės. Langbeh- 
nas pastebi, kad katalikiš
koji asmenybė yra tas ži
bintas, kuriame žiburiuoja 
Kristaus asmenybės švie
sa.

jimu, geriausiai įrodo, kad 
teocentrinis pasaulio prin
cipas nesunaikinamas.

Antras reikšmingas ka
talikiškosios pasaulėžiū
ros principas yra asmeny
bės ir žmogaus laisvės iš
kėlimas. Katalikiškoji pa
saulėžiūra pripažįsta abso
liučią asmenybės vertę. 
Valstybė, jos supratimu, 
turi garantuoti piliečiui 
pakankamas sąlygas išsi
ugdyti pilnutine asmeny
be. ši katalikiškosios pa
saulėžiūros pažiūra dabar
tiniu metu ypač sueina ko- 
lizijon su totalitariniais 
režimais, kuriems mieliau 
valstybėje turėti besielių 
automatų ir manekenų 
gaujas, kaip tvirtų ir gal
vojančių asmenybių disci
plinuotą bendruomenę. 
Girdi, tokia bendruomenė 
su savo individualistiškais 
polinkiais ardanti tautos 
vienybę, reiškianti savo 
nuomonę ten, kur reikėtų

50 Metų Painoka
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rasėms, visoms tautoms ir 
visiems laikams. Kiekvie
na tauta ir kiekvienas lai
kas pagai jam. statomas 
prooiemas turi pareigos 
dorinį kacaiiKiskOjo ukvji- 
nio branduolį nuosekliai, 
taigi, ir lojaliai įsinterpie- 
luoli, piiiuin-iiiči gy velia
ma jai tikrovei ir is antros 
puses praturtinti jį savo 
laimėjimais. mat, nors 
musų tikėjimo pagrindine 
doktrina savyje yra pilnu
tine tiesa, Dėt vis ueito to- 
omai neišvystyta ir avi to 
zeikaiaujant iš
nuoiatimų pastangų 
naujų ganmyoių 
aimo aaroe. 
Katalikiškosios 
galimybes,
Katalikų sąmonėje ypač i- 
aeaiogimų Krizių metu, ir 
yra minėti iaiKO laimėji
mai. Taigi, šita prasme ka- 
tauxišKoji pasaulėžiūra y- 
ra nuolatinių siekimų ob-i 
jektas, atseit, artėjimas i 
absoiiučią tiesą, kurios, 
deja, čia žemėje nelemta 
visiškai pasiekti.

Žinoma, katalikiškosios 
pasaulėžiūros nepaisymas
ne tiek prikaišioja katali-i 
kų sąžinei, kiek jų protui. 
Jei katalikai nori išgelbėti 
despotizme ir chaose žūs-‘ 

fašizmui, kiti — demokra- tančią Europos civilizaci- 
tijai, treti — organiškajai ją, 
valstybės santvarkai. Tai 
režimų srity. Dar labiau 
nuomonės pasidalina eko
nominių bei socialinių dok
trinų pasirinkime. Tad 
kaip galima kalbėti apie 
vieną vienintelę katalikiš
kąją pasaulėžiūrą, kuri 
turėtų būti privaloma vi 
pasaulio katalikams?

Visi katalikai išpažįsta 
tą pačią pagrindinę tikėji
mo doktriną, surašyta ka
tekizme. Jei kas nors at
mestų bent vieną tikėjimo 
dogmą, tas nustotų teisės pasaulėžiūra 
vadintis kataliku. Bet lo
giškai galvojant, tąsyk tu
ri būti katalikuose ir viena 
pasaulėžiūra, kuri kyla iš 
nuoseklaus pagrindinės ti
kėjime doktrinos išplėtoji
mo pagai gyvenamojo lai
ko reikalavimus. Katekiz
me surašytos pačios ele
mentariausios ir pagrindi- 
niausios tikėjimo tiesos, 
kurios yra privalomos ne 
vienai kuriai tautai ar vie
nam kuriam laikotarpiui. 
Ne. Jos nustatytos Dieviš
kosios Išminties visoms

čiau katalikiškoji pasaulė
žiūra nėra nepajudinamos 
tradicijos ir konservaty- 
vizmo užsispyrusi saugo
toja, nė akla autoritetų 
gerbėja. Ji visa, ką teigia
mo sukūrė ir kuria naujie- 

Įji laikai, įgiaudžia savo 
tiesos lobynan; ji stengias 

■iš pačių kraštutiniausių, 
net prieš ja įžūliai kovo
jančių teorijų paimti jų 
profanuojamą tiesą, kurią 
spinduliuojančią gyvastin
gumu, iš tikrųjų, ji, o ne 
kas kitas, atneše pasaulin.

i Štai konkretus pavyzdys. 
.Socializmas ir demokrati
ja išėjo gyveniman su lais- 

;vės idėja, kuri tarp kitko 
' buvo nukreipta ir prieš ta- 
įriamą jos niekintoją— Ka-_____

tai jų šventa pareiga 
šiandien, bet ne rytoj, at-! 
sipalaiduoti nuo laiko dva- ■ 
sios ir mados prietarų ir 
atsišaukti į esmiškiausias 
ir aukščiausias tiesas: jos 
yra didžiausia aktualybė 
mūsų krizių ir pavojų mo
mentas, nes remias išga- 

,o nymo paslaptimi, šias tie
sas, siūlo ne kas kitas, 
kaip katalikiškosios pa
saulėžiūros dvasinis loby
nas, šimtmečiais krautas 
geriausių jos sūnų.

Iš tikrųjų, katalikiškoji 
yra neišsen

kamas didžių idėjų šalti
nis, gaivinąs pasaulį ideo
loginių sausrų metu. Jame 
rasime pačias seniausias 
tiesas, nes Bažnyčia, rem
damasi sveiku protu, ne
gali nepripažinti to, ką 
žmonija sukūrė didžio dar 
prieš Jos įsisteigimą. Ge
riausiu pavyzdžiu čia gali 
bū ti karštai Bažnyčios pa
laikoma tomistinė fili 
ja. kuri visa remias Aris- i ščiausiam Principui —Dic- 
totelio, to antikinio — pa- vui. Šio principo paneigi-

»
tąlikų Bažnyčią. Bet kada 
šių režimų neprotingai 
naudojama laisvė privedė 
valstybes prie anarchijos, 
iššaukdama pagaliau bar
barišką servilizmu besi- 
ramstančią totalizmo re
akciją, Bažnyčia ėmė ak- 

. centuoti asmens laisvės 
neliečiamumą. Visai su
prantama dėl ko: laisvės i- 
dėja yra visuotinai reikš
minga, tos pačios Katalikų 
Bažnyčios paskelbta; ji 
tat viena ir turi pilną teisę 
ją saugoti nuo kompromi- 

i tacijos ir suniekinimo.
Teisingai J. Maritan pasa
kė, kad katalikiškoji pa
saulėžiūra yra “didžiausia 
tiesos rankiotoje, kokią 

‘tik pasaulis yra žinojęs.

Katalikiškosios Pasaulėžiūros Principai
Koki yra svarbiausieji 

katalikiškosios pasaulė
žiūros principai?

Katalikiškosios pasaulė
žiūros pagrinde yra padė
tas teocentrinis visatos su
pratimas. Žmogus čia nėra 
visų daiktų centras ir mąs- 

osofi-įtas. Jis yra palenktas Auk-

Prieš 50 metų Argentino
je buvo prašalintos tiky
bos pamokos iš mokyklų. 
Ir Kokie to pasielgimo vai
siai? Ogi sunykimas pa
garbos tėvams ir mokyto- 

, jams, nusikaltimai klus- 
įnumui, netikėjimas, nebe- 
i pripažinimas dorinių ver
tybių hierarchijos ir aiš
kus dvasinis pakrikimas 
visuose savo pasireiški
muose, atsako Argentinos 

i katal. savaitraštis “Crite- 
į rio”.

Dabar, kaip žinome, vėl 
■įvestas tikybos mokymas 
'Argentinos mokyklose. Jis 
| turi sunaikinti karčiuosius 
į laicizmo vaisius. Tik tiky
binis auklėjimas gali įdieg
ti jaunime patvarų dorinių 

I nusiteikimų, kurie ir vėles- 
: niame gyvenime padės 
jam (jaunimui) laikytis 

; doros dėsnių. Kiekvienas 
dorinės kultūros atnauji
nimas prasideda mokyklo
je. To siekia ir Argentina, 
įsivesdama religinį auklė
jimą mokyklose. Dieve, jai 
padėk!

Štai dėl ko katalikiškoji! 
pasaulėžiūra, būdama di- j 
namikos ir pažangos ska- i 

.tintoja bei mokytoja pa
sekti Kristaus pavyzdžiu,; 
taip kovoja už žmogaus as- j 
menybę, kuri, pasak Goe- 
thės, yra didžiausia žemės 
vaikų laimė.

Liberalizmas Pagimdė Kapitalizmų
narchijos ir revoliucijos.

Aukštai vertind a m a 
žmogaus asmenybę, kata
likiškoji pasaulėžiūra pa
sisako už tokią visuome- 

inės santvarką, kuri užtik- 
, vintų autonomiją skirtin-

Humanizmas sužadino 
žmoguje laisvės troškimą, 
kuris apsipavidalinęs libe
ralizmu privedė ne vieną 
valstybę prie anarchijos. 
Iš antros pusės liberaliz
mas pagimdė kapitalizmą
kuris vieną dalį piliečių, gų polinkių individams su- 
būtent, proletariatą pada- siformuoti pilnutėmis as- 
rė fabrikantų ir mašinos 
vergais. Tuo būdu per di
delė laisvė pavirto nelais
ve ir net vergija.

Katalikiškoji pasaulė
žiūra nepripažįsta libera- 
listinės laisvės; ji skelbia 
protingą, neegzaituotai 
suprastą laisvę. Žmogus 
krikščioniškoj koncepcijoj stinio parlamentarizmo ir 
nėra absoliučiai laisvas, despotiškos diktatūras. 
Jis yra tvarinys, taigi, pa
lenktas savo Tvėrėjui, ku
riam tik vienam pripažįs
tama nelygstama laisvė. 
“Tikra žmogaus laisvė ne' 
tame, kad kiekvienas gali! 
daryti, kas jam patinka, “Organiškoje 
bet tame, kad neverčiamas 
laisvai darytų tiktai tai, 
ką turi daryti”, — sako A. 
Jakštas. O tai, ką žmogus 
turi daryti nurodo religi
jos, doros ir proto dėsniai. 
Paisymas minėtų dėsnių 
nė kiek nepakenkia žmo
gaus prigimčiai; priešin-

Į 
menybėmis. Todėl ji laiko, 
tobuliausia santvarka tą, 
kuri suima savin aristo-į 
kratinius ir demokratinius! 
pradus. Šitokia režimo i 
kryptimi pasineša vadina
moji organiškoji valstybėj 
kurioj išlaikoma deramai 
pusiausvyra tarp anarchi-i

I

!
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despotiškos
Organiškosios valstybės i- 
niciatoriai Lietuvoje šitą 
mintį ypač akcentuoja. 
Štai, jų reikšmingas pasi
sakymas valstybės ir pi
liečių santykių klausimu: 

valstybėje 
aukojamas 

valstybė nė- 
piliečiui. Ir

i gimta siekti materialines 
= gerovės; bet nežmoniška 
i jai vergauti. Privatinė 
! nuosavybė, katalikiškosios 
‘ pasaulėžiūros supratimu, 
yra geriausia priemonė pa
tenkinti šį žmogaus sieki
mą; tik jos valdymas turi 
derintis su artimo ir vi- 

i suomenės interesais.
Bažnyčia taip pat aiškiai 

mato dabartinės socialinės 
į santvarkos neteisingumą, 
į Ji raginto ragina katalikus 
1 spręsti socialinį klausimą 
■ pagal meilės įstatymą, o 
! ne pagal dažnai neturtin
giesiems žiaurią teisės 
normą. Jos balsas randa 
gyvo atgarsio ir katalikų 
visuomenėje. Štai, vienas 
reikšmingas pasisakymas 
už naujos socialinės siste
mos kūrimą: “Socijalinis 
klausimas giliausioje savo 
prigimtyje yra religinis 
klausimas. Todėl tik kata
likybė, kaip tobuliausia re
ligija, turi jėgos šitą klau
simą išspręsti, nes šiam 
dalykui juridinių ir politi
nių priemonių nepakanka. 
Jam reikia dorinių ir reli
ginių priemonių, kurių to
buliausia valdytoja ir yra 
Katalikybė... Katalikybė 
nėra susijusi su jokia so- 
cijaline ir ekonomine sis
tema, nes visos šitos siste
mos yra grynai profani- 
nės, neturinčios religinių 
pagrindų ir todėl su Kata
likybe susiliečiančios tik iš 
tolo... Atsiribojimas nuo 

iprofaninių sistemų, kaip 
tik turi vesti katalikus j 

{religinės, socijalinės siste- 
j mos kūrimą.

Čia buvo kalbama apie

pilietis nėra 
valstybei, nė 
ra aukojama 
valstybė ir pilietis, kaip in
dividas, čia dirba žmogaus 
asmenybei”.

Taigi, trečias katalikiš
kosios pasaulėžiūros prin
cipas yra jos pasisakymas 
už organiškąją valstybės 
santvarką.

Žmogus visais laikais bu- 
jvo ir yra godus materijai. 
Šis nelemtas jo linkimas 
iššaukė gyveniman pra
gaištingą kapitalistinę 
santvarką, kuri savo vy
riausiu tikslu pasistatė e-' 

Pamir
Šimas normuoti ekonomi
ką doriniais principais pa
darė tai, kad kapitalizme:, c T
materialiniai reikalai U-'k=tv,'rt' Ir Paskutinj kata- 
po pastatyti aukščiau dva-' 
sinių.

I

sauso metais ir dabarties 
katastrofiško būvio’ Juk 
humanizmas pradžioje 
protestavo tik prieš per di
delį viduramžių “pataika
vimą Dievui ir niekinimą 
žmogaus”. Nė kiek ne dau
giau! O vis dėlto pasėkos
liūdniausios. Tai patvirti- gai, padeda išsivaduoti iš 
na šią reikšmingą Er. Hel- draugijinį gyvenimą ar

dančių egoistinių užgaidų 
bei sudrausmina pačią as
menybę.

Žmogaus prigimtis lin
kusi į blogį. Todėl, puikiai 
šitai žinodama, katalikiš
koji pasaulėžiūra nemano 
laisvės problemos išspręs- j konominę gerovę.

lo mintį: “Lengviausias re- 
! ilginis neigimas persikei- 
! čia į baisiausias materiali- 

, nes katastrofas”. Nuosa- geaijos, kurios issivysty- veg idčsiu _ ir j dvasi, 
mą šitaip aprašo žinoma- * 
sis Gonzague de Reynold: 
“Visa tai sudaro revoliuci
ją. gal būt, giliausią kokią buvo nustumtas nuo val- 
pažino žmonijos istorija dovo sosto,

! nuo krikščionybės pra
džios. Revoliuciją, kuri iš- 

! siplėtė į visas sritis, nuo 
• filosofinės spekuliacijos 
i ligi mūsų gyvenimo būdo, 
' intvmaus ir kasdieniško.
Revoliuciją, kuri prasidėjo 
renesanso metu protuose, 
1789 m. faktais ir kuri bai
giasi perversmu Rusijoj ir 
ekonomine krize. Revoliu
ciją, kuri dabar virto visos 

! moderninės civilizacijos 
krize. Revoliuciją, kuri at
skyrė žmogų nuo jo dvasi
nio centro, paversdama 
žmogų — individą arba 

Į kolektyvą — gyvenimo ir 
i pasaulio centru. Vieną vic-! 
nintelę revoliuciją. Štai. į

I koks ankštas ryšys tarp, ■ 
rodos, tokio nekalto ir sa-į 
•vo esmėje teisingo žmo-Į 
gaus teisių iškėlimo rene- netekimą tikros galybes’.

goniškojo pasaulio dvasios mas renesanso metu prive-: 
milžino, galvojimu. Ta- dė žmoniją prie gilios tra-i

f

nes.
Nejučiomis Absoliutas

i
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Marianapolio Kolegijos Studentų 
VAIDINIMAS

UŽ Tėvynes Laisvę”
KALBOS - DAINOS

ii

MUZIKA
Bus vaidinama šiose lietuviu kolonijose:

ELIZABETH. N. J.—Balandžiio 14 d., 7:30 vai. vakare, 
— Parapijos svetainėje.

NEVVARK, N. J. —Balandžio 15 d., 7:30 vai. vakare — 
Parapijos svetainėje.

BROOKLYN. N. Y. — Balandžio 16 d 4:00 vai. po pie
tų — Labor Lyceum svetainėje, 947 iViliough- 
by Avė.

NEW BRITAiN, CONN. —- Balandžio 23 d., 7:30 vai. 
vakare — Parapijos svetainėje.

ATHOL. MASS. — Balandžio 30 d., 7:30 vai. vakare — 
Parapijos svetainėje.

NORVVOOD, MASS. — Gegužės 7 d., 7:30 vai. vakare, 
— Parapijos svetainėje.

kad Jo vieton 
atsisėstų žmogus. Iš čia 
baisusis žmogaus išsigimi
mas, pasireiškiąs medžia
gos godumu, despotizmu, 
seksualiniu palaidumu ir 
vertybių sujaukimu. ‘Kaip 
tik žmogus atsigręžia nuo 
Dievo ir atitrūksta nuo 
malonės šaltinio, jis ima 
riedėti žemyn ir ne tik nu
stoja žmogiškojo vertin
gumo, bet dažnai puola že
miau už gyvulį. Gyvenimo 
harmonija tegali būti iš
laikyta vien tada, kai pri
gimtis yra palenkiama 
kultūrai ir sykiu su pasta
rąja subordinuojama reli
gijai. Suardydamas šitos 
hierarchinės priklausomy
bės neišvengiamai veda 
žmogų į susiskaldymą, į

ti kitaip, kaip tik vykdanti 
doros, religijos ir proto į- 
sakymus. Kol to nesupras 
absoliučios laisvės adora
toriai, žmonijos istorijoj 
nuolat kartosis streikai, a-

Mašina Pavergė Žmogų
Kapitalizmo išdava yra 

stambioji, kurios gamyba 
buvo kone laikoma visuo
menės tikslu. Stambioji 
industrija šiandien neįsi
vaizduojama be tobulos 
technikos ir mašinos, su 
kurios pagalba žmogus ti
kėjosi visiškai sau paverg
ti gamtą. Bet, kaip jau sa
kėme, išėjo priešingai: ma
šina pavergė žmogų. “Ma
šina taip išaugo ir įsigalė
jo civilizuotos žmonijos 

praradimą harmonijos ir į,gyvenime, kad nuo jos pri- 
ll

nominiai ir socialiniai san
tykiai, ir kad stovįs prie 
jos žmogus ne tiek yra jos 
valdytojas, kiek tarnauto
jas ir net vergas.

Vadinas, dar kartą turim 
T konstatuoti liūdną žmoni

jos tragediją, kilusią ne 
dėl ko kito, kaip dėl katali- j 
kiškosios pasaulėžiūros! 

i principų nepaisymo.
Katalikiškoji pasaulėžiū-j 

ra jokiu būdu nelaiko ma
monos žmogaus tikslu, bet 
tik priemone i 

klauso žymioje dalyje eko-!niems tikslams. Žmogui į-

Ūkiškosios pasaulėžiūros 
principą, kuris žmogų įpa
reigoja valdyti materialinį 
pasaulį pagal dorinius dės-

* nius.
Tai tik katalikiškosios 

pasaulėžiūros eskizas. Bet 
ir iš jo turėjo paaiškėti, 
kad katalikiškoji pasaulė
žiūra yra milžiniška idėjų 
sintezės sistema, kuri, į- 
gyvendinta gyv e n i m o 
praktikoj, išvestų žmoniją 
iš katastrofiško jos būvio.

“A-tis”

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pio- 

aukštes-; tą pražudo.
------- : 1 ■ šv. Grigalius



A. P. Šaudys

Antradienis. Balandžio 11, 193’J

Rašo
Jonas Mončiūnas
(Tęsinys.) 
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Velykų laikotarpis dvel
kia kilnia džiaugsmo dva
sia. Balti Bažnyčios arno
tai šviesi, spinksi altorių 
papuošimai, linksmos cho
rų Aleliujos, atgaivina ir 
gyvina tą naują mūsų šir
dyse kilusį Prisikėlimo 
džiaugsmą. Maloni saulutė 
gaivinančia šviesa apipila 
dirvas. Jos gajūs spindu
liai šildo sustingusią nuo 
žiemos šalčių augmeniją. 
Laibios žolutės galvos 
džiugiai pypso iš pievų. 
Linksmi paukštučiai čiup- 
čiuoja, gražų pavasarį te
skelbia. Sprogstančiu 
džiaugsmu pumpurai žalu- 
čiai atsigaubia ir skelbia 
naują Prisikėlimo džiaugs
mą. Kaip pirmiau gamta 
buvo apsigaubusi liūdesio 
rūbu, taip dabar velyklai- 
kiui atėjus ji nusivelka šį 
liūdesio drabužį ir užsi
dengia plonytėliu skaisčiu 
it šilko džiaugsmo rūbeliu

Kodėl mūsų 
džiunga, kodėl 
mai atbunda? 
kad liturgija

gamtos veidas pakito?. 
Bažnyčios liturgija giliai 
mus sujudina; gamta tik
rai paveikia. Bet kas apsa
kys, kas aprašys tą laimę, 
kurią Velykų rytmetys 
žmogaus širdžiai atneša! 
Nelaimingi, iš tikrųjų ne
laimingi būtumėme, jei li
turgijoj ir gamtos graznoj 
glūdėtų mūsų laimė. Vely
kos tuomet tikrai būtų ne
laimingos.

II

širdys nu- 
mūs jaus- 

Ar dėl to.
pasikeitė,

Liturgija ir gamtos gra
žumas yra vien išoriniai 
papuošalai, nykstą su lai
ku. Velykų džiaugsmas ne
sąs tik praeinantis. Jis yra 
pilnas ir amžinas. Jis glūdi 
mūs viduje; ir šie išoriniai 
pasireiškimai esą vien 
lengvučiai gyvenimo jūros 
paviršio rvkšliai. Velykų! 
džiaugsmas tai giliausias,; 
kurį kada žmogus patyrė;! 

[Velykų laimė, tai pilniau-i 
■ šia kuria Dievas žmogų a-' 
ipipylė. Šis antgamtiškas! 
džiaugsmas jungia mus su' 
Kristumi ir skelbia Atpir
kimo kilią tiesą.

Vytauto Didžiojo Kultūros Muziejaus vidus — Čiurlionies galerijos viena salė.

ATOSTOGOS LIETUVOJE
’ kymą.
j Šiandien Klaipėdos kraš
tas vėl atplėštas nuo Lie
tuvos. Gaila, bet toks jau 
likimas. Nenusiminkime. 
Tvirtai tikėkime, kad jis

Pasaulio Sukūrimas
Jei mes trokštame gyvai! 

ir pilnai suprasti ir įvertin
ti Velykų džiaugsmą, pri
valome pamąstyti apie vi
sa tai kas įvyko prieš pir
mąjį Velykų rytmetį; turi
me grįžti prie pasaulio su
kūrimo ir Adomo nupuoli
mo; turime atjausti iš ko
kio didelio vargo ir nelais
vės likome išvaduoti. Kada
Adomas nusidėjo, tada ir netas, kaip vienas žmogus, 
visa žmonija nusidėjo. A- Adomas buvo žmonijos 

galva. Kada mūsų galva—

f

švenčiame Jo garbingą 
Prisikėlimą. Keturiasde- 
šimts dienų vėliau švęsime 
Jo Dangun Įžengimą.

mano kraują, tas turi am
žinąjį gyvenimą, ir aš pri
kelsiu jį paskutinę dieną. 
Jon. 6, 55. — Kaip tai visa 
įvyksta? Kristus pats į tai

ma-
kelionės įspūdžiuose 

padaryta klaidų. Aš nera
šiau, kad p. Karpienė rašė yčl Lietuvai, 
apie Dr. Graičiūną, o tik f ------- 
kad ji lankėsi pas gen. Glo- žas miestas. Autobusas su- 
vackį. Jeigu man gen. Glo- stojo prie Victoria viešbu- 
vackis pasakojo apie Dr. 
Graičiūną, tai aš spėju, 
kad jis galėjo tą patį pasa
kyti ir p. Karpienei.

“Darb.” No. 24 taip pat 
padaryta klaida, p. Kruč
kas Lietuvoje išgyveno 17 
metų, o Klaipėdoje 10 me
tų, o tilpo, kad “Hartforde 
17 metų, o Lietuvoje 10 
metų”.

Važiuojant iš Palangos 
į Klaipėdą yra vieta, vadi
nama Nemerzat. Tai seno- 

i ji rusų - vokiečių siena a- 
i pie pusantro kilometro 
nuo Palangos.

Kaip tik pasieki Klaipė- storas, ištyžęs vokietis, ci-

Štai ir Klaipėda. Nema-

čio. Išlipome. Kur eit? A- 
dresą palikau Amerikoje. 
Einu į policijos stotį. Pata
rė man eiti i miesto gyven
tojų adresų biurą. Sako,— 
“užmokėsi 50 centų ir su
ras”. Nuėjau. Biure poli
cininkas ne Lietuvos poli
cininko drabužiais apsi
rengęs. Klausiu, ar galiu 
surasti tokio ir- tokio gy
ventojo adresą? Atsako 
man vokiškai: “Ne supran
tu”. Bet parodė vietą sės
tis. Ot, sakau, per tiek me
tų vokietis neišmoko lietu
viškai. Man besėdint išėjo

atsako.__Kas valgo mano dos kraštą, tai matai kito- viliai apsirėdęs. Aš jam pa-
kūną ir geria mano krau- kius vaizdus, nors tai taip
ją, tas pasilieka manyje ir 
aš jame. — Jon. 6, 57. — 
Šv. Komunija taip artimai

i

kartojau ką noriu. Jis at
sinešė dėžutę, pavartė po
pierius ir vis sau kartoja: 
“Kru, Kručinskis, Kriu- 7 *
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sliškai išdėsto prigimtos i 
nuodėmės reikšmę ir pašė- ■ 
kas. Mes nesileisime į tas] 
jų moksliškas gvaldąs. Už- i 
tenka mums žinoti, kad į 
Apreiškimas mums pasa
ko. kad kuomet Adomas; 
nusidėjo, visa žmonija su j 
Adomu nusidėjo. Žmonija! 
nusidėjo ne kaip koks žmo- j 
nių rinkinys, bet kaip vie-

domas su Ieva valgė už- [
draustojo vaisiaus Rojuje. Adomas nusidėjo, mes. vi- 
Tikrenybėje jiems vie-jsi. kurie gyveno arba kil
niems tegalime primesti! rie dar gyvens, išskyrus 
prigimtos nuodėmės papil-i Kristų ir Jo Motiną, kuri 
dymą. j ypatingu savo Sūnaus-Die-

Bažnyčios teologai mok-1 vo parėdymu liko apsaugo-

ta nuo prigimtos nuodė
mės, kartu su jo nusidė
jome. Iš to nusidėjimo 
plaukė pasėkos, kurios am
žinai mums užtemdė die
višką šviesą, be kurios 
kaip žinome neišgaliame 
būti laimingais.

Bet čia nesibaigia pasau
lio kūrimo istorija. Gera
sis Dievulis pirmuosius tė-

I vus ūmai nenubaudė. Savo 
meilėje ir gailestingume 

' sujudintas Jis prižadėjo 
mūsų pirmiems tėvams Iš- tis, bet ir kiekvieno iš mū- 
gelbėtoją. Teisingieji Se- sų. Įsikūnijimo Dievo Sū- 
nojo Testamento patriar- nūs netiktai tapo žmogu- 
ehai ir šventieji pasiilgu- mi, bet Jo žmogiška pri- 
siai laukte laukė Jo atėji- gimtis tapo neatskiriamai 
mo ir padėjo visą savo sujungta su Dievumi. Kri- 
nuodėmių atleidimo viltį staus Kančia su amžinais 
ateisiančiuose nuopelnuo-į savo nuopelnais priklauso 
se, kuriuos Kristus savo kiekvienam katalikui. Tai 
mirtimi žmonėms turėjo

. pelnyti. Advento ir Kalėdų 
; liturgija ryškiai apsako 
Kristaus atėjimą. Mes ką 

įtiktai pergyvenome iškil-.mūsų pačių prisikėlimas ir 
! minga Kančios dramą —'Dangun Įžengimas 
! Išganytojo Kančią ir bai-lmūs pačių dangun įžengi- 
; šią Mirtį. Velykose mes mas.

I

Įsikūnijimas; Kančia; 
Prisikėlimas; Dangun Į- 
žengimas; ką jie mums tik
renybėje reiškia ? Kame 
glūdi jų gale mus taip su
judinti ir pripildyti tokiu sujungia mus su Kristumi, 
kupinu džiaugsmo saiku? 
Priežastis tame, kad jie 
nesą vien Kristaus savas-;

kad Jis tikrenybėj gyvena 
mumyse ir mes Jame. Ko 
dažniau mes Kr istų savo 
širdyje priimame, to glau
džiau mes tampame Jo 
Bažnyčios, Jo Mistiško •7 '

Kūno nariai.

I

kiekvienam katalikui. Tai 
yra turtas kuriuomi kiek
vienas gali sau įsigyti am
žiną dangaus džiaugsmą. 
Kristaus Prisikėlimas yra

tą

pat mūsų kraštas.
Važiuojant, šalę manęs 

sėdėjo jaunas, inteligen
tiškos išvaizdos vyrukas, kas”, ir taip pakriuksėjęs. 
Maniau, kad vokietukas iš Kručko nesurado, nors 
Klaipėdos krašto. Pradėjo- Kručkas jau 10 metų kaip 
me kalbėtis. Pasisakau, gyvena Klaipėdoje. Gal ir 

rado, bet nenorėjo sakyti.
Na, manau, nepasiduo

siu. Išėjęs į gatvę, sutikau 
Lietuvos kareivį. Klausiu, 
kur čia yra Valstybinė 
parduotuvė. Kareivis man- 

Užeinu ir 
klausiu ar pažįsta Kastan
tą Kručką? Patarnautojas 
nusišypsoja ii- sako: “Ir 
dar kaip. Aš jį mačiau 
šiandien Lietuvos banko- 
je”. Valstybinės parduotu
vės nuo 12 vai. iki 2 užda
rytos. (Bus daugiau)

kalbėtis.

Naujasis Žmogus

i

Ir visa tai tiesa! Nes kaip siu asmeniu antgamtiškos 
mes Adome nupuolėme, malonės ryšimi, 
taip dabar Kristuje atsikė
lėme. Jei mes
buvome Adomo, 
bar, tiktai begaliniai dau

kad pirmą kartą vykstu į 
Klaipėdą. Norėdamas su
žinoti ką jis mano apie 
Klaipėdą, sakau: Gal Klai
pėdos gyventojams būtų 
geriau po Vokietija? Tuoj 
supratau, kad pataikiau, įL;aTnu,.(K17 
ant Lietuvio. Jis man at
sakė: “Ne, ponas. Klaipė- \ 
da išaugo 3 kartus dides
nė po atsiskyrimo nuo Vo
kietijos: pasididino preky
ba, statyba ir kitose šako
se. Kaip prieš karą, taip ir 
dabar Klaipėda būtų tik 
mažas miestelis”.

Džiaugiaus širdyje, išgir
dęs to jauno vyruko atsa- 

skelbia linksmą Prisikėli
mo džiaugsmą.

Dėkokime dangiškam 
Tėvui, kad davė mums tokį 
Atpirkėją; dėkokime Sū
nui. kuris už mus kentėjo; 
ir mirė, kad Jame gyven-i 
darni ir Jame mirdami, su 

I Jo ir Jame garbingai prisi
keltume; dėkokime šv. 
Dvasiai, kurios dieviškoji 

j malonė jungia mus su Kri- 
!stumi, mūsų galva; dūko-, 
kime gerajam Dievuliui, 
kad teikėsi mums duoti sa-j 
vo Motiną būti mūsų Moti-j 
na. Motina Kristaus Mis-( 
tiško Kūno — Jo Bažny-j 
čios. Prašykime, kad Ji sa
vo užtarymu mus visus su
stiprintų. kad mes vis 
glaudžiau ir artymiau su-į 
si jungtume su Kristumi, j 
— IKI visi pasieksime ti-! 
kėjimo ir Dievo Sūnaus pa-' 
žinimo vienybę, pilną žmo 
gaus subrendimą. Kristaus 
pilnvbės amžiaus saiką. —; 
Efez. 4, 13.

Mirtis Nugalėta
Šv. Povylas vadina 

Mistišką Kūną Kristaus 
“pilnybe”. Ką tai reiškia? 
Tai reiškia, kad mes pa
švenčiamos malonės ryši
mi prikla.usome prie to 
Kūno ir, jei mes Jame gy-

ra vensime, Jame mirsime, 
tai iš tikrųjų Jame ir atsi
kelsime kaip ir mūsų Gal- 

;va - Kristus atsikėlė ir 
dangun įžengė. Dievas 
troško, kad visas Mistiškas 
Kristus būtų tobulas: ir jei 
Jis turi būti tobulas, tuo
met Jo nariai neatskiria
mai turi su Juomi jungtis.

Tame ir yra Velykų 
džiaugsmas. Kristus atsi
kėlė, Kristus mūsų Vieš
pats ir Galva Atsikėlė, A- 
leliuja! Mirtis liko nugalė
ta. Tad ar veltui žemė ir 
jos gyventojai džiaugia- j 
si?! Čia ir esti ta gili dva
siška tikrybė, kuri glūdi1 
kiekvieno naujo pavasario i 
atgimime; čia dėl to ir 
skamba tos linksmos Ale-i 
iiujos Bažnyčios liturgijo
je.

—Jei Kristus neprisikėlė. 
— šaukia Povylas Apašta
las, — tai mūsų skelbimas 
yra tuščias. Tuomet būtų 
rastas, kad mes esame ir 
netikri Dievo liudytojai, 
nes liudijime prieš Dievą, 
kad jis prikėlęs Kristų, ku
rio neprikėlė, jei jau miru
sieji nesikelia. Jei mirusie-i 
ji nesikelia, tai nė Kristus! 
neprisikėlė. Jei Kristus ne- j 
prisikėlė, tai jūsų tikėji
mas yra tuščias, ir jūs dar! 
tebeesate savo nuodėmėse. 
Todėl ir užmigusieji Kris
tuje yra žuvę. Jei tik šiame 
gyvenime turime vilties 
Kristuje, mes esame labiau 
apgailėtini už visus žmo-! 
nes. Bet iš tikrųjų Kristus 

iš numiru-j 
šių kaip užmigusių pirmo- j 
nė... Kaip per žmogų atėjo 
mirtis, taip per žmogų ir 
mirusiųjų prisikėlimas. —

Mūsų Išganytojas su kū- 
prigimtyje i nu dangun įžengė. Bet mes 

taip da- žinome, kad Jis mus naš- 
i-Įlaičiais nepaliko; kad Jis 

giau, malonės teise tapo-!grįžta pas mus ir pasilieka 
me Naujo Žmogaus, Kris-įsu mumis netiktai dvasio- 
taus Kūno nariais. Dieviš-:je, bet visas, visoj savo čie- 
kos meilės nusprendimu,'lybėj, su savo Kūnu ir 
Naujasis Žmogus, Nauja- K 
sis Adomas, Žmogus nau
jos, nuolatinės su Dievumi 
vienybės, yra Kristus Vieš
pats. — Nes, — kaip šv. 
Povylas rašo, — jei dėl 
vienos nuodėmės mirtis 
viešpatavo per tą vieną, 
daug labiau tie, kurie gau
na malonės, dovanos ir tei
sybės apstumą, viešpataus 
gyvenime per vieną Jėzų 
Kristų. Taigi kaip per vie
no nuodėmę pasmerkimas 
atėjo visiems žmonėms, 
taip ir vieno teisumu gy
venimo nuteisinimas atei
na visiems žmonėms. Nes 
kaip vieno žmogaus neklu
snumu daugelis pasidarė 
nusidėjėliais, taip ir vieno 
klusnumu daugelis bus pa
daryta teisiais. — Rom. 5, 
17-20. Šv. Povylas Apašta
las daugelyj vietų skelbia 
Mistiško Kristaus Kūno 
mokslą, tą mokslą, kuris 
teisingai nurodo kas Kata
likų Bažnyčia yra. būtent, 
— Kristaus Mistiškas Kū
nas. Bažnyčia nėra tas kū
nas kurį Kristus turėjo 
prisikėlęs iš numirusių. Iš 
tikrųjų ne. Bažnyčia yra 
Kristaus Mistiškas Kūnas 
.sujungtas su Jo švenčiau- valgo mano kūną ir geria!žodžiais Tautų Apaštalas

su savo Kūnu
Krauju, su savo Siela ir 
Dievyste Švenčiausiame 
Altoriaus Sakramente. Čia 

į ir reiškiasi toji didi meilės 
i ir gailestingumo paslaptis. 
■ Pats Išganytojas šv. Ko
munijoje ateina pas mus 
ir peni mus dangišku val
giu — savo Kūnu ir Krau
ju. Kuomet mes Jį priima
me Kristus taip artimai su 
mumis susijungia. kad 
mes galime su Šv. Povylu 
šaukti: — Esu gyvas, ta
čiau jau nebe aš, bet yra 
gyvas manyje Kristus. — 
Gal. 2, 20. — Kuomet Kris
tus atvyksta pas mus Jis 
padaro mus tobulesniais; 
mus sustiprina ir mūsų 
siela dorybėse sutvirtėja: 
žmogus tampa atsparesnis 
pagundoms.
— Nes mano Kūnas, — 

sako Kristus, — tikrai yra 
valgis, ir mano kraujas 
tikrai yra gėrimas. —Jon. 
6, 56. — Tuomi Kristus į- 
rodo, kad Jo Kūnas ir 
Kraujas yra tikrai sielos yra prisikėlęs 
penas — penas, kuris pa
laipsniui prirengia mus 
prie garbingo iš numirusių 
prisikėlimo. Toliau Kristus 
tvirtina sakydamas: —Kas 1 Kor. 15. 14—22. — Šiais
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JŪS GALITE SUTAUPYTI 
PINIGŲ. PERKANT

GOLD SEAL ANGLIS
Pirmos rūšies Amerikoniški 

kietieji angliai 

^11’50 už toną 

Kodėl neužsisakyti šiandien!

AUTOMATIŠKAS OIL 
BURNERIS 

$175 .00 pilnai įrengtas

Maži mėnesiniai išsimokėjimai 
Galite pradėti mokėti Spaliu 1 d. 

Klauskite mus apie 5 metu 
Service Plan

STETSON FUEL
CORPORATION

Tel. SOUth Boston 1510

Tiesos Žodis Apie Ispaniją

I

Užsisakyte anglis per

Darbininkas
366 W. Broadvvay. So. Boston. 

Tel. SOUth 2680

Sulietuvino U D ARNIKAS
Ką tik išėjo iš spaudos labai idomi 32 pusi, brošiū- 

“TIESOS ŽODIS APIE ISPANIJĄ”, šioje brošiūro-

f

ra
je labai aiškiai paduoda Ispanijos civilio karo pradžios 
priežastis, karo eigą ir tt. Šią brošiūrą turėtų Įsigyti 
kiekvienas, nes Ispanijos civilio karo klausimas yra ak
tualus - gyvas. Tuo klausimu visur ir visi diskusuoja. 
Knygutės kaina tik 10c. Imant nemažiau 50 egz. duoda
me 50% nuolaidos.

Užsakymus su money orderiu siųskite:

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass



Washingtone ir Lietuvos Kon- buvo įteikti 
šului Chicagoie .gerb. P. Dauž-

P-lė Alena Jurkevičiūtė, 
slaugė

Antradienis. Balandžio 11 1939

Seni ir Jauni į Lietuvos Vyčių 17-tos Algirdo Kuopos “Darbininko” “Intertypos” Fondo 
Rengiamus ŠOKIUS, Šį Penktadienį Balandžio-April 14, Municipal Bldg. Salėje, So. Boston
įkas girdėti lietuvių

KOLONIJOSE
;h

3i
1

HAVERHILL, MASS.
Po trijų metų sunkaus darbo, 

panelė Alena G. Jurkevičiūtė 
sėkmingai užbaigė slauge mok
slus miesto ligoninėje. Worces- 
ter. Mass. Gavo darbą Hale li
goninėje. Haverhill. Mass. Pra
džios mokslus (pradinę ir aukš
tesniąją mokyklą) užbaigė 
1935 m.. Haverhill. Mass. P. to 
įstojo į miesto ligoninę Worces- 
ter. Mass.. 1936 m. kovo 5 d. š. 
m. garbingai užbaigė slaugės 
kursus.

Panelė Alena G. Jurkevičiūtė 
yra malonaus budo, su kiekvie
nu pažįstamu susitikus maloniai 
pasveikina, gražiai lietuviškai 
kalba. Būdama dar visai jauna, 
visuomet prisidėdavo prie lie
tuviško katalikiško veikimo. 
Priklausė prie lietuvių šv. Jur
gio par. bažnytinio choro. Ha- 
verhiil'io lietuviai, ypač katali
kai. džiaugiasi susilaukę nau
jos profesionalės. Sveikinam, ir vardžiui. 
velinam laimingai 
žmonijos gerovei.

Alenutės tėveliai, 
ir Ona Jurkevičiai

I
' kevičiai turėjo daug nelaimių, 
aplankė jų namus ligos, abu 
turėjo pasiduoti operacijoms po 
kelis sykius, bet viską kantriai 
pernešė. Dukrelę Alenutę leido 
mokytis. Gražus pavyzdys vi
siems lietuviams.

Kurpia Plunksna.

j

Mano Nuoširdi Padėka
Lietuvos šauliai, minėdami 

savo 19 metų sukaktį. Respu
blikos vardu apdovanojo ir ma
ne šaulių Žvaigžde, kurią kraš
to apsaugos ministras per Lie
tuvos įgaliotą ministrą Wa- 
shingtone persiuntė Lietuvos 
Konsului gerb. adv. P. Dauž- 
vardžiui.

Tu> mi tariu nuoširdų padėkos 
žodį Lietuvos šauliams. Krašto 
Apsaugos Ministrui. Įgaliotam 
Ministrui, gerb. P. Žadeikiai

I
viams. kurie savo meniškais ta
lentais sužavėjo susirmkiusią 
publiką: Dain. Onai Juozaitie
nei. Prof. A. S. Pociui. Prel. J. 
Maciejauskui. Muz. Aldonai Sa- 
kalaitei. L. Šimučiui. Jr.. Dain. 
A Kaminskui, muz. Byanskui. 
Red. L. šimučiui. Dr. A. G. Ra
kauskui. muz. L. Deveikaitei. A. 
Statkienei, šv. Kazimiero Aka
demijos šokikėms ir Amerikos 
Legiono Dariaus - Girėno Posto 
271 nariams ir kom. W. B. Se- 
bastian. ir visiems, kurie svei
kino laiškais, telegramais ir žo
džiais. Taipgi "Pasiuntinio" ir 
"Margučio" radio programos 
leidėjams, ypatingai radio pra
nešėjai. p-lei Ievai Lukošiūtei. 
Ačiū laikraščiams: "Draugui". 
"Garsui". “Darbininkui”. “A- 
merikai". ypatingai “Žvalgai- 
čiui" ir visiems kitiems, kurie 
rašė ir teikė plačią publikaciją.

Dėkuoju komiteto sek. p. Ievai 
Lukošiūtei ir "Chicago Evening 
American" red. nariui p. Stasiui 
Piežai.

Tariu nuoširdų ačiū LRKSA 
117 kp. "Feminine Fancies" ir 
Moterų Sąjungos 67 kp. už gra
žius gyvų gėlių bukietus, kurie 

mano žmonai, p.
Mickeliūnienei. ir visiems ban
kieto dalyviams.

Dar kartą visiems bet kuo 
prisidėjusiems prie Šaulių 
Žvaigždės įteikimo tariu nuošir
džiausią padėkos žodį!

■Juozas .4. Miekeliūnas.

I 
f

Berr.ardas 
yra pavyz

dingi lietuviai ir geri katalikai. 
Bernardas Jurkevičius priklau
so prie LDS 112 kp. ir Haver- 
hill’io Lietuvių R. Katalikų 
Veikimo Centro. Bemardar Jur
kevičius yra vice-pirmininkas 
centro: Ona Jurkevičienė yra 
Moterų Katalikių klubo narė ir 
iždininkė, ir ilgametė narė Lie
tuvių R. Katalikų Susivienymo

I 
i

PITTSBURGH, PA
Balandžio 2 d. 8 vai. vakare.

darbuotis Kartu nuoširdžiausios padė
kos žodį tariu Bankieto Rengi
mo Komitetui: Adv. Chas. P. 
Kai. Ig. Sakalui. Wm. S. Sebas- 
tion. A. .Ambrose, kur.. A. Bal
tučiui. Dr. G. Bložui. Pr. Čižaus- 
kui. John Chase. Dr. S. Jakubs. 
Dr. A. G. Rakauskui. Red. L. 
šimučiui. Mrs. A. P. Statkus, ir 
Mrs. Trust. kurių pastangomis
buv ■ surengtas toks gražus šv. Kazimiero parapijos salėje 
bar.kietas su turininga progra- buvo suvaidinta 5-kių veiksmų 
ma ir militariškomis apeigomis. ■ religinio turinio drama: “Pilo- 
Pagaliau didžiausia padėka pri-jto Duktė”.

Amerikoj. Nors pp. B. ir O. Jur-i klauso visiems programos daly-1 Veikalą vaidino Šv. Kazimie-

Aplankykite Savo Tėvynę Lietuvę
Važiuokite Su Darbininko Ekskursijomis

GEGUŽĖS-M A Y

GEGU2ĖS-MAY

13. North German Lloyd. laivu EUROPA.

31 d. Švedu Amerikos laivu “GRIPSHOLM“ 

iš New Yorbo be persėdimo i Klaipėdą.

BIRŽELIO-J U N E 22. Holland-America linijos laivu STATEN- 

DAM. per

LIEPOS-JULY

DAM.

Rotterdamą.

1. Švedu Amerikos laivu GRIPSHOLM.

13. Holland-America linijos laivu STATEN-

Manantieji vykti į Lietuvą, nelaukite ilgai — pradėkite 
ruoštis kelionei dabar. Ypač Lietuvos piliečiai turėtų iš anks
to rūpintis kelionės reikalais, nes jiems reikalinga atlikti daug 
formalumų: kaip tai: išgauti reentry permit (grįžimo doku
mentai). Lietuvos pasas, išpildyti Income taxai ir t. t. “Dar
bininko“ Laivakorčių Agentūra parūpins savo keleiviams vi
sus reikalingus dokumentus dovanai. Prašome užsisakyti vie
tas dabar. Kurie iš anksto padaro rezervacijas tie gauna laive 
geresnius kambarius už tą pačią kainą.

"Darbininko“ Laivakorčių Skyriaus vedėjas yra A. Pel- 
džius. kuris yra patyręs šioje biznio srityje per daugelį metų. 
Visais kelionės reikalais kreipkitės:

Darbininko” Laivakorčių Agentūra
So. Boston, Mass.366 W. Broaduay

Tel. ŠOU 2680

Longin Buinis, Jr. Cavaliers Orchestra, kuri gros Lietu
vos Vyčių 17 Algirdo kuopos rengiamuose šokiuose, kurie į- 
vyks penktadienį, balandžio - April 14. 1939 m., 8 vai. vakare 
ligi 1 vai. nakties, Municipal Buildg. salėje, So. Boston, Mass. 
Šokių pelnas skiriamas "Darbininko” naujos Intertype ma
šinos fondui. Lietuviškoji visuomenė kviečiama dalyvauti pa
rengime ir tuo pačiu paremti gražų jaunimo užsimojimą.

Šokiuose yra skiriamos dovanos už gražiausi pašokimą 
polkos ir tvaltzo. Taipgi bus duodamos giliukingos dovanos 
tiems, kurie turės laimingą skaitlinę. Leidžiamas Radio, E- 
lektrikinis Laikrodis ir Lempa.

ro parapijos choras, vadovau
jant varg. K. Baziui. Visos ar
tistės buvo choristės ir savo 
užduotį puikiai atliko.

Bet gaila, kad tiek daug įdėta 
darbo, laiko ir pasišventimo, o 
pamatyti vaidinimo atėjo gal 
kiek daugiau kai šimtas žmo
nių! Argi tik tiek tėra lietuvių' 
Pittsburgh’e?! Ar tik tasai šim
tas tesupranta religinių paren
gimų reikšmę! Kur gi mūsų 
jaunimas?! Kur gi yra mūsų 
katalikiška lietuvybė?!

Gėda mums southsaidiečiams.
kad mes tiek mažai teriameme; 
savo parengimus. Mes turėtume 
gausiai remti mūsų jaunimo' 
viešus pasirodymus, kelti juose 
daugiau pasišventimo dirbti ka
talikišką lietuvišką darbą. Šis 
vaidinimas puikiai parodė' 
mums kiek ir kaip jaunimas 
dirbo. Dirbdami jie tikėjosi ne 
tokios publikos. — bet skaitlin
gos... Vietoj paskatinti jaunimą 
dirbti — mes jį stabdome! Tad 
southsaitiečiai susipraskime 
nors kartą — remkime mūsų 
jaunųjų pasiryžimus ir jų dar
bus ! Dalyvis.

dugnų raportą išdavė bazaro ’ 
rengimo komisijos narys Juo
zapas Blaškevičius. pažymėda
mas. kad gryno pelno Darželiui 
liekasi $70.12. Jo raportą pa
tvirtino komisijos narė Marijo
na Mišeikienė. Susirinkimas ra
portą užgyrė. Paskum sekė per- 
šaukimas vardų, kurie asmens 
suteikė aukas bazarui. Aukavo 
sekanti: Ona Anderson. $2.00: 
Veronika Rakauskienė. $1.50; 
Bing Co.. per p. Miliauskienę, 
stiklų setą. Reikmenų ir kitų 
gražių dalykų paaukavo: 
Vaičiūnienė. K. Magilienė. 
Magiliūtė. A. Viktorienė. 
Pečkaitienė. A. Kisielienė
Juozas Blaškevičius. Visiems už 
aukas pirmininkas nuoširdžiai 
padėkojo, taipogi išreiškė padė
kos žodį komisijos nariams: 
Jurgiui Venslovui. Juozui Sa
dauskui ir Juozui Blaškevičiui 
ir bazaro darbuotojams ir dar
buotojoms: Onai Miheličiėnei. 
Marijonai Mišeikienei. K. Mi
liauskienei. A. Miliauskaitei. K.

į Povilonienei. F. 
J. Salaševičienei. 
kui ir Juozui

F.
L. 
A.
ir

Iš Lietuvių Kultūrinio Darže 
lio Susirinkimo

Cleveland. Ohio — Kovo 26 d... 
Lietuvių Svetainėje įvyko Lie
tuvių Kultūrinio Darželio mėne
sinis susirinkimas. Susirinkimą 
vedė ir tvarkė pirm. adv. P. V. 
Česnulis. Raštininkui. Jurgiui 
Venslovui nepribuvus, jo vietą 
užimti pirm, pakvietė vice pirm. 
Adelaidę Miliauskaitę.

Perskaičius ir priėmus proto
kolą iš praeito susirinkimo, se
kė įvairių komisijų raportai.

Finansinį raportą pateikė fi
nansų raštininkė Marijona Miš
eikienė. kurį patvirtino iždinin
kė VI. Šukienė. Savo raporte p. 
Mišeikienė paminėjo, kad praei
tą mėnesį yra išmokėta $225.00

atstovus ir atstoves kuodau-1 
giausiai ir plačiausiai platinti ir' 
remti rengiamą Onos Kaskas 
koncertą.

P. G-ne, Liet. K. Darželio 
Korespondentė, i

Redakcijos Atsakymai
P. B., Waterbury. Ct., Kores

pondencija apie p. Kateivos pa
rodą tilpo. Pranešimas apie vai
kučių pramogą ir studentų ra- 
dio programą suvėluotas.

VORCESTER, MASS
Rėmėjų sky- 

margučių balių ir 
13 d.. 7 vai. vakare 
namuose. 36 Provi-

Tėvų Marijonų 
rius rengia 
šokius bal. 
p. Barysų 
der.ee St.

Bus duodamos dovanos už sti
priausius ir gražiausius margu
čius. Taigi atsilankę į šią pra
mogą ne tik nesigailės, bet link
smai praleis laiką.

Kas dar neturite bilietų, tai 
jų galite gauti pas V. K. Bary
są. Vi. 
Parulį, 
tus. Be 
lių.

Rimšą. V. Mažiukną. V. 
P. Lengviną ir pas ki
to. gausite ir atėję į ba-

K riečia Rengėjai.

Vaičiūnienei. 
Povilui Selic- 
Gražulevičiui. 

taipogi ir kitiems, kurie vieno
kiu būdu prisidėjo prie šio dar
bo.

t 
i

NELAIMĖ
Automobilius sužeidė p. Zi 

mą Barisą. kuris buvo išėjęs pa
sivaikščioti, 
koją. Jau sugrįžo 
pas

Sulaužė kairiąją 
iš ligoninės 

brolį. Linkime pasveikti.

LOWELL, MASSKortavimo vakarų rengimo 
komisija išdavė raportą, pažy
mėdama. kad vienas vakaras Ii-, 
kosi surengtas pp. Wilkelių re- 

I zidencijoje su pasekmėmis, o 
antras parengimas atidėtas ant 
toliaus. Susirinkimas praneši
ma užgvrė rekomenduodamas i komisijai, susideda is K. Miliau- 

Iskienės. M. Mišeikienės ir J. Sa- 
i laševičienės. vasaros metu su-

- - I rengti kortavimo vakarą p.p.
ir kad kasoje dar randasi $63. Pečkaičių sode.
00. Raportas priimtas. Onos Kaskas rengiamo kon-

\ eikiančios komisijos raportą certo raportą pateikė Ona Mi- 
pateikė Darželio pirm. adv. P. heličienė, 
V. Česnulis. pranešdamas, kad 
trumpoje ateityje bus baigta 
laistymo systema. kad galvukes 
dėl laistymo systemos nupirks 
kaipo dovaną Darželiui Dr. Jo
nas T. Vitkus. Šį pranešimą a- 
pie suteiktą dovaną per Dr. Jo
ną T. Vitkų, atstovai ir atsto
vės sutiko su dideliu aplodis
mentų.

Toliau pirmininkas suteikė 
veikiančios komisijos rekomen-1 
daciją pagerbimui Metropolitan iš: Petro Komaro. Katrinos Mi-j ŽODYNAS, A. Herlito. 399 pus- 
operos artistės Onos Kaskas ir 
Lietuvos operos artisto Kipro 
Petrausko, jiems apsilankius 
Clevelande. kad jie Kultūriniam 
Daržely pasodintų po medį, šią 
rekomendaciją susirinkimas 
vienbalsiai užgyrė. Šiuo reikalu 
rūpintis ir tvarkyti paskirta li
kosi komisija iš pirm. adv. P. 
V. Cesnulio, finansų rašt. Mari
jonos Mišeikienės ir vice pirm. 
Adelaidės Miliauskaitės. Ši ko
misija rūpinsis sudarymu planų 
medžių pasodinime ir įsigijimu.

Iš įrengto bazaro. pilną ir nuo- P. V. Česnulis ragindamas visus

WHIST PARTY
Kovo 28 d. įvyko Sodalicijos 

Whist party. par. svetainėje. 
Žmonių buvo pilna svetainė. 
Pelnas paskirtas parapijai.

PENNY SALE
Kovo 31 d. Lietuvių Moterų 

Siuvimo ratelis surengė “penny 
sale”. Vakarėlis buvo sėkmin
gas.

kuri pažymėjo, kad 
bilietai labai sparčiai eina ir 
kad ši pramoga, kurią išpildys, 
Darželio labui veltui artistė Ci
ną Kaskas ir smuikininkas Vin
cas Greičius, atneš gražaus pel
no.

J. Blaškevičius pranešė, kad 
Kultūrinio Darželio piknikai į-
vyks 25 d. birželio Policmono I 
Farmoje. Piknikas surengti ir 
visus planus rengimo sudaryti . 
išrinkta komisija, kuri susideda '

Užpereitą sekmadienį įvyko 
kvotimai katekizacijos kursuo-

Marijos vaikelių dr-jos nariai 
priėmė mėnesinę šv. Komuniją 
laike pirmųjų šv. mišių. Visi 
“in corpore” suėjo į bažnyčią su 
vėliava, kurią nešė p. Marijona 

i Grendaitė. Korespondentas.

Žodynai • Dictionaries
ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS

$2.25. gerais audeklo apdarais:

ŽODŽIŲ

liauskienės ir Prano Janulevi- lapių, popieriniais apdarais —,

Šiame susirinkime apsilankė $3.00. Dabartiniu laiku šis žo- 
Aušros Vartų Moterų draugijos dvnas skaitomas geriausiu, 
pirm. Marijona Pukelienė. kuri TARPTAUTINIŲ
pasveikinus Kultūrinio Darželio ŽODYNAS, surengė K. Boruta 
susirinkimą ir išreiškus dėkin- — Pr. Čepėnas. A. Sirutytė — 
gumą už gražius nuveiktus dar- Čepėnienė. Jis turi 1064 pusla- 
bus, suteikė savo draugijos na-ipius. Popieriniais viršeliais kai- 
rystės duoklę ir auką $5.00. Su- na $3.00: gerais audeklo apda- 
sirinkimas kaip sveikinimus jrais — $3.75. 
taip ir suteiktą auką sutiko su ' 
gausiu delnų plojimu.

Susirinkimą uždarė pirm. adv.

Užsakymus su money orderiu j 
siųskite:
“Darbininkas”. 366 W. Broad- 

way. So. Boston, Mass.
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ŽINUTĖSLANKĖSI

Antradienį, bal. 4 d., “Darbi
ninke” lankėsi p. L. Mašidlaus- 
kienė iš Brockton, kun. P. Vir- 
mauskio giminaitė, įžymi mote
riškų drabužių siuvėja, ypač ji 
yra specialistė pertaisyti kaili
nius pagal naujausios mados.

Pp. Mašidlauskų vienturtė du
krelė Agnės šiais metais užbaigs 
Monticello Kolegiją (Godi’rey, 
III.).

MIRĖ

DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
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 sutarti)

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

Svarbus Lietuvių Dienos Reikalu 
SUSIRINKIMAS

MAHTFGRD, COHH.
i

Bal. 6 d., mirė, porą metų sir
gęs. Jonas Jesulaitis, 67 metų, 
amž., savo namuose, 702 E. 6th 
St., So. Bostone. Paėjo Vilkaviš
kio parapijos. Amerikoje pragy
veno apie 50 metų. Paliko mote
rį Katriną (Bražiukaitę), brolį 
ir seserį. Palaidota bal. 10 d., 9 
vai. ryte, iš Šv. Petro bažnyčios, 
Šv. Mykolo kapuose.

KRIKŠTAS

Velykose, bal. 9 d., š. m. tapo 
pakrikštyta dukrelė Rita Euge
nija Jono - Elzbietos (Tamulevi
čiūtės ) Kumpų. Krikštatėvais 
buvo Stasys Griganavičius 
Bronislava Kumpienė.

PER VELYKAS

ir

Didžiojoje savaitėje ir Vely- 
' koše labai daug žmonių lankė 
šv. Petro lietuvių par. bažnyčią 

! ir ėjo prie Sakramentų. Vieti- 
1 niams kunigams padėjo darbuo
kis kun. Juozapas Paulikonis, 
MIC., Ph. D. Seselės puikiai iš
puošė altorius ir prirengė mer- 

! gaites procesijoms.

AČIŪ

Petro parapijos veikimo

PARSIDUODA greitai mūri
nis namas. City Point apylinkė
je. 9 kambariai, visi įrengimai, 
namas gerame stovyje. Dėl in
formacijų telefonuokite SOUth 
Boston. 3794. (11-14-18)

Šv.
komisija šiuomi taria nuoširdų 

i ačių Stepono Dariaus posto Le- 
■ gionieriams už džentelmonišką 
iškėlimą savo išvažiavimo iš 
birželio 18 d., kurią dieną mūsų

I 
I 
i I

i

SVEIKATA—TURTAS

PARSIDUODA lietuviška bu- 
černė geriausioje gatvėje. Cam
bridge, Mass. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Biznio vieta 
įrengta puikiausiai. Kas šią vie
tą paims, turės geriausį biznį. 
Atsišaukite: Tel. Eliot 9290.

(28-31-3)

IŠSIRENDUOJA poolroom 
30X70 pėdų tinkama šiam biz
niui, ping pong stalas. Taipgi 
krautuve tinkama likerių štorui, 
restoranui ar kitokiam bizniui. 
Atsišaukite — Millers krautuvė
je, 261 W. Broadvvay, So. Bos
ton. (5-5)

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plumberio darbus 
greitai ii- pigiai. Gas ir steam.

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

Shapos adresas — 193 Broadway.

Netekus sveikatos, nemiela nei gy
vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu 

> įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą. nuovargį, šaltį. 

I rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
į reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES. sudarytos iš daug skirtin- 

' gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
i kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
; šakmj ir žolių, kuri turi savyje galin- 
I gą šilumą, šildydama kaipo saulės 
! spinduliais, sunaikina reumatiškus 
i skausmus ir palengvina žmogui. Dek-
■ snio Galinga Mostis tūkstančiams pa-
■ gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARAN- 
TUOJAM. kad. pavartojus kelis sy
kius, aplaikysi palengvinimą ar pini
gus grąžinant.

Kaina 75c.. $1.50 ir $3.00.
; Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 
i vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
į kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
j taip DEKENS OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti- 
I krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes. tai visada klausk taip: DE
KENS OINTMENT ir neklausykite 

. nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
i siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
IDEKEN’S OINTMENT. tai tik Ūda 
; aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
; Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

Reikalaujam Agenčių ir Agentų.
(28-28)

GELBĖK

SAVO

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

Prisiųskit vardą ir adresą, mes 
prisiusime daugiau informacijų.
ALEXANDER’S CO.

412 W. BROADWAY, 
SO BOSTON. MASS.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnanf šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie 
tingę, arba labai 
siųs, jeigu turit 
tėti kožnoje oro
maino j, štai jums pro
ga išbandyt i paprastą, 
kuris pagelbėjo ?im-pigų Metodą, 

tams.
Mes noriai 

l'akelj. 7

sus- 
jau- 
k“n- 
ner-

pasiųsim jums PILNĄ 
dienoms DYKAI JSBAN- 

DYYMi’I, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas. DYKAI. mūsų kaš
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau į

ROSSE PRODUCTS CO. Dept X-9 
2708 W. FurweU Avė. Chicago, 1!L

Kaip kitais metais, taip ir šįmet, Liepos 4 dieną, 
Marianapolio Kolegijos Parke, Thompson, Conn. įvyks 
Lietuvių Diena. Sekmadienį, balandžio 23 d., 3 vai. p. 
pietų “Darbininko” salėje, 330 E Si., So. Boston, Mass. 
įvyks tam tikslui susirinkimas į kurį nuoširdžiai kvie
čiame visų kolonijų veikėjus - veikėjas ir tuos, kurie 
buvo išrinkti kaipo atstovai Federacijos Suvažiavime 
Cambridge, Mass. skaitlingai dalyvauti. Šiame susirin
kime bus išrinkta Lietuvių Dienos rengimo valdyba i-, 
įvairios komisijos.

A. Zaveckas, Fed. Apskr. pirm.
B. Jakutis, sekr.

A. Pinelis, ižd.

minstrel show. Moko vargoni
ninkas Justas Balsis, kuris turi 
ypatingų gabumų ir prityrimų 
minstrel show ir bendrai teatrų' 
parengimų srityje. Po minstrel * 
show bus šokiai. Taigi nusipir-

GRABOR1A1

parapija laikys metinį savo iš
važiavimą.

Su tikra pagarba,
Vincas Valatka, pirmininkas.

LDS Gegužinės Reiksią 
Susirinkimas

ŠLIUBAS
Bal. 9 d., Gabrielis Lučinskas, 

iš Maynard, Mass. apsivedė su 
Viktorija Bendoravičiene - Če- 
batoriūte, gyv. 64 Templeton 
St., Dorchester, Mass. Liudijo 
Mykolas Arentas ir Justina Ta- 
tulienė.

LDS Naujos Anglijos ap
skričio atstovų ir Šv. Roko 
parapijos veikėjų susirin
kimas įvyks trečiadieni, 
balandžio 12 d., 7:00 vai.

VELYKŲ VAKARĖLIS 1

Atvelykėse, 3 vai. po pietų 
Marijos Vaikelių Draugija, va
dovybėje kun. K. Jenkaus ir Se
serų mokytojų, išpildys metinę 
velykinę programą. Įžanga ma
žyle.

Vajus Dar Tęsis Ilgiau

Lietu.os Vyčių G kuopa ren
gia povelykinius šokius, lietu
vių parapijos salėje, penktadie
nio vakare, balandžio 14, 8 vai. , , . „ , -

, m , s i kitę tikietus iš anksto, nes pas-vakare. Tai bus semi - rorma!..................., .
šokiai, ir komisija prižada link
smą laiką visiems ii- visoms at
silankiusiems.

. kui gali tikietų netlikti. Galite 
gauti klebonijoje, pas Jaunimo 
dr-jų narius.

PARAPIJOS MINSTREL
SH0W

Balandžio 30 dieną. 7 vai. va
kare jaunimas, chorui vadovau
jant, rengia parapijos naudai

ONA KATKAU SKAITĖ — 
KASKAS NEW BRITAINE I

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BAL8AMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

254 W. Broadvvay, 
SO BOSTON, MASS 
Tel ŠOU :oston 2590

iyven. vieta. 838 Dorchester Avė. 
Tet COLumbia 2637

kviečiami atvykti LDS N. 
A. apskričio išrinktieji at
stovai ir Šv. Roko parapi 
jos veikėjai.
LDS N. A. A. ir Šv. Roko

Parapijos Vadovybė.

Balandžio - Aprii 14, Senior 
High School Auditorium, New 
Britaine, Conn. Berlin Chorai 
draugija rengia koncertą. Dai
nuos art. Ona Katkauskaitė. 
Programa prasidės 8:15 vakare. 
Tai bus balandžio 14, penktadie
nio vakarą. Būtų labai gerai, 
kad lietuviai ten būtų daugumo
je. ______________

♦
y 

vakare, Šv. Roko parapijos | 
naujoje salėje, Montello, 
Mass. Susirinkimo tikslas | 
išrinkti prezidiumą ir ko
misijas, kurios rūpintųsi 
rengimu GEGUŽINĖS — 
PIKNIKO gegužės 30 d., 
Romuvos parke, Montello, 

: Mass. Į šį susirinkimą

L. R. Katalikų Pašalpinė Sal
džiausios Širdies Viešpaties Jė
zaus draugija per pereitus tris 
mėnesius davė jaunimui nuo 16 
iki 30 m. palengvinimą prisira
šyti prie šios draugijos be įsto
jimo mokesties. Šie nauji nariai 
tik turi užsimokėti mėnesines 
mokestis vyrai po 50c„ o mote
rys po 25c. Šie nauji nariai gaus 
tą pačią pašalpą ir pomirtinę 
kaip ir visi seni nariai. Taipgi 
palengvinimas buvo duotas nuo 

j 30 iki 45 metų — jie yra prii
mami už pusę įstojimo.

Daugelis naujų narių prisira
šė prie šios draugijos per perei
tus 3 mėnesius ir ši draugija dar 
nutarė vajų pratęsti ir toliau, 
būtent per tris mėnesius: Ba
landį, gegužį ir birželį, kad da
vus progos prisirašyti tiems, as
menims, kurie dar neturėjo pro
gos ateiti į šios draugijos susi
rinkimus.

Per tuos tris mėnesius jauni ir 
seni galite prie mūsų draugijos 
prisirašyti su virš paminėtais 

: palengvinimais. Nauji nariai 
i gali įstoti į šią draugiją jos su
sirinkimuose, kurie yra laikomi 
kas antrą pirmadienį kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po- 
bažnytinėje salėje, W. 5th St., 
So. Boston, Mass. Valdyba.

VAŽIUOKITE ♦
LIETUVON 

Per 

DARBININKO 
LAIVAKORČIŲ

1939 Nauji Nash Automobiliai
i

♦

♦

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai. Jie 
turi air conditioned — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 
juose yra įrengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 
yra ruimingas, didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų $839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

I

J

CE^iALM
V L^VAl Boston Street Garage

119 Boston St., Dorchester, Mass.

i PICKWICK
Draugijų Valdybų Adresai Seni draugai ir

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broad way, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Residence: 198 M JSl., busiuii 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960

Edw. V. Warabow
(WRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St.,
NORVVOOD, MASS.
Tel. Norwood 1503

Brocktono Office:
24 Field St. 

Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu Įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADVVAV
So. Boston, Mass

J

Peter P. Plevack 
(Plevokas) 

•togų dengejas ir taisytojas
Taiso Ir stato kaminus

Geras Darbas — Kainos 2emi» 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apakaltliavimai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
■UOZAS PEČIULIS. Savininkę

447 Broddway, So Boston

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. Zaletskienč,

564 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,

4115 VVashington St.. Roslindale, 
Tel. Farkway 0558-W

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th St.. So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Kasos Gi.—Marijona Aukštikalnienš,
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 protokolu raštininke.

I
I

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA į

Parduodu Overglobe Ir kitų išdir 
byščlų čeverykus- vyrama 

moterims ir vaikams

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tie
sią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St.. So. Boston. Mass.

nauji, visi pnpa
žįsta viršenybę
PICKWICK!

Peter's Boston St. Garage 
ir Gasoline Station

119 Boston St., 
DORCHESTER 

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojant 

automobilius ir trokus.
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 Bushmanas
48 CRESCENT A VENŲ E, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILE AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUSICNAS, Sav. 

490 Broadway. Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON, MASS.

IŠ KRANO

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik
tai verti skaitytojų paramos. 

I Visi skelbkitės “Durbiuluke".

PARODYK KRANĄ

Buteliuose
(12ONCŲ IR PILNOSE KVORTOSE)

c
įžlo■

Boston. .Moss. BREWE9S SINJCE lc7L

Peter Pilvinis, Sav.

Queen Amt Laundry, Ine 
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2939

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, 

paveskite ši darbą mums.
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HARDFORDO LIETUVAITĖS, CONN. VALST. LIETUVAIČIŲ ČEMPIONĖS

Ji stovėjo 
dairydamosi j vieną šoną 
ir į kitą, rodos, kažin ko h 
ieškodama. Anapus gat
vės. nakties tamsumoje, 
mirkčiojo tūkstantis bliz
gančių lempelių, praneš
damas visam miestui, kad 
10 valandą vakaro, viena 
iš garsiausių ir gražiausią 
Amerikos filmose artisčių 
asmeniškai aplankys tą ki
ną. Jau dabar žmonės ver
žėsi vidun.

Šaltas šiurpas perbėgo 
jaunos moters kūną. Pasi
lenkusi, ji pažvelgė i mažą 
deimontais apsodintą laik
rodėlį. “Turiu dar tris va
landas”. tyliai prabilo, "gal 
surasiu, reikia pamėginti". 
Dar kartą pažvelgė į besi
veržiančius žmones. Jos 
veido grožį lempelių šviesa 
pagražino taip, kad ma
nytum ji ne šio, bet kurio 
kito pasaulio gyventoja. 
Ilgos auksinės kasos spin
dėjo mėnulio spinduliuo
se. tamsiai mėlynos akys 
baimingai žvilgterėjo į vie
ną ir į antrą pusę, ir pro 
prasivėrusias lūpas pasi
girdo neaiškus nusimini
mo dūsavimas.

Pakėlus ranką, ji pasi
samdė automobili. “Ap- 
vešk mane aplink miestą”. į 
vidun Įlipdama pareiškė. 
‘ Gerai, panele. Niekur y- 
patingai ?”

“Ne”, trumpai atsakė.
Po valandėlės, vairuoto

jas. nerimaudamas savo 
keleivio tyla, pažvelgė i 
veidrodį pamatyti, ką ji 
daro. Pamatęs ją žiūrinė
jant pirma pro vieną lan
gą. paskui pro kitą, išsyk 
nesuprato kodėl, bet tuo- 
jaus pamanė, kad ko ieško.

“Panele, ko nors ieško
te?”

Išsigandus, kaip elektros 
perverta, ji apsisuko ir, 
pusbalsiai paklausė: “Kaip 
tamsta žinai?” Šoferis pa
traukė pečiais, nieko neat
sakydamas. Moteris vėl 
prabilo.

“Tiesa, pastebėjai. O... 
gal tamsta gali man pagel
bėti? Klausyk, aš tamstai 
papasakosiu.

“Prieš 10 metų gyvenau 
aš viename mažame mies
te. Illinois valstybėj. Tė
vas nebuvo turtingas, ilgai 
ir sunkiai dirbo, kad tik 
galėtų išlaikyti šeimą. Jo 
darbo atlyginimas fabrike

ant kampo buvo mažas, tai virs to. va
karais ir laisvomis dieno
mis dirbo apylinkių žmo
nių namuose, šiaip jis pa
kankamai uždirbo pragy
venimui. Bet jis vis tiek 
buvo linksmas. Jo vienin
telė nelaimė Įvyko prieš 12 
metų, kai apsivedė su aš
tria liežuvia moterimi. Per 
visus tuos metus jis kentė 
ir klausėsi jos barnių, kei
ksmų ir ginčų.

“Ieškodoma ramybės, ne
kartą išsivedė mane pasi
vaikščioti ar pasilinksmin
ti, i kuri nors kiną ar kur 
kitur. Tuo met pamiršda
vo visą, kas buvo Įvykę, ir 
visa širdimi pasidavė 
džiaugsmui. Tačiau, nuo
latos prisimindamas na
mus ir šeimininį gyveni
mą, karti šypsena perbėg
davo jo veidą, suraukda
ma jo kaktą ir suspausda
ma jo lūpas. Tuomet mano i 
širdis verkte verkė nura
minti ji, paglostyti, pa
lengvinti tą naštą, kurią 
kentėdamas nešė diena po 
dienos. Bet, būdama jauna, 
nesupratau ir nežinojau, 
kaip visą tą įvykdyti. Ta
čiau. apsikabinus jo kaklą, 
kartu su juo liūdėjau. Pa
glostydamas mane jis tar

ydavo, “Gaila man tavęs, 
mano brangioji geltonka
se, gaila man. kad tavo: 
jaunos akutės turi stebė- i 

Itis mano nelaime”.
“Vieną gražią dieną, ki-i 

lo nenaprastai karštas gin- 
' čas. Neatsimenu už ką mo
tina taip pyko, tik atsime-j 
nu, kad ištisas valandas ji • 
barėsi, vos kartais susto-l 
dama kvapo atgauti. Ta !___  _________
vakarą tėvas dingo. Moti- tuo metu ir visuomet prie 
na manė, kad sugrįš, bet j kat. spaudos platinimo pri- 
prabėgo viena savaitė, dvi. gidėti ir uoliai pasidarbuo- 
visas mėnuo, metai ir visi ti. šiais laikais, kada yra 
tėvo nėra. Ji gerai dabar i įvairiausių katalikybės 
suprato, ką buvo padariu- priešų pasauly, kiekviena- 
si. bet jau pervelai. Susi- me žingsny katalikai per- 
rūpino ir susirgusi neužil-Į gekiojami žodžiu ir katali
ko mirė. kams priešinga spauda,'

“Man teko gyventi tuo- todėl katalikiška spauda y-i 
met našlaičių namuose, ra vienas iš geriausių gin- 
kuriuose išbuvau aštuone- klų katalikams savo teises 
rius metus. Ten būnant, ginti ir priešams Įrodyti 
manyje atsirado gabumu įųjų klaidas.

w

Šiame atvaizde matome Hartfordo lietuvių Švč. Trejybės parapijos lietuvai
čių basket-ball ratelį. Jos žaidė basket-ball ir daugiausia žaidimų laimėjo. Jos da
bar yra CLC arba Conn. Lithuanian Catholics’ ratelių čempionės.

Trečioje eilėje iš kairės į dešinę: Madelina Salkauskaitė; Adelė Kymantaitė: 
Ona Manikaitė; Florencija Litvinaitė; ir vedėjas Antanas Manikas. Vidurinėje ei
lėj iš kairės į dešinę: Anastazija Kasmonaitė; Marė Bajerčiūtė; Ona Jotautaitė: 
Darata Vistartytė. O priešakyje: Stella Baukiūtė; Alena Salkauskaitė.

Sveikiname čempiones lietuvaites. Jos tikrai gražiai pasirodė ir žaidė ne tik 
Harforde savo lietuvių parapijos salėje, bet kitur mieste ir kituose miestuose. 
Jos nepaisė sniego nei ledo, nei šalčio, nei tolio. Jų gabus vedėjas Antanas Mani 
kas ir jo brolis sumaniai jas lavino ir mokino. Šis ratelis vadinosi: 
Girs.

Žodis Lietuvos Vyčiams Naujoje Anglijoje
Didžiai gerbiamieji ir, 

malonūs draugai vyčiai, 
vytės! Kiekvienais metais 
yra skiriamas sezonas ka- 
talikiškos spaudos platini
mui. Gi katalikų pareiga

vaidinti, ir štai gauru tra
ną daug progų pasirodyti 

i viešai. Po metų kitų atsi
dūriau Hollytvood’e. kur 
<?avau darbo kaipo ekstra, 

į Ir štai šiandien esu garsi 
i ir gabi artistė.

‘‘Dabar noriu surasti tė-

A. a. Šv. Tėvas Pijus XI

Kadangi šis suvažiavimas bus 
priešseiminis ir priešgegužinis, 
tai svarbu, kad visos kuopos 
skaitlingai atstovių atsiųstų.! 
Kviečiu kuopas gaminti įneši
mus seimui ir apskričiui. Reikia 
apsvarstyti naujų narių vajaus 
eigą mūsų kuopų tarpe.

Jf. Jokūbaiti:,
Mot. S-gos Conn. Apsk. rašt.

pareiškė kartą pasaulio 
katalikams žurnalistams: 
“Jūs esate didžiausia pa
saulio pajėga”.

Netenka galvoti, kad pri
pažintume pilną tiesą ši
ltiems Šv. Tėvo žodžiams.
Pasaulio smarkiausi dik
tatoriai, jų geriausiai ap
ginkluota kariuomenė, ne
pajėgia spaudą nugalėti, 
jei ir nugali tai tik laikinai. 
Prisiminus Lietuvoje Ru
sų priespaudos laikus, ka
da buvo uždrausta lietu
vių spauda, bet pažiūrėki
te ar rusai laimėjo? Visai 
ne! Lietuviai surado būdus 
ir, nors nelegališku būdu, 
bet spauda buvo skleidžia
ma, ir išsaugotas lietuviš
kumas atgauta Lietuvos 
nepriklausomybė!

Katalikiškos spaudos už
davinys — auklėti žmonė
se tikybinę sąvoką, doro
vės principus. Bendrai Ka
talikų spauda žmonių ne
apvils, o kaip tokia tad 
mums vyčiams būtinai 
reikia remti!

Į Naujoje Anglijoje lietu
viai turi tik vieną katali
kišką laikraštį “Darbinin-' 

i ką”, ir laikraščiu “Dar-ku”! 
plačiai naudojasi Naujos 
Anglijos ir kitų kolonijų 
Vyčiai. Vyčių raštai visuo
met randa vietos “D-ko” i

Mūsų Apskričio metinis 
suvažiavimas Įvyks balan
džio - April 30 d., 2 vai. po 
pietų, lietuvių parapijoje, 
116 vyčių kp. vadovybėje, 
So. Worcester, Mass.

Netenka raginti, tik pri
minti, kad kuopos prisiųs
tų atstovų Į posėdį, ku
riems rūpi organizacijos 
reikalai. Atstovais rinkite 
tik tuos, kurie yra užsimo
kėję duokles Į Centrą. Įtei
kite atstovams .galiojimus 
su Dvasios Vado ir valdy
bos parašais. Atstovų skai
čius neapribotas.

Kadangi suvažiavimas 
bus metinis, todėl prašau 
valdybos bei Įvairių komi
sijų priruošti pilnus rapor
tus. Taipgi bus ir valdy
bos rinkimas. Visų parei
ga iš anksto nužiūrėti tin
kamus narius į valdybą.

Apart vyčių, Į suvažiavi- 
__Holy Trinity nuoširdžiai kviečiu 

kun. klebonus ir kuopų 
_____________  dvasios vadus. Jei aplinky

bes leis, tikiu, kad malonė
site dalyvauti!

Su vytiška pagarba, —
Pr. Razvadauskas.

L. Vyčių N. A. Apsk. Pirm.

i

koks jaunimas tokia atei
tis”. Tad-gi ir mes, bran
gūs vyčiai, turime svarbią 
pareigą — išlaikyti lietu
višką kat. spaudą, kada 
mūsų tėvai, seneliai, pasi
trauks iš gyvųjų tarpo. 
Būtų mums labai 
gėda, kad su jais 
tėvais), kurie sukūrė ir iš
nyktų kat. liet, spauda!

Tad širdingai visas kuo
pas kviečiu dalyvauti!

Pr. Razvauauskas,

Paieškoki:
Į
ii

didelė 1
(mūsų •

I
i

L. Vyčių N. A. Apsk. Pirm.

PRANEŠIMAS

1. Brizgys - Brizer. Antanas— 
Andriaus sūnus, gimęs Kaune. 
Būdamas 21 met. amžiaus, 1905 
m. išvvko į JAV. Iki 1937 met. 
gyveno Tumer Falis. Mass.

2. Bernotas, Benediktas — ki
lęs iš Raseinių apskr.. Kražių 
valse., Paalksnių kaimo.

3. Čerkauskis, Iierijonas —ki
lęs iš Tauragės apskr.. Kaltinė
nų valse., Pempių kaimo.

4. Daiginąs, Antanas — Anta
no sūnus, išvykęs į JAV prieš

: 25 metus. Gyveno Brooklyne. N. 
i Y., bet paskutiniu laiku ketino 
'persikelti dirbti į kasyklas.

5. Dargis. Antanas — kilęs iš 
! Tauragės apskr.. Kaltinėnų val- 
I sčiaus. Giralės kaimo.
■ 6. Dočkus. Jurgis ir Kazys —

7. Grancevičienė — Januševi-M 
čiūtė, Bronislava — išvyko į!; 
JAV iš Rygos 1932 m. Apsigy-W 
veno Bronxe, N. Y.

8. Gužauskas. Jonas — kilęs! 
iš Tauragės apskr., KaitinėnųH 
vaisė., Pempių kaimo.

9. Krauklys — Krauk, Ado-! 
mas — kilęs iš Rudamino. Mari-K 
jampolės apskr. Į JAV išvyko! 
prieš 45 metus ir apsigyveno! 
Pittsburghe, Pa.

10. Kuras, Juozas — 1904 m.I 
išvykęs Į JAV. Manoma, kad! 
gyveno Homoken, N. J. ir Ilar-! 
risone, N. J.

11. Morkūnas, Pranas — išvy-! 
ko į JAV 1912 met. Kilęs iš Uk-I 
mergės apskr. Padboriškių kai-! 
rno. Turi giminių Pittsburgc,! 
Pa.

12. Nai būtis, Balys — Guspa-B' 
ro sūnus, gimęs apie 1883 m. B 
Utenos apskr.. Užpalių vals., I 
Gaigalių kaime. Išvyko į JAVl 
1913 met.

13. Nastalskis. Antanas — ki- I 
lęs iš Alkų kaimo; Alsėdžių vai- | 
sčiaus. Telšių apskr. Išvyko į I 
JAV 1913 met. rugsėjo 29 d. ir I 
apsigyveno Kensingone, Pa.

14. Pavydis. Romualdas ir jo I 
sūnėnai Kazimieras ir Aleksan- I 
dras — kilęs iš Alionių kaimo I 
Pabaisko valse., Ukmergės aps. I

15. Pocius, Jonas — išvykęs į I 
JAV 1911 met. Kilęs iš Jurgai- I 
čių kaimo. Gruzdžių vaisė., I 
Šiaulių apskr. Iki 1930 met. gy- I 
veno Duquesne, Pa.

16. Sidaras, Vincas — turįs I 
giminių Poškėčių kaime, Pa- į 
kruojaus vaisė., Šiaulių apsk. Į 
Gyveno Baltimorėje, Md.

17. Staišiūnas, Justinas — iš- I 
vykęs į JAV 1914 met.. dalyva
vo JAV kariuomenėje. Po karo 
gyveno Bridgeporte. Conn. 1931 | 
met. sunkiai sirgo. Gal miręs.

18. Tamošaitis, Izidorius — 
kilęs iš Raseinių apskr., Jurbar
ko vaisė.. Naujininkų kaimo. 
Atvyko į JAV 1894 met. ir apsi
gyveno Chicagoj. III.

Visi žiną apie paieškomuosius Į 
malonėkite kreiptis į Lietuvos į 
Generalinį Konsulatą New Yor- j 

i ke šiuo adresu:
Consulate General of Lithuania,
16 West 75th St.. New York, N. . 
Y.

___________
Remkite tuos profesio

nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
‘Darbininką”.

Moterų Sąjungos Conn. 
Apskričio Kuopoms

Šiuomi pranešu visų kuopų ži
niai. kad Moterų Sąjungos 
Conn. Apskrities pusmetinis su
važiavimas įvyks balandžio-Ap-i du broliai, kilę iš Panevėžio aps- 
ril 30 d., 1939. -Vyčių Name, Į kričio. Smilgių valse. Manastų 

. Greene gatvės, VVatcrbury, Ct. j kaimo. Išvyko į JAV 1910 met.
Prasidės 1:00 valandą po pietų. | ir apsigyveno Philadelphijoje. i

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Nakt’

602 Washinqton Blvd.
BALTIMORE, M<1.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

likusi balansą galėsite

F4

vą. kursai taip staigiai 
dingo. Vakar tik gavau ži
nią. kad jis šiame mieste 
gyvena, bet kaip ir kur jį 
surasti aš nežinau. 10 me
tų laikotarpyje veido bruo
žuose randama daug per
mainų. Tat ir maniau, kad 
tamsta man galėtai pagel-

! bėti”.
Vairuotojo veidas buvo 

paslėptas nuo jaunosios 
akių. Ant skruostų sužibo 
dvi didelės ašaros. Kažin 
ką nurydamas, ramiai pra
šneko. “Ačiū, panele, už 

i tokį didelį pasitikėjimą
manimi. Jei sužinosiu ką, i skiltyse.

i pranešiu. Dar kartą ačiū”, j L. Vyčių 17 Algirdo kuo- 
Automobilius prisiartino i pa So. Bostone suprato 

prie kino durų. Šoferis i katalikiškos spaudos reik- 
greit išlipo atidaryti artis- šmę ir, žinodama, kad dar 
tei duris. Galvą nulenkęs, Į neišmokėta už nau ją “D- 
laukė apmokėjimo, ir ga-! 
vęs popierinį, dar žemiau 
nulenkė galvą. “Ačiū”, su-į 
žnibo, įlipdamas atgal į; 
savo vietą. Kai ji dingo 
kino viduj, jis pakėlė gal-' 
vą ir pusgarsiai tarė:

“Ne, mano brangioji gel
tonkase, tavo dabartinis 
gyvenimas ne man pri
klauso. Tavo tėvas turėtų 
būti garbingas, ne toks, 
kaip aš. Sudiev, dukrele, 

J jau laikas man keliauti”.
I Petras Aikšnoras.

neišmokėta už naują 
ko” Intertype mašiną, tam 
tikslui, bal. 14 d. penkta-į 
dienio vakare rengia šo-1 

■ kius Municipal Building 
salėje So. Bostone. Šokių 
pasekmės žinoma priklau- 

į sys nuo mūsų skaitlingo, | 
vieningo pasirodymo šo-

; kiuose. Bet reiškiu vilties,; 
kad ir kitos kuopos, supras 
šį kilnų žygį So. Bostono

, vyčių ir skaitlingai malo
nėsite dalyvauti.

Paprastai sakoma: “Jau
nimas tautos ateitis ir,

Pirkimo išlygos geros 
išsimokėti, mokėdami $1.00 i savaitę.

Įmokėsite $3.00,

Rašomoji mašinėlė y- 
ra labai naudinga 
kiekvienam, kaip 
gusiems, taip ir 
mui. Kas moka 
mašinėle, tam yra daug I 
lengviau gauti darbą I 
raštinėje ar kur kitur.

Kas pirks rašomąją I 
mašinėlę “Darbininko” I 
administracijoje, tam 
bus teikiama uždyką ra- || 
šomosios mašinėlės lėk- Į 
cijos. Pasinaudokite siū

loma proga— Įsigykite typvvriterj šiandien. Mes galime parduoti maši
nėlę ir i tolimus miestus tokiomis sąlygomis — duodami išsimokėjimui.

turėti 
suau- 
jauni- 
rašyti

366 W. Broadvvay,
DARBININKAS

So. Boston, Mass.


