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LDS apskričiams ir kuo- EINA NUO 1915 METŲTEL. SOUth Boston 2680 
poms, kad mūsų organiza
cijos metinė šventė — Šv. į 
Juozapo globėjo įvyksta 
sekmadienį, balandžio 30 d.

Organizacijos šventę pa
minėkime bažnyčiose — 
sueikime išklausyti šv. mi
šių ir priimti Šv. Komuni
ją už mirusius narius ir 
gyvųjų intencijai, ir taipgi 
svetainėse, kur galima, su- 
rengkime paskaitas arba 
• •pakalbus, ar kitokią prog
ramą.

Ką Pasakoja Nukentėjęs 
Juodkazis

t

au-

ANTRADIENIS (Tuesday) BALANDŽIO (April) 25 D., 1939 M.. No. 32. TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Sovietų Rusijoje nebega-, 
lodami viešai pamaldų lai
kyti, tikintieji eina su sle
piamais dvasiškiais į miš
kus ir kalnų olas ir ten 
meldžiąsi pirmųjų krikš
čionių katakombiniu būdu.

Lietuvos kariuomenės 
vado gen. Stasio Raštikio 
pareiškimas: “Jei pavojus 
liestų dabartines mūsų že
mes, o tuo pačiu ir mūsų 
Tėvynės nepriklausomybę, 
tai mes jų be kovos jokiu 
būdu neatiduosime”.

Klaipėdiškių pabėgėlių minia artimiausioje prie Klaipėdos krašto Kretingos 
stotyje.

Naciai Pranašauja Karą 
Ne Dabar

Pastaraisiais laikais so
vietų Rusijoje “kovojan
čių bedievių” skaičius žy
miai sumažėjo. 1935 m. bu
vo 50,000 tos organizaci
jos skyrių su 5 milijonais 
narių. Be to, apie 2 milijo
nai jaunųjų bedievių, gi 
1938 m. bedievių organiza
cijoje bebuvo likę 1,959,722 
nariai. “Bezbožnikas” su 
budėsiu konstatuoja, kad 
didesnė tų bedievių dalis 
antireliginėje propagando
je visiškai nedalyvauja.

(Klaipėdos Netekus)
Kovo 22 d.d. Juodkazis, 

buvęs Pagėgių pašto valdi
ninkas, gavęs žinių, kad 
rengiamasi jį suimti. Tą 
pat dieną apie 13 vai.
tomobiliu norėjo išvažiuo
ti į Tauragę. Lauksargiuo
se, prie Didžiosios Lietu- 

• vos sienos buvo sulaikytas. 
Sulaikę smogikai su jų 
grupės vadu Kasneriu 
priešakyje. Išsodintas iš 
automobilio, smuklės kie
me buvo pastatytas prie 
sienos. Čia buvo gąsdina
mas, užgauliojamas ir te
rorizuojamas. Sargyboje 
nuolatos buvo nemažiau 
kaip 3 smogikai, bet jie 
nuolatos keitėsi ir po kiek
vieno pasikeitimo vis iš 
naujo terorizavo.

Taip jis kentėjęs nuo 13.
30 iki 17 valandos. Po to 
buvo nugabentas į Lauk
sargių kaimo areštinę. Te
rorizavimas nė čia nesibai
gė. Pagaliau apie 22 vai. 
atvyko vietinių smogikų 
vadas Tobašus, kuris iki 
paskutiniųjų įvykių gyve
no Tilžėje. Jis liepė Juod- 
kazį paleisti. 1 
manė, kad tuo viskas ir kordatą su Vatikanu, ir 
baigsis. Keli smogikai, nu- kad sąryšy su tuo vienas laimėjimas, 
tarę Juodkazį palydėti, ne
leidę eiti plentu, bet pasu
kę kaimo keliu. Vos tik at- 
sitolinę nuo Lauksargių, žemįna Liet* Jei Ju tai 
jie Juodka?) parbloskę ant įvvktų tai Lietuvos vy- 
žemės, ėmę mušti guminė- riausybę galėtume tik pa-
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Konkordatą Su Vatikanu
Švietimo Ministro Pareiš

kimas

I
Iš Varšuvos i 

kad Lietuvos valdžia ne-

Kaunas, balandžio 21 d.. 
Švietimo Ministras dr. Bis
tras spaudai pareiškė, kad

praneša, • Vatikanu. Santykiu atnau- bus tobulinama mokyklų 
i_„i programa ir veikimas. Y-jinimas ir susilaukimas

Pastarasis trukus pasirašysianti kon- Kardinolo būtų mūsų tau- patingai bus globojami ga- 
. . . i—j--- — ------ -- tai Odelis džiaugsmas ..............................ir

Lietuvos Kvota Į USA Išsem
ta Penkeriems Metams

Amerikos pasiuntinybė 
Lietuvoje seklbia, kad da
bar jau yra pakankamai 
asmenų, gimusių Lietuvo
je, užsiregistravusių gauti 
į USA imigracijos vizas, 
užpildyti Lietuvos kvotą 
daugiau negu sekantiems 
penkeriems metams. To
dėl po šių metų kovo 31 d. 
naujų registracijų nebus 
priimama. Bus paskelbta 
atskirai, kada vėl bus re
gistruojama.

Tie asmenys, kurie jau 
yra užsiregistravę gauti i- 
migracijos vizas, gaus 
pranešimą laišku, kai ateis 
jų eilė laukiančiųjų kvo
tos sąraše. Dėl to asmenys, 
atėję į pasiuntinybę tei
rautis apie imigracijos vi
zas, išskiriant tuos, kurie 
turės laišką iš pasiuntiny
bės, nebus priimami. Pra
šymai gauti laikinas turis
tines vizas ir toliau bus 
priimami.

NT0RA-
pa:a^navima\ 
ls GEDAUSI

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

Lietuvos vyskupų būsiąs 
paaukštintas kardinolu. 
Duok Dieve, kad taip įvyk
tu. Santykių neturėjimas

Martin Siūlo Šalies 
Atstatymo Planą

bieji mokiniai ir rūpina
masi mokyto ių pažangu
mu.

i
I
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jie Juodkazį parbloškę ant įvyktų, tai Lietuvos vy-

mis lazdomis, spardyti ko- sveikinti ir pasidžiaugti, 
jomis iki apalpimo. Atsi- kad nors dabar suprato 
peikėjusį varė ir vėl mušė, kiek daug žalos daroma 
Taip kartojo kelis kartus, Lietuvai ir visai mūsų tau

tai neturint santykiu sukol šis visai neteko sąmo
nės. Pagaliau palikę ir nu
ėję savo keliu.

Rytą Juodkazis atgavo , 
sąmonę ir vargais negalais 
atėjo į Tauragę ir dabar 
gydosi ligoninėje. Apie sa
vo automobilio ir kito tur- Domenico Mariani, 76 m. 
to likimą nieko nežino. Nu- amž., susirgęs širdies liga, 
kentėjusių yra ir daugiau, a. a. Kardinolas Mariani 
ypač iš šaulių tarpo. , buvo Šventojo Sosto nuo-

Tokia tai vokiečių nacių savybių administracijoj 
“kultūra”. komisijos nariu.

Tvarkomi Dideli Žemės 
Plotai

Vatikano Miestas, bal. 24 
d. — Iš Vatikano praneša, 
kad Šv. Tėvas Popiežius 

i Pijus XII paskyrė vysku- 
Berlynas, Vokietija, bal. pą Francis J. Spellman, 

24 — Nors niekas negali Bostono vyskupijos pagel-
užtikrinti ką Hitleris da- bininką, New Yorko arki- 
rys, bet įžymus Vokietijos vyskupu, į vietą a. a. Kar- 
finansieriai sako, kad eko- dinolo Hayes.
nominės sąlygos neleidžia Naujasis New Yorko ar- 
daryti kokių nors staigių kivyskupas gegužės 4 d. 

j”“- minės savo 50 metų am-žygių jėga.
Spėjama, kad ir Hitleris žiaus sukaktį, ir spėjama, 

penktadienį, bal. 28 d., nar- 
liamente pareikšęs. kad su 
reikalavimu kolonijų nesi
skubinsiąs.

Vokietijos Diplomatai Atsi
klausė Ir Lietuvos

kad ta proga įžymusis 
Bažnyčios vadas bus pa
keltas Kardinolu. Šis spė
liojimas remiamas tuo, 
kad Kardinolų Kolegijoje 
dabar yra tik 59 kardino
lai. o pilną kolegiją sudaro 
70 kardinolu.

i
Vyskupas Spellman buvo 

pirmas iš Jung. Valstybių 
paskirtas Šventojo Sosto 
Sekretoriaus pagelbinin- 
ku, kurio pareigas ėjo per 
13 metų. Tas pareigas ei
damas, be kitų darbų, 
vysk. Spellman versdavo į 
anglų kalbą Popiežiaus en
ciklikas ir kitus raštus.

Jis buvo konsekruotas 
vyskupu 1932 m., Šv. Pet
ro bazilikoje, Vatikane. 
Konsekravo dabartinis Po
piežius, o tuolaikinis Kar
dinolas Pacelli.

Vysk. Francis Spellman 
yra Saldžiausios Širdies 
parapijos, Newtone, klebo
nu. Jis yra plačiai žinomas 

: ir lietuvių parapijose ypač 
Bostono diecezijos, kur su- 

’ teikė Sutvirtinimo Sakra
mentą.

__________

Paryžius, bal. 24 — Pra
nešama, kad Vokietijos 
diktatorius Hitleris, besi
ruošdamas atsakyti Jung. 
Valstybių prez. Roosevel
tui. įsakęs savo diploma
tams atsiklausti mažųjų 
valstybių, ar jos bijosi Hit
lerio ir Mussolinio užpuoli
mo. Diplomatai jsakvmą 
išpildė, ir atsiklausė Suo
mijos, Švedijos. Jugoslavi
jos, Latvijos. Estijos. Grai
kijos. Rumunijos, Turki
jos ir Lietuvos.

Kai kurios iš atsiklaustų 
valstybių jau pareiškė sa
vo pasitenkinimą prez. 
Roosevelto atsišaukimu.

Valstybės, kurios atsakė 
Vokietijos diplomatams, 
kaip tai Olandija, pareiškė 
susirūpinimą savo šalies 
ateityje ir nepasitiki Hit
lerio žodžiams.

Lietuvos. Vengrijos ir 
Jugoslavijos valdžios pa- 
reiškusios. kad jos nema
tą savo šalims pavojaus iš 
Vokietijos.

VVashington. D. C
24 d. — Massachusetts val
stybės kongresmanas Jo- 
seph W. Martin, Jr.. res
publikonas, pasiūlė Jung. 
Valstybių kongresui 12 
punktų plana. kurį įvyki
nus esą būtų grąžintas 
gerbūvis šioje šalyje.

Respublikonai tą Marti
no planą remia, bet labai 
abejojame, kad jį remtų 
demokratai, vnač tie, ku
riems rūpi darbininkų rei
kalai.

Kongresmanas Martin 
atsišaukia į Atstovų Būto: 
ir Senato narius, kad jie 
nriimtu štai ką: Neįvelti 
Jung. Valst. į kara: sustab- 
dvti pinigų eikvojimą: pa
naikinti mokesnius (tax) 
korporacijoms nuo nesu
naudotų paiamų: pertvar
kyti federalių mokesnių 
struktūra: panaikinti “pa
vojingą” monetarinę siste
ma: padaryti pataisas dar-; 
bo santykiu įstatymams:; 
nanaikinti kompeticii* vai-! 
džios ištaigu su privačio-' 
mis: atgaivinti Amerikos 
pramone ir prekyba, su-į 

mo pavyzdys, jei užsieny- ras^i naujus marketus a- 
je gyvenančio tautiečio pa- srikultūros produktams: 
dovanotą ginklą su atatin- nrpmti įstatymus atstaty- 
kamais įrašais nešios jo mu* SDležmkeliu, kad gau- 
kaimo ar valsčiaus šaulys tu darbus tūkstančiai dar- 
ir. reikalui atsitikus ^a- bininku. ir taupomųjų 

i naudos ne kito užpuolimui, banku ir andraudos kom-

Mirė Kardinolas Mariani

Vatikano Miestas, bal. 24 
— Vakar mirė Kardinolas

FRANCO GRĄŽINA ALFONSUI 
TURTĄ
 —

Burgos, Ispanija, bal. 24, 
— Gen. Franco valdžia pa
naikino buvusio parlia- 
mento įstatymą, kuriuo 
remdamiesi nusavino bu
vusio karaliaus Alfonso ir 
jo giminių visa turtą. Gen. 
Franco valdžia, panaiki
nus tą įstatymą, grąžina 
karaliui Alfonsui ir jo gi
minėms visą turtą, kurį jie 
valdė prieš bal. 14 d., 1931 
m.

Pirkite Ginklus Tėviškės 
Šauliams

Kaunas, balandžio 24 d. 
— Šių metų žemės tvarky
mo komisijos darbu pla- 
nan įtraukta 141.572 hek
tarų tvarkytino ploto. Šis 
plotas bus išskirstytas 
vienkiemiails ir pritaikin
tas našesnio ūkininkavimo 
sąlygose.

Aprūpinami 1700 Kaune
Užsiregistravusią Klai

pėdiečių

I

Trys Milionai Litu Apsigyni
mo Fondui

Popiežius Pijus XII Už 
Taiką Pasaulyj

Kaunas, balandžio 24 d. 
i Užsienio lietuviai kviečia
mi pirkti tėviškės šau- 

!liams ginklų. Juk bus labai 
gražus tėviškės brangini-

I
i 
į

Kaunas, balandžio 24 — 
Apsigynimo Fondui iki šiol 
suaukota 1,700,000 litų. 
Provincijoje vajus tęsia
mas ir toliau. Tikimasi vi
so surinkti per tris milijo
nus litų.

I I

bet savo žemės apgynimui. naniiu pinigu įdėjimą- su- 
Taigi, neužmirškite savo darytu specialu komitetą 
tėviškės šauliu. Kariškas tyrinėti Amerikos indus- 
šautuvas su išgraviruota triios ir agrikultūros sto- 
aukotojo pavarde kainuoja vi ir t. t.
125 litų (21 doleriai).

— Kovo 31 d. Karaliau
čiuje mirė Ukmergės de
kanas ir klebonas kun. Le
onas Špokevičius. Palaido
tas Ukmergėje.

— Kaune įvyko tarpvals
tybinės moterų krepšinio 
rungtynės tarp Lietuvos ir 
Latvijos. Lietuvės nugalė
jo latves 27:7. Tarpmiesti
nėse rungtynėse Kaunas— 
Ryga lietuvės taip pat nu
galėjo 27:9.

Kaunas, balandžio 24 d. 
— Iki šiol aprūpinami 
maistu ir pastoge 1700 už
registruotų pabėgusių 
klaipėdiečių.

Mažiausias Smuikas 
Pasaulyje

—$
! iš 
kad 
lain 
ambasadorių Hendersoną 
atgal į Berlyną.

Kai kas sako, ar tik 
Chamberlain'as nepadarė 
kokio nors žygio susiartin
ti su Hitleriu. Pranešama, 
kad ambasadorius vežąs 
specialu raštą Hitleriui.

Prancūzijos valdžia taip 
nat gražina savo ambasa
dorių Coulondre.

praneša.Londono
premieras Chamber- 

skubotai pasiuntė

Vatikanas, bal. 24 — Po
piežius Pijus XII atsišaukė 
į visą katalikišką pasaulį, 
kad per visą gegužės mė
nesį, kuris skiriamas P. 
Švč. Marijai, melstųsi dėl 
taikos ir ramybės.

Jo Šventenybė kreipia y- 
natingą dėmesį į vaikus, 
kurių maldos yra malo
niausios Dievui, nes iš vai
ku spindi nekaltybė, ma
lonumas ir malonė.

Biliai Prieš Darbininkus

Vienas Breslavo muzikos 
įrankių dirbėjas neseniai 
padaręs patį mažiausią 
smuiką pasaulyje. Tas 
smuikiukštis nėra ilgesnis 
už paprastą degtugų dėžu
tę. tačiau dėl nepaprastai 
gražaus skambėjimo yra 
labai vertinamas. Iki šio
laiko mažiausio smuiko re- ^us politinių organizacijų 
kordas priklausė kažko- ve*^mas sustabdomas, 
kiam amerikiečiui, kurio'
padarytas smuikas didelio Vyriausybė Priėmė Tekstus 
susidomėjimo sukėlęs Pa
ryžiaus

Priimtas Nepaprasto Meto 
Įstatymas

Kaunas, balandžio 24 d. 
— Vyriausybė priėmė Ne
paprastojo Meto Įstatymu. 
Nepaprastąjį metą paskel-

Kai kuriuos Martino pla
no punktus galima būtų 
priimti, bet dauguma tų metu, 
punktu, jeigu juos priim
tu. pakenktų darbinin
kams.

n. Martin nepaduoda nė

i j 
Nei tabako rūkymas, nei. 

kuklumo praradimas ne
teikia moterims

Valstybės Tarnautojams 
Saikdinti

Madison. Wis., bal. 24 — 
\Visconsin valstvbės kon
gresas priėmė keletą bilių, 
būtent, uždraudžia sėdėji
mo streikus, panaikina už
daras dirbtuves (closed 
shops), ir suvaržo pikieta- 
vimą.

Kongresas, priėmęs bi- 
lius prieš darbininkus, tu
rėjo priimti bilius ir prieš 
darbdavius, kad iie mokė- 
|tu pakankamas algas pra
gyvenimui. kad neskriaus
tų darbininkų ir t. t.

Kaunas, balandžio 24 d.
— Vyriausvbė priėmė nrie- 

vyriško saikos įr iškilmingo nąsi- 
; visiems

i

vieno punkto, kuris tikrai stiprumo, bet sumažina jų žadėjimo tekstus
būtu naudingas darbiniu- žmogišką gerumą. valstvbės tarnautojams nlotus

(Vysk. Bučys. Blt. 1939, ! prisaikdinti.kams.

Rusijoj Badas

Ryga, Latvija, bal. 24 — 
Pranešama, kad daug so
vietų Rusijos rudeninių 
pasėliu sunaikinta. Pava
saris žieminiu javų nepa
taisys. Rusijai gręsia ba
das. Todėl rusai, kad apsi
ginti nors dalinai nuo ba
do turės ansėti didelius 

pavasariniais ja
vais.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
MŪSŲ BENDRAS FRONTAS

FEDERACIJA
So. Boston. Mass. — Sek- nežada. Amerikos lietuvių 

madienį. bal. 23 d., po pie- katalikų bendras frontas 
tų. šv. Petro par. bažnyti- yra LRK Federacija. Tad 
nėję salėje įvyko LRKSA 
apskričio suvažiavimas. 
Prezidiumą sudarė šie: 
pirm. K. Vencius: vice-pir- 
mininkas — Lekeckas: raš
tininkas — J. Svirskas: 
rezoliucijų komisija —, 
kun. P. Juras, pp. V. Ku
dirka. S. Bugnaitis.

Dalyviai plačiai svarstė 
kaip sėkmingiau pravesti 
vajų.

Išrinko komisiją, kuri 
veiks bendrai su apskričio 
valdyba.

Suvažiavimas svarstė ne 
vien savo organizacijos 
reikalus, bet ir svarbiuo
sius visuomeninius klausi
mus. Bendro fronto arba 
akcijos reikalu priėmė šią 
rezoliuciją:

Praeities liūdni faktai 
ganėtinai įrodo, kad ben
dra akcija, net bendruose 
tautiniuose reikaluose su 
priešingomis katalikų ti
kybos srovėmis neįmano
ma. Tad ir šiais laikais, pa
sikėsinimas sudaryti iš vi
su srovių bendrą Amerikos 
lietuvių tarybą nieko gero i į

JŪS GALITE SUTAUPYTI 
PINIGŲ. PERKANT

GOLD SEAL ANGLIS
Pirmos rūšies Amerikoniški 

kietieji angliai 

p50 už ton 
/

Kodėl neužsisakyti šiandien’.

šis suvažiavimas nutaria 
Federacijos vadovybės vi
suose tautinio veikimo rei
kaluose griežtai laikytis, 
ią remti ir jos vadovybėje 
darbuotis.

Vajaus reikalu priėmė 
šias rezoliucijas:

Kad Susivienijimo nariai 
geriaus suprastų savo or
ganizacijos reikalus, nu
tarta organizuot Studijų 
ratelius ir jų susirinki
muose studijuot Susivieni
jimo tvarką ir įstatus.

Dievo ir Tėvynės meilė 
verčia mus susirūpinti ūg- 
dimu LRKSA Mass. vals
tybės kuopų. Kadangi LR 
KSA paskelbė vajų, tad 
Mass. valstybės apskritis 
vienbalsiai nutarė:

1) nutarta, kad kiekvie
na kuopa išrinktų bent po 
du organizatorių, kurie ei
tų po namus ir prirašinėtų 
naujus narius.

2) Išrinkta vajaus komi
sija. kuri bendrai veiks su 
apskričio valdyba vajaus 
reikalais iš trijų narių. Jon 
įeina: A. Kneižvs, S. Bug
naitis. St. Budrevičius.

Suvažiavimą malda 
kalbele užbaigė kun. 
Juškaitis. Cambridge 
tuvių par. klebonas.

pietų ir vakarą. Lietuviai 
i pasirodys balandžio 29-tą 
dieną, po-pietų ir vakare. 
Po-pietų, lietuviai persta
tys “žemdirbystės Vaizdas 
Lietuvoje”, gi vakare pers
tatys gegužės mėnesio 
šventės paminėjimą Lietu
voje. Programą išpildys 
šokikai, kurie atvyks iš' 
Chicago, niinois, vadovau
jant Vytautui Beliajui; pa
nelė Rožė Lucas, soprano, 
Cleveland, Ohio; Feliksas 
Tomas ir Veneta Grybaitė, 

'šokikai. Panelė Elena Pe- 
čukaitytė pritars pianu. 
Daug kitų įvairių tautų 
grupės dalyvaus šioje 
šventėje.

Ketvirtadienį, balandžio 
27-tą dieną, August Niku- 
la ir L. J. Esunas surengė 
Beliajaus ir jo šokikų per-* 
statymą King-Smith salė- 

perstatyta kiekvieną po- • je.
-------------- ~---------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Ne Tik Naudinga, Bet Ir
Reikalinga

Feliksas Tomas ir Vene- 
ta Grybaitė, šokikai.

I

ir 
Pr. 
lie-

Dain. 
prano.

STETSON FUEL
CORPORATION 

Tel. SOVth Boston 1510

AUTOMATIŠKAS 
BURNERIS 

^175’°° P^nai iren^as
Maži mėnesiniai išsimokejimai 

Galite pradėti mokėti Spaliu 1 d. 
Klauskite mus apie 5 metu 

Service P an

Užsisakyte anglis per

Darbininkas
366 W. Broad-jvay. So. Boston.

Tel. SOUth 2680

■te

Washington, D. C.
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Prekybos Ir Pedagoginis 
Institutai įsikuria Kaune 

Ir Panevėžyje

jmeryje, tos valdžios prezi- 
identas skelbia, kad nuo 
'balandžio 1 d. visų Klaipė
dos krašto mokyklų prie- 
' žiūra pereina jo žinion. 
Kartu pranešama, kad vi
sų trijų Klaipėdos krašto į 
apskričių viršininkų įstai
gos, o taip pat Klaipėdos 
magistras ir apskričių ki
tos savivaldybinės įstaigos 
nuo balandžio 1 d. priklau
so jau ne Klaipėdos krašto 
Direktorijai, o Gumbinės 
Valdžios Apylinkei. Nuo 
to pat laiko Gumbinės val
džios žinion pereina ir 
Klaipėdos krašto miškai.

Šiais parėdymais galuti
nai naikinamos bet kokios

Klaipėdos Prekybos Ins
titutas nutrauktą mokslo 
darbą pr adės Kaune. Ins
tituto rektorius inž. E. 
Galvanauskas rūpinasi at
gauti instituto inventorių, 
laboratorijas ir kitas mok
slo priemones. Dedamos į 
pastangos atgauti visą ins- Į 
tituto turtą.

Institutui patalpas Kau
ne parūpins pati instituto 
vadovybė. Manoma, kad 
kai kurios paskaitos tuo- 
tarpu eis popiečiais kurio-į 
je nors pradžios mokyklo- ■ Klaipėdos krašto autono- 
K’ 1-----------. . •. I
bus atgautas instituto in
ventorius, mokslo priemo
nės. laboratorijos ir kitas 
mokslui reikalingas tur
tas.

Iki šiol buvęs Klaipėdoje 
Respublikos Pedagoginis 
Institutas po Velykų mok
slą pradės Panevėžyje. In
stituto vadovybei jau pa
vyko iš Klaipėdos atgauti 
biblioteką ir dalį invento
riaus. Panevėžyje vietos 
savivaldybė institutui už
leido III-sios pradžios mo
kyklos rūmus, kurie yra 
nauii. erdvūs.v •

I

i

Prasidės mokslas, kai Į mijos žymės. Tas kraštas,
* dar neseniai buvęs lyg 
! “valstybė valstybėje”, da- 
j bar tiktai klausys įsaky
mų iš Gumbinės Rytprū
siuose.

— Kretingoje ruošiamasi 
statyti didelę ligoninę. 
Prie statybos lėšomis pri
sidės vietos savivaldybė, 
valdžia ir Raudonasis Kry
žius.

Parengtas Įstatymo Pro
jektas Valstybės Sienoms 

Saugoti

Knygutę “Skaityk— Ra-1 
si Užslėptą Turtą” būtinai! 
reikia perskaityti kiekvie-l 
nam katalikui, ir ne tiki 
vieną kartą, bet pakartoti-! 
nai kelis kartus. Tikrai ra-fl 
si užslėptą turtą, kurio gal C 
niekur kitur nesame radę.! 
Neskaitę tos knygutės ga-l 
lite prarasti tą brangų tur-| 
tą. Tai labai svarbu, nesi 
tas turtas nenuperkamas! 
nei už auksą, nei kitas! 
brangenybes.

Minimas turtas kiekvie-l 
na priartins prie dangaus! 
karalystės.

Kadangi mūsų broliai i 
lietuviai yra nutolę nuo tol 
brangiausio turto, tai nuo-1 
širdžiai patariu įsigyti tą I 
knygutę ir atydžiai skaity-1 
ti.

į Yra žmonių, kurie neva I 
pildo tikėjimo dalykus, bet 1 
kaip iš prievartos, be tikro I 
širdies jausmo ir atsidavi
mo. Vieni tik lūpomis at
barškina poterėlį, kiti tik | 
žiopso arba savo mintis j 
nukreipia į pasaulinius da- j 
lykus. Ar tokią maldą gali 
Dievas priimti? Aišku, kad 
ne. Jeigu norime, kad Die
vas priimtų mūsų maldas, 

; ' tai mes turime melstis iš 
širdies, o ne tik išoriniais 

' ženklais. Bažnyčioje turi
me elgtis pamaldžiai, ra
miai ir melstis susikaupę. 
Atminkime, kad Dievas vi-

Įsus ir visur mato ir seka 
mūsų darbus.’l

i Į
I
I 
I

iI
I

KUN. ANICETAS LINKUS,
ŠV. Petro ir Povilo par. klebonas, už pasidarbavimą 
mūsų išeivijoje apdovanotas III laipsnio Gedemino or
dinu. Ta proga buvo surengtas bankietas, bal. 16 d., 
kun. Linkų pagerbti.

Kun. A. Lankus gimė Lietuvoje. 1905 m. atvyko iš 
Lietuvos į Ameriką. Turėdamas pašaukimą, 1909 m. 
nuvyko j Valparaiso universitetą. Čia besimokydamas 
vadovavo lietuvių kalbos ir istorijos klasėse. Nuo to 
laiko pradėjo rašyti laikraščiams.

1913 m. įstojo į Šv. Bedo kolegiją, kur tęsė savo 
mokslus ir davė lietuvių kalboje pamokas. 1916 m. už
baigė kolegiją gaudamas aukso medalį.

Nuo 1916 m. iki 1919 ir nuo 1920 iki 1924 redaga
vo lietuvių katalikų studentų žurnalą “Moksleivį” ir 
‘Giedrą”.

1917 m. įstojo į Šv. Prokopijaus seminariją. Bai
gęs filosofijos kursą, 1919 m. gavo kvietimą į Šv. Be
do seminariją, kur įstojęs mokėsi teologijos ir dėstė 
lietuvių kalbą ir istoriją.

1922 m. įšvęstas kunigu ir tapo paskirtas vikaru į 
Šv. Antano par., Cicero, III.

1928 m. paskirtas vikaru į Šv. Kryžiaus par., Chi
cago je.

Nuo 1928 metų dėsto lietuvių kalbą ir istoriją pri
rengiamoje Quigley seminarijoje.

1932 m. J. E. Kardinolas Mundelein paskyrė kun. i 
Anicetą Linkų klebonu Šv. Petro ir Povilo parapijos 
Chicago,III.

Jau dešimts metų kaip yra Chicagos Provincijos 
Kunigų Vienybės sekretorium. Daug veikia ir kitose 
lietuvių organizacijose.

tijas. dešimt pirmaeiles ir 
antraeiles ir šeši antraei
les ir trečiaeiles. Be to, 16 
asmenų, buvusių Kauno' 
Konservatorijos auklėti
nių dirba Valstybės Teat
ro chore ir sudaro jo bran
duolį. Iš 150 baigusių Kau
no Konservatoriją yra 70 
orkestrantų. Abiejuose 
mūsų simfoniniuose orkes
truose — Valstybės Teatro 
ir Valstybės Radiofono — 
45 dirba orkestrantai, bai
gusieji Kauno Konserva
toriją. Taip pat yra visa ei
lė gimnazijose ir vidurinė
se i

i muzikos ir dainavimo mo-: taš
kyto jų, buvusių Kauno j ---------------
t/ . i Profesionalai, biznieriai, pramonin-Konservatonjos auklėti-,^ kurie ske!biasi •‘Darbininke” tik- 
nių. * 'lai verti skaitytojų paramos.

Mirė Jaunas Kunigas

Taigi sakau, skaitykite 
knygelę “Užslėptas Tur
tas” pakartotinai kas sa
vaitę ir joje rasite tą turtą 
arba raktą, kuriuo galėsi
te atsirakinti tas užrūdiju
sias duris, ir atidarę tas 
duris rasite užslėptą tur
tą.

Tą knygutę galite gauti 
“Darbininko” knygyne už 
25 centus su prisiuntimu. 
Patark ir kitiems užsisa
kyti arba pats užsakyk sa
vo draugams, o ypač tiems, 
kurie yra .atšalę tikėjime.

Būtų gal naudinga, kad 
šį mano atsišaukimą ir pa
raginimą persispausdintų 
ir kiti laikraščiai. Jeigu

Kovo mėn. 15 d. 11:30 vai.
Mažeikių ligoninėje mirė 
po suvėluotos apendicito 
operacijos kun. A. Venc
kus, 35 metų amžiaus.

A. a. gimė 1903. VI. 12 
Eigirdžių parapijoje.

Mokslus ėjo Eigirdžių 
pradžios mokykloje. Plun
gės ir Telšių gimnazijoje 
ir Telšių Kunigų Semina
rijoje. 1935 metais įšvęs
tas kunigu, buvo paskirtas-------- --------------- - -

_________  ______  i vikaru į Laižuvą, kur savo būčiau turtingas, tai tikrai 
mokyklose dirbančių pareigas ėjo iki pat mir-! nupirkčiau tų knygučių ir 
_____________ išdalinčiau dykai. Bet aš 

tikiu, kad atsiras kas tą 
padarytų.

J. K. Mikas.

Kaunas, balandžio 24 d. 
— Šiomis dienomis paren
gtas valstybės sienai ap
saugoti įstatymo projek
tas.

Mirė 125 Metų Senukas
Telšių apskrity mirė 125 

metų senukas Antanas 
Norvaišas iš Alsėdžių mie
stelio. Buvo labai geras 
darbininkas. sąžiningas 
žmogus, visų mylimas ir 
gerbiamas. Alsėdžių apy
linkėje A. Norvaišas buvo 
žinomas, kaipo seniausias. 
Bet atsižvelgiant į jo am
žių. buvo dar gana tvirtas 
ir sugebėjo atlikti visus ri
kio darbus. Jis atsiminė 
daug istorinių įvykių, kaip 
baudžiavos metus ir kt. ir 
mokėjo daug dainų, pasa
kų ir mįslių.

t

I
Šeštos Metinės Tautinės 

Liaudies iškilmės bus Wa- 
shingtone, balandžio 27-29 
Konstitucijos svetainėje. 
Skirtinga programa bus

1

Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA

— Užsienių Reikalų Mi
nisterijos kanceliarijos 
viršininkas dr. Jatulis pas
kirtas Lietuvos konsulu 
Charbine, Mandžuko vals
tybėje.

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 
Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

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

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 VVcst Broadvvay So. Boston, Mass.
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Klaipėdos Kraštas Prijung
tas Prie Gumbinės 

Apygardos

_
— Lietuvos pasiuntiny

bės Prancūzijoje patarė
jas dr. Ladas Natkevičius 
paskirtas Lietuvos nepa
prastu pasiuntiniu ir įga
liotu ministru Sovietų Ru
sijai.

Iki Šiol Kauno Konservato
riją Baigė 150 Asmeny

Kovo 31 d. data Klaipė- į servatorijoje 
doje išėjo pirmasis nume
ris Gumbinės Apylinkės 
Valdžios Žinių, kurios yra 
vietoje iki šiol Klaipėdoje 
ėjusių Klaipėdos Krašto 
Valdžios Žinių. Pirmame 
šių žinių numeryje yra tei
smų pranešimai apie turto 
varžytines, registro pa
skelbimai ir kita.

Antrame Gumbinės Apy
linkės Valdžios Žinių nu-

Šiuo metu Kauno Kon- 
mokosi 283 

mokiniai, iš jų 227 yra lie
tuvių tautybės. 36 žydų 
tautybės, 4 vokiečių, 5 len
kų, 9 rusų ir vienas estas. 
Kauno Konservatoriją jau 
yra baigusių apie 150 as
menų, kurie dirba savo 
specialybių srityse. Tik 
Valstybinėje Operoje iš 31 
solisto 21 yra išėję iš Kau
no Konservatorijos. Penki 
jų dainuoja pirmaeiles par-

1

Įsigyk Naują, Modernišką Portable Royal
Rašomąją Mašinėlę-Typwriterj

Pirkimo išlygos geros — įmokėsite $3.00, o likusį balansą galėsite 
išsimokėti, mokėdami $1.00 į savaitę.

loma proga — įsigykite typwriterį šiandien. “ 
nėlę ir | tolimus miestus tokiomis sąlygomis —

Rašomoji mašinėle y- q ra labai naudinga turėti 
kiekvienam, kaip suau- 
gusiems, taip ir jauni- 
rnui. Kas moka rašyti 
mašinėle, tam yra daug 
lengviau gauti darbą 
raštinėje ar kur kitur.

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

. Mes galime parduoti maši- 
• duodami išsimokėjimui.

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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Pastūmėkime Ginklų Fondų
Praradimas Klaipėdos — skaudus Lietuvai smū

gis, bet kas skaudžiausia, kad jos vargai ir pavojai čia 
neišsibaigia. Jei Hitleris liautųsi kišęsis į savystovį 
lietuvių gyvenimą, būtų dar pusė bėdos. Galima atsta
tyti Šventosios uostas. Dėl to žygio Lietuvoj varoma : 
įtemptas vajus, renkama aukos, reikalaujama, kad i 
būtų sulaikyta naujų namų statyba Kaune ir visos 
tam numatytos lėšos būtų nukreiptos į Šventosios uo
sto atstatymą. Tačiau juntama, jog ir čia Hitleris gali 
tramdyti lietuvių pastangas, kad nesumažėtų Klaipė
dos biznis. Ir pačios Klaipėdos uoste lietuviams paža
dėtos teisės gali būti suvaržytos, nes Vokietijoj jau 
kalbama apie lietuvių - vokiečių padarytosios sutar
ties pertvarkymą, žodžiu, Hitleris nori Lietuvoj šeimi-i 
ninkauti.

Bet to vieno nekviesto šeimininko dar neužtenka. 
Lenkai taip pat nesnaudžia ir stengiasi Lietuvos politi
ką pasukti savo pusėn. Jie nurodo, kad vienintelė Lie
tuvai išeitis — dėtis su Lenkija, ir tai dėtis taip glau
džiai, kad būtų galima sudaryti militarinė sutartis 
prieš Hitlerį. Bet Hitleris jau pirmiau yra išreikalavęs 
iš lietuvių nepuolimo sutartį, būtent, kad vokiečiai ne
puls lietuvių ir lietuviai nepuls vokiečių ir neduos jo
kios pagalbos Vokietijos priešams. Tuo būdu, Lietuva 
tampoma į abi pusi ir jos žemėje eina jos priešų var
žytinės už svetimus Lietuvai interesus. Lietuva norė
tų neutraliai ir ramiai sau gyventi, bet jos priešai ne
duoda jai ramybės ir, pirmai patogiai progai pasitai
kius, kėsinsis ją visiškai pavergti.

Lietuva, nors mažutė, bet gi pasiryžus gintis ir 
visomis pajėgomis prie to rengiasi. Krašte just paki
lus ūpas ir smarkus sąjūdis gamintis sau ginklų. Tam 
tikslui plaukia gausios aukos ir Ginklų fondas spar
čiai auga. Aukojama pinigai ir visokie brangumynai 
ar tiesiog perkama ginklai ir įteikiama kariuomenei. 
Visa tauta budriai susikaupė ir pasiryžo ginti savo tė
vynę. **' 1 •

Išmušė valanda ir mums amerikiečiams eiti pa
galbon tėvų žemei. Prisiminkime nepriklausomybės 
kūrimosi laikus, kada gausiai buvome aukoję tautos 
laisvei įsigyti. Dabar susidūrėme su panašia padėtimi, 
taigi parodykime ir panašų ryžtingumą. Katalikų Fe
deracija jau išleido ugningą atsišaukimą. Ir mūsų ku
nigija, suprasdama momento svarbumą, ieško priemo
nių ir būdų, kuriais konkrečiai galėtų pagelbėti, ar su
prantamiau kalbant, ne vien žodžiais, bet ir darbais? 
Tėvynę vaduoti. Tad Kunigų Vienybės Bostono pro
vincija savo susirinkime, laikytame bal. 20 d. Brockto- 
ne, Mass., vienbalsiai nutarė padaryti Ginklų fondo 
vajų, kurs tęsis visa geg. mėnesį. Veikla tam tikslui 
gali būti įvairiu įvairiausia: mitingai, kalbos, scenos 
parengimai, viešos ir privatinės rinkliavos — kiekvie
na parapija pagal savo nuožiūra. Kadangi įnešimas iš
ėjo iš vieno klebono (kun. Aug. Petraičio) inicijatyvos 
ir visų kunigų vienbalsiai ir nuoširdžiai buvo parem
tas, tai tikimasi gausių pasekmių. Teks tik su pasigė
rėjimu stebėti, kaip tas kilnus patrijotinis darbas bus 
vykdomas. K.

ne-
gyvcnimo

i

Bendras Frontas Iš-Užnugario
Dėl bendro brooklyniečių fronto pasisako ir “Vie

nybė”. Jei atmetus rūstų pabarimą teikiamą “kun. K.” 
(korektiškoj spaudoj priimta vadinti autorių kaip jis 
pats pasirašo), tai “V-bė” tik tiek pareiškia, kad ben
dro fronto klausimo tautininkai rimtai nesvarsto, o 
jei kada svarstys, tai “galimas daiktas, kad tautinės 
partijos vadai prieis tos pačios išvados, kokios prieina 
ir kun. K., būtent, kad esamose srovinio persiskirstymo 
sąlygose nebeįmanoma sudaryti bet kokis galutinis 
harmoningai funkcionuoti Amerikos organas, taryba 
ar kitaip jį pavadinus”. Reiškia, košė, vos išvirta, jau 
atšalo.

Čia reikėtų pastatyti taškas ir diskusiją baigti, 
bet “V-bė” negali atsisakyti nuo įgimto jai malonumo 
savo oponentą išbarti bei susarmatyti, kad jis nerim
tai kalbąs, nekunigiškai pasielgęs, ir apgailestauti, 
“kad katalikų srovei vadovauja tokio siauro partyviš- 
ko nusistatymo vadai, kaip kun. K.”.

Prieiti prie tos pačios su oponentu išvados ir jį 
čia pat išbarti — tai kažkokia naujoviška taktika, ku
rią tik tada kiek suprasime, kai prileisime, kad viens 
kits mano žodelis pataikė į sopamąją vietą. Tautinin
kų organas pasiskubina tą vietą atskleisti. Mes, girdi,

metų.
Suteiktąją Dievui viete

lę mūsų politikoje siauri
nome ir siaurinome. Pir
moji konstitucija buvo Vi- 

Tai

Maž daug prieš 70 metų1 dalis. Bet toliau ar viskas 
Italijoje buvo didelis poli- buvo gerai mūsų politiko- 
tinis įtempimas. Atskiros je? Nepaisyta religijos 
valstybės, kurių tuomet reikšmės valstybiniame ir 
Apeninų pusiasalyje buvo visuomeniniame gyveni- 
keletas, jungėsi vienon I- me, neapsidrausta nuo 

Italijos valstybėn. Daugelis svetimtaučių įsigalėjimo, 
' protestavo dėl priverstinio nesirūpinta sava prekyba 
i susijungimo, daugelis bei pramone... Tegul speci- 
džiūgavo pasiekta vienybe, jalistai ir istorikai ginčija- 
Bažnytinė valstybė buvo si, kokia politika ir dėlko 
užimta ir Roma paskelbta buvo gera arba negera, 

i suvienytos Italijos sostine. Mes gi atkreipkim dėmesį 
Pirmasis Italijos karalius į Tėve mūsų politiką Lie- 
paklausė kartą šv. Joną tuvoje per dvidešimt
Bosko, kokia geriausia priklausomo
naujai valstybei politika.
Atsakymas taip skambėjo: 
“Geriausia politika yra 
Tėve mūsų politika”.

Valstybių vadai stengia
si atspėti geriausiąją jų sagalio Dievo vardu, 
kraštui politiką. Vienur ve- gražus gestas. Bet čia pat 
dama taikos politika, kur 
grynai agresyvė; vienur 
stengiamasi pakelti preky
bą, kitus — mokslą; vie
nose valstybėse visa viltis 
sudedama karinėje jėgoje, 
kitose visiškai nėra ka
riuomenės; vienos nukryp
sta į socijalizmą, kitos į 
nacijonalizmą. Nereikia 
aiškinti, kad visa tai ne sa
vaime pasidaro, o yra tam 
tikros politikos rezultatai.

Kiekviena politikos rū
šis atgyvena savo laiką, 
pasensta ir žlunga. Istori
jos ir politikos mokslo va
dovėliuose sakoma, 1— 
laikai pasikeitę, todėl turė
ję pasikeisti žmonės ir me
todai. Teisingiau būtų pa- ..................... ..... .sakius, kad /ėstoji politika IJei ,r p0 s‘° "eSU-
buvo netikra, negera, dėlto' slPraslme- bel‘ks lauku pa- 
ir žlugo. Imkim, pavyzd CIOS J. nepriklausomybes 
džiui, savo tėvynę. Pir-, Praradimo.
maišiais nepriklausomo ’ Pirmaisiais nepriklauso-
gyvenimo metais visų jė- mybės metais katalikų 
gos buvo įtemptos kovai jaunuomenė galėjo laisvai 
su išoriniais priešais; kas veikti, šiandien — tik pa
gali sakyti, kad tuomet ragrafų ir taisyklių kon- 
buvo vedama klaidinga po- trolėje; tuomet katalikybė 
litika? Ginti tėvynę yra turėjo 
šventa 
pareiga;
yra Tėve mūsų politikos ta. Užuot globojus religiją

ir klaidos: toji konstituci
ja numatė visišką laisvę 
bedievybei, arba, aiškiau 
pasakius, Dievo ir Bažny
čios priešams. Juo tolyn, 
tuo konstitucijoj mažiau 
vietos Dievui. Paskutinio
ji jau aiškiai palanki neti
kėjimui ir sunki katalikui.

; Atatinkamai tam mažėjo 
ir Dievo globa mūsų šale
lei: pernai susilaukėme ul
timatumo, kurio priėmimu 
galutinai atsisakėme nuo 
Vilniaus, o šiemet neteko
me ir Klaipėdos. Tegul sau 
netikintieji aiškina tuos 

kad ^a^tus kaip išmaną, bet gi
liai tikinčiai sielai be galo 
aišku, jog čia mums bib- 

‘liškieji Mane, Tekel, Fares.
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galimybę veikti 
kiekvieno piliečio moksleiviją visose mokyk- 

krašto gynimas lose, dabar tatai uždraus-

nesisiūlom į katalikų vadus. Aš buvau tik pasakęs, 
kad laisvamaniški vadai yra skolinami, o čia jau kalba
ma apie paskolos pasisiūlymą. Nejučiomis išsišoksta. 
Suprantama, kad kiek nusimaną tautininkų vadai tie
sioginiu būdu nesisiūlys pasiskolinti: tam yra ir neap
čiuopiamų priemonių, kurias pašalinus žiūrovui ne
lengva įžiūrėti. Lygiai taip neapčiuopiamas ir tautinin
kų partijos narių skaičius. Dėl to dalyko aš susilau
kiau dar vieno priekaišto, būk tai tam tikrais sumeti
mais tyčia sumažinęs eilinių tautininkų skaičių, vadi
nasi, pasakęs netiesą. Ne. Netiesos skelbti nenorėjau. 
Daugiu daugiausiai galėjau apsirikti. Jei aš iš tiesų 
būčiau apsirikęs, tai tautininkų organui reikėjo nemo
kantį pamokyti, būtent, parodyti faktais ir skaitlinė
mis tautininkų partijos pajėgumą. Dabar jie iš manęs 
reikalauja įrodyti, kad jie nepajėgūs. Bet tai toks jau 
plačiai žinomas dalykas, kad aš buvau bemanąs pa
reikšti, jog tautininkų partija eilinių narių visai ne
turi. Bet vis dėlto dėl visa ko parašiau: “kaip ir neturi”. 
Kartais pravartu ir vienu žodeliu apsidrausti. Tačiau, 
jei iš tiesų t-kų partija turi ne tik “pakankamai darbų 
ir reikalų”, bet ir narių, tai malonėkite tai paskelbti. 
Aš tada mielu noru tą faktą pabrėžiu.

Sakote, aš esąs vienas iš siaurų partyviškų kata
likų vadų. Deja — ar dėkui Dievui, vadas neesu. Aš tik 
taip sau savanoris, kartais bandąs sustabdyti nereika
lingus ir neapdairius (mano manymu) kilstančius mū
sų visuomenėj užsimojimus. Bet kai dėl siaurumo, tai 
tiek pasakysiu, kad katalikybės pločio perpilnai man 
užtenka — kad nors mažą jos kampelį pajėgčiau užpil
dyti. Tačiau — kad aš ir siauras, tautininkų partija 
dar siauresnė. Aš bent žinau, kad katalikybė sudaro 
pajėgingą visuomenę, kurioj gali plisti kiek tinkamas, 
gi tautininkų partija bando visą lietuvių tautą įterpti 
į siaurus partinius rėmus. Tai tarsi kas mėgintų stam
bų Vyties žirgą įsprausti į vaikų vežimėlio pakinkalus.

Dar žodelis apie sukimą rato iš užnugario. Vos 
spėjau prasitarti, kad Čia kas nors užnugary pasislė
pęs suka ratą savo pusėn, kaip štai t-kų organas ir į- 
sižeidė. Jeigu jis nesisiūlo katalikams į vadus, tai kam 
kreipti tiek ypatingo dėmesio į tą sąlyginį sakinį? Ne
jučiomis prašosi paminėti visiems gerai žinoma patar
lė’ suduok į stalą žirkjės atsilieps.

r-

viešame ir privačiame gy
venime, globojamas indi
ferentizmas; bet sulig 
Kristaus žodžiais: Kas ne 
su manim, tas prieš mane 
indiferentizmo nėra; vadi
nasi, globojami Kristaus 
priešai. Šiandien iš valdi- 

i ninko reikalaujama tiktai 
i politinio lojalumo; tai la
bai platūs vartai, nes pro 
juos įtelpa ir apsimetėliai, 

i ir ištvirkėliai, ir girtuok
liai, ir pasipūtėliai, ir reli
gijos grovėjai. Visai kito
kie būtų rezultatai, jei iš 
valdininkų būtų reikalau
jama sąžiningo religinių 

į pareigų vykdymo, jei būtų 
j draudžiama gyventi su 
į svetima žmona, girtuok
liauti, jei būtų skatinama 
šelpti pavargėlius, palai-! 
kyti religinę spaudą ir pa
našiai. Tuomet Viešpats 
Dievas būtų priverstas 
globoti kraštą, kuriame' 
gerbiamas Jo šventas var-j 
das. Tuomet nebūtų atsiti
kę pernykščio ir šiemetini- 
nio bandymo.

Negana to, kad mūsų 
tautos himne nė žodžiu ne
užsimenama apie Dievą, 
lyg nuo Jo nepareitų vals
tybės likimas, bet nė kitu 
viešo pobūdžio gestu mes 
neatiduodame Dievui gar
bės. Būtų galima padėti re
liginiai šūkiai banknotuo
se, sidabriniuose piniguo
se, pašto ženkluose, kaip 
yra nekuriose valstybėse, 
vertybės popieriuose, bu
halterijos knygų pirmaja
me lape, aktų blankuose ir 
pan. Tokie dalykai nėra 
naujiena; kitose valstybė
se jie arba buvo seniau 
vartojami, arba tebėra kai 
kur ir dabar. Kad mokyk
lose turime kryžius, joks 
pasigyrimas: turi ir kiek
viena nekomunistinė vals
tybė. Ot, jei taip kiekvie
noje valdžios įstaigoje ir 
kiekvieno valdininko kabi
nete būtų kryžius, jei būtų 
žiūrima, kad ten sėdintieji 
tą kryžių gerbtų, tuomet 
būtų vienas gražiausių bū
dų bendradarbiavimo su 
Dievu. Simbolis, jei jis ne
gerbiamas, ir aktas, jei ne
pildomas, yra tik tušti 
daiktai ir popieriai.

1934 metais per pirmąjį 
Lietuvos Eucharistinį kon
gresą Kaune mūsų valsty
bė pavesta švenčiausiosios 
Jėzaus Širdies globai. Do
kumentas yra su parašais, 
bet vykdymo nėra. Ar tu
rime tautos aukomis pas
tatytą tam įvykiui paminė
ti Jėzaus Širdies bažnyčią? 
Ar platinami šeimose, mo
kyklose, įstaigose Šven
čiausios Širdies paveiks
lai? Ar gyvenimas ir poli
tika pasukama taip, kad į- 
tiktų Dieviškajai Širdžiai? 
Nič nieko, absoliučiai nie
ko. Priešingai, po tokio 
kilnaus dokumento pasira
šymo Jėzaus Širdžiai su
teikta visa eilė smūgi’ 
Ar tik ne čia mūsų nesėk
mės priežastis? Juk Die
vas nesiduos apjuokiamas: 
o pasirašymas ir nevykdy
mas kas gi yra, jei ne ap- 
juokimas?

Ginklams, kurie sunkiau
siais mums momentais nei 
pavartoti nebuvo ir kažin, 
ar ateityje bus kada pa
vartoti, sudedame milijo
nus, o Amžinajai Adoraci
jai įvesti aukos, kurių ne 
kiek tereikia, taip sunkiai 
plaukia, ir paminklinė Pri
sikėlimo bažnyčia, mūsų 
padėka Dievui už suteiktą 
laisvę, kažin kada bus 
baigta Informacinė ir ofiK.

Įvairios Apie Kažkuriuos Buvusius Popiežius Žinios

škotų katalikų savait
raštis, “The Glasgow Ob- 
server”, paduoda gana į- 
domių žinių, apie daugelio 
buvusiųjų popiežių amžių 
ir kitką. Daugiausia esą 
popiežių, mirė turėdami 

162, 66, 69 ir 81 m. amžiaus. 
Tačiau nemažai popiežių 
yra sulaukusių ir daug il
gesnio amžiaus. Taip, pa- 

i vyzdžiui, Popiežius Joonas 
XXII, mirė turėdamas 90 
m. amžiaus. Popiežius Ce- 
lestinas III, ir- Popiežius 
Grigorijus XII, — 92 m. 
Popiežius Leonas XIII, 
(Didysis Popiežius!) — 93 
m. Popiežius Grigorijus 
IX, — sulaukė 98 m. savo 
amžiaus!”'
žius, kuris sulaukė suvirs 
100 m. amžiaus, — buvo 

i Popiežius šv. Agatas I, — 
i Sicilijos salos graikas, ku
ris mirė 681 m. po 
taus.

Aktualis kaikurių 
šiųjų popiežių šv. 
Sosto valdymas, 
ilgas. Pavyzdžiui, nuo 1275 
m., — per 18-kos metų lai- 

j kotarpį, viso perėjo paei- 
j liui 8 popiežiai. Per vienų 
| metų laikotarpį, — 1590 
j m., perėjo paeiliui 3 popie
žiai būtent: Popiežius Six- 
tus V, Popiežius Urbonas 
VIII, ir Popiežius Grigori-

I
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jus XIV. Tačiau 1276 m., 
i pralenkė ir 1590 metus, 
nes 1276 m., — perėjo 4 
paeiliui popiežiai, būtent: 
Popiežius Grigorijus X, 
Popiežius Inocentas V, Po
piežius Andrijonas V, ir 
Popiežius Jonas XXI.

Proporcijonaliai paėmus, 
daugumos popiežių valdy
mo (popiežiavimo!) lai
kas, — buvo 6 metai; kitų, 
gi pora trejetą mėnesių; o 
dar kitų, — vos tik po ke
letą dienų! Trumpiausiai iš 
visų buvusiųjų popiežių 
valdė šv. Petro Apaštalo 
Sostą, — Popiežius Stepo
nas II, kuris mirė dviem 

, . ar trimis dienomis praslin-
L p.?piS kus, po jojo išrinkimo po

piežium. Tačiau ir kitų po
piežių yra trumpai šv. Pet- 

; ro Sostą valdžiusių. Taip, 
į pavyzdžiui, Popiežius Ur
bonas VII, — tevaldė vos 
13 dienų; Popiežius Boni- 
facijus VI, — 15 dienų; o 
Popiežius Celestinas IV, — 
17 dienų laiko!

Ilgiausiai yra išvaldęs 
Šv. Petro Sostą, — Popie
žius Pijus IX; jis išbuvo 
popiežiumi — 31 metus ir 

16 mėnesius! Vadinasi, jis 
sumušė arba pasiekė visų 
popiežių popiežiavimo il
gumo rekordą! Jo įpėdinis 
Popiežius Leonas XIII, — 
išbuvo popiežiumi lygiai 
tiek pat, kiek ir pirmutinis 
popiežius, — Šv. Petras, — 
Žvejas Apaštalas, 
metų. Tačiau Popiežius Pi
jus IX, popiežiavimo me
tais juodu abu pralenkė!

Kaikurie popiežiai juos 
išrinkus, turėjo metų: Po
piežius Pijus X, Popiežius

Kris-

buvu-
Petro 

buvo ne
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cijaliajai talkininkaujan
čioji spauda subsidijuoja
ma tiek, kiek reikia, o re
liginė niekuomet nešelpia
ma. Daug duodame cieso
riui, mažai — Dievui. To
dėl nesistebėkime, kad ir 
Dievas mums pašykštėjo.

Bet kelias mums dar ne
uždaras; Dievo apvaizda 
turi šimtus būdų padėti Urbonas VIII, Popiežius 
tiems, 
šaukiasi. Kai visos mūsų 
politikos nepasisekė, be
lieka imtis amžinos, ne
klaidingos, šventos politi
kos, būtent maldos politi
kos. Mums reikia daug 
melstis ir daug atgailauti. 
Mums reikia pradėti rimtą 
kovą su visomis ydomis, 
kovą visomis priemonėmis 
ir plačiausiu mastu. Ne 
tiktai kunigai per pamoks
lus, ne tiktai religinė spau
da savo puslapiuose, bet 
kiekvienas lietuvis ir lietu
vė mintimis, žodžiu ir gy
venimu turi pradėti boiko
tuoti nuodėmes. Reikia pa
galiau suprasti, kad vieną 
kartą priimti šv. Komuni
ją tėvynės gerovės inten-1 
cija daugiau reiškia, ne
kaip dešimts karštų pra
kalbų salėje. Pirmučiau
sias tėvų, auklėtojų ir vy
resniųjų rūpestis — religi
nis įsąmoninimas; jis 
daug svarbesnis ir naudin
gesnis už bet kuriuos ki
tus įsąmoninimus. Tvirto 
tikėjimo žmogus yra ge
riausias patrijotas, geriau
sias pilietis, geriausias ka
rys, 
kas, 
kas.

In
ženklu
apreikšta kitados Kons
tantinui Didžiajam. Jei di
delės tautos gali ir nepai
syti šito patarimo, (nors ir 

i jos nepaisydamos prilips 
i liepto galą, kad ir ne taip 
greit), tai mažosioms nė
ra kito kelio, kaip šiuo žen
klu. Jei nemaldausime 
Dievo globos, kas gi mus 
globos? Ar kuris kaimy
nas? Apsaugok mus. Vieš- do iš savo kelio; 
patie. nuo tos nelaimės.

20
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kurie Jo pagelbos į Pijus VIII, ir Popiežius Le- 
Įonas XIII, — buvo 68 m. 
! amžiaus; Popiežius Bene- 
j diktas XV, Popiežius šv.
Damaskas I, Popiežius šv. 
Siricijus II, Popiežius Be
nediktas XIV ir Popiežius 
Grigorijus XVI, — buvo vi
si po 60 m. amžiaus.

Jauniausi iš visų buvu
siųjų popiežių buvo išrink
ti šie popiežiai: Popiežius 

j Jonas XII, — 18 m. am- 
• žiaus; Popiežius Grigori- 
Į jus V, — 24 m. amžiaus; ir 
Popiežius Jonas XI, — 25 
metų amžiaus!

Seniausi iš visų buvusių
jų popiežių 
šie popiežiai: 

i Grigorijus XII, 
žius Grigorijus 
84 m. amžiaus; 
Celestinas III, — 
amžiaus. Seniausias iš visų 
buvusiųjų popiežių, buvo 

■išrinktas Popiežius šv. A- 
j gatas I. Jis buvo išrinktas 
popiežium, turėdamas 104 
m. amžiaus, ir šv. Petro 
Sostą valdė dar trejus me
tus laiko. Kai jis mirė, — 
turėjo lygiai 107 metus sa
vo amžiaus!

Proporcijonaliai išskait- 
liuojant, popiežiai būna iš
renkami tarpe 60 ir 70 m. 
m. amžiaus.

Popiežius Pijus XI, išval- 
dė šv. Petro Sostą, — 17 
metų, o naujasis, — Popie
žius Pijus XII, — Dievas 
žino, kiek jam bus leista 
Kataliku Bažnvčią valdy
ti?!

geriausias valdinin- 
geriausias viršinin-

hoc signo vinces (šiuo 
nugalėsi) — buvo

buvo išrinkti 
Popiežius 
ir Popie- 
IX, — po 
Popiežius 

86 m.

J. Butkevičius.

IZAIJAS SAKO:

pranašas paklydo perIr
stiprius gėrimus: jis išklv- 

jis klai
džiojo įsivaizdavime ir at- 

Sursum Corda sidūrė teisine.

»



Antradienis. Balandžio 2b, 1U39 DARBININKAS 4

Bažnyčios Nuopelnai Tarptautinei Taikai
Karo šmėkla vėl kabo 

ties Europa. Neseniai iš 
karo pelenų atsikėlusi Eu
ropa šiandie mato naujo, 
dar žiauresnio, karo šmėk
lą. Visos taikos pastangos 
ir konferencijos turi nusi
lenkti prieš tą šmėklą, o vi
sos valstybės dėl jos pasi
rodymo turi kalti ginklus 
tokiu tempu, tokiu greitu
mu, kokio pasaulis dar iki 
šiol nėra matęs. Jau ir di
džiausi taikos šalininkai ir 
kovotojai dėl taikos nulei
do rankas ir nusiminę sa
vęs klausia: "Ne jaugi 
žmonės pamišo, kad ieško 
savižudybės?” Įvairiuose 
kraštuose, miestuose ir 
kaimuose ruošiamos civi
liams slėptuvės ir bendros 
pamaldos išprašyti pasau
liui taikos. O naujasis po
piežius Pijus XII, visa tai 
matydamas, išėjo iš Vati
kano rūmų su šūkiu: “O- 
pus justitiae pax — Tiesos 
darbas — taika”. Jis — 
Kristaus tiesos nešėjas, jis 
— kovotojas dėl tos tiesos.

kuri neša taiką. Jis taikos 
skelbėjas, karo priešas. Jis 
eina kovoti dėl taikos ne 
su armotomis ir tankais 
ne su kardu ir viską naiki
nančiomis granatomis, bet 
— tiesos darbu, Evangeli
jos tiesa, Kristaus meile. 
Jis eina tuo pačiu taikos 
keliu, kaip ėjo Bažnyčia 
pei devyniolika amžių.

Pirmasis pasauliui taiką 
atnešė Kristus. Prie jo lop- 

. sėlio negirdėtu iškilmingu- 
I mu pragydo angelai pasau
liui nesuprantamus žo
džius: "Garbė Dievui auk
štybėje ir žemėje ramybė 
(taika) geros 
nėms” (Luk. 2. 14). Visas! 
Kristaus gyvenimas buvo’“ 
paskirtas taikai. Net ir j 
tuomet, kada šv. Petras A- 
lyvų darže kardu bandė 
priešintis prieš tuos, kurie 
atėjo Jėzų suimti, jis pasa
kė: “Kišk atgal savo kala
viją į jo vietą; nes visi, ku
rie ima kalaviją, pražus 
nuo kalavijo” (Mt. 26, 52).

Viduriniais Amžiais
Kristaus taikos darbą tę-’ 

šia Bažnyčia. Tuomet, kai 
ji negalėdavo valdovų su
laikyti nuo karu, ji švelni
no karo žiaurumus, ne tik 
žmones guosdama ir ra
mindama, bet ir juos ap
saugodama. Viduriniais 
amžiais, kada valstybių 
vyriausybės labiau klausė 
Bažnyčios, karo metu ji į- 
vedė taip vadinamą prieg
laudos teisę, pagal kurią 
priešui nebuvo galima 
kenkti, nei žudyti nei su
žeisti, jei jis (priešas) su
stodavo šventoj vietoj: 
bažnyčioj, vienuolyne,
p-ieglaudoj, kapinėse, 
šventoriuje ir t. t.

Tuo būdu buvo išgelbėta 
daug žmonių gyvybių.

Tuo pačiu tikslu Bažny
čios buvo Įvesta Dievo tai
ka, kuri draudė kariaujan- ir 
čioms šalims karo metu 
pulti vienuolynus, naikin
ti pasėlius, apiplėšti ne
kenksmingus pakeleivius, 
prievartauti darbininkus 
ir beginkles moteris. Tuo 
įstatymu buvo apsaugoti 
laukų darbai ir prekyba, o 
kartu ir visi žmonės nuo 
bado. Palencijos susirinki
mas 1129 m. išleidžia nuta- to nesilaikydavo, buvo ek 
rimus prieš silpnųjų už-iskumunikuojamas.

Naujaisiais Amžiais

Taip Bažnyčia švelnino 
karo sunkumus. Bet kas 
suskaitys tuos visus atsiti
kimus, kada Bažnyčia su
taikė susivaidyjusius ka
ralius, kunigaikščius, ba
jorus, didikus? Kas su
skaitys, kiek kartų Popie- 

: žiu žodis apsaugojo žmoni
ją nuo kraujo praliejimo? 
Būtų tikrai per daug aide- 

, lis darbas suregistruoti vi
sus tuos atsitikimus. To
dėl mes apleiskime visas 
Popiežių pastangas sulai

kyti valstybes, kurias jis 
padarė senaisiais, viduri- 

valios zmo-, njaįs įr nauja.isia.is am- 
i žiais, mes pereikime tie- 
siog į naujausius amžius, į 
pastaruosius laikus, j . « . • •«I
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Visitors to World’s Fair
View Tomorrow’s Highways

ATOSTOGOS LIETUVOJE

> ge
riau pasakius, į paskutinį 
penkiasdešimt metų, kada, 
rodos, Popiežių žodis vals
tybių santykiuose nebeturi 
svorio dėl valstybių nesi
skaitymo su ta galingąja 
tikybine organizacija, su 
Bažnyčia. Tekalba faktai!

1885 m. rugpiūčio mėn. 
24 d. vokiečiai Mikronezi- 
joje užėmė Karolinų ir Pa-; 
laos salynus, kuriuos peri 
200 metų valdė Ispanija, i 
Taikiomis derybomis ne
pasisekė likviduoti kon
flikto ir todėl abi šalys

V
ISITORS to the General Motors Highivays and Horizons exhibit at 
the New York World’s Fair will view the world of tomorrow from 
comfortable moving sound chairs while touring a vast scale model of the 
American countryside covering ir.ore than 35,000 square feet and extend- 
ing for a third of a mile on Severai levels of the buiiding. The “futurama” 
is the largest scale medei ever constructed and includes more than 500,000 
buiidings and houses, over a million trees and 50,000 motor vehicles, of 
wfaich many thcusands •.vili be in motion.

Rašo 
Jonas Mončiūnas

(Tęsinys.)
Važiuojam į Šventosios 

uostą. Tai žvejų uostas.! 
į Man ten patiko. Valdžiai? 
: stato žvejams moderniš-1 - 
kus namus. Jeigu ne žvė- 
jis, tai namų ir neišnuo-1 
muoja. Valdžia pastatė 6 
motorinius laivelius: du 
jau buvo jūroje, o 4 baigia
mi įrengti. Kaikurie namai 
statomi panašūs į viešbu
čius, 3 aukštų, amerikoniš
kai. Vienu žodžiu, Švento
joje norima padaryti mies
telį.

Mes važiavome autobu
su. Yra ir geležinkeliukas, 
bet juo smėlį ir ką kitą ve
ža statybai su užrašu: “Že
mės Bankas”.

Su naujais motoriniais 
laivais žvejai tikisi dau
giau žuvų sugauti ir jais 
galės toliau nuo kranto nu
plaukti.

Tik prieš mums atvykus,

Sekmadienį atsikėlėme 
kiek ankščiau, nes p. Kruč- 
kui buvau pažadėjęs liepos 
10 d. būti Klaipėdoje, kur 
įvyko Dainų šventė. Kada 

1 nuvykome, tai p. Kručkas 
i jau laukė mūsų gatvėje. 
Einam į bažnyčią. Ten, 
kaip ir Amerikoje, kaiku- 
___ : bažnyčiose žmonės 
turi savo sėdynes. Bet to
kio choro niekur negirdė
jau, kaip Klaipėdoje. Žino- 

| 
j 
j 
i

I

puolikus, Laterano susi
rinkimas 1179 m. tą pačią 
Bažnyčios apsaugą pritai
kė ir gyvuliams, kurių rei
kia laukų darbams. Kler- 
monte susirinkimas eksko- 
munikavo padegėjus ir tt. ruošėsi karui, nors nei vie

Ne ko kita siekė ir Baž
nyčios įvestos Dievo pa-! 
liau__
čionims 
švenčių metu. Vėliau tų 
draudžiamųjų kariauti die-i: 
nu skaičių vis didino ir di- į 
dino, kol pagaliau priėjo 
prie to jog nebuvo galima 
kariauti nuo trečiadienio i 
vakaro iki pirmadienio ry-i 
to, o be to dar Advento ir. 
Gavėnios metu, švenčių vi-', 
gili jose, didesnėse šventė-į 
se ir jų oktavose. Taip bu-i 
vo nustatyta įvairiuose' 
Bažnyčios susirinkimuose 

įėjo Į paprotį Prancūzi
joj, Anglijoj, Danijoj, o vė
liau Popiežiaus autoritetu: 
buvo Įvesta visame katali
kų pasaulyje. Tų nuostatų 
turėjo laikytis visi, kurie 
buvo sulaukę 12 metų am
žiaus. Kad žmonės to lai
kytųsi. buvo reikalaujama,! 
kad kiekvienas prisiektų į 
šventoms relikvijoms. Kas!

jis ne tik mielai “teikia sa- la ten labai brangiai kai- 
vo moralinę paramą” to- nuoja. Todėl daug valsty- 

. kiam taikos žygiui, bet ii- bių turėdamos nesusipra- 
! yra pasiruošęs “sėkmingai timų, dar ir šiandie krei- 
bendradarbiauti”. Šis Po- piasi į popiežiaus teismą, 
piežiaus laiškas buvo pers- kuris yra ir pigesnis ir tei-

■ kaitytas paskutinę konfe- singesnis. Taip, pavyz- 
rencijos dieną dar prieš jos džiui, tarp Pietų Amerikos 

i uždarymą. Nenorėjo to Po-‘ valstybių Brazilijos, Boli- 
piežiaus laiško skaityti vijos ir Peru kilo nesusi- 
konferencijos pradžioje,; pratimų dėl gausios kau- 
nes bijojo, kad Italija ne-jčuku Akro teritorijos. Tas 
sutrukdytų konferencijos ginčas ilgai tęsės ir buvo 
darbų. Ši Hagos konferen- pavojus, kad gali išsivys- 
cija ir įsteigė tarptautinį tyti į atvirą kovą. Nuo 1905 
Hagos teismą, kuriame m. iki 1910 m. jos ginčijosi 
sprendžiami tarp tautų ir‘ir stengėsi susitaikyti, bet 
valstybių kilę ginčai. Jame'niekaip nepajėgė to pada- 
buvo sprendžiamos
lios Lietuvos bylos:

na nei kita valstybė neno-l 
į rėjo kariauti. Ispanijos mi- į 
! nistrui Pidai y Mon pasiū- 

i «. liūs, abi salys sutiko kreip-kanauti didžiųjų- . x •---- .............tis į bešališką taikintoją ir, 
--------------- 1ginčo sprendėją Popiežių.

---................ Į Popiežiaus Leono XIII tar-
... pininkavimas buvo sėk-

- -- --- - mingas. Abi šalys pasidavė
Popiežiaus sprendimui ir 
taip buvo išvengta kraujo 
praliejimo. Įdomu pažy-

• i mėti, kad tai įvyko tais
- laikais, kada Vokietiją: 

valdė galingas ir katali-j 
kams neprielankus kancle
ris Bismarkas, kuris buvo 
paskelbęs kovą su katali
kais Vokietijoje.

Popiežių gabumus sutai
kyti tautas įvertina net ne-1 
katalikai. Tai rodo šis atsi- \ _______
tikimas. Rusų caras Miką- gesnės. 1915 m. sausio m. derybas.

ir ke- ryti. Tuomet, nenorėda- 
su mos lieti kraujo, jos nuta- 

Lenkija, su Vokietija ir vi- rė tą savo ginčą pavesti iš- 
sai neseniai su Estija. į spręsti Popiežiui X. Į Ha- 

Nors yra įsteigtas tarp- Į gos teismą jos nenorėjo ei- 
tautinis Hagos teismas, ta- Į ti. Popiežiaus atstovas
čiau ne visos valstybės juo: monsinjoras Aleksandras 
naudojasi, nes nenori juo i Bavona jas laimingai su- 
pasitikėti, o, be to, pati by-1 taikė.

Europos Samarietis

S3.00 S3.00

ma, tai buvo ne Klaipėdos 
choras, bet iš Lietuvos su
važiavę artistai giesminin
kai sudarė chorą. Prelatas 
Maciejauskas per pamoks
lą pagyrė giedorius.

Po pietų ėjome į Dainų 
šventę, o lietus be pasigai
lėjimo lijo. Ant pastatytos 
platformos stovėjo keli 
tūkstančiai dainini n k ų. 
Ten mačiau kun. K. Vasį iš 

iWorcester, Mass., kun. Al- 
! bavičių iš Chicagos ir dau- 
: giau kunigų.

* - Po kiek laiko pasirodė ir
žvejai buvo sugrįžę ir par-: amerikiečių lietuvių cho- 
sivežė daug žuvies, vadina-. ras “Pirmyn”, kuriam ke
rnos “menkis”. Sako gėralu didelės ovacijas. Padai- 
žuvis. Tą dieną buvo atvy- navo negalima sakyti, kad 
kę dviračiais daug žemai-. iabai gerai, bet ir neblo- 
čių, kurie prisivėrę antgai. po “Pirmyn” choro 
vielos po 15 — 20 žuvių, | sudainuotos dainos “Lie- 
vežėsi į namus. Mums at-Į tuviais esame mes gimę”, 
rodė juokinga. tą pačią dainą dainavo

Klausiu vieno žemaičio, bendras choras. Tai nepa- 
ką darysi su tiek daug žu- lyginsi, 
vų? Sako, “žemaitiškai iš-! 
skrosiu išrūkysiu, < 
kui kepsiu ir valgysiu”. Žu-j 
vis kiek didesnės už silkes, i

Tas žuvis galėtų sudėti į 
šaldytuvus ir parduoti vi
soje Lietuvoje, nes žvejai 
labai pigiai parduoti. Ka
da nors susitvarkys.

Beje, mačiau statant 
šiaudinius namus. Pastato! 
karteles ir paskui pina 
šiaudais, o paskui vidų ir 
iš lauko pusės deda tinką.! 
Gražiai atrodo. Gydytojas 
Rakauskas iš Panevėžio, 
su kuriuo kartu vaikščio
jome, labai agituoja šiau
dinius namus statyti, nes 
pigu, būna šilti, sausus iri 
nepūna.

Tikrai gėrėjaus iš val
džios darbo Šventojoj.

Šventosios pakraščiai 
gražūs, kaip ir Palangoj, kais, turėjome 
bet maudynių nėra, nes kinti su patriotingais lie- 
nėra kur vasarotojams ap- tuviais Klaipėdiečiais. Su
sigyventi. sipažinau ir su p. Kručko

• švogeriu kap. Draunevičiu
teisingai ir taikingai sprę- ir kitais, kurie nesigailėtų 
sti tarptautinius santy- ir gyvybės už Lietuvą, 
kius, mes galime baigti žo
džiais, kuriuos ką tik mi
nėtas Popiežius parašė sa
vo enciklikoje “Ūbi areano 
Dei:” “Kai valstybės ir vy
riausybės jaus šventą pa
reigą susitvarkyti politinio 
gyvenimo atžvilgiu tiek vi- 
duje, tiek išorėje pagal "į Palangą? Ten “buvo 
Kristaus mokslą ir Jo jsa-ijr daugiau jaunimo, 
kymus, tada, ir tiktai tada (jome5i juokavome. Klie- 
jos džiaugsis taikos palai-, rikas Kacevičius ir aš esą- ma, išlaikys abipusio pasi-' dzūkak tai dzūkiškai ir 
tikėjimo santykius irtai-’ •• -• -- -■
kiai išspręs galinčius kilti 
konfliktus.”

I

a nnc Sako, kad platforma kai- 
i navo 11 tūkstančių litų.

Lietus visą laiką lijo, 
kaip iš kibiro.

Einame į namus gražia 
nauja gatve, p. Kručkas 
sako, kada jis atvykęs į 
Klaipėdą, tai toje vietoje, 
kur dabar toji gatvė, ru
giai žaliavo, o dabar dalis 
miesto. Toliau žiūriu, kad 
keli rusai išsigėrę dainuo
ja rusiškai. Klausiu, iš kur 
jie, tai sako iš Lietuvos at
vykę į Klaipėdą uždarbiau
tų. Jie Klaipėdą vadina 
“mažoji Amerika”.

Sekmadienį nors krautu
vės uždarytos, bet žydai 
per užpakalines duris šin- 
kuoja degtinę.

Pasikalbėję su p. Kruč- 
atsisvei-

1 Kai 1914 m. kilo didysis 
ikaras, tai tuometinis po
piežius Benediktas XV dė
jo daug pastangų sutaiky
ti susikivirčijusias tautas, 

i Pirmiausia jis norėjo išrū
pinti Kalėdų paliaubas, bet 
tai jam nepasisekė. Kitos Belgiją ir visas užkariau- 
pastangos buvo sėkmin- tas šalis ir pradėti taikos 

. Kad ateity karo 
lojus II per savo įgaliotinį ,11 d. jis išprašė iš kariau-.nebūtų, jis tame laiške pa- 
grafą Muravjovą du kartu ijančių šalių, kad paleistų 

; kreipėsi (1898 m. rugpiū
čio m. 14 d. ir tų pačių me
tų gruodžio mėn. 30 d.) į 
popiežių Leoną XIII su 

I prašymu, kad jis sušauktų 
taikos konferenciją, kurio- m. gruodžio mėn. 19 d. jis 
je turėtų būti apsvarsty- išprašė, kad kariaujančios 
tos visos priemonės, kaip šalys apsimainytų sunkiai 
taikiu būdu išspręsti kilu-1 sužeistais nelaisviais, 
sius tarptautinius nesusi- * 

i pratimus. Į caro laiškus 
Popiežius atsakė, kad rei-

I kia įsteigti tarptautinį tei- 
Ismą, kuris turėtų būti pa- 
I stovus ir spręsti visus ki- 
I lusius ginčus. Tokia taikos

čias valstybes, kviesdamas 
jas taikytis. Antrame atsi
šaukime jis prašė surasti 
galimybę kariaujančioms 
šalims pasitarti dėl taikos, 
dovanoti viens kitam pada
rytas skriaudas, evakuoti

I •įvairių kategorijų sulaiky
tus civilius nuo 17 iki 55 
metų amžiaus, kurie karui 
netinka, be to, dar visas 
moteris ir kunigus. 1914

ku- 
rie karo tarnybai daugiau 
nebetinka. 1915 m. gegu
žės m. 14 d pasiūlė inter
nuoti sunkiai sergančius 
nelaisvius neutralioj vals
tybėj. 1915 m. rugpiūčio 
mėn. 23 d. jis išderėjo ne- 

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBININ-į konferencija buvo sušauk-į įaisviams sekmadienio po- 
KAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo vardo. į ta 1899 m. Olandijos mies- 

“DARBININKAS” eina du kartu į savaitę — ant-,tc Hagoje- Tlk ku-
radieniais ir penktadieniais. Jame rasi naujausias ir 
teisingiausias žinias, gražiausius pasiskaitymus ir iliu
stracijas.

“DARBININKE” rasite daug žinių 
Vilniaus krašto.

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

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

UŽSIENIN:

PASIRINK SAU GERIAUSI 
DRAUGĄ

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriausias 
Draugas

is Lietuvos ir

Vajaus

$3.00
$1.50
$1.50

metu

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

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

j ta 1899 m. Olandijos mies- 
jte Hagoje. Tik Italijai, ku- 
i ri tuomet laikė Popiežių 
nelaisvėje, užprotestavus,. 
Popiežiaus atstovas nega
lėjo joje dalyvauti. Tačiau 
protestantė Olandijos ka
ralienė Wilhelmina, reikš
dama Popiežiui padėką už 
pastangas, pranešė jam a- 

i pie įvykstančią 1899 metų 
taikos konferenciją ir pra
šė suteikti konferencijai 
“savo vertingą moralinę 
paramą”. 1899 m. gegužės 
mėn. 29 d. Popiežius atsa- 

. kė karalienei laišku, ku- 
iriame pareiškė savo sim- 
j pati jas dėl taikos konfe
rencijos ir pažymėjo, kad

siūlė įsteigti tarptautinį 
teismą sumažinti ginklavi
mąsi, įvesti taikingas bau
smes karą mėgstantiems 
ir neramumus keliantiems 
kraštams. Tiesa, nei vienas 
nei kitas atsišaukimas tai
kos neatnešė, į antrą en- 
tantė net neatsakė, bet į- 
domu ir tai pažymėti, kad 
po karo įkurtos Tautų Są
jungos pirmieji 26 straip
sniai pilnai sutinka su Po
piežiaus Benedikto XV an
truoju atsišaukimu.

Tą taikos Popiežių pa
gerbė visos tautos. Turkai 
Konstantinapolyje 1918 
m. pastatė jo garbei pa- 

: minklą, kuris yra 7 metrų 
aukštumo su užrašu: “Pa
saulinės tragedijos didžia
jam Popiežiui Benediktui 
XV, tautų geradariui — be 
skirtumo tautybės ir reli
gijos — reikšdami pagar
bą — Rytai”. Argi dar rei
kia čia paminėti, kad tur
tai yra nekrikščionys?

Kilus ginčui tarp Parag
vajaus ir Bolivijos dėl 
Chaco (Čako) srities, jį iš
sprendžia ne Hagos teis- 

> mas, bet Popiežiaus Pijaus 
; XI įgalietinis.

Dėl trumpumo apleisda- 
i m i daug kitų gražių Popie

žiaus Pijaus XI pastangų

I

ilsį. 1916 m. liepos mėn. 18 
d. jis išprašė leisti neutra-’ 
lioj zonoj pasisvečiuoti ne- 

. laisviui trijų vaikų tėvui ir 
daugiau kaip 18 mėn. išbu
vusiam nelaisvėje. Kai 
daugiau jis negalėjo padė
ti, tai ir tas jo pastangas 
reikia skaityti didelėmis, 
nes jos buvo vienintelės. 
Dėl visų šių pastangų ir 
rūpesčių popiežius Bene
diktas XV buvo pramintas 
geruoju Europos Samari- 

' jiečiu.
Be to, tas pats Popiežius 

du kartu (1915 m. liepos 
■ mėn. 28 d. ir 1917 m. rug- 
• piūčio mėn. 1 d.) išleido 
I atsišaukimą į kariaujan-

fT-

Kaune susipažinau su 
klierikais B. Ivanausku ir 
Kacevičiu. Klierikas Iva
nauskas, būdamas Maria- 
napolyj, dar vaidino Hart
forde. Jie dabar mokosi 
Vilkaviškio seminarijoje. 
Žiūriu, ir jie laukia auto-

“Ž. P.”

Kal

pasibučiavome. Mačiau 
juos ir Palangoje.

Bus daugiau

7*

■

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ
į Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir
» Priedermes <£
J Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 
’ jums padės, nes joje randasi daug Klausimu ir Atsakymų 

ang’ų ir lietuvių kalboje.
Į Kaina Tik 25c.
j Siuskite užsakymus:
: “DARBININKAS”
! 366 W. BroadUay, So. Boston, Mass.
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MONTREALO 
BANGOS
Š| SKYRIŲ VEDA

Marija Aukštaitė

Skaisti šiandien saulu
tė... Pavasariška ir besi
šypsanti. Spindulių kasos 
apsėmę Montrealą, ir juo
kiasi margi stogai, sulopy
ti sniego puokštėmis.

Daržai plinka... Žvirbliai 
tripinėja snapeliais gnai
bydami žemę, iš patvorių 
bando kišti diegelį bailutė 
žolė.

Pro stogą vėjas verkia 
šiurpulingai ir graudžiai. 
Ar-gi tam verkia, kad su
graudinus montrealietį?... 
Gal būt?... Bet, montrea- 
lietis plieninės dvasios! 
Jis greičiau šauks kovos, 
revoliucijos, laimėjimų, ne 
kad pasiduos gamtos rau
dai. ne kad klausys prabė
gančios dienų poezijos.

Miestas ūžia kaip malū
nas. Pro kimų bildesį, 
trenksmą, suvaitoja ret
karčiais varpai... Ir kur-gi! 
Juk Montreale tiek švento
vių! Tiek vienuolynų! Tiek 
maldai pasiruošusių lūpų! 
Tik, vargšas Šimonis, nie
kaip nesuriečia kelių, ir 
viskas.

Nors seniai jo bičiulis 
maldauja grįsti... Grįšti 
prie Dievo... Bet, Šimoniui 
nei dingt, kad jis dabar be
dievis!... Jis su prancūzais 
įsimaišęs — dažnai kated
roj tūno! Apsisuka ir mal
da sąmonėj... Bet, negi čia 
ims Šimonis ir išsiduos?! 
O tai ir ims rėkt Snapelie- 
nė: “judošius visą amžį 
komunistavo, o kai jau 
grabas remia užpakalį, tai 
ir bažnyčion atšliaužia”. 
Šimonis tylus. Jis vienas 
sau. Nors jaunesniu būda
mas gana mėgdavo “kom
panijas”, pasižmonėjimą! 
Bet, metai viską atmainė.

Su senatve — atėjo ir 
nervuotumas, ir išsiblaš
kymai.. Visą amžį nevedęs, 
bene kas pasuko skanesnį 
kąsnį, ar raminantį posa
kį?... Ir prasiritus Šimo
niui pro šeštą dešimtį, kas
dien darosi sunkiau, įky
riau... Jis ir draugijose iš
sišoka... Juk pirmiau jis 
būdavo vadas! Nepavaduo
jamas! O dabar?... Jaunes
nieji jo visai nesupranta... 
Parkviečia kalbėtojus, ku
rie visokius rojus žada... O 
p-i Šimonis?... Jis papratęs 
į viską žiūrėti realiomis a- 
kimis be rojaus obuolių!...

Na, ir neiškęsdamas ne
tylėjo visur Šimonis. Taip merkimų ir maldos, 
ir liko išdrėbtas iš visų Ir kai šiandien skaisčios 
draugijų, iš sueigų. O jo i saulės spinduliai šukuoja 
širdis, troškus tik gero, mūrus ir lūšnas, pilis ir 
net nežino kaip tai atsiti-' dangoraižius — aš taip no
ko?... " 'rėčiau tais spinduliais, pa-

Bet jis su viskuo apsipra-j žvelgti į kiekvieną “bedie- 
to. Negi jauniems neklau-jvio” dvasią.
žadoms suprasti Šimonio. Marija Aukštaitė.

buvusio bajoro kelias?... Ir 
taip jis tarp Montrealo 
mūrų, suka kaip senas 
gandras aplink savo lizdą. 
Čia parke sėstels, čia į mu
ziejų užsuks, čia apsidai
ręs į tylią šventovę lėtais 
žingsniais įeis...

Tiesa, jis mesdamas ant 
krūtinės su švęstu vande
niu kryžių, kažkodėl savęs 
nusigąsta... “Gal ir tiesa, 
kad aš bedievis?” jis mąs- 

*to... Ir sugniužęs klaupko- 
se, ieško savęs...

Ir štai, Velykoms — jis 
gauna dovaną: Graži, pail
ga dėželė... Šimoniui virpa 
rankos... dar labiau bėga 
širdis įsirausiti į vidų... 
Kas per dovana?...

Atriša plaušelę... Vynio
ja... Kelia dangtelį... Ir, iš 
baltų, popierinių vystyklų 
— žiūri į Šimonį gailestin
gas kryžiaus liemuo...

Šimonis neatrakina žvil
gsnio. Čia perkaltos ran
kos... Iš šono kai gyvas la
šas... Galva... visa sužeis
ta!

— O, Dieve! — tyliai kuž
da Šimonio dvasia... — Čia 
tiek kančios!... — ir neša 
prie lūpų drebanti ranka 

Į prikaltas kopas... O erškė
čiai jo akyse vis didėja... 

; rodos, sminga Šimoniui į 
I krūtinę.

O ten, iš miesto tolių, ai- 
! di vakariniai varpai... Už 
lango krykščia prabėgda- 
mos gatve poros, ir Šimo
nis vis arčiau širdies glau
džia kryžių kuždėdamas:

— Viešpatie... šiandien aš 
nevienas... Tu mano arti
miausias Prietelius ir 
Draugas... — ir kai dešim
tą kartą suvytę Šimonio 
lūpos prilipo prie kryžiaus 
kojų — jis vis dar savęs 
klausė: “negi aš bedie-! 
vis?...” Vėliau sušuko: -

— Mano Kūrėjau, juk 
man viską atleisi?... Tu 
gailestingas ir geras... — 
O už sienos barbėjo Šlape
lienė savo viešnioms:

— Čia gyvena jau tikras 
judošius! Nei jam bažny-

: čios, nei jam Dievo! Jau 
reiks kraustytis į kitą mie
sto kvartalą nuo tokių...

i Miestas dūsavo Velykų 
vakaro varpais, o už tylių 
sienų raizgėsi daug pas-

“Lietuviškų vestuvių” vaidinimas gamtos prieglobsty.

KLAIPĖDOS ŽVEJUI
Tu matei naktų niūrių ir baisių, 
Kai linko stiebai ant jūrų plačių... 
Kai svilino žaibai, šoko ant Vilnių, 
Kai trankė perkūnai už tavo pečių.

Tu matei putotus jūros verpetus, 
Seilėtas žiotis bangų slibinų!
Jie rijo ir žergė uoluotus krantus, 
Ir bėgo į tave kalnais vandenų.

Bet, gal nematei, siaubūno žiauraus?! 
Kurs pro amžių kalnus vilnims išsiraus! 
Kurs Klaipėdos galvą į jungą jsmaugs!
Ir Žudiko lūpoms: “Aš tau brolis!” šauks.

O, Žveji, kad būtų, man toks dvasios tinklas! 
Aš žemės siaubūnus visus išžvejočiau.
Tad, broli, neliūsk... Siek, J. Budrio irklus! 
O aš su miniomis, tau j talką stočiau!

Marija Aukštaitė.

Katalikai Ir Federacija
(Skaityta LRK Fed. N. A. 
Apskr. suvažiavime kovo 

26, 1939, Cambridge. Mass.)

Ką Reiškia Federacija?
Federacija, kaip aš su

prantu yra tai mūsų lietu
vių - katalikų susentrali- 
zuotas - subendrintas vei
kimas. Kitais žodžiais fa

čiai atsisako pildyt savo 
pareigas, valstybė pasida- 

i ro silpna, bejėgė. Katali- 
’ kų Bažnyčia yra sucentra- 
; lizuotas socialiai - mcraiis 
veikimas.

Ar Sucentraiizuof as Veiki
mas Reikalingas?

Kaip kam šis klausimas 
vaikiškas.

Kokios Būna Pasėkos, Kur 
Žmonės Pasiduoda Autori

tetui?
Valstybėse, kur žmonės 

piliečiai pripažįsta ir pasi
duoda Aukščiausiam Die
vo autoritetui ir pildo Jo į- 
sakymus, mes matome 
gražią, pavyzdingą tvarką. 
Dievas, kaipo gryna dva
sia, negali turėti su žmonė
mis nuolatinio kontakto ir 
jiems savo įsakymus aiš
kinti. Todėl Jis įsteigė 
draugiją — Katalikų Baž
nyčią, kad ji nuolat žmo
nėms apie Jo įstatymus 
primintų ir juos išaiškin
tų. Pats Dievas Kristus 
pirmiesiems Bažnyčios 
valdininkams Apaštalams 
pasakė: “Kas jūs klauso, 
manęs klauso. Kas jus nie
kina, mane niekina, o kas 

Kaip mane niekina, niekina Tą, 
kurs mane siuntė”. Kadan- 

monininkų. Šalę valstybės gi Bažnyčia yra paties Die- 
kariuomenės, tautinę sar
gybą, skautų organizaci
ją: darbininkų unijas-są- 

' jungas. Visos tos organi- 
■ zacijos darbuojasi savo 
j srytyse, bet jos visos yra 
i valstybės žinioje. Kad jų 
veikimas būtų našesnis, 

i sėkmingesnis, daugelis tų 
organizacijų savo veikimą 

1 sucentralizuoja. Tos visos 
mažesnės organizacijos, 
veikiančios įvairiose sry
tyse, šalę valstybės depar
tamentų. turi būti valsty- 

; bes žinioje, kad jos kartais 
; savo veikimu neardytų pa
čios valstybės pamatų. Tad 
iš to galime lengvai su
prasti. kad valstybė, kaipo 
vyriausia organizacija yra 
šalyje būtinai reikalinga, 

Į kad visokios organizacijos, 
kartais pradėjusios tarp 
savęs kivirčytis, neardytų 
bendrosios 
valstybės tvarkos.

sutartinai. 
apie 
me-

nei

gyvenimo sryčių. Todėl 
sale valstybės departa
mentų, mes dar matome į- 
vairių organizacijų, D 
tai: pirklių, ūkininkų, pra-

tarnas. Atrodo, kad net 
mažyčiai vabalėliai su
pranta bendro veikimo 

i svar bą. Pažiūrėkim skruz- 
Idės, kokios mažos, o kaip 
įjos bendrai darbuojasi ir 
kokius didelius lizdus su
neša! Arba bitės, kaip jos 
gražiai visos
bendrai darbuojasi, 
savo bitinėlį ir kiek

|daus suneša! Nejaugi mes 
lietuviai neturėtume
tiek supratimo, kiek skru
zdės, ar bitės apie bendro 
veikimo svarbą? Nesinorė
tų tikėti. Gal mūsų visuo
menė užsikrėtė bolševiz
mo, ar anarchizmo dvasia 
ir dėlto nenori prisidėti 

i prie bendro veikimo, kad 
nereiktų pripažint ir nusi
lenkt autoritetui?

Gal Federacija padarė 
klaidų savo veikime? Bet 
kas jų nepadaro? Žinoma 
teko girdėti, kad kaip kur 
Federacijos skyriai savo 
autoritetą taip aukštai pa
statė, kad norėjo, kad net

METINIS
Marianapolio Kolegijos Studentų 

VAIDINIMAS
DRAMA

Uį Tėvynės Laisvę”
MUZIKA - KALBOS - DAINOS
Bus vaidinama šiose lietuvių kolonijose:

NORWOOD, MASS. — Gegužės 7 d., 7:30 vai. vakare, j
— Parapijos svetainėje. . 1

nant, Federacija yra lyg!gaĮi atrodyti ________
vienas bendras lietuvių vi-, vienok, kadangi pasirodo, 
suomenes kūnas, kuriame kad mūsų visuomenėje y- 
cirkuliuoja vienas tas pats ra dar nemažai žmonių, 
lietuviškas kraujas, viena - ...
tautinė gyvybė ir vienas 
bendras visų tikslas tą i 
tautinę gyvybę palaikyt.

Iš Kur Kilo Mintis Apie 
Federaciją?

Mums nėra reikalo 
minčių ieškoti apie tai, 
ant kiekvieno žingsnio mes 
randame minčių, kurios 
duoda mums įkvėpimo ir 
išaiškina tą klausimą. Pats 
žmogaus kūnas yra ne kas 

: kita, kaip tik sucentrali
zuotas gyvas organizmas. 
Kūnas susideda iš dauge
lio sąnarių. Sąnarius jun
gia gyslos ir raumenys. 
Kiekvienas sąnarys turi 
atlikt savo paskirtą užduo
tį. Ir taip: kojos nešioja 
mūsų kūno 
rankos atlieka 
darbus; akys parodo kelią, bendrus politinius ir eko- 
Galva, kurioje susikaupia nominius visos šalies rei-Į 
mūsų protas - dvasia, tar- kalus. r_r------- ---- „ .
nauja kaipo mūsų kūno yra padalinta į įvairius de-‘ n 

■organizmo centralinis ofi- partamentus. Kiekvienas ir 
sas, iš kurio eina 
mai kiekvienai kūno dale
lei. ką ji turi atlikt dėl ben
dros kūno naudos. Jeigu 
kuri kūno dalis tų paliepi
mų nebeklauso, tada jau 
jaučiame, kad kūnas serga 
ir pasidaro silpnas, bejė
gis. Valstybė ir-gi yra ne 
kas kita, kaip tik sucentra
lizuotas politinis veikimas. 
Kuomet valstybės nariai, 
piliečiai visi gerai atlieka 
savo pareigas, valstybė y- 
ra tvirta, galinga. Jei pilie

nemažai žmonių, 
kurie sucentralizuotą-ben- 
drą veikimą ignoruoja, 
prie jo neprisideda, tad 
manau bus neprošali tą 
klausimą iškelt ir jį giliau 
pasvarstyt. Jeigu sakytu
me, kad sucentralizuotas 
veikimas nereikalingas, 
nesvarbus, tad galima bū
tų pasakyti, kad ir valsty
bė, ir Bažnyčia nereikalin
ga. Tačiau s mes to pasa
kyti negalime, nes viena ir 
kita įstaiga yra būtinai 

j reikalingos. Todėl ar 
mums tinka, ar netinka, 
mes turime jas priimti ir 
pripažinti jas reikalingo
mis.

Kodėl Valstybė Reikalinga?
Valstybė yra ne kas kita, 

organizmą; kaip tik didelė organizaci- 
visokius ja. kuri tvarko ir aprūpina

toli
nes

vo įsteigta, tai mes jos au
toritetą ir statome po Die
vo pirmoje vietoje. Toliaus Bažnyčia jų klausytų. Ga- 
pačių žmonių įsteigtų val
stybių ir visokių organi
zacijų autoritetus.

Autoritetas yra paties 
Dievo įstatymas, ir kur tas 
įstatymas yra užlaikomas, 
ten mes matome gražią 
tvarką ir susiklausimą. 
Pavyzdžiui, nesenai mirė 
aukščiausias Katalikų kurias draugijas nusiskun- 
Bažnyčios autoritetas Po- džiant, kad jom nesą gali- 
piežius. Kardinolai susi
rinko išrinkti naują miru
sio vieton. Vieną iš kardi
nolų išrenka Popiežium. 
Prieš valandėlę, kurs buvo 
toks pat kardinolas, kaip 
ir kiti, bet dabar išrinkus 
jį Popiežium, visi kardino
lai klaupia prieš jį, bučiuo
ja jo žiedą, pareikšdami 
jam ištikimybę ir pripa- 

visuomenės ir žindami jį aukščiausiu au
toritetu.

Kiekviena tauta, ar vals
tybė, kuomet jai gręsia 
pavojus ir kad nuo ji išsi
gelbėjus, tuoj savo veiki- pasiduoti 
mą sucentralizuoja, po vie- skyriai turėtų pasirūpinti 
no generalisimo, autorite- sutraukti 
to vadovybe. Ispanai, kuo
met pamatė, kad jiems 
gręsia pavojus patekt ko
munistų vergijon, pasida
vė vieno generolo Franko 
vadovybei.

Laike pasaulinio karo, 
koliai talkininkai neturėjo 
savo veikimo sucentrali- 
zavę po vieno generalisimo 
vadovybe. jiems karas 
prieš vokiečius nesisekė. 
Vokiečiai visuose frontuo
se ėmė viršų ant talkinin
kų. Kaip tik sucentraliza- 
vo savo veikimą, tuoj tal
kininkams ėmė sektis ir! 
vokiečiai liko nugalėti.

Rodos, nebūtų reikalo 
labai daug apie tai aiškin
ti. nes tas dalykas taip jau 
aiškus ir lengvai supran-

į

Ar Bažnyčios Centralizuotas 
Veikimas Reikalingas?

Katalikų Bažnyčia taipgi 
yra organizacija, kurios 
veikimas apima ne vieną 
kurią šalį, ar tautą, bet a- 
beinai visą žmoniją. Jos 
tikslas ir pareiga yra pa
laikyt žmonėse dorą ir ge
rus socialius santykius. 
Tam tikslui ji turi nusta
čius visiems bendrus įsta
tymus, arba mokslą. Kad 
visi Bažnyčios nariai tą 
bendrą doros mokslą vie
nodai suprastų, todėl Jos 
veikimas yra sucentrali- 
zuotas, subendrintas po 
viena aukščiausia valdžia. 
Tokis sucentralizuotas Ka
talikų Bažnyčios veikimas 
išlaiko joje pilną, nesuar- 
domą vienybę, o toje vie
nybėje pasireiškia ir jos 
galybė.

Ko Reikia, Kad Išlaikius 
Centralizuotą Veikimą?
Kad išlaikius vienoje, ar 

Paprastai valstybė ■ kitoje srvtyje bendrą vic- 
ybę. reikalinga pripažinti 
- pasiduoti autoritetui. 

Kaip autoritetą suprast? 
Aukščiausias autoritetas 
yra Dievas. Po Dievo seka 
Jo įsteigta Bažnyčia ir Jos 
valdžia. Tolia us seka žmo
nių įsteigta valstybė ir vi
sokių organizacijų autori
tetai. Žmonės turi laisvą 
vaiią ir jie gali pripažinti 
ir pasiduoti autoritetui, 
arba ne. Žmonės gali tikė
ti i Dievą, pripažinti Jo au
toritetą, pildyti Jo duotus

paliepi- departamentas rūpinasi ir 
tvarko jam paskirtą vals
tybės reikalų šaką. Pavyz
džiui: Prekybos departa
mentas veda šalies preky
bos reikalus: Ūkio dep. — 
ūkio reikalus: Pramonės 
dep. — pramonės reikalus;

; Apsaugos dep.
! apsaugos reikalus: 
dep. 
lūs.
įsteigti departamentai dar 
pilnai, smulkmeniškai ne- įsakymus, arba gali to ne
aprūpina visų visuomenės daryti.

— šalies 
Darbo 

— darbininkų reika- 
Tačiaus tie valstybės

i

lėjo kaip kur tokių išsišo
kimų pasitaikyti, todėl aš 
aiškiai pabrėžiaus. kad 
Bažnyčia po Dievo yra 
aukščiausias autoritetas 
ir todėl žemesnis autorite
tas visad turi nusilenkti 
prieš aukštesnį.

Taipgi tenka girdėt kai-

mybės priklausyt prie Fe
deracijos skyriaus, nes, 

į girdi, jos negali eikvot pi
nigų ir mokėt į skyrių. Aš 
manau, kad mokestis į Fe- 

ideracijos skyrių nėra toks 
didelis, kad sudarytų pa
vojų draugijoms finansi
niai subankrūtyt. Tačiaus. 
manau, kad Federacijos 
skyrius tokias draugijas 
galėtų nuo mokesčio pa- 
liuosuoti.

Kad pakelti Federacijos 
autoritetą ir kad draugi
joms pasirodytų naudinga 

jo vadovybei.

savo kolonijos 
visas intelektuales pajė
gas prie Federacijos sky
riaus. Susirinkimai turėtų 
būti vedami taip, kad daly
vaujanti juose draugijų 
atstovai iš kiekvieno Fede
racijos skyriaus susirinki
mo išsineštų gerų, pamo
kinančių įspūdžių, kuriuos 
galėtų savo draugijose iš
platinti. S. Bugnaitis.

į Juozas Kasinskas j:
? Ine. J
į Laidotuvių Direktorius < 
į Patarnavimas Dieną ir Naktį?

602 Washinglon Blvd. į 
BALTIMORE. Md. į 

Telephone Plaza 8595 !; 
Limosinat dčl visokiu reikalu. 5

Šaunusis Lietuvos rait'ninkas <u savo juodbėriu 
ima kliūtį...
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Aplankykite Savo Tėvynę Lietuvą

ŽMOGUS, KURIS IEŠKOJO
TIESOS IR JĄ SURADO x

Naujos Anglijos Moterims Važiuokite Su Darbininko Ekskursijomis

šiuomi kreipiuos į Nau- narių ir 70 kuopų, bet dar 
jos Anglijos moteris tose 
parapijose, kur dar nėra 
Moterų Sąjungos kuopų.

Žinote. gerbiamosios, 
kaip svarbu yra vienybė ir 
kur yra vienybė, ten ir ga
lybė. Žinoma, kad Lietuvės 
Katalikės atlieka daug 
gražių darbų, netik auklė
damos šeimas, bet taip-gi 
dirba su dideliu pasišven
timu tautai ir bažnyčiai.

Kad moterys šias parei
gas galėtų atlikti tinka
mai. kad jos būtų įvertin
tos. kad svarbesniame rei
kale. galėtų pakelti vienin
gą balsą, būtinai reikia 
vienybės.

Ir galime būti vieningos, 
suėję į vieną centralinę 
moterų organizaciją. Toki 
organizacija ir yra Moterų 
Sąjunga, kuri vienija sa
vyje apšvietos, pašeipos ir 
pomirtinės skyrius.

Moterų Sąjungos Apšvie- 
tos skyriuje narės turi į- 
vairius lavinimo ratelius, 
užsiima gražiais rankdar
biais. lavinas kalboje, ra
šyboj. steigia savo chorus 
ir vaidybos sekcijas, lei
džia savo mėnesinį žurnalą 
“Moterų Dirvą”. kurioj 
randa visas Sąjungą lie
čiant žinias ir įvairių kitų 
pasiskaitymų.

Moterų Sąjungoj randa
si du pašelpos skyriai, kur 
moka penkius ir septynius 
ir pusę dolerius savaitinės 
pašelpos ligoje su šimtą 
penkesdešimts dolerių po
mirtinės. Į tuos du skyrių 
narės priimamos nuo 16 
iki 45 metų amžiaus. Vien 
tik į Apšvietos skyrių no
rinčiom priklausyti. įsto
jimo amžius nėra aprybo- 
tas.

Trečias Sąjungos sky
rius — išimtinai pomirti
nis. Tas skyrius moka 
šimtą penkesdešimts dole
rių pomirtinės, ir į jį prii
mamos narės nuo 18 iki 50 
metų amžiaus.

Moterų Sąjunga
virš pustrečio tūkstančio

yra daug parapijų, kur nė
ra Moterų Sąjungos kuo
pų, tad šiuomi ir kreipiuos 
į tų parapijų moteris vei
kėjas. prašydama, kad su 
pritarimu vietos gerbiamų 
klebonų organizuotumėte 
Moterų Sąjungos kuopas.

Kolonijų veikėjoms vi
sas reikalingas informaci
jas mielu noru suteiks 
Mass.. Maine ir N. H. Aps
kričio Pirm. Teklė B. Ma
žeikienė. 9 Ashmont Avė., 
VVorcester. Mass.

Brangios, seserys, nieks 
kitas mūsų reikalais nesi
rūpins. kaip tik mes pa
čios. tai-gi ar nelaikąs lie
tuvėms katalikėms susior
ganizuoti i viena centrali- 
nę organizaciją, nes tai 
darydamos, sau. o ne kam 
kitam darysime naudą, 
pradėsime susiprasti kai
po katalikės ir lietuvės.

Tad dar kartą prašau vi
sas į talką, ir kur tik ran
dasi lietuvių, o dar nėra 
Moterų Sąjungos kuopos, 
prašau savo ir Moterų Są
jungos Centro Valdybos 
vardu, artimiausioje atei
tyje sutverti kuopą.

Naudokitės proga 
vės. katalikės, nes 
yra vajaus laikas ir 
priimamos be įstojimo mo
kesnio.

V. Liutkienė, 
Mass. Direktorė.

lietu- 
dabar 
nares

★

GEGUŽĖS-MAY 13, North German Lloyd, laivu EUROPA.

GEGUŽĖS-MAY 31 d. Švedų Amerikos laivu “GRIPSHOLM” 
iš New Yorbo be persėdimo i Klaipėdą.

BIRŽELIO-JUNE 22, Holland-America linijos laivu STATEN
DAM, per Rotterdamą.

LIEPOS-JULY 1, švedų Amerikos laivu GRIPSHOLM.

LIEPOS-JULY 13, Holland-America linijos laivu STATEN
DAM.

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. Pol- 
džius, kuris yra patyręs šioje biznio srityje per daugelį metų. 
Visais kelionės reikalais kreipkitės:

HDarbininko” Laivakorčių Agentūra
366 W. Broadway So. Boston, Mass. 

Tel. ŠOU 2680
★

i i

Kovo antrą dieną Pran-' ėjo į pensiją, Milašius stai- 
cūzijoje mirė Oskaras VIa- ga mirė. Jau seniau jis 
dislovas Milašius, didelis skusdavosi savo menka 
poetas ir kelerius metus sveikata: jautėsi nusilpęs, 
buvęs Lietuvos pasiunti- širdis buvo netvarkoj, bet 
nys Paryžiuje. Jis rašė niekas nesitikėjo, kad mir- 
prancūzų kalba savo eilė- tis čia pat. Netikėtai su- 
raščius, dramas ir filosofi- sirgo angina ir mirė. Pa- 
nio pobūdžio dalykus, ta- laidotas jis toli nuo Lietu- 
čiau niekam neslėpė esąs 
lietuvis ir labai daug padė
jo Lietuvos vardui kelti 
svetimuose kraštuose. Kai 
kurie kritikai ir rašytojai 
jį tiesiog vadino “didžiuo
ju lietuviu”.

O. V. Milašius gimė 1877
m. Čerėjos dvare, Mohile- žmonių, kurie ieškojo gilių 
vo gubernijoje, kuri yra gyvenimo tiesų, nesitenki- 
dabartinėje Rusijoje. Jo no lengvais, paviršutiniš

kais sprendimais. Visa ką 
jis stengėsi ištirti iš pa
grindų, įsigilinti į dalyko 
slaptąją esmę. Tad su
prantama, kad toks as
muo negali būti lengvas ir 
poezijoje. Tačiau tie, ku
riuos Milašius savo kūry-

vos, į kurią paskutiniais 
metais norėjo atvažiuoti, 
pasižiūrėti čia žmonių ir 
gamtos, aplankyti vieną 
kitą pažįstamą. Atvažiuoti 
nesiryžo dėl savo silpnos 
sveikatos.

O. V. Milašius buvo iš tų

WORCESTER, MASS. DETROIT, MICH I

seneliai ten buvo nukilę iš 
Lietuvos, kur jie turėjo 
dvarų netoli Babtų. Vai
kas dideliam Čerėjos dva
re augo vienas — žaidė sau 
vienas dideliuose dvaro so
duose, slėpininguose par
kuose. Mokytis išvažiavo į 
Paryžių, ten vėliau suėjo į ba buvo patraukęs, susi- 
pažintį su eile garsių rašy- dūrė su pilnais jėgos ir 
tojų ir pats vis labiau linko grožio veikalais. Juose po- 
prie literatūros. Būdamas etas apdainuoja savo vie- 
turtingų tėvų sūnus, jis nišą vaikystę, šen ir ten 
turėjo progos ir aplankyti prisimena savo gimtą kra- 
daug kraštų: jis lanko Is- štą, dainuoja žmonėms ir 
paniją, 
sius miestus, 
friką, Vokietiją,
Londoną ir Maskvą. Drau- prie nežymių, kuklių daly- 
ge jis pradėjo rašyti. Tai kų — kalba apie dilgėlę, 
buvo eilės, kurių pirmą kurią vadina savo seserim, 
rinkinį jis išleido dar pe- kalba apie griuvėsių pa
reito amžiaus pabaigoje, mirštą rožę ar debesį, ku- 
Toliau ėjo ] 
rinkiniai, 
gražiausia
Manara”, o vėliau jis pa
linko prie filosofinių raš
tų.

Ligi Didžiojo Karo O. V. 
Milašius buvo turtingas 
žmogus. Po tėvo mirties 
jis paveldėjo dvarus su 
maždaug trisdešimt tūks
tančių dešimtinių žemės. 
Bet kai užėjo Rusijoj re- Manara”. Iš senų laikų ei- 
voliucija, jis visko neten- na pasakojimas apie ispa- 
ka: ir dvarų, ir žemių, ir ną don Žuaną.
sutaupytų pinigų Petrapi- O. V. Milašius gyvenime 
lio bankuose — arti poros yra ilgai ieškojęs tiesos, 
šimtų tūkstančių rublių. Jis ją rado sustiprėjusiam 
Neseniai jis buvo vienas iš tikėjime. Todėl jis ir su 
turtingiausių rašytojų, o savo kūryba stengiasi pra- 
dabar pasiliko beveik be bilti į tikinčiojo širdį sa- 
skatiko. Tačiau savo dva- kydamas: “Aš kreipiuosi 
šioj perdaug jis dėl to ne- tik į tuos žmones, kurie 
nusiminė, gilinosi į filoso- pirmąja savo pareiga pri- 
finius klausimus, ima rū- pažino maldą”. Neseniai

Italijos gražiuo- daiktams meilę. Paskes- 
šiaurinę A- niuose savo eilėraščiuose 

pasiekia jis ypatingai palinkęs ir

kiti eilėraščių rį vadina savo broliu. Ša- 
dramos, kurių

yra “Miguel
lia to, ištrykšta jo poezijoj 
galingi regėjimai, kurie 
veržiasi į nepasiekiamas 
aukštybes ir skamba tar
tum kokio pranašo žodžiai. 
Tada jaučiama poetą įsigi
linant į žemės ir dangaus 
paslaptis, bylojant didžiu
lio įkvėpimo kalba.

Vienas iš gražiausių jo 
raštų yra drama “Miguel

kės Elžbietos Paurazienės vyrui, pie kuopos veikimą ir Sąjungos 
Dėl mirties 75 metų amžiaus naudą merginoms ir moterims 

motinos Combolo. Pennsylvania. katalikėms. Gauta sveikinimų 
reiškiame gilią užuojautą Jonui telegramos nuo šių: vienas iš 
Mikalsevičiui ir visai jo šeimai, centro valdybos Cicero. III., pa- 

------------- ' sirašytas — Helen Statkus. Ma- 
Į Pavasariui išaušus, mūsų no-' Vaičūnas Mary Brenza. An. 
rai kreipiasi j naujus darbus. gela §imutis jr Hedwig Cepulis; 
svajones ir tt. Mūsų kelios są- antras nuo Marijonos Jokubai. 

. jungietės su šeimomis važiuoja. tėg direktorės iš New Haven.
o kitos rengiasi važiuoti į ūkius. Conn . trečias nuo Marijonos 
Lukasevičiai jau gražiai prade- Vaičiūnaitės. raštininkės. Cice- 
jo gyventi ūkyje netoli Detroi- ro m ir ketvirtas nuo Ajenos 
to. Salinskai ir Viliai skubinasi ..._ -Statkienės, Centro vice-pirm. 
statyti vasarnamius ]*~* 
Houghton Lake. Rodos. __
Riaubai jau baigia statyti savo 
vasarnamį. Linksma girdėt, kad 
mūsų lietuviai nesnaudžia. O.Y.

i jBalandžio 6. Įvyko Moterų Są
jungos 54 kuopos mėnesinis su
sirinkimas. kurį vedė pirm. O-į 
na Kratavičienė. Miknaitienė i 
serga. Linkime greit pasveikt. ■ 
Pranešta, kad jaunametės ren
gia Motinos dienos programą. 
Kaip praeitais metais, taip ir šį 
metą sąjungietės eis prie Komu
nijos 8 vai. ryte per šv. mišias. 
Vakare bus programa, bunco ir 
kortavimas. Įžanga Įžanga 25c. 

Prisirašė naujos narės: Mc- 
Govvn ir Marijona Galinienė. 
Sąjungietėms džiaugsmas, kad 
Įsirašė p. Galinienė, nes ji yra 
viena iš puikiausių dainininkių, 
kuri per penkius metus lavina GRAŽIAI PAMINĖJO KOPOS 
balsą. Yra energinga ir veikli 
moteris. Ponia McGown yra jau
na moteris, kuri tapo nesenai 
motina skaistaus sūnelio. Są
junga džiaugiasi ir ja gavusia 
nare. 

Medinienė pranešė, kad jei bū
nant Chicagoj. pakviestieji da
lyviai iš Centro negalės daly- 
vaut mūsų 20 metų jubiliejinia
me bankiete. nes tą dieną įvyks
ta mūsų Centro Dvasios Vado 
kun. Linkaus pagerbimas. 

Medinienė ragina moteris už
sirašyti jubiliejinę knygą, 
dar yra proga. 

Banionienė raportavo. 1 
Seserų vakaras davė pelno •$ 
00, bet dar nepilna atskaita. 

Jurgutienė prašė moterų 
stengtis prisidėti prie rankdar
bių parodos ateityje. Taipgi pra
šė kambarėlio dėl platinimo lie
tuviškų knygų, laikraščių Moti
nos dienos vakare, per kurį lai
ką visi turės progos užsirašyti 
lietuviškus laikraščius arba pa
sipirkti lietuviškų knygų. VisdS 
su mielu noru sutiko. į mindama ilgametėms sąjungie-

Ona Kudžienė prižadėjo gauti tėmg t norg mažą bukie. 
dovaną dėl Sąjungos pikniko. Į g-ljų kurioms komisija pri.

—------- --------------------------------------------------------- - _ birželio 3 d. Balkienė. Gustaitie-1 geg. kaipf) pagerbimą ir padė.
les. dainuotas Lietuvoje, gros seniausius muzikos ku- ne ir Vaičiūnaitė apsiėmė dar- 
rinius: jaunesnieji šių dienų. —

Rengėjai nuoširdžiai kviečia visus ateiti pamatyti 
ir pasiklausyti programos. Įžanga tik 35 centai.

SĄJUNGOS ŽINIOS
Moterų Sąjungos Seimas į- 

vyks už trijų mėnesių, o prisi
rengimo darbo dar nemažai, tad 
šiuomi prašome visų Seimo Ren
gimo Komisijos narių būtinai 
dalyvauti komisijų susirinkime, 
kuris Įvyks balandžio 27, šv. 
Kazimiero parapijos svetainėje.

t

turi

BEANO PARENGIMAS
Eilinis Moterų Sąjungos beano 

parengimas su užkandžiais į- 
vyks pas p. Kulišauskus po nu
meriu 32 Arthur St. Įžanga 35 

■ centai. Visi maloniai kviečiami.
Rutvilė.

Visi Į Mėgėjų (Amateur)
VAKARAS

SEKMADIENĮ,

Gegužės-May 7 d., 1939
Šv. Jurgio par. Svetainėje

St. James Avė., Norwood, Mass.
7:30 VAL. VAKARE

Mėgėjų vakarą rengia ALRK Federacijos Skyrius. 

Pelną skiria “Darbininko” Intertype Fondui

•t

Šio vakaro programa bus įvairi ir įdomi. Dalyvaus 
mėgėjai ne tik vietiniai, bet ir iš kitų kolonijų: So. Bos
tono. Cambridge. Stoughton. Brockton ir kitų. Mėgė
jai dainuos, šoks, vaidins, gros įvairiais instrumentais. 
Mėgėjai bus įvairaus amžiaus: nuo 6 iki 70 metų am
žiaus. Senesnieji dainuos seniausias lietuviškas daine-

Pne Chicago. III. Didžiai visus džiu- 
kad, gino šie sveikinimai, tik gaila, 

kad negalėjo asmeniškai su mu
mis dalyvauti.

Duetą sudainavo Magdalena 
Stankienė ir Kunegunda Daily- 
dienė: akompanavo pianu Ceci- pintis lietuvių reikalais ir prieš mirtį O. V. Milašius 
lija Stankiūtė. Svečiams patiko, juos gina spaudoje. Susi- viename laiške taip rašė: 
ir turėjo kelius kartus ‘en core’ 
dainuoti.

Kun. Boreišio kalba patiko vi
kiais paminėjo 20 metų gyvavi- sienas. Jis kalbėdamas apie Mo- 
mo sukaktį. Bankiete dalyvavo torų Sąjungą priminė \ ilnių. 

Klaipėdą ir prašė Moterų Sąjun- 
1 gos atminti senelio Martino Jan- 

.. ___ __  kaus dabartinę padėtį nors ka-
sąjungiečių. Bankietą pradėjo blegrama. Tas ir padaryta. Kal- 

: pirmininkė Ona Kratavičienė. bėjo 54 kp. daktaras kvotėjas — 
įkalba, ir svečias kun. Boreišis. I ^r- Jonikaitis. Solo dainavo Ma- 
Šv. Antano parapijos klebonas rijona Galinienė: jai akompana- 

ko1i atkalbėjo maldą. Baigiant vaka-; vo pianu Alena Daumantienė.
' rienę. Ona Kratavičienė progra- Svečiams patiko mūsų naujos 

k_a_d mos vedimą perdavė Elžbietai sąjungietės balsas — kelius
, Paurazienei. M. S. Centro pir- kartus buvo iššaukta pakartoti, 
mininkei.

Programa pradėta Moterų S.- ' 64 kuopos — O. Šimonienė. So- 
jungos himnu. Sekančios sąjun-: lo dainavo Marijona Galinienė, 
gietės dainavo su publika — | Baigiant bankietą. visi ben- 
Stankienė. Baronienė. Dailidie- ’drai sudainavo “Vilniaus Kalne-f 

Džiakobienė, “ai”’ “Pasėjau Linelius Kur 
‘ Nemunas ir Dauguva ir Lietu
vos himną. Po to, visi linksmi
nosi lietuviškais ir amerikoniš- 

iš-' kais šokiais, grojant Aukštakal- 
reiškė kuopos sveikinimą, pri- ■ nio orkestrai.

1 Toks šaunus bankietas reika-i 
lavo daug pasidarbavimo. Už 
tokį sėkmingą vakarą didi padė
ka priklauso rengimo komisijai: > 
O. Kratavičienei, M. Kasevičie- 
nei, E. Paurazienei. E. Stepa- 
nauskienei, J. šimulienei, S. Sa- 
binienei ir O. Aksomaitienei. 
Kuopai pradėjus 21 metus, turi j 
stipresnį pagrindą ir daug gero

20 METŲ GYVAVIMO 
SUKAKTĮ

Detroit, Mich. Balandžio 15 d.. 
Fort Shelby Hotel. Moterų Są-' 
jungos 54 kuopa bankietu ir šo-

, virš 250 svečių. Buvo keletas iš 
Cleveland. Ohio, ir Chicago. III. 
ir daug 64 kuopos ir 72 kuopos 
sąjungiečių. 1

kūrus nepriklausomai Lie- “Aš esu katalikas, poetas 
tuvai, Milašius buvo pas- ir egzegetas katalikas. Vi- 
kirtas mūsų pasiuntiniu sa, ką mus moko šventoji 
Paryžiuje. Tas pareigas jis 
ėjo ligi 1925 metų. Nuo ta
da ligi šių metų kovo 1 d. 
jis buvo mūsų pasiuntiny
bės Paryžiuje patarėjas. 
Vos rytojaus dieną, kai iš- 

nuveiks ateityje. Kurios mote
rys. merginos neprisirašė, ma
lonėkite stoti j eiles šios naudin
gos organizacijos narių.

O. Y. 54 kp. koresp.

Sveikinimą išreiškė pirmininkė

I
I
nė, Kaminskienė. 1---------------- <
Medonienė. Čepulionytė. Vaicū-! 
naitė ir Kasevičienė.

Pirm. Ona Kratavičienė

• ką už suorganizavimą ir išlaiky- 
: buotis su (ikietais. i mą mūsų Moterų Sąjungos 54

—;-------- . . Į kuopos per 20 metų.
Linkime greit pasveikt Stasiui) Vakaro vedėjos sveikinimas— 

Paurazui. M. S Centro pirminin-'Elžbieta Paurazienė kalbėjo a-

mūsų motina Bažnyčia, y- 
ra teisingas tiek žodine, 
tiek ir dvasine savo pras
me... Katalikybė yra vie
nintelė Tiesa”.

Lietuvių kalba Milašiaus 
yra išverstas eilėraščių 
rinkinys, pavadintų “Poe
mos” ir je drama — miste
rija “Miguel Manara”.

“M. L.”

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė.
564 E. Broadway. So. Boston, Mass. 

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

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

Tel. Tarkway 0558-W 
Tždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

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

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

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

Visais d’-augijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

šv. JONO EV. BL. PASALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera. 
16 Winfie)d St., So. Boston. Mass.

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

Fin. Rašt. Alexsandras 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 tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 492 
E 7th St, So. Boston. M»m
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Antradienis, Balandžio 25,1939 DARBININKAS

I

Ra/p.

Grįžo Iš Chicagos

i
Šv. Petro parapijos kunigai

DAKTARAI

ĮVAIRUS skelbimainuo

KOS PILIEČIU Remkite tuos profesio
Juozas M. Dilisvakare, po-

LaikroaininkasValdyba.

ĮVAIRŪS skelbimai

Padėka
J

JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadway, So. Boston

SVEIKATA—TURTASIeva Sandicnė.

”,

GELBĖK

119 Boston St

negalima rasti kitame Ale!

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES

«

I

Bal. 25 d., 7:30 vai. vak. įvyk
sta Tretininkų Tarybos susirin
kimas.

Petro par. bažnyčio- 
d.. 7:30. Jis atrodo 
Dabar gyvena pas

Profeslonalsl. biznieriai, pr.irnonin 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik- 
lai verti skaitytojų paramos.

i Visi skelbkitės “Darbiuluke”.

K. Šidlauskas
918 E. BROAOWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 
kr.lbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir ma- 
miai patarnauja. Nuėję j bifę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
atėte “Darbininke”.

lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET.

Kampan Inman arti Centrai Sq., 
Cambridgc, Mass.

Ofiso Valandos; 2 — 4 ir 6 — 8.

Edw.V.Warabow
(tVRUBLIAUSK AS )

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St
NORWOOD, MASS.
Tel. Norwood 1503

Brocktono Office:
24 Field St. 

Tel. Brockton 2005

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadway.

Ė!

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVF.NUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER. MASS.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUSICNAS. Sav. 

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

i
H 
H'

galite pastebėti ragaujant jį

Kun. J. Plevokas atnašavo šv. 
mišias Šv.
je. bal. 23 
sveikstąs, 
motinėlę.

liūdną — pamokinantį teatrą.
Kun. K. Jenkus vedė šį įspūdin
gą vakarą, kurio baigoje žiūrė-i laimingo gyvenimo.

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

Tci. TROwbridge €330.
- ■ -> j . /

John Repshis, M. P 
(REPSYS)

SAVO

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?

Kaip panaikint: pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

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

412 W. BROADVVAY, 
SO BOSTON. MASS.

! Parduodu įvairiausios rūšies auk- 
I ainius ir sidabrinius daiktus.

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 sutartį)

PICKWICK
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įVIETINES ŽINIOS]
—M...-.—————

ŽINUTĖS 'skelbė. kad šios parapijos baž-
_________ i nyčioje, bal. 30 d., įvyks visos

Bal. 22 d. lapo pakriks: vlas'pamaWos laiku
Jonas - Pranas sūnus Andrius-1'Da* Saving Time>-
Agnės Jonulių. Kūmais buvo i Kaip buvo skelbiama, įvyko 
Juozas Jonulis ir Juze \ inickai-1 lkkSA Naujos Anglijos aus
tė. ki ičio suvažiavimas, bal. 23 d..

2 vai. po pietų, bažnytinėje sa- 
pakrikštytaiieje, w. 5th St., So. Bostone, 

dukrele Jono - Alenos (Mikuis-1 Dalyvavo 20 atstovų iš 6 kuopų. 
Rytės' Prialgauskų vardais E-j antrą tiek svečių. Padarė daug 
laine - Patricija. Kūmai buvo 
Juozapas Ingoldsbv ir Julė Pra- 
ilgauskaitė.

gražių nutarimų. Ypatingai 
daug kalbėta apie narių vajų. 
Suvažiavimas baigtas užkan-

K

džiais.

Pp Jeskevidai Grįžo Iš 
Vedybinių Atostogų

Patikrinimas-Senafvės 
Apdraudos Kreditų

GRABORIAI

Tą pačią dieną susišliubavo 
Viktoras Grubliauskas su Ona 
Bakunaite, gyv. 9 Knowlton St., 
So. Boston. Mass. Liudijo Alek
sandras Grubliauskas ir E. Va
siliauskaitė.

Tą pačią dieną ir toje pačioje 
salėje, 7 vai. vakare, susirinko 
apie 300 žmonių pamatyti vei
kalo “Stebuklingoji Radasta”, 

j Parapijos jaunimas, Seserų mo
kytojų vadovybėje, gražiai vai-

šiandien taip pat buvo pakrikš-!dino puikiausiai prirengtoje sce- 
tyta duktė Antano ir Alenos'noJe triN akt« linksmą ir• l------ ......
(Stadalninkaitės) Sanderson.; 
Kūmai buvo Juozapas Sander-, 
son ir Marijona Latauskaitė.

tojai nenoroms, po pasikalbėji
mų skirstėsi namon. Pelnas, a- 
pie $50.00. eis parapijos išvažia- 

Įvimo fondan. Kun. Virmauskis 
padėkojo Seserims mokytojoms 
jauniems vaidyloms, jų tėvams 

į ir visiems susirinkusiems, ir 
pakvietė vaidintojus užkąsti.

Šis veikalas su priedais ir pa
tobulinimais vaidinamas Seselių 
Jėzaus Nukryžiuoto naudai, bal. 
30 d., 7:30 vai. vak.. toje pačio
je salėje. Beabejo sueis daug; 
žiūrėtojų, nes veikalas vertas 
kiekvienam matyti.

Kaip jau buvo “Darbininko” 
minėta, balandžio 15 d., p. Sil
vestras Jeskevičius ir Suzana 
Žukauskaitė priėmė moterystės 
Sakramentą Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčioje. Jungtuvių cere
monijos įvyko su šv. mišiomis. 
Po mišių, par. salėje, įvyko 
šauni vestuvių puota, kurioje 
dalyvavo keletas šimtų svečių ir 
viešnių. Jauniesiems buvo pa
reikšta daug linkėjimų ir suteik - j 
ta daug gražių dovanų.

Sekmadienį, balandžio 16 d. 
jaunieji traukiniu išvyko į New 
Yorką praleisti “medaus mėne
sį”. Aplankė įdomesnes New 
Yorko vietas, buvo užsukę į ne
užilgo atsidarančią Pasaulinę 
Parodą. Buvo sustoję New Bri
tain, Conn. ir kituose miestuo
se. Pereitą penktadienį linksmi 
ir laimingi grįžo į Bostoną.

Silvestras yra žinomų veikė
jų Juozo ir Marijonos Jeskevi- 
čių sūnus. Kitas pp. Jeskevičių 
sūnus Vladas yra klierikas, jė- 
zuitaas. Linkime jauniesiems 

i

I Bal. 26 d., 7:30 vai. vak.. į- 
j vyks Tretininkų pamaldos ir 
susirinkimas. Tą dieną yra Šv.

i Juozapo šventė už tai yra gali- 
: ma gauti visuotinius atlaidus.
i ______________

Pereitą šeštadienį, bal. 22 d., 
grįžo iš Chicagos, p. A. Pel- 
džius, “Darbininko” administra
torius, kur jis išbuvo savaitę 
laiko ir grįždamas buvo sustojęs 
Clevelande (Ohio) LDS reika
lais.

Sugrįžęs pasakojo, kad visur 
patyręs gerb. vadų ir darbinin-! 
kų nuoširdų pritarimą “Darbi
ninkui” ir LDS organizacijai.

Kai kurie Gero. Cievelandie- 
čiai pareiškė norą atgaivinti 
LDS kuopą. Sveikiname. Tiki
mės, kad iki LDS seimo Cleve- 
landiečiai atgaivins gražiai gy
vavusią LDS 51 kuopą.

Kuomet darbininkas tik
rai nežino kiek jo darbda
vys moka senatvės ap
draudos taksų, arba jeigu 
jis pats nori sužinoti sumą 
jo algos kreditų, pagai ku
rių jo senatvės apdrauda 
bus sprendžiama, jis gali 
gauti tas informacijas, 
prašydamas Sočiai Securi- 
ty Eoardo jam prisiųsti.

Tiems, kurie nori tokių 
informacijų, Boardas anrū 
pina atvirute, kurią gali
ma gauti iš visų jos vieti
nių ofisų, ant atvirutės 
prašymas tų informacijų 
yra atspausdintas. Darbi
ninkui lieka tik parašyti 
jo vardą, adresą, sąskaitos 
numerį, gimimo dieną, 
identifikavimo tikslams, ir 
pasirašyti vardą. Jis gali 
pasiųsti kortelę konverte 
Sočiai Security Boardui, 
Candler Building, Balti- 
more, Maryland, kur visi 
rekordai laikomi, arba jis 
gali tik uždėti vieno cento 
pašto ženklą ir įmesti at
virutę į pašto dėžutę. 
Darbdavis paduoda darbi
ninko alga 1937 metams 
bus pažymėta tam tikroje 
vietoje atvirutėje.

Nuo paduotos algų su
mos darbininkas gali pats 
išrokuoti kiek senatvės 
apdraudos jo darbdavys už 
jį užmokėjo, nes taksai y-

<3
1

1939 Nauji Nash Automobiliai

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai. Jie 
turi air eonditioned — 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 — 
PETKĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

Boston Street Garage
119 Boston St., Dorchester, Mass.

TEL. GEN 9296

j ra lf /c jo algų. Taksai už-įnam patapti Amerikos pi- 
mokėti ir raportuoti sykiu! liečiu. Daugelyje įstaigų 
su darbininko algoms. yra griežtai reikalaujama, 

Jeigu Boardo pranešimas , kieKvienas darbinin- 
nesutinka su jo algų rekor- kas butų Amerikos pilietis 
j . - . i. \ - — kitaip neduoda darbo,du. tai tokiuose atsitiki-; Norintieji įšsiimti pilietiš- 
muose darbininkas privalo j ^as pOpįeras> nusipirkite 
pasiųsti vardą ir adresą'knygutę “Pilietybės kate- 
kiekvieno darbdavio. Toks kizmas”. kuri padės Jums 
smulkmeniškas praneši- tapti Amerikos piliečiu, 
mas pagelbės Boardui pa-• Jos kaina 25c. 
tikrinti ir pataisyti klaidas! 
ir nesupratimus senatvės-į 
apdraudos kredituose.

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

Stepono Dariaus Amerikos Le
giono 317 posto beno pamokos 
įvyksta ketvirtadienių vakarais 
nuo 8 iki 10 vai., Drake School 
kambariuose, 265 C St.. So. Bos
ton. Komisija.

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)

Pereitos savaitės antra
dienio numeryj buvo para
šyta, kad a. a. Antanas 
Naudžiūnas, gyv. 196 D 
St., paėjo Kietavičių para
pijos. Turėjo būti: Žiežma
rių parapijos.

Visiems, kurie dalyvavo arba
tėlės puotoje, balandžio 19 d. š. 
m., pas p-nus Sandus. Dorches- 
ter. Mass., kurios visas pelnas 
paskirtas Marianapolio Kolegi
jai. pp. Sandai, kaipo to paren
gimo šeimininkai taria nuoširdų 
ačiū. Ypatingai dėkoja pp. Za- 
leckui. Žardeckam. M. Kilmony- 
tei už jų prisidėjimą darbu ir 
aukomis.

Vajus Dar Tęsis Ilgiau
L. R. Katalikų Pašalpinč 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 
30 iki 45 metų — jie yra prii-l 
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-i 
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

Manant apsigyventi 
merikoje, reikėtų kiekvie-

I

i
ii
i _______ _ _____ _ _ __________ ___ _________________

i rialus ir biznierius, kurie 
A- i savo skelbimais remia 

“Darbininką”.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ką tik gavome iš Lietu- 
• vos Gyvojo Rožančiaus Pa- 
' slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir gražiai ilius
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

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

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, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES. sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šakntj ir žolių, kuri turi savyje galin
gą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina, žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo. pagelbės ir tamstai. GARAN
TIJOJ AM. kad. pavartojus kelis sy
kius. aplaikysi palengvinimą ar pini
gus grąžina m.

Kaina 75c.. $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKENS OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes. tai visada klausk taip: DE- 
KENS OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų. kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN S OINTMENT. tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN'S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

Reikalaujam Agenčių ir Agentų.
(28-28)

P

turi skirtinga charaktarį. kurį

pirmu kartu., tokio charaktario

IŠ KRANO — PARODYK KRANĄ

Buteliuose
(12ONCŲ IR PILNOSE KVORTOSE)

S. Barasevirius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBfiS 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

254 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 3037.

JosephV. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dvkai 

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

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADWAY
So. Boston, Mass.

PeterP.PIevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjus. 
Sodev/ail, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 menesių išsimokėjimu 

TURI 25 METU PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliaviniai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store

Parduodu Overglobe Ir kitų iSdir- 
byščių čeverykus: vyrams, 

moterims ir vaikams.

reter s Boston St. Garage 
rr Gazoline Station

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojam 

automobilius ir trokus.
Pctcr Pilvinis, Sav.

Oueen Ann Laundry, Ine. ■;
7—9 Ellery St

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2939

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, 

paveskite šį darbą mums.
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Okupuotoje Lietuvoje
Vilniuje Maža Yra Kauno ’ 

Laikraščiu

Gražūs lietuviškos keramikos dirbii.iai. Nagingi lietuviai ir iš molio moka pa
sigaminti meniški] indų.

Lietuvių Dienos Reikalai
dėl publika rinkosi nieko 
apie tai nežinodama. Ji tu
rėjo sugrįžti radusi užda- 

I rytas Vytauto Didžiojo 
gimnazijos duris.Pradėjus veikti Lietuvos 

Lenkijos prekybos sutar
čiai, lenkai pirmiausia pa
siskubino Lietuvon siunti
nėti savo spaudą. Ir kliū
čių nesurado. Dabar Lietu
vos miestų ir geležinkelių 
stočių kioskuose galima 
nusipirkti visokių Lenki
joje leidžiamų lenkiškų lai
kraščių. Tuo tarpu Lenki
jos geležinkelio stotyse 
nerasi nė vieno Lietuvoje 
leidžiamo lietuviško laik
raščio. Vilniuje kai ku
riuos Kauno laikraščius 
(‘‘Lietuvos Aidą”, “XX 
Amžių”, “Lietuvos Ži
nias”) galima nusipirkti 
tik lietuvių knygynuose ir 
tik viename kioske, su ku
riuo pasidalina vienas 
knygynas. Visur kitur lie
tuviško laikraščio ir už 
auksą negausi. Dar keis
čiau atrodo toks faktas. 
Lenkų spaudos platinimo 
biuras “Ruch”
Lietuvą išsiunčia

Siaučia Sekvestratona?
Dirvėniškių valsčiaus 

(Ašmenos apskrity) yra 
vienas neturtingiausių. 
Žmonės mažežemiai. Jų 
žemė užleista, nederlinga. 
Dėl to gyvena skurdžiai ir 
neįstengia sumokėti visų 
mokesčių. Bet mokesčių 
ieškotojai — sekvestrato- 
riai to nepaiso. Negavę pi
nigų. ima kas į rankas pa
kliūna.

Pavyzdžiui, kovo 22 d. 
sekvestratorius su savo 
trimis padėjėjais Lastau- 
cikų sodžiuje iš M. Blažio 
paėmė du naminio darbo 
kilimus, S. Garliausko — 
kailinius, J. Kukliu — ser
mėgą, J. Sapucko — švar
ką.

Rvmašių sodžiuje Pr. 
kasdien į Čiesulio paėmė paklodę ir 

šimtus eilutei medžiagos, J. Bui- 
lenkiškų laikraščių, o pats nausko— sermėgą. M. Čie- 
net ir Vilniaus geležinkelio sulio — žvangučius. T. Va- 
stotyje neturi nė vieno 
Lietuvos laikraščio. Pasi
teiravus, kodėl jis neparsi
traukia Lietuvos laikraš
čiu,

siliausko — apsiaustą, J. 
Zaaaracko — 5 sienas dro
bės, Pr. Ulicko — pagalvį 
ir iš A. Buinausko — tik

“Rucho” vedėjai pasi- ką nuluptą karvės odą, bet 
teisina taikomais lenkų de- paskiau ją sugrąžino, 
vizų suvaržymais. Esą bu
vę daryta žygių, bet Var 
šuva vis neduodanti teigia----- švarką,
mo atsakymo.

Neleido Lietuviško Vaidi
nimo

Kovo 26 dieną Vilniuje 
Vytauto Didžiojo gimnazi
jos salėje turėjo būti lietu
viškas spektaklis. Jį rengė 
Lietuvių Meno ir Literatū
ros Draugija. Vietos lietu
vių artistų — mėgėjų bū
relis buvo pasiruošęs vai
dinti vilniečių V. Čepulytės 
ir M. Krinickaitės — As-'

Didžiulių sodžiuje A. Ru- 
- mo paėmė kilimą, J. Kunio 

P. Kuklio — 
skepetą. J. Sabalio — ap
siaustą, 
rietimus drobės, Br. Kuk-

I lio — du
luostį ir eilutės medžiagą,

■ A. Kuklio — vieną kilimą, 
A. Kuklio du kilimus, M. 
Kuklio — karvę (kitą die
ną jam nunešus sekves- 
tratoriui ritimą ir apsiaus
tą. karvė buvo atiduota) ir 
1.1.

S. Marasos — 2

kilimus, rankš-
i

Tėvų Pranciškonų Ordino O.F.M
Misijos, Jų Skaitlius, Misijonieriai, Broliai ir Visas 

Pranciškonų Veikimas, Visame Pasaulyje.

•1

IV.IV.

PIETINĖS AMERIKOS

dar po Šventosios Kongre
gacijos Orentalų apeigų 
Bažnyčiai globa. Įsteigta 
Šventųjų Žaizdų, Tuscano 
Provincijos Italijoje, tu
rinti 23 kunigus ir 5 sve
timšalius brolius, ir 1 vie
tinį brolį sėsli. Turi taipo
gi ir 17 mokinių, Serafiško- 
je Kolegijoje, ši misija yra 
baisiai neturtinga; tačiau 
yra gražios vilties, atversti 
Katalikų Tikėjiman Schi- 
matistus kunigus. Tik rei
kalinga parūpinti tinkama 
vieta jiems patalpinti. Prie

(Tęsinys)
III.

AFRIKOS KONTINENTO
MISIJOS:

18) Ispanijos Maroko. — 
(a.) Tangier Misija: Ši mi
sija, yra Apaštališkasis Vi
karijatas. sutvertas Šv. Jo
kūbo iš Cornpostella, ir 
Granada Provincijų Ispa
nijoje. Ji turi 49 kunigus ir 
24 brolius sėslius. Istoriniu 
žvilgsniu, ši misija. — tai 
pirmutinė Pranciškonų Or
dino misija! Pats šv. Pran
ciškus Assyžietis, 1219 m., to, taipogi yra gautas vir- 
čia pasiuntė Palaimintąjį šininko leidimas, priimti 
Bernardą ir jo draugus, jaunus Koptų Apeigų vy- 
skelbti Jėzaus Kristaus E- rus moksleivius, ir Koptų 
vangeli ją. kurie 16 d. sau- Apeigose juos mokyti, 
šio, 1220 m., čia visi buvo ...
mahometonų už tikėjimą ) Suezo Kanalas. Si mi- 
nužudyti! sija taipogi yra Apaštališ

kasis Vikarijatas, visu Su-
19) Prancūzijos Maroko, ezo kanalo pakraščiu, pri- 

(b.) Rabat Misija: Šis A- 
paštališkasis Vikarijatas, 
sutvertas Šv. Petro, Šv. 
Danuso ir Šv. Liudviko 
Pro v in ei jos Pran c ū zi jo je, 
ir turi 65 kunigus ir 21 
brolį sėsli, kurių tarpe yra 
15 Sekuliarų mokinių, ir 7 
kunigai iš kitų įvairių ins
titutų (supr. kitų ordinų).

20) Italijos Lybija (a.) 
Yra A-

giamą spektakli jau nebe- gaiš, susipratusiais lietu- paštališkasis Vikarijatas, 
galima buvo atšaukti ir to- viais. r-------j-

Naujasodis

Gardino apskr.. Marcin- 
Po truputitaškienės bendrai parašytą konių valse. Po truputį

3 veiksmų dramą “Užaugi- kruta. Naujasodyje yra tik 
nai kovotojus”.

Deia, spektaklis neįvyko, kos. Reikia pasakyti, kad 
nes Vilniaus miesto sto- naujasodiečiai kultūrėja ir 
rasti ia iam nedavė leidi-. sparčiai eina lietuvybės 
mo. Neigiamas atsakymas keliu. Beskaitvdami lietu- 
gauta priešpaskutinę die- viškus laikraščius, nauįa- 
na. Pranešimas apie ren- sodiečiai tampa pavvzdin- Cyreneica Misija*:

10 šeimų. Visos lietuviš-

Sekmadieni, balandžio 23 d., 3 vai. po pietų, “Dar
bininko” kambariuose, 366 W. Broadvvay, So. Boston, 
Mass. Įvyko Lietuvių Dienos reikalais susirinkimas, 
kuriame buvo išrinkta Centralinė Valdyba ir Komisi
jos:
GARBĖS PIRMININKAI — Kun. K. Urbonavičius, 

Kun. J. Ambotas, Kun. J. Švagždys.
DIENOS ŠEFAS — Kun. Dr. J. Navickas.

PIRMINI N KAS — Kun.P. V. Strakauskas.

VIGE PIRMININKAI — M. Kilmoniūtė, H. Plekavičius, 
O. Siaurienė, I. Mažuknienė.

i

SEKRETORIUS — J. Kumpa; pagelb. — p-lė Šukytė. 

IŽDININKAS — Kun. Dr. A. Jagminas.
IŽDO GLOBĖJAI — A. Peldžius, E. Čiočys.

FINANSŲ SEKR.— M. Dilionienė; pagelb. L. Venčienė. 
KOMISIJOS

KVIETIMO — Kun. Dr. J. Navickas, Kun. Pr. Juškai- 
tis, J. Glavickas.

PRO P AG A N DOS — A. F. Kneižys, J. Kupraitis, A. Ski- 
rius.

SPAUDOS — Adv. Sykienė, F. Grendelytė, St. Griga- 
navičius.

TRANSPORTACIJOS — Kun. J. Kripas, p. Markevi
čius, V. Savickas.

MUZIKOS-DAINŲ — N. A. Vargonininkų Apskritys. 

PARADO — J. Dirsa, F. Tuleikis, Ig. Pigaga. 
SPORTO — Marianapolio Sporto Sekcija.
BIZNIO — K. Šidlauskas, V. Parulis, A. Peldžius.
DOVANŲ (Laimėjimų) — A. Sanda, M. Kilmoniūtė, 

V. Valatka, V. Kališius So. Boston); 
M. Urmonienė, V. Blavackas, V. Rim
ša (Worcester); P. Kosulis, K. Ta
mulevičius, p. Džiaugienė (So. Wor- 
cester); T. Versiackas, V. Paulaus
kas, p. Balevičius (Lovvell); p. Aidu- 
konis, p. Balutienė (Norvvood); p. 
Radaitis, A. Zaveckas (Cambridge); 
T. Mitchell’ienė, K. Nadzeika (Na- 
shua); p. Liuolienė, p. Kamandulie- 
nė (Brockton); p. čiočienė, p. Dzeke- 
vičius (Providence); p. Andriliūnas 
(Athol).

PRIĖMIMO — G. Valatkaitė, J. Puodelienė, O. Ivaškie- 
nė, M. Valatkienė, A. Janušonienė, 
(So. Boston); J. Jakavonytė, Dr. 
Kvaraciejus, (Brockton); p-lė Pleka- 
vičiūtė, p. Samalis, B. Jakutis (Cam
bridge); Br. Kudirka, p-lė Jasionytė 
(Norvvood); p. Šakienė, J. Pauliuko- 
nytė (Lavvrence); p-lė Paulauskaitė, 
(Lowell); p-lė Mažuknaitė, p-nia Že
maitienė, p-lė Liutkiūtė (Worces- 
ter); M. Čižauskienė, M. Tamulevi
čiūtė (So. Worcester).

Į Sveikatos bei greitosios pagelbos departamentą 
nutarta palikti kvietimus padaryti Lietuvių Dienos 
prezidiumui. Taipgi teisių departamentą apdrausti ir
gi paliktą reikalus patvarkyti prezidiumui.

— Nutarta raginti visas kolonijas, kad steigtų loka
lius komitetus Lietuvių Dienos reikalais. Tiems dar
bams imtis iniciatyvos prašomi Federacijos skyriai, 
Marijonų Rėmėjų ir LDS kuopos.

— Pageidauta turėti nors vieną ar daugiau (sulig 
nuožiūros prezidiumo) visos Centralinės Komisijos su
sirinkimą, maždaug, pradžioj birželio.

Kaip žinoma, jau per ištisą eilę metų Lietuvių Die- 
' na yra rengiama ir įvyksta Liepos 4, Marianapolio Ko- 
; legijos parke, Thompson, Conn. Taigi ir šiais metais ji 
Įvyks ten pat ir tuo pat laiku. Todėl ir kreipiama ka
talikiškosios - lietuviškosios visuomenės dėmesis su
burti visas reikalingas pajėgas, kad Lietuvių Diena ir 
šiais metais būtų sėkminga ir įspūdinga, gausi ir pel
ninga.

Į Komisijas išrinktieji asmenys prašomi pasisaky
ti savo sutikimą įėjimo į komisijas ir visais kitais rei
kalais prašomi kreiptis: “Darbininkas”, 366 W. Broad
vvay, So. Boston, Mass. arba Marianapolis College, 
Thompson, Conn. Sekr.

■

MISIJOS
29) Bolyvija. Beni Misi

ja: Šis Vikarijatas priklau
so Bactica Provincijai Is
panijoje, ir turi 11 kunigų 
ir 2 brolius sėslius. Dėlei 
kelių stokos ir didelio šios 
misijos neturto, — šios mi
sijos misijonieriai tegali 
aplankyti tikinčiuosius ir 
juos šv. Išpažinties išklau
syti ir šv. Sakramentus 
jiems suteikti, tankiausiai 
tik vieną kartą į metus!

30) Chaco Misija: Šis Vi
karijatas yra sutvertas Tu- 
seano, Šv. Bonaventūro 
Provincijos, ir turi viso 18 
kunigų.

31) Chiquitos Misija: Ši 
misija yra Vikarijatas, ir 
randasi tarpe Bolyvijos ir 
Brazilijos, ir turi 18 kuni
gų ir 9 brolius sėslius. Jis 
yra pavestas po Tyroliaus 
Šv. Leopaldo Provincijos 
globa.

32) Eovadoras. žamora 
Misija: Šis Apaštališkasis 
Vikarijatas, yra įsteigtas 
Eųvadoro Provincijos, ir 
turi 5 kunigus ir 5 brolius 
sėslius. Tai yra labai maža 
misija, kurios žmonių 
skaitlius, tesudaro vos a- 
pie 2,000! Jos gyventojai y- 
ra medžių kirtėjai, ir gyve
na veik visai be jokių įsta
tymų!

33) Perų. Ucyali Misija: 
Šis Apaštališkasis Vikari
jatas, priklauso Peru, Šv. 
Pranciškaus Solaniecio 
Provincijai, ir turi 22 kuni-

klausantis Prancūzijos 
Provincijai, su 20 Pranciš
konų, ir 12 kitų įvairių Or
dinų kunigais ir 5 broliais 
sėsliais.

25) Italijos Somalilandas. 
Mogadiscio Misija: Yra po 
Milano Provincijos globa. 
Šis Vikarijatas, turi 18 ku
nigų ir 6 brolius sėslius. 
Atsižvelgiant į klimato a- 
pystovas, — čia Europie
čiams misijonieriams yra 
begalo sunku darbuoties!

26) Abisinija. Liepos mė
nesyj 1937 m., iš Uollo ir 
Debra Breham distriktų, 
čia susitvėrė Dessie Apaš- gus ir 17 brolių sėslių.

Prafektūra, ir y »
OKEANIJOS MISIJOS
34) Olandijos Rytinė In

dija. (a.) Batavija Misija: 
Ši misija sutverta Olandi- 

, ir turi 12! 
kunigų ir 1 brolį sėslį, ku-

I

įsteigtas Šv. Leonardo ir
Šv. Pacificijaus, Genoa 
Provincijos Italijoje ir turi
24 kunigus ir 8 brolius sės
lius.

21) Italijos Lybija. (b.) tališkoji
Tripolio Misija: Taipogi y- šventosios Kardinolų Ta
ra Apaštališkasis Vikarija- rybos, buvo pavesta Ma
tas, priskirtas Milano Pro- žesniesiems Priorams glo- 
vincijai Italijoje, turintis boti.
25 kunigus ir 13 brolių sės-i o<7\
liu. Abi šios misijos, — Cy- Katant? Misija- ši J°S ProvinciJos’
reneica ir Tripoli, yra Kali- „“3^ tuI? kunigus ir kuni?ų !r 1 “'‘O sesli-Ku-l 
jos vyriausybės subsidi- t ą „--k., č-;.- ne visi čia darbuojasi kar-
juojamos. 14 brolių sėslių. Šis Vikari

jatas yra sutvertas Šv.

1

tu su Jėzuitų Ordino Te-
■ vais. Už didelį paklusnu- DYKAI BANDYMAS 

NUO REUMATIZMO
Mes turim puiki) Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai 
kožnam šio 
skaitytojui, 
pareikalaus 
čia te 
rinose. jeigu jie 
tinsrę, arba labai 
siųs, jeigu turit 
tėti kožnoje oro 
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprasta, 
kuris pagelbėjo šim-

pasiųsim jums PTl.NA 
DYKAI ISBAN- 

naudoti

su 5 kunigais ir 1 broliu 
sėsliu, kuriuos skiria Tėvy
nės Provincija (supr. Olan
dijoje).

36) Australija. Sydney 
Į Misija: Šis Misijų Komisa-

22E,g.y,ptas:,$ia randasi JuozaP° Provincijos Betgi- ma jr ištikimybę savo Pro. 
vmcijai, — si misija gavo 
teisę, gana plačiu mastu, 
būti nepriklausoma, ir pati 
savo reikalus, kaip jei ge-; 
riau patinka, tvarkyti. j

35) Olandija, (b.) Naujo-jrijatas, buvo įsteigtas Ai- 
ji Gvinija: Ši misija aukš-!rij°s Provincijos, 1879 m., 
čiau paminėtu vardu, 
Šventosios Tikėjimo Pro
pagandos Kongregacijos, 
tapo asignuota Olandijos 
Provincijai. Misija suside
da iš dviejų civilinių Ter- 
nate ir Monokwari distrik- 
tų, esančių Olandijos, Nau
josios Gvinijos Vikarijate,

Apaštališkasis Vikarijatas, joje.
po šventosios Žemės jūris-j 2g) Centra|inė Afrika. - 
dikcija arba globa, ir turi Mount Currie (Nataiiaus) 
60 u , Pr*n,cisk°- Misija: ši misija, kartu y-
nų Ordino brolių sėslių. Y- ra ir Apaštališkoji Prafek- 
ra taipogi i Sekuliarai irjtQra, turinti 9 kunigus, ir 
33 kunigai, kitų painų re- g brolius sėslius, ir yra į- 
ligmių institutų. steigta Bavarijos Provin-i

23) Viršutinis (Aukštu- ei jos Vokietijoje. Šios mi
tinis!) Egyptas. Viršutinio sijos darbas ir gyvenimas 
Egypto misija, yra skirta!labai pasunkėjo, kai misi-! 
Orentalams ir Lotynamsj ja pradėjo nebegauti jo-Į 
(Orentatų ir Lotynų apei- kios finansinės paramos iš 
gų Katalikų Bažnyčios da- savo motinos — Provinci- 
iis!) ir būna po Egypto Vi- jos, dėlei aštraus vyriausy- 
karijato jurisdikcija, ir bes išleisto įstatymo.

: Ši misija aukš-!rUos Provincijos, 1879 m
ir turi 18 airų tautybės, 23 
australiečius ir kitų tauty
bių kunigus, ir 6 brolius 
sėslius. Apart to, turi 12 
klierikų Novicijate, 39 
Priorus studentus, ir 39 
Serafiškosios kolegijos 
mokinius. J. Butkevičius,

Rus daugiau

pisi; Metodą,
• tams.

pasiųsime 
I:iikraš<’i<» 
kuris tik 
Jei ken- 

skausmą sąna- 
aiis- 
jan- 
k“n- 
ner-

i

Mes noriai
Pakelj. 7 dienoms
DVYMUI, ir jeigu norėsite
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 i
ROSSE PRODVCTS OO. Dept. X9 

W, Panrell Avė. CStfcago. iii.


