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Nusavino Dar TODvary

Vilnius — Vilniaus Apy
gardos Žemės Reformos 
Komisijai nusavinus dar 
10 dvarų įvairiose Vil
niaus krašto vietose, Ig
nalinos, Turgelių, Riešės 
ir Maišiogalos valsčiuose, 
bendro ploto 2,641 ha, viso 
ligšiol Vilniaus apygardo
je jau yra nusavinta žemės 
reformos reikalams 62 
dvarai bendro ploto 15,640 
ha. Be kitų, nusavintas ir 
istorinis Verkų dvaras ties 
Vilniumi.

Greta dvarų parceliaci- 
jos ir kaimų skirstymo į 
vienkiemius Vilniaus kraš
te šį sezoną dirbs apie 60 
matininkų.

Katalikas, kurs neremia 
katalikiikoe spaudos, neturi 
teista vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
D
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Keturi Nauji Kunigai Marijonai Anglija Sulaikė Italijos Laivus Vyskupų Raštas Valstybės
HINSDALE, ILL. — Kovo 6 d. Tėvų Marijonų Se-

New York, kovo 7 — Va
kar vakare gauta patikrin
tų žinių, kad Anglijos di
džiulis laivas “Queen Eli
zabeth” pabėgo nuo vokie
čių submarinų blokados ir 
esąs visai arti New Yorko. 
Šiandien tas laivas jau yra 
New Yorko uoste.

Laivas išplaukęs iš staty
bos kiemo Clydeside vasa
rio 26 d., ir tas 85,000 tonų 
laivas laukęs patogaus lai
ko plaukti per Atlantiką. 
Laivas pastatytas su nau
jausiais įrengimais. Vidus 
esą dar neužbaigtas. Gali 
plaukti 31 arba 32 knots 
greitumo, jeigu yra reika
las.

Šis laivas pastatyti kai
navęs $28,750,000.

HINSDALE, ILL. — Kovo 6 d. Tėvų Marijonų Se- Londonas, kovo 7 —Nors lymo nepriėmė. Anglija 
minarijos koplyčioje keturi Marijonai tapo įšventinti Italijos vyriausybė pareis- būtinai nori priversti Itali- 
kunigais. Šventimus suteikė J. E. arkivyskupas Amle- kė, kad anglių įvežimas y- ją prisidėti prie jos ir iš- 
to Giovanni Cicognani, Apaštališkas Delegatas Jung. ra būtinai kraštui reika- eiti į karą prieš Vokietiją. 
Valstybėms. lingas, Anglijos kariniai Jei Italija bus priversta

Šventimus priėmė šie Marijonai: kun. A. Naudžiū- laivai sulaikė septynius I- pirkti anglis iš Anglijos ir 
nas, kun. M. P. Šmigelskis iš So. Bostono, kun. J. J. talijos laivus, kurie vežė už tai pristatyti karinių 
Kuprevičius iš Providence ir kun. P. J. Aukštikalnis iš 70,000 tonų anglių iš Vo- ginklų, aišku, kad vokie- 
New Philadelphia, Pa. kieti jos. Italija neturi savo čiai pradės bombarduoti I-

anglių kasyklų ir jai yra talijos laivus ir Mussolini, 
būtinai reikalinga gauti kuris nenori savo krašto į- 
anglių iš Vokietijos ar An- velti į Europos karą, bus į 
glijos. Anglija mano, kad jį įtrauktas.
neleisdama gauti anglių iš _________
Vokietijos, privers ją da
ryti prekybinius santykius Vilnius, kovo 4 d., Šv. Ka
su Britanija. Praeitą rude- zimiero dieną į Vilnių šu
nį Anglija buvo sutikus plūdo tūkstantinės eks- 
pristatyti Italijai užtekti- kursijos. Ta proga šių me
nai anglių, jei Italija par- tų laureatams literatūros 
duos jai karinių ginklų. I- premijos buvo įteiktos jau 
talija, vietoje karinių gin- ne Kaune, o Vilniaus uni- 
klų pasiūlė Anglijai vyną versiteto iškilmingame ak- 
ir aliejų. Anglija to pasiū- te.

Sudegė Hew Yorko 
Aerodromas

Atplaukė Naujas Anglijo 
Laivas "Oueen Elizabeth

Bolševikai Nekovosi? Už 
Vokietijos Nacius

New York, kovo 7 —Gai
sras sunaikino naują New 
Yorko aerodromą; nuosto
lių priskaitoma j milijoną 
dolerių.

Numato Amerikos Netvarkę

Washington, kovo 7, — 
Amerikos Katalikų vysku
pų raštas: “Bažnyčia ir 
Socialinė Tvarka” yra vi- 
sas atspausdintas valsty
bės leidinyj 
nal Record”.

i
I

Londonas, kovo 7, —Lai
kraštis Tablet praneša, 
kad sovietų Rusijos bedie
vių sąjungos vadas, Jaros- į 
lavsky, pasakęs: “Sovietų 
Rusijos vyriausybė nė vie
no kraujo lašo neleis pra
lieti už nacių nacionalistų- 
socialistų tikslus, jei tas 
nepagelbėtų komunizmo 
laimėjimams. Mūsų susi
dėjimas su Hitleriu davė 
mums didesnę galybę ko
voti prieš Bažnyčią; ji bus 
sutrinta. Greitu laiku pa
saulis pamatys netikėtus 
įvykius”.

KUN. ANDRIUS NAUDŽIŪNAS, MIC.,
gimė spalių 19 d., 1915 m. Pradinius mokslus užbaigė 
So. Bostone 1928 m. Bostono Kolegijos aukštesnėje 
mokykloje mokėsi, rodos, du metu. 1935 m. įstojo į 
Marianapolio Kolegiją tęsti aukštesnį mokslą. Vėliau 
įstojo į Tėvų Marijonų vedamą noviciatą, Hinsdale, UI., 
kur 1938 m. sudėjo amžinuosius įžadus.

Kun. Andrius Naudžiūnas iš pat jaunų dienų buvo 
palinkęs Dievui tarnauti. Per keturius metus Šv. Pet
ro lietuvių par. (So. Boston, Mass.) bažnyčioje uoliai 
tarnavo šv. mišiose; parapijos vasarinėje mokykloje 
mokėsi lietuvių kalbos, o vėliau pats yra joje mokyto
javęs. Daug darbavosi jaunimo organizacijose. Jis yra 
gabus, malonus ir pasišventęs darbininkas.

1935 m. mirė kun. Andriaus Naudžiūno tėvelis.
Paliko našlė p. Naudžiūnienė su šešiais vaikeliais, ku- x i
nU eJiTaJ^usNaudžiūn^Uisvu laiku nuo moks- SOVICtU KUSljčl AtSID^SC SVCDljOS 

lo rašė mūsų laikraščiams, tarp kurių ir “Darbininkui”.. * * ■ *
Sekmadienį, kovo 10 d., Šv. Petro lietuvių par. 

(So. Bostone) įvyks kun. Andriaus Naudžiūno, MIC. 
primicijos. Tuojaus po pamaldų įvyks parapijiečių su
rengtas bankietas primicijantą pagerbti, parapijos 
svetainėje.

Sveikiname kun. Andrių Naudžiūną ir linkime 
Dievo palaimos!

KANADA SIUNČIA PAGALBĄ 
SUOMIAMS

______________ ♦----------------------------------------------------------

Toronto, Kanada, kovo: Tikybos Pamokos Suaugu-
— Iš Kanados susidarė] 

1000 savanorių kareivių 
važiuoti Suomiams į pa
galbą prieš sovietų Rusi
jos užpuolimą. pagal4«lo Broli ja sutvarkė duoti 
bos suomiai laukia. Sovie- ] tikybos pamokas suaugu- 
tų Rusija buvo surengus siems žmonėms sekmadie- 
didžiausias iškilmes, ats- nio vakarais. Pirmą pamo- 
pausdinus tūkstančius la- kų vakarą buvo susirinkę 
pelių, kad Suomijos Viipu- 700 žmonių. Kituose mies- 
ri miestas užimtas ir šuo- tuose Amerikoje taip pat 
miai nugalėti. Tos iškilmės tokios pamokos labai sek- 
turėjo įvykti vasario 22 mingai vyksta, 
dieną, bet jos neįvyko, nes 
bolševikams nepasisekė 
miestą užgrobti. Suomiai 
sako, kad sovietų Rusijos 
bolševikai buvo Viipuri už
ėmę tuojau po didžiojo ka
ro, tačiau jie tada vieni iš
vijo bolševikus iš savo 
krašto. Dabar gavę kiek 
pagalbos iš kitų kraštų jie 
pakartos savo laimėjimus, pristatytas Vokietijai

sietus Sėkmingos
New London, Conn. kovo

7, — Krikščioniškojo Mok-

Rusijos Prekybiniai Laivai 
Meksikoje

Meksika, kovo 7, — Du 
sovietų Rusijos prekybi
niai laivai pasirengę vežti

Maskva, kovo 7, — Jau
nųjų komunistų laikraštis, 
Komsomolskaja Pravda, 
sako, kad po ilgų pasitari
mų Rusija ir Vokietija su
darė sutartis kovoti prieš 
Bažnyčią. “Dvi valstybės 
sutarė kokių priemonių 
imtis kovai prieš Krikščio
nybę. Sovietų kova prieš 
tikybą vedama pagal Mar
kso mokslą, Vokietijos pa
gal tautinį nusiteikimą. 
Sovietų Rusija ir Vokieti
ja nesutaria tik vienu 
klausimu, būtent, žydų”. 
Bolševikų Rusijoje žydai 
nepersekiojami vien dėl to, 
kad vyriausieji vadai yra 
žydai.

“Congressio- 
Vadai sako, 

kad vyskupų nurodymai y- 
ra sveiki ir juos reikėtų 
pritaikyti gyvenimui, tada 
žmonės susilauktų geres
nės gyvenimo būklės. Tas 
svarbus vyskupų raštas 

i telpa “Darbininke”, studi- 
' jų ratelių skyriuje. Visi tu
rėtų jį skaityti ir suprasti, 
kaip Katalikų Bažnyčia 

į rūpinasi visų žmonių gero- 
jve. Kada vyriausieji kraš
to vadai didžiai įvertino 
vyskupų raštą, komunistų 
laikraštis pasakė: “Mes ne
sutinkame, kad Dievą rei
kia grąžinti į valstybės gy
venimą”. Ką padarysi, 
kaip jie gyvena, taip ir kal
ba.

I

New Orleans, La., kovo 7 
— Kun. Joseph Buckley, 
S. M. kalbėdamas į susi
rinkusius darbininkus sa
kė: “Jei Amerikoje nebus 
greitu metu išrištas nedar
bo ir atlyginimo klausi
mas, tai galima tikėtis 
krašte didžios netvarkos, 
o gal ir revoliucijos”. Vys
kupų raštas, kaip tik rei
kalauja ir nurodo priemo
nes pašalinti nedarbą ir 
mokėti darbininkams pra
gyvenimo atlyginimą bei 
duoti jiems gyvenime ap
saugą nuo ligos, nedarbo 
laiko ir kitų pavojų.

• v • v

Popiežius Meldžiasi l’ž 
Rumuniją

Vatikanas, kovo Į. — Jo 
Šventenybė Pijus XII, atsi
lankiusiems Rumunijos

Kaunas — Atatinkamose 
įstaigose iškeltas sumany
mas ir projektuojama ir 
Lietuvoje įvesti “vasaros 
laiką”, pavarant laikrodį maldininkams pasakė, kad
vieną valandą pirmyn, šis jis visuomet meldžiasi už 
projektas netrukus bus į- jų kraštą, prašydamas 
teiktas Ministrų Tarybai Dievo apsaugoti jų šalį 
apsvarstyti. nuo karo rykštės.

Rusija Nori Taikos Su Suomija?
Stockholm, Švedija, ko-,kad prieš Turkiją negalės 

vo 7, — Iš Talino, Estijos ’ atsilaikyti, jei neatitrauks 
pranešama, kad sovietų ]mai laivai pasirengę vežu ......

varį ir šviną į Vladivosto- Rusija jau taip suvargusi,
__ ____ ___ _ hoVnvnriorno nrioaką. Iš Vladivostoko gele

žinkeliu varis ir švinas bus

Atitaisė Paskleistus Melus

Naujas Chicagos Arkivyskupas

Stockholm, Švedija, kovo 
7 — Sovietų Rusijos vy
riausybė per savo komisa
rą įteikė Švedijos vyriau
sybei atsiprašymo notą ir 
viešai prisipažino, kad 
raudonarmiečiai lakūnai 
bombardavo Švedijos kai
mą Pajalą vasario 21 d. š. 
m. Aiškinasi, kad bombar
davimas įvykęs per klaidą.

Sovietų komisarų vy
riausybė pareiškė apgai
lestavimą dėl įvykusios 
“klaidos”.

Dėl Pajala kaimelio bom
bardavimo Švedija tuojau 
buvo įteikusi sovietų Rusi
jos komisarams protesto 
notą, bet sovietų komisa-

Berlynas, kovo 5 d. — 
Šiandien Berlyne prasidėjo 
Lietuvos Vokietijos preky
bos derybos.

Chicago, III., kovo 7 — Stritch yra pasižymėjęs di- 
Šiandien atvyko naujas'deliais ir kilniais darbais 
Chicagos arkivyskupas Toledo vyskupijoje ir Mil- 
Samuel Alphonsus Stritch. 
Toje arkivyskupijoje yra 
1,400,000 sielų.

Naują arkivyskupą labai 
iškilmingai sutiko Katali
kų Bažnyčios vadai, tarp 
kurių buvo ir Apaštališkas 
Delegatas, J. E. Amleto 
Giovanni Cicognani.

Pontifikales šv. mišias 
celebravo vyskupas James _ __v_________ ________
A. Griffin, Springfieldo publikos Prezidentas, mi- laivis neskraidė ties Paja- 
(111.) vyskupas, asistuo- nistras pirmininkas, kraš- la. Visa sovietų Rusijos 
jant 35 kunigams. f

J. E. arkiv y s k u p a s kariuomenės vadas.

waukee arkivyskupijoje.
Jis savo darbuotėje labiau-1 
šia užjautė darbininkus ir 
rūpinosi jaunimu.

Mūsų darbininkija nuo
širdžiai sveikina Garbin
gąjį Ganytoją!

Kaunas, kovo 5 d. Kaune___ r,________, ______
įvyko Lietuvos Šaulių Są-, rai tuomet griežtai užsigy- 
jungos suvažiavimas, ku-' nė, ir pareiškė, kad tuo lai- 
riame kalbas pasakė Res- ku jokis sovietų karo or-

spauda, pareiškė, kad apie* 
bombardavimą Pajala esąs 
paleistas melas.

Dabar sovietų Rusijos 
komisarai tą savo melą 
viešai atitaiso ir prisipa
žįsta kaltais. Prašo Švedi
jos dovanojimo.

Pažiūrėsime ar mūsų ko
munistinė spauda savo 
melą atšauks? Turėtų tai 
padaryti, nes viršūnė (Ma
skva) atšaukė.

Rumunija Mažiau Tepristato 
Žibalo Vokietijai

to apsaugos ministras ir spauda, o ja pasekė ir viso 
i pasaulio komunistinė

armijos iš Suomijos. Gi 
nugalėti suomius ir jų kra
štą užgrobti, greitu laiku, 
nėra vilties. . Išrodo, kad 
Stalino pradėtas karas bus 
užbaigtas pralaimėjimu. 
Tiesa, pasakius Rusija nie
kada nebuvo pasižymėjus 
karo laimėjimais.

Sakoma, kad Vokietija ir 
Švedija tarpininkaus Rusi
jos - Suomijos taikai. Ta
čiau abejotina ar Suomiai 
sutiks taikintis, jei Rusi
jos bolševikai reikalaus jų 
krašto kaikurių vietų.

bekovodama prieš Suomi
ją, kad Stalinas yra linkęs 
daryti taiką su suomiais, 
jei tik bus užimtas Viipu
ri miestas. Sovietų Rusijos 
bolševikai sunaikinę dalį 
Suomijos krašto ir išžudę 
tūkstančius nekaltų žmo
nių, patys gi nieko nelai
mėję, nori daryti taiką. 
Suomiai visada sakė, kad 
jie yra pasirengę daryti 
garbingą taiką, bet neati
duos savo krašto Rusijos 
bolševikams. Stalinas da
bar nekalbėtų apie taiką 
su Suomija, kaip nekalbė
jo praeitą rudenį, jei Rusi
jai negręstų pavojus iš ki-] . 
tos pusės. Turkija sutrau-Į Paryžius, kovo 7, — Lai
kė galingą kariuomenę iš kraštyje, Le Journal, Kar- 
pietų pusės prie Rusijos dinolas Baudrillart rašo.

I
ii 
i

Daug Kunigy Prancūzijos

Bucharestas, kovo 7, —* 
Vokietija tegauna tik pu
sę tiek žibalo iš Rumuni
jos, kiek ji gaudavo pir
miau. Anglija ir Prancū
zija spaudžia Rumuniją, 
kad neparduotų Vokietijai 
žibalo, taip reikalingo ka
riniams lėktuvams ir tan
kams.

v ;
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rubežiaus. Stalinui reika
linga sutraukti visą kariš
ką galybę prieš Turkiją. 
Netekęs tūkstančių karei
vių ir ginklų kovoje prieš 
Suomiją, Stalinas žino,

rašo, kad 17,077 katalikų 
kunigai yra karo fronte. 
Prancūzijos vyriausybė 
kunigus, lygiai kaip ir ki
tus vyrus priverčia eiti į 
karą.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, kovo 9 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbi

ninkų Radio programa. Patartina visiems pasukti sa
vo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis gra
žios lietuviškos programos iš WCOP stoties, Boston, 
Mass.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
BOLŠEVIKAI BOMBARDUOJA 

LIGONINES
Helsinki, kovo 7, — So

vietų Rusijos bolševikai 
bombardavo dvi Suomijos 
ligonines ir užmušė 50 li
gonių. Tokio žmogžudiško 
darbo turi būti dar niekas 
pasauly nėra papildęs, ku
rį dabar bolševikai diena 
iš dienos vykdo. Daug li
gonių buvo sunkiai sužeis
ta. Jie taip pat bombarda
vo mažus miestelius, kaip 
tai, Mikkeli, Kuopio, Lathi 
ir Forssa, kur daug žmo
nių užmušė ir dar daugiau 
sužeista.

Suomiai narsiai gina sa
vo miestą Viipurį. Gyven
tojai miestą apleido, beti 
kariuomenė neprileidžia 
bolševikams jį užimti. 
Priemiestyje vyksta smar
kūs mūšiai. Suomiai sako, 
kad bolševikų armijos va
dai šaukiasi į Maskvą, pra
šydami daugiau kareivių 
ir karo ginklų.

Kruvinos Riaušės Palestinoj

Jeruzalė, kovo 7, — Kru
vinos riaušės įvyko Pales
tinoje, kada žydai pasiprie
šino naujam Anglijos pa
tvarkymui. Apie 300 žmo
nių sužeista ir keletas už
mušta žydų sukilime prieš 
Anglijos vyriausybinin
kus. Anglija neseniai išlei
do įsakymą, kad žydams 
uždrausta pirkti žemę nuo 
arabų.

Švedija Nori SutakHi 
Suomiją-Ru$l  jį

Cambridge, Mass.

Suouijos Armija Stebina 
Pasauli

Helsinki, kovo 7 — Laik
raštininkai iš karo fronto 
praneša, kad sovietų Rusi
ja sutraukė šešius sykius 
daugiau kariuomenės, kiek 
jos turi Suomija. Sovietų 
Rusija atsiuntė į Suomijos 
karą nuo 35 iki 40 armijos 
divizijų. Keturio dešimts 
divizijų reiškia 700,000 ka
reivių. Ir Stalinas atsiuntė 
geriausią armiją, kad ka
ras būtų greitai užbaigtas. 
Ir maža Suomijos kariuo
menė sulaiko Rusijos ar
miją. Nestebėtina, kad 
Stalinas dabar nori kalbėti 
su suomiais apie taikos su
darymą.

Stockholm, Švedija, ko
vo 7 — Švedija nori suda
ryti Suomijos - Rusijos ka
ro paliaubas. Sakoma, kad 
Rusijos taikos sąlygos į- 
teiktos Suomijos vyriausy
bei. Rusija nori gauti iš 
Suomijos Karelijos sąsiau
rį, Viipuri, Ladoga ežerą ir 
dalį žemės šiaurinėje Pet- 
samos dalyje. Rusijos tai
kos sąlygos gautos iš Mas
kvos per jos atstovę Šve
dijoj-

Suomijos atstovai taip 
pat yra dabar Švedijoje.

Suomiai greičiausia so
vietų sąlygų nepriims, bet 
gali duoti kontrpasiūly- 
mus.

MISIJŲ ATLAIDAI J statys “Vakarienbutį”,
Nekalto Prasidėjimo lietuviui jos salėje, Windsor St 

bažnyčioje jvyko nuo vasario 18 j bridge, 7:30 vakare, 
iki kovo 3, Misijos, kurias skel-į Tikrai šis veikalas vertas vi- 
bė Prelatas J. Maciejauskas,' siems pamatyti. laikas pato- 
Pirma savaitė buvo moterims, gus, Didžiojoje savaitėje. Visas 
antra — vyrams. Žmonės gau-' pelnas skiriamas Seselėms mo- 
siai lankėsi. Misijos buvo sėk
mingos. Daugelis apsileidėlių 
grįžo prie sakramentų. Misijo- 
nierius nepaprastai gražiai sa- j 
kė pamokslus. Visi džiaugiasi; 
gerai šv. Misijas atlikę. Buvęs.'

SEPTYNI ŽODŽIAI
Verbų sekmadienį, kovo 17 d., į 

vakare 7:30, didysis parapijos 
choras išpildys “Septynius Kris
taus nuo Kryžiaus žodžius” — 
Dubois.

Choras vadovaujant muzikui 
M. Karbauskui, senai jau lavi
nasi. Pamokslininkas kiekvieną 
Žodį trumpai aiškins.

Visi iš visur prašomi dalyvau-! 
! ti šiame puikiame bažnytiniame 
' koncerte. Įžangos nebus.

PERSTATYMAS
Kovo 19, Šv. Juozapo šventės 

vakare, mokyklos mokiniai per-

••9

parapi-
Cam-

Kražiai — Kražių visuo-ĮOOO kvadr. metrų stiklo, 
menė imasi iniciatyvos 
Kražiuose pastatyti pa
minklą, kurs primintų vi
siems į Kražius atsilankiu
siems, kad prieš keliasde- 
šimts metų čia įvyko žiau
rus rusų caro žandarų 
smurtas prieš lietuvius. 
Paminklui pastatyti kra- 
žiečiai tikisi pajėgsią pa
tys surinkti lėšų.

kytojoms. Įžanga nedidelė. Visi 
ateikite. Kvieslys.

PARAPIJOS PIKNIKAI
Šiais metais, kaip ir pirmiaus, 

Nekalto Prasidėjimo parapija 
rengs du pikniku: 1) birželio 23, 
2) rugpjūčio 18, abu Gracemere 
parke, South Rd., Bedford, 
Mass. Visi kviečiami dalyvauti 
tuose Cambridge lietuvių para-lsienio 
pi jos išvažiavimuose. Ten bus šiaurės Amerikoje, Angli- 
daug visokių įvairenybių, spor
tų ir tt. Bus duodama daug do
vanų laimingiems. Cambridgie- 
čiai rengiasi visus į pikniką at
silankiusius gražiai, svetingai 
priimti, pavaišinti. Laukiantis.

Kaunas — Didėjant Liet. 
Muzikų draugijos narių 
(chorų) skaičiui ir užmez
gus glaudžius ryšius su už- 

lietuvių chorais

i i 

i
!i

Nauja drama “Marija Magda
lena”, bus suvaidinta Nekalto 
Prasidėjimo parapijos svetainė
je, Cambridge, Mass., kovo 19 
d., 7 valandą vakare. Visus
kviečiame dalyvauti. Rap.

RUSIJA SUDARYS NEPUOLI
MO SUTARTĮ SU RUMUNIJA

Bucharestas, Rumunija, 
kovo 7, — Sovietų Rusijos 
atstovybė pranešė, kad 
Molotov atvažiuojąs į Ru
muniją sudaryti nepuoli
mo sutarties. Pirmiau Ru
sija buvo pasikęsinusi už
grobti nuo Rumunijos Be-

39,000 tonų druskos, 15,000 
tonų žibalo, 15,000 tonų 
gazolino, 31,100 tonų ben
zino, už 1,5 milijono litų 
žemės ūkio mašinų, už 250, 
000 litų siuvamų mašinų ir 
50,000 tonų zoperio. Viso 
“Lietūkis” perka iš SSSR 
už 16 milijonų Lt.

Sausio 21 d. Vilniuje įvy
ko pirmasis visuotinis Vil
niaus miesto šaulių būrio 
susirinkimas. Buvo išrink
ta būrio taryba, į kurią įė
jo Uziela, Dundulis, Žukas 
ir Leskevičius. Pasidarba
vęs lietuvybei ir kovojęs 
dėl lietuviškumo Vilniaus 
krašte kun. Čibiras išrink
tas garbės šauliu. Šis bū
rys pradėjo steigtis tą pa
čią dieną, kai Lietuvos ka
riuomenė įžygiavo į Vilnių.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBINIHKO 

UvakorSį
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joje bei Pietų Amerikoje ir 
grįžus Vilniaus kraštui 
prie Lietuvos, buvo pritrū
kę gaidų, todėl, pritariant 
Švietimo Ministerijai, Liet. 
Muzikų draugija dabar iš
leidžia m serijos gaidų są
siuvinio antrą laidą; čia y- 
ra žymesnių mūsų kompo
zitorių 38 dainų gaidos ir 
Baltijos valstybių himnai.

Palanga — Praėjusiais 
metais privačių asmenų 
gyvenamų namų Palango
je pastatyta per 60, iš jų 
16 mūrinių. Negyvenamų 
namų pastayta 33, preky
bai ir pramonei 2 ir vienas

SOVIETŲ RUSIJA NEATSISA
KO PASAULIO REVOLIUCIJOS 
į ‘ ----------------

Maskva, kovo 7 — Suo
mių Rusijos’ bolševikų va
das Dimitrov pareiškė, kad 
jų tikslas yra pasaulinė 
revoliucija. Jis sakė: “Visi 
mūsų išsisukinėjimai ir 
sutartis teturi vieną tikslą 
— pasaulinę revoliuciją”. 
Vorošilov, karo komisaras 
dar pridėjo: “Raudonoji 
armija yra tarptautinė re
voliucijos armija”. Mūsų 

. komunistų sako, kad Rusi
ja nori palaikyti taiką su 

j visomis tautomis, tam tik- 
, slui ji sudarė sutartį su 
i Vokietija, sudarytų ir su 
į kitomis valstybėmis, jei 
tik ir jos taip taikos norė
tų, kai Rusija jos trokšta. 

,Taip jie mums nuolat kal- 
į ba. Bet sovietų vadai sako, 
• kad jų vienatinis tik’slas y-

_______ -Z

ra sukelti visame pasauly 
revoliuciją. Ar mūsų ko
munistai nebeskaito Rusi
jos vadų pareiškimų?

sarabiją, bet Rumunija su
traukė kariuomenę prie 
rubežiaus ir sovietų Rusi-1 kino teatras. Iš viso į sta- 
ja neišdrįso pasijudinti, tybą įdėta per 1,270,000 Ii- 
Kad padengti savo gėdą ir tų, neskaitant valstybinių 
žmogžudišką darbą Suo-Įįr savivaldybinių pastatų, 
mijoje, sovietų Rusija nori 
pasirodyti pasauliui taikos 
iešką, daro su neutralio
mis valstybėmis nepuoli
mo sutartis. Bet komunis
tams sutartis nieko ne
reiškia. Tokią nepuolimo 
sutartį 'sovietų Rusija bu
vo pirmiau padarius su 
Lenkija, o šiandieną už
grobus pusę Lenkijos kraš
to žudo žmones.

Šiais metais, jei bus gauta 
reikalingų statybinių me
džiagų, Palangoj numato
ma dar didesnė statyba. 
Visų Palangos gatvių il
gis numatomas per 27 ki
lometrus. <. ■

Y

Įsigykite naudingą knygutę
uSeptyni Kristaus Žodžiai 

Nuo Kryžiaus" 
ir

STACIJOS

Parašė kun. Pr. J. Juškaitis

Kaina tik 25c.

Knygelė labai tinkama Gavėnios metu.

“DARBININKAS”
366 f. Braudw<y, Su. Bustai, Muss.
—
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Užmušė Šešis Laike Rinkimų 
Argentinoje •

Buenos Aires, Argentina, 
— Pereitą sekmadienį įvy
ko seimo rinkimai. Rinko 
65 atstovus. Rinkimai ne
praėjo be kraujo pralieji
mo. Užmušta šeši asme
nys, tarp kurių ir senato
rius Luis Guerci. Ji pikta
dariai nušovė.

Mase iai Sujudo Smarkiai 
Veikti

♦

Washington, kovo 7, Ma
sonų suvažiavime buvo pa
reikalauta, kad jie imtųsi 
smarkiau veikti Pietų A- 
merikoje. Visos Pietų A- 
merikos valstybės yra di
džiumoje katalikiškos.

Dies Komisija Tyrin 
Meksikos Veiklu

Washington, kovo 7, DiesĮ 
komisija pareiškė, kad 
Meksika yra centras iš kur 
komunistai ir naciai plę-

v I L?

Tilžė — Vokietijos Lietu
vių Susivienijimas Tilžėje 
išlaiko skaityklą ir biblio
teką. Tačiau tai bibliote
kai stinga, lietuviškų kny
gų. V. L. Susivienijimas 
prašo jį pašelpti atlieka
momis knygomis. Jas pra
šo siųsti tokiu adresu: V. 
Matschulat, Tilsit, Gold- 
schmiedenstrasse Nr. 11 
(Vereinigung der Litauer 
Deutschlands), Germany.

Rytprūsiuose veikianti 
vienintelė lietuvių organi
zacija — Vokietijos Lietu
vių Susivienijimas paskel
bė atsišaukimą į lietuvių! 
šeimas, kviesdamas stoti į 
šią organizaciją. Atsišau
kimas parašytas, taikant į 
lietuvių širdis ir jausmus, 
kad atsibustų ir tie, kurie 
pradėję nutautėti. V. L. 
Susivienijimo pirmininkas I 
yra V. Mačiulaitis.

Kaunas — Apskaičiuoja
ma, kad po paskutinių pa
kitimų, dabar Lietuvoje y- 
ra apie 91,000 ha vidaus 

i Iš šio ploto apie

Pieno ūkis Vilniaus kraš
te yra labai atsilikęs ir 
reiks nemaža darbo ir lėšų, 
ligi jis sugebės pavyti ben
drą Lietuvos pieno ūkį. Vi
same Vilniaus krašte yra 
tik 6 pieno perdirbimo ben
drovės ir 14 pieninių. Že
mės Ūkio Rūmai iš savo 

į pusės rūpinasi gelbėti Vii-

_ _ LeldhMi 
Į VUnig
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Vilniui — Nuo sausio 21 
d. jau nebereikalingi leidi
mai į Vilnių keliauti ir sve
timšaliams, būtent, to
kiems, kurie turi leidimus 
apsigyventi Lietuvoje, jei 
jų gyvenamoji vieta nėra 
aprėžta. Gyveną Lietuvoje 
pagal vizas arba kurių gy
venamoji vieta yra aprėž
ta svetimšaliai gali vykti 
tik su leidimais, išsirūpin
tais atatinkamose įstaigo
se.

Buvęs ilgus metus Vil
niaus Vadavimo Sąjungos 
Centro Komiteto pirmi
ninkas, daug pasidarbavęs 
Vilniaus grąžinimui, da
bartinis Vilniaus universi
teto rektorius prof. Myko
las Biržiška išrinktas Vil
niaus Geležinio Fondo gar
bės pirmininku.

Lietuvos totorių vyr. 
bažnyčios galva — mufti 
dr. J. Sinkevičius, Didž. 
Lietuvos Kunigaikščių į- 
kurtoje sostinėje Vilniuje, 
musulmonų metinės šven
tės Kurban - Bairam pro
ga, sausio 20 d. atlaikė į- 
spūdingas pamaldas, pra
šydamas Visagalio suteik
ti Lietuvių Tautai ir Res
publikos Prezidentui An
tanui Smetonai su Vyriau
sybei laimingos sėkmės Jų 
kilniuose pasiryžimuose 
Lietuvos Tėvynės gerovei.

Vilniaus Geležinio Fondo 
Komitetas prašo atatinka- greičiausiai susilygintų su 
mų pareigūnų __ "1___ ____________ ’
pasų ir ženklelių platinimą kiu. Jei leis sąlygos, 
vykdyti ir toliau taip, kaip kaimų išskirstymą norima

nvUCI f

Viekšniai, Mažeikių aps
kričio. Sis miestelis iki 19 
šimtmečio pabaigos netu
rėjęs gyventojų daugiau 
kaip 60, 1792 m. iš kara
liaus Stanislovo Augusto 
buvo gavęs Magdeburgo 
teises su herbu: 3 žvaigž
dės su vainiku žydriame 
fone. 1868 m. vedant Lie
pojos Romnų geležinkelį, 
Viekšnių miestelyje buvo 
norėta padaryti geležinke
lio mazgą, bet rusų inži
nierius negavęs iš Viekš
nių žydų už tai reikalauja
mo 500 rublių kyšio, maz
gą stotį pastatė prie tuo
met menko Mažeikių kai
mo pelkėtame miške. Šian
dien Mažeikiai yra gyvas 
gražus apskrities miestas, 
o Viekšnių žydai ir šian
dien savo tėvus tebekeikia. 
Viekšnių miestelis dabar 
turi 3000 gyventojų, kurių 
dauguma lietuviai — že
maičiai. Verčiasi amatais, 
plačiai išvystyta kerami
ka. Miestelis stovi prie 
gražiosios Ventos upės. Į- 
steigtas 1636 m.

• w

Šiuo metu visame Lie
tuvai atitekusiame Vil
niaus krašte yra dar 1,105 
neišskirstyti, daugiausia 

į smulkūs kaimai. Tuos kai- 
Į mus norima kiek galint 
greičiau išskirstyti vien
kiemiais, kad Vilniaus

' krašto žemės ūkis kuo

Vilniaus likusios Lietuvos žemės ū- 
visų

niaus srities ūkininkus su buvo vykdomas lig 1939 m. baigti per trejus metus, o 
arkliais. Vilniaus Kraštui I kovo mėnesio įvykių. ’ gal ir greičiau.
Remti komitetas ateinan------------------------------------------------------------------- —
tiems 1940 metams sudarė 
sąmatą, kuri siekia pusan
tro • milijono litų. Vienu 
skubiųjų darbų pripažinta 
aprūpinti drabužiais ir a- 
valyne neturtinguosius 
Vilniaus moksleivius.

Vilnius Vyriausybės 
įgaliotiniui iki sausio 8 d. 
buvo paduota 1250 prašy
mai, kur tėvai, žmonės ir 
giminės prašo padėti su
grįžti į nuolatines gyveni
mo vietas savo artimie- 

i siems, kurie karo metu pa
teko į nelaisvę, ar buvo su
imti ir išvežti. Sovietų Są
jungoje tokių išvežtų civi
lių esama daugiau kaip 
500 asmenų, Vokietijoje — 
daugiau kaip 600; be to 150 
asmenų nežinia kur dingę.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS I 

PO GLOBA MOTINOS *V6.
?irmlninkė — Eva Marksier.ė,

425 E. 8th St-, So. Boston, Man.
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — F. ZaletskienJ,
864 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

ProL RaM — Ona Ivažkienė.
440 E. Sixth 8L, So. Boston, Mass.

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

Tel. PUrkvvay 0558- W
Iždininkė — Ona StaniuliūtS,

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

1512 Cohitnbia Rd., So. Boston.
Kasos GI —Marijona Aukštikalnien8,

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

antrą utarninką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytlnėj svetainėj.

/Įsais draugijOa reikalais kreipkitės 
pas protokolu raitininke

8V. JONO EV. BL. PASALPIN6S 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Viee-Pirm. Albinas P. Neviera, 
16 Winfield St, So. Boston, Mass.

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

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

į Maršalka, Jonas Zaikis,
7 IVinfield St., So. Boston, Mass.

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedčklicnj kiekvieno mėnesio; 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 493 
E. 7th St.. So. Boston. Man.

I

,. , - .r _ ivanueuu. xs siu uiuiu apie
Cia savo voksią Jungtine-63 ha valstybės
se Amerikos valstybėse. ' nuosavybė į apie 27,000 

, * ha priklauso privatiemsK oimae Iznvn / H   Ar- * *Kaunas, kovo 7 d. — Ar
tinantis DLK Gedimino’ 
600 metų mirties jubiliejui 
(1941), susirūpinta “Lais
vės Varpo” perkėlimu į 
Vilnių, DLK Vytauto Di
džiojo palaikų ieškojimu ir 
Dr. Basanavičiaus palaikų 
perkėlimu į katedrą. Tau-

savininkams. Lietuvoje y- 
ra apie 2,000 ha dirbtinių 

i tvenkinių, įrengtų specia
liai karpiams auginti. Pu- 

■ sė šio ploto priklauso vals
tybei, kita pusė privatiems 
asmenims.

Kaunas — Prieš Naujus 
Metus “Maistas” ir “Pieno
centras” sudarė su atatin
kamomis Sovietų Sąjun
gos įstaigomis susitari
mus, pagal kuriuos SSSR 
iš Lietuvos šiemet perka 
kiaulių už 12 milijonų ir 
pieno produktų už 9,3 mil. 

į litų. Jau susitarta ir ką 
Lietuva perka iš Sov. Są
jungos. Pagal pasirašytus 
susitarimus “Lietūkis” šie-

RE A LREAL 
< COMFORT

New
England
COKE

New England Coke... lailfys jūsų 
namus šiltai ir jaukiai. Kainuoja 
mažiau... yra išvalyti, neturi jokio 
kvapo ir mažai palieka pelenų.

A w <)PPF PS PPOOUCT

Kaunas — Lietuvoje vis met perka SSSR 5,400 to- 
tos garbė reikalauja tuos! dar dideli šalčiai ir daug nų cemento, 2,000 tonų ge- 
reikalus sutvarkyti.

STETSON FUEL
> CORPORATION

SOUTH BOSTON, MASS. 496 FIRST ST.,
SOUth Boston 1540

1 sninga. ležies, 1,000 tonų sijų, 160,1
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“Taigi šeima tiesiog išinepagimdo, bet juos gau- 
paties Sutvėrėjo turi pa- na iš tėvų. Taigi vaikai tik 
reigą dėl to ir teisę auklėti netiesioginiai priklauso 
vaikus”. į valstybei. Tėvai turi pirmą

Tėvai turi pareigą vaikus teisę ir pareigą į savo vai- 
auklėti, nes vaikai jiems kus, ir tos teisės niekas ne
priklauso. Valstybė vaikų privalo jiems paneigti.

I
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------------------------------------------------------------------- ' pirmesnė už visokias vi
suomenės ir valstybės tei- 

- ses, todėl jokia žemiška 
■valdžia neturi teisės ją pa
liesti”.

Tą teisę tėvai turi ne tik 
tol, kol vaikai yra silpni ir 

; jmaži, bet tol, kol jiems rei
kalingas auklėjimas ir pa
galba.

Pijus XI nurodo pagrin-

$v. Tarnas Akvinietis
I

3

Paprastai priimta manyti, kad viduramžis tai 
tamsos laikotarpis. Žodį “viduramžis” kai kas labai 
plačiai ima — nuo aštunto iki penkiolikto šimtmečio. 
Bet dažniausiai viduramžiu vadinama XII, XIII ir XIV 
šimtmečius ir jiems prisegama tamsumo požymį, dėl
to, kad tada žydėjo skolastinės filosofijos ir teologijos 
mokslai. Tačiau sąžiningi ir tikrai išmokslinti istori-
kai kalbamuosius tris šimtmečius labai iškelia, ypač dą dėl ko tėvų teisė yra ne- 
tryliktąjį, tiegdami, kad vargu kuriam istorijos laiko- liečiama. Pirmiausia, “Iš 
tarpy yra buvę tiek daug galingų protų, kaip 13-tam prigimties vaikas yra šis 
amžiuj. Dante, Albertas Didysis, Roger Bacon, Tomas tas iš tėvo todėl pagal pri- 
Akvinietis — tai tokie genijai, kuriems lygių reikia gimtąją teisę yra, kad vai- 
ieškoti visoj istorijoj, ir jei panašių yra, tai kits nuo kas prieš ateidamas į pro- 
kito keliais šimtmečiais atskirti. Kodėl gi tada tas ge- *4 būtų_ tėvo priežiūroje, 
nijų laikotarpis — tryliktas amžius — kai kurių isto- Todėl butų priešinga pri- 
rikų taip niekinamas? Atsakymas aiškus: dėlto, kad gimtam teisingumui, jei 
tie mokslo vyrai buvo katalikiškos minties reiškėjai, į vaikas prieš ateidamas^ 
gi peikiantieji juos istorikai kaip tik yra katalikybės protą, butų atimtas iš tė- 
priešai. Ir dar dėlto, kad tų amžių filosofija išvystė V11 °rlnhr‘« nrha butu nrips 
tokius galingus argumentus, jog jie tinka ir šių laikų 
klaidoms atremti. Didžiausias tos filosofijos reiškėjas 
ir mistras yra šv. Tarnas Akvinietis.

Trumpoj sutraukoj jo gyvenimo eiga buvo šito
kia. Gimė Italijoj, netoli miesto Aquino, 1226 m. Dar 
kūdikiu bebūdamas, atiduotas tėvams Domininko
nams auklėti. Sulaukęs 17 metų, įstoja į jų vienuoly
ną. Mokėsi Neapoly, paskui Kolonijoj (Vokietijoj) ir 
Paryžiuj. Sulaukęs 25 metų, šv. Tarnas jau buvo filo
sofijos ir teologijos daktaru ir buvo pašauktas tuos 
mokslus dėstyt Kolonijos ir Paryžiaus universitetuo
se. 1261 m. Popiežius Urbonas IV atšaukė jį į Italiją, 
kur sugrįžęs, profesoriavo Romoj, Bolonijoj ir kituose 
universitetuose. Tame laikotarpy parašė svarbiausias 
savo knygas: Summa Teologiae ir Summa Contra Gen- 
tiles. 1274 m. Popiežius Gregorius X pakvietė šv. Tarną 
į Lyono Sinodą, bet kelyje jis susirgo, turėjo apsistoti 
Cistersų vienuolyne Fossa Nuova ir ten pasimirė.

Šv. Tarno moksliniai kūriniai yra begalo platūs ir 
gilūs. Jis atremia visas anų laikų klaidas, numato taip 
pat busimąsias ir jas sumuša, taip kad jo argumentai 
tinka ir mūsų laikams. Tai įvertindamas, šv. Tėvas Le
onas XIII, didelis Akviniečio gerbėjas, paskyrė jį visų 
katalikiškų mokyklų globėju. Šalia gilaus ir universa
linio mokslo šv. Tarnas pasižymėjo šventu gyvenimu. 
Pasižeminimas ir nekaltybė buvo žymiausios jo dory
bės. Taip pat pasižymėjo dideliu pamaldumu prie Eu
charistijos, kurios garbei yra parašęs daug stebėtinų 
himnų, po šiai dienai skaitomų ir giedamų Dievo Kū
no iškilmėse.

Iš viso, šv. Tarnas Akvinietis yra Katalikų Bažny
čios pažiba. Tai katalikybės genijus, skleidžiąs šviesą 
visiems amžiams. K.

v •

v •

vų globos arba būtų prieš 
tėvų norą auklėjamas. Ir 
kadangi globos pareiga 
priklauso tėvams, tol, kol 
vaikai tampa gana subren
dę patys aprūpinti save, 
taigi tokio ilgumo yra ir 

| pati neliečiamoji tėvų auk- 
! lėjamoji teisė. Nes pri
gimtis siekia ne tik vaikų 
gimdymo, bet taip pat jų 
ugdymo ir jų pažangos iki 

į pilnutiniam žmogui, tai y- 
: ra, iki pilno dvasinio su
brendimo”.

Toliau, ta tėvų teisė yra 
i nurodyta Bažnyčios įsta
tiniuose: “Bažnyčios iš
mintis šitame dalyke”, sa
ko Pijus XI, “išsitaria aiš
kiai, tvirtai ir tiksliai. Tė
vai turi labai svarbią pa- 

Į reigą sulig savo išgalės rū
pintis tikybiniu, doroviniu, 
kūniniu ir pilietiniu vaikų 
auklėjimu bei tuo, ko jų 
kūnams gyventi reikia 
duoti”,

“Dvyliką metų aš lei-,tarian žurnale, sako: “Ka- 
džiau sūnų į mokyklą, kad, 
jis gautų išauklėjimą”, sa
kė vienas tėvas, “bet dabar 
jis man negarbę atnešė”. 
Tas tėvas labai klydo, ma
nydamas, kad tik mokykla 
teprivalo rūpintis vaikų 
auklėjimu. Vaiko auklėji
mas turi prasidėti nuo jo 
užgimimo ir baigtis mirti
mi. Tėvai yra pirmieji vai
ko auklėtojai. Madison, 
Nebraska, teisėjas Ernest 
L. Reeker, rašydamas Ro-

I

da žmonės manęs klausia, 
kas yra bloga su šių dienų 
jaunimu, aš atsakau, kad 
su jaunimu nieko nėra blo
ga, bet su tėvais. Būda
mas teisėju per penkioliką 
metų aš patyriau, kad ne 
vaikus reikia bausti už nu
sikaltimus, bet tėvus už jų 
apsileidimą savo vaikų iš
auklėjime. Pačias mokyk
las reikia pertvarkyti, nes 
jos neprirengia tinkamai 
jaunuomenės į gyvenimą”.

Tėvų Teisės

I

Agr. Stasys Jakubauskas, 
Žemės Ūkio Rūmų direkto
rius. Vyriausiojo VKRD 
komiteto vice-pirmininkas.

i

prieš tėvų valią, iki kol vai- lėti vaikus krikščioniškai, 
kai patys dar nesugeba sa-' o labiausia apsisaugoti nuo 
vaime apsispręsti laisvai tų mokyklų, iš kurių eina 
priimdami tikybą”. I pavojus apsigerti piktais

Teisingai tat Popiežius nedorybės nuodais”.
sako: “Iš to ką aukščiau Jei žvėrys ieško savo 
pažymėjome, du didžiau- prapuolusių žvėriukų ir 
šiai svarbiu faktu reikia nenurimsta iki suranda, 
atsiminti: Bažnyčia pri- tai ar tėvai gali pasilikti 
mena šeimoms naudotis tylūs ir ramūs, kada jų 
savąją mokytojos ir auk- vaikai yra išplėšti iš jų 
lėto jos pareigą, šeimos, globos, ypatingai kada val- 
skubinasi naudotis tuo ir stybės juos bedieviškai au- 
paveda Bažnyčiai savo vai- klėja ? Pamėgink paimti 
kus šimtais ir tūkstan- katinėlį, kuris apie savo 
čiais. Ir tuodu faktu pri- motiną slankioja, pamaty- 
mena bei skelbia didžią ti, kaip motina šoks ginti 
tiesą, svarbiausią dorovės savo vaiko ir neleis jo pa- 
ir visuomenės srityje. Juo- imti. Ar tėvai neturėtų la- 
du sako, kad auklėjimo pa- biau ginti savo vaikus nuo 
siuntinybė tarp viso ko ir tų, kurie nori juos nekrik- 
labiausiai už visą kitą visų ščioniškai išauklėti ir taip 
pirma priklauso Bažnyčiai atimti iš jų visaą ką tėvai 
ir šeimai, kad ji tai pri- buvo juos išmokę ? Gyveni- 
klauso iš prigimties bei mo prityrimas jau aiškiai 
Dievo teisės ir dėl to yra parodė, kad nekrikščioniš- 
neliečiama, neišvengiama kos valstybės mokyklos 
ir nepakeičiama”. neprirengia jaunuomenės į

Ir kadangi kaikurios vy- gyvenimą. Neužtenka vai- 
riausybės kęsinąsi vaikus kui duoti mokslą, žinių, 

' paimti iš tėvų globos, Po- bet reikia išlavinti jo būdą, 
piežius įspėja tėvus šiais jo valią sutvirtinti, kad gy- 
žodžiais: “Todėl tėvų yra venimo audrose galėtų at- 
pareiga rūpintis, kad ap- silaikyti, kad būtų teisin- 
gintų savo teises ir patik-gas, doras ir žinotų gyve- 
rintų sau galimybę išauk- nimo tikslą.

Visi žmonės pripažįsta, 
kad tėvai turi teises ir pa
reigą rūpintis savo vaikų 
auklėjimu. Pijus XI sako: 
“Šitame dalyke taip suta
ria visos žmonių giminės 
bendroji išmintis, jog į 
aiškų prieštaravimą įgim
tajam protingumui įsipai
niotų tie, kurie išdrįstų sa
kyti, kad vaikai pirmiau 
priklauso valstybei, negu 
šeimai, ir kad valstybės 
teisė auklėti esanti neribo
ta”.

Toliau Jo Šventenybė nu
rodo, kad prieštaravimai 
tai tėvų teisei yra be pa
grindo. Yra žmonių, kurie 
sako, kad vaikai priklauso 
valstybei. Popiežius į tai 
atsako: “Nepastovus taip 
pat yra jų teikiamas pa
grindas, kad žmogus ge- 
mąs piliečiu ir dėl to pir
miausia priklausąs valsty
bei. Reikia atsiminti, kad 
prieš tapsiant piliečiu, 
žmogus turi jau būti, o bu
vimą žmogus gauna ne iš 
valstybės, tik iš tėvų, kaip 
tai išmintingai pareiškė 
Leonas XHI, sakydamas, 
kad vaikas yra šis tas iš 
tėvo ir tarsi tėvo asmens 
praplėtimas, ir jei norime 
teisingai kalbėti, jie ne pa
tys tiesiog savaime, bet 
per savo namų bendruo
menę, kurioje yra gimę, į- 
eina į valstybę ir ima joje 
dalyvauti. Dėl to tėvų val
džia yra tokia, kad negali 
nei užgesti, nei valstybėje 
paskęsti, nes vieną ir ben- 

; drą su pačia žmogaus gy
vybe turi pradžią”.

Tačiau būtų klaidinga čios mokyklomis, kaip tai įyke valstybė turi savo tei- teisės pasisavinti visa jau- 
Voži noconiai rdčSrnd 1^4- — —

mi tą neliečiamą teisę ga
li sauvališkai elgtis su sa
vo vaikais, auklėti juos 
kaip jie nori, tai yra, visai 
be tikybos ir doros. Auklė
jimo darbas turi būti vyk
domas prigimties ir Dievo 
įstatymais.

i

kė: “Nėra valstybės galio
je vienodinti vaikus ver
čiant juos imti mokslą vien 
tik iš viešųjų mokyklų”. 
Toks išsprendimas yra pa
grįstas prigimties teise, ir 
teismas sakė: “Vaikas nė
ra vien valstybės padaras; 
kas jį maitina ir duoda 
kryptį jo ateičiai, tas turi 
teisę drauge su aukšta pa
reiga, jį auklėti ir jį pri
rengti pridedamuosioms 
pareigoms pildyti”.

Bažnyčios Globa
Kadangi tėvų teisė auk

lėti vaikus yra iš Dievo, ir

V a

Valstybės Teisės
Nors Popiežius rūpestin- siekti valstybė turi tam 

gai nurodė Bažnyčios ir teisę. Žmonių žemiškajai 
šeimos teises vaikų auklė- gerovei reikalinga, maisto, 

kadangi ta teisė yra bran- jime, bet jis nepaneigė ir drabužių, kultūros, apšvie-
gus tėvų turtas, tai Kata- valstybės 
likų Bažnyčia visuomet ją klausime, 
globojo ir gynė. Pijus XI Bažnyčios

teisės tame'
Jis sako: “Iš _
ir šeimos šito- atsilikusi nuo kitų tautų

tos. Reikalinga taip pat rū
pintis, kad tauta nebūtų

sako: “Istorija liudija, y- kios pirmenybės auklėjimo įvairiose srityse: reikalin- 
patingai mūsų laikais, kaip srityse, kaip esame matę,'ga išugdyti protinį ir doro- 
būdavo ir kaip tebėra, ka- iš vienos pusės didžiausia vinį išsilavinimą. Taigi 
da valstybė ima laužyti nauda visai visuomenei, iš,valstybė ir turi teisę rū- 
teises, kurias Dievas yra kitos gi pusės negali išeiti pintis jaunuomenės .išauk- 
suteikęs šeimai; iš_to aiš-jnė važiausio nuostolio tik- Įėjimu.

Bet aišku, kad valstybės 
i yra apribotos, 

gynė. Geriausias tam įro- jimo atžvilgiu pagal Dievo taigi ir jos auklėjamoji 
dymas yra ypatingas šei- nustatyta tvarka”. Jis pri- teisę taip pat apribota, tai 
mų pasitikėjimas Bažny- pažįsta, kad auklėjimo da- reiškia, ji negali, neturi

suteikęs šeimai;
kiai pasirodo, kad Bažny- roms ir teisingoms valsty- 
čia visuomet jas globojo ir bės teisėms piliečių auklė- pareigos

Į

Apribotos Teisės
Pijus XI sako: “Iš to, tai tik jų žemišku gyvenimu, 

yra, iš tėvų neliečiamos jie nustotų savo teises. Nes 
teisės, neišeina dar, kad jų teisė vaikus auklėti yra 
auklėjamoji tėvų teisė bū- iš Dievo, visų daiktų Vieš- 
tų noribota arba sauvališ- paties ir Valdovo. Ir Die- 
ka, nes ji visgi yra nedali- Į vas niekam neduoda teisės 
namai pajungta galuti- ardyti Jo tvarką arba Jį 
niam tikslui, prigimties ir paneigti.
Dievo įstatymams, kaip Tėvų teisė turi taip pat 
tat pareiškė Leonas Xm”. būti pritaikinta valstybės 
Galutinis žmogaus tikslas teisei. Pijus XI sako: “Rei- 
yra Dievas. Leonas XIII kia atsiminti, kad šeimos 
trumpai suima tėvų teises auklėjamoji pareiga apima 
ir pareigas šiais žodžiais: ne vien tikybos ir dorovės 
‘Prigimtis uždeda tėvams mokslą, bet taip pat ir kū- 
savo teisę mokyti tuos, ninį ir pilietinį, už vis la
kūnuos yra pagimdę, pri- biausia kiek tai turi sąry- 
dėdama tą pareigą, kad šio su tikyba ir dorove”, 
drauge su tikslu, dėl kurio 
iš Dievo malonės susilaukė, 
vaikų, susiderintų ir jų I 
auklėjimas ir mokymas, tybė's, kurios tikrai rūpi- 
Todėl tėvams būtinai rei- naši bendruomenės gero- 
kia stengtis ir rūpintis, 
kad šioje sriytje apsigintų 
nuo visų pavojų ir visiškaiAuklėjimas turi prireng-, mas, paprastu savo min- . _

ti jaunuomenę į gyvenimą, j ties aiškumu ir sakymų patikrintų sau galimybę

Pijus XI,1 kas tėvas ypatingu būdu ka, krikščioniškai ir la-
2" į priežastis pradžios, blausiai apsisaugotų nuo 

sako: kuri bendrai randasi Die- tų mokyklų, iš kūnų eina

manyti, kad tėvai turėda- neseniai rašeme Mūsų laiš- Ses, bet kad tos teisės yra nuomenės auklėjimą. Die- 
—s ---- x..__ ke Kardinolui valstybėsse- iš Dievo. iir~ '

kretoriui: f
pajuto, kad taip yra, ir iš Kūrėjo - Dievo”.
pirmųjų krikščionybės die
nų iki mūsų dienų tėvai ir 
motinos, net mažai tikin
tieji ir visai netikintieji, 
siunčia savo vaikus, ir jų 
skaičius pakyla 
nūs, pavesdami 

j lėti įstaigoms, 
1 įkurtoms arba
moms. Ir tai darosi, kad 
tėvų jausmas, kuris taip 
pat eina iš Dievo, su pasi
tikėjimu kreipiasi į Bažny
čią, tikrai žinodamas ra
siąs šeimos teisių apsaugą 

j ir apskritai tą santaiką, 
kurią Dievas įdiegė į daly- teisės 
kų tvarką”.

Kadangi Bažnyčia rūpi- atlikti.
naši vaikų auklėjimu ir tė
vams įsako rūpintis, tai 
žmonės gerai supranta, 
kad jų vaikai gaus geriau- 
sį išauklėjimą katalikiško
se mokyklose. Pijus XI sa

iko: “Ir iš tikrųjų Bažny
čia, nors žinodama tiek 
savo visuotinius Dievo 
duotus įgaliojimus, tiek 
visų žmonių gauta?" narei- ________
gą sekti tikrąją religiją, Kadangi valstybės tiks- gyvenime, pasinaudojant 

ve, pripažįsta tėvams auk- nesiliauja žymėti jų teises las yra žmonių žemiškoji visų vienybe ir darbo suta-
lėjamąją teisę. Jis sako: ir priminti tėvams jų pa- gerovė, tai ji neturi teisės rimu. Todėl valstybės vy-
“Toji neužginčijamoji šei- reigas krikštyti ir krikš- paneigti žmonių teises, bet riausybė turi dvejopą pa
mos teisė įvairiais atvejais čioniškai auklėti katalikų jas apsaugoti ir rūpintis reigą;
buvo įstatymo keliu pripa- tėvų vaikus, 
žinta tose tautose, kur te- uoliai saugoja šeimų įgim- 
besirūpinama į 
santvarkoje gerbti prigim- liečiamybę,

I

Teisės Pripažinimas
Pijus XI sako, kad vals-

Tą teisę valsty- vas duoda teises atitinka- 
Šeima greitai bė yra gavusi nuo paties mas pareigoms. Valstybei 

neskirta rūpintis visais 
Valstybė tą auklėjamąją bendruomenės reikalais, 

teisę turi iš savo valdžios, asmeniniais ir viešais, am- 
kurią yra gavusi iš Dievo, žinaisiais ir laikinais, bet 
Valstybės valdžia yra iš tik žemiškais, ant kiek jie 
Dievo. Dievas valstybei su- ugdo “žemiškąją bendruo- 
teikė valdžią auklėti. Vai- menės gerovę”. Valstybė 
džia yra pagrindas auklėji- skiriasi nuo šeimos ir Baž
mo teisės: valstybės tiks- nyčios savo pareigomis ir 
las yra antras auklėjimo teisėmis. Bažnyčios parei- 
teisės pagrindas. ga yra rūpintis amžinąja

Kada Dievas uždeda ko- žmonių gerove; šeimos pa- 
kią pareigą, tai Jis duoda reiga rūpintis savąja gero- 
ir teisę jos reikalingam iš- ve, laikinąja ir amžinąja, 
pildymui, kitaip pareiga Už tai auklėjimo srityje 
būtų neįmanoma, o Dievas valstybė tiek teturi teisės, 
sau neprieštarauja. Ir tos kiek žemiškoji bendruo- 
____ ; yra atatinkamos menės gerovė reikalauja.

Į darbui, kurį Dievas uždeda Taigi savo pradžia ir tiks- 
Valstybei Dievas lu valstybės teisės skiria- 

skyrė labai aiškų tikslą.1 si nuo šeimos ir Bažnyčios 
Pijus XI sako: “Bendruo-i teisių. Pijus XI sako: “Au- 
menės žemiškoji gerovė y- Į klėjimo teisė nepriklauso 
ra valstybės tikslas”. i valstybei taip, kaip ji pri- 

Valstybei Dievas skyrė klauso šeimai ir Bažnyčiai, 
rūpintis bendruomenės bet ant kiek ji reikalinga 
žemiškąją gerove. Kas yra bendros žemiškos gerovės 
reikalinga tam tikslui pa- ugdymui”.

j milijo- 
juos auk- 
Bažnyčios 
jos veda-

Teisių Apsaugojimas

būtent, apsaugoti 
tačiau taip bendrąja gerove. Pijus XI ir stiprinti šeimso bei ats- 

sako: “Žmonių žemiškoji kirų asmenų reikalus, bet 
gerovė yra taika ir saugu- negali jų užvaldyti bei ša
mas, kurie duoda šeimoms ve jų vietoje išsistatyti”.

? ir atskiriems piliečiams Pirmiausia, valstybės pa-
! Aukščiausias Šiaurės A- tas sąlygas su apsaugomis, džiaugtis jų teisių vykdy- reiga yra apsaugoti. Ką ir 

Taigi, jei tėvai nesirū- merikos jungtinių valsty- krikštyti netikinčiųjų vai- mu, ir drauge didesnė dva- kaip ji turi apsaugoti pa

Ir tą prirengimo darbą tu-' tikslumu sako, kad kūniš- išauklėtą ^a^Y,s’ Hn” 
ri pradėti tėvai. L ,
enciklikoje “Krikščionis-! yra 
kas Auklėjimas”, —. ---------- ------------------------------- ---------------------
“Iš tiesų Dievas gamtinėje vuje. Tėvas yra pradžia ir pavojus apsigerti piktais ties teisė. Štai pavyzdys, išskyrus griežtai nustaty- 
srityje šeimai betarpiškai gimdymo ir auklėjimo, ir endorybės nuodais”. | ---
teikia vaisingumą, kuris drausmės ir viso to, kas _
yra gyvybės ir auklėjimo j reikalinga yra žmogaus pintų, kad jų vaikai pa- bių teismas, išspręsdamas kus arba kitais būdais sinė bei medžiaginė gero- kalbėsime kituose “Darbi- 
gyvenimui pradžia. Šv. To-1 gyvenimo tobulybei”. j žintų Dievą, bet rūpintųsi labai svarbų ginčą pareiš- tvarkyti

pilietinėje tąją auklėjimo teisės ne- 
kad neleidžia,

jų auklėjimą, |vė, kokia tik galima šiame ninko” leidiniuose.
i .

T.
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Aušros Varly Parapija
Sausio 25, 26, 27, 28 ir galuti

nai užbaigimas kovo 3 dienose 
įvyko Aušros Vartų parapijos 
fėrai. Fėruose dalyvavo sekan
čios draugijos: Aušros Vartų, 
Moterų Sąjungos 69 kuopa, Vy
čių 116 kuopa, Choras, Sodalie- 
tės, Švento Vardo Jėzaus dr., 
LDS 108 kuopa, Politinis klu
bas ir Federacijos 33 skyrius. 
Aušros Vartų draugija turėjo 
savo stalą ir padarė uždarbio 
$172.85. Moterų Sąjunga irgi 
turėjo savo stalą ir pelnė $227. 
35. Moterų Socialis Kliubas dar
bavosi tiktai paskutinėje dieno
je padarydamas pelno $35.70. 
Fėrų eiga nusisekė gerai ir gry
no pelno liks apie $1650.00.

Nuo vasario 9 ligi 18 dienos 
Aušros Vartų bažnyčioje įvyko 
misijos, kurias vedė Tėvas Do
minikonas kun. Pranciškus E. 
Yonkus. Nors per misijas pasi
taikė blogas oras, bet žmonės 
lankėsi apščiai, naudojosi misi- 
jonieriaus gražiais pamokini
mais ir beveik visi atliko tame 
laike išpažintį ir priėmė šv. Ko
muniją.

KONCERTAS
7:15 vai. vakare parapijos au

ditorijoj įvyko koncertas. Kle
bonas trumpais žodžiais prade
da antrą šios šventės dalį, pers- 
tatydamas Šv. Cecilijos chorą ir 
jo vadą p-lę Izabelę Rovaitę. 
Koncerto programa neilga bet 
gražiai sutvarkyta. Pirmiausiai 
visas choras sudainuoja “Žygis 
į Vilnių” — Banaičio ir “Karve
lėli” — Sosnausko. Solistė p-lė 
M. Pikūnaitė. Bronis Samolis 
dainuoja solo “Rožančius” — E. 
Nevin ir “Per laukelį jojau” — 
Vanagaičio. Mergaičių choras: 
“Baltijos Vėjelis” — Strimai
čio ir “Tu Lietuva” — Kuprevi
čiaus. Mergaitės taipgi pašoko

■ “Noriu Miego”. Marijona Pikū
naitė solo — Avė Maria — Luz-

■ Zi ir komišką dainelę — Kupre
vičiaus. Piano solo — Viktoras 
Bartulis, kuris parodė savo ne
paprastus gabumus. Izabelė Ko
vaitė pati sau akompanuodama 
sudainavo: ‘Sudiev Lietuva” — 
Eremino ir “Viena Daili Merge
lė” — Šepsko. Pirmąją koncerto 
dalį baigia visas choras dainelė
mis: “šešios Laivelin” — Si- 
niąus ir “Tu Pasakyki Man Sau
lužėlė” — Šimkaus. Po 15 minu
čių pertraukos, išpildyta operetė
— “Šienpjūtė”. Operetėje daly
vauja visas choras. Vyrų choras 
sudainuoja “Du Broliukai” — 
Šimkaus ir “Tylus Vakaras” — 
Karoso. Merginų choras, vy
rams padedant, sudainavo — 
“Aš Pasėjau Linelį” — Starko 
ir “Augo Kalnelis” — J. Gaubo. 
Eiles — “Tėvynei Su Vilniumi”
— M. Linevičiaus ir “Vilniaus 
Kalneliai”, solistas Bronis Sa
molis, pritariant visam chorui. 
Daina “žalioj Girelėj” — J. 
Gaubo. ir “Lopšinė” — Kuprevi
čiaus, solistė p-lė M. Pikūnaitė. 
Jonas Sedlickas ir Jonas Pranc- 
kūnas išpildė komišką duetą —

, “Gaspadinės sūris”. Visas cho
ras sudainavo “Plovėjas” —Ka
činsko. Programa baigta Lietu- 
. os himnu.

Visa programa užėmė tiktai 
apie valandą ir pusę. Nors ir ne- 

, ilga programa, bet įvairi ir ge
rai išpildyta, kas suteikė klau
santiems malonumo ir nebuvo 
nuobodus. Kadangi lietuviai per 
amžius mylėjo dainą, todėl tas 
vakaras ir buvo skirtas dainai, 
nes per dainą ilgais Rusų ver
gijos laikais tiktai buvo išlaiky
ta lietuvybė ir močiutė prie ra
telio daina augino savo vaike
lius. Todėl lietuvis ir myli dainą 
ir, kolei tiktai lietuviška daina 
skambės pasaulyje, tolei lietu- 
vvs gyvuos.

SPECIALIS D1SPENSAS
J. E. Vyskupas James Edward 

Kearney pagerbdamas Lietu
vius Lietuvos Nepriklausomy
bės proga suteikė specialų dis- 
pensą tą vakarą turėti muziką. 
Kaip Airiams yra pavėlinama 
pasilinksminti gavėnios laiku 
per šv. Patriko šventę, taip ir 
L__ _____ _ _ _______ _ _
nės nepriklausomybės proga tą Antrasis leidimas su patai 
padaryti. Vyturys.
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LIETUVOS NEPRIKLAUSO-
i MYBfcS ŠVENTE PAMINĖTA 

DIDINGAI

nors apgailestauja, kad nevisi 
“Daugelis

rai ir moterys, ir sykiu tie, ku-'raitė. Svetainė, kaip iŠ lauko,

jiečių. Aukas, šįmet kaip ir ki- ‘ timai šaliai Rusijai
...... - - . _ J

Pennsylvanijos Žinios

r“ r*-..*

giau negu iš pradžių ma 
nyta. Tie, kurie užsisak* 
pirmąsias knygas, taip jo 
mis patenkinti, kad ne ku 
rie su entuziazmu jau ra 
gina savo draugus taip pa 
pamėginti perskaityt nori 
kelis puslapius į dieną, ku 
rios nors geros lietuviškoj 
knygos.
Seniems ir naujiems skai 

tytojams šiuomi praneša 
ma, kad Skaitymo Komisi 
ja jau yra išrinkusi nauji 
knygą, kuri suteiks užsi 
sakiusiems ne mažai malo
numo. Ji yra Lazdynų Pe 
ledos “KLAIDA”. Tai buj 
skaitymo daugeliui laisvi 
valandų, nes ši pasaka iš 
prieš Lietuvos atgimime 
laikų, turi 372 puslapius 
Jos kaina Kaune yra 7( | 
centų ir už šią pačią kainą 
be jokių extra mokesčių je 
galima įsigyti amerikie 
čiams, siunčiant čekį ai 
money - order į Lithua f 
nian Book - of the - Montt 
CIub, 129 West 88th Str. 
New York City, New York 

Lazdynų Pelėda, kurios 
tikrasis vardas ir pavardė
buvo Sofija Pšibiliauskie- [ 
nė, šią knygą parašė, norė
dama nurodyti tautiečiuo
se esamas klaidas. Kaip 
knygos pabaigoje, apibu
dina Ambrazevičius, “Val
stiečiuose buvo tradicija— 
ieškoti žmonos su dideliu 
kraičiu, su pasoga; ieškoti 
vyro iš gero luomo, leisti' 
dukteris tik už didžialau- 
kio ūkininkaičio, ar net -į 
bajoraičio, nepaisant nei | 
tarpusavio sutikimo, nei | 
asmenybės”, šią tradiciją 
seka ir mūsų svarbiausias i 
apysakoje asmuo, Petras i 
Jonaitis. Sunkiai tėvui, I 
prasiskolinusiu, ūkininku, | 
išmokslintas, jis veda 
prancūzę ir savo gimtąjį 
kaimą bei visus anksty
vesnius idealus pamiršta. 
Kiek tai visa gailesio ir lū
kesio jo tėvams ir kaimy
nams sukelia jam nesvar
bu. Bet gyvenimas visoke
riopai jį sukrečia ir jis jo 
žmonai tipiškai - poniškai 
vergauja, grįžta į kaimą 
liguistas ir neramios sąži-1 
nės vedamas. Čia jis suei
na seniai matytų savo jau
nų dienų draugę Marytę 
Stonaitę, dabar jau gydy
toją ir i 
buojančią kaimiečių tarpe. 
Ir čia prasideda Petro nau
ja kryptimi veikimas — 
revoliucijos organizavi
mas.

Apie knygos turinį ir 
prasmę daug dar būtų ga
lima pareikšti. Lazdynų 
Pelėdos “KLAIDA” dar 
dėlto svarbu perskaityti, 
kad ji yra viena iš pirmu
tinių lietuvių kalboje apy
sakų. Knygos formoje ji 
buvo išleista pirmu kartu 
1909 m. Vilniuje. Pernai, 

lietuviam^ tas buvoleteta*Tėvy- Kau.ne> į1/0 išleista jos

Moderniškame naujame streamlined aluminum traukiny “Eagle 
žiuojant iš St. Louis į Omahą porelė demonstruoją šokį.

[tarpu jaunavedžiai ten dar ir 

gyvena.
Jaunamartės tėveliai yra čia 

gerai žinomi viengenčiai, Ste
pas ir Ona Puteikiai, kurie dar 
turi ir daugiau vaikų.

išmokino ir parengė Teklė Ma
žeikienė. Vaidinime dalyvavo 
Juzė Kašėtaitė, Bronius Bori
sas, Jonas Marcinkus, Kazimie
ras Tamošiūnas, Juozas Mata- 
činskas, A. Trumpaitis, A. Pū
tis, Felicija Zakaraitė, Anielė 
Smolskiūtė. Visa programa pa
vyko gražiai ir liko malonus į- 
spūdys.

Didesnes aukas Vilniaus rei
kalams aukojo sekantieji: Po 
$5.00: kun. K. A. Vasys, Liud
vikas Volungevičius, Viktoras 
Svikla ir Juozas Kamandulis.

Po $2.00: K. Tamulevičius, J. 
Glavickas, B. Pigaga, J. Grigas, 
M. Kirmilienė, P. Lapinskas, A. 
Pūras, J. Struckus, E. Sapkutė, 
J. Puodžiūnas ir K. Reinis.

Po $1.00: O. Mačionienė, D. 
Volungevičius, J. Dvareckas,, 
A. Volungevičienė, A. Jakštienė, 
M. Stelmokienė, A. Nedrveckie- 
nė, J. Balsevičienė, J. Keršis, K. 
Mažeika. M. Milienė, M. Tarnu-’ 
tevičienė, M. Skamarakienė, L i 
Totilienė, K. Meškinienė, J. Šve
dienė, E. Liubinienė, J. Mata-; 
činskas, M. Pinkienė, J. Kuda- 
rauskienė, A. Kudarauskas, J. 
Šiurpa, A. Butkevičius, V. Pū
tis, P. Vaškelevičius, V. Masio- 
nienė, J. Zakaras, J. Pauliukai-Į 
tis, M. Paleckas, Z. Sprindžiū
nas, R. Lukošiūnienė, J. Šiugž- 
dinis, B. Tamulevičius, J. Gru- 
dzinskienė, P. Begonienė, S. 
Galčienė, M. Bakšiūtė, M. Zmke- Į 
vičius, V. Bilinskas, J. Ganis, E.1 
Akstinienė, K. Stakūnienė, J. Vasario 18 d. išvakarėse šv. 
Ciras, V. Kabmskienė, P. Mar- Kazimiero parapijos salėje, 331 
cinkus, P. Kosulis, M. Nedzvec-' Earp St., įvyko apvaikščiojiinas 
kas, L. Baliukonis, A. Adomai- Lietuvos Nepriklausomybės 
tis, T. Saurusaitienė, J. Augus-j šventės. Žmonių minias sutrau-,------------ ---------—o._ r—. —
tinavičius, M. Bartkevičius, L kė garsusis kalbėtojas, profėso- nyčios, šv. Grabo kapuose. Jos 
Pigaga, K. Kirminas, M. Ščig-jrius dr. Kazimieras Pakštas, o Į nuliūdusiėms vaikams ir vyrui, 
linskienė, A. Kasparienė, V. taip pat ir parapijinės mokyk- 
Buda, V. Keršis. J. Pigaga, A. los Seselės Kazimierietės su mo- 
Tamulevičius, P. Šilanskis, J. kyklos vaikučiais, kurie vaidino 
Katinas, P. Aikšnoras, V. Gin- labai gražų veikalėlį “LIETU- 
kus, S. Aleksandravičius, B. | VA”. Buvo ir “drylių” bei šokių, 
Tumosas, J. Virbašius. kun. J. kuriais tiek publika stebėjosi, 
Bakanas, P. Pėlvienas ir M. Bu- kad sunku išreikšti to viso 
rokienė. R. ’ džiaugsmą. Niekas nesitikėjo,

kad mokytojos Seselės tiek įdė
tų meilės ir pasišventimo dėl tė-

Vasario 25 dieną Federacijos 
33 skyrius su klebono kun. K. 
A. Vasio pagelba surengė Lietu
vos Nepriklausomybės 22 metų 
paminėjimą. Iškilmės prasidėjo 
po pietų 3:30 valandą pamaldo
mis bažnyčioje. Prie įstatyto 
šš. Sakramento sugiedota — 
“Dievas mūsų prieglauda, Šven
tas Dieve” ir sukalbėta Rožan
čius už tėvynę, po to palaimini
mas su ŠŠ. Sakramentu ir ant 
galo “Te Deum laudamus”. Po, 
pamaldų visi susirinko į bažny
tinę salę. Salė buvo pilnutėlė 
žmonių. Salėje pradėjo progra
mą Lietuvos ir Amerikos him
nais, paskui choras sudainavo 
keturias dainas: Gedimino mar
šas. Apsaugok Aukščiausias, 
Ant kalno klevelis ir Žalioj lan- 
kelėj. Po to sekė vaikučių dri- 
lius, dainos ir sveikinimai; 
jiems vadovavo seselės Kazimie- 
rietės. Buvo tai įspūdingas vaiz
das.

Iškilmių vedėju buvo pats kle
bonas kun. K. A. Vasys. gi va
karo kalbėtojais buvo kun. K. 
Urbonavičius, adv. A. Mileris ir 
studentas A. Dranginis. Kalbė
tojai vaizdžiai nupiešė Lietuvos 
reikšmę, progresą ir šiandieninę j 
padėtį. Ypatingą domę kreipė į 
Vilnių ir jo apylinkes. Po kalbų 
parinkta Vilniaus reikalams au
kų. Iš viso salėje ir prie bažny
čios durų surinkta $171.23. Vė- kalaujama, visi nepiliečiai, vy- kime sekretoriato p-lė O. Ungu- 
liaus iš laidotuvių a. a. Marijo
nos Jonienės per Petrą Bagdį i tie turi jau pirmus popierius y-1 taip ir vidaus pusės papuošė K. 
priduota $2.10. Tokiu būdu viso Į ra kviečiami į šias prakalbas. Dryža. Kalbėtojus ir chorą pa
sukų susidarė $173.33. Visos Bus išaiškinimas ir nurodymai,, rūpino dvasiškija. Vakaro vedė- 
aukos bus pasiųstos Vilniun per (kaip piliečiu lengviausia tapti ju buvo vietos klebonas kun. I. 
Federaciją.

Po aukų rinkimo programą 
baigė eilėmis “Tėvynė” • 
Katiniūtė. “Lietuva dar nepra-, 
žuvo” — Ieva Jezukevičiūtė ir J ausimteresavę šiuo 
galutinai vaidinimu “Su šiuo' 
ženklu pergalėsi priešą”, kurį! naudos.

SVARBIOS PRAKALBOS
Sekmadienį. Kovo 10-ta d., vynės Lietuvos, kad tikrai įver- 
m„ 4:00 vai. po piet. Amen- t^lua Nepriklausomy-

kos Lietuvių Politikos klubas Ms sventę' 
prie Aušros Vartų parapijos Malonn P^taĮnti garsų kai- 
rengia svarbias prakalbas natų- l>rof- *' K' Pakšti*' ku-
ralizaeijos klausimu bažnytinėj ris Sražiai "“švietė Lietu- 
salėje vos Pad®ti- Žmonių buvo labai

Kalbės Massachusetts Vatety. .<’»'«• > visi buv0 Patenkinti, 
bės, Wotcesterio sekcijos Imi- j 
gracijos Direktorius ponas Wil-1 Vasario 18 d., suruošė Krikš- 
liam F. Kelleher. , čiemių Sąryšys, Federacijos

Kadangi šiais laikais yra taip i skyrius, šv. Kazimiero parapi- 
svarbu įsigyti pilietybės popie- jos salėje, vadovaujant visų tri
nus ir ateityje gali būt ir rei- jų parapijų klebonams. Susirin-

ir taipgi klausimų atsakymas. Valančiūnas. Pirmiausias didy- 
Dabar yra laikas įgyti pilie- sis parapijos choras, vadovybė- 

— Julė tybės popierius, bet ne tada, ka- je muz. J. Mrckūno, sugiedojo 
Lietuva dar nepra-,da bus reikalaujama. Tad visi, Amerikos himną. Programos 

dalyku, vedėjas trumpa įžangine kalba 
šiuo i kviečiami į prakalbas dėl savo perstatė pirmą kalbėtoją svečią 

Kltibo Valdyba, misijonierių kun. K. Matulaitį. 
Kalbėtojas, išdėstė Lietuvos 
praeitį ir pasižymėjimą bei nu- 

j veiktus darbus kūrimosi laikais. 
Toliau vedėjas perstatė kalbė
toją prof. dr. K. Pakštą, kalbė
tojas savo didinga kalba it gra
žiomis mintimis nušvietė Lietu- 

; vos politinę padėtį. Baigdamas 
jis pagyrė publiką už skaitlingą 
dalyvavimą, ypatingai scenos 
vaikučius, kurie aiškiai lietuvių 
kalba suvaidino, vadovybėje 
mokytojų - Sesučių Kązimierie- 
čių vaizdelį “LIETUVA”. Aukų 
surinkta Vilniečių reikalams 
$54.00. Aukavusių vardai bus 
vėliau paskelbti spaudoje. Vaka
ro iškilmes užbaigdami ir ati-

MALONĖKITE PRISIŲSTI MAN 
FOLDERĮ, LIEČIANTĮ 

SAVINGS BANK 
LIPE INSURANCE 
VARDAŠ....

* TAUPYK PASTA* 

BOSTON‘"ST” 
PENIMY 
SAVI MG S BANK 

1365-1375 Washington Street, Boston, Mass.

duodami Lietuvai pagarbą, cho
ras ir visuomenė sugiedojo Lie
tuvos himną. K. Dryža.

MIRTIES AUKA 
A. A. ONA JACKIENfi 

Pasižymėjus veikėja ir ilga-, 
metė “Darbininko” skaitytoja,: 
a. a. Ona Kleinotaitė - Jackienė 
mirė 26-tą vasario. Ji palaidota 
kovo 2 d. iš Šv. Jurgio par. baž-

“CARD - PARTY” VAKARAS
Sekmadienį, kovo 3 d., vado

vaujant veikėjai panelei Natali
jai Mockeliūnaitei, vienas spie- 
tis vietinių veikėjų suruošė 
“Card - Party”. Vakaro pelnas 
Šv. Jurgio parapijos ir vietinių 
mokytojų Sesučių vienuolių 
naudai. Jurgietis.

Ištekėjo Pasižymėjusi Daininin
kė P-lė Felicija Puteikiūtė. 
Įgijus bažnytinį leidimą vieti

nė pasižymėjusi damininkė, pa
nelė Felicija Puteikiūtė su Mr. 
James Donovan’u vasario 14 d. 
susituokė vienoje Atlantic City, 
N. J. katalikų bažnyčioje.

Šv. Kazimiero par. bažnyčioje 
misijos vas. 2 — 25 dd. užsi
baigė. Misijas skelbė kun. dr. 
K. Matulaitis. Daug žmonių pa
sinaudojo Dievo malonėmis. Lai 
Dievas laimina visus misijonie- 
rius. Atsiminkime savo maldose 
visus Dvasios Vadus, kurie mus 
veda į Dangų.

Buvęs Misijose.

psalmę — “Dievas Mūsų Prieg- 
__________ lauda ir Stiprybė”. Šventas Mi-

Kovo 9 d., 7 vai. bus laikomos šias atnašauja kun. Pranas J. 
šv. mišios 10 metų mirties su- Valiukas, o pamokslą pasakė 
kaktuvėms paminėti už šv. Juo- klebonas kun. Jonas M. Bakšys, 
zapo parapijos gerąjį buvusį Pamokslininkas 
kleboną, kun. Siaurusaitį. Tą kad šiais metais daugiau drau- 
pačią dieną, 7:30 vai. trims mė- SUU narhi dalyvauja pamaldose, 
tiesiams sukakus bus atnašautos 
šv. Mišios už toj pačioj parapi- lietuviai dalyvauja.
joj dirbusį kun. Vaškelį. Abe- šiandieną lietuvių tarnauja sve- 
jos šv. Mišios užpirktos parapi- timiems dievams, tarnauja sVe- 
jiečių. Aukas, šįmet kaip ir ki-timai šaliai Rusijai ir tokie 
tais metais, surinko ponia Ona žmonės, kad ir lietuviais save 
Jakštienė.

Tai labai pagirtinas parapi
jiečių toks prisiminimas savo 
geradarių dvasios vadų. Korės?.

| vadina, yra niekas daugiau, kaip 
tik išgamos. Išgamos vardas yra 
labai baisus, ir nė vienas lietu
vis neturėtų išsižadėti savo tė
vynės ir tarnauti svetimiems. 
Kiekvienas, kuris išsižada savo 
tikros tėvynės, ją apleidžia ir 
jos negerbia, turės atsakyti 
prieš Dievą, nes Dievo noras 
buvo, kad būtų tautos ir kiek
viena gyvuotų. Patsai Kristus 
mylėjo savo tautą”. Po mišių

ROCHESfER, k T.
PAMINĖTA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBE

Sekmadienis, vasario 25 d. Vi
sų nuotaika pakilusi ir kiekvie
nas, kuris tiktai jaučia esąs lie
tuviu eina į šv. Jurgio par. baž- Į įvyko palaiminimas ir paskui 
nyčią dalyvauti pamaldose už bažnyčioje atgiedotas Lietuvos 
tėvynę, jos 22 metų neprikišu- * himnas. Vienas peiktinas įvykis, 
somybės sukakties proga. * tai tuojau po palaiminimu ir 

10:30 vai. rytą, pp. Juozui prieš sugiedant Tautos himną, 
Baranauskui nešant Amerikos' kaikurie žmonės pradėjo eiti iš 
vėliavą ir Ant. Žiemiui nešant bažnyčios. Nežinia, ar čia nesu- 
Lietuvos trispalvę, vyriausiam pratimas, ar tiktai apsileidimas 
maršalui p. Petrui Krajeriui ir puikybė, šiais neramiais lai- 
vadovaūjant, moterų ir vyrų kate kuodaugiausiai reikėtų bū- 
draugijos žygiuoja iš parapijos ti Dievo namuose ir pasimelsti, 
svetainės į bažnyčią, kur šv. ■ kad ateitų ramybė, o tą ramybę 
Cecilijos choras, vadovaujant ■ tiktai gali duoti Ramybės Kuni- 
p-lel Izabelei Kovaitei,

Štai gera naujiena vi
siems, kurie ištroškę gerų: 
lietuviškų knygų, visiems,: 
kurie mylėtų praleisti vie
ną - kitą valandą, beskai
tant kurią nors įdomią pa
saką, visiems, kurie gerbia 
savo gimtąją kalbą ir gė- 
risi tos kalbos nepaprastu 
skambėsiu.

Keli mėnesiai atgal, bū-, 
rys knygų mylėtojų suor
ganizavo skaitymo draugi
ją vardu Lithuanian Book- 
of-the-Month Club, kurios' 
tikslas yra partraukti iš 
Lietuvos pačias geriausias 
bei įdomiausias knygas ir 
jas praplėsti po visą Ame
riką už žemesnes kainas 
negu pavienys asmenys te- 
beįstengtų jas patys parsi
traukti. Pasirodo, kad 
knygų mylėtojų yra dau-

a1

, danar jau gycty- j 
stropiai besidar-I 
a kaimiečiu tarpe. 1

syta rašyba.
“Kas užsisakys “KLAI- 

” — klaidos nepada
rys”. Skaitymo Komisija

Juozas Kaslmkas
Ine.

Laidotuvių birektorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Wd$htngton Bhrd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dčl visokiu reikalų.



Penktadienis, Kovo 8 d., 1940 DARBININKAS

LDS STUDIJŲ RATILIAMS
AMERIKOS VYSKUPŲ RAŠTAS

“Bažnyčia ir Socialinė Tvarka”

3. Nuosavybė

Lenkiją Pražudė Jos Vadai Filo de patrujo.

Boston Sunday Post” I ir nepasisekimus. Labai 
bendradarbis p. John Ban- j lengva tai padaryti. Bet, 
try kovo 3 d. laidoje labai 
aiškiai ir teisingai nušvie
čia Lenkijos nelaimę. Jis 
savo straipsny j įrodo, kad 
Lenkija žuvo, nes neturė
jo ištikimų vadų. Didžiau-

Bažnyčia visada teigė, kad žmogus turi teisę ture- siu kaltininku esąs Smig
ti nuosavybę, ją palikti kitietas ar ją paveldėti. Ir mes ly.Rydz jis tikrinęs Ang- 
taip rūpestingai gynėme šią teisę, kad net buvome ap- ir Prancūzijai, kad bė 
kaltinti, jog užtarėme turtuolius prieš beturčius. Baž- jokios iš kitur pagalbos 
nyčia moko, kad teisė turėti nuosavybę yra pagrįsta Lenkijos kariuomenė gali 
prigimties įstatymu, kurio leidėju yra pats Dievas. sumušti Vokietijos kariuo- 
Prigimties įstatymu žmogus turi aprūpinti save ir sa- menę Prancūzija Siūliusi 
vo šeimą, bet tai jis tegali tinkamai atlikti, jei yra į- Lenkijai karo viršininkus, 
steigta privatinė nuosavybės santvarka. ' Smigly - Ridž HCprisi-

Labai svarbu žinoti, kad nuosavybė turi dvejopus ėmęs, ir pareiškęs , kad 
savumus, žiūrint kam ji tarnauja, atskirų žmonių ar jam nereikalinga militarė 
bendrą jai gerovei. Paneigimas atskirų žmonių nuosa- pagalba sumušti Vokie- 
vybės veda į vienokią ar kitokią socializmo bei kolek-| ėįus jįs turįs milijoninę 
tivizmo tvarką; tuo tarpu paneigimas viešųjų nuosa- į kariuomenę ir neblogą oto 
vybės savumų būtinai veda į savymeiles individualiz- į jajy^ą. 
mą arba į kraštutinio liberalizmo tvarką, kuri atmeta 
visas pareigas ir baigiasi visišku neatsakingumu ki
tiems asmenims ir bendrajai gerovei.

Dvejopas Pavojus
Dabartinėje ekonomijos santvarkoje du dideli pa

vojai gręsia bendruomenei, būtent, pirma, užvaldymas 
nuosavybės ir turtų kontrolė, ir antra, jo bevardis po
būdis sekąs iš kaikurių pramonių ar korporacijų įsta
tų, kuriais atsakingumas bendruomenei yra žymiai 
sumažintas, jei dar visiškai nepaneigtas. Valstybės 
vyriausybė, tų pavojų akivaizdoje, turi taip sutvarky
ti atsakingumą už nuosavybę, kad bendrosios gerovės 
aprūpinimo našta būtų teisingiau padalinta. Toliau, 
teisinių įstatymų keliais ir valdiška priežiūra, vyriau
sybė turi sudaryti tokias sąlygas, kad turtai būtų taip 
padalinti, jog kiekvienas bendruomenės narys tikrai 
ir teisingai galėtų įsigyti medžiaginių gerybių, kiek 
reikalinga jo pragyvenimui. Tačiau reikia pasakyti, 
kad ne viena vyriausybė turi šitokią pareigą, kaip vė
liau iš mūsų rašto paaiškės.

Valstybės Pareiga
Pijus XI sako: “Kad šiame reikale žmonės turi 

žiūrėti ne tik savo atskirų interesų, bet ir bendrosios 
gerovės, aiškiai eina iš nuosavybės atskirų žmonių ir 
bendruomenės savumų, šias pareigas atskirais atve
jais tiksliai apibrėžti, kai tai reikalinga, ir kai pati pri
gimtoji teisė tai nenustatė, turi tie, kurie veda valsty
bės reikalus. Dėl to viešoji valdžia, pasiremdama pri
gimtąja ir dieviškąja teise, gali tiksliau nustatyti, kas, 
turint galvoje tikrus viešosios gerovės reikalus, yra 
leistina arba neleistina turtų naudojime tiems, kurie 
jų turi”.

Taigi socialinio teisingumo dėsnių įvykdymui la
bai svarbi priemonė yra valstybės vyriausybė. Kaip 
Pijus XI sako, kad “valstybės vyriausybė turi pareigą 
tvarkyti nuosavybės naudojimą ir su bendrąją gerove 
derinti. Tuo valstybė neslegia, bet apsaugo nuosavy
bę”.

Nuosavybė ir Darbas
Aišku, jei kiekvienas žmogus dirbtų arba savo že

mę, arba savais įrankiais ir savo pramonėje, tai nebū
tų darbo klausimų. Tačiau savisamda nėra dabartinės 
ekonominės santvarkos ypatybė. Įvedimas mašinų fa
brikuose ir ypatingai smarkus gamybos pagreitinimas 
iškėlė atskirą dvasią, sukurdama darbui naujus klau- 
simus.

Atvirai pripažįstame, kad šių dienų industrija ne
mažai turto sutraukimo reikalauja, bet nepripažįsta
ma, kad sutelkimas nuosavybės ar valdymo yra reika
lingas bei naudingas bendrajai gerovei. Tačiau kapita
lo sutelkimas ir daugybės darbininkų samdymas suda
ro naujus ir labiau neasmeninius santykius tarp darbo 
ir kapitalo. Čia yra klausimas apie teisingą pajamų 
padalinimą tarp tų, kurie teikia kapitalą ir tų, kurie 
duoda savo darbą.

I

geležis ir daugelis kitokių 
gaminių — pabrango dvi
gubai. Ūkininko reikalai 

: pasunkėjo. O samdiniai, ū- 
kio darbininkai — nebeži
no už kokią algą šiemet!

Mat
. i

Istorinė Žiema. — Ką kalbėjo 
termometras ? — Susirūpinę 
laukia pavasario. — Karo bė

dos. — Ko visi taip bijo?
žiemužė balta, žiemužė 

šalta! — niūniuoja dažnas 
kaimietis. Ir ne be reikalo: reikės pasisamdyti?
— šiemet žiema Lietuvoje pinigu nežinai, ar visa ko 
istorinė! Iki Kalėdų dar benupirksi? Už tad, dau- 
šiaip be taip, bet po Nau- gelis vietoje pinigo derasi 
jųjų metų žiema stačiai į- daugiau grūdų, linų, vilnų 
siuto! Ir kur tu galėjai ti- ir naminio audeklo... 
kėtis Lietuvoje prieisiant Vieno dalyko visi imtinai 
iki 363 — 40° laipsnių Cel. i bijosi, tai Sovietų letenos, 
žemiau nulio! Tai jau nebe Visi žino ir jaučia jų įtakos 
Lietuviški šalteliai, bet Si- artumą; neaiškūs tikslai— 
biro, kur nors prie Lenos jų įgulų įsikūrimas pas 
ar Amūro baseinų... Tai mus?... Vis neramina eilinį 
jau, kaip kas išsireiškė — pilietį. Ir tie, kurie, Sovie- 
tikri poliariniai šalčiai!...

Keliai tušti. Rodos žmo- tylo, ir draugų, matyti, vi- 
nės išmirę ar sulindę į gi- sai nebelaukia, 
liausius užpečkius! Gyvu- Susisiekimas nekoks, 
lių tvartai šalti, gyvuliai Nesenai atėjo ilgai lauktas 
beveik serga: karvės šieno, paštas iš J. A. Valstybių, 
kiaulės miltų — nebeėda. “Darbininkas” ir “Drau- 
Ckininkai ir šeimininkės, i 
ne juokais susirūpino!..

Bet čia gal dar ne visos laikraščių Lietuvoje lau- 
bėdos: Laukuose šaknia- kiama dabar labiau, kaip 
vaisių kaupai; Toliau:—bile kada. Mat ten yra to- 

laurų 3ei kam tekę Pareitą į kių dalykų, kurių Lietuvos

rodos, lenkai turėjo pasi
mokyti. Jeigu buvusieji 
vadai padarė nedovanoti
nų klaidų, tai dabartiniai 
vadai neturėtų daryti nau
jų klaidų. ,

p. Bantry pripažįsta, kad 
lenkų įsibriovimas į Lietu
vą 1920 m., tuoj po pasira- Į 
šymo Suvalkų sutarties, ir 
užgrobimas Vilniaus buvo 
tai skaudus Lenkijai įvy
kis pasaulio akyse.

Vadinasi, pripažįstama, 
kad lenkai sulaužė sutartį 
ir smurtu pavergė Lietu-1 
Vos sostinę Vilnių. Per 19 
metų lenkai terorizavo lie- 
tuvitis Vilniaus krašte. 
Lenkija tapo perblokšta. 
Tūkstančiai lenkų atbėgo 
į Lietuvą. Lietuva juos pri
glaudė. Bet lenkai nedė
kingi. Jie slaptai ruošėsi 
Vilniuje padaryti sukilimą 
prieš Lietuvą.

Ar galima pateisinti są
mokslininkus? Jeigu Len
kijos buvusioji diplomati
ja “neužsitarnavo L—, .. - .. ...............

' vainiko”, tai neužsitarnau- vasar4 keliaut pagal nau- laikraščiai, nei radijas ne- 
ja nė tie lenkai, kurie vai- ūkininkų vienkiemius, j skelbia. .

kisti, k Rot m

I
t

tais gėrėjosi — dabar nu-

Jaime Velez-Perez, Colum- 
bia Generalis Konsulas, 
New Yorke, kaipo svečias 
atsilankė viešbuty Asto- 
ria, kur buvo surengta ar
batėlė sąryšy su Ispanijos 
ir Lotynų Amerikos labda
rybe.

“Bet kas atsitiko? Kada 
kirto smūgį, pasirodė, kad 
Lenkijos armija buvo ne
mobilizuota ir nepasiruo-’ 
susi”, rašo p. John Bantry. 
Vokiečiai sunaikinę Lenki
jos orlaivius į dvi dienas.

Prasidėjus karui, Lenki
jos vadai pabėgo. Sakoma, 
kad po poros dienų karo 
Smigly-Rydz pabėgo ir pa
liko Lenkiją jos likimui.

Lenkų diplomatija prieš 
karą taip pat neužsitarna
vo laurų vainiko, sako p. 
John Bantry. Lenkų įsi
briovimas į Lietuvą ir už
grobimas Vilniaus buvo 
tai žygis, labai skau
dus Lenkijai pasaulio aky
se. Taip pat, užgrobimas 
Čekoslovakijos teritorijos 
tuo momentu, kada tai ša
liai grasino Vokietija, yra 
nepateisinamas žygis.

p. Bantry sako, kad len- 
kų nepateisinami žygiai klausom su kiek
neatsiliepia ant Lenkijos mažesne teritorija. Prieš-! 
visuomenes ir kanuome- bu¥0
nes. Tai es? buvę dviejų ar, mažumų. Lenkija
trijų vyrų darbai, kurie jbuvU3į diktatoriška o ne nepasiliko Lenkijoj Stoti valstybė.
pnes įvykius. Jeigu Lenkija atgautų ne-

Toliau, p. Bantry paša- priklausomybę, tai lai ji 
koja apie Iehkų vargūs ir, nebesva jo ja apie Lenkiją' 
persekiojimus pavergtoje į ‘od morza, do morza”, arba 
Lenkijoje. 1 “marsz do Kovno”, nes ji

p. John Bantry suverčia to ne tik nesusilauks, bet 
visą kaltę buvusiai Lenki- jei ji turi tokius siekius, 
jos vyriausybei, ypač Smi- tai ji neužsitarnauja ne- 
gly-Rydz, už visus žygius priklausomybės.

i

Darbininkas
gas” — už visą mėnesį — 
visa krūva! O Amerikos

tas būtų pastebėjęs —kiek i 
daug naujų ir nemažų vai
sinių sodų yra prisodinta. 
Nes atsirado daug vaisme
džių medelynų, kurie pi
giai aprūpino čiepais vi
sus, kas tik norėjo užsiau-; 
ginti vaisių sodną. Todėl į 
visi sodnų savininkai lau- į

L-I

Darbininkų Unijos
Perdaug dažnai neteisinga pajamų dalis buvo pa

sisavinta tų, kurių rankose yra nuosavybė, arba kapi
talo valdymas; gi tie, kurie tik savo darbą tegali įdėti 
buvo priversti priimti nežmoniškas sąlygas ir netei
singą atlyginimą. Šitokia padėtis atsiranda dėl to, kad 
darbo nustatymas yra vedamas neteisingais dėsniais 
tik savininkų ar kapitalistų naudai. Toliau, tokia padė
tis dar atsiranda dėl to, kad dažnai šių klausimų spren
dime ar nustatyme darbininkai neturėjo balso. Ir dar
bininkui to! neturės įtekmingo balso, kol pasiliks neor
ganizuoti. Kad apginti savo teises jie privalė turėti 
laisvę ir organizuotai vesti derybas per savo išrinktus 
atstovus. Jei neorganizuoti darbininkai yra nėpasiten- 
kinę, tada jiems tėra viena išeitis, būtent, pamesti dar
bą ir taip pajusti didžiausį skurdą, kurį nedarbo metas 
atneša.

naikinama.
Ligšiolinė Trakų apskri

tis žymiai padidinama, nes 
prie jos prijungiami buv. 
Valkininkų apskrities Rū
diškių, Valkininkų ir Ei
šiškių valsčiai. Be to, Tra
kų apskritis neturėjo tin
kamo apskrities centro. 
Dabarą pagal naują per
tvarkymą, Trakų valse, su 
Trakų miestu prijungiami 
prie Trakų apskrities ir 
Trakų apskrities centras iš 
Kaišiadorių perkeliamas į 
istorinius Trakus. Perkė
lus apskrities centrą iš 
Kaišiadorių į Trakus, bus 
sudaryta daugiau galimy
bių Trakams plėstis.

Likusieji Valkininkų ap
skrities Turgelių ir Šalči
ninkėlių valsčiai prijun
giami prie Vilniaus apskri
ties, o Varėnos II prie Aly- 

i taus apskrities, 
į Švenčionėlių apskritis 
r taip pat pertvarkyta. Jos 
šiaurėje esantieji Smalvų 
ir Dūkšto valsčiai prijung- 

! ti prie Zarasų apskrities, 
i nes tų valsčių gyvento- 
‘ jams, susisiekimo ir kt. at- 
į žvilgiais patogiau priklau
syti Zarasų apskrities.

Prie Švenčionėlių apskri- . 
ties prijungti iš Utenos ap
skrities Joniškio ir Saldu
tiškio valsčiai. Ši apskritis 
palikta atsižvelgiant dau
giausia vietos gyventojų 
reikalų, nes panaikinus šią 
apskritį būtų tekę likusius 
jos valsčius prijungti prie 
Utenos ir Vilniaus apskri
čių, kas vietos gyvento
jams būtų sudarę daug ne
patogumų.

Nauja Švenčionėlių aps
kritis yra viena mažesnių
jų Lietuvos aps., tačiau 
tiek plotu, tiek gyventojų 
skaičiumi yra didesnė už 
Seinų apskritį ir maždaug 
prilygsta buv. Zarasų aps
kričiai.
‘ Pagal naują pertvarky- 
Jmą Trakų apskritis turės 
apie 138,065 gyv. ir 311, 
927,80 ha ploto. Zarasų — 
69,178 gyv. ir 154,915,77 ha 
ploto, Vilniaus — 122,835 
gyv. ir 328,590 ha ploto, 
Švenčionėlių — 47,459 gyv. 
ir 150,282 ha ploto.

Be to, tuo pačiu Ministrų 
Tarybos nutarimu Šalči
ninkėlių valsčius pavadin
tas Jašiūnų valsčiumi, Me
dininkų — Šumsko, Nau
josios Vilnios
Linkmenų — Saldutiškio 
valsčiumi, šių valsčių pa
vadinimai pakeisti pagal 
tų vietovių pavadinimus, 
kur dabar yra valsčių būs
tinės. Tuo būdu šias refor
mas įvykdžius, Lietuvoje 
bus 22 apskritys, 261 vals
čiai ir 35 miestai, kurių 12 
pirmaeiliai ir 23 antraei
liai. . z

Bet nuotaika kaime nėra 
bloga. Mat pilvai visų pilni, 
t. y. visi sotūs. Dėl maisto 
Lietuvai dejuoti netenka. 
Duonos, sviesto, mėsos 
bus pakankamai sau, liks 
dar ir kitiems. Rūbų taip 
pat — priverps ir priaus ' 
motinėlės ir sesutės. Ir ; 

i šiek tiek susispaudę — gy
vensime!...

Vienas dalykas mus jau
dina: — tai didelis užjūrio 
brolių susirūpinimas Lie-' 
tuvos rūpesčiais. Mūsų 
ryšiai ne silpnėja, bet stip
rėja. Rašykite ir laiškus 
artimiesiems į Lietuvą. Ko Į 
kito, nereikia! Laiškas, ne 
dolerio vertas!

Jai laikai nenurims, bet

gydami Lietuvos duonelę, 
ruošėsi sukilti prieš savo 
maitintoją.

Taigi ne tik buvusieji 
Lenkijos vadai kalti dėl 
Lenkijos nelaimės, bet ir 
žymi lenkų tautos dalis.

T Lenkai gal nors dabar iš-_______
moks kaip reikia gerbti kįa neramiai pavasario. Vi- 

, duotą žodį, negrobti sveti- sį (Įar atsimename 1928 —
29 metų žiemą. Tuomet 
šalčio buvo iki 33° Celsi
jaus, o dabar — visas 403! 

Teko būti Sibire, kur ne- 
sėjama žiemkenčių, nėra 
nė vaismedžių: — obelių, 
kriaušių, slyvų. Ten sala 
kasmet iki 403 žemiau nu
lio. Nejaugi tiek triūso ir 
rūpesčio nueitų niekais?..
— “Šalčius išjudino —eis tarptautiniai dar-keb- 

Sovietų - Suomių karas”—lyn, — tai ateinantį pava- 
juokiasi kai kas. Bet ir ' sarį ir visarą, svečių iš A- 
sniego yra ir didelių pus- merikos — taip ir nelau- 
nynų. Kaimo vaikai, nebe-’kiame. Nes Atlantike, 
lankė mokyklų ištisomis • plaukiojančios įvairių rū- 
savaitėmis. Tik laimė, kadį šių pabaisos, neleidžia net 
didieji šalčiai truko kokias i laiškais liuosai susižinoti, 
septynias dienas ir dar su 
pertrauka.

Kiti rūpesniai — tai ne
ramūs laikai. Nežinom, ką 
gali duoti pavasaris arba 
vasara? Dėkoja Dievui 
kaimietis, kad dar mūsų 
tėvynėje ramu. Bet karo 
metas — stipriai jaučia- 

Į mas. Duonos, sviesto, mė- 
l sos — pilna ir nebrangu, 
; bet audiniai, batai, odos, parašysiu

mų žemių, nepersekioti ir 
| nekankinti mažumų.
I

p. Bantry sako, kad Ali- 
jantams laimėjus karą, 
Lenkija gali tikėtis nepri-

Principų Reikalingumas
Kad pagerinti tą būklę, reikalinga priimti, pir

miausia, teisingus principus industrijos pajamų pada
linimui. šiė principai tūri būti ekonomiškai sveiki ir 
doroviniai teisingi. Toks nusistatymas, kad darbinin
kui tik tiek reikia atlyginti, kiek jam reikalinga palai
kyti savo jėgas ir panaujinti save naujose darbo žmo
nių kartose, yra žiaurus, be jokios pagarbos žmogiška
jam kilnumui ir priešingas bet kokiam socialinio atsa
kingumo jausmui. Tiesa, šitas nusistatymas niekada; 
nebuvo plačiai priimtas, bet gyvenimo praktikoje taip 
dažnai panaudojamas. Laisvos varžytinės yra veda-i 
mos: darbininkas reikalauja didesnio atlyginimo, gi1 
darbdavys tesutinka jam mokėti mažiausį. Ir taip dar-' 
bininkas yra laikomas, kai koks daiktas, o ne žmogus, i 
ir dažnai jis priverstas yra priimti pasiūlytą atlygini- j 
mą, nežiūrint savo ir savo šeimos visų reikalų. Pagal ■ 
šią nedorą nusistatymą ir praktiką nei dabarties pa ja-! 
mų pakankamumas nei ateities saugumas neatsižvel-- 
gia į darbininko atlyginimo nustatymą. Šitoks misis-į 
tatymas yra priešingas socialiniam teisingumui ir 
Krikščionybei, nes jis paneigia socialinį atsakingumą 
ir Krikščionybės dėsnius, o jų vietoje stato savymeilė 
ir prievarta.

Klausimai Apsvarstymui

o ką jau bekalbėti apie 
žmones ir svečių ekskursi
jas. Todėl nors daugelis 
mūsų brolių norėtų aplan
kyti Vilniaus Aušros Var
tus ar Gedimino kalną — 
turės tuos pageidavimus ir 
norus atidėti ramesniai a- 
teičiai.

Iki pasimatymo broliai, 
sesutės! — Kol kitą syk

Vilniaus SritiesSuskirslymas
Į Dabar Lietuva Turi 22 Apskritis
l Valkininkų apskritis pa- 
, naikinama. Trakų apskri
tis žymiai padidinama ir 
apskrities centras iš Kai
šiadorių perkeliamas į: 

į Trakus. Turgelių ir Šalčin- 
I kėlių valsčiai prijungiami 
prie Vilniaus apskr., o Va
rėnos II prie Alytaus.; 
Švenčionėlių apskr. du vai-j 
sčiai prijungiami prie Za
rasų apskr. Utenos apskr. 
du valsčiai prijungti prie' 
Švenčionėlių apskr. Keturi 
valsčiai pavadinti naujais 
vardais. Dabar Lietuvoje 
bus 22 apskritys.

Kaip žinome, Vilniaus 
kraštas Ministrų Tarybos 
nutarimu buvo suskirsty-

I

1. Kokias teises Žmogus turi į nuosavybę ?
2. Kokios yra valstybės pareigos į nuosavybę ?
3. Ką darbininkai tūri daryti, kad turėtų balsą turtų

padalinime?
4. Ar darbdaviai pagal teisingumą atlygina darbinin

kams?

v •

tas į 20 valsčių, ir iš jų su
darytos trys apskritys: 
Vilniaus Švenčionėlių ir 
Valkininkų.

Tačiau šis suskirstymas 
apskritimis buvo laikinas.

Dėl to, Ministrų Taryba, 
atsižvelgdama Vilniaus 
krašto geografinės padė
ties susisiekimo, ekonomi
nių, kultūrinių reikalų ir 
kitų gyv. patogumų, turė
dama galvoje gretimas ap
skritis, sausio 25 d. nutari
mu priėmė naują Vilniaus 
krašto administracinio pa
dalinimo suskirstymą.

Šiame naujame adminis
traciniame padalinime 
Valkininkų apskritis pa-

v •

Mickų ir
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

šytas veikalas yra išverstas ir, 
lietuvių kalboje. Išvertė mūsų 
parapijos kleb. kun. S. Kneižis.

LAIKNCE, MASS.
Šv. Pranciškaus parapijos 

choras, vadovaujant muz. P. Sa- 
kui, kovo 3 d., turėjo suruošęs 
religinį koncertą. Jis buvo paį
vairintas daktaro Libbey orkes
tru ir Kolumbo Vyčių Glee 
Club, kuriam irgi vadovauja 
muz. P. Sakas. Buvo sugiedota 
solo. Koncertą galima pripažinti 
pilnai nusisekusiu. Klausytojai 
tikrai buvo sužavėti “Inflamma- 
tus”, Ressini, ir “Gailia”, Gou- 
nod. Kažkodėl mūsų žmonės ne
gana įvertina gražius dalykus. 
I šį koncertą buvo leidžiami vi
si be jokios įžangos. Žmonių su
sirinko palyginamai mažai. Ko- 
lektoje surinkta arti $30.00.

; kun. Masiulio, jaunimo organi
zatorius, atvyksta iš Brooklyn, 

, N. Y. atvelykyj, kovo 31 d.
I

Kazimieriečiai, kovo 3 d., lai- 
! kė mėnesinį susirinkimą. P-nas 
I F. Krancevičius, kuris dalyvavo 
Naujosios Anglijos Katalikų 
Federacijos seimelyj išdavė ra
portą. Pažymėjo, kad visiems 
laikas stoti į kovą su girtuok
liavimu, kurs žudo visus, o ypač 
jaunimą.

Pirmadienį, kovo 4 d. Moterų 
Sąjungos 27 kp. susirinkimas 
neįvyko dėl lietingo ir audringo 
oro. Sąjungietes susirinks penk
tadienio vakare, kovo 8 d., po 
pamaldų, parapijos svetainėje.

Sekmadienį, kovo 10 d., Šv. 
Jurgio par. svetainėje įvyks 

■ Naujos Anglijos Lietuvių Soda- 
liečių pirmininkių ir valdybos 
suvažiavimas. Iš Hartfordo at
vyksta p. Adelė Manikaitė, 
Hartfordo Sodaliečių pirminin
kė ir apskričio raštininkė.

Sekmadienį, kovo 10 d., Šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje

Kailiniai Nupigintomis Kainomis
Artinantis pavasariui, I. J. Fox, didžiausia moteriškų kailinių firma 

Amerikoje, nori padaryti daugiau vietos savo krautuvėje dėl audeklinių, 
pavasarinių moteriškų drabužių, už tai nori kuogreičiausiai išparduoti li
kusius kailinius už labai sumažintas kainas. Pasirinkimas yra didelis ir 
platus. Dabar yra patogiausias laikas įsigyti kailinius pavasario sezone, 
nes jų kainos pasakiškai sumažintos.

Sekant laikraščius, galima spėti, kad Europos karas užsitęs gana il
gai — reiškia drabužių ir kailinių kainos gali pakilti dvigubai. Taigi, į- 
sigykite kailinius dabar, kada jie yra pigūs.

I. J. Fox krautuvėje galite kailinius nusipirkti su labai mažu įmokė- 
jimu, o likusį balansą mokėti pagal savo kešenės. Ateikite ir perstikrinki- 
te, kaip pigiai ir lengvomis sąlygomis galite kailinius įsigyti.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų 
lietuvis šios firmos atstovas BERNARDAS KORAITIS, kuris yra kailinių 
ekspertas. Per jį pirkdamos sutaupysite 10 nuošimčių.

f*
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Sodalicija, kovo 10 d., 6:00 
vai. vakare, bažnytinėje svetai
nėj suvaidins religinio turinio 
veikalą “Motina Sopulinga”. 
Režisuoja kun. J. Skalandis.

Apaštalystės Maldos draugi- įvyks Šv. Vardo draugijos ben- 
jos susirinkimas Federacijos 
seimelio raportus išdavė p-lės 
S. Kaziliūnaitė ir O. Akstinaitė. 
Jos smulkmeniškai apibudino 
seimelio eigą ir nutarimus. Na
rės buvo pilnai patepkintos.

dra šv. Komunija laike 8 vai. 
ryto šv. mišių.

t1
O •*’

Vaikučių draugija, ACSF, sa
vo mėnesiniame susirinkime nu
tarė mokytis teatrą ir suvaidin
ti

Kovo 17 d. Šv. Jurgio par. sve
tainėje įvyks Sodalicijos ir Stu
dentų vakaras. Bus suvaidintas 
gražus veikalas. Visus 
dalyvauti.

411 WaSHINGTON street 
Boston, Mass.

gegužės mėnesyj. Aušrele.
NASHUA, H.H.

kviečia 
CSN.

gražiai

Kovo 11 d. prasidės misijų sa
vaitė. Vadovaus kun. P. Aukšti- 
kaltnis, S. J. Baigsis Verbų sek
madienį kovo 17 d. Misijos bus 
bendrai vyrams ir moterims.

NORfOOD, MASS.

Moterų Arkibrolija, kovo 3 d., 
bažnytinėje svetainėje turėjo 
“bakery sale”. Kiek pelno pada- į 
rė, neteko sužinot.—

Jaunimas nuo mūsų klebono 
kun. P. M. Juro, sužinojo, kad

Pope Optfcal Co.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
WORCESTER. MASS.

275 Mair. St., Webster, Mass.

• William J. Chisholm :
! GRABORIUS i

i “Asmeniškas Patarnavimas” Į

: 331 Smith St., <
[ PROVIDENCE. R. I. !

Telephone: i
[ Ofiso: Dexter 1952 Į

Namų: PI. 6286 ]

Sekmadienį, kovo 3 d. užsi
baigė šv. misijos Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos bažnyčioje 2:30 į 
vai. po pietų. Misijas vedė Tė
vas Kidykas, S. J.

Žmonės kasdien gausiai susi
rinkdavo klausytis gražių ir tu
riningų pamokslų.

Kun. Kidykas, S. J., užbaigęs 
misijas, tą pačią dieną išvyko į| 
New Yorką, kur Apreiškimo lie-l 
tuvių par., Brooklyne, skelbia 
misijas.

Detroito Žiniosbar atsirado geros valios para
pijiečių, kurie įtaisė bažnyčiai 
auksinius vazonus (vases). Vie
nas asmuo aukavo $90.00; Mo- 

i terų Sąjungos 58-tos kp. $30.00.
Už tuos pinigus kleb. kun. nu
pirko 10 auksuotų vazonų. Juos 

'matysime ant altoriaus per di- 
j desnes bažnyčios šventes. Pirmą 
kartą pamatysime Velykų šven- 

, tėse.
Taipgi Apaštalystės maldos ir 

Tretininkų draugijos nupirko 
reikalingus bažnytinius rūbus. 
Aukų sudėjo apie $50.00.

THINK!
Are you putting up with year 
oid beati^g system 
beeduse ycj ha*en t 
heard of the e«d«- 
sive Cross^an 

"which
f 

'taures no X 
'eady ca$h?” ff

per dieną būriai žmonių atsi-’ 
lanko atiduoti garbę savo Išga-: 
nytojui Šv. Sakramente. Bet 
daugelis mūsų lietuvių brolių ir 
sesučių neatsilanko. Kaikurie 
kai ką priešingai daro, lankosi į 
pasilinksminimo vietas. Gaila I 
mūsų brolių ir sesučių, kad jie' 
taip nutolę. Bet kieno kaltė?, 
Jų pačių kaltė, kad jie per savo 
neapsisaugojimą nuo blogų 
draugų prarado viltį. Praeito 
sekmadienio Evangelija paaiš
kina, kaip Jėzus pamaitino pen
kis tūkstančius žmonių su kele
tą bulkų duonos; ir daugiau 
trupinių surinko, negu buvo iš 
pradžios duonos. Visi Jėzaus 
stebūklai esą priežastis turėti 
viltį. Ką daugiau gali žmogus ! 
reikalauti; bet vis atsiranda to
kių ,kurie praranda viltį.

i
Kuris žmogus praranda viltį,’ 

tas nieko negali nugalėti. Toks 
žmogus niekados neiškyla. Vil
tis žmogui reikalinga kiekviena
me gerame dalyke. Viltis Die- 
vuje palengvina gyvenimo naš
tą. Viltis į Šv. Sakramentą su
vienija žmogų su savo Išganyto- 
jum. Didelis to žmogaus nuos
tolis .kuris patrotija viltį, ypa
tingai viltį į savo Išganytoją.

Šv. Petro parapijos draugijos 
rengiasi prieš Velykas “in cor- 
pore” prie Šv. Komunijos. Sek. 
kovo 10, Šv. Vardo draugijos; 
aštuntą valandą jaunimas ir 
vyrai; devintą valandą vaiku
čiai. Kiekvienam verta šį mėne
sį tą savo pareigą išpildyti. 
Verbų sekmadienį, devintą vai. 
užprašė mišias Susivienymas. 
Laike mišių nariai priims šv. 
Komuniją. Tą pačią dieną bus 

j ir Sodalicijos šv. Komunija. Ki- 
minėti vazonai yra nupirkti, tai 
savo susirinkime nutarė suruoš
ti kortavimo vakarėlį, kad pa
daryti kiek pelno dėl nuperkimo 
gėlių papuošti altorius Velyko- 
se.

Kovo 3 d. įvyko minėtas vaka
rėlis p.p. A. O. Utkų namuose. 
Pelno davė apie $13.00.

1

e 
e 
e 
e

Kovo 3 d. jaunimas 
paminėjo šv. Kazimiero šventę. 
10 valandą ryte, visi suėjo į šv.1 
Kazimiero par. bažnyčią išklau-j 
syti šv. mišių ir priimti Šv. Ko-; 
muniją. Šv. mišias atnašavo kle-' 
bonas kun. dr. P. Liutkus. Pa
mokslą pasakė buvęs tos para
pijos klebonas kun. dr. A. Bru
žas, kuris yra rektorium La Sa- 
lette Seminary, Altamont, N. Y.

Po pamaldų bažnytinėje sve
tainėje įvyko bendri jaunimo 
pusryčiai. Garbės svečiai buvo 
šie: kun. dr. A. Bružas, kun. dr. 
P. Liutkus, teisėjas B. Degesys, 
adv. L. Velička, miesto mokyk
lų slaugė O. Čeplikaitė, grab. J. 
Mikelionis, adv. A. Bakanaus- 
kas, A. Sveklaitė, miesto mo
kyklų tarybos narys T. Grigas, 
J. Bakanauskaitė, J. Grigas, 
mokytojas P. Česnulevičius, 
grab. K. Kazlauskas, choro ve
dėjas S. Virkauskas, vargoni
ninkė R. Atkinaitė. Toastmas- 
teriu buvo Dr. C. I. Umpa. Visi 
garbės svečiai pasakė daug gra
žių kalbelių. Šeimininkės buvo 
p.p. P. Atkinienė, J. Andrukie- 
nė, T. Mitchellienė.

i

F

Sąjungietes sužinojo, kad jau
tos draugijos taipgi skiriasi sau 
laiką.

/ /

Pereitą sekmadienį Lietuvos i 
Vyčių 27 kp. nariai susirinko į į 
Šv. Jurgio lietuvių par. bažny
čią, 8 vai. ryte išklausyti šv. 
mišių ir bendrai priimti šv. Ko
muniją. Šv. mišias atnašavo 
kun. Kidykas, misijonierius.

Po mišių Vyčiai turėjo ben
drus pusryčius viešoje valgyk
loje. Toastmasteriu buvo p. A. 
Misevičius.

Pirmadienį įvyko jaunimo 
draugijos susirinkimas. Nors 
draugijoj narių nedaugiausia, 
bet energijos netrūksta. Nutar
ta tuojaus po Velykų surengti 
vakarėlį. Vakarėlis įvyks pirmą 
savaitę balandžio mėn., nes sa
vaitė po Velykų kas dien užimta. 
Nariai apsiėmė pavėžyti Grand

IN8TALLA MOOERN 

HEATING SYSTEM 
N0W and...
Mke jnr FIRST smH 
Monthly payment of $5 n

OCTOBER lot
Take ad»««tate ef »h« n- 
teendiaz offer whilt ear erkes 
are lewest, labor is steatifs! 
ari INKILE WE CAN STILL 
OFFER THIS UNIOUE PLAK.
This Plas Alse Applies 

to Oil Baram!

SĄJUNGIETES VYKS PAMA
TYTI ‘PILOTE S DAUGHTER’

Kovo 14 d. Moterų Sąjungos 
27 kuopos narės ir šiaip asme
nys, viso apie 30, vyks pamatyti 
vaidinimo “Pilote’s Daughter”, 
Roxbury. Šis kun. Kenzel para-

DRAUGIJOS DARBUOJASI
Mūsų parapijiečių tarpe atsi

randa dažnai žmonių, kurie, ma
tydami reikalą, nuperka bažny
tinių reikmenų. Pavyzdžiui, da-

t

Girdėjau, kad 58-ta kuopa ren
gia vakarėlį sekmadienį, kovo 
31 d., 3 valandą po pietų. Pa- Rapids Chorą, kuris po Velykų 
rengimas susidės iš dainų, mu
zikos ir veikalo Trys Mylimos’. 
Gautas pranešimas, kad žada ir 
iš kitų kolonijų atsilankyti. Va
lio, Sąjungietes!

atvyks į Detroitą koncertuoti, 
priežiūroj kun. Venikaičio.

■GROSSMATA,
■ OUINCY, MASS,

l NAME ..
J STAKT
•crrv ..

• h»»e yeee represemnivo 
J littpact my hcetinf sytltm as M
• cM>«at>ea co me.

LDS 65-ta kp. gražiai darbuo
jasi. p.p. A. Zautrų, LDS narių, 
sūnus Juozas buvo išvažiavęs į 
kalnus po sniegą su Ski pasi
važinėti, ir užkliuvęs į minkštą 
sniegą griuvo ir koją sužeidė.

Praeitą savaitę mirė P. Kapa- 
žinskienė. Amžiną atilsį.

Artinasi išstatyto Šv. Sakra
mento adoravimas. Kiekviena 
katalikiška bažnyčia, pagal sa
vo išgalės, papuošia altorių ir

Dabar yra dr. C. Umpos prie
žiūroje. Linkime greitai pa
sveikti. EPSN.

GROSSMAN^S

130 Granite Street, 
Ouincy, Mass.
President 7100

Adion in. 1939!

Po Velykų Pirmasis

BALIUS ŠOKIAI I

Rengia Šv. Jono Ev. BĮ. Pašai pine Draugija

Šeštadieni, Kovo - March 30,1940
Municipal Building Salėje, So. Boston, Mass.

GREEHFIELD, MASS.
MIRĖ KEPĖJAS JUOZAS 

KUZMECKAS
A. a. Juozas po trumpos ligos 

mirė vasario 28 d. Dickinson li
goninėje. Jis gimė Sunderland, 
rugpjūčio 4 d. 1899 metais. Bai
gęs mokyklą pradėjo verstis a- 
matu. Jis buvo narys “Mindau
gas” draugijos, geras katalikas 
ir nuoširdus Lietuvos Tėvynės 
mylėtojas. Nuliūdime paliko 
žmoną Daratą (Rastai ytę) 
Kuzmeckienę, vieną dukrelę ir 
3 sūnus. Be to paliko aštuonis 
brolius ir 2 seseris.

Palaidotas iš šv. Marijos pa
rapijos bažnyčios 9:20 vai. Šv. 
Marijos kapuose, Turner Falls.

A. Dėdinas.

BOSTON MUTUAL UFE 
INSURANCE COMPANY

Here Are Šone of the Highlights

40c.

AL STEVENS’ ORKESTRĄ
Visas pelnas skiriamas “Darbininko” Intertypos Fondui 

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.

Šv. Kazimiero Lietuvos globė
jo dienoje, kovo 4 d. minėjo 

1 gimtadienį Birutė Dėdinaitė — 
šventė 4 metų sukaktuves. Bu
vo surengusi Party, kurioje da
lyvavo šie svečiai vaikučiai: Ri- 
chard Dėdinas, Peggy Dėdinai
tė, Thresas Dėdinaitė, Elizabeth 
Jargelionytė, Janet Kalinaus
kaitė ir Jone Bružinski. Buvo 
gausiai apdovanota dovanėlėmis 
ir sveikinimais. Dėkoja visiems 
davėjams už dovanas.

Ten buvęs. |

Insurance-in-Force increased to $89,923,191, a gain 
of $3,662,880 during the year. PolicyholJers number 
280,150, a gain of 10,008.
Assofs now totai $14,141,389, a gain for the year of 
$835,698.
Liobilifios totai $13,313,575, the greater part of which 
is the Policy Reserve amounting to $12.619.968 for the 
fulfillment of the policy guarantces. This fund was in
creased in 1939 by $634,967.
Snrplns Fands over and above all reserve requiremcnts 
and obligations, $677,813-
Tbo Ircohic of tho Company in 1939 was $4,231,773 
and exceeded disbursements by $837,154.
Paymonts fo Policyholders and Beneficiaries in 
1939 were $1,786,048. Living Policyholders received 
$1 ,158,611. Since organization, the company has piid 
$31,561,346 to policyholders and beneficiaries.
O« Docombor 31,1931, the company held $4,709,753 
in United Statės Government bonds and for further 
liquidity had cash bank balances of $332,709.
Divldonds to be distributed to policyholders in 1940 
will be on the samediberal basis as in 1939.

THE eOARO OF DIRECTORS
JAT R. 1ENTON 

PmiJmt, Firur A«ty. Gra., Mmi.
MERTON L. BROWN

Fintir C,M, «f įso.. Moto. 
▼1I.LARD R. CtARK

Farawr Pro,., Villioaotoora N»t.

HZRBERT O. EDGERTON 
Forstr Prooi^tot 

DAMOM L HAU 
tavyar

FRANK H. HARDTSOM
Ptfor Cis. «f Im., Mate.
LESTIR G. HATHAYAT 

Sakia* Mackiaary

J. LEONARD JOHNSON 
PrMidaat, Metropolitas Cool Ca.

SEVARD V. JONĖS 
Praaidaat, Neartos Trtit Co.

LEO H. LEART 
Lawyor

ROBERT LUCE 
Member of CoagnM 

EDVARD C MANSFIELD 
Socratary aad Treotorer

JOHN V. MARNO
Viee-Pree., Stoto Street Trnet Ca.

RFIELIAM P. McPHERSON
Iaooraaco

ERANK L. RICHARDSON 
faocatiao Viee-Pno., Nrtrtaa Traat Co.



Profesionalai. biznieriai, prameni n 
kai. kurie skelbiasi “I»arbinlnke" tik 
tai verti skaitytojų pa ranto*.

V lai skelbsite “Darbioiato”,

Penktadienis, Kovo 8 d., 1940 DXRBIN1NKXB

VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

Ponia Šmigelskienė, gyv. 85 
C St„ So. Bostone išvažiavo į 
savo sūnaus kun. Mykolo šven
tinimus, Hinsdale, III.

Ten, Tėvų Marijona Semina
rijoje, kovo 6 d., Apaštališkas 
Delegatas Jo Ekscelencija Arki
vyskupas Amletto Giovanni Ci- 
cognani, D. D., šventino į kuni
gus keturis Marijonų Kongre
gacijos klierikus.

Į šventimus išvyko ir panelė' 
Anelė, kun. Šmigelskio sesuo,1 
kuri dirba šv. Pranciškaus ligo- •

.............................. RI-..ĮI 

metinio išvažiavimo įžangos ti- 
kietai, kurs įvyks Romuvos par
ke, Montelloje. Už tai tikietai 
tapo paduoti “Darbininkui” ats
pausdinti.

susitalpinti bažnyčioje vien per! įcilnra SusivfelIVlM
vienuoliktos valandos pamaldas?
Sekmadienio rytą bus daug ank- KIIOpO
styvų šv. mišių. Priinicijantas 
suteiks savo palaiminimą po Trečiadienio vakare, kovo 6 
^kičių ■įv.'maį: 7;3O, 8£ į į- _h_V^,3“b?ri“0Se; 

9:30 ir 11 valandomis.

UŽUOJAUTA

Bostone įsikūrė Lietuvių R. K. 
Susivienymo Amerikoje nauja 
kuopa. Tos kuopos organizato
rius p. Pranas Razvadauskas 
vedė susirinkimą. Išrinkta val-

Apgaulingu Būdu Pardavi 
nėję Rakandus

“KRITIKA” ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Tikietų yra platinami ir ope
retės, kurią, muz. R. Juškai va
dovaujant, išpildys mažasis 
choras, balandžio 7 d.

Kovo 6 d., Šv. Petro par. baž
nyčioje, apart vietinių kunigų, 

i laikė šv. mišias kun. Geraldas, 
C. P. ir kun. J. Daunis.

ninėje, New Yorke, kaipo regis- į Kun Geraldas pasilieka
Bostone iki po 40 Valandų

So.
At-truota slaugė. į

Kun. Mykolas savaitę viešės iaįdų. 
New Yorke. Jis savo primicijas .. .
laikys, kovo 17 d., 10:45 vai. ry- Kun. Virmauskis atlaikė šv. 
te, Šv. Petro par. bažnyčioje, 'mišias už naujus kunigiją Mari-

Po iškilmingų pamaldų ja^n j<ąnus, kovo 6 d. įšventintus, 
rengiamas bankietas, 492 E.
7th St.

Pranciškonų Brolijos praeita
me susirinkime viena įžymi dar
buotoja pareikalavo, kad tuojau 
būtų atspausdinti parapijos

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
8o. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 13, 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

nu

Tel. TROwbrkSge 8330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS1

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Ma**.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 8 — 8.

Tel. Kirkland 7119

Pauline Landas, MD.,
(Lietuvė gydytoja)

400 Broadway,
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutartį.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakar*

Seredomis:—
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

rg g JT 
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p. B. F. Kubilius, metodistų 
pryčeris, neva profesorius, pa- 

' rašė Bostono lietuvių radio pro- 
lrv»i4-ilzo Izuvm ioSirv 1 n ha į 

žino kaltais Izaką Spector iš šališka. Pažymėtina, kad p. Ku- 
Brooklyne, keturių Bostone ra-, t>iiįus kritikavo Darbininkų ra
kandų krautuvių savininką, ir j dio programą, kuri buvo trans- 
jo du pagelbininku, Charles Ko- jjuojama į Lietuvą, pats jos ne- 
rins ir Samuel Arnold už kons-1 girdėjęs, nors laikraščiuose to

Šiomis dienomis Suffolk coun-
ty prisaikintieji teisėjai pripa-' ramų kritiką> kuri išėjo labai

ALRK Moterų Sąjungos Conn. dyba: pirm. Pranas Razvadaus- P*racU^ rakandų pardavinė.ji- į nepasakė. O gal p. Kubilius, kri- 
oskritis reiškia gilią užuojautą kas; vice-pirm. Ona Petrušytė; me‘ Ūkuodamas Darbininkų radioapskritis reiškia gilią užuojautą kas; viee-pirm. Ona Petrušytė; 

dėl a. a. Onos Jankienės mir- prot, rašt. Felicija Grendenlytė; 
ties, jos šeimai, sesutei ir gimi- fin. rašt. Ant. Kučas; 
nėms.

Kun. K. Jenkus atlaikė Gavė
nios ir Sodalicijos pamaldas.

Kun. J. Petrauskas, iš Brock- 
tono, parodė Sodalicijos susi
rinkime judamus paveikslus.

; iždinin
kas Ant. Gaputis; iždo globėjai 

Pirm. J. Janušonytė, — St. Griganavičius ir M. Gri- 
Rašt. M. Jokubaitė, levičius.

Ižd. M. Astrauskienė. Naują kuopą sudaro keturio- 
-------------- lika narių, visi jauni. Tai gra- 

Moterų Sąjungos 33 kuopa, žus žiedas lietuviškoje katali- 
New Haven, Conn., mirus a. a. kiškoje dirvoje.
Onai Jankienei, jos šeimai ir gi- ■ Reikia pažymėti, kad naujos 
minėms reiškia gilią užuojautą kuopos įsikūrimas, tai nenuils- 
nuliūdimo valandoje. i tančio veikėjo, L. Vyčių apskri-

Pirm. M. Jokubaitė, čio pirmininko, p. Prano Razva- 
Rašt. M. Ramanauskienė, dausko nuopelnas. Sveikiname 

----------------- ! organizatorių p. Praną ir visus 
narius! Gyvuokite i" sutraukite 
į mūsų Susivienymą visą jauni
mą!

Valstybės prokuroro pagelbi- 
ninkas Maurice M. Goldman

IŠVYKO 1 FLORIDĄ

Pereitą sekmadienį automo- 
bilium išvyko į Miami, Floridą 
fotografė p. Elena Stukienė ir 
laidotuvių direktorė Pranciška 
Zaletskienė. Jos mano ten išbūti 
iki Velykų. Gero pasisekimo!

Dr. J. C. Seymour-Landžiiis, 
Įsigijo Modemiškus 
Roetgeno Aparatus

programą, turėjo mintyje kitą 
programą, kurią jis atidžiai iš

kaitino pagal gautų skundų, ku- kĮau=3 ir pagal jos pritaikė sa
vo kritiką? Bet jis prie tokios 
klaidos nenori prisipažinti, o tik 
kaltina laikraščius, kad jo pa
rašytą kritiką redaktoriai iš
kraipę savotiškai. Kritikas.

Kovo 10 d., Šv. Petro parapi
joje įvyksta dvigubos iškilmės. 
10:45 vai. ryte, iškilmingai su 
procesija prasidės kun. And
riaus Naudžiūno, MIC., primici
jos. Prieš mišių baigą prasidės 
40 Valandų Atlaidai. Po pamal
dų seks bankietas.

Kadangi abiejų iškilmių atlai- , 
dams gauti reikia prieiti prie 
Sakramentų, jau šeštadienį iš
pažinčių klausys vietiniai kuni
gai, Tėvas Geraldas, C. P., ir 
kun. J. Plevokas. Sekančiomis 
trimis dienomis suvažiuos klau
syti išpažinčių kunigų svečių iš 
penkių diecezijų.

40-tės viešos pamaldos įvyks 
rytais ir vakarais. Nuo penk
tos valandos šv. mišios bus lai- 

i komos, šv. Komunija dalinama 
ir išpažintys klausomos. 9 vai. 
ryte suma ir pamokslas. 7:30 
vai. vakare, bus giedami miš
parai, pasakytas pamokslas, su
teiktas palaiminimas ir klauso
ma išpažinčių.

Pirmadienį dar bus klauso
mos išpažintys vaikų ir nedir
bančių 4 vai. p. p.

Pamokslus sakys: sekmadie
nio rytą — kun. P. V. Strakau- 
skas, iš Lowellio; vakare — 
kun. K. A. Vasys, iš Worceste- 
rio. Pirmadienio rytą — kun. A. 
Baltrušiūnas, iš Cambridge; va
kare — kun. J. Padvaiskas iš 
Worcesterio. Antradienio rytą 
— kun. J. Skalandis, iš Law- 
ęence, vakare — kun. P. V. Stra- 
kauskas iš Lowellio.

Kaip 40-tė, taip ir primicijos 
prasidės ir baigsis su procesija.

Patartina nebandyti visiems

ADVOKATAI

A. J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI: 

. 6 Beacon St., Boston.
Room 627, Tel. CAP 8158 

101 Baxter Si.. So. Boston, Maas.
TeL ŠOU 4673 

NAMŲ: 
35 Hunnewell Avė., Brighton 

Tel. STA 8659

Tel. 3826 Namų Tel. 5307

Lucy H. Yakim
LIETUVĖ ADVOKATĖ
(JEKIMAUčUTt)

14 Hope St.,
Greenfield, Mass.*

ĮVAIRŪS skelbimai X-Ray Ir Fluoroscope
DIDŽIAUSIS SO. BOSTONO 
BARGENAS-$7500.00 
šešių šeimynų namas. Viskas 

naujai pertaisyta. Naujas plu- 
mingas. Nauji ąžuoliniai fliorai. 
šeši enamel pečiai. Nauji kapa- 
ro boileriai. Naujos maudynės. 
Nauji užpakariniai piazai. Ren- 
dų atneša per metus $1488.00. 
Atlieka gryno pelno suvirs — 
$1000.00 per metus.

platesnių informacijų• mą žvelgiant į ligonį ar sveikoj 
, žmogaus tam tikras nušviestas 
X-Ray šviesa dalis, matytis aiš- j 

i kiaušiai visi sąnariai. Ir jeigu 
; pasitaikytų ligonis sužalotas, 
j kurio liga giliai viduriuose ar 
• kauluose, tai su pagelba šių a- 
Į paratų Dr. Seymour puikiausiai 
išaiškina ligonio skaudančias 
dalis ir tuomet gydymas aiškus. 
Šios žinutės rašė jas buvo didžiai 
nustebintas tokiu nepaprastu 

i išradimu, kuris ir pats pamatė 
■ savo kūno dalių peršvietimus.
Prie to Dr. Seymour reikalui e- 

j sant ir nufotografuoja tas da
lis, kurias peršviečia. Buvęs.

Į

Dr. J. Charles Seymour - Lan-
■ džius, gyv. ir turintis savo ofi-
■ są 534 Broadway, So. Boston, 
Mass. šiomis dienomis įsigijo 
didelės gydomosios vertės mo-! 
dernišką Roetgeno — X-Ray ir 
Fluoroscope aparatus. Šie apa
ratai didžiai padeda gydytojui 
nuodugniai nustatyti pacijento 

^sveikatingumą bei ligos aišku-

riuos gavo prokuroro ofisas ir 
pridavė Boston Better Business 
Bureau. Penkiosdešimts liudi
ninkų išklausinėjo. Liudininkai 
išpasakojo santykius pirkėjų su 
pardavėjais. Byloje buvo iškelta 
35 pirkimo ir pardavimo tran
sakcijos. Liudininkai pasakojo, 
kad pirkėjai gavo rakandus ne 
tokius, kuriuos pirko, bet ant- 
rarankius arba sulaužytus.

Jie pareiškė, kad negalėdavo 
gauti tų rakandų, kuriuos jie iš
sirinkdavo ir pirkdavo krautu- 

Įvėse, ir kad krautuvės reikalau- 
įdavo už rakandus mokėti, o jei 
nemokėdavo, tai imdavo legalių 
žingsnių iškolektuoti pinigus.

Prokuroro asistentas Gold
man pareiškė teismui, kad tos 
rakandų krautuvės prekyboje 
buvo žinomos, kaipo “borax 

Ihouses” ir darė metinio biznio 
$250,000 parduodami antraran- 
kius (second hand) ir atgautus 
(repossessed) rakandus.

Teismui priduota liudijimai, 
kad pirkėjai buvo įkalbinėjami 
pirkti rakandus išsimokėjimui 
arba “lease” planu ir reikalau
jama kad pirkėjai pasirašytų labai patenkintas, 
klauzule, pagal kurią nirkėias 

j turi mokėti finansavimo išlai- rida ten esą du senai apsigyve- 
das. kurios buvo priruokuoja-j nę lietuviai — Mockus ir Jonas 
mos prie sąskaitos, jeigu pirkė
jas neužmoka laiku.

Keturios kompanijos, kurios 
yra įveltos toje byloje, Isaac 
Spector & Co. 825 Washington 
St.; Lee Fumiture Co., 800 Wa-
shington St.; Moore Fumiture gūnai, J. Stukas ir p. Daunienė 
Co., 769 Washington St.. Stan- 
ley Fumiture Co., 696 Washing- nus> bet vieną naktį buvę taip 
ton St., Bostone yra visai arti 
nuo viena kitos.

l

1

NAUJI PAŠTO ŽENKLE
LIAI

creipkitės pas A. J. Kupstis,'
332 W. Broadway, ŠOU 9423.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mas*.

Mr. Horace Mann pagerbimui, 
kuris buvo atsižymėjęs Massa- 
chusetts valstybėje. Post Office 
Departmentas, kovo 14 d. par
davinės specialius jo garbei iš
leistus paštos ženklus. Kas no
rite jų įsigyti savo kolekcijai, 
bus jums pristatyta į namus 
Bostono apylinkėje. Kas ženk
lais interesuojatės, prašome įsi
gyti-

1
GRIŽO Iš FLORIDOS

Žinomas So. Bostono fotogra
fas Jurgis Stukas, kuris prieš 
keletą savaičių su pp. Strigūnų 
kompanija buvo išvykęs atos
togų į Floridą, jau grįžo prie sa
vo biznio. P-nas Stukas pusėti
nai apdegęs saule ir atostogoms

I

Queen Ann Laundry, Ine.
7-9 Ellery St

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai Išplauti, 

paveskite šj darbą mum*.

Peter P. Pievack
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjaa.
Sodewa!l, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių išaimokėjimu

TURI 25 METŲ PATYRIMU. 
Taiso Ir stato kaminu*.

Geras Darbas — Kaino* žemo*

324 E St, So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 

Apskaltllavunal ir patarimai dykai

Re*. Šou 3729 Šou 4618

Lfthuanian Furnitūra Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded
Local & Leng 

Oistane* 
Moving

326- 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Telephone 
80. BOSTON 

1058

Bay Vie w Motor Service
STUDEBAKER

Automobilių irTrokų Agentūra 
Taisome visokių išdirby3čių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th SU
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką1
Savininkai.

NAUJA VAISTU KNYGA

Sveikata Ligoniams I
Gydymas visokių ligų Šaknimis, 

Augmenimis, Žievėmis, žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 85 centai). 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinę dolerį laiške. Adresas: (-) 

PAUL MIKALAUSKAS
243 W. Fourth St., So. Boston, Mas*.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam Šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, Jeigu Jie sus
tingę, arba labai Jau
slus, Jeigu turit k“n- 
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą.

Metodą, kuris pagelbėjo i im
tumą

Mes noriai pasiųsim Jums PILNĄ 
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN- 
DTYMUI, ir Jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit darytį už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau I
ROSSE PR0DCCTS CO. Dept. N-9 

2708 W. FanreU Ava Chicago, 11L

LANKĖSI

Jis pasakojo, kad Miami, Flo-

Bubnis. turįs pakelių krautuvę. 
Atostogaujantieji lietuviai ten 
turėję savo pikniką į kurį susi
rinkę 66 lietuviai, suvažiavę iš 
įvairių valstybių. Jų tarpe buvę 
ir So. Bostoniečiai — pp. Stri-

Telef. Arlington 5537-J

Laisniuotas Kontraktorius
Statau naujus 
ir taisau se
nus namus.

Darbas pilnai 
garantuotas.

J. J. Kirsis
32 Hawthorne Avė

ARLINGTON, MASS.

Oras esąs labai šiltas ir malo-

šalta, kad negalėję ir miegoti, 
bet ant rytojaus vėl atšilę.

I -

i

Vieša Padėka

Šią savaitę “Darbininko” re
dakcijoj lankėsi prel. J. Macie- 
jauskas, misijonierius iš Lietu
vos, kuris skelbia misijas Provi
dence lietuvių parapijoj, kun. J. 
Vaitekūnas, Providence lietuvių 
par. klebonas, ir p. M. Norkū
nas, Lietuvos Vyčių organizaci
jos įkūrėjas.

Nuoširdžiai dėkojame kun. K. 
Jenkui už dvasinį patarnavimą, 
maldas; kun. K. Urbonavičiui ir 
kun. P. Virmauskiui už šv. mi
šių auką, kurias atnašavo už a. 
a. Onos Jankienės vėlę. Dėkoja
me Dr. Arentui už aprūpinimą

Padėka
Sekmadienį, kovo 3 d. po va

karinių pamąįdų bažnytinėje 
svetainėje, Maldos Apaštalystės į 
draugija surengė iliustruotą pa
skaitą. Paskaitą dėstė ir pa
veikslais pavaizdavo Šv. Teresė
lės gyvenimą Kun. Kazimieras 
Jenkus. Paskaita visiems pati
ko, nes tikrai buvo įdomi ir aiš
kiai patiekta. Rengėjos nuošir
džiai dėkoja kun. K. Jenkui už 
jo taip gražiai priruoštą paskai
tą.

Susirinkimas

TRIUKŠMINGOS 
PRAKALBOS

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Atliekame įvairius piumberio dar
bus — įdedu Oil burnerius, gasą ir 

t. t. Už atliktus darbus duodu 
3 metus laiko išsimokėti.

322 Dorchester St
80. BOSTON. MASS.
Namų tel. ŠOU 0348

Pereitą sekmadienį, So. Bos
tone įvyko lietuvių keleiviečių; 
prakalbos. Kalbėjo vietinis p. 
S. Michelsonas ir iš Brooklyno 
p. Stilsonas. Publikos buvo ma- Į 
žai, gal apie pora šimtų. Pra

ilgo je ir suteiktą pagalbą ser-1 kalbų vedėjas užtikrino, kad j 
gančiai Onai Jankienei. Dėko- kalbėtojai atsakys į klausimus, 
jame visiems už maldas ir šv. Michelsonui kalbant, komunis- 
mišias; už lankymą sergančios tai pradėjo triukšmauti. Kalbė- 
ir mirus, dalyvavimą šermenyse 
ir laidotuvėse; už pareikštą 
mums užuojautą nuliūdimo va
landoje ir bendrai už suteiktą 
pagalbą. Ypatingai dėkojame p. 

J Marijonai Sakalauskaitei, p.
Marksienei, p. Plutienei, p. As- Jie tik susikalba kovoje prieš 
trauskienei, p. Siaurienei, p. Gu- 
daitei, p. Kurienei ir bendrai 
visiems, kurie kokiu nors būdu 
mums pagelbėjo. Taipgi dėkoja
me pp. Zaletskams už patarna
vimą, ir visiems dalyvavusiems 
šermenyse ir laidotuvėse.

Nuliūdę
Velionės Onos Jankienės

Magdelena Pajaujytė ir sūnus 
Jonas Jenkus.

I

Profesionalai, biznieriai, pramonin
gai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
ini verti skaitytojo paramos.

Visi akelbkitės “Darbininke”.

I
iI
i 

to jas, užbaigęs kalbą į klausi- 
mus ne tik neatsakinėjo, bet ir 
iš svetainės išėjo. Kilo triukš
mas panašus į kačių koncertą.

Vadinasi, lietuviai socialistai 
su komunistais nebesusikaiba.

GRABORIAI

katalikus. Rap

ve

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys”

S.Barasenčiu$lrSūnus
8EN1AUSIAS MOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Ava. 
TeL COLumbla 2537.

sesuo

Ką. tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir PTažiai įlius- 
____ . — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

VALGOMOJI) DAIKTŲ KRAUTUVES
Ieva Marksienė,\ Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

Pirmininkė. I skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir ma- 
j kiniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 

naMts “Darbinlnks”.

- - - - - - - - - Povilas Bushmanas
I Antradienį, kovo 12 d., š. m. crescent avenus,
i bažnytinėje salėje, Penktoje Telephone cotumbia 6702
, ... , . ~ . 29 SAVIN HILL AVENUE,
j gatvėje įvyks Lietuvos Dukterų Į dorchester, mass.
mėnesinis susirinkimas. Susi
rinkimas prasidės po Gavėnios 
pamaldų. Kviečiamos visos na
rės dalyvauti. Valdyba.

Perklos Markei
P. BaltrušiOnas ir p. Kllnga, Sav. 

Iroadway, Tai. ŠOU 3120 
80. BOSTON. MAS*.

MMM

K. Šidlauskas
918 E. BR0ADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkas- , 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

0. A. Za lėtoka* F. E. Zaletoka*
Graborial ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2809
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Rytinių Valstybių Žinios
Nuoširdžiai Dėkojame i

Netekę mylimo tėvelio Jurgio 
Petrausko, kuris mirė vasario 
7 d. š. m., Waterbury, Conn., nu
liūdimo valandoje visiems už- 
jautusiems reiškiame nuoširdų 
dėkingumą.

Anastazija Petrauskaitė 
ir visa Petrauskų šeima 

Waterbury, Conn.

BRIDGEPORT, CONN.

C BROOKLYN, N. Y.
MISIJOS

Šv. Jurgio par. bažnyčioj 2-jų 
savaičių misijos prasidės kan
čių sekmadienį, kovo 11 dieną ir 
tęsis ligi Velykų. Misijoms va
dovaus misionierius kun. A. 
Morkūnas. Rytais paskutinės 
mišios bus 9 vai., gi vakarinės 
pamaldos 7:30. Visi parapijonys 
turėtų pasinaudoti šiomis Die
vo malonėmis, nes gal jau ne vi
si kitų Velykų sulauks.

PAGERBĖ KLEBONĄ

Choras kovo 9 d. turės para- 
| pi jos salėj kortų žaidimo vaka
rą, kuriame dalyvaukite visi, 
jauni ir seni, paremkite veikian
tį jaunimą, atskirkite gera nuo 
blogo, remkite tuos, kurie jums

! ir Dievo garbei gieda laike šv. 
mišių. Taipgi ir priauganti jau
nimo karta paremkite chorą, 

; kuris dešimtą valandą gieda 
laike šv. mišių. Raginkite tą 
jaunimą, kuris tik pradeda žy
dėti, kaip ta pavasario gėlelė. 
Tegul jie garbina Dievą gra
žiais savo balsais, siųskite savo 
jaunas dukreles, kurios turi 15, 
16 metų į šį chorą. Bus jums tė
veliai didelė garbė, kad jūsų sū
nelis ir dukrelė nesibasto po pa
kampes. Jaunimas dirbkite gra
žų darbą, nes tas, kuris dirba 
niekad nepasensta. Bet kai jau- 

l nas pasenęs, tai tikrai gaila žiū- 
| rėti į tokį jaunimą. Tad visi į 
• gražųjį darbą.

 

Kovo 2 d., rūpestingumu Sesu
čių Pranciškiečių, buvo sureng
ta gražus parengimėlis pagerbi
mui klebono Kazimiero Paulio- 
nio, kaipo jo vardo dienoje. Šv. 
Kazimiero paveikslas, visą laiką 
puošė sceną, prie degančios 
lemputės. Programėlę išpildė 
maži vaikučiai, sodalietės ir iš 
So. Brooklyno būrys jaunų mer
ginų, kur Sesutės turi pamokas 
vieną kartą savaitėje.

Buvo įteikta klebonui ir do
vana.

Pereitą sekmadienį dar kartą 
buvo šis parengimėlis atkartota, 
o po tam bingo žaidimas, kurį 
surengė Gyvojo ir Amžinojo 
Rožančiaus draugijos.

JAUNIMO VAIDINIMAS
Kovo 4 d., pirmadienio vaka

re, vietos jaunimo organizacijos 
C. Y. A. surengė pirmą savo va
karą su vaidinimu. Vaidino 
trumpą dramą ir komediją, ku
rios vykusiai buvo išpildyta. 
Pasirodo, kad yra gabių vaidin
tojų. Buvo ir dainų, kurias iš
pildė jaunimo grupė. Išskyrus 
vieną lietuvišką dainą, viskas 
buvo angliškai. Išskyrus nedide
lį skaičių svečių, publiką sudarė 
jaunimo organizacijos nariai. Į- 
žangos nebuvo. Šiai jaunimo C. 
Y. A. organizacijai sėkmingai 
vadovauja kun. V. Masiulis. 
Reikia tikėtis, kad šis jaunimas 
ateityje ir lietuvių kalboje ką 
nors surengs. Gero pasisekimo.

P.

Šv. Jurgio parapijos mergai
čių ir vaikinų “basketball” žai
dimai gerai vyksta, praeitą 
šeštadienį žaidė su Šv. Kazimie
ro parapijos rateliu iš New Ha
ven. Gražu, kad jaunimas sportą 
myli.

VATERBURY, CONN
Vasario 25 d. įvyko klebonijos 

įkurtuvių vakarienė. Toastmas- 
teriu buvo kun. E. Gradeckas. 
Kalbas pasakė kun. E. Gradec
kas, kun. Gauronskis, kun. Ce- 
batorius ir komp. A. J. Aleksis. 
Keletą dainelių padainavo M. 
Andrekytė, A. Grėbliūnaitė, M. 
Krunklevičiūtė, G. Lušytė, p. 
Lazauskas, A. Ulickas, V. Kli
mas ir D. Markytė. Iš profesio
nalų dalyvavo tik laidotuvių di
rektorius p. Mažeika su žmona. 
Publikos buvo atsilankę skait
lingai ir visi buvo patenkinti.

Klebonas kun. J. Valantiejus 
nedalyvavo, nes jis atostogauja 
Floridoje ir kur kaikuriems at
siuntė savo sveikinimus.

Vasario 27 d., įvyko prakal
bos. Kalbėjo prof. K. Pakštas. 
Žmonių atsilankė neperdaugiau- 
sia, galėjo būti daugiau. Įžangi
nę kalbą pasakė kun. E. Gra- 
deckis ir perdavė susirinkimą 
vesti komp. A. Aleksiui.

p. Romp. A. Aleksis perstatė

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų atvertimas”.

Matykite OLD GOLD’S 
Naują "ZIP-TOP" Pakelį!
PADVIGUBINKITE savo rūkymo smagumus tikrai 

šviežiais cigaretais — tikrai patogiam pakely. Old 
Gold ne vien kad duoda jums puikiausi tabaką kokį tik pi
nigai gali nupirkti, bet ir dvigubai užantspauduoja jų šviežų 
skonį ir kvapą su 2 eilėm Cellophane vietoj vieno. Ir dabar 
tas išimtinas dvigubas Cellophane atsidaro dvigubai grei
čiau! Pabandykite “Zip-Top” pakelį labiau sušvelnintu Old 
Golds šiandien — bet kurioj cigaretų krautuvėje.

DABAP 
PW«BAS

CHIOHUNE 
atsidaro 

Pyf9uba Greičiau
2 EilėsL VienuPYp^aUna

by P. LorlUard Cflb

grupę dainininkų, kuriems pats rius suruošė vaišes viešoje vai- tį vasario 24 d., Lietuvių legio- 
vadovaudamas, sudainavo kele- gykloje Prof. Dr. K. Pakštą pa- nierių svetainėje, 789 Bank St. 
tą dainelių. Po to kalbėjo prof. gerbti. P-lė 
dr. K. Pakštas. Jis kalbėjo įdo
miai ir publika buvo patenkinta.

gerbti. P-lė mokytoja Jedvyga 
Stulginskaitė/' Budainavo keletą 
dainelių, o prof. dr. Pakštas pa
sakė kalbelę ir dėkojo studen
tams ir profesionalams už vai
šes. Šeimininkais buvo p. A. 
Petrauskaitė ir adv. Balanda.

Moterų Sąjungos 43 kuopa 
suruošė vakarienę paminėti Lie-

Šv. Juozapo parapijoj dabar 
vyksta misijos, kurias veda mi
sionierius kun. Jankus. Pereitą 
savaitę misijos buvo moterims, 
dabar vyrams, o sekančią savai- tuvos Nepriklausomybės sukak- 
tę jaunimui.

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

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

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

Vasario 25 d. minėjo Lietuvos 
nepriklausomybę visos tos drau
gijos ir klubai, kurie nepriklau
so prie F-jos. Jie skelbė, išmė
tydami lapelius, kad atvyksta 
trys kalbėtojai: Lietuvos kon
sulas tautininkų partijos ir kiti 
iš bolševikų. Atvyko tik bolše
vikų grupės kalbėtojai. Iš dalies 
ger^.i. kad minėjimai vyksta at
skirai, bet katalikai nemyli, kad 
bolševikai parapijos svetainėje 
garbintų savo “kromelį”.

Su kitomis grupėmis aš ma
nau katalikai susitartų, bet ki
tos partijos be bolševikų nenori 
tartis. Aš nežinau kodėl katali
kai ir kitų srovių žmonės kar
tais traktuoja bolševikus, ypač 
48 klubas, kuriam daugumas 
katalikų, nors bolševikai 
kur nieku prie katalikiškų 
rengimų neprisideda. Todėl 
talikai turėtų susiprasti.

nie-
pa- 
ka-

Darbai po truputį mažėja, nes 
darbininkai vis atleidžiami iš 
darbų, nes vis nauji išradimai ir 
mašinos išstumia darbininkus.

v » 
i! 
i! 
i! 
i!

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia R d.,

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271
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Pagerbė Dr. Prof. K. Pakštą
WATERBURY, CONN. — 

Ketvirtadienį, vasario 29 d. įvy
ko Moterų Sąjungos 43 kuopos 
specialus susirinkimas p. Pet
rauskaitės photo studijoj, 545 
Highland Avė. Dalyvavo apie 
40 narių. Sąjungietės pakvietė 
prof. dr. K. Pakštą, kaipo gar
bės svečią, ] 
Kalbėjo labai įdomiai.

Pasibaigus kalboms, pavaišin
ta dalyviai skaniais i 
džiais. Prof. Dr. K. Pakštui Są
jungietės įteikė laikrodį kelio
nei, kaipo dovaną.

Pakštą, kaipo gar- y 
pasakyti kalbelę.' j

.vaišiu- j 
užkan-' ♦♦♦

i?

. nyčioje. Darbų atlikimas žavė- 
_________ jantis ir visi parapijonai labai

— Kovo 3 d. parapijos salėje Juom patenkinti. Tai labai stam- 
' įvyko kozirių ir bunco vakaras. bi meninė pajėga ir visi lietu- 
Tas vakaras buvo daromas di-viai Paėm« savo bažnyčių Pa* 

■džiojo altoriaus papuošimui. Pa-į Puošimui bus pilniausiai paten- 
rapijonai, sužavėti nepaprastai kinti-
gražiu altoriaus papuošimu, pa- _ Kleb. kun. S. Stonis praeitą 
rodė nepaprastą savo prielan- savaitę lankėsi keturiasdešimts 
kurną. Nors oras buvo labai ne- atlaiduose Mt. Carmel, Pa. pas 
palankus, bet žmonių tiek prisi- savo draugą kun. dr. J. Končių, 
rinko, kad pritrūko vietų ir ti- . 
kietų. Prisėjo papildomai viską T ~~ 
pridėti ir gana erdvi parapijos žimlZ 
salė buvo kaip silkių prikimšta. 
Visos dovanos buvo pačių pa- 
rapijonų suaukotos ir tiek gau
siai buvo sunešta, kad beveik 
kiekvienas atsilankęs gavo di
desnę ar mažesnę dovanėlę. Rin
kimui dovanų daugiausiai pasi
darbavo S. Novickienė ir E. Na- 
nortienė. Lygiai daug darbavosi 
Sodalietės mergaitės — O. Ni- 
maitytė ir Novickytė. Visas va
karas praėjo labai geroje nuo- 

į taikoje ir padaryta gražaus pel
no. Garbė Bayonniečiams, kurie 
taip gražiai remia savo parapiją 
ir savo bažnyčios papuošimą.

— Kovo 11 d. pirmadienį 7:30 
P. M. prasideda novena prie Šv. 
Juoazpo. Tą noveną ves Tėvas 
Marijonas kun. dr. Matulaitis, 
kuris ilgą laiką darbavosi Ame- i 
rikoje, Lietuvoje ir Anglijoje. 
Rytais novenalės mišios bus 9: 
00 A. M. ir vakarais 7:30. Nove- 
nos vedėjas yra žymus pamoks
lininkas ir patyręs dvasios va-: 
das. Kviečiama visų lietuvių, 
kaip iš Bayonne, taip lygiai ir; 
iš apylinkės atsilankyti.
— Kovo 10 d. sekmadienį, 7:30. 

vakare parapijos salėje bus ro-, 
domi paveikslai apie Kristaus 
gyvenimą ir mirtį. Kviečiama

l

BAYONNE, N. L

' Paskutinę dieną pasakė pamok- 
>Va slą. Klebonas labai sužavėtas 

bažnyčios ir klebonijos papuo-

j SVEIKATA LIGONIAMS
Knygelė, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, žie
dų ir šaknių su nurodymais del- 

ko juos vartoti.
Taipgi yra nurodymai Europos laivy
nų ir orlaivynų, kurie dabar dalyvau
ja muituose jų kelių toliai ir tt. Tas 
viskas parodyta spalvuotu žemlapiu. 

Kaina 35c, 3 setai už $1.00.

M. ZUKAITIS
330 Dean Bld. 

Spencerport, N. Y.

Kalbas pasakė p. A. Krikščiū- 
j nas iš Washington Depot, Ct. ir 
: p. M. Jokubaitės iš New Haven. 
Iš vietinių kalbėjo p. mokytoja 
Jedvyga Stulginskaitė.

p. Morta Zailskienė buvo pro- atsilankyti 
gramos vedėja. Programą pri
ruošė pp. M. Colney, Dr. Colney 
žmona, ir M. Zailskienė. 7

130 Granite Street, 
Oumcy, Mass. 
President 7100

•x**x*****^

— Dailininkas J. Subačius bai- 
Rap. savo papuošimo darbus baž-

i
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Darbininku Radio 5 Meto Sukakties

Municipal Building Salėje,
EAST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS

Sekmadienį Baland.-April 21,1940
PRADŽIA 7 VAL. VAKARE. ĮŽANGA 40c.

Dalyvaus {žymios Dainos Ir Meno Pajėgos
Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti.

i, kaipo dovaną.
Kitas Sąjungiečių susirinki- • y

.......... iimas įvyks kovo 8 d., 8 vai. va
kare, 60 Franklin St.

T
Šv. Juozapo lietuvių parapijos J 

Lietuvių Katalikų Studentų ir i A 
Profesionalų organiazcijos sky-

Tildetus prašome įsigyti iš anksto. Tikietus platina sekantieji
Marijona Kilmoniūtė,

249 River St., Mattapan
Vincas Valatka,

731 E. 8th St. So. Boston
M. Karčiauskienė,

So. Boston
D. Januškevičienė,

328 E St. So. Boston
Em. Janušonienė,

1836 Columbia Rd., S. B.
EI. Rusienė,

101 Train St., Dorchester
J. Smilgis,
286 Windsor st. Cambridge
Elena Taruškaitė,

224 Athens St. So. Boston
J. Baltušis,

322 Broadway, S. Boston

J. Puodelienė,
173 L St. So. Boston

V. Tamulaitis,
188 W. 9th St. So. Boston 

A. Majauskaitė,
106 W. 6th St. So. Boston 

A. Siaurienė,
443 E. 7th St. So. Boston 

St. Griganavičius, 
J. Mackevičius,

12 Union St. Cambridge
VI. Paulauskas,

573 Lawrence St., Lowell 
O. Sidabrienė,

6 Commonwealth Avė., 
Worcester, Mass. 

Ona Jereckaitė,
Lawrence, Mass.

U. Pazniokienė,
58 Heaton Avė., Norwood 

T. Mitchellienė,
36 E. Pearl St., Nashua 

O. IVaškienė,
440 E. 6th St. So. Boston

E. Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston

F. Grendelytė,
173 M St., So. Boston 

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, S. B. 

F. Tulei kis,
109 Bowen St., So. Boston 

E. Kuderauskienė,
171 W. 5th St., So. Boston 

J. Glavicko Bučernėje, 
237 Millbury S., Worcester

VW*4


