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Pranešama nuo laivo, kad 

J. E. Kardinolas O’Connell, 
Bostono arkivyskupijos 
galva, esąs geriausiame 
sveikatos stovyje. Vatika
ną pasieksiąs trečiadienį 
po pietų. Taigi pirmame 
balsavime nesuspėsiąs da
lyvauti.

Naujo Popiežiaus rinki-j 
mai prasidės trečiadienį, 
kovo 1 d., »yte, Sistino ko
plyčioje. Pirmas balsavi
mas įvyks ryte.

Šv. Tėvo Turtas
Šventajam Sostui

Kun. Juras Sveiksta

Vatikano Miestas, vasa
rio 27 — Oficialis organas 
“Osservatore Romano” 
praneša, kad Šv. Tėvas Pi
jus XI visą ką jis turėjo 
paliko Šventajam Sostui 
— Katalikų Bažnyčiai, c 
tik kai kuriuos asmeninius 
daiktus paliko savo arti- 
miausiems pagelbinin- 
kams.

Lawrence, Mass. — Kun. 
Pranciškus Juras, Šv. 
Pranciškaus lietuvių par. 
klebonas, kuris jau dau
giau kaip savaitė serga 
plaučių uždegimu, sveiks
ta gydytojo J. Puišio 
(Pash) priežiūroje.

Prašome Dievulio, 
mūsų organizacijos 
pirmininką stiprintų 
katoje.

Prezidentas Nori 
Sutaikinti Darbi

ninkų Vadus

kad 
vice- 
svei-

Lietuvių Kunigų Permainos 
Bostono Diecezijoje

VVashington, D. C., vasa
rio 27 — Prezidentas Roo- 
sevelt šaukia didžiųjų dar
bininkų organizacijų va
dus: \Villiam Green, Ame
rikos Darbo Federacijos 
pirmininką, ir John Lewis, 
CIO pirmininką, kad at
vyktų pasitarti dėl sudary
mo taikos tarp tų dviejų

I

Miestelio prie ežero žiemos vaizdas

Ispanijos Prezidentas Azana
Rezignavo

Radikalų Premieras Negrin Išvyko 
Į Prancūziją

Kiti Ispanijos Radikalų Vadai 
Pabėgo

Vatikano Miestas — Tre
čiadienį kovo 1 d. visi Kar
dinolai jau bus susirinkę 
dalyvauti nauio popiežiaus 
rinkimuose. Iš Ispanijos 
atvyko du kardinolai. Iš 
Pietinės Amerikos du kar
dinolai ir Bostono Kardi
nolas O’Connell tebėra ke
lionėje. bet ir jie suspės 
dalyvauti rinkimuose.

Vokiečiai Supirkinėsią
Turtą Lietuvoje

Varšuva, vasario 27 d. —
Lenku laikraščių žiniomis,

Vyskupo Nužudimas Jaudina
Ispaniją

Šiomis dienomis kun. Fe
liksas Norbutas, buvęs vi
karu Šv. Povilo parapijoj,1 darbininkams, __ __r.
Hinghame, paskirtas vika- ■ pat paraližuoja ir industri- 
ru į Šv. Roko lietuvių pa-: -ją. 
rapiją, Montello, Mass., i William Green yra nusi- 
kur klebonu vra kun. Jo- teikęs kovoti, kad Kongre- 
I A-----T __ X * ‘ -- -‘
pirmininkas. Į__

Kun. Norbutas yra buvęs john Lewis laikosi įstaty- j ir atsisakė išeiti, kol nebus 
vikaru toje par. keli metai mc? kaip jįs yra dabar. -■-----
atgal. 1 T * ’ ’ ’ '

Kun. Antanas Baltrušiū- 
nas, šv. Roko lietuviu pa
rapijos vikaras, paskirtas 
vikaru į Nekalto Prasidėji
mo Panos Švenčiausios lie
tuvių parapiia. Cambridge, 
Mass., kurios klebonu yra 
kun. Pranciškus Juškaitis, 
LDS Kontrolės Komisiios 
pirmininkas.

Kun. Feliksui Norbutui 
ir kun. Antanui Baltrušiū- 
nui linkime geriausių sėk
mių naujose vietose.

Kun. F. Norbutas pradės 
eiti pareigas naujoje para
pijoj kovo 1 d., o kun. A. 
Baltrušiūnas jau nuo kiek 
laiko darbuojasi.

organizacijų Darbininkų vokiečiu bankai esą sutei. 
vadų ginčas kenkia ne tik j kiu miliionu markių 

’ 061 Jtri kreditą supirkinėti Lietu-
c r,_ voje įmones.

—
I ;

Rado Nužudytus 4 Kanauninkus ir
21 Karininkę

Paryžius, Prancūzija, va
sario 27 — Vakar vakare 
Manuel Azana, Ispanijos 
radikalų prezidentas, kuris 
pabėgęs iš Katalonijos vi
są laiką gyveno Ispanijos 
ambasadoje, išvyko į Švei
cariją. Jis išvykdamas pa
liko savo rezignaciją. Šis 
Azanos žygis užbaigia Is- 

. pana jos radikalų valdžios 
egzistavimą.

Anglija ir Prancūzija da- 
valdžia uždarė bar jau be jokio klausimo 

nacių partiją. Tos partijos pripažins Ispanijos valdo- 
vadus. kurie priešinosi į- vo, gen. Franco valdžią de 
statymui, areštavo ir pa
siuntė į koncentracijos sto
vyklas.

Budapest, Vengrija 
Vengrijos

i

i

,___r_______„_______ c,__- Hazelton, Pa.— šešias-
nas Švagždys, LDS Centro ■ sas pakeistų National La- dešimts vienas angliakasys 

bor Relations įstatymą, o į paskelbė streiką kasykloje

San Sebastian, Ispanija, tinimas, kada rado Terue- 
Vasario 27 — Visoje Ispa- lio vyskupą, keturius die
ni jo je kilo baisus pasipik-

i

i išpildytas jų reikalavimas. 
Jeigu darbininkų vadai Į Angliakasiai reikalauja 

tai gal ir dėl į- jiems atmokėti užsiliku- 
rmo susidarytų viena sias algas. Teisingas reika

lavimas.

Į susitartų,
• StS-tV
} nuomonė.
Į _ ______ ______

Kinijos Lietuviai Padovanojo 
Lietuvos Karo Mokyklai 

Patranką
Kaunas, vasario 22

LENKAI TEBEKELIA RIAUŠES
PRIEŠ VOKIETIJĄ 

Šalin Romos - Berlyno Ašis”, 
Šaukia Lenkai

Varšuva, Lenkija, vasa-

Kun. Jonas Plevokas, ku
ris buvo sunkiai susirgęs, 
jau kiek sveikesnis ir šią 
savaite sugrįžo i namus. 
Yra viltis, kad su Dievo pa
galba pasveiks. To mes 
jam linkime.

d
Lietuvos Garbės Konsulas 
Charbine p. Kaušaras Įtei
kė Lietuvos Karo Mokyk
lai Tolimųjų Rytų Lietuvių 
padovanotą lauko patran
ką.

-
I

•9

jure.
Prancūzijos atstovas Be- 

rard sugrįžo iš Burgos, Is
panijos (nacionalistų sos
tinės) su gen. Franco val
džios raštišku pareiškimu, 
kad visi pabėgėliai gali lai
svai grįžti į Isnaniją, ir jie 
nebus baudžiami ar perse
kiojami. Tik kriminalistai 
ir radikalų valdžios vadai 
bus baudžiami už nusikal
timus. Prancūzi ja per savo 
atstovą užtikrino CTen. 
Franco valdžiai, kad Ispa
nijos visos brangenybės ir 
pinigai, kuriuos radikalų 
valdžios atstovai ir agentai 
išvežė iš Ispanijos į Pran
cūzija. bus grąžinti ^en. 
Franco valdžiai.

Sakoma, kad nė Angli
jos. nė Prancūzijos minis- 
teriu kabinete nebus Dasi- 
nriešinimo pripažinti Ispa
nijos gen. Franco valdžią..

Visoje Ispanijoje dabar 
ramu. Nėra ginkluoto susi
rėmimo. Karas, galima sa
kyti, užbaigtas.

Kaunas, Lietuva — Ofi- 
cialės žinios praneša, kad 
dabar visuose Lietuvos ka
lėjimuose yra apie 3,500 
kalinių, ju tarpe anie 400 
oolitinių. Kaip žinome Lie
tuvoje pagal įstatymą, ka
liniai ne tik turi sėdėti už
daryti, bet ir mokėti, ro
dos, po vieną litą už sėdėji
mą.

cezi jos kanauninkus ir 21; 
karininką nužudytus prie' 

, Prancūzijos rubežiaus. Pa- 
I aiškėjo, kad Ispanijos ra-; 
Į dikalų budeliai nužudė mi-j 
nimus asmenis, kada pa-i 

įmatė, kad gen. Franco pa
ims Kataloniją. Nukankin
tų, o vėliau nužudytų as- 

i menų, matyt, nenorėjo va
ryti į Prancūziją, nes ten 
jų gyvybė būtų buvusi iš
gelbėta. Ispanijos radika
lai, kuriems energingai va
dovavo Juen Negrin. nužu- 

j dė nekaltus žmonės. To
kiais ir dar baisesniais bar
bariškais darbais pasižy
mėjo radikalai - lojalistai 
per du metu ir pusę ves
dami karą prieš gen. Fran-1 
co.

Šiandien radikalų - loja
listų vadai prašo gen.

Naciai Įžeidinėja
Katalikus Vienoj

j
Viena, Austrija - Vokieti

ja, vasario 27 — Pelenės 
Dienoj naciai suruošė vie
šus šokius gatvėje šalia 
Šv. Stepono katedros. Kaip 
Vokietijoje, taip ir Austri
joje supagonėię naciai į- 
žeidinėja ir ^ersekio ja ka
talikus. Naciai užima kata
likų įstaigas ir jas išnieki
na, paversdami kareivinė-

I i
Berlynas, Vokietija — 

Vokietijos valdžia uždėjo 
mokesnius nevedusiems 
vyrams ir merginoms. Kai 
kurie turės sumokėti val
džiai net iki 55 nuošimčio 
savo uždarbio.

I

Vilnius, vasario 27 d.
Vilniaus lietuviai šiemet rio 27 — Lenkai nerimsta 
iškilmingai paminėjo Lie- dėl nącių įsišokimo Danci- 
tuvos Nepriklausomybės ge. Studentų demonstraci- 
šventę. ja ir riaušės iššaukė ir ki

tus lenkus reikšti protestą 
prieš nacius. Varšuvos gat
vėse lenkai įvairiais šū
kiais smerkė nacius. Poli
cija demonstrantu nenaiė- 
gė numalšinti. Daug areš
tavo.

Lenkų studentų organi
zacija. Dancige, pasiuntė 
maršalui Smigly - Rydz at
sišaukimą, ] 
kariuomenę į Dancigą ap
saugoti mažumas nuo na
cių.

Dancige naciai tai" "at 
nenurimsta. Dažnai užpuo
la lenkus studentus ir su
muša. Ten studentų centre niečiams ir pažadėjo kitą 
padarvta krata. Naciai nu
siteikė išvyti lenkus iš Į 
Technikos kolegijos. Jie 
nori Dancigo miestą pada-■ 
rvti grynai vokišku. Len
kus išmeta iš darbo, ir pas
kui jie nebegali gauti dar
bo, kol neįsirašo i naciu 
darbininkų unija. Lenkai 
jaunuoliai esą verčiami ra
šytis į Hitlerio jaunimo or
ganizaciją. Lenkai pramo
nininkai nebegali atnaujin
ti leidimo 1939 m. vesti 
prekybą Dancige. Lenkai 

. esą mėtomi ir iš namu už j 
lenkizmą. Gal nors dabar 
lenkai pajus kaip bloga s^v- ■

. venti, kada kiti persekioja. rje buvo Prancūzijos pilie- 
> -------------- jčiais ir ilgą laiką gyveno,

jos 5,900 darbininkų susto- Japonijos ir Rusijos dėl manta ir išvvko į Italiją. A- 
jus dirbti, viso anie 28,000 žūva vi mo koncesijos tebe-pie 3,000 italų išvykę į na- 

darbininkų neteko darbo, isitęsia. ;mus.

i 
į šventę.

—

Kaunas, vasario 20 d., — 
■ Lietuvos stalo teniso rink
tinė išvvko pasaulinių pir
menybių Egiptan.

New York — Šiomis die
nomis iš Lietuvos atvyko 
valdžios lėšomis panelė Ba
ronaitė mokvti mūsų šokė
jus lietuviškai šokti Pa
saulinėje Parodoje. Taipgi 
atsivežė ir tautinių drabu
žių pavyzdžių.

Vilnius, Okupuota Lietu
va — Pranešama, kad Len
kija užpirko Lietuvoje r 
4,000 tonų taukų už 1,200, 
000 zlotų.

Klaipėdos Krašte Noimanas 
Steigia Jaunųjų Vokietinin

kų Organizaciją

Klaipėda, vasario 27 d. — 
Gyvulių gydytojas Neuma
nas įsakė steigti Klaipėdos 
Krašte jaunuių vokietinin
ku organizaciją naciu Hit- 

Į ler jugend na vyzdžiu ir 
: darbo frontą.

I

Gen. Franco Susirūpinęs 
Madrido Gyventojų Likimu

I

I

II
I

i ilsių vaaai prašo gen. — - 7--------
Franco, kad ju pasigailėtų;mls-. ka‘P Pavyzdžiui Vizi- 

| ir nebaustų. Kaip gali ne-! Įacuos Seserų vienuolyną, 
bausti kriminalistu-žmog< benediktinų ordeno vie- 

• Nužudė tfikstan- nuolVno Goetweige ūkio 
įrl reikalus tvarkvti paskirtas 

nacių komisijonierius.
i Toks Vokietijos naciu el-
1 gėsvs yra grieštai smerkti-

Paryžius, Prancūzija — 
Prancūzijos parliamentas 
dauguma balsų pritarė 
valdžiai Ispanijos klausi- žudžių ? 
mu. Taigi galima tikėtis, < čius beginklių žmonių i* 
kad šiomis dienomis Pran-1 dar drįsta prašyti pasigai- i 
cūzija pripažins Ispaniją . Įėjimo, 
de jure, ne tik de facto.

kad'nrisiųstų Angly Lakūnė Jen Batten 
Lankėsi LietuvojeLankėsi Lietuvoje

I
i

Dabar visam pasauliui 
žinomas Ispanijos radika
lų - lojalistų žiaurumas, 
tik per vėlai sužinojo. Ka
da rimtesnioji ir katalikiš-

nas.

Naciai Uždarė
11,

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

, pa:a^naviha\
X GEDAUSI

KAK
Tl.L. JO.BClTCrt 2680.

Burgos, Ispanija, vasario 
27 — Gen. Franco susirū
pinęs badau jančiais gyven
tojais Madride, Valencijoj 
ir kitose vietose, kurias iki 
šiol dar turėjo savo kon
trolėje radikalai - lojalis- 
tai. Jis atsišaukė į savo gy
ventojus, kad jie aukotų 
maisto produktus Madri- 
dui.

Amsterdam, Olandija, — 
Vasario 27 — Vokietijoje 
ir Austrijoje naciai uždarė 
apie 11,000 katalikiškų 
parapijinių mokyklų. Ku
nigams uždrausta dėstyti 
mokyklose tikybos daly
kai.

Taipgi uždaryta Vokiečių 
Kataliku Alumnų organi
zacija. kuri turėjo 25,000 
narių ir per 25 metus gra
žiai gyvavo.

Prancūzijos Parliamentas 
Už Pripažinimą Franco 

ValdžiosKaunas, vasario 22 d. at- Ra spauda skelbė kaip žiau-■ 
vyko žinomoji anglų laku-1 rįaį įr barbariškai Ispani- Į 
ne Jen Batten, kun vasario į jos radikalai kankina ne- 9? H cVoitc c Ir d it«j kali.! , «■ < - - 'kaltus žmones, kurie nėra 

jų parti jos, tai taip vadina
moji “bepartyvė” ir žydiš
ka spauda apie tai ne tik 
tylėjo, bet dažnai užginči
jo, ypač komunistinė spau
da visada rašė, kad kuni
gai ir tikintieji pasaulio- 
nvs turi visišką laisvę ra
dikalų Ispanijoje. Dabar 
toji radikalų - lojalistų 
“laisvė” paaiškėjo visam 
pasauliui.

Šiandien 
j spauda jau rašo 
• sius ir žiaurius 
(radikalų darbus

Teruelio vyskupas ne tik 
buvo nužudytas, bet ir bai
siai sužalotas. Kunigai, ku
rie išliko gyvi Barcelono.je, 
dėvėjo paprastais drabu
žiais ir slapstėsi, kad nepa
žintų. Tik slaptai, kur ur
vuose atnašavo šv. mišias. 
Jokios laisvės neturėjo.

23 d. skaitė paskaitą kau-! į

metą atskristi į Kauną.

Lietuvos Kariuomenės Va
das Dalyvavo Estijos Nepri

klausomybes Minėjime
Kaunas, vasario 22 d., — 

Kariuomenės Vadas gene
rolas Raštikis buvo išvy
kęs į Taliną vizituoti Esti
jos Kariuomenės Vada ge
nerolą Laidonerį ir daly
vauti Estijos Nepriklauso
mybės Šventėje.

Paryžius, Prancūzija — 
Keli tūkstančiai italų, ku-

Detroit, Mich. — Dėl ki
lusių nesusipratimų CIO 
unijoje ir Bri^gs komnani-; Maskva, Rusija —Ginčas skubotai susitvarkė

ir Anglijos 
apie bai- 
Ispanijos 

— terorą.

Paryžius, Prancūzija, va
sario 27 — Pereitos savai
tės pabaigoje Prancūzijos 
parliamentas 323 balsais 
prieš 261 nubalsavo, kad 
ministerių kabinetas pri
pažintų Ispanijos gen. 
Franco valdžią de jure 
(teisėtą). Premieras Dala- 
dier smulkmeniškai išaiš
kino Ispanijos padėtį ir į- 
rodė, kad Prancūzija nebe
liko kitos išeities, kaip tik 
pripažinti gen. Franco val
džią. Reikia žinoti, kad 
premieras Daladier skaito
mas radikaliu socialistu.

Kaunas, vasario 27 d. — 
Įsteigta “Darbo žvaigždė’’ 
nusipelniusiems amatinin
kams. darbininkams, vers
lo žmonėms pagerbti. Ne
priklausomybes šventės 
nroga pirmą kartą apdova
noti keli verslininkai i’ 
darbininkai.

Ispanijos Radikalų Atstovai 
Bėga Iš Atstovybių

Šiomis dienomis visi Is
panijos radikalų - lojalistų 
atstovai svetimose valsty
bėse pasitraukė iš atstovy
bių, kada sužinojo, kad ra
dikalu - lojalistų valdžia 
pabėgo ir iš Madrido.

Radikalų atstovas Pran
cūzijoj pasitraukė ir užlei
do buvusiam Ispanijos ats
tovui vietą. Taipgi pasi
traukė ir atstovas Buenos 
Aires ir pervedė atstovybę 
gen. Franco atstovui. Švei
carijos valdžia uždarė Is
panijos radikali; atstovybę. 
Laukia gen. Franco atsto
vo.

Taigi aišku, kad Ispani
jos civilis karas užsibaigė.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Varšuva. Lenkija — Va

sario 24 d. Varšuvoje įvyko 
Studentų demonstracijos 
ir riaušės. Studentai su
ruošė demonstracijas nrieš 
Vokietija, kaip atsakymą 
Vokietijos naciams, kurie 
panašias demonstracijas 
buvo suruošę Dancige. Na
ciai turėjo šiokius užra
šus: “Čia draudžiama įeiti 

’ šunims ir lenkams”. Len
kai labai įsižeidė. Varšuvos 
policija demonstrantus nu
malšino.

Barcelona, Ispanija — 
Gen. Franco valdžia prane
ša, kad arti Prancūzijos 
rubežiaus surado Teurel 
vyskupo kūną tarp 42 nu
žudytų žmonių. Ispanijos 
radikalai nužudė vyskupą 
kartu su kitais, paimtais į 
nelaisvę.

I
i
i

Valstybės Prezidentas 
Amnestavo Karinių Teismų 

Nubaustuosius

Burgos. Ispanija — Gen. 
Franco be jokių sąly0-” rei
kalauja. kad radikalai lo- 
jalistai pasiduotų centrali- 
nėje Ispanijoje. Jau nebe
girdėt, kad radikalai tęstų 
karą. Anglija. Prancūzija 
ir kitos Europos valstybės 
pripažino Franco valdžią. 
Kai kurios prinažino de ju
re, o kitos de facto. Gen. 
Franco planuoja iškelti Is
paniją tarp didžiųjų Euro
pos valstybių. Jis susida
rysiąs milijoninę armiją.

Kaunas, vasario 24 d. — 
Valstybės prezidentas šio
mis dienomis amnestavo 
67 asmenis, kurie buvo nu
bausti kariniu teismų.

Iš Amerikono Konfiskavo 
Už 20,000 Lity Valiutos

Kaunas, vasario 18 d. — 
Kaune pasirašyta Lietu
vos - Lenkijos keleivių su
sisiekimo sutartis. Tą pa
čią dieną Kaune įsteigta 
pirmoji Lietuvos oro skau
tu draugovė.

Klaipėda, vasario 27 d.— 
Lietuvos Žemės Bankas 
Klaipėdoje nupirko lent
pjūvę už 1.400.000 litų.

Kaunas — Vienas Ameri- I
kos pilietis, paviešėjęs ku
rį laiką Lietuvoje, vyko 
traukiniu į Rygą. Pasieny
je Joniškio muitinė padarė 
jam kratą ir rado apie 3500 
dolerių, t. y. apie 20.000 li- 

: tų vertės valiutos, kuriai 
i išvežti jis neturėjo leidimo.
Muitinė amerikonui uždė
jo 100 litų baudą ir rastus 
dolerius konfiskavo.

Amerikonas iš Joniškėlio 
grįžo atgal į Kauną ir daro 
žygių, kad jam grąžintų 

; konfiskuotus dolerius, nes 
jis girdi nežinojęs, kad va
liutą reikia registruoti, o 
jai išvežti paimti valiutų 
komisijos leidimą.

Apie Garbės Supratimą
• Skaityta šv. Vardo Dr-jos susi

rinkime vasario 12. 1939 m.)

Mes katalikai tikime ir žino
me. kad žmogus turi dvejopą 
prigimtį: medžiaginę ir dvasinę. 
Kiekviena iš tų prigimčių turi i 
savo rūšies jausmus, troškimus. 
Prie dvasinės žmogaus prigim-

Kaunas, vasario 18 d. —
Iškilmingai atidaryti Lie-
tuvos Prekybos, pramonės $ov Rusijoj Nesiseka Kova 
ir Amatų Rūmai. - *

Naciai Įsakė Išsikraustyti Iš 
Vokietijos

Su tikėjimu

Berlynas. Vokietija, 
sario 27 — Vokietijos

va- 
na- 

cių valdžia išleido dekretą, 
kad po 100 žydų kasdieną 
turi išsikraustyti iš Vokie
tijos. Davė dvi savaites lai
ko prisiruošti. Žydai pani
koje. Pirmiausia tremiami 
iš Berlyno.

Nepaisant didelių Sovie
tų valdžios organų pastan
gų išrauti tikėjimą su šak
nimis. jiems tat nėra pavy
kę.

Pirmasis penkmečio pla
nas prieš tikėjimą buvo 
pradėtas 1920 metais. Tada 
urmu buvo deginamos arba 
’naudingesniems tikslams’ 
rekvizuojamos bažnyčios, i

$3.00 $3.00
»

PASIRINK SAU GERIAUSI 
DRAUGĄ

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriausias 
Draugas

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

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

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

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

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

UŽSIENIN:

... $3.00

... $1.50
.... $1.50

metu

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

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

Šeimininkių Dėmesiui

savo gyvuliais, tai tas dar ne
reiškia. kad jis yra savo gyvu
lių tarnas, kad jis už juos že- 
miaus stovi. Jeigu ūkininkas tu
ri arklius ir aprūpina juos mais
tu. tai tik dėlto, kad jie vilktų 
jam plūgą, artų žemę, vežtų ve
žimą. Jeigu laiko karves ir ki-

Laiškas Iš Klaipėdos

I
I

Šiomis dienomis į-

ties jausmų priklauso: troški
mas laimės, garbės, žinojimo ir 
t. t. Kūnas alksta, jaučia skaus
mus. šaltį ir šilumą. Žmogaus 
kūnas niekuomi nesiskiria nuo 
kitų gyvulių kūnų, nes ir gyvu
lių. žvėrių kūnai taip-pat alksta, 
jaučia skausmus, šaltį ir šilumą.

Nors yra daug gyvulių ir žvė
rių, kurie daug sykių už žmogų 
tvirtesni, vienok žmogus juos 
suvaldo ir jie priversti jam tar
nauti. Kas padaro žmogų tokiu 
galingu? Žmogų padaro galin
gu jo dvasinė prigimtis. Tas rei
škia. jei žmogus nugalėjo visus 
gyvulius ir žvėris, tad tą atliko 
ne medžiaginė žmogaus prigim
tis — kūnas, bet dvasinė-dvasia. 
Tas faktas veda mus prie įsiti-

gyvas. i kinimo. kad dvasinė žmogaus

ko sau liuosas rankas politikuo
ti, nes būnant direktorijoj nepa
togu eiti Henlein’o pareigų.

Mūsų, lietuvių, gyvenimo pa
dėtis sunku ir atvaizduoti, kad 
ji yra labai nepavydėtina galite 
spėti iš šito įvykio.

Mūsų artimas kaimynas. Skir- 
vytėlės kaimo (Šilutės apskr.) 
gyventojas Augustas Lukys, 
kaipo lietuvių sąrašo atstovas 
dalyvavo prie rinkimų 1938 m. 
gruodžio 11 d. Jis tą vakarą iš
vyko palydovu su rinkimų davi
niais į Klaipėdą ir iš ten iki šios 
dienos dar negrįžo, žodžiu dingo 
be žinios. Aišku, jį “sutvarkė” 
kaipo veikėją lietuvį! Ordnungs- 
dienst (vokiškoji tvarkos polici
ja ) padarė su juo “ordnungą” 
(tvarką). pakišo kur nors po le
du ir baigta. O tokių skaudžių 
faktų jau turėjome ir 1934 me
tais!

Taigi prašau spręsti kokia lie
tuvių padėtis Klaipėdos krašte, 
tiesiog terorizuojami iš visų pu
sių.

Turiu pasakyti, kad Augustas 
Lukys buvo Klaipėdos krašto 
žvejų draugijų centro valdybos 
pirmininkas, susipratęs lietuvis 
veikėjas. Tokiais ir panašiais te
roro veiksmais vokiečių organi- 

I zacijos gąsdina ir taip jau gana 
bailius klaipėdiečius lietuvius, 
todėl daugelis jau atsiėmė savo 
vaikus iš privatinių lietuvių 

I pradžios mokyklų ir siunčia į 
vokiškąsias, jau išstojo visa ei
lė narių iš lietuviškų organiza
cijų. o likusieji kai kurie gana 
bailūs. Žinoma, yra dar ir drą- 

i šuolių, pasiryžėlių dirbti, kovo- 
J ti dėl Klaipėdos krašto lietuvy
bės visomis savo jėgomis.

Kai kas nors įvyks naujo vėl 
parašysiu. Rusnės Žvejys.
1939 m. vasario 1 d.

Klaipėdos Krašte vyksta ne- 
I paprastos permainos. Vyksta 
smarki germanizacija per jau- 
nimo vokiškas organizacijas, 

tus gyvulius, tai tik dėlto, kad! per mokyklas, per protestantiš-
iš jų pasidarytų sau maisto, kas bažnyčias, per visas ūkiškas 
Taigi ūkininkas dirba dėl savo draugijas ir net per viešas val- 
gyvulių ne dėlto, kad jis jų tar- džios įstaigas, 
nas, bet kad su jų pagelba ga-: Viskas beveik vien tik vokiš- 
lėtų gyventi. j kai, o uniformų čia jau gali pa-

Kaipgi atrodytų, jei kuris ū- matyti visokių spalvų — ir juo- 
kininkas įsivaizdintų, kad jis dų ir rudų,
savo gyvulių tarnas? Rūpintis, sisteigė Vokietijos pavyzdžiu S. 
savo gyvulių maistu, pats vilk-1 A. organizacija, į kurią įstojo 
tų plūgą, vežimą, o arkliai tvar-1 veik visi vyrai iki 50 metų am- 
te žvengia, šokinėja. Arba ture-; žiaus ir jie paskubomis yra ap- 
damas gyvulių, iš kurių gali pa- Į mokami, ruošiami kariauti, be- 
sigaminti sau maisto, tačiaus i trūksta tik nustatyti sukilimo 
badauja. Kiekvienas pamanytu- į datą ir viskas bus atlikta. Vo- 
me, kad pas tą ūkininką galvoj kietininkų vadas 
betvarkė. i

Kas gyvuliai ūkininkui, tas ■ 
kūnas mūsų dvasiai. Jei mūsų 
dvasia rūpinasi kūno reikalais, 
tai tas nereiškia, kad ji yra ir 
privalo būt mūsų kūno tarnas. 
Tos dvi prigimtis turi glaudžiai' 
bendradarbiauti ir viena kitai 
padėt. Kadangi dvasinė žmo-; 
gaus prigimtis yra aukštesnė,Į 
tai kūnas su visais savo jaus-; 
mais ir norais turi būt pilnoje ■ 
dvasios kontrolėje.

Kadangi žmogaus dvasinė pri
gimtis paeina nuo vienos aukš
čiausios Dvasios, kurią mes va
diname — Dievu, tad Jis yra 
davęs žmogui įsakymus, pagal 
kuriuos jis privalo tvarkyt sa
vo gyvenimo veiksnius. Kol 
žmogus laikosi tų įsakymų, tol 
jis yra garbės vertas. Kuomet 
su jais apsilenkia, juos laužo, 
tada nebetenka žmogiškos ver
tės, nustoja garbės. Juk niekas 
nelaiko pagarboje vagies, žmog
žudžio. r" 
su panieka. Dažnai tenka žmo
nes girdėt sakant: “Aš nieko 
neužmušiau. nepavogiau, tai 
viskas ir gerai su manim”. Ta
rytum tik du Dievo įsakymai 
tebūtų, o vis-gi jų yra visas de- 
sėtkas.

Tačiau kuomet žmonės laužo 
dtus Dievo įsakymus, tada ne
jaučia pasibiaurėjimo, lyg kiti 
įsakymai būtų mažesnės svar
bos už tuos du: neužmušk, ne- 
vogk. Taip yra gal dėlto, kad 
žmonės į tai mažai tesigiiina.
REIKIA DIEVO ĮSAKYMUS 

PAŽINTI
Kad nelaužyt Dievo įsakymų 

ir tuomi neužsitraukt negarbę 
ir nelaimę, reikia su jais gerai 
susipažint. Bet ar mes tą daro
me? Mes užimti visą laiką, kad 
tam gyvuliui kūnui parūpint 
maisto, bet nesurandame mažos 
valandėlės laiko, kad savo dva- I 
šią pavalgydint. Mūsų dvasia 
alksta, skursta, badauja. Tos 
žinios apie Dievo nustatytą mū- ■ 
sų gyvenimo tvarką ir yra mū-j 
sų dvasios maistas. Ar daugelis i pažįstamais, 
iš mūsų rūpinamės to maisto į-! pripasakojo įvairių dalykų, 
gyt? Per visą savaitę diena iš i Kalbant apie Lenkijos ulti- 
dienos dirbame, kad kūno rei- j matu mą Lietuvai, tai len- 
kalus aprūpinti, o kaip sunku,I ^31 pasakojo, ^ad karei- 
kaip nubodu. jei nors vieną va- viai nenorėjo eiti muštis 
landą į savaitę pašvęst savo pro- su lietuviais. Daugelis len-

gyvulių gydy
tojas Neumanas nors ir buvo 
pirmuoju kandidatu išrinktas į 
naująjį seimelį, bet nuo direkto
rijos pirmininko pareigų atsisa- 

* kė ir savo portfelį atidavė Klai
pėdos banko direktoriui Bertu- 

įlaičiui, kuris sausio 23 d. perė- 
imė direktoriją su šiuo sąstatu: 
į pirmininkas Bertuiaitis, direk. 
nariai Boetheris. Monynas ii 
Žygaudas. Gi Neumanas pasili-

tės ir jos teisybės, o visa tai bus 
. Ijums pridėta”.

Jei žmones daugiaus rūpintus 
savo proto ir dvasios reikalais, 
tada ir jų kūno reikalai geriaus 
susitvarkytų. Nepasireikštų tų 
visokių socialių ir ekonominių 
krizių, kurias šiandien matome 
pasauly. Rūpindamies vien kūno 
reikalais, o pamiršdami 
dvasios reikalus, laužome Dievo 
įsakymus. pažeminame savo 
aukštą dvasinę prigimtį ir tuo
mi užsitraukiame negarbę. Tad 
nors sykį supraskim. kad mūsų 

ir 
kad kūnas turi tarnaut dvasiai, 
o ne dvasia kūnui. S. Bugnaitis.

savo

. J . . v-— - U1V10 ovnj oupi 0.0X111X1. niuoKiekvienas i juos žiuri, , . *, _, _ . . * , . : dvasia yra aukštesne uz Kūną ikq Darnai t^nka 7.mn- •

ATOSTOGOS LIETUVOJE
labai džiūgavo ir šūkavo. 
Tada aš lenkams pradėjau 
pasakoti, kad Lietuvos ka
reiviai, sužinoję, kad su 
lenkais nereikės kariauti, 
labai nusiminė.

i Stovime keli gatvėje ir 
■šnekame. Mano nepažįsta- 
įmi kalba lietuviškai, bet 
švakai. Gal sulenkėję? Bet 
pasirodė lietuviais patrio
tais. Štai ateina lenkas ka
reivis. Mano nepažįstami 
pasisveikina ir mane supa
žindina. Kareivis man sa
ko: “Tur būti nekenti ma
nęs. Bet tik rūbo nekenti, 
o kūnas ir dvasia lietuviš
ka. Aš labiau tų drabužių 
nemyliu, bet ką...” Prieina 
mergaitė prie to kareivio ir 
sako: “Mesk tuos drabu
žius ir bėgk į Lietuvą. Ten 
bus geriau”. Kareivis atsa
kė: “Kad tai galėčiau!” 
Atsisveikino ir nuėjo. Tos 
mergaitės brolis priėjęs 
prie jos klausia: “Ar tu jį 
pažįsti?” “Taip”, atsako 
mergaitė, “mudu ėjome 
kartu gimnaziją”. Jos bro
lis atsikvėpė, nes, sako, — 
“kitaip mes visi malime at
sidurti kalėjiman”.

Bus daugiau

Rašo
Jonas Mončiūnas

(Tęsinys.)
Vilniaus “Ryto” draugi

jai kuratorius paėmė 60, 
000 zlotų paskolos. Kai kur 
ir iš kai kurių kuratorius 
ima po 600 zlotų, po 1.000, 
o iš “Ryto” draugijos po 
2,000 zlotų į mėnesį atlygi
nimo už jo “darbą”. Lietu
viai protestavo, tai kura
torius numušė iki 1,000 zlo
tų. Tą patį daro ir su Šv. 
Kazimiero draugija.

Vilniaus lietuviai dvasi
niai skursta, nes jiems už
draustas visas veikimas. 
Laukia, kad kas juos išva
duotų.

Vilniuje suėjau ir su ne- 
kurie man

žudomi kunigai ir tikintie
ji. Tos statistikos bolševi
kai nesigėdijo paskelbti pa
sauliui, norėdami parodyti, 
kaip ryžtingai atsiskaito 
su visomis senojo režimo 
liekanomis.

Bet iš visų tų pastangų 
niekas neišėjo: tikėjimas 
Rusijoje pasiliko
Tada atėjo garsiojo Jaros- prigimtis yra aukštesnė už me- 
lavskio gadynė. Tasai žmo- džiaginę. Todėl medžiaginė pri- 
gus suorganizavo bedievių I gūžtis — kūnas turi tarnauti 
sąjūdi, tačiau ir jo penk- dvasiai- ° ne priešingai. Rodos, 
mėtis negalėto pasigirt: dalyka? a,skus ir le”s'
geresniais rezultatais. Uz-!me dJnai irodo kad 
tat daoar suprojektuotas „ dalyką supranta išvirkščiai, 
tretysis antir eligines ko-;jje veiksmu įrodo, kad jų 
vos penkmetis, kuris turės dvasia tarnauja kūnui, o ne kū- 
pasibaigti 1942 metais.

Patys bolševikai pripa
žįsta, kad su tikėjimo iš
naikinimu neina taip leng
vai, kaip jie tikėjosi. Pas- į 
kutinysis gyventojų skai- ūkį-farmą. Kiekvienas ūkis tu- 
čiavimas parodė, kad vidų-' ri gyvulių, ūkininkas rūpinasi, 
tiniškai 40 proc. gyventojų kad jo gyvuliai turėtų maisto, 
yra tikintys. Provincijoje Į Bet-gi, jei ūkininkas rūpinasi 
net 70 proc. užsirašydavo' " ' " “
tikinčiaisiais. Bolševikų i keliaujančių dvasininkų i- 
laikraščiai praneša, kad Ain nekenčia.
net partijos nariai tuokiasi • Svetimšalis, atvykęs į 
bažnyčioje, slaptai krikšti-j Rusiją, iš karto nieko ne- 
ja savo vaikus ir pan. 0; pastebės. Tik ilgainiui jis 
“Pravda” štai kaip rašo: pajus, kad tikėjimas ruso 

. . . , . sieloje teberusena, kad re-Religinis apjatamas yra,u inis at imimas ten kaip 
apėmęs ne tik senas mote- tik ideda. 
r is, oet ir miestų darbo j 
jaunimą. Miestų apylinkė-j _____
se švenčiamos ne tik di
džiosios, bet ir paprasto
sios šventės. Religiniai pa
pročiai dar tebėra neišny
kę plačiuose darbininkų

• sluoksniuose. Kai kuriose 
! apylinkėse veik kiekvieno 
valstiečio troboje kaba 
šventųjų paveikslai, kurie 
senovišku papročiu gerbia
mi. Netoli Maskvos viena
me kaime yra 1.300 gyven
tojų: iš jų tik kokios 5 ar 6 j 
šeimos nekrikštija savo i 
vaikų”.

Dvasininkai, nuskurę 
kaip elgetos, eina iš kaimo 
į kaimą, iš sodybos į sody
bą moko tikėjimo tiesų, 
teikia Sakramentus. Jie 
ruošia ir jaunuosius dvasi- konsulatas Klaipėdoje jau 

' ninkus. Komunistai tokių pradėjęs veikti, a

■ nas dvasiai. Žinoma tas įžeidžia 
žmogaus garbę ir pažemina jo 
aukštą dvasinę prigimtį.

KAIP TĄ IŠAIŠKINTI?
Paimkime mes kaipo pavyzdį

kad kūno rei-jmatumą Lietuvai, tai len-
f

1

“XX Amž.”

Atsirado Barcelonos 
Vyskupas

Jei nori būti gera šeiminir.kė-virėja, tai tuojau 
įsigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny
goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
$1.00. Užsakvmus su money orderiu siuskite:

“DARBININKAS”
366 West Broa<lway, South Boston, Mass.

Nuo Ispanijos pilietinio 
karo pradžios nežinia kur 
dingęs Barceionos vysku
pas monsinjoras Almando- 
zas šiomis dienomis vėl at
sirado Barcelonoje. Vysku
pas pareiškė per tą visą 

« į laiką slapstėsi požemiuose, 
t*’Jis išeidavęs į miestą tik 

! persirengęs darbininko 
į drabužiais. Daug kartų jo 
gyvybei grėsęs pavojus.

—
, Lenkai pirmiausia įsteigė 
savo konsulatą Klaipėdoje. 
Nuo vasario 15 d. lenkų

landą į savaitę pašvęst savo pro- su lietuviais. Daugelis, len- 
to švietimui, dvasios sustiprini- kų kareivių pabėgo iš ka- 

' • ___ __ _ . riuomenes. Sako, dabar tu
rinčių dalyvauti, kad ir studijų1 r^s daug darbo kol visus 
ratelyy! Tegul jie padaro ką'suieškos ir nubaus už pa- 
nors. o mes tik pažiūrėsim. Jei I bėgimą. Kada Lietuva priė- 
nieko svarbaus nenuveiks, tai ultimatumą, tai lenkai t I
mes juos pakritikuosim. iš jų 1 
pasišaipysim. Iš to atrodo, kad 
mūsų dvasia tarnauja kūnui, o 1 
ne kūnas dvasiai. Tokiu savo el
gesiu mes pildome stabmeldys
tę ir laužome Dievo įsakymą:— 
“Neturėk prieš manę svetimų 
dievų”. Už tai ir Kristus, kurs 
kaipo Dievas permatė, kaip vi-| 
sais laikais žmonės elgsis, matė 
reikalą į tą klausimą reaguoti. 
Šv. Mato Evangelijoje skaito
me: “Nebūkite bailiai susirūpi
nę savo gyvybe, ką valgysite, 
ne kūnu kuo vilkėsite. Argi gy
vybė ne svarbesnė 
kūnas už drabužį? 
bailiai susirūpinę 
te: Ką valgysime.
me ar kuo apsidengsime? Nes 
tų visų dalykų labai ieško pa
gonys. Juk jūsų Tėvas žino, kad 
visa to jums reikia. Taigi ieško
kite visu pirma Dievo karalys-

mui. Kaip mažai pasirodo no- riuomenes. Sako, dabar tu-

a

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

džiama būti keturias savaites.

už valgį ir 
Nebūkit tad 
ir nesakyk i- 
ar ką gersi-

Jūs keliausite greitai ir patogiai mūsų 
populiariais laivais: .

BREMEN • EUROPA
COLUMBUS

NEW YORK • HAMBURG
HANSA • DEUTSCHLAND 
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremen 

ar Hamburgo I
BAMBUBG-RMEBICJUI UBE

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba 
252 Boylston St., Boston, Mass.
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Konklave bei Popiežiaus rinkimai prasideda kovo 
1. Jau nuo 1274 m. Gregori jaus X laikų. Popiežiai ren

kami vien Kardinolų, kurie rinkimų metu yra visiškai 
izoliuojami arba atskiriami nuo susisiekimo su pasau
liu. Tai daroma šitokiu būdu. Du ar trys didžiulių Vati
kano rūmų koridoriai būna užmūryti siena, kurioje 
paliekama tik vienos durys. Jos užrakinama, ir raktas 
yra žinioje vieno Kardinolo, kurs nešioja titulą Camer- 
lengo, t. y. namų tvarkytojas - šeimininkas. Kiekvie
nas Kardinolas turi po du-tris kambarėlius, kuriuose 
rinkimų metu apsigyvena. Visi jų tarnai, gydytojai ar 
šiaip kokiam patarnavimui reikalingi žmonės yra pri- 
saikinami, kad jokio susinešimo su pasauliu neturės. 
Į užmūrintus kambarius nieko neįleidžiama/išskyrus 
Kardinolų, kurie kiek vėliau į rinkimus atvyksta.

Patys rinkimai įvyksta Sikstino koplyčioj. Kiek
vienas Kardinolas turi rašomąjį staliuką, prie kurio 
parašo kandidato vardą ir įmetą į kieliką. Popiežiui 
išrinkti reikia dviejų trečdalių balsų. Jei stipriausias 
kandidatas tiek balsų negauna, tai kortelės yra sude
ginamos. Išeinantieji iš koplyčios dūmai praneša lau
ke susirinkusiems žmonėms, kad Popiežius dar neiš
rinktas. Tada balsuojama iš naujo kol reikiamas balsų 
skaičius nebus pasiektas. Išrinktąjį Popiežių aprėdoma 
popiežiškais rūbais ir visi Kardinolai atiduoda jam rei
kiamą pagarbą. Už kelių dienų įvyksta iškilminga ka
rūnacija, ir tada Popiežius suteikia palaiminimą Urbi 
et Orbi — miestui ir pasauliui.

Pilnas Kardinolų skaičius yra 70. Retai kada jis 
atsiekiamas. Šiuo momentu Kardinolų yra 62. Iš jų 35 
italai, o kiti iš daugelio kitokių tautų. Amerika turėjo 
4 Kardinolus, bet New Yorko Kardinolui Hayes pasi
mirus, liko tik trys: Bostono O’Connell, Chicagos Mun- 
delein ir Philadelphijos Dougherty.

Pasaulio valstybės natūraliai interesuojasi Popie
žiaus rinkimais. Kai kurios mėgina daryti spaudimą ir 
net grasinimų, kad būsimas Popiežius nekenktų jų po
litikai, kaip tai darė Hitleris ir jo ambasadorius, asme
niškai kalbėjęs į Kardinolus. Kardinolai mandagiai iš
klausė jo kalbos ir nieko neatsakė, nes kas gi buvo at
sakyti į tokį nelemtą išsišokimą? Jie sau gerai žino, 
kad Popiežiaus veikla bus grynai religinė.

Ir nekatalikų spaudoje nemaža būna visokių spė
liojimų ir skirstymų Kardinolų į fašistus ar demokra
tus. Tai tik vaikiškos sapalionės. Jau, rodos, būtų me
tas pasauliui susivokti, kad Popiežiai ir Kardinolai 
vieną tikslą teturi — visas savo pajėgas aukoti Katali
kų Bažnyčios tarnybai. Jų politika, jei galima taip iš
sireikšti, yra grynai dvasinio pobūdžio ir negali būti 
sugretinta su bet kokios valstybės politika. Bažnyčia 
nori su visais gražiai sugyventi, bet pasikinkyti kieno 
politikai jai neleidžia išskirtinas jos paskyrimas — rū
pintis sielos reikalais. K.

Žemaičių kryžius, liaudies meno įdomus kūrinys.

Lietuvos Ūkininku Būklė Ir

Telšių vyskupas, J. Stau-.tei. O jei ir gauna, tai dar- 
gaitis “XX Amžiuje” įdėjo bininkui taip brangiai rei- 
straipsnį, kuriame nagri- kia mokėti, kad pačiam ū- 
nėja šių dienų blogybes ir kininkui bemaž nelieka 
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— Ką mes nuodėmingi 
žmonės, save kaltais išvy
dę tuomet darysime? — 
Pas ką pagalbos ir užtari
mo tuomet ieškosime?!

Toji viltis, kuri himne y- 
ra pabrėžiama, aiškiai 
mums primena vienintelį 
mūsų nusidėjėlių užtary
toją ir gelbėtoją, toje bai
sioje ir skausmingoje die
noje, patį Teisėją V. Jėzų 

i Kristų, — mūsų visų su
tvėrėją, Atpirkėją ir Išga
nytoją, kurs begaliniais 
Šv. savo kančios ir Kry
žiaus mirties nuopelnais, 
mūsų kaltes nuplovė ir sa
vo Dangiškąjam Tėvui už 
jas atlygino! Dėlei to, vie
nas lotynų rašytojas ir su
šunka:

— “Domine gere 
mei finis”.

Dies Irae himnas, 
naliai baigiasi su
punkteliu, ir skaitosi poe
ma, su trilypiu rytmu; gi 
pirmosios keturios iš šešių 
paskutiniųjų eilutės, yra 
rytminis kupletas, su pas
kutinėms dviem eilutėm, 
kurios daugiau ar mažiau 
yra katalektika.

Pirmosios keturios iš še
šių paskutiniųjų eilutės,

giesmių žinovų jau randamos XII šimtme- 
kad jo autorius, čio užrašuose, kai visas tas

I Pranciškaus Assyžiečio 
biografas, XIII šimtmety.

Nebereikalo Baltramie
jus Rikonikietis, savo vei
kale apie Šv. Pranciškų su
sijungusį su Kristumi, 
kurį jis pabaigė rašyti 1390 
m., apie Penna Vienuolyną 
Abruzzi apielinkėje, sako:
— “Vienuolynas, kuriame 

randasi brolis Tomas, gali 
tikrai pasididžiuoti tuo, 
kad turi tokį elegantišką 
lyriką, kaip brolis Tomas 
Celanietis. Jis yra parašęs 
ir pirmąją apie Šv. Pran
ciškų Assyžietį legendą. 
Jis taip gi parašė ir prozą, 
kuri paskiau buvo vartoja
ma šv. mišiose”.

Taigi kaip matome, jo 
autorius buvo nepaprasto 
proto ir didelių toje srity 
gabumų žmogus, kurio at
mintį gerbė ne tik patys 
popiežiai, bet ir visa Romos 
Katalikų Bažnyčios Herar- 
chija. Nestebėtina, tat, kad 
Katalikų Bažnyčia vėliau 
tą himną savo liturgijon ir 
įrašė. J. Butkevičius.

Tarpe kitų gražių ir im-.myse savaime 
presingų šv. mūsų Motinos* klausimą: 
Katalikų Bažnyčios varto
jamų giesmių 
mes matome vieną
gražiausią himną, — la
biausia kiekvieno tikinčio 
kataliko sielą patraukiantį, 
daugiausia joje dvasinius 
jausmus sužadinantį, kurs 
mums pradėjus jį skaityti 
ar giedoti, — aiškiausia 
visiems primena mirtį ir 
Paskutinįjį V. Dievo Teis
mą. Tasai himnas lotynų 
kalba pavadintas: “Dies 
Irae”. (“Diena rūsčio ir 
teisimo”). Jis pasidaro 
mums dar svarbesnis ir 
impresingesnis tuo, kai 
mes jį vartodami pasisten
giame ne tik jo rytmą ir 
turinį, kiek tą amžiną tie
są. kuri jame talpinasi per
matyti ir suprasti. Jo žo-j 
džiai visa tai mums aiš
kiausiai patvirtina.

Apie Dies Irae himno tu
rinį ir begalinę jo svarbą, 
J. M. Kardinolas Wiseman, 
taip sako:
— “Tai yra nesibaigiantis 

gailestis, sujungtas su 
tvirta Dievo gailestingumo 
mirtingąjam žmogui vilti
mi”. I

Daugelis kritikų ir baž
nytinių 
tvirtina, 
turėjo būti ^tikrųjų dide- himnas dar nebuvo para- 
lis genialus poetas. Anglų šytas. Sulig garsaus litur- 
kalbon jis yra išverstas ir gisto, Dom Ildefonsus 
vis tobulintas, daugiau kai Schuster, Benediktinų A- 
200 kartų, kol jis pasiekė bato, tvirtinimų, — Dies I- 
dabartinio savo laipsnio, rae himnas, i ' 
Dies Irae, — tai yra veik pradėjo būti bažnyčioje 
ištisai poema, 
primena bendrą visų žmo
nių vienkartinį Paskutinio
jo Teismo Dieną, iš numi
rusių kėlimąsi, ir bendrą 
visos žmonijos teisimą. 
Svarbiausia tai, kad jis 
mums primena, kad visi 
slaptieji mūsų darbai, ten 
bus vienu akymirksniu vie
šumon iškelta, ir visa, kas 
tik bus rasta kaltu, — ne
bepaliks be bausmės. Kiek
viena apie tai mintis, mu-
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Negirdėtas Pasauly 
Žiaurumas

tis, jei nenori atsilikti su 
savo ūkiu. Toliau, ūkinin
kui reikia pirktis sau ir sa
vo šeimai drabužių. Seniau 
tuos dalykus jie namieje 
pasigamindavo. Gaminama 
namieje dar šis-tas ir šian
dien, bet ta gamyba jau ne
apsimoka. Duoti suverpti, 
išausti, išbaltinti ar nuda
žyti ir už visą tai brangiai 
mokėti, tai daug pigiau ga
tavą nusipirkti. Mat, šian
dien rankdarbiams sunku 
konkuruoti su fabriku.

Be to, šiandien žymiai 
pakilę ir ūkininko reikala
vimai.

Jei miesto “ponui”, arti
mieji giminės taip rėdosi, 
tai kaipgi nuo jų atsiliks 
kaimietis? Net ir ūkininko 
maistas šiandien negali ap
sieiti be pirkinių. Arbata, 
kava, cukrus — dalykai, 
kurie seniau ūkininkui yra 
buvęs prabanga, šiandien 
jau virto kasdieninė duona.

Trumpai kalbant, šian
dien ūkininkui reikia labai 
suktis, kad jo pajamos pa
dengtų išlaidas. Gerai, jei 
jis dar skolų neturi. Bet jei 
ūkininkas trobesius besta
tydamas, mašinas bepirk- 
damas, dalias bemokėda
mas. įbrido į skolą, ypač jei 
jis tą skolą bus pasidaręs 
prieš 1930 m., kol dar kri
zės nebuvo, tai šiandien jis 
jokiu būdu išsiversti nega
li. Jo ūkiui gresia, pagaliau 
ir įvyksta, katastrofa. Ir 
tos katastrofos nepašalins 
jokie lakštai ir jokios ban
ko paskolos, kurios, tiesą 
pasakius ūkininko ne tik 
neišgelbsti, bet jo pražūtį 
kartais dar pagreitina. Juk 
ne be reikalo laikraščiuose 
randame skelbiamas dau
gybės ūkių varžytynes.

Atsidūrusiam sunkioj pa
dėty ūkininkui pereina no
ras dirbti, apima jį nusimi
nimas. Nusiraminimo ieš
ko jis stiklelyje. Štai ir be
turime visą eilę girtuoklių 
ūkininkų, kuriuos tokius 
padarė ekonominė krizė.

Išdėstęs tokią ūkininkų 
būklę, ekscelencija duoda 
ir kelius nurodymus, kurie 
galėtų gyvenimą paleng
vinti, jei būtų vykdomi.

Rašoma taip:
Valstybės savo įstaty-

nurodo priemones, kurio- pelno už rūpestį ir darbą, 
mis jas galima būtų praša
linti.

Dėl ūkininkų reikalų taip 
rašoma:

Dabar pažvelkime į ūki
ninkus. Reikia iš karto pa
sakyti , kad šiandien ūki
ninko padėtis žymiai pa
blogėjo, palyginus r ---------------r - - . —.
prieškariniais laikais. Jau yra sumažėjęs, palyginus 
darbininkų trūkumas la- su tuo, kas yra buvę prieš 
bai vargina ūkininką. Jei karą.
jis dar pajėgė apsirūpinti i Tuo tarnu visa, kas ūki- 
mašinomis — piaujamąja, ninkui reikia pirktis, yra 
kuliamąja ir 1.1., tai dar pabrange bent dvigubai. O 
pusė bėdos. Bet jei ūkinin- pirktis ūkininkui šiandien 
kas jų neturi ir iš kito pa- reikia daug daugiau, kain 
siskolinti negauna, tai jau prieš karą. Pirmiausia ū- 
tikras vargas. Dažnai jis kio padargai, kurių šian-įmais turėtų sutvarkyti su- 
stačiai negauna darbinin- dien išrasta daug daugiau, tartis ar skolas, padarytas 
kų šienapiūtei ar rugiapiū-iir ūkininkas juos turi pirk- lig 1930 metų, kai ūkininko

! Jei atsiminsime, kad 
šiandien ir mokesčiai daug 
didesni, kaip prieš karą; 
kad gyvulių ir javų kainos 
dar toli gražu nėra pasie
kusios prieškarinių normų, 
tai turėsime pripažinti, 
kad ūkininko perkamasis 

su pajėgumos bent per pusę

pajamos buvo keliariopai 
didesnės. Jei kaimiečio li
kis dėl krizės yra tiek nu
kentėjęs, kad jo vertė ke
liariopai yra mažesnė, kaip 
pirma yra buvusi, tai kodėl 
nieko nenukenčia kapita
las, tuo ūkiu garantuoja
mas? Juk ūkių vertė suma
žėjo ne dėl savininkų kal
tės. Jei jau dėl krizės turi 
kentėti nejudomasis tur
tas, tai bus visiškai teisin
ga, kai nukentės ir kapita
las. Sakoma, galima skolas 
mokėti lakštais. Bet šis 

; palengvinimas toli gražu 
Į nesiekia tos proporcijos, 
kuria yra sumažėjęs skoli
ninko mokėjimo pajėgu
mas.

Čia reiktų pasielgti taip, 
kaip yra padaręs Seimas, 
išleisdamas įstatymą, pa
gal kurį prieškarinės sko
los vienas rublis buvo ver
tas vieno lito.

Vyriausybė panašiai tu- 
į retų sutvarkyti ir vadina
mų dalių klausimą; tų bū
tent dalių, kurios yra nus
tatytos aktais, sudarytais 
lig 1930 metų.

Norint apsaugoti nuo su
skaldymo ūkius, ar nereik
tų bent kiek pasitraukti ir

■ nuo Napoleono kodekso, 
kuriuo einant, visi vaikai 
lygiomis yra paveldėtojai 
tėvų turto? Gal būtų ir 
teisinga, kad vyriausias 
sūnus, kuris ilgiausiai dir-

■ bo tėvų ūkyje, turėtų ir di
desnę iš jo dalią. Bet kitą 
klausimą tegu sprendžia e- 
konomistai.

b) Valstybė turėtų ūki
ninkams palengvinti pas
kolas. Visi ūkiai turėtų bū
ti hipotekuoti, ir tokių ū- 
kių savininkams turėtų bū
ti duodamos paskolos be 
daugybės formalumų ir il
gų delsimų. Per vėlai gau
ta paskola juk dažnai ne
pasiekia savo tikslo. Saky- 
site, bankas turi apsidrau- 
sti, kad jo kapitalas nežū
tų. Taip. Bet hipoteka, ro
dos, pakankama garantija, 
ypač kai bus duodama pa
skola ne didesnė, kaip pu
sė turto vertės.

Ypatingai turėtų būti pa
lengvinamos paskolos, kai 
jos yra užtraukiamos nau
jiems trobesiams pastatyti 
bei remontuoti ar ūkio me
lioracijai pravesti. Kume
tynus statyti ūkininkai tu-
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pirmiausia ‘

kuri mums giedamas, pirmąjį Advento 
sekmadienį per šv. mišias, 
kuomet esti skaitoma šv. 
Luko Evangelija apie pa
saulio pabaigą. Ir tai pa
tvirtina daugelis rašytojų. 
Gi apie patį Dies Irae him
no autorių, yra kiek ir 
skirtingų nuomonių. Ta
čiau daugelis himnologistų 
tvirtina, kad jį parašė Ta
rnas Celanietis, — vieno 
Pranciškonų Ordino vie
nuolyno Prioras, buvęs Šv.

f
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LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Vilniaus Vadavimo Sąjungos

Ir
Vilniaus Geležinio Fondo

buvę Komitetai
1939 m. vasario mėn. 10 d.

BROLIAMS IR SESERIMS
IŠEIVIAMS

Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
uždarymas skaudžiai palietė ne 
tik mus. Laisvoje Lietuvoje gy
venančius, bet stipriais aidais 
nuaidėjo ir visur ten. kur tik yra ! 
lietuvių. Mes nuolatos gauname• 
paklausimų, ką toliau darysime, j *r_ seserys’ senosios 
Susirūpinę broliai ir seserys ne- i1 
šykšti ir patarimų dėl tolimes-Pas jautriai atsiliepdavote į 
nio darbo, dėl naujų sumanymų, kiekvieną didesnį Lietuvos rei-

Iš tikrųjų Vilniaus idėja’ yra ?31^ var^ ir pavojų, prašome 
visos tautos idėja. Savo tikro- ^us dabar pasilikti ištikimais 
sios sostinės ir viso Vilniaus tam didžiajam mūsų tautos už- 
krašto atvadavimas rūpėjo ir daviniui tęsti kovą dėl Vilniaus 
teberūpi viso pasaulio lietu- krašto atgav imo Lietuvai. Kvie- 
viams, vis viena kur jie gyven- e*ame Jus sudaryti šiaurės A- 
tų. Pati Vilniaus Vadavimo Są- . merikos Vilniaus Vadavimo Są
junga turėjo savo skyrių ne tik Jungos centrą, kuris vienytų vi- 
Lietuvoje. bet ir abiejose Ame- sus Jau esamus abiejose Ameri- 
rikose. Britanijoje. Azijoje ir vi- koše, Britanijoj. Azijoj ir kitur

gali vistiek vykti ten. kur lais
vesnės darbo sąlygos. Ypač lais
voji VVashingtono ir Lincolno že
mė. svetingai priglaudusi arti 
milijono mūsų išeivių, kurie ir 
naujajai savo tėvynei naudingai 
pasitarnavo, brangindama savo 
laisvės tradicijas, pati pirmoji 
galingai iškėlusi tautų apsi
sprendimo principą, be abejo ne
draus savo krašto lietuviams tuo 
reikalu ir toliau lojaliai ir kul
tūringai veikti.

Todėl žinodami. Jūsų, broliai 
; savo tėvy- 

Susirūpinę broliai ir seserys ne- į me*^’ atsimindami, kaip

i kiekvieną didesnį Lietuvos rei
kalą. vargą ir pavojų, prašome 

visos tautos idėja. Savo tikro- *^us ^a^ar pasilikti ištikimais

Reuterio Telegramų A- 
gentūra iš Kantono, Kini
joje, praneša, kad ten pirm 
Japonams užimsiant viena 
22 m. amžiaus kinietė, p-lė 
Fang Hua Ping, baigusi 
reikalingą mokslą, pradėjo

i savo karjerą pedagogijoje, 
mokydama kiniečių vaike
lius pradinėse mokyklose. 
Tačiau mokytojos darbas 
greitai jai nusibodo. Ji pa
metė mokytojavimą, ir pri
sidėjo prie didelės plėšikų 
gaujos. Po nekurio laiko, 
ji pastojo vyriausiu plėši
kų gaujos vadu. Jos vado
vaujama gauja, kuri susi
dėjo iš 300 plėšikų ir žmog
žudžių, kelis metus laiko 
be pasigailėjimo plėšė ir 
žudė plačios Swatovo apie- 
linkės gyventojus, visus, 
kas tik jiems po ranka pa
kliuvo.

Vieną dieną ji su savo 
gauja apsilankė savo gim
tinėn, ir žiauriausiu būdu 
nužudė abu savo tėvus, 
brofius ir sesutes. Iš visos 
šeimos paliko tik jauniau
sią savo brolį, nes jis suti
ko stoti į jos gaują plėšti ir 
žudyti. Ji vadovavo plėšikų 
gaujai per 4 metus.

Pagaliau valdžia prieš jos 
gaują pasiuntė kariuome
nę. Prasidėjo atkakli kova 

i tarp plėšikų ir valdžios ka
reivių. Tačiau plėšikai ta
po nugalėti. Jos brolis su 
daugeliu kitų plėšikų, kri
to mūšy nuo kareivių ku- 
lipkų. Didesnę dalį plėšikų 
pavyko gyvus suimti, o 
tarpe kitų, ir pačią gaujos 
karalienę, — p-lę Fang 
Hua Ping.

Šiomis dienomis Kantone 
pasibaigė suimtųjų plėši
kų byla. Teismas daugelį 
pasmerkė mirtin, o tarpe 
kitų ir pačių jų karalienę, 
kaip vadą.

Ji bus atvesta Kantono 
Viešojon Aikštėn, ir ten 
jai kardu nukirsta galva, 
ir užmauta ant ilgo šmaik
ščio, kad visi gyventojai 
galėtų matyti baisių jos 
darbų apturėtą tinkamą ir 
užtarnautą užmokestį.

J. Butkevičius.

rikose. Britanijoje, Azijoje ir vi- k0550’ Britanijoj. Azijoj ir kitur 
sur kur tik lietuvių didesni bū- Sąjungos skyrius ir steigtų nau- 
riai yra susispietę. Jei mes, ku- Jus tais pačiais išbandytais pa- 
rie gyvename lenkų pašonėje, grindais.
dėl susidėjusių aplinkybių nebe- savo pusės mes dėsime pas- 
galime laisvai Vilniaus reikalu tangų surasti legalų būdą veik- 
veikti, kaip veikę, tai toksai or- ti ir Lietuvoje, kad V ilniaus i- 
ganizuotas ir laisvas veikimas deja visoje tautoje liktų gyva.

retų būti raginte raginami.
Iš tiesų nurodymai reikš

mingi ir svarūs. Ypač pas
kolų ir skolų reikalų reika
lais reikia tikrų lengvatų.

“Ū.-V.Ž,”

Lietuvos ir Vilniaus meilė te- 
jungia mus visus.

A. Juška,
J. Papeėkys. 

Buvę WS Pirmininkai. 
Kan. F. Kemėšis, 
VGF Pirmininkas.

Pažvelkite į saulę? Ji 
visiems šviečia, visus šil
do, nelaukdama prašymo 
ir padėkos. Taip pat ir jūs 
nelaukite maldavimų ir 
pagyrimų, bet padėkite 
žmonėms gera valia — ir 
būsite mylimi kaip saulė.
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TIKĖJIMAS ffi MOKSLAS
/ —____

Neretai šiandien tenka 
išgirsti kalbant net “inteli
gentus”, kad tikėjimas e- 
sąs nereikalingas, kad di
dieji pasaulio mokslinin
kai buvę ir esą tikėjimo 
priešininkai ir kad moks
las griaunąs tikėjimą iš 
pat pamatų. Atrodo, kad 
mokytas žmogus (o kas 
tokiu nenori atrodyt?) tu
ri teisę su panieka žiūrėti 
į tikėjimą. Bet ar ištikrųjų 
taip yra? Ar tikėjimas ir 
mokslas negali sutilpti vie
name žmoguje? Į šituos 
klausimus puikiausiai at
sako patys didieji moksli
ninkai savo žodžiais ir raš
tais. O kas gi gali geriau 
spręsti apie tikėjimo ir 
mokslo santykius, jeigu ne 
tie, kurie ant savo pečių 
nešė ir neša visą pasaulio 
mokslą ir kurių darbais bei 
išradimais mes visi naudo
jamės? Mokslininkas De- 
nertas nustatė aštuonio
liktame ir devynioliktame 
amžiuje gyvenusių moks
lininkų religinius įsitikini
mus. Ir, pasirodo, kad iš 
452 mokslininkų tik 11 bu
vo neaiškūs arba abejojo 
krikščionių tikėjimo at
žvilgiu, 12 buvo krikščio
nybės priešai, o 429 tikėjo, 
į Dievą. Koks skaičius iš tų. *x j

429 tikinčiųjų mokslininkų moderniojoj 
buvo katalikai, sunku pa
sakyti, bet neabejotina, 
kad jų buvo žymi daugu
ma. 15, 16, 13 amžiaus 
mokslininkų tarpe Dener- 
tas nerado nė vieno neti
kinčio. Tačiau ir tais am
žiais mokslas žengė ne ma
žesniais žingsniais kaip 
kad dabar. Už tatai Bako

Kristus aiškiai nenustatė kaitomi atatinkami doku- dalį iki kol randa ieškomą 
kaip turi būt renkamas Jo mentai ir kardinolai pada- tekstą. Radę, jį tikrina at- 
Vietininkas - popiežius, bet ro priesaiką. Dažnai šie plėsdami pirmąją dalį. Tai 
Bažnyčia. Šventosios Dva- formalumas yra ankščiau daroma sužinoti už ką kan- 
sios vedama, pati nustatė 
būdą bei taisykles, pagal 
kurias kardinolai rinktų 
naująjį popiežių. Šių dienų 
rinkimo būdas pagrindi
niai jau buvo 
per paskutiniuosius 700 m. 
Visos taisyklės kaip rinkti 
popiežių randasi išleistuo
se Šv. Tėvų dokumentuose, 
kuriuos dažnai randame 
Bažnyčios Kanonų (teisių) 
Kodekso Rinkinio priede.

Popiežių renka kardinolų 
kolegija. Šiandien šią kole
giją sudaro 62 kardinolai. 
Kiekvienas kardinolas turi 
pareigą vykti Romon į rin
kimus, nebent jį sulaikytų 
sunki liga.

Nėra įstatymo ar tai Die
vo, ar Bažnyčios, kuris rei
kalautų, kad renkamasis 
popiežius vietai būtų kar
dinolas ar kunigas. Reika
laujama tik, kad jis būtų 
pagal kardinolų nuomonę 
“tinkamiausis vaidyti visą 
Katalikų Bažnyčią”. Bet 
istorija rodo, kad prade
dant su popiežium Urbanu 
VI (1378 - 1389) visi popie
žiai buvo kardinolų kolegi- tu i dieną, ryte ir vakare, 
jos nariai. Taip gi nėra į- Pramatomi net trys balsa- 
statymo, kuris reikalautų, vimo būdai, 1) vienbalsis 
kad naujasis popiežius bū- gyvu balsu išrinktas, 2) 
tų italų kilmės, visgi jau 
nuo 1522 m. visi popiežiai 
buvo italai. Tai įvyksta vei
kiausia dėl to, kad didžiu
ma kardinolų yra italai. 
Šiandien, iš visų kardinolų 
net 35 yra italai, kurie 
viens kito gabumus geriau vimas šiaip įvyksta. Pir- 
pažįsta: antra jie yra ar
čiau susipažinę su Bažny’- 
čios diplomatine santvar
ka. bei su Bažnyčios reika
lais abelnai. nes jų didžiu- duotas balsavimo lakštas, 
ma užima aukštas vietas Šis lakštas turi tris dalis: 
ir gyvena Romoj ar visai ant pat lakšto viršaus kar- 
arti. idinolas užrašo savo vardą;

Popiežiui mirus, tuoj ir tą dalį užlenkia ir užant- 
kardinolai vyksta Romon, spauduoja: vidury lakšto1 
Duodama nedaugiau 18 užrašo už ką balsuoja ir 
dienų atvykti. R.omoj gi e- šią lakšto dali balsuojan- 
santieji kardinolai dažnai

* posėdžiauja, rūpinasi Baž
nyčios reikalais ir viską 
tvarko rinkimams.

Paskirtoj dienoj pradėt, 
rinkimus, visi kardinolai; 
susirenka į paskirtą vietą 
ir išklauso iškilmingąsias vardas lieka matomas ir , . . - . .
Šv. Mišias prie Šventosios neužantspauduotas. Nau- kardinolas sutinka pri- vien po kito prisiartina 
Dvasios. įą dieną po piet 
visi Kardinolai susirenka į 
Sistino koplyčią oficialiai 
pradėt rinkimo darbą. Šioj 
koplyčioj kiekvienam kar-Į 
dinolui yra paruoštas sos
tas su baldakimu, kuris 
reiškia, kad kiekvienas 
kardinolas turi lygią galią. 
Prieš sostą stovi stalai ant 
kurių yra reikalingi balsa
vimui įrankiai. Kuomet 
kardinolai jau užima skir
tąsias vietas, tuomet pers-

atliekamas. didatas balsavo nes pats už
Per linkimo laikotarpį save negali balsuoti. Šioks 

kardinolai užsidaro atski- būdas užtikrina balsavimo 
ruošė kambariuose greta 
Sistino koplyčios. Šis kar- 

vartojamas dinolų užsidarymas nus
kirtoj Vatikano dalyje ir 
vadinasi konkliava. Kardi
nolams konkliavoje esant, 
leidžiama turėt reikalin
gus patarnaujančius as
menis. Susisiekimas su pa
sauliu nutraukiamas. Jei- “Šaukiu mūsų 
gu kiltų koks nepaprastas Kristų, kuris mane teis, 
reikalas, tuomet jis tik at- kad būtų liūdininkas, 
liekamas tam tikslui iš
rinktųjų kardinolų akivai
zdoje.

Nėra nustatytų laiko ri
bų išrinkti popiežių. Bet 
didelis atidėliojimas neša 
nemažai skriaudos Bažny-; Kuomet visi balsai su- 
čiai. Dėlto net buvo įvesta nešti į kieliką, tuomet vy- 
praktika, jeigu kardinolai riausis tvarkytojas garsiai 
per penkias dienas neiš- patikrina balsų skaičių im- 
rinktų popiežiaus, tuomet damas balsus iš vieno kieli- 
jiems duodamas valgy ti ko ir dėdamas juos į antrą, 
tik duonos, vyno ir van- Jeigu balsų skaičius nea- 
dens. Bet ši praktika da- titiktų 
bar panaikinta.

Pats balsavimas įvyksta 
Sistino koplyčioje du kar-

paslaptį ir nieks nežino, 
kurie už ką balsavo.

Kuomet visi kardinolai 
priruošia balsavimo lakš
tus. tuomet kiekvienas ne
ša savo sulankstytą lakštą 
prie altoriaus ir ten atsi
klaupęs ir truputi tylomis 
pasimeldęs garsiai taria: 

Viešpatį

jog 
balsuoju už tą, kuris Dievo 
Akivaizdoj, manau turėtų 
būti išrinktas”. Tuomet 
prieina kardinolas prie al
toriaus ir įdeda savo balsą 
į didelį kieliką.

Kuomet visi

rinkimas komiteto ne ma
žiau trijų, nedaugiau sep
tynių kardinolų, ir 3) slap- j 
tas rašomasis balsavimas. 
Šis paskutinysis būdas yra 
dažniausiai vartojamas.

Slaptas rašomasis balsa-

Tnaga Prelcto Juliaus Maciejauska Biografija

Veruiamietis ir sako: “Pa
viršutinis mokslas, gal 
būt, veda nuo Dievo šalin, 
bet pagrindinis pažinimas 
artina į Dievą”. Šitą mintį 
teigia ir mokslininkas Vol
tą sakydamas: “O moksli
ninkas Sabatier dar aiš
kiau kalba: “Su tikėjimu 
kovoja paprastai mažai iš
silavinę”. Buvęs Lietuvos 
Universiteto rektorius pro
fesorius Čepinskis sako:— 
“Religija iš pat pradžios 
buvo tikra žmogaus auklė. 
Didis žmogaus suvisuome- 
ninimo darbas, žmogaus 
gyvenimo doros pakėlimas, 
žmogaus apšvietimas pra
eityje, galima sakyti, buvo 
išimtinai religijos atliktas. 
Tik viena galybė sugebėjo 
šitą supuvusį ir sugriuvusį 
pasaulį atgaivinti, suval
dyti jo žvėriškumą ir pa
daryti iš tikro chaoso tvar
ką. Tai buvo Romos Baž
nyčia”. Žymus mokslinin
kas Le Chatelier, Sorbonos 
profesorius sako: “Nėra 
jokio prieštaravimo tarp 
mokslo ir religijos. Tas 
faktas praktiškai įrodytas. 
Pascal, Ampere, Chauchy 
buvo žmonės giliai religin
gi ir didžiausi mokslinin- 

įkai. Bet iš kitos pusės ma- 
tomas ir prieštaravimas 

j literatūroj. 
Bet tai nepaeina iš tikrųjų 
mokslininkų, bet iš rašyto
jų, kuriems moksliškas su
sipažinimas yra svetimas”. 
Taigi, tikėjimas mokslui, o 
mokslas tikėjimui nei kiek 
nekliudo, nes juodu visada 
buvo ir yra glaudžiai susi
ję ir siekia tų pačių tikslų.

I 
t

si jumis, lietuvių kolonijo
se Londone, Varšuvoje ir 
kitur. Praėjusių metų spa
lių m. 25 dieną atvyko į 

į Ameriką ir pradėjo misijų 
i darbą.

Prelotas Maciejauskas 
tebėra Telšių Kapitulos na
riu ir pasilieka globėju ir 

; pirmininku Švėkšnos ‘Sau- 
_ ; lės’ gimnazijos.

je, o gimnaziją Rygoje. ■ Prelotas atsižymėjo savo 
____ ! Kauno Kunigų seminariją darbštumu netiktai kaipo 
Jeigu baigė 1891 m., liepos m. 20 į uoius kunigas, pamoksli- 

; ir misijonierius, 
paskirtas vikaru Ramyga- kurs su misijomis šeštą 
los parap., o paskui perkej- Į kartą atvyko į Ameriką. 

Švėkšnoje pastatė didingą 
bažnyčią, kuri puošia visą 
Žemaičių kraštą. Pastatė

Prelotas Julius Macie- 
jauskas, Antano ir Pran
ciškos iš Legeikų, gimė 
1868 m., liepos m. 14 dieną, 
Panevėžio apskrityje, Lie
tuvoje, Papivesy, Krinčino 
parapijoje, bet visą savo 
jaunatvę praleido dvare 
Naujame Papmuše, Pasva
lio parapijoje. Pradžios 
mokyklą lankė Joniškėly- 

o gimnaziją Rygoje. |

balsuojanč i ų j ų 
skaičių, tuomet yra daro
mas antras balsavimas.

Balsus skaito trys pir
miau išrinkti kardinolai. 
Pirmasis pažiūri į balsavi
mo lakštą ir užrašo, antra
sis taip gi, o trečiasis gar
siai kandidato vardą iššau
kia. Po to jie paskelbia kas 
kiek gavo balsų. 
nieks negavo reikalaujamo dieną įšvęstas į kunigus ir ninkas 
skaičiaus, tuomet tuoj da
romas antras balsavimas.1 
Jeigu po antrojo balsavimo 
panašiai įvyksta tuomet 
visi balsai yra sudeginami, 
ir kardinolai grįžta atgal į 
savo kambarius. Ir taip du 
kartu per dieną kardinolai 
susirenka koplyčion bal
suot. Beje, per patį balsa
vimą tik vieni kardinolai 
pasilieka koplyčioje.

Ir taip dienos bėga kol 
vienas kardinolų gauna du 
trečdaliu reikalaujamų 
balsų. Kuomet vienas iš 
kardinolų gauna reikalin
gą balsų skaičių, tuomet 

(Vyriausias kardinolų kole
gijos dekanas su vyriau
siuoju kardinolu - kunigu 

Į ir vyriausiuoju kardinolu- 
' diakonu, prieina prie šio 
kardinolo sosto ir klausia,

f

miausia yra išrenkami trys 
kardinolai, kurie balsus 
skaito ir tvarko. Tuomet 
kiekvienam kardinolui

tysis palieka atdarą, gi 
lakšto trečioj daly j, apa- 

' čioj, kardinolas užrašo bet
kokią skaitlinę ir tekstą iš 
Šv. Rašto ir šią dalį taipgi 
užlenkia ir užantspauduo
ja. Reiškia tik kandidato

jasis popiežius turi gauti 
bent du trečdaliu visų bal
sų. Kuomet įvyksta, kad' 
vienas kandidatas gauna 

! lygiai tik du trečdaliu, tuo
met šis kandidatas turi 
viešai pasakyti kokią skai
tlinę ir tekstą jis yra už
rašęs ant savo balsavimo 
lakšto. Tuomet išrinktieji 
trys kardinolai ieškodami 
pareikštos skaitlinės ir 
teksto at plėšinė ja lakštų 
tik trečiąją arba apatinę

i
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Tiesos Žodis Apie Ispaniją
Sulietuvino U D ARNIKAS

Ką tik išėjo iš spaudos labai idomi 32 pusi, brošiū-i 
ra “TIESOS ŽODIS APIE ISPANIJĄ”, šioje brošiūro-Į 
je labai aiškiai paduoda Ispanijos civilio karo pradžios 
priežastis, karo eigą ir tt. Šią brošiūrą turėtų įsigyti 
kiekvienas, nes Ispanijos civilio karo klausimas yra ak
tualus - gyvas. Tuo klausimu visur ir visi diskusuoja. 
Knygutės kaina tik 10c. Imant nemažiau 50 egz. duoda
me 50% nuolaidos.

Užsakymus su money orderiu siųskite:

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
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tas vikaru į Panevėžį. Iš 
ten paskirtas klebonu į 
Švėkšną 1899 metais.

Atvykęs į Švėkšną soalių didelę kleboniją ir trejus 
m. 28 dieną pasakė pirmąjį senelių prieglaudos namus, 
pamokslą, 1937 m., spalių Jo rūpesčiu pravestas plėn
im 28 dieną pasakė pasku- tas, kiirs jungia Švėkšną 
tinį Švėkšnoje pamokslą su Klaipėdos kraštu. Norė- 
atsisakydamas nuo klebo
no pareigų. Taigi, Švėkš
noje klebonu išbuvo 38 me
tus.

Atsisakęs nuo klebonavi
mo dar metus išbuvo Švėk
šnoje su mažais protar
piais išvažiuodamas su mi-

Klaipėdos Direktorija Prieš Cenzūrą

•?

i

prieš altorių jau paruoštą 
sostą. Ten nuimamas jo 
kardinolo žiedas ir sutei
kiamas Popiežiaus - Žvejo 
žiedas. Tuomet kardinolai

imti popiežiaus vietą. Jei- prie sosto, atsiklaupia ir 
gu kardinolas nusilenkia 
Dievo valiai, kurie pasi-’ 
reiškia per kardinolų bal
sus, tuomet tuo momentu 
šis kardinolas gauna pilną 
jurisdikciją visoj Bažny
čioj ir tampa Kristaus Vie
tininkas Katalikų Bažny
čioje. Visi gi kardinolai sa
vo atsistojimu pareiškia 
savo pagarbą naujam po
piežiui. Taip gi visi kardi
nolų sostų baldakimai nu
leidžiami, paliekamas tik 

I naujojo Šventojo Tėvo so- 
i sto baldakimas. Tuomet 
’ kardinolas dekanas klau
sia kokį vardą nori nau jas 

i popiežius priimti. Ir popie- 
, žius pareiškia savo norą.

Beje, jeigu šis išrinktasis 
naujasis popiežius pareika
lautų daugiau laiko apsi- 
svarstymui, tuomet sesija 
pertraukiama ir laukiama 
atsakymo.

Kuomet popiežius pareiš
kia savo oficialų vardą; jis 
išeina už didžiojo alto
riaus, nusiima purpurinius 
kardinolo rūbus ir užside- 
de popiežiaus baltuosius. 
Grįžęs koplyčion jis užima

pareiškia savo pagarbą 
naujajam Kristaus Vieti
ninkui ir per jį pačiam 
Kristui. Kiekvieną kardi
nolą naujasis popiežius pa
bučiuoja. Ir taip kardino
lai vardan visų tikinčiųjų 
pareiškia naujajam popie
žiui nuolankią paklusnybę 
kaipo Kristaus Vietinin
kui, o naujasis popiežius 
užtikrina, kad jis nebus tik 
visų Valdovas, bet ir tikra- 

: sis Ganytojas.
Paskučiausiai kardinolas 

dekanas, lydimas atitinka
mos procesijos, pasirodo 
skaitlingai miniai, susirin
kusiai Šv. Petro Bazilikos 
aikštėje, arba kaip kada 
tai įvyksta pačioj Šv. Pet
ro Bazilikoj, ir tuomet di-

I

I

damas pagerinti ekonomi
nę žmonių padėtį, įsteigė 
vartotojų bendrovę ir že
mės ūkio draugiją, o ypač 
pasižymėjo švietimo darbe. 
Jau 1905 metais pastatė, 
pirmąją visoj Lietuvoj lie
tuvišką katalikišką dviejų 
klasių mokyklą, kurią lan- 

;kė apie 100 vaikų, išlaiky
damas tą mokyklą iki 1919 
m. daugiausiai savo lėšo
mis, o paskui išgavo iš val- 

; džios lėšų apmokėjimui 
1 mokytojams algas. Dabar 
tą mokyklą veda vienuolės 
Kotrinietės.

Matydamas, kad susitvė
rus nepriklausomai mūsų 
tėvynei trūksta inteligen
tų — mokytų žmonių 1919 
įsteigė antrą aukštesnę 8 
klasių mokyklą — gimna
ziją, o paskui, su pagalba 
parapijonų, o ypač ameri
kiečių lietuvių, pastatė di
dingus gimnazijos rūmus, 
kuriuos iškilmingai pa
šventino Šv. Tėvo atstovas 
1928 m., dalyvaujant J. E. 
Respublikos Prezidentui, 
Švietimo ministerui ir ki
tiems Lietuvos didvyriams.

Lietuvos valdžia, maty
dama Prelato Maciejausko 
visuomeniškus darbus, ap
dovanojo jį Gedimino auk
štesnio laipsnio ordinu ir

i

I

i
i

I
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Klaipėdos kr. direktorija 
Įteikė gubernatoriui raštą, 
kuriame nurodo, kad pagal 
statutą atvežamos iš užsie
nio prekės, spausdiniai, fil- 
mos ir t. t. turi būti kon
troliuojamos centro val
džios muitinių, tačiau jų 
cenzūra nepriklauso centro 
valdžios. Dėl to direktorija 
prašo panaikinti cenzūrą į- 
vežamoms į Klaipėdos kra
štą knygoms, laikraščiams, 
filmoms ir t. p.

Klaipėdos vokiečių laik
raštis “Mem. Dampfb.” 
praneša, jog Direktorija 
nusprendė pakeisti ants
paudus: pirmoje vietoje ninkai turi organizuotis, 
vokiškas užrašas, antroje 
lietuviškas (buvo atvirkš
čiai); vidury bus nebe Vy
tis, bet Klaipėdos krašto 
herbas.

Klaipėdos smogikų va
das uždraudė S. A. smogi
kams lankyti lietuviškus

restoranus. Be to, smogi
kai steigia savo sanitarijos 
būrius, daboklę ir savotiš
ką policiją, kuri seks Klai
pėdos gatvėse, ar smogikai 
nevaikšto uniformuoti gir
ti. Girdi, uniformuoti smo
gikai bus gabenami j smo
gikų daboklę išsipagirioti, 
o po to bus baudžiami.

Smogikų policija tikrins 
lankydama restoranus, ar 
uždraustose vietose nėra 
smogikų.

To paties laikraščio atsi
šaukime j darbininkus, jie 
raginami stot i darbo fron
tą. Rankų ir proto darbi-

•

kad išstumtų atėjūnus, 
kurie užėmę klaipėdiškių 
vietas. Darbo fronto na
riams žadama suteikti tar-

■ nybas, darbą, duoną, tar
nybos pastovumą, globą li
goje ir nacionalsocialistinę

■ pasaulėžiūrą.

džiausioj tyloj pareiškia,.šuteikė jam iki jo gyvos 
kuris kardinolų tapo nau- galvos pensiją. Dvasiškoji 
jasis popiežius ir kuriuo i Valdžia paaukštino Prelo- 
vardu Jis vadinsis. % ‘tą Maciejauską paskirda- 

Tokiu būdu ir 262-trasis' ma jį Dekonu, paskui Ka- 
popiežius bus išrinktas. • rtąu-ninku ir galutinai Pre- 

. tortu. ų.
(Laisvai naudojau Ratai i k iš-i Linkime, kad dar daug 

kąją Enciklopediją ir Jėzuitų į metų dirbtų Bažnyčios, vi- 
savaitraštį Amerika v. LX. no.jsuomenės ir tėvynės gero- 
20. A. V. M.) Ivėi.

Marianapolio Kolegijos Studentų Vaidinimas

DRAMA
“UŽ TĖVYNĖS LAISVE”

MUZIKA — KALBOS — DAINOS
Bus vaidinama šiose lietuvių svetainėse:

Kovo 5 d. 7 valandą vakare — Providence, R. I., Šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje.

Kovo 12, 7:30 vai. vakare — SO. BOSTON, MASS., Šv. 
Petro parapijos svetainėje.

Kovo 18 d., Greenfield. Mass.
Kovo 19 d., 7:30 vai. vakare — Miller’s Opera Housc, 

Pine St., Gardner, Mass.
Kovo 26, 7:36 vai. vakare — WATERBURY, CONN., 

Šv. Juozapo parapijos svetainėje.
Balandžio 2 d., 7:30 vai. vakare — Hartford, Conn. Lie

tuvių mokyklos svetainėje.
Balandžio 15 d., 7:30 vai. vakare — Parapijos svetainė

je, Newark, N. J.
Balandžio 16, 7:30 vai. vakare — BROOKLYN, N. Y., 

McCadden Hali.
Balandžio 17, 7:30 vai. vakare — MASPETH, N. Y., At

simainymo parapijos svetainėje. __
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BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas; Kun. P. Juškaitis, 
— Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirmininkas; A. Skirtus — 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raštininkas, 7 Mott St., 
Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 6 Commonwealth 
Avė., Worcester, Mass.; J. Svirskas ir A. Zaveckas — Iždo Glo
bėjai. "Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

Iš žemaičių tautosakos

DARBININKAS 5

Viršūnės, Švieskit Pavyzdžiais
Iškilmingai Paminėta Vysk 

Valančiaus Blaivybe
Telšiuose, vyskupijos sa

lėje vasario 5 d. įvyko iškil
mingas posėdis Vyskupo 
Valančiaus Blaivybei pa
minėti. Gatvėse pasieti pla
katai su užrašais — “Ne- 
pragerkime Lietuvos” ir 
kt. Per miestą suruošta 
vaizdinga eisena su prieš- 
alkoholiniais šūkiais ir k. 
priemonėm. Taigi, ta pačia 
proga pasinaudota ir prieš- 
alkoholinei propagandai.

Vyskupijos salė prisirin
ko pilnutėlė žmonių, dau
giausia ūkininkijos ir dar
bininkijos. Dalyvavo klini
kų seminarijos auklėtiniai, 
kunigai, prelatai ir J. E. 
Vyskupas J. Staugaitis. 
Valdininkų ir bendrai vi
suomeniškosios inteligen
tijos matėsi labai mažai.

Salėje išstatytas gražiai 
papuoštas Vyskupo Valan
čiaus paveikslas. Iš susi
rinkusių girdėti moterėlės 
šneka:

— Veizėkit, ir vyskupėlio 
Valančiaus fotografiją te
beturintis. Sakyk tu man, 
kaip gyvs veiz Į mus... 
(kartais ir vad. inteligen
tas to nepastebi). Šalia pa
veikslo katalikiškųjų orga
nizacijų 5 vėliavos: pavasa
rininkų, kat. darbininkų, 
vyrų katal., ir blaivybės 
draugijos.

Blaivininkų organizato
riui kun. Juodaičiui atida
rius iškilmingąjį posėdį ir 
pakvietus garbės prezidiu
mą, J. E. Vysk. Staugaitis 
pasakė kalbą, priminė tas 
dorovines blogybes, kurias 
alkoholis platina mūsų 
krašte. Tolimesniuose pra
nešimuose aiškinta labiau 
medžiaginė alkoholio daro
moji kraštui skriauda. Net 
perdaug liūdnai esama pa
dėtis pavaizduota (mat, to
kia jau kalbėtojo asmen. 
savybė). Iš pranešimų pa
aiškėjo, kad per metus 
prageriama už 100 milijo
nų litų (faktiškai pusė to,

•f
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L. R. K. Susivienyms Amerikoje
NARYSTES CERTIFIKATAI

žm<xiė« užimti su pijokyste 
visokią <ar* paleistuvystę.

Oenovis casatą nieks nebužlaiko, 
ttvs pijokaudams išmoko vaiką, 
ar tai veaelčj arba krikštynos, 
visur arielką ger kožnas vienas. 

O kad jau smertie ižved it svieto, 
ir ten arielka tur pirmą vietą, 
genčių adarae greitai džiovina. 
0 kietas žirdie verkti graudina.

O jei prie praves reik kreivo svietko 
bčg pas žydelką savo susiedką, 
radąs pijpką ant te gatavą, 
perk jam arielkos, nes svietką gavę. 

Dienose turgaus arba nedėlių. 
nepravažiuosi spakaioei keliu, 
girtuokliai visur ietko pritirtos, 
kad tik galėtą daryt muštynes.

Šėtono mokslą motina pildo, 
kad mažus kūdikius arielka girdo, 
per artų tekį klaidingą protą, 
taip daugel latrą randas ant svieto. 

Taip pat arielka su žolėms virta 
nuo seną bobą didžiai išgirta, 
daug palagninkią iš svieto varo, 
vyrą ir vaikus si ratams daro.

Ar tai kam vargui arba linksmybė, 
ją geradėjo visad girtybė, 
anie arielkoj padėjo viltį.
karčemoj mušas, voliojas girti. 

Niekad arielka neved į gerą, 
arielka žmones vargin be galo, 
žūn per arielką dūšios ir kūnai, 
tegul ją užmuš visi perkūnai.

Užrašė ALVACKAS.
"Ž. P.”

Po visą svietą pijeks kiekviena*, 
griešij piktytefam per naktis, teiena*. 
pi joks arielkej pade* 
nebmata kito sau geradėjo.

Jei tarp luaiekg tieka* nezgad**, 
ar kad vyra pačiai neduo* vigado*. 
karčemoj iydą jem už gteteėją. 
arielkoj randa sau geradSją.

Kad piršly* paną jaunikiv* giria, 
arba kad pana sau iekko vyro, 
daryt rokuodu* *ū» pa* ėydeiką, 
kuri dėl draugystės pastato teutetką. 

O kad ieimyng idgasf umdyt1. 
kelias buteikas re*k pastatyti, 
kas tur kupčystę arba amatą, 
geradėjystę arielkoj mato.

Kad nori pirkti arba parduoti, 
be magaryčių negali būti, 
visur atrasi sau prietetystę, 
tik per arielkos geradėrystę.

O kad susiedai turguj suseina. 
arba jomarke kumelę* maino, 
tuojau storojas arielkos gauti, 
kad veikiau- galėtų mamą apgauti.

i Jaunos panelės, tartum nekaltos, 
padorios skaisčios, kaip rožės baltos, 
anos arielką ger su ukvata, 
jei tik svetimi geriant nemato, 

kurios arielką slepia po trobas, 
Ką besakyti apie tas bobas, 
viena j antrą sako: būk sveika, 
tik arielka yr joms prietelka.

Kad užpuol liga, beg tuoj pas žydą, 
parnei arielkos ir save gydo.

i

nes kita pusė grįžta į vals
tybės iždą ir kaipo uždar
bis). (Įdomu būtų nustaty
ti, kokia dalis tenka kai
mui, ir kokia miestams bei, 
“viršūnėms”). Iš tų pinigų 
beabejo galėtum daug ge
ro krašte padaryti.

Pagaliau aptarta priemo
nės kovai prieš girtybę. Iš 
jų labiau paminėtinos se
kančios:

1. Blaivinimą pradėti nuo 
viršūnių: nevartoti alkoho
lio ruošiant įprastas išleis
tuves, priimant aukštes
nius valdininkus, tikrinant 
įstaigas, ruošiant labdarin
gus balius, paminėjimus, 
kalėdojant ir pan. Blogas 
didžiųjų pavyzdys blogai 
paveikia ir kitą visuomenę, 
patraukia.

2. Nepriimti tarnauti į 
valdžios įstaigas, įmones ir 
kt. atsakomingas vietas 
girtaujančių, neblaivių as
menų, o esamus tokius iš 
vietų šalinti. Tada mažiau 
bus visokių išaikvojimų ir 
kitų nelaimių.

3. Uždrausti alkoholinių 
gėrimų reklamą per radio, 
spaudą, languose ir pan. 
Alkoholį griežtai priskai- 
tyti prie nuodų ir laikyti 
uždarą.

4. Girtaujančių turtui ar 
algai uždėti globą, kad jos 
neišaikvotų ir nepaliktų 
skurde moterų ir vaikų. O 
iš atsakomingų vietų visai 
pašalinti.

5. Labiau organizuoti 
blaiviąją tautos dalį, kad 
ne tik Bažnyčia, bet ir val
stybė ir visų pažiūrų visuo
menė aktyviai prisidėtų 
prie blaivinimo darbo.

Didžiausią pritarimą sa
lėje turėjo pageidavimas 
pradėti nuo viršūnių. Ma-

1
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MOTES BOKŠTAS
į Rytinėj Londono daly 
stūkso keturkampis bokš
tas, vadinamas Bloody To- 
wer, kuris, jei galėtų, tai 
papasakotų apie senovėje 
įvykusias čia šiurpulingas 
scenas.

Šį bokštą saugumo sume
timais pastatė Wilhelmas 
Užkariautojas, kada 1078 
m. su savo kariuomene už
ėmė Londoną. Iki 1300 mt. i paskutinį kartą pažvelg- 
bokštas buvo naudojamas t .nnHnnn

i tik kaipo priemone apsi
saugoti nuo priešų. Bet vė

Augusių Skyrius
KLASĖ A — Endowment at Age 85 y- 

ra mokama iki 85 metų. Narys sulaukęs 
to amžiaus savo pomirtinę pats atsiims 
arba bus išmokėta nario pašalpgaviams.

KLASĖ B—20 Year Payment Life. Šis 
certifikatas yra išmokamas per 20 metų. 
Reiškia, narys mokėjęs per 20 metų nus
toja mokėjęs ir jam mirus jo pašalpga
viams Susivienymas išmokės tokią su
mą ant kiek narys bus apsidraudęs.

KLASĖ C—20 Year Endovvment. Na
triui mokėjus per 20 metų, jei būna gy
vas, apdraudos suma išmokama jam pa
čiam, o jei mirtų ankščiau, tai jo pašalp
gaviams.

KLASĖ D—Endovvment at Age 60. 
Nariui sulaukus 60 metų, išmokama jam 
pačiam arba pašalpgaviams. Šioje klasė
je nariai gali įsirašyti nesenesni kai 40 
metų.

Apdraudos certifikato didumas nuo 
$150.00 iki $2,000.00. Mėnesinės mokes
tys telpančios mokesčių lentelėse yra 
pilnos, tai yra, ten įskaityta ir Lėšų Fon
do mokestys.

Dabartiniai Susivienymo narystės 
certifikatai yra su rezervais. Po trijų 
metų mokėjimo, turi vertę ir apsaugoja 
nario sumokėtus pinigus. Pavyzdin, na
rys būdamas 20 metų amžiaus, įsirašo

čiam bus išmokėta $256.00; jeigu mirtų, 
tai jo pašalpgaviui. Prailgintas Termi
nas — Extended Insurance — jis bus 
pilnai apdraustas per penkiolika metų 
be jokio mokėjimo mėnesinių duoklių. 
Jeigu tame peri jode narys mirtų, tai bus 
išmokėta tokia suma, kokia bus pažy
mėta certifikate. Jeigu jis bus gyvas, tai 
pasibaigus 15 metų. t. y. tuo laiku, kuo
met pasibaigia certifikato terminas, na
riui bus išmokėta cash $122.00 ir tuomi 
tarp nario ir Susivienymo sutartis bus 
pabaigta.

Kas parašyta apie Klasės C certifika
tą, tas tinka ir kitų klasių certifikatams. 
Kiekvienas iš jų po trijų metų mokėjimo 
turi savo vertę ir apsaugoja narį nuo 
spendavimo ir praradimo įmokėtų pini
gu-

Įsirašęs naujas narys bile kurion Ap
draudos skyriaus klasėn, lieka pilnatei
siu nariu praėjus 30 dienų nuo jo aplika
cijos užrekordavimo Centre. Pašalpos 
skyriuje — po šešių mėnesių.

Jaunamečių Skyrius
KLASĖ A

Susivienyman nariais gali būt įrašo
mi: Jaunamečių Skyriuje, Klasėje A. 
nuo 1 mėnesio iki 15 metų: metinė mo
kestis $2.20. Sulaukę 16 metų turi persi
kelti augusių skyriun. Persikelianti au
gusių skyriun gauna 25 procentus iš su
mokėtų pinigų apdraudos skyriun. Po
mirtinė nuo $48.00 iki $250.00.

KLASĖ B

Klasėje B mokestys sulig metų. Mo
kama kas mėnuo. Pomirtinės $250.00. 
$500.00 ir $1,000.00 (Žiūrėk mokesčių 
lentelių). Po 20 metų certifikatas tampa 
išmokėtas.

Pašalpos Skyrius
Nariai gali kartu įstoti ir pašalpos 

skyriun. Už $3.00 savaitinę pašalpą mo
kama 25c. į mėnesį; už $6.00 — 50c.; už 
$9.00 — 75c., už $12.00 — $1.00.

Įsirašant nariai kartu ir pašalpon, 
Lėšų Fondan moka per mėnesį penkis 
centus ekstra.

liau, kada Londonui nebe- rys būdamas 20 metų amžiaus, įsirašo 
grėsė joks pavojus, jis bu- Susivienyman 20 metų Endowment, t. y. 
vo paverstas nuteistųjų Certifikatas išmokamas pačiam nariui 
mirti kamera. Storos bokš- 20 metų mokėjus. Daleiskime, narys per 
to sienos buvo aptvertos tris metus moka kas mėnuo reguliariai 
3-jų metrų aukščio tvora, į savo duokles, bet štai kas tokio atsitiko, 

kad daugiau mokėti neišgali. Tuomet 
vistiek jo sumokėti pinigai nežūna, nes 
yra leista pasirinkti du būdu: a) išmo
kėtas certifikatas ir b) prailgintas ter
minas, t. y. mėnesinių mokesčių narys 
nemoka, bet esti geram stovyje ir skai
tomas prie apdraudos pilnateisiu nariu. 
Tad jeigu Klasės C—20 metų Endow-

o senos, sukiužusios durys 
— pakeistos naujomis ge
ležinėmis. Iš čia nuteistieji 
mirti paskutini kartą iš
vysdavo tekančią saulę,
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tyt tas dalykas žmonių šir-' 
dyse yra giliai įsmigęs.

Palyginę Vysk. Valan
čiaus ir dabartinius laikus, 
rasime daug skirtumų. 
Vysk. Valančius dirbo vie-

-5^1

Lietuvių KalbosGRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 

Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

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

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston, Mass.

nas su keliasdešimts pa- 
gelbininkų; tauta tada bu
vo labai išvarginta, tiesiog 
pavargusi, sulinkusi; žydai, 
dvarininkai ir rusų valdžia 
tautą skandino degtinėje 
nesigailėdami. Bet Didysis 
Žemaitis Vysk. Valančius
nenusiminė, ėmėsi blaivi-' 

i nimo darbo ir daug laimė- į 
jo. Dabartinės mūsų sąly-i 
gos žymiai geresnės, dar-į 
bininkų - blaivintojų būtų 
tūkstančiai. Dėl to neturi
me labiau nusiminti už 
Vysk. Valančių ir su dides
ne viltimi stoti j blaivybės

i darbą. Tik daugiau organi
zuotumo ir nuoširdumo. 
Blogąsias gyvenimo puses 
tenka pakeisti geresnėmis.

: Kol nuodėmė maloni, sun
ku jos išsižadėti. Ją reik 
nugalėti pereinant prie ge
resnio tikslo.

Mūsų tauta, nors ir turi 
girtaujančių, bet žymioje 
daugumoje tebėra blaivi. 
Po turgaus iš šimto žmo
nių girtų grįžta tik keli. A- 
pie devyniasdešimts grįžta 
blaivūs. Pas turtingesnius 
ir bendrai didesnius, žino
ma, tas nuošimtis yra be
veik atvirkščias. Taigi to
kia dauguma dar gali pa
sekmingai kovoti su girty
be, ypač jeigu būtų nors 
dalinai įvykdyti minėti pa
geidavimai ir visuotina pa
rama.

O vieton blogų, alkoholi
nių gėrimų, reikia plėsti 
bealkoholinių gėrimų ga
mybą ir vartojimą, kad tie 
įgautų nors “lygias teises” 
su alkoholiniais. Pagaliau 
reikia tikėtis, kad suras 
būdus alkoholį padaryti 
nekenksmingu gėrimu, 
kurs gali duoti daug šili
mos ir fizinės jėgos.

Agr. Tautvydas. 
“0.-V.2."

davo į plačiąsias Londono 
apylinkes.

Štai 1483 metai. Karalius ment — už $1,000.00 Certifikatą narys
Ričardas IlI-čiasis paima 
teisėtą karalių Edvardą ir 

įdu jo mažus sūnus. Visus 
juos uždaro bokšte. Ber- 
■ niukai miega. Ričardo at
siųsti žudytojai tyliai į- 
slerrka į bokštą. Karalius į- 
sakė nužudyti princus be 
kraujo, todėl žudytojai 
troškina berniukus, už- 
spausdami jiems ant veidų 
pagalves. Jaunesnysis bu
vo atbudęs — jis gauna 
smūgį peiliu krūtinėn.

Kitas vaizdas. Bokšto rū
sy kankinamas kažkoks 
Johnsonas, pagautas par
lamento požemiuose prie 
parako statinių. Karaliaus 
Jokūbo I-jo įsakyta kan
čiomis išgauti jo sąmoksli
ninkų dalyvius. Jis prisi
pažįsta, išduoda draugus. 
Kartuvės.

Padaugėjus pasmerktųjų
skaičiui bokšte iš vieno ^2.000.00 apdraudos
kambario padaro kelius. į 
Jie visi dabar turi savo į 
vardus, susijusius su kru-' 
vinais įvykiais.

Dar dabar tebėra kamba-j 
rys, kur Henriko VIII-jo I 
žmona Anna Bellay rašė 
savo vyrui laišką, maldau
dama jį palikti jos gyvybę. 
Iš to kambario lango jį pa- i 
skutinį kartą matė saulė-i 
tekį.

Greta šio kambario 1534 į
metais buvo uždarytas 76 73 E. South Street (P. 0. Bot 32).
metų senelis vyskupas Fi-j------------------------------------------------------------
sher, betinkamo maisto, I ant ešafoto, prie kaladės, nėra. Jo ir bokšte neranda.’ Tokių kruvinų epizodų 
ligonis, be drabužių. Čia jis; kur kirs jai galvą. P ’ ~
kentėjo 14 mėnesių. Po to 
buvo nužudytas. Jo nukir
sta gaiva buvo pakabinta 
bokšto viršūnėj, kad mi
nios galėtų matyti, kaip 
karalius keršija tiems, ku
rie jo neklauso.

Čia buvo kalinama ir 
penktoji Henriko VIII-jo 
žmona Katarina Howard. 
Vos 21 metų amžiaus. Ji 
susirūpinusi, kaip atrodys

mokėjęs per 5 metus sustoja mokėjęs ir 
pasirenka Išmokėtą Certifikatą — Paid 
up Insurance, tad jo certifikatas yra ver
tas $256.00. Reiškia, jis daugiau nemoka 
ir po 20 metų, jeigu bus gyvas, jam pa-

SUSIVIENYMO REIKŠME IR NAUDINGUMAS
Kiekvieną metą Susivienymas sušel

pia apie šešis tūkstančius savo narių. 
Vieni iš jų suserga naturalėm ligom, ki
tus ištinka įvairios sužeidimų nelaimės. 
Susivienymas nešdamas materialę pa- 
gelbą ligų ir sužeidimų užkluptiems na
riams mažina vargą, rūpestį ir susikrim
timą ne tik jų pačių, bet ir jų šeimynų. 
Per metus Susivienymas išmoka apie 
250 pomirtinių nuo 150 iki 2,000 dolerių. 
Tiek, mat, mūsų brolių ir seselių kiek
vieną metą mirtis išskiria iš gyvųjų tar
po. Susivienymas mažina apnašlėjusių

Organizatoriams už narių prirašymą 
bus duodamas nuošimtis:

»»
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Nuošimtis
$4.00 

2.00
1.50
1.00

.50

.30

1,000.00 
750.00
500.00
250.00
150.00

UŽ JAUNAMECIUS — KLASĖ B
Nuošimtis 

$2.00 
1.00

SI.000.00 apdraudos 
500.00

šeimynų materialį skurdą, suramina 
našles ir našlaičius netekusius vyro ar
ba tėvo duondavio.

Bendrai, kiekvieną mėnesi Susivieny
mas išmoka per $20,000 savo narių šel
pimui ligose ir sužeidimuose, taip pat 
mirusių narių pašalpgaviams, išmokant 
jiems paskirtas pomirtines.

Per savo 51 metų gyvavimo laikotar
pi Susivienymas išmokėjo virš dviejų 
milijonų dolerių savo narių ir pašalpga- 
vių naudai.

250.00 ” . .50
Klasėje A — bile metų .25
Prie kiekvienos Susivienymo kuopos 

reikia būtinai pasistengti sukurti jauna
mečių (vaikų) skyrių. Tokiems vaikų 
skyriams vadovauja augusieji. bet jų 
mėnesiniai susirinkimai laikomi atski
rai ir jie pratinami prie organizacjos re- 
kalų pažinimo. Kur sąlygos leidžia, iš 
jaunamečių skyriaus sukurti skautų 
skyrių.

Susivienymo organizacijos reikalais kreipkitės:

LIETUVIŲ R. K. SUSIVIENYMAS AMERIKOJE
(Lithuanian R.C.Alliance of America)

Wi&es-Barre, Pa.

____  ___ „„ Prašo Ryto metą buvo atėjusi jo dar daug būtų galima pa- 
jatnešti kaladę.vidun, repe- žmona su dviem kitom mo-j pasakoti. Dabar šis bokš- 
ticijoms. Ir ji atlieka repe- tenai atsisveikinti prieš jo tas iaikomas kaip istorinis 
ticijas išvakarėse prieš sa- mirtį. Jas įleido pas jį. tampriai susietas
vo bausmę. Praėjo kiek laiko, sargybi- J

Bet iš bokšto būdavo ir nis išleido keturias mote-.
; pabėgimų. Lordas Niths- ris. Jis visos verkė, ir susi-; Dažnai jis yra 
idale,: škotų didikas, i _
smerktas mirti už dalyva- pastebėjo, kad buvo įleidęs^ 
vimą Jakobitų sąmoksle.; tris ponias. Niethsdale su 
Žmonės susirenka pažiū-i žmona po to persikėlė į Ro- 
rėti bausmės vykdymo. Ta-įmą, kur dar gyveno 28 me
čiau baudžiamojo vis dar į tirs.

f

su Anglijos gyvenimu. 
. __ 1 " _,_a lankomas——— —  ------- - ----------- — -----------  i

pa- jaudinęs sargybinis nei ne-i turistų, kuriems specialus 
bokšto prižiūrėtojas paro
do dar iš anų laikų kai ku
riuos išsilikusius daiktus.

-XX Amž.”
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KAS GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

GLASGOW, ŠKOTIJA Entuziastingos Buvusio Ško
tijos Lietuviu Klebono Sutiktuvės

darbus. Aiškiausia 
visus gerb. svečio Škotijos lie
tuviams nuopelnus, nupiešė pats 
kun. J. Gutauskas.

Pasibaigus visoms kalboms 
bei sveikinimams. 4 mažos mer
gaitės (2 iš jų pasirėdžiusios 
berniukais' * pašoko puikių kla
siškų šokių, o Blaivybės Dr-jos 
choras, p-lės J. Sarafinaitės ir 
jos seselės diriguojamas, šį 
kartą dar geriau negu kitais vi
sais kartais, gerb. svečio garbei, 
su savo dainomis pasirodė. Dai
noms pasibaigus ir gerb. sve
čiui svetainę apleidus, prasidė
jo jaunimo šokiai, kurie nusitę
sė iki 2 vai. ryto.

Glasgow’o Blaivybės Dr-jos 
valdyba, gerb. svečiui, mūsų pa
čių klebonui kun. J. Gutauskui, 
bankieto šeimininkėms ir vi
siems kitiems prie bankieto su
ruošimo prisidėjusiems. įvairiai 
per jį patarnavusiems, ir gerb. 
publikai, taip labai skaitlingai 
apsilankiusiai. — visiems nuo
širdžiausiai dėkojai

J. Butkevičius.

Šių metų vasario mėn. 10 die- Škotijoje 
ną. Glasgow lietuviams katali-'' 
kams, ištikrųjų buvo svarbi ir i 
brangi istorinės praeities prisi
minimo diena. Mat tą dieną, ke
liaudamas iš Amerikos atgal i 
Lietuvon, trumpam laikui kelio- < 
nėję sustojęs. — Glasgovv’ą ap
lankė brangus, ir garbingos at- < 
minties svečias. — kun. Pr. Va- , 
siliauskas. — prieš 26 metus lai
ko atgal, buvęs Škotijos lietuvių 
katalikų klebonas ir pionerius. : 
— Blaivybės Dr-jos Škotijoje į- 
steigėjas.

Tą dieną. 9 valandą vakare, ta 
reta proga Glasgovv’o Blaivybės 
Dr-ja. savoje svetainėje, jo pa
gerbimui ir nuoširdžioms priim
tuvėms (teisingiau galima pasa
kyti sutiktuvėms! I suruošė gra
žų bankietą į kurį nepaprastai 
daug žmonių apsilankė. Iš kar
to svečiams prie stalų pritrūko 
ir vietų. Susirinkusius ypač pa
skesnius svečius, prisiėjo antru 
ir trečiu atveju arba partija vai
šinti.

Šį kartą susirinkusieji svečiai 
visi iš anksto prie stalų suso
dinta. Gerb. svečiui kun. Pr. Va
siliauskui. kartu su kun. J. Gu
tausku. — dabartiniu Škotijos 
lietuvių klebonu, svetainėn įė
jus. — Blaivybės Dr-jos choras 
publikai sustojus. stovėdami 
prie stalų savo vietose, mylimo 
svečio pagerbimui, griausmingai 
sudainavo: “Ilgiausių Metų".

Labai lengvai galima pastebė
ti. kad publika labai entuzias
tingai gerb. svečią sutiko. Vai
šes kun. J. Gutauskas kaip ir 
paprastai, pradėjo trumpa, ben
dra malda.

Po bankieto vaišiu. Blaivvbės* - I
Dr-jos pirmininkas, p. J. Daili
dė. trumpoje savo kalboje. Blai
vybės Dr-jos vardu, pasveikino 
garbingą svečią. — padėkojo 
jam už atsilankymą, ir trumpai 
supažindino publiką su gerb. 
ęvečiu ir tais visais dideliais 
Škotijos lietuvių katalikų labui 
nuveiktais darbais. Gerb. svečia 
trumpomis kalbomis pasveikino tuviai kuomi galėjo 
iš eilės ir kitų visų Glasgovv’o manė stengėsi prisidėti prie vi- 
lietuvių katalikų ( nes laisvama-' sų Lietuvos reikalų, kad me- 
niai. komunistai ir kiti visi ‘ džiaginę paramą Amerikos lie- 
jiems panašūs lietuvių gaivalai, tuviai davė labai stambią ir tt. 
ne tik Glasgovv’e. — bet ir viso- Buvo suvaidinta linksmo po- 
je plačioje Škotijoje, yra suvi- būdžio veikalas “Daina Be Ga-

Vi

Paieškomi
»

Susipažinkite Su Jėzaus 
Kristaus Gyvenimu Ir Jo 

Darbais

Įsigykite
Vyskupo P. Bučio, MIC. 

parašytą knygą — “Jėzus 
Kristus’’. Knyga didelio

1. Andriulis, Kazimieras. Jono 
sūnus, išvykęs į JAV prieš dvi
dešimt su viršum metų. Gyveno ( 
Bostone. Mass.

2. Baginskis. Jonas, išvykęs į 
JAV 1934 met. Prieš metus gy
veno Brooklyne. N. Y.

3. Baranauskas. Jonas — išvy
ko į USA prieš karą. Iki 1930 formato ir turi 509 pusla- 
met. gyveno 41 South Leonard 
St.. VVaterbury. Conn.

4. Brizgys - Brizer. Antanas— 
gimęs Kaune. į JAV išvyko 1905 
met. Iki 1927 met. gyveno 71 
Third St., Turner Falls, Mass.

5. Bružas, Juozas — kilęs iš
Deltuvos miest.. Ukmergės aps-

pius, audeklo geruose ap
daruose, kaina $2.50.

Šioje knygoje labai aiš
kiai ir lengva kalba apra
šyta Kristaus gyvenimas ir 
jo nuveiktieji darbai. Tu
rėtų šią knygą įsigyti kiek-

kricio. Gyveno’47 Jackson St.. vienas katalikas. Jų galite 
j Yonkers, N. Y. Manoma, kad gauti Darbininko admi- 
! 1937 met. mirė.

6. Bundza. Juozas — išvyko į 
JAV 1907 — 1908. Gyveno Pitt-

isburghe. Pa.
7. Cisevičius, Stasys (Casa- 

vech. Stanley) — Prano sūnus. 
Gyveno 1230 Buttenwood St.. 
Philadelphia. Pa. ir 615 Pine St., 
Mahanoy City. Pa.

8. Cvirka. Simonas — gyv. 313 
' Grand Avė., New Haven. Conn.

9. Dargaitis. Antanas — kilęs 
ar gyvenęs Tauragės apskr., j 
Kaltinėnų vaisė. Pimpių k.

10. Glembaitė - Makackienė, 
Magdė — gyveno Gilbertville, 
mieste. Ištekėjus už antro vyro, 
kurio pavardė nežinoma.

11. Glembaitė - Kamarauskie
nė. Marijona— gyveno Box 351, 
Sautbarėje.

12. Jurgevičius - Jurgilas -
Jurgėla, Vincas — kilęs iš Ša
kių apskr. Plokščių vaisė. Dėdy- 
nų k. Išvyko į JAV 1909 met. 202 Jefferson St. Newark, N. J. 
Gyveno Pottsville, Pa. ir Cleve- 20. Sidaras. Vincas — kilęs ar 
landė. Ohio. gyvenęs Poškėčių kaim. Pakruo-

13. Kalnis - Kalnins. Lehfri- jaus vaisė.. Šiaulių apskr. Ame-
das - Zigfridas — išvykęs prieš rikoje gyveno Baltimorėje. Md. 
25 met. iš Latvijos. 21. Tomkevičius, Mykolas —

į 14. Kasperavičius — Kasper, išvyko 1907 met. iš Janušavos 
i Adolfas — Antano sūnus, išvy- dv. Kovarsko vaisė. Ukmergės 
i kęs į JAV 1923 met. Gyveno apskr. 1908 met. gyveno Box 
į 1710 So. Front St.. Philadelphia, 858. Stangton. Mass., o 1909 m. 
Pa. ir 3333 Livingston St.. Phi-.— Racine. Wis. 

j ladelphia. Pa. Manoma, kad mi- ■
ręs.

15. Libednikas. Motiejus — 
išvykęs į JAV 1912 met. — Lie-

• tuvoje gyvenęs Žylinėlių kaime, 
I Varėnos valse. Alytaus apskr.

16. Morkūnas, Vladas — 1929 
,: met. gyveno 289 D. St.. So. Bos- ■

atvykęs iš Lietuvos. Jaunas bū- jton- Mass. Turėjo nuosavus na- 
damas dirbo Mapel Hill kasyk-;mus ’r turto, 
lose. Keli metai atgal buvo su- i 
žeistas: kietis jį pagavo ir pris-į 
paudė. ir nuo to laiko jau jisai, 
negalėjo dirbti jokio darbo. Pa-: 
liko dideliame nuliūdime savo Į 
žmoną ir keliatą vaikų. Palai
dotas Šv. Jurgio kapinėse.

Ketvirtadienį. 1 
laidojo Justiną Lenartą vičių iš 

mokyklėlės^ vaikučiai. gkaft kaimelio. Laidojo su baž-

J. A. Mickeliūnui įteikia Šaulių žvaigždę Lietuvos Konsulas Chicago- 
je. adv. P. Daužvardis. Iš kairės į dešinę: Pagerbtuvių Bankieto sekretorė, 
p-lė Ieva Lukošiūtė; Juozas A. Mickeliūnas; Konsulas adv. P. Daužvardis; 
Pagerbtuvių Bankieto Pirmininkas, adv. Chas. P. Kai, ir Dariaus-Girėno 
271 Posto Komandierius Wm. Sebastian. Pagerbtuvių bankietas įvyko va
sario 1 d., Syrena Cafe,

solo, maža mergaitė. Andrušai- : 
tvtė.

Antra dalis programo buvo se
kanti : Kalbėjo kleb. kun. Vilku- 
taitis. Jisai savo kalboje palietė 
gilios senovės Lietuvos praeitį, 
pagonijos laikus, kovas, suminė
jo Lietuvos kunigaikščių ir val
dovų vardus, priešų klastas, už
puolimus. krikščioniškos Lietu
vos laikus, perversmus, lietuviu 
būdą, persekiojimus, spaudos 
uždraudimą. pasišventimą ir 
laisvės atgavimą. Kalba buvo la
bai įdomi.

Ilgas patrijotines eiles pasakė 
jauna mergaitė Magdalena Sam- 
sonaitė. Ši mergaitė jau nekar
tą atsižymi savo deklemavimu. 
Jos kalba labai aiški.

Lietuvių mokyklos jauname-

4072 — Archer Avenue, Chicago, Illinois.

nistracijoje,
Užsakymus siųskite: 

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

NEW HAVEH, CONH ' ja “Čigonės Atsilankymas". 
Gražiai vaidino čigonės rolėje— 
S. Tamulevičienė: Rozalijos ro
lėje — p-lė O. Motuzaitė. Bai
giant programą, vakaro vedėja 
padėkojo visiems už atsilanky
mą ir prisidėjimą prie šio vaka
ro pasisekimo, ir visiems, kurie 
dalyvavo programoje. Užbaigus 
programą, prasidėjo šokiai, ku- 

’ riems grojo net dvi orkestros 
’ lietuvių ir ukrainų. Vakaras už

baigtas gražioje ir jaukioje 
nuotaikoje. Visi skirstėsi į na
mus kupini tėvynės meilės.

Šio vakaro rengimo komisiją 
sudarė: V. Norkūnas. J. Čepo
nis, J. Tamulevičius. J. Dičkie- 
nė, S. Tamulevičius. V. Juozu- 
kevičienė, ir kiti, kurie atstova
vo įvairias draugijas.

Gargždiškė.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS SUKAKTIS 

Vasario 12 d., per sumą baž
nyčioje. kun. M. Pankus pasakė 
gražų ir patrijotišką pamokslą, 
pritaikintą mūsų tėvynės nepri
klausomybės 21 metų sukaktu
vių paminėjimui. Kvietė visus 
susikuopti bendroje maldoje už 
visus brolius, kurie žuvo kovoje 
už tėvynės laisvę: prašyti Aukš
čiausiojo. kad apsaugotų mūsų 
tautą nuo priešų, kurie kėsinasi 
ant jos.

Vakare, parapijos svetainėje, 
įvyko graži programa paminėji
mui brangios lietuviams šven
tės. Reikia pasakyti, kad erdvi 

čia“ dainavo ‘dvi daTnaT Dainas Parapijos svetainė buvo pripil- 
išmokino ir vedė kun. Vilkutai- 
tis. Žmonės visuomet mėgsta 
klausytis vaikelių dainų, ir vai
kučiai kasmet dalyvauja Lietu
vių Dienos parengimuose.

Bažnytinio choro vyrų oktetas 
šauniai sudainavo dvi dainas, perstatė programą 
Vyrai dažniau pasirodykite su raštininkei p-lei M. Jokubaitei. 
dainomis!

Gyvas vaizdas — “Lietuvos 
Balsas”. Šis vaizdas buvo labai 
patrijotiškas. Uždangai pakilus 
pasirodė “statula”, trispalvės 
Lietuvos vėliavos ilgais rūbais. 
Publikoje buvo tamsu, scenoj 
spalvuota šviesa. Tuo tarpu per 
garsiakalbį girdėjosi “Lietuvos 
balsas” < Buvo skaitytos tai die
nai pritaikintos eilės ir malda 
už tėvynę). Šį vaizdą sudarė 
(statulos) Kastutė Reimontai- 
tė ir skaitė eiles Stasė Greičiūtė.

Bažnytinis choras, vadovystė- klausomybės metų, bet dar di- 
je Vinco Greičiaus, dainavo tris dėsnis džiaugsmas bus. kada at- 

su neorganizuoti ir jokios orga- lo”. Mūsų vaidylos savo užduo- dainas ir kartu su publika Lie- gausime sostinę Vilnių. Lietu
viškos 
vadovystėje O- Lisajutės, nytinėmis apeigomis Šv. Marijos

kapinėse.

I

CLEVELAND, OHIO
Iš ŠV. JURGIO PARAPIJOS
Užpereitą sekmadienį, vietos 

katalikai minėjo 21 metų nepri
klausomybės sukaktį. Sekma
dienio rytą. 10:30 vai., kun. B. 
Baltis atnašavo šv. mišias už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės: 
taipgi pamoksle jisai priminė 
Lietuvos reikalus, lietuvių prie
dermę link savo tėvynės ir ragi
no neužmiršti savo kilmės ir sa
vo tikėjimo.

7:30 vai. vakare, parapijos 
svetainėj. įvyko įvairi progra
ma. kuri prasidėjo apie 29 minu
čių vėliaus iš priežasties, kad 
reikėjo sunešti “extra" sėdynių, 
nes jų pritrūko.

Programos vedėjas. P. Mulio- 
lis trumpai kalbėjo apie lietuvių 
ištikimybę savo šaliai, priminė 
tuos laikus, kada Amerikos lie- 

ir kaip iš-

dyta. ir kurie pasivėlino ateiti, 
turėjo stovėti laike programos.

Vakare surengė VVS skyriaus 
ir bendrai visi geraširdžiai mū
sų kolonijos lietuviai. Programą 
pradėjo rengimo komisijos pir
mininkas p. V. Norkūnas, ir 

vesti VVS

kuri patrijotingai paaiškino va
karo tikslą ir pakvietė visus pa
gerbti žuvusius brolius už tau
tos laisvę atsistojimu ir tyla. 
Pakvietė Šv. Kazimiero parapi
jos chorą, kuris jausmingai su
dainavo Lietuvos himną. “Leis
kit į Tėvynę", ir “Kur bėga 
Šešupė". Už choro išlavinimą 
padėka priklauso varg. Kripie- 
nei. Reikšmingą kalbą pasakė 
klebonas kun. M. Pankus, pa
reikšdamas. kad mūsų tauta 
džiaugiasi sulaukus 21 nepri-

SHEHANDOAH, PA.

Į 
I
I
I

I

tūk-Šis miestelis turi apie 20 
stančių gyventojų. Lietuvių, ro
dos. nelabai daug yra. bet Šv. 
Jurgio parapijoj yra apie 5 tūk
stančiai parapijiečių, ir kas ma
ne suįdomino užpereitą savaitę, 
kad lietuviškoj parapijoj įvyko 
net 5 laidotuvės.

Trečiadienį. 8 d. vasario, laido
jo Petrą Socilą. Velionis buvo

įsigykite "GAVĖNIOS 
KNYGA"

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

366 W. Broadvvay, 
So. Boston. Mass.

17. Nastalskis. Antanas — gi
męs Alkų kaime, Alsėdžių valse. 
Telšių apskr. Išvyko 1913 met. 
rugsėjo 29 d. ir apsigyveno 
Kinsinstone. Gal miręs.

18. Petrauskas - Petrowski. 
Pranas — gyveno 1579 — 3rd

vasario 16 d. Ave-: New York City-
Žmonėms 

labai patiko. Vaidino sekanti 
asmenys: Pranas Urbšaitis — 
Dvarponis: Jonas Derius — Žy
delis. Dainininkai: Ona Mačiu- 
tienė. P. Urbšaitė. A. Bacevi
čius ir J. Roversteinas.

Dialogą atliko Pranas Urb
šaitis ir J. Roversteinas. Pianu

nizacijos ar draugijos nebetu- tį atliko atsakančiai, 
ri!) Dr-jų pirmininkai, kiekvie
nas savo dr-jos vardu, ir Užsie
nio Lietuviams Remti Dr-jos 
Škotijoje atstovas. — stud. A. 
Vasiliauskas. Į sveikinimų kal
bas. gerb. svečias taipgi tinka
mai atsakė, prisimindamas pra
eities laikus ir savo nuveiktus

tuvos himną.
Publikos atsilankė pilnutė 

erdvinga parapijos svetainė. Bu- 
: vo daug jaunimo. Publikoje ma
tėsi ir Collinwoodiečių.

Gintarė.

Prnfesionalai. biznieriai, pramonin- 
; kai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
ra i verti skaitytojų paramos.

19. Ragelis. Jonas — Mato sū
nus. 1924 — 1927 met. gyveno

' 22. Ugarenka — Horinka. Le
onas — ir žmona Elena. Išvyko 
iš Kauno prieš karą. Gyveno 
New Yorke, 96th St. E ar W. 
Turėjo nuosavus namus ir ak
cijų bei fabriką. Gal mirę.

23. Vaitekūnas. Vincas — ki- 
; lęs iš Montjurgių k. Lygumų 
vaisė. Šiaulių apskr. J JAV iš
vyko prieš karą ir gyveno Det
roite. Mich. ir New Yorke ar jo 
apylinkėj. Gali gauti nemažą 
sumą pinigų.

Visi, žiną apie paieškomus as
menis ar ką nors girdėję, pra
šomi kreiptis į Lietuvos Genera
linį Konsulatą šiuo adresu: 
Consulate General of Lithunia, 

16 West 75th St.
New York. N. Y.

Icį

rjauBVHŲSnjč anfenlsriGntij' ūfl

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

-----IR------STACIJOS

------ r-— ------------ ------- -------nvtinemis apeigomis bv. Aianjos 
sudainavo kelias liaudies daine- kapinėse
les. Pianu akompanavo jauna Penktadienį, 17 d. vasario, lai- 
pianistė A. Zimkiūtė. Šoko jau- (jojo ^farijoną. Janulevičiūtę, 15 
nuolė M. Pikeliūtė. Įdomią paša- metų amž. mergaitę, kuri lankė 
kė kalbą apie Lietuvą svečias P- aukštesnę mokyklą, ir kasmet 

j Jonas Mončiūnas iš Hartford. užbaigė su garbės pažymėjimais. 
Conn.. kuris pereitą vasarą lan-.yaį į,uvo didelės laidotuvės, nes! 

i kėši Lietuvoje. Ragina visus ap-;veHonė priklausė prie Sodalici-! 
I lankyti Lietuvą. _ .jos, §v jurgjo par choro ir bu-i
i Ukrainą šokėjų grupė, vado- vo jo raštininkė. Visos velionės

vystėje p. Alek Gina, pašoko į buvusįos draugės 5-tos klasės ir

Parduodame

Parašė

Kun. Pr. Juskaitis

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

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

DARBININKAS

s

bnį

366 W. Broadvvay, So. Boston, Nass.
įen

rju aru

net 6 šokius, ir kiekvieną sykį 
gausiais aplodismentais buvo 
pakvietsi vėl šokti. P-lė Mary 
Matvičiuk. jausmingai sudaina
vo solo Ukrainą kalboje; taipgi 
duetas M. Matčiuk ir Alek Gina 
sudainavo “Oi Uluži Gervino 
Kaleno”. Duetas gavo daug ap
lodismentų. Jaunimui atitinka
mą kalbą pasakė, lietuvių ir an
glų kalboje. Dr. Juozas Rimavi- 

I čius iš Marianapolio Kolegijos. 
' Jis ragino jaunimą palaikyti 

lietuvių kalbą ir papročius. 
Taipgi kalbėjo p-nia Rozalija 

! Mončiūnienė iš Hardford. Conn., 
kuri taipgi su savo vyru lankė- 

’ si Lietuvoje. Jos kalba buvo žin- 
i geidi.
L Perstatytas gražus patrijotiš- 
J j kas vaizdas “Aukuras”, vaiz- 
* Į duojantis senovės lietuvius. Vai

dintojai gražiai suvaidino. Pri
klauso garbė jaunoms vaidinto
joms ir p. J. Matulioniui, bet 
daugiausiai p-niai S. Tamulevi- 
čienei ir J. Dičkienei už tinkamą 
išmokinimą ir prirengimą. Taip
gi suvaidinta juokinga komedi-

mokytojos dalyvavo bažnyčioje. 
Palaidota Panelės Šv. kapinėse. 
Karstnešiais buvo sekanti: Rus- 
sel Ackell. Jonas Andriauskas. 
■Edvardas Palionis. Mikolas Lit- 
wek. Ravmond Miller ir Leonas 
Martz.

Velionės tėvelis yra sergantis 
ir priklauso į LRKSA. Kuopos 
nariai ir narės labai apgailes
tauja ir reiškia didžiausią už
uojautą velionės visai šeimai.

šeštadienį, vasario 18 d., tai 
buvo net dvejos laidotuvės. Pir
mos buvo Marijonos Vasčilienės. 
gyv. 1105 W. Centre gatvės, ku
ri palaidota Šv. Jurgio kapinėse, 
ir antros Juozo Milkevičiaus, 
gyv. 417 Main g-vės. Thurkey 
Run kaimelyj. Velionis priklau
sė prie Šv. Vardo draugijos ir 
buvo kolektorium Šv. Jurgio pa- 

i rapijos bažnyčioje. Vietinis.

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji- 

; mo. Ksenof ontas.

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

ką angliams kūrenti mašiną, OIL BURNERS. 
Mes reprezentuojame

STETSON FUEL CORP.
Kam reikalingi angliai, prašome pašaukti mus, ir 
kaip bematant bus pristatyti Bostono apylinkėje.

"DARBININKAS"
| 366 W. Broadway, Tel. ŠOU 2680, So. Boston, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
1514 Columbia Rd.. S. Boston. Mass. 

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

Tel. Parkvvay 0558-VV
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedčldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St., So. Boston, Mass.
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VIETINES ŽINIOS|
KAS, KUR? Lankėsi

ŽINUTĖS ' Kovo 1 d., atvažiuoja 
________ I kun. J. Balkūnas iš Mas- 

peth, N. Y., ir vakare, 7:30, 
Vas. 21 d. ir 23 d. lankėsi pradės vesti metines jau- 

Šv. Petro par. lietuvių kle- nimui rekolekcijas. Jau- 
bonijoje, So. Bostone, kun. nuomenė kviečiama nasi- 
Paulekas, redemtoristas. I naudoti šiomis rekolekci- 
Jis grįžo New Yorkan dar-į jomis.
buotis.

Vas. 25 d., sustojo kun. 
Prelatas Maciejauskas. 
Prelatas išvažiavo į Wor- 
cesterį skelbti Dievo žodį.

Vas. 26 d., kun. Alfonsas, 
C. P., padėjo vietiniams 
kunigams darbuotis baž
nyčioje. Grįžo Šv. Gabrie
liaus vienuolvnan.Kitą sek
madienį Tėvas Alfonsas 
pradeda misijų maršrutą.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas 
k L Kapočius 

251 W. BROADVVAY, 
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)

I

Vas. 26 d., tapo pakrikš
tyta duktė Antano ir Pet
ronėlės (Budzelavičiūtės) 
Peldžių vardais Lioretta- 

j Florencija. Kūmais buvo 
Antanas Pinkevičius ir Ju- 
zefina Savickienė. 6 vai. 
vakare įvyko krikštynų va- 

! karienė, “Darbininko” sa- 
įlėje, kurioje dalyvavo pp. 
i Peldžių artimesnieji drau- 
i gai ir viešnios. Garbės sve
čiais buvo kun. K. Urbo- 
; navičius ir kun. K. Jenkus. 
! Valgius skaniai ir puošniai 
i pagamino p-lė Marijona 
' Sakalauskaitė. Jai padėjo 
i p. Ona Siaurienė, p. Januš
kevičienė ir k. Reikia pažy
mėti, kad vakarienė praėjo 
gražioje ir jaukioje nuotai
koje. P-nai Peldžiai dabar 
augina dvi dukteris ir sū
nų. Svečiai ir viešnios lin
kėjo p-nams Peldžiams dar 
daug tur ėti panašių pra
mogėlių. Rap.

Mes tebelaukiame, kada 
“Marcey” ir “Šmokey” 
praneš apie savo susižie- 
davimą. Išrodo,- tad panelė 
dar nėra tikra, kad tai bū
tų faktas.

Dėlko mes nebuvome pa
kviesti į Tamstos, Albi
na, vakarėlį, 19 metų gimi
mo dienos proga? Rodos, 
kad mes buvome geros 
“friehds”.

Sužinojau, kad J. “Ber- 
ny” vėl susitaikę, su buvu
sia panele. Laikas apsi

Šeštadienį, vasario 25 d. 
“Darbininko” redakcijoj 
lankėsi prel. Maciejauskas, 
kuris pereitais metais at
vyko iš Švėkšnos, Lietuvos.

Prel. Maciejauskas Pasili 
1940 m. 

Pavasario

spręsti Juozg
Broadvvay

Okupuotoje Lietuvoje
Švenčionyse Areštuotas 

Lietuvis

GRABORIAI

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

šeštadienį, vasario 25 d. 
iš Jersey City, N. J. atvyko 
pas pp. Kohanskus, Dor- 

j chester ir Kneižius, Nor- 
■wood jų giminaitė ponia 
;Kazmor su duktere.

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS 
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

“Al” Kiburis, plačiai ži
nomų pp. Kiburių sūnus, 

į gyv. Dorchester, kuris 
(1932 m. yra baigęs Bosto- 
! no Kolegiją, dabar lanko 
i Beacon Institute of Podia- 
' try, Bostone. Šiomis dieno- 
! mis jis išrinktas klasės at
stovu į Studentų Tarybą.

Vasario 21 ir 22 dd. daly
vavo Podiatristų seime, 
Statler viešbuty, kaipo sa
vo klasės atstovas.
* Linkime stud. “Al” sėk
mingai užbaigti pasirinktą 
mokslo šaką.

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

Queen AnnLaundry.lnc
7-9 •f

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2939

Jei norite, kad Jūsų drabužiai J
būtu švariai išplauti, Įi

paveskite ši darbą mums. Ji

I
RlOGA' REUMATŠKI, 

SKAUSMAI AAANE $TAC*Al 
t$ OttOTO /ARO AR NETURI T6 

------\ KOKIU VAISTŲ, 
KAD M A N

PALEN6V'NTŲ ’
■»

AS PARDUODU OACG'A'J 
iOTų 

VAISTU SE$MAWt»AAS’ EMS

TOKiS PUIKUS VAISTAS 
KAD 1R AŠ PATS

NAUDOJU
X »

Naudojamas visame pasaulyje ava 1867 mėty

LDS1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS
—

I Įvyks antradienį, vasario 28 d., 
! š. m., 7:30 vai. vakare, Šv. Petro 
! par. salėje. 492 E. Seventh St.,
So. Boston, Mass. Kadangi šį 
mėnesį baigiasi “Darbininko” 
vajus, t. y. nupiginta prenume
rata, todėl kviečiami visi, kurie 

i norėtų užsirašyti arba atnaujin
ti laikraštį “Darbininką” atvyk
ti į šį susirinkimą, kur bus su
teiktas malonus patarnavimas. 
Kviečiami ir visi LDS nariai at- 

f vykti į šį susirinkimą, nes pra- 
| matoma svarbių reikalų aptarti.

Valdyba.

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
Rožančiaus Paslaptis ata
tinkamai ir gražiai įlius- 

I truota — atvaizduota pa- 
■ veikslais. Kaina tik 25c.

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

VALGOMOJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję į bitę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUSIŪNAS. Sav. 

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

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

Visi slit-lbkilės “Darbiuiuke”.

ŠV. MIŠIOS
Susivienymo Lietuvių Šv. Ka

zimiero draugija šįmet švenčia 
savo įsikūrimo 50 metų auksinį 
jubiliejų. Jubiliejus pradėtas iš
kilmingomis šv. mišiomis Lietu
vių Šv. Petro par. bažnyčioje va
sario 26 d., 9:30 vai. ryte. Šv. 
mišias atnašavo kun. K. Urbo
navičius.

Jau apie devintą valandą rytą, 
draugijos nariai būriais pradėjo 
eiti į bažnytinę salę, kur išsiri
kiavę “in corpore” maršavo į 
bažnyčią. Narių susirinko gana 
daug, bet dar galėjo būti dau
giau, manau iš priežasties lie
taus ir slydaus kelio, daugelis 
narių negalėjo pribūti. Sumarša- 
vus į bažnyčią, išėjo kun. K. Ur
bonavičius ir pašventino drau
gijos naują vėliavą, kurią drau
gija įsigijo jubiliejaus proga. 
Manau, kad tai ar nebus moder
niškiausia vėliava, mūsų apylin
kėj. Vienoje vėliavos pusėje su 
mūsų draugijos globėjo Šv. Ka
zimiero puikiai atvaizduotu pa
veikslu, atvaizduojama Lietuvos 
vėliavos spalvos. Antroje pusėje 
Lietuvos valstybės spalvoje at
vaizduojamas žirgvaikis, apart 
kitų puikių pagrąžinimų. Ben
drai vėliava tikrai puikiai atro
do. Prie vėliavos darymo daug 
darbo įdėjo draugijos direkto
rius J. L. Petrauskas, pasinau
dodamas kun. Urbonavičiaus 
patarimais.

Kun. K. Urbonavičius pasakė 
gražų pamokinantį, tai dienai 
pritaikintą pamokslą. Tuomi ir 
baigėsi rytinė programos dalis.

SUSIRINKIMAS
Tą pačią dieną antrą valandą 

po pietų. Lietuvių salėj įvyko 
draugijos mėnesinis susirinki
mas; apart paprastų draugijos 
reikalų, pirmininkas J. Palaima 
prisiekdino šiuos naujus narius: 
Karolį Migliną, Joną Overką, 
Aleksandrą Sandą, Juozą Zuba- 
vičių ir Kazimierą Misevičių; 
keli dėl blogo oro neatėjo. Apie 
tuzinas išpildė blankas susirin
kime. Nesuspėję gauti daktaro 
paliudymo, palikti sekančiam 
susirinkimui. Iki sekančio susi
rinkimo manau bus apie porą 
tuzinų naujų narių. Kontestan- 
tai pradėjo registruotis, kiek
vienas norėdamas gauti skiria
mas dovanas, daugiausiai pri
rašiusiems naujų narių.

Vienas darbštus narys man 
priėjęs sako: “Žinai, sekreto
riau. tegul jie kontestuoja. O aš 
dirbsiu tykiai ir vienu kartu at
vesiu visą tuziną jaunų vyrų ir 
tuomet užsiregistruosiu į kon- 
testą”. Tą patį gal ir daugiau 
narių mano. Jei visi taip dirbsi
me tai ne šimtą, kaip buvo už
sibrėžtą. prirašyti, bet du ar 
tris šimtus.

Be to komisijos raportavo a- 
pie rengiamą jubiliejinę vaka
rienę, kuri įvyks gegužės 7 d. 
Nors dar yra daug laiko, bet iš 
anksto daromi planai, kad ši 
vakarienė būtų viena iš pasek- 
mingiausių.

Rudeniop manoma surengti 
didelį balių užbaigimui jubilie
jaus.

A. P. Neviera, 
Sekretorius.

Prel. Maciejauskas, at
vykęs j Ameriką, ne sėdi 
be dąrbo. Lanko lietuvių 
kolonijas ir parapijas su 
misijomis. Kadangi prel. 
Maciejauskas pasiliks A- 
merikoje iki pavasario 
1940 metų, tai jis mielai 
natarnaus su misijomis, 
rekolekcijomis, jeigu tik 
gaus iš Gerb. Klebonų 
kvietimą. Adresas: Rt. 
Rev. Julijus Maciejauskas, 
6721 S. Maplewood Ave., 
Chicago, III.

sėdi

Gauta žinių, kad Šven
čionių saugumo pareigū- 
nai padarė kratą ir arešta
vo Kirkučių kaimo nami- 
[ nio mokymo mokytoją Pe- 
; trą Čibirą, Pasakojama, 
I kad jis yra areštuotas ry
šium su rinkimais į savi
valdybes.

Mokyt. Petras Čibiras 
dar ir dabar yra laikomas 
Švenčionių kalėjime.

tj

Teismas Nusprendė Sugra
žinti —Miesto Storas!; ja 

Neatiduoda

! pareiškė, kad knyga bū
sianti sugrąžinta ne auto
riams, bet jos leidėjui — 
Lietuvių Mokslo Draugijai, 

i o kadangi ši draugija yra 
uždaryta, tai tą knygą tu
rėsiąs atsiimti jos valdinis 

Į kuratorius.
Kadangi teismo sprendi

me yra aiškiai pažymėta, 
kad suimtoji knyga turi 
būti sugrąžinta jos auto
riams, o dabar storastija 
jiems nesutinka atiduoti, 
tai autoriams vėl teks 
kreiptis į teismą ir šį kartą 
skųstis ne prokurorui, bet 
miesto Storastai.

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Oorchester Ave. 
TeL COLumbia 2637.

Nuo vasario 26 d. iki ko
vo 5 d. orei. Maciejauskas 
pradėjo rekolekcijas Auš
ros Vartų lietuvių parapi
jos (Worcester, Mass.) 
bažnyčioje, kur klebonu y- 
ra kun. K. Vasys.

Pagerbė Prel Macie jauskę

Sausio 26 d., Chicagos 
lietuviai katalikai iškil
mingai pagerbė prel. J. Ma- 
ciejauską, jo 70 metų am
žiaus sukakties Droga. Su
ruošė šaunų bankietą Lie
tuvių auditorijoj. Bankiete 
dalyvavo daug žmonių,
tarp kurių buvo nemažai ir į 
svetimtaučių. Prel. Macie-' 
iauskui įteikė daug bran
gių dovanų, pareiškė nuo
širdžių sveikinimų ir linkė
jimų.

Vilniaus apygardos teis
mas nusprendė, kad J. Ma
ceikai ir A. Juškevičiui bū
tų sugrąžinta jų parašyto
ji knyga “Vilnius ir jo apy
linkės”, nes tos knygos 
konfiskavimą prokurorui 
panaikinus, teismas nema
tė reikalo jos ilgiau suim
tos laikyti. Dabar tenka 
sužinoti, kad teismo spren
dimo vykdymas susilaukė 
kliūčių. Sausio 30 d. vienas 
knygos autorius buvo nuė
jęs su teismo sprendimu į 
Vilniaus miesto storastiją 
ir paprašė sugrąžinti kny
gos tiražą. Storastijos re
ferentas J. Kviatkovskis

LDS Naujos Anglijos Apskri 
čio Kuopų Dėmesiui!

Remiantis LDS Naujos Angli
jos Apskričio suvažiavimo nu
tarimu. kad dėl besiartinančios 
vasaros parengimų sezono, visos 
LDS kuopos išrenka nemažiau 
kaip po du atstovu (kai kurių 
kuopų atstovai pasižadėjo būti 
komisijoje pačiame suvažiavi
me) ir prisiunčia į bendrą susi-l

Gaisras Lietuviu Bendra
buty

JosephW. Casper
(Kasperasl

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir
BALSAMUOTOJAS
NOTARY PUBLIC

502 East Broadvvay,
So. Boston, Mass. 

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

TeL ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Kun. K. Stašio vardo lie- 
1 tuvių moksleivių bendra
buty gruodžio 27 d. kilo 

į gaisras. Gaisro priežastis 
j dar nenustatyta. Mokslei
viai buvo kaip tik išvažinė- 
ję atostogų ir daugelio pa- 

i likti daiktai sudegė. Ugnis 
sunaikino didžiųjų medi
nių namų didesniąją dalį, 
kur sudegė visas vidaus 
inventorius ir mokinių 
daiktai.

NAUJOS KNYGOS

rinkimą, kuris bus paskelbtas 
Apskričio valdybos.

Šiuomi, remdamiesi viršminė- 
tu nutarimu, pranešame, kad vi
sų atstovų susirinkimas įvyks 
sekmadienį kovo 19 d., š. m. 3 
vai. po pietų, “Darbininko” salė
je (“Darbininko” name), 366 
West Broadvvay, So. Boston, 
Mass. Šiame susirinkime bus iš
rinkta veikimo komisija rūpintis 
visais LDS N. A. Apskričio pa
rengimais. Kviečiami visi skait
lingai dalyvauti.

LDS N. A. A. Valdyba —
Dv. Vadas — Kun. S. Kneižis, 

Pirm. — J. Kumpa,
Vice-pirm. — A. Zaveckas, 

Iždin. — K. Nadzeika, 
Sckr. — T. Vcrsiackas.

DU VAINIKU, scenos veikalas— 
tragedija penkiuose veiks
muose. Parašė kun. Dr. Jonas 
Navickas, MIC. Kaina ............

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

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI 
NUO KRYŽIAUS, parašė kun. 
Pr. Juškaitis. Knygutė gražiai 
iliustruota Kristaus Kančios 
paveikslais. Kaina .....................

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

Darbininkas
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

25c

25c

ALK yra puikus
gėrimas... Kada Jūs užsisakote

Jūs duodate Ale geriausių
progų parsiduodant patį savę.

IŠ KRANO - PARODYK I KRANĄ

BUTELIUOSE - 12 OUNCE IR PILNOMIS KVORTOMIS
BKV7E0 BY HAFFENREFFER 1 CO., INC. Bo,ton. BREWEK SINCE 1870

ĮVAIRUS skelbimai

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus. 

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(pjevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas- 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

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

byščių če ve rykus: vyrama 
moterims ir vai karna

Peter's Boston S t. Garage 
ir Gąsdinę Statini 

119 Boston St, 
DORCHESTER 

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Peter Pilvinis, Sav.

I
 IŠPILDAU INCOME 

TAX RETUkNS

Jei turi galvosūkį su Income 
Tax Retums pavesk šį dalyką 

A. J. YOUNG 
(JANKAUSKAS)

TAX ACCOUNTANT
Jis viską kuogeriausiai padarys

101 Baxter St., So. Boston. Mass.

Tel. Šou 4673
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Lietuvos Krepšininkai 
Fralaimėjc Latvėms

išto ūkinį gyvenimą, jie pa- 
Isitarnavę ne lietuviams. 
Žydams valstybė esanti 

i priemonė savo asmens biz
niui: valstybės reikalams 

tar p jie nešiau koją. Žydai ne- 
koJ pritarę ir Lietuvos Nepri

klausomybės kūrimui. Kai 
lietuviai kovęs! kautynių 
laukuose, žydai varę palan
kiomis sąlygomis prekybą 
ir gerai per tą laiką pralo- 

i palankių 
prekybos sąlygų. žydai 
pradėję traukti Lietuvon 
iš svetur. Pasinaudodami 
ano meto mūsų savivaldy
bininkų neprityrimu, jie 
visokiais nelegaliais bū
dais įsigiję pilietybės do
kumentus. Tokių piliečių 
pilietybės bylos gulinčios 
savivaldybių archyvuose. 
Ligi šiol nesą pasirūpinta 
patikrinti anų asmenų pi
lietybės tikrumą. Laikraš
tis siūlo atlikti tokią revi
ziją. o užskaičius neteisė
tai įgjusius pilietybę sve
timšaliais paimti svetim
šalio mokestį nuo tos die
nos, kada ta neteisėta pi
lietybė buvo įgyta. Valsty
bės iždui tokiu būdu susi
darytų ir pajamų. Laimėtų 
ir lietuvybė iš tokios revi
zijos. Esą. tai nebūtų jokia 
neteisybė, bet tik teisingu
mo atstatvmas. Šiais lai- , *

į kais esąs svarbesnis pakė
limas savų piliečių pasiti
kėjimo ir entuizazmo, ne
gu abejingumą valstybei 
rodančių kitataučių aps
kaičiuotas veidmainiavi
mas.

Sausio mėn. 21 dieną įvv-; 
ko Rygoje tarpvalstybinės 
krepšinio rungtynės 
Lietuvos ir Latvijos 
maudų. Tomis rungtynė
mis ir Lietuvoje ir Latvijo
je labai domėtasi, nes čia 
buvo lyg jėgų patikrinimas 
prieš Europos krepšinio 
pirmenybes, kurios įvyks i FT-skatinti 
šių metų gegužės mėnesį 
Kaune. Lietuva iki šių pir
menybių turi Europos 
krepšinio meisterio vardą. 
1935 — 1936 metais Euro
pos meisteris buvo Latvija. 
Bendrai laikoma, kad Bal
tijos kraštai turi geriau
sius Europoje krepšinin
kus. Ir dabar yra nusista
tymas nepaleisti iš Balti
jos Europos krepšinio mei
sterio vardą ir garbę. Lat
viai. matyt, uoliai ruošiasi 
iš Lietuvos atimti tą garbę, 
kaip lietuviai ją atėmė iš 
latvių 1937 metais Rygoje.

Šį kartą lietuviai krepši
ninkai Rygoje silpniau pa
sirodė už latvius. Žaidime 
lietuviai neparodė reikia
mo ūpo ir sutarimo, todėl 
pralaimėjo latviams 18:29.

Kitą dieną taip pat Rygo
je įvyko krepšinio rungty
nės Kaunas — Ryga. Deja, 
ir šias rungtynes lietuviai 
pralaimėjo 19:25.

Tokiu būdu lietuviai 
krepšininkai Rygoje gavo 
gerą pamoką, kad jiems 
reikia labai pasitempti, 
nes kitaip Europos pirme
nybėse laimėjimas būtų 
labai abejotinas.

Zarasų krašto ežero vaizdelis. VDV.

lykas, nes aiškiai liudija, kai 
mūsų katalikiškas jaunimas žiū
ri j moterystės sakramentą rim
tai, supranta, kad tinkamiau- 

į sias būdas pradėti savo vedybinį 
‘gyvenimą, tai pasiprašius Dievo 
pagelbos ir Motinos Bažnyčios 
jiems ypatingai teikiamo palai- 

! minimo. Sveikiname ponus Šal- 
' kauskus. Lai tas džiaugsmas ir 
i ta ramybė, kuriuos jie jautė 
sekmadienį, pasilieka su jais per 
visas jų vedybinio gyvenimo die
nas!

šuvoje lankėsi Klaipėdos! 
medžio sindikato atstovai ■ 
ir tarėsi <J"’ 1—-•i*-- 
apdirbimo Klaipėdos lent- na daUg organizacijų, ku- iškilo 
piurėse. Pavykę susitarti, rįų kiekviena skyrium šie- prieš tokią organizaciją 
kad Klaipėdos lentpiūves ^įa savo užsibrėžtų tikslų, 
gaus šiemet apdirbti ir ek- Veiklesnieji žydai veikėjai 
sportuoti į užsienius 90,000, įžiūrėjo trūkumą tokios 
meterių lenkų miško. Šio organįzacįjos, kuri galėtų 
miško dauguma bus nu- atstovauti* visus žydus ir 
plukdyta į Klaipėdą N emu- rūpintis jų bendraisiais 
nu. Kadangi Nemunas ^ar reikalais. Ypač pastaruoju 
ilgesnį Jaiką bus sukausty-1 Įaįku esanti reikalinga to

kia organizacija, nes Lie
tuvoje prasidėjęs žydams 
nepalankus ir pavojingas 
sąjūdis, kurio tikslas esąs 
susiaurinti žydų teises ir 
apriboti 
veiklos sritis.

Nevyksta Lietuves Žydų Susivienijimas

ILGIAUSIŲ METŲ 
SAKEVIČIAMS!

Neperdažniausiai įvyksta to
kios iškilmės kaip, kad įvyko 
mūsų bažnyčioje užpereitą sek
madienį per mišias 8:30 vai. ry
te. Buvo tikrai kuo džiaugtis ir 
gėrėtis matant gražiai atrodan
čius senukus, Antaną ir Oną Sa- 
kevičius, klūpant ant tam tikrai 
papuoštų klauptukų už altoriaus 
grotelių, atėjusius bažnyčion 
sudėti geriausiam Dievui savo 
padėkos maldas už visas jiems 

■suteiktas malones per 50 metų 
jų vedybinio gyvenimo. Pirmo
se bažnyčios suoluose sėdėjo 

i skaitlinga katalikiškai išauklė-
dėl lenkų miško; žydai Lietuvoje turi ga-. cinę žydų sąjungą. Bet čia' ta šeima, vaikai ir giminės, šv. 
I Klainėdos lpnt-'__ J___ ______ -___ i- __>__ ___________________ 1___ ~__ tz.._ J-

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS SUKAKTUVĖS

Penktadienį, vas. 17 d. šv. Al
fonso svetainėje įvyko minėji
mas 21 metų Lietuvos Nepri
klausomybės. Šis apvaikščioji- 

’ i mas parapijos veikimo kalendo- 
~ . v . :riuje buvo skirtas sekmadienį,bėjo. Prieš Misiąs Ritualelio ju- A, .,. , . A , vas. 12 d.. Sv. Tėvo mirties de-biliatams skirtos apeigos buvo ... , ., „1 ° iliai buvo atidėtas iki po laidotu-

įvių. Vakaro programą išpildė 
mokyklos vaikučiai ir didysis 
bažnytinis choras. Programa 
buvo įvairi ir įdomi. Užėmė apie 
dvi valandas. Klebonas kun. 
Juozas Lietuvnikas, pasipuošęs 
Gedimino ordenu. buvo vienin
telis vakaro kalbėtojas. Užsibai- 

Įgus programai sekė šokiai. Al- 
' berto Matulionio orchestras 
linksmino susirinkusius iki vi
durnakčiai.

nelaukta kliūtis: • mišios buvo su asista. Kun. dr.
‘ ‘ Mendelis buvo celebrantas, o 

pareiškė protestą rabinai* kun- Antanas Dubinskas ir kun. 
‘ir net jie kreipėsi į vidaus tau£ Redempiorisias jampagel-; 
'reikalų ministrą, prasyda-

. . . . . - MXXXO.LO.X1XO 01X11 UUO dUVl^UO UU V Mmi naująją organizaciją įr dukre. I
netvirtinti, nes ji busianti. lės Joannos gražiai pa. į
ne tiktai bedieviška, bet ir i pUOšta jiems ypatingai parūpin-' 
valstybei kenksminga. Dėl ■ ta jubiliejaus lazda su kryžiumi 
rabinų protesto žydų orąa- buvo įteikta. Sesutės zakristi- 
nizacijų sąjungos Steigi-Į jonės pastangomis didysis alto- 
mas pakibo ore. Žydų vei- J rius buvo nepaprastai skoningai 
kėjų tarpe prasidėjo nesu- ! papuoštas. Gerardo Kaprišiūno 
tarimai. Religingieji žydai! ypatingas choras parūpintas 

______  vengia dėtis į rabinų nepri-! dienos iškilmėms meniškai iš-, 
jų ekonominės tariamą organizaciją. Ma- pilde “išias- Kun- Mendelis e- 

ziau religingi žydai pikti-1 . ° , , . -i . , • , • , - - siems. kad sis jubiliejus tai yra• naši tokiu rabinų elgesiu, pamokslas nejkainuojamos ver- 
j pač kad jie skundėsi vi-: ypa£ šiandien kuomet žmo-
daus reikalų ministrui. Ra- nes žiūri į moterystės sakra- 
binai esą toaėl priešingi mentą lengvamaningomis aki- 
žydų sąjungos steigimui, mis. Sakevičių senelių pavyz- 
kad iki šiol jie save laikę dys aiškiai 
visų žydų atstovais, o tokią 
atstovybę dabar norinti 
pasisavinti steigiamas žy
dų organizacijų susivieni
jimas.

t

tas ledais, o lentpiūves 
tuojau nori padidinti dar
bus, tai norima dal. lenkiš
ko miško pervežti geležin
keliais. Šiaip ar kitaip, bet 
šiemet Klaipėda, be Lietu
vos, Sov. Rusijos ir Vokie
tijos miško, dar gaus ap
dirbti ir Lenkijos miško 
medžiagos.

—
— Universiteto choras 

uoliai ruošiasi kelionei į 
Jungtines Amerikos Vals-

Žydų veikėjai naujos or
ganizacijos kūrimą sten
gėsi įgyvendinti papras- 

7 čiausiu ir lengviausiu bū- 
2 du: jie norėjo sukurti esa

mybes?“ Iš 200 dainininkų J?* organizacijų sąjungą, 
choras kelionei bus suma
žintas iki 70 geriausių cho
ristų.

Išvyko Ilgametis Klebonas
Barzdai — Klebonas kun.

Mikelkevičius iškeltas į _ . „ .
Miroslavą. Kun. Mikelke- ^nf.s H men- apie Pne- 
vičius Barzduose išklebo- nus dingo tarnavęs pas u- 
navo 15 metų. Jo didžiau- kininką darbininkas Geče-1 
siu rūpesčiu pastatyta la- dingusio brolis^ pa-j
bai graži mūro bažnyčia, 
kurios statymui nesigailė

jau pernai vasarą buvo jo savo santaupų. Daug
padėjo katalikų veikimui.

Suvalkų Krašte Jau 
Pavasaris

Lenkų Miškas Klaipėdoj
Klaipėdiškiai pramonin

kai jau seniai rodė didelį 
susidomėjimą lenkiško 
miško apdirbimu Klaipė
dos lentpiūvėse. Jau prieš 
keletą metų jie važinėjo j 
Lenkiją, tarėsi su Lietuvos 
vyriausybe ir stengėsi ati
daryti Nemuną lenkiško 
miško plukdymui. Tada iš 
tų jų žygių nieko gero ne
išėjo. Užtat dabar juo di
desniu uolumu rūpinamasi 
išnaudoti naujai susida-

Tuo reikalu jau įvyko eilė 
pasitarimų, ir daugelis or
ganizacijų sutiko siųsti 
savo atstovus į reprezenta-

i 
I

Kaimietis Surado Žmogžudį

Lietuvių pramoninkų, 
prekybininkų ir amatinin
kų laikraštis "Verslas” iš
kelia reikalą ir priežastis 
peržiūrėti kitataučių Įgy
tųjų pilietybių bylas. 
Straipsnyje rašoma, kad 
Lietuvoje šiuo metu esąs 
opus mažumų, ypačiai žy
dų klausimas. Susidarius
sunkesnei padėčiai Klaipė- riusią padėtį, 
doje, žydai ėmę iš mūsų 
pajūrio kraustytis į kitus, pasirašyta Lietuvos - Len 
jų bizniui patogius, krašto 
miestus. Žydai, bodami 
vien tik savo asmens rei
kalų. parodę per mažą val
stybingumo. Sutrukdyda- jau iš anksto šiuo reikalu 
mi normalų Klaipėdos kra- pasirūpinta. Neseniai Var-

kiios sutartis dėl lenkų 
miško plukdymo Nemunu. 
Bet pernai ta sutartis ne
buvo išnaudota. Šiemet

BROCKERT’S ALE

60 Elisworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANGU
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežiu, atėję į tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

i

Telefonas
Worcester, 5-4335

PRIEŠ-UŽGA VENINĖ 
VAKARIENĖ

Kasmet Altoriaus ir Rožan
čiaus dr-jos moteris surengia 
šaunią prieš pat užgavėnias va
karienę. Ši įvyko sekmadienį, 
vas. 19 d. Jau 6 vai. vak. virš 
200 svečių buvo susirinkę į va
karo puotą, o apie 8 vai. tai 
skaičius buvo dvigubas. Visa va
karo tvarka buvo kuopuikiausia. 
Patarnavimas negalėjo būti ge
resnis. Visa tai nuopelnas Alto
riaus ir Rožančiaus dr-jos vaka
ro rengimo komisijos. Viskas 
buvo iš anksto numatyta ir tin
kamai aprūpinta. Vakaro pelnas 
skiriamas bažnyčios vėliausiems 
pagerinimams. Kun . Mendelis 
dėkoja visiems dirbusiems ir at- 

gimines, į silankiusiems į šią paskutinę 
taip prieš Velykas parapijos pramo- 

jgą-

į
i 
Į

rodo, kad žmones
i gyvendami Dievo meilėje gali iš
auklėti didelią šeimą ir matyti 
bažnyčios maldos žodžių išsipil
dymą, kuomet jaunavedžių mi- ■

■ šiose ji meldžia Dievo, kad jie 
: sulauktų trečiosios ir ketvirto
sios kartos anųkų. Sakevičių 

į auksinis vedybinio gyvenimo 
j jubiliejus tai aiškiausias įrody- 
i mas. kad žmonės gali gyventi 
be divorsų. be barnių, be nesu- 

l sipratimų, kurie suardo mote
rystės ryšį. Tad vardan parapi
jos kunigų ir visų šv. Alfonso 
par. žmonių kun. Mendelis svei
kino jubiliatus ir jų

i linkėdamas jubiliatams 
praleisti jiems dar čia likusius 
metelius, kad jie užsidirbtų tą 
nevystantį garbės vainiką, kurs 
puoš jų abiejų galvas minint dei
mantinį jubiliejų pas gerąjį Die
vulį danguje. Šv. Komunijos 
metu kaip jubiliatai taip visi jų 
giminės priėmė Jėzų į savo šir- 

, dis. Jubiliejaus puota įvyko sū
naus Antano Sakevičiaus na- į
muose, kurioje dalyvavo ir mū- 

i sų parapijos kunigai. KRONIS- 
; TAS nori ponams Sakevičiams 
palinkėti iš širdies Ilgiausių 
Metų ir gausiausių Dievo malo- 

inių pradedant antrą pusę am- 
; žiaus vedybinio gyvenimo.
giausių metų!I

Į

metrus, grįžta atgal į Pa
nevėžį. Vėl prašosi saugu
mo organų padėti surasti 
brolį. Atvykę vald. nebe
randa Gecevičiaus kepyk
loje, o jau savo bute. Įėjęs 
į kambarį, ant sienos pa
mato dingusio brolio kos
tiumą. Patikrinus pasą pa
aiškėjo, kad pakeista pase

siryžo surasti savo brolį 
gyvą ar negyvą. Visur 
vaikštinėja, važinėjo, klau
sinėjo ir vis nerasdavo. Be- 
klausinėdamas sužinojo, 
kad brolis Prienuose išsiė
męs pasą ir dabar gyvenąs fotografija. Sulaikytas pri- 
Panevėžy. Neturtingas sipažino, kad tarnaudamas 
darbininkas, neturėdamas apie Prienus pas ūkininką 
kelionei lėšų, ryžosi pės- pasikvietęs 
čias pasiekti Panevėžį. Pa- daržinę užmušęs ir palai- 
aiškėjo, kad brolio dirba- dojęs užkasęs į žemę. Pas- 
ma Segalio kepykloje. Už- kum jo vardu išgavęs pasą 
eina pas Segalį ir klausia ir išvykęs kitur. Sulaikyta- 
savininką, ar yra ji brolis sis Panevėžy buvo regis- 

i Gecevičius. Savininkas truotas
kviečia darbininką pasi- Policijoje nužudytojo pa
matyti. Žiūri brolis į “bro- varde.

. lį”, o vis dėlto, sako, ne tas.I_________
(Pasikviečia policiją. Ši rei-
į kalauja paso: vardas, pa- Jubiliejinė meno paro- 
vardė, gimimo vieta, metai gausiai lankoma, dėlto 
atitinka, asmuo — ne tas. ji buvo pratęsta ir uždary- 
Taip be laimės, nusiminęs sausio 22 dieną, buvo a-

, .J* tidaryta gruodžio men. 4 d.
grjzta atgal. ‘Parodą aplankė 10,000

Bet paėjęs kelius kilo- žmonių.

I

Parskrido kovai, šnekučiai 
ir vyturėliai

Jau nuo vasario pradžios 
pietinėje Lietuvoje visai 
pavasariškas oras. Esant 
šiltam ir lietingam orui, 
sutirpo beveik visas snie
gas. Upės, upokšniai ir kū
dros per dvi tris dienas pri
sipildė iki viršaus vande
niu. Kai kurie upeliai, ku
rie prieš 15 — 16 dienų bu
vo antrą kartą užšalę vėl 
nuo ledų išsilaisvino. Že
mesnės Suvalkų krašto 
vietos buvo apesmtos van
dens. Daugelyje vietų per 
upes ir upelius susisieki
mas nutrauktas.

Keliai 
Jais kai 
važiuoti 
mais.

Pietinėje Lietuvoje šne
kučiai pastebėti. Šie pauk
ščiai pirmiausiai pasirodė 
Marijampolės apylinkėse 
— Kuomelionių kaime.

Kovai buvo matyti Gar
liavos ir “Maisto” apylin
kėse.

Taip pat Suvalkų krašte, 
Kalvarijos apylinkėse pasi
rodė ir vyturiai.

smarkiai pabiuro. 
kur negalima iš- 
nė tuščiais veži-

Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir i 
Priedermes \ ■

Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug $ 
jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų o 

anglų ir lietuvių kalboje. 3
Kaina Tik 25c. p

Siųskite užsakymus: A,
“DARBININKAS” i

366 VV. Broadvvay, So. Boston, Mass. |

Gecevičių į

Ligonių Kasoje

Įsigykite

PILIETYBĖS KATEKIZMĄ

NUOTRUPOS
Šv. Mišios už vėles žuvusiųjų 

kovojant už Lietuvos Nepriklau
somybę įvyko sekmadienį, vas. 
19 d. 11 vai. ryte.

Gavėnios metu mūsų Moterų 
Choras giedos Graudus Verks
mus trečiadieniais, ir vadovaus 
giedojime vaikščiojant Kryžiaus 
Kelią penktadienio vakarais ir 
sekmadienio popiečiais.

Viešnios. Sesutė Joanna ir Se
sutė Klaudija, kurios buvo atva
žiavusios iš Chicagos ant pp. Sa
kevičių auksinio jubiliejaus grį
žo Vienuolynan užpereitą ant
radienį.

Sveikiname pp. Šilanskius su 
jų 12 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvėmis, kurias minėjo, 
pirmadienį, vas. 20 d. Ilgiausių 
metų!

Kaip girdėjau žmonės džiau
giasi naujai įrengtomis klauptu
kų paduškaitėmis ir kiekvienas 
kurs dirba noriai aukoja kun. 
dr. Bendelio prašomą dolerį, 
i_____________________g-

i
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ŠALKAUSKAS - MICKEVI
ČIŪTĖ

Paskutinis šliūbas prieš užga
vėnias įvyko sekmadienį, vas. 

į 19 d., kuomet doras katalikas 
jaunuolis, Vytautas Bernardas 
Šalkauskas paėmė sau už žmoną 
lietuvaitę Albertiną Mickevičiū
tę. Jaunikis priklauso prie ŠŠ. 
Vardo vyrų dr-jos, o nuotaka y- 
,ra Sodalicijos narė, kurių drau
gijų kun. Antanas Dubinskas y- 
ra dvasios vadas. Tad visai tin
kama buvo, kad jis ir priimtų 
šių dviejų jaunųjų ištikimybės 
įžadus. Šliūbas buvo su mišio- 
mis. Kaip girdėjau, kun. Dubin
skas džiaugiasi ir didžiuojasi, 
kad per pastaruosius metus nė 
vienas ŠŠ. Vardo dr-jos vyras, 
nė viena sodai ietė nepriėmė mo
terystės sakramento be šv. mi
šių. Tai yra begalo malonus da-

I

I
Juozas Kasinskas

Ine. ]
i Laidotuvių Direktorius ; 
> Patarnavimas Dieną ir Naktį; 

: 602 Washington Blvd. : 
; BALTIMORE, Md.
; Telephone Plaza 8595 !
1 Limosmai dėl visokių reikalų. J


