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Lietuvos spauda, rašyda
ma apie gruodžio 10 — 14 
d.d. įvykius Kaune ir Klai
pėdoje, nurodo, kad buvę 
padaryta visa eilė kratų 
pas įžymius asmenis ir kad 
suimta daug asmenų.

Kiek tų kratų ir suėmi
mų buvo, turi būti cenzūra 
nepraleido paduoti. Bet pa
tys cenzoriai (VDV) pa
duoda, kad “kratų iš viso 
Kaune buvo padaryta 13 ir 
provincijoje 2. Gruodžio 14 
d. saugumo organai turėjo 
sulaikę 11 asmenų, būtent: 
1. Dr. Bistras, 2. Dr. Deli- 
ninkaitis, 3. Stepas Kom- 
paitis, 4. Povilas - Vladas 
Ivanauskas, 5. Juozas Kriš
čiūnas, 6. Alfonsas Rimas, 
7. Jonas Virbalis, 8. Stasys 
Garalis, 9. Vytautas Pau- 
lionis, 10. Petras Gumbi- 
nas ir 11. Vladas Štarka. 
Gruodžio 10 d. buvo dar 
sulaikytas Vincas Stepona
vičius ir Jonas Dženkaitis. 
Tačiau jiedu gruodžio 12 
d. paleisti”.

Tokios tai yra oficialės 
valdžios cenzūros VDV. ži
nios apie kratas ir areštus 
Lietuvoje.

“XX Amžius” rašo, kad 
valdžios saugumo organų 
buvo kvočiamas S. Kalva
rijoj ir kun. M. Krupavi
čius, buvęs ministeris ir į- 
žymus katalikų vadas.

--------------------------------- o
Katalikas, kurs neremia 

katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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Prez. Roosevelt Paskyrė
Frankfurterį Aukščiausiojo 

Teismo Teisėju

VVashington, D. C., sau
sio 9 — Prezidentas Roose
velt paskyrė prof. Felixą 
Frankfurterį Jung. Vals
tybių Aukščiausiojo Teis
mo teisėju į vietą mirusio 
B. N. Cardozo. Profesorius 
Frankfurter yra žydų tau
tybės žmogus, buvęs Har
vardo Universiteto profe
sorius, radikalas.

ADF Reikalauja Devynių 
Darbo Įstatymo Pataisų
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Brooklyno lietuvių ko
munistų organas džiaugia
si grįžtančiais iš Ispani jos 
radikalų kariuomenės lie
tuviais jaunuoliais,kuriuos 
suverbavo ir pasiuntė ko
munistų agentūros.

Rašo:
“Andai kalbėjausi su d. 

Dzevečka, newyorkiečiu. 
kurio sūnus. Čalis, taipgi 
vra Ispanijoj, kovoja su fa
šistais. Jis man sakė, kad 
Čalis (’is ten vadinasi 
Charles DeSovetco) sugrį- 
šias už keletos savaičių.

“Smagu girdėti!”
Stebėtis reikia, kad ko

munistams “smagu”, kada 
iš karo lauko bėCTa ameri
kiečiai jaunuoliai, 
darni svarbias 
nacionalistams, 
tu vadinamiems 
tams”.

VVashington, D. C., sausio 
9, — Kada National Labor 
Relations Board išleido sa
vo metinį raportą, kuria
me aiškiai pažymi savo ne
utralumą dėl dviejų Ame
rikos darbininkų organiza
cijų. būtent, Amerikos!______________ ____ ____
Darbo Federacijos ir CIO, . . „ „
tai paaiškėjo, kad tokiu Naujas Dirbtinis Žmogus 
neutralumu yra nepaten-į _ ——-
kinta Amerikos Darbo Fe
deracija, ir ji įdavė Kon- 9 
gresui Darbo Įstatymo pa
taisas. Svarbiausioji patai
sa, tai kad Darbo Santykių 
Taryba būtų obliguota 
duoti teisę bile darbininkų 
klasei arba amatninkų sky
riui pasirinkti sau atsto
vus dauguma balsų, o ne 
kaip dabar taryba paskyria 
atstovus. Antra svarbi pa
taisa tai, kad tarvba netu
rėtu panaikinti kontrakto 
darbininkų su darbdaviai'. 
Kitos septvnios pataisos 
ne taip svarbios.

Lietuvos ūkininko vėjo varomas malūnas. VD v

Lenkijos Ministeris Beckas Iš 
Hitlerio Nieko Neišsiderėio 
DANCIGAS TURI GRĮliI 

VOKIETIJAI

užleis- 
noziciias 
komunis-

“fašis-

Nei Lenkija, Nei Sovietai Lai 
Nelaukia Pagelbos Iš 

Prancūzijos

Philadelphia, Pa., sausio 
“i — Bell Telephono Labo
ratorijoje inžinieriai išra
do ir pastatė naują maši
na, kurią pavadino “Vo- 
der”. Toji mašina, spau
džiant kaip piano klavišius, 
kalba ir dainuoja veik kaip 
žmogus, tik kai kurių rai
džiu negali ištarti. Toji 
mašina bus išstatyta Pa
saulinėje Parodoje 
Yorke.

Žygiuoja j Barceloną

Munich, Vokietija, sausio tas būtų Vokietijos ir Len
kijos apsaugoje. Vokietija 
užtikrintų Lenkijai tokias 
teises prie Dancigo, kokias 
ji turi dabar pagal Lygos 
mandatą.

Associated Press žinio
mis, Hitleris kalbėjęs ir a- 
pie Klaipėdą, ir pareiškęs, 
kad jis norėtų turėti kon
ferenciją su Lietuva ir 
Lenkija.

Per pastaruosius metus 
Lenkija mėgino joti ant 
dvieju arkliukų. Ji norėjo 
palaikyti gerus santykius 
su Prancūzija ir dar geres
nius su Vokietija. Bet ji to
kia savo politika atstūmė 
nuo savęs Prancūziją, ir

, — Pereitą ketvirtadienį 
Lenkijos užsienių ministe
ris Beck’as buvo nuvykęs 
pas Vokietijos diktatorių 
Hitlerį derėtis dėl Ukrai
nos ir susidariusios sun
kios padėties Dancige. Per 
dvi dienas lenkų ministeris 
kalbėjosi su Hitleriu ir ki
tais Vokietijos valdinin
kais, bet nieko neišsiderė
jo. Hitleris pareiškė, kad 
Dancigas turi grįžti Vokie
tijai, o dėl Ukrainos, tai 
lenkai neturi trukdyti Uk
rainos atstatymui, bet tu
ri padėti. Turi duoti ukrai
niečiams autonomiją. Ka- 

. da Ukraina butų atstatyta 
ir suvienyta, tai Hitleris savo lapiška politika neįti- 
sutinkąs, kad Lenkija tu- ko Vokietijai. Prancūzija 
retų tiesioginę kontrolę, o dabar aiškiai pasakė, kad 
Vokietija netiesioginę. jeigu dėl Ukrainos kiltų 

Spėjama, kad Dancigo karas, taj ji nei Lenkijai, 
klausimas išspręstas. Be- "el Rusijai neitų t pagal-

I

Borjas Blancas, sausio 9,jnus į Estremaduros fron- ck»as sutikęs su Hitle- b4-
_ leno ni inc nanirin o 1 i atu ' t a . .... , . —— Ispanijos nacionalistų tą. 

kariuomenė triuškina ra-j Nacionalistai 
dikalu jėgas jr artinasi kad jų kariuomenė persi- Bįnčigo'tet kadtas Vieš- 
Barcelonos. Dvylika mylių kele per Ebro upę ir puola 
pasivarė pirmyn. Baigia • svarbią poziciją Tortosą.

rio reikalavimu, kad Tautų , r
įyga nieko neturėtų prie Prezidentus Reikalauja Skir- 

r~~,‘ ti Daugiau Pinigų WPA
Darbams

i

Kaune lankėsi Lenki- 
švietimo ministras 

sinimą ir mo-tai užginčija. I Svientoslavskis. Jis buvo
dos gen. Fran- Nacionalistų lakūnai iš o- , , .. .
radijo• nąuią. po bombardavo Valenciją.i‘enkų ?asluntlni° Charva' 
iSS.'EadifcT Sakoma, kad 30 žmonių'to svečias ir Lietuvos vai-

a. » v*, a. vz ys ** • ——' • —• — .

New sulaužyti radikalų (lojalis-! Bet radikalai (lojalistai) • jos 
tu) pasipriešinimą ir mo- tai užginčija, 
ralę. Iš Leridos gen. Fran
co armija pi 
sustiprintą ataką? ,
lai (lojalistai) suardė visus užmušta.

Iš Klaipėdos autonominio tiltus per Sevre upę. Bet listai smarkiai

KLAIPĖDA

CIO visoms toms patai- teįsmo atleidžiami šeši tei- nacionalistai susistiprinę, duoia Tarragoną.
soms yra priešinga ir savo 
pasipriešinimą motyvuoja 
tuo, kad įstatymas veikia 
tik nuo balandžio mėn.,!
1937 m. ir dar negalėjo pa-;tytos kompensacijos, o 
rodyti, kad reikėtų patai--J>esni laiką ištarnavu- 
su. siems — pensijos.

smo darbuotojai žydai, perėjo Segre upę žemiau 
tarp kurių ir prokuroras Leridos ir savo armiia su- 
Naftalis. Jiems bus pasiū- iunge su gen. Solchagos 

ij_ Navarrese armija ties Ar- 
tesa de Lerida, 5 mylios į 
pietryčius nuo Leridos, ir 
su gen. Jose Moscardos ka-

ISPANAI BĖGA IŠ RADIKALŲ 
TERITORIJOS

Washinplon, D. C., sau
sio 9 — Prez. Roosevelt 

vai- reikalauja, kad Kongresas 
Taipgi naciona^;džios atstovams vizitų ne- paskirtų dar $875,000,000 

bombar- darė. Paviešėjęs porą die- WPA darbams iki liepos
nų, jis išvyko į Latviją.

KRAUJO PRALIEJIMAS ČEKO
SLOVAKIJOJ - VENGRIJOJ 

_____ *-------------------------- -
Budapeštas, Vengrija, — šimčių. Įsakymas padaryti 

riuomene ties Alcoletge, 5 Sausio 9 — Pereitą penk- daugiau darbo ir už mažes- 
I

Perpignan, Prancūzija,— 
Sausio 9 — Pranešama, 
kad pradėjus nacionalis
tams ofensyva Katalonijos 
fronte, ispanai šimtais bė- 
^a iš radikalų kontroliuo
jamos teritorijos į Pran
cūziją. Kai kurie bėgdami 
nušalo kojas. Kada Pran
cūzijos valdžios atstovai 
atbėgusius ispanus pradė
jo klausinėti, tai jie pasisa
kė, kad pabėgo nuo mobili
zacijos, kurią paskelbė ra
dikalu (lojalistu) valdžia. 
Radikalų valdžia dekretu 
paskelbė mobilizaciją 18 ir

rainos. Beck’as, Lenkijos 
užsienių ministeris, jau 
buvo nuvykęs pas Hitlerį.

“Sunday Chronicle” sa
kosi gavęs iš aukštųjų au-į 
toritetingų Maskvos sluok
snių žinių, kad Stalinas y- 
ra numatęs Sovietų Rusi
joje likviduoti komunistinį 
režimą ir pradėti derybas 
su Hitleriu.

37 metų amžiaus. Prancū
zų valdžia ispanus su nu- čio į Cerverą. Taigi 
šalusiomis ko jomis paliko Franco kariuomenė sulau- 
gydytis Prancūzijoje, o 
sveikus, ispanams rei
kalaujant, pasiuntė į na- Gen. Moscardos Aragon 
cionalistų valdomą terito- armijos pulkai, smarkiai 
riją. Pabėgėliai jokiu būdu besivarydami pirmyn Ba- 
nenorėjo grįžti į radikalų laguer - Tarrega 
teritoriją.

Pabėgėliai pasakoja, kad Boičįu 
radikalų (lojalistu) v ’ 
džia vokiečius nelaisvius 
labai gerai užlaiko, bet ita
lus blogai. Pastarieji ver
čiami dirbti sunkius dar
bus, negauna užtektinai 
pavalgyti.

mylios į šiaurrytus nuo tadienį Vengrijos žemėje nį atlyginimą įeina į Falę 
miesto.

Radikalai (lojalistai) bu- .... - , - . >
vo priversti trauktis tolyn Peluotas čekų - slovakų 
prie didžiojo kelio, vedan- ?" ve“fra!S .susirėmimas.

gen.

žė radikalų eiles visame 
Katalonijos fronte.

~ i keliu, 
kaip praneša, užėmė mies- 

. telius: Bellmunt, Penellas. 
_____ Fuliola, Linola, 

Yab Bellvis, Pradell ir Castell- 
sera, kurie vra abiejuose 
kelio pusėse 12 mylių tolu
mo į rytus nuo Balaguer.

Gen. Solchagos Na^arre-
I

Kiek laiko atgal, Prancū
zijos užsienių reikalų mi
nisteris, kalbėdamas apie 
užsienių politiką, pareiškė, 
kad jei kas pultų Angliją, 
tai Prancūzijos sausumos, 
oro ir vandens visos pajė
gos eis Anglijai į pagalbą. 
Vokietijos - Prancūzijos 
santykius užsienių reikalų 
ministeris Bonnet apibudi
no, kaip labai gerus. Palie
tęs Prancūzijos santykius 
su Lenkija ir Sovietų Rusi
ja, jis pareiškė, kad Pran
cūzija sudarytomis su a- 
biem minėtomis valstybė
mis sutartims pasilieka iš
tikima. Dėl Ukrainos di
džiosios valstybės kūrimo 
Bonnetas pareiškė, — jei “Daily Telegraph” Var- 
Rvtuose kiltų atviras kon- šuvos korespondentas ra- 
fliktas, Prancūzija negalė- šo, kad Lenkijos ukrainie- 
sianti padėti nei Lenkijai, čiai jokiu būdu nenusileis 
nei Rusijai, nes Lenkija ir visomis priemonėmis 
pakankamai nerespektavo reikalaus autonomijos. Tas 
Prancūzijos interesų sun-;pats laikraštis tvirtina, 
kiose valandose. ! kad Vokietija ir toliau

Lenkijai ir Sovietams rems ukrainiečių judėji- 
nieko daugiau neliko, kaip mą, kuris gali siekti labai 
tartis su Hitleriu dėl Uk-toli į Rytus.

(kurią neseniai prisijungė vasario 1 d., 1939.
nuo Čekoslovakijos) kilo šis sovietų dekretas 

“daugiau darbo, mažiau 
atlyginimo” seka gruodžio 
28 d.. 1938 m., dekretą, ku
riuo suvaržoma darbinin
kai ofisuose ir dirbtuvėse. 
Darbininkai. pavėlavę j 
darbą 20 minučių, be jokio 
nasiteisinimo bus atlei-. 
džiami nuo darbu. Be to, 
darbininkai, neišdirbę me
tu, nebegaus atostogų: su
mažintos pensijos, suma
žintos atostogos moterims 
motinystės stovyje. Taigi 
Rusijos darbininkai, kurie 
ir taip skurdo ir vargo da
bar visai nebegalės pragy
venti iš uždarbių.

Užmušta 47 žmonės ir ne
mažai sužeista. Čekų-slo- 
vakų kareivių būriuose e- 
są ir savanorių ukrainie
čių, kurie nori išlaisvinti 
visus ukrainiečius ir pasi
skelbti nepriklausomais.

Mūšiai atsinaujino sek
madienį, sausio 8 d. Čekų- 
slovakų kariuomenė, kaip 
praneša iš Vengriios bom
bardavo Vengrijos kaimelį 
padegė namus.

Kaip tie mūšiai baigsis 
negalima pasakyti. Vengri
ja pareikalavo, kad Čeko
slovakija ištrauktų savo

se vadovaujama armija ^arįuomenę įg Vengriios. Klainidni ^uimtiaii Palakti taip pat uzeme keletą ma- SBė)ama kad didesnė jėga NaipeOOj JUimtiejI Paleisti

Phil Miller, gvv. French 
Liek Springs. Ind., pasižy
mėjęs medžioklėle. 1938 m. 
iš 3,050 taikinių tik 31 ne-j 
pataikė nušauti. Jis 
skelbtas čempionu.

pa-

žų miestelių prie vieškelio 
tarp Borjas Blancas ir 
Vimbobi ir įsibriovė giliai į 
Montsant kalnus.

' Yra sakoma, kad gen. 
Franco laimėjimas esąs 
triumfuojantis.

Radikalai (lojalistai) ir- 
jgi nesnaudžia, tai jie pra
dėjo ofensyvą Estremadu
ros fronte. Užėmė tris ma
žus miestelius. Bet ir čia 
nacionalistai sulaikė radi
kalus. Sakoma, kad nuo 
pradžios ofensyvos radi-1 
kalai (lojalistai) užėmė 
270 ketvirtainių mylių plo
ta, paėmė į nelaisvę tūks
tančius žmonių, karo me
džią' js ir vertingą kasyk
lų nuosavybe. Nacionalis
tai kiek, susilaikę Kataloni
jos fronte. Spėjama, kad 
gen. Franco pasiuntė laku-

stovi už tų Čekoslovak:ios- 
Vengrijos susikirtimų.

Sovietų Valdžia įsako Nuka
poti Algas Darbininkams

Maskva, Rusija, sausio 9, 
—Sovietų valdžia išleido 
dekretą, kuriuo reikalau
jama, kad darbininkai pa
darytu daugiau darbo ir už 
mažesnį atlyginimą maši- 
nu-statybos industrijoj. 
Viktor Lvoff, jaunas maši
nų - statybos industrijos 
komisaras, įsako, kad 
kiekvienas darbininkas tu
ri padaryti 25 nuoš. dau
giau darbo, jeigu jis nori 
gauti normalę algą. Jis 
taipgi nukapoja mokesnį. 
už darbą nuo dalių 14 nuo-!

Klaipėdos kriminalinė 
policija gruodžio 11 — 12 
d.dš buvo sulaikiusi šiuos 
asmenis: Vylių, Sliesoraitį, 

i Puodžių, Vokietaitį, Kvie- 
jeinską ir Gerdžiūną. Jie 
buvo iškvosti ir vakare pa
leisti. Gumbinas buvo su
imtas Kaune, ne Klaipėdo
je, o Kurpis visai 
tas nebuvo.

Kaune naujų 
nepadaryta. Iš 
suimtųjų paleistas Gumbi
nas, kuris buvo tarnybos 
reikalais iš Klaipėdos iš
kviestas į Kauną.

mėnesio. Respublikonai ir 
kai kurie demokratai yra 
priešingi tokiai dideliai su
mai skirti. Jie sako, kad 
užtektų daugiausia 500 mi
lijonų dolerių.

Prez. Roosevelt tam pat 
pareikalavo, kad armijai ir 
karo laivynui stiprinti ir 
didinti skirtų $1,126,000, 
000 regulerėms išlaidoms 
r>er metus ir dar nridėtų 
$210,000,000 snecialiems 
krašto gynimo reikalams.

Šelpimui bedarbių reika
lavo skirti $2,226.165,000 
metams, pradedant liepos 
mėnesio.

Kai kurie kongresmanai 
vra priešingi skirti tokias 
milžiniškas sumas pinigų. 
Jie sako, kad prez. Roose
velt turėtų susirūpinti in
dustrijos ir pramonės rei
kalais. kad darbininkai 
vieton pašalpų gautų pas
tovius darbus. Ginklavi- 
masis ir pašalpos tik dau
giau įklampina šalį į sko- 
las, kurias kada nors reiks 
atlyginti. O kas ias atly
dins? Ar ne tie patys dar
bininkai ? Kai kas prana
šauja, kad bile dieną gali
ma susilaukti naujos in
fliacijos — pinigu nuverti
nimo.

Į
ii j

suėmimu 
anksčiau!

sulaiky-

Profesionalai, biznieriai. pr:in>«»nh» 
kai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
rsf verti skaifytoin paramos 

Visi skelbkit?* “Darbininke”.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ
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Prof. Pr. Dovydaičio fondo
Reikalu Chicagos Arkivyskupijoj destis du kunigai, 

Atidaryta Darbininkams
MokyklosŠiomis dienomis kun. Kazimieras Urbonavičius, 

gavo prof. Pr. Dovydaičio laišką, kan. P. Dogelio straip
snį ir prof. Dovydaičio statomųjų trobesių atvaizdus.

Kaip žinome, prel. M. Krušas, sugrįžęs iš Lietuvos,; 
rodos. 1935 m., iškėlė sumanymą sukelti $1000.00 prof. 
Dovydaičiui, kad jis galėtų pasistatyti sau trobesius 
Lietuvoje, kad nors senatvėje turėtų pastogę. Prel. 
Krušo sumanymą plačiai referavo kun. K. Urbonavi
čius vasario 22 d.. 1936 m.. Naujos Anglijos Katalikų 
seimelyj. Seimelis tą sumanymą nuoširdžiai užgyrė ir 
išrinko komisiją, kurios pirmininku išrinktas kun. K.j 
Urbonavičius. Tą sumanymą užgyrė ir kitos organiza
cijos ir pavieniai asmenys.

Sukelta apie $800.00. Mažai betrūksta iki tūkstan
čio. Yra pasižadėjusių, bet dar neištesėjusių.

Kun. K. Urbonavičius. Prof. Pr. Dovydaičio Fondo 
pirmininkas, daug kartų atsišaukė į visuomenę straips
niais ir į vadus laiškais, kad ateitų į pagalbą mūsų tau
tos uoliam, nuoširdžiam, profesoriui ir darbininkų va
dui Pr. Dovydaičiui, kuris yra sunkioj medžiaginėj 
būklėj, nes visus savo atliekamus centus atidavė Lie-i 
tuvos jaunimo ir darbininkijos reikalams. Bet pasek
mės nepergeriausios. Per tris metus negalėjome suda-i 
ryti nė tūkstančio dolerių mūsų tautos vadui, kuris vi-i 
są savo geriausio gyvenimo laiką ir turtą atidavė Lie
tuvos jaunimui ir darbininkijai.

Baigdami trečiuosius metus išpildvkime savo pa
žadą. Siųskime. kiek kas išgali, aukas į Prof. Pr. Do- mokyklą priimamos ir ino- 
vydaičio Fondą šiuo adresu:

Rev. K. Urbonavičius.
50 W. 6th Street.
So. Boston, Mass.

Žemiau talpiname prof. Pr. Dovydaičio laišką ir 
kan. P. Dogelio straipsnį.

Prof. Pr. Dovydaičio Laiškas Kun.
K. Urbonavičiui

, lankiu
sieji socialės akcijos mo
kykla. Mokyklos lankomos 
tik pirmadienių vakarais.

Karas Ir Mokyklos

I

Buvusioje Kinijos sosti
nėje Pekinge buvo 35 kata
likų mokyklų, kurias lan
kė 6000 mokinių, apie 1700 
katalikų. Katalikų univer
sitete Pekinge buvo užsi
rašiusių 
studentų, 
kultūrinį

studijuoti 1,000 
Karas šį gražų 
užsimojimą su-

suomenėje susidarė nuo
monė, kad Mooney ir Bil
lings esą darbininkų kan
kiniai. nes jie buvo darbi
ninkų vadai.

Mooney ir Billings įkali
nimas davė progą įvai
riems komunistų plauko 
radikalams pasipinigauti. 
Jie rinko aukas neva Moo
ney ir Billings išlaisvinti, 
bet kai kas mano, kad ko
munistai dau^ pakenkė.

Gub. Olson padarė tikrai 
gerą darbą išlaisvindamas 
Mooney. Jeigu galima, tai 
turėtu išlaisvinti ir Billing- 
s’ą, nes jie, jeigu ir būtų 
buvę kalti, tai savo bausmę 
atliko.

Kaip Nubausti Sulaikytieji 
Studentai

Lietuva Negali Leisti To, Kg 
Dabar Daro Neumanas

Sausio 9 d. 8:00 vakare 
Chicaęos arkivyskupijoj a- 
tidarvta darbininkams mo
kyklos. 6 mokyklos bus 
Chicago mieste, 1 Joliete ir. 
1 \Vaukegane.

Chicago j mokyklos bus 
šių parari jų salėse:

Holv Name katedros pa
rapijoj, 11 E. Chicago avė.

St. Marv of Perpetual 
Help. 1939 W. 32 gat.

SS. Peter and Paul, 4747 griovė.
So. Ashland avė. ---------------

st.Teresa, 1037 center Thomas Mooney Paleistas 
St. Anthony, Joliete.
Mother of God, VVauke-

gane.
Be to dar viena Chicago j šio 9 — Naujasis Califor- 

— Chicago Catholic Wor- nia valstybės gubernato- 
ker. 868 Blue Island avė. rius C. L. Olson pereitą

Visur mokyklos atdaros šeštadienį dovanojo baus- 
vyrams darbininkams, dir
bantiems ir bedarbiams. 
Tik į katedros parapijos

Iš Kalėjimo
San Francisco, Cal., sau-

mę Thomui Moonev, kuris 
buvo nuteistas visam gy
venimui kalėjiman ir ku
ris išbuvo 22 metu kalėji
me. Thomas Mooney buvo 
ankaltintas ir nuteistas už 
metimą bombos į demons
truojančia minią žmonių 
1916 m. Taipgi už tą patį 
nusikaltimą buvo nuteis
tas ir Billings, kuris tebe-

terys.
Nebus jokių mokesčių, 

arba rinkliavų. Nereikės 
nė kokių knygų, arba kvo
timų. Susirinkusieji darbi
ninkai tik klausys dėsty
mų, kurie tęsis vieną va- __ „ ,
landą ir 15 minutu. Per pu-■ sėdi kalėjime. Nusikalti- 
svalandį bus dėstoma so- mas nebuvo aiškiai įrody- 
cialių enciklikų abelnoji tas. Per visą tą laiką teis- 
doktrina. per kitą pusva- muose buvo keliamos ape- 
landį — anie darbo proble- liaciiinės bylos; kai kurie 
mas ir per 15 minutų — liudininkai, kurie liudijo 
parlamentinės teisės. į prieš Moonev ir Billings,

Kiekvienoj mokykloj pakeitė savo liūdymus. Vi-
Kaunas, 1938, XII, 19. 

Savanorių pr. 38b.
Mielas Bičiuli. Kun. Kazimierai!

Jau senai rengiuos Tamstai gromatėlę pasiųsti, 
bet vis neatspėjau. Tik besiartinančios šventės paga- 
hau mane prispyrė tai padaryti, pel .o pirmiausia ūkininkauti. ūkis ir pakirpo Dovydaičiui sparnus, bent 
Tamstą sveikinu Sv. Kalėdų ir Naujų metų proga. Te-|x: i
gul Dievulis mano prieteli dar ilgai iaikys savo tarny-. Gerai progai pasitaikius nuvykau j profesoriaus 
boję sveiką ir tvirtą, kad jis dar daug daug gero pąda-;ūkį savo akimis pamatyti kaip Dovydaitis atostogau- 
rytų visiems, su kuriais tik jj gyvenimas suves... — >ia-| ja Ir štai k mano ak iš do Pastatytas pastatas iš 
no snty naujienų labai nedaug. Universiteto fronte, molio ir akm _ ilg erdvus ir jau stogas dengia. 
tiek: is 4, šių metų pavasari man atimtų, paskaitų nuo,mas Tai tvartas darfinė ir ^^„5
IX 1. man yra grąžinta 1; vis dėlto geriau, kaip nieko.; 
Užtat galėčiau kai kuo daugiau pasigirti mano “gas-i 
padoriavimo” srity: ten jau parioglinta šiokia tokiai 
trobapalaikė, kurią matysi iš čia pridedamųjų atvaiz-j 
dų. Aš šią vasarą tame padubysy visą laiką praleidau 
rankomis stropiai dirbdamas. Rezultatas buvo neblo
gas: atėjus rudeniui, nesirgau, kaip kitą syk būdavo. 
Katalikų Akcijos darbo šiek tiek taip pat dirbau, neiš- 
kęsdamas. senu papročiu, kaip vilkas nestaugęs. — a- 
not lietuviško pasakymo. Bet vis dėl to nusprendžiau 
tą darbą susiaurint. nes esamose sąlygose jis yra visiš
kai nedėkingas, o man net neracionalus. Suprasi kodėl! 
Stumiuosiu po truputį ir su savo leidiniais, kurių vie
ną (Kosmo 7—9 N-rį) siunčiu drauge.

Kun. Dogelis, mano “finansų ministeris amerikie
čių reikalams” vieną kartą įsigeidė pamatyti mano 
darbo rezultatus padubysiuose ir aš jį nusivežiau. Sa
vo gautus įspūdžius jis grįžęs tuoj surašė ir pasiuntė 
“XX Amžiui”. Sužinojęs, aš suspėjau juos sulaikyti, 
nes Lietuvoj jų pasirodymas tik pikto pasityčiojimo 
galėjo sukelti. Užtat juos, neišspausdintus, siunčiu 
Tamstos nuožiūrai: jie papildo šį mano laišką; daryk; 
su jais, ką tik nori. Finansinė padėtis mano tokia: turiu 
lygiai 15000 litų skolos: lygiai tiek pat skolingi ir mani 
mano “prieteliai”, bet jie iš manęs juokiasi ir negaliu iš 
jų išgauti. Jei išgaučiau, skolą panaikinčiau. Bet atei
ty teks lįst į dar didesnes skolas, nes statybos dar tik 
pati pradžia. Pirmasis pastatas — tvartas su daržine 
ir virtuvė bei kambariu — kainavo apie 12000 litų. Ki-į 
toms troboms reikės dar keletą kartų po tiek. Ameri-j 
kiečiams esu labai dėkingas už materialinę ir moralinę 
paramą, paskatinusiems mane šio darbo imtis. Jo vai
siai, jei Dievas padės įvykdint, bus geresni, nei aš pra-' 
džioj buvau numatęs. Bet apie tai gal kuomet kitą kar-! 
tą. Nuoširdžiai dėkingas

Pr. Dovydaitis.

KAS YRA TUNISAS 
IR KAIP JIS Į PRAN

CŪZŲ RANKAS 
PATEKO

Pastaromis dienomis Ita
lijos keliamas reikalavi
mas, kad vienas Afrikos 
kraštas, Tunisas, būtų jai 
atiduotas.

Šis kraštas yra žinomas 
iš gilios senovės dėl plačiai 
išplėstos prekybos.

Prieš 56 metus tojo kraš
to valdytojas, bėjus suda
rė sutartį su Prancūzija, 
kad įeinąs į Prancūzijos 
globą.

Prancūzams kraštą savo 
globon paėmus, jo gerovė 
nepaprastai pakilo, žemės 
ūkis ištobulėjo, prekyba 
išaugo.

Gyventojai prancūzų glo
ba yra patenkinti, nes jų 
gerovė per tuos 56 metus 
du kartus pakilo.

Kaunas — Ryšium su 
gruodžio 10 d. Vytauto Di
džiojo Universitete buvu
siais įvykiais, Kauno aps
krities viršininkas, pagal 
savo privalomąjį įsakymą 
Nr. 46, už sąmyšip kėlimą 
etc. šiomis dienomis admi
nistraciniu būdu nubaudė 
12 studentų: Antaną Valin- 
čių 250 litų arba 7 paromis 
arešto, Vincą Bazilevičių 
750 lt. arba 21 para arešto, 
Joną Streckį 750 lt. arba 
21 para arešto, Povilą Bal
tinį 750 litų arba 21 para a- 
rešto, Joną Dzirkalą 250 
lt, arba 7 paromis arešto, 
Algirdą Perekšlį 250 lt. ar
ba 7 paromis arešto, Anta
ną Januškevičių 500 lt. ar
ba 15 parų arešto, Vaclovą 
Mažeiką 500 lt. arba 15 pa
rų arešto, Vilhelmą Stalio- 
nį 500 lt. arba 15 parų a- 
rešto, Augustiną Laučį 500, 
lt. arba 15 parų arešto,; 
Bronislovą Stasiukaitį 250 
lt. arba 7 paromis arešto ir 
Vytautą Paulionį — 1 mėn. 
arešto.

Be to, vidaus reikalų mi- 
! nisteris uždarė 2 mėn. lai-; 
kui į priverčiamojo darbo: 
stovyklą minėto sąmyšio 
dalyvį — studentą Petrą 
Kielą.

Tokią Nuomonę Reiškia
• Anglų “Times” 

i Londonas — Ilgam veda
majam antrašte “Klaipėda 
ir Europa” gruodžio 14 d. 
“Times” duoda Klaipėdos 
krašto istorijos ir dabarti
nės padėties apžvalgą. “Ti
mes” sako, kad kraštas yra 
beveik išimtinai lietuvių 
gyvenamas, o miestas be

veik išimtinai vokiečių. 
Šiuose rinkimuose yra ta 
naujenybė, kad vokiečių 
kandidatai į seimelį jau 
nėra tie, kurie pirmiau gy
veno patenkinti Lietuvos 
suverenume.

Neumanas visa kuo, tik 
Ine vardu, yra nacionalso- 
i cialistas. Grįžimas prie rei
cho yra svarbiausia jo pa
sekėjų politinė ambicija. 
Laikraštis toliau nurodo 
Neumanno ir Henleino tak
tikos panašumą ir sako, 
kad tokia padėtis gali būti 
tik pereinamoji, nes jokia 
suvereninė valstybė negali 
leisti savo piliečių daliai 

i atvirai reikšti ištikimybę 
kitos valstybės valdytojui.

Vilniečiai Skundžiasi
Lankytojais

I
vyaaičio niekur jokiose iškilose nesimato. Kasgi su juo 
įvyko? Nagi jis virto ūkininku. Čekiškės valsčiuj Pa- 

įprienių kaime jis kuriasi — stato triobėsius ir mano

Sovietai Grąžina Į Gyvenimą 
"Išvalytuosius"

Užmezgus diplomatinius
Lietuvoj 14,000 Reformatų santykius nemažai kau- 

’ ________ mečių aplanke Vilnių. Nu-
Apskaičiuota, kad evan.:siskundžiama kad daug 

gelikų reformatų, Kalvino 
išpažinėjų Lietuvoje yra a- 
pie 14,000 žmonių. 
čiausios jų salos apie Bir
žus, Papilį ir !

Ježovas buvo persisten
gęs: dėl to ir jis pats “išlė
kė”, o dabar, kaip praneša 
“Temps”, 150 komisijų ti
krina Sovietų kalėjimus 
bei koncentracijos stovyk
las ir vaduoja tuos, kurie

tnu stogu. Čia profesorius, kaip jis pats sakė, kol bus dėl niekų į tas vietas pate 
pastatytas gyvenamas namas, nakvosiąs, o artimiau- ko. Eina gandai, jog nema
siais jo kaimynais būsią plačiaveidės ir ilgaveidės...

Įdomu, kur dabar profesorius gyvena savo ūkyje. 
Nagi nuošaliau nuo tvarto riogso pašiūrė, pastatyta iš 
lentų, skėdromis dengta. Tai profesoriaus vasarinis 
“palocius”. Palocius “dviejų aukštų”. Pirmas aukštas 
su dviem skyriais. Viename “valgomasis” ir ponios Do
vydaitienės bei jos pagelbininkės Verutės “miegama
sis”. Antras skyrius, be sienų eina sandelio pareigas.

Antrasis aukštas — tai “viškos”. Užlipti ant jų 
galima tik kopėčias pasistačius. Durų nėra. Taigi, vė
jai švilpia visomis kryptimis. Čia, dviejų savo adjutan
tų — ūkio darbininkų draugystėje, profesorius, po sun
kių dienos darbų kirtęs krūmus, atėjus nakčiai, Mor- 
fiejaus prieglobsty ilsisi. O kad nenaudėlis gaidys savo 
vaidoklišku “kakariku” nedrebintų viso to pastato ir 
per anksti (1 vai. nakties) miego nenutrauktų, šeimi
ninkė tą balsingąjį giedorių pavožia po statine. Iš ten 
gaidžio tonacija eina su švelnesniais niuansais ir mie
gantiems nekliudo.

Aš norėčiau šitą pašiūrę išlaikyti saugioje vietoje 
ir ant jos padėti tokį parašą: “Čia, ūkio kūrybos darbus 
dirbdamas nuvargęs ilsėdavosi Pranas Dovydaitis — 
Vytauto Didžiojo Universiteto profesorius, daktaras, 
mokslininkas, žurnalistas, visuomenės veikėjas, pasi
rašęs Lietuvos nepriklausomybės aktą, buvęs ministe- 
ris pirmininkas”.

Tikrai įdomus tas Dovydaitis. Kokį darbą jis pasi- 
I ims, toksai iš jo tvirtos rankos ir gabaus proto eina ge
rai.

Profesorius turi savo lauke kiškį. Kaipo laisvės 
mylėtojas ir gamtos draugas jis duoda jam laisvę savo 
šlaituose ramiai ganytis. Tik vargu, ar jį pakęs, įveisęs 
vaisinį sodną.

Kaip su finansais — klausiu profesoriaus? Jau tu- 
_ . riu 15000 litų skolos. Dar toli gražu, kol viską įrengsiu.

Kaip Atostogavo Profesorius Pranas Reiks į banką lysti!
* - - - i “Ar Dovydaičio mes jau netekome?” — gali kilti

toks klausimas, matant jį visa siela atsidavusį ūkiui.— 
“Ar jau jis nebešvies tako aukštu protu ir nebekaitins 
savo ugninga iškalba plačios mūsų visuomenės!?” Taip 

kad dar didesniu 
ugningumu visuomenei vadovautų. Profesoriui jau se
nai reikalingas buvo poilsis. Jis pastaraisiais metais 
būdamas persidirbęs, buvo pradėjęs sirguliuoti. Dabar 
prie fizinio darbo profesorius jaučiasi labai gerai, pui
kiai nusiteikęs, ir kur kas sveikesnis, negu pirmiau.

Kan. P. Dogelis.

Dovydaitis

II

Nesu girdėjęs, kad Dovydaitis kada nors būtų vy-į 
kęs į kokį nors Lietuvos kurortą, sakysiu. Birštoną, ar nebus! Dabar Dovydaitis “aprimo”, 
Palangą, ar pagaliaus nors į tokį “europeijiško” garso! 
zitiečių kurortėlį Kretkampį. Apie užsienio kurortus; 
ką ir bekalbėti. Dovydaitį užtat matydavome lig šiol į- 
vairiuose suvažiavimuose, kongresuose ir kongresė- 
liuose.

Visi pastebime, kad šiais metais profesorius Do-

Apskaičiuota, kad evan- >

. tenkina restoranų lanky- 
«Pįr^_ mu, nesusipažindami su 

vietos lietuviais. Vilniečiai
žus, Papili ir Nemunėlio yPac nepatenkinti kaums- 
Radviliškj. Kauno refor- ke ponia L-ne žinoma mo
raliai, kurių čia yra beveik ve‘keta- kurl .K3““0 
600. Ožeškienės g-vėj bal- mote.rl!mename žurnale
gia statytis mūrinę bažny
čią su 42 metrų bokštu.

ža jau esą paleistų; jiems 
ir algos už kalėjime prasė
dėtą laiką išmokamos, 
sveikatai pataisyti jie 
siunčiami į poilsio namus,: 
o po to grąžinami į buvu
siąsias tarnybas. Būdinga, 
kad grąžinami į laisvę dau- ■ 
giausia darbininkai, me
chanikai ir, apskritai, tokie 
žmonės, kurie su politika 
tikrai maža ką bendra te
galėjo turėti.

Pats Ježovas dar tebei
nąs vandens transporto 
komisaro pareigas, nors 
daugelis jo artimųjų ben
dradarbių jau esą nušluo
ti; tarp jų yra ir buvęs Le
ningrado GPU šefas Litvi
nas.

Knkscioniskoji Dorove— 
Čekoslovakų Jaunimo Auk 

įėjimo Pagrindas

Nubaudė Provokatorių

Klaipėda — Per suval
kiečių judėjimą J. Ratke
vičius Prienų nuov. virši
ninkui įskundė K. Juodį, e- 
są, šis buvęs Šaltupio slė
ny per suimtųjų atėmimą. 
Juodžiui buvo iškelta byla, 
bet Kariuomenės teismas 

; jį išteisino. Tuomet Juodis 
už melagingą įskundimą 
patraukė tiesos J. Ratkevi- 

! čių, kurį Kauno apygardos 
teismas nubaudė pusantrų 
metų s. d. kalėjimo. Juo
dis dabar tarnauja Jonavo- 
>_____________________

i

j
ČekoslovakųPraha

laikraščiai paskelbė čeko
slovakų tautos vienybės 
partijai priklausančių pro
fesorių ir mokytojų pareiš
kimą, kuriame sakoma, 
kad čekoslovakų jaunimas 
turi būti auklėjamas krik
ščioniškos dorovės dvasia, 
kuri yra tvirčiausia garan
tija, kad šeima ir rasė svei
kai plėtosis.

Berlynas — Lapkričio: 
mėnesį Vokietijoje, nepri- 
skaitant Austrijos ir sudė
tų krašto, buvo 152,000 be-j 
darbių. Austrijoje bedar
bių priskaitoma 112,700, oi 
sudėtų krašte — 196,000. 1 I

aprašydama savo įspū
džius tik moka stebėtis, 
kad Vilnius labai sulenkin
tas. Visai kitokius įspū
džius ji turėtų, jei būtų ar
čiau susipažinus su lietu
vių veikimu.

XX šaulių rinktinės vado 
įsakymu, iš pareigų atleis
tas Klaipėdos miesto šau
lių bataliono vadas ats. 
kpt. Kviecinskas, Martyno 
Jankaus šaulių kuopos va
das ats. ltn. Klimavičius ir 
Martyno Jankaus kuopos 
vado padėjėjas ats, j. ltn. 
Šimkus.

Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA
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.
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-------------------- Hollywoode, Kalifornijoj susidarė artistų komitetas iš 56, kurie pasirašė savo
Senovės romėnai sakydavo: jei nori taikos, ruoš- nepriklausomybės deklaraciją, kurią jie taip pat pasiūlys pasirašyti piliečiams, 

kis prie karo. Tuomi jie norėjo išreikšti mintį, kad sti- Jie tikisi surinkti 20,000,000 parašų. Tą deklaraciją su parašais įteiks prez. Roo- 
prią ir gerai pasiruošusią valstybę nieks neišdrįs pulti, seveltui ir kongresui, prašydami, kad Jung. Valstybės nutrauktų ekonominius san- 
Jei valstybės ruoštųsi prie karo vien apsigynimo tiks- tykius su nacių Vokietija. Hollywoodo komitetą sudaro daugumoje žydeliai, 
lu, tai toks principas būtų labai geras. Kas gi tiksles- ~ 
nio, kaip būti visados pasiruošusiam atremti priešų 
puolimą? Tačiau čia yra ir nemaža pavojaus. Kai vie
nas ginkluojasi, tai ir kits nenori nuo jo atsilikti, ir su
sidaro lenktyniavimas, o kur yra lenktyniavimas, ten 
nėra ribų, ties kuriom visi turėtų sustoti. Palaipsniui 
susidaro nepakeliama valstybei našta, nes nuolatinio 
ginklavimosi lėšos suėda kokį trečdalį budžeto. Paskui 
išsivysto kits kito įtarinėjimas, kito kitam pavydas,į 
slaptos sutartys, intrygos. Mažesniosios valstybės ne
išgali didžiųjų pasivyti ir tuoj pasuoja, bet tarp didžių
jų įvyksta nervingos varžytinės. Galop iškyla dar vie
nas pavojus. Išaugusios į milžinus militarinės mašinos

) 
Rašo L. Romierl eksploatavusi Didžiojo ka- 

:ro pabaigoj. Ji gali remtis 
,’r^ventojų nepasitenkini- 

. mu, kuriuos Maskva įtaria 
ir nuolat persekioja: tokiu 

šitokiu vardu prancūzų ( Pagal vokiečių nacizmo ramsčiu eali būti ten se- 
“Le Figaro” deda savo re- ekspansijos teoretiką Ro- niai esąs antisemitizmo 
daktoriaus Lucian Romier: senber^a. įvykdžius Di- raugas ir ištikimybė seno- 
įdomų straipsnį, kurį be-', džiojo Reicho vienybę, vo- siOms vokiečių “koloni- 

I kiečių žygis į Rytus toliau joms”.
Mat. seniau daugia u kaip 

i ekonominių protektoratų milijonas vokiečių gyveno 
Ukrainiečių klausimas, būdu su politinėmis ir kul- Dietinėje Rusijos dalyje — 

T ’ ‘ . ousė milijono Ukrainoj ir
.. _____ . — i Ret kokiomis krvptimis? kita Pusė milijono nrie Vol-

hai, kai, iš kitos puses tuo T kryptys yra galimos: S°s- Ukrainos vokiečiai, 
pačiu laiku vokiečiai sten- -/ kadaise atkviesti Aleksan-

I
veik ištisai išverčiame. |

“XX Amž.”jturi vykti ne aneksijų, bet

prašosi veikti, o kadangi taip vadinama ginkluotoji ^°e^™|įvįil^ofi^;tŪrinėmfe.garanti’OmiS-
taika veda valstybę prie ekonominio bankroto, tai bet
kuris tautos vadas ar diktatorius..pasijutęs už kitus 1Bxnu vunlcvla, _ kaaalse atkviest. Aleksan-
galingesniu, .esko pnekabes karu, pradėti. Tuo budu, ?iasl atstatyti savo kontro- valstybės su Vi- d™ kolonizuoti palik-
sukis: jei nori taikos, ruoškis prie karo, — ne prie tai-|lę Klaipėdos krašte ir uos- Hal - tas sritis, sudarė daugiau
kos, o kaip tik prie karo priveda. Bet gi visai nesiruoš-te, kur Nemunas įteka bendruomenių,
ti dar pavojingiau: tuomet bet kas ir bet kada gali už- Baltiją. :<ru^a Karpat„ Ukraina išblaškytu nuo Dniestro i-
puiti Tad geriausia ruoštis tik tiek, kiek reikia, nesie- Ukrainieči atstovai Len. Rumu’niia> Ukraina ir Juo^ kj Dono. Jie buvo yana tur- 
kiant miiiinninm armini . . . a -- t-— tingi. Prieš karą jie turėjo

savotišką autonomiją savo 
tradicijoms, kalbai, moky
kloms ir vietinei adminis
tracijai. Persekioti per ką
rą. iškentę sunkiausius re
voliucijos ir Sovietų reži
mo bandymus, jie dar yra 
sausus. Ankščiau ar vėliau 
Adolfas Hitleris prabils a- 
nie jų “išlaisvinimą”.

Susidaro įspūdis, kad da
bar vyksta manevrų ar 
veiksmo elementų rikiavi- 
masis. bet kad dar apskai
čiavimai ir sprendimai ga
lutinai nusistovėtu, reikia 
laukti naujų aplinkybių. 
Tai gali būti paskubinta 
arba, priešingai, atidėta.

Ką darys Kremlius? — 
______ ; nėra 
net susitari-

kiant milijoninių armijų. kų seime reikalauja auto- doji Jūra; trečia — Balti-!
Demokratinės valstybės taip ir daro. Jos turi ma- nomijos teritorijai, kurioj ja, Pabaltijos valstybės ir 

žiausias armijas, ir jei pastaruoju laiku jas kiek padi- o^vvena apie devynius mili- Rusija, 
dino, tai buvo priverstos: kad nepaliktų visiškai beje-'jonus Lenkijos piliečių. Ši- PĮrmoji _  Rytų-pietų
gės ir nepakliūtų į plėšriųjų kaimynų nagus. Tačiau, ta autonomija suteiktų be- kryptis yra nepatogi, nes 
kad ir mažiausias armijas jos turi, bet jų piliečiai, rei- veik administratyvinę ne- Vokietija sueina į konflik- 
kalui iškilus, laisvu noru yra pasiryžę savo kraštą gin- priklausomybę, vietinę mi- ta su italu interesais ir Bri- 

liciją ir policiją, lygias tei- į-n jautrumu. Trečioji kry-j 
sės ukrainiečių kalbai ir,pus— Pabaltijo valstybės 
kultūrai, didžiųjų dvarų — nenuveda į turtingas 
išparceliayim^ ukrainiečių žemes. Taigi lieka antroji 

, ","7'. 7. .7 -**’77-. ."'7 — Dunojus, Kartine j Lenkijos srity ir iuri-inatai? Ukraina ir Juodoji 
d.nP rpfrirmd k„n Iia™ Re t(> dar ga_

lėti praeiti ir išlaikyti pra
ėjimą atvirą be didelės ri
zikos.

Artimiausioji kliūtis yra 
Vengrija, kurią proteguo
ja Italija ir su kuria suta
ria Lenkija. Bet sukapojus joks eventualumas 

jCekoslovakP'' reicho eks- negalimas ______
^;Pansija ^a-li eiti^er Slova- mas. jeigu iš tikro išliko 

sąjūdį. Net patys Lenkijos *r Karpatų Rusi ja. ku- njonas ar neplonas siūlas 
_ ’ _ _ _ - — _ I m vi/Mnlr m o v*. « ► ir Maskvos. 

Iš kitos pusės, Lenkijai ir 
Rumunijai tarp Vokietijos 
ir Sovietų nelengva pasi
rinkti.

Savaime aišku, kad gin
čai dėl Viduržemio (Korsi
kos ir Tuniso) duoda visiš
ką laisve rūpintis Rvtais. 
Sunku tikėti, kad Wilhelm- 
strasse turėtų tiek gudru
mo; būtų perdaug gražu, 
jei manytume, kad tai bū
tu iš anksto paruošta.

Rytų-pietų

ti.
Komunistai iš esmės yra gryni militaristai, nes 

jie ruošiasi prie nuolatinės kruvinos pasaulio revoliu
cijos. Tos permanentinės bei nuolatinės revoliucijos ™s'rvtidiėf—"oie-
teoriją Trockis labai nuodugniai išdėsto. Stalinas neva tinei Lenkijos sritv ir iuri- t
ją paneigia (vien dėlto, kad Trockis taip teigia), bet djnę reformą, kuri liečia; 
praktikoje pats Stalinas tą nuolatinę revoliuciją vyk- žydus. O Lenkų Ukrainoj 
do: Meksikoj, Ispanijoj, Prancūzijoj, Kinijoj ir visose žydai yra labai gausūs, 
kitose šalyse, kur tik jo propaganda gali užsikibti. Cha- kaip rusiškoj Ukrainoj,! 
rakteringa, kad bolševikai, būdami pirmos rūšies mili- kaip Rumunijos šiaurėj ir 
taristais, visur už Rusijos sienų skelbia pacifizmą bei 
taikos politiką. Suprantama dėlko. Jie nori, kad visos 
valstybės nusiginkluotų, o sovietai būtų apsiginklavę. 
Kai kas prisispyręs jų klausia, kodėl taip elgiasi, tai 
gudresnieji komunistai nutyli ar mėgina kaip nors nuo 
atsakymo išsisukti, bet kvailesnieji tai tiesiog atrė
žia: “ar mes kvaili, kad revoliucijos laimėjimus palik
tume be apgynimo” ?

Ot, čia tai bent atvirai. Tik tas atvirumas taip ap
nuogina jų nelogišką protavimą, kad gudresniesiems 
tenka sarmatytis. Reiškia, komunistams tai valia ir 
laimėjimus turėti, ir stiprią armiją laikyti, kad tuos 
laimėjimus apgintų ir dar daugiau jų įsigytų, o ne ko
munistai privalo nusiginkluoti, kad savo kultūros lai
mėjimus bolševikams už dyką atiduotų. Tokia egoisti
nė, bet naiviai vaikiška politika tiek visiems yra per
matoma, kad bolševikai pradėjo jos sarmatytis ir pas
taraisiais laikais pasuko savo propagandą į visai prie
šingą pusę — į militarizmą. Tas tai jau bent neveid
maininga. Militaristai varo militaristinę politiką.

Tačiau ta priverstina neveidmainybė turi savo 
priežastį. Bolševizmui gresia rimtas pavojus ne tik A- 
zijoj nuo japonų, bet ir pačioj “matuškoj” sovietijoj 
nuo Hitlerio, kurs išsižiojo praryti derliausią sovieti- 
jos dalį — Ukrainą. Dabar bolševikai jau nebepaiso,______________________
kurio plauko talkininkus pasirinkti: geri jiems ir len-.tuvos valstybė, į kurią len- džiamos vietos — sentvni 
kai imperialistai, kaipo sėbrai nelaimėje. Jie puldinė-jkai reiškia giminystės pre- miliionai ukrainiečiu, blo- 
ja visur: ir mūsų komunistėliai išsijuosę giria Lenkiją tenziju, pradeda “atoslū- Ka strategine n*
r z. ... . menkas įspumas 1 Raltiia

Besarabijos miestuose.
* e

Varšuva neabejoja, kad 
reicho propaganda ir vo
kiečiu pažadai sukelia tą;

ukrainiečiai to labai nesle- f \ose pasireiškia ?rovokiš- tarp Berlyno 
nia. Kaikas net skelbia,kl režimai. Tokiu budu- 
kad dėkingumo ženklan! Ven£riJa neliečiama, ir ji
Ukraina sutiktų būti “pu- ^enajudes. Taip pat ir į I-. 
sei šimto metų Didžiojo interesus bus atsi-į
Reicho vasalu”, jei ji su A- zve^^a- 
dolfo Hitlerio pagalba kaip Kartą gavus praėjimą 
nors gautų nepriklauso- per Slovakiją ir Karpatų

Ukraina, vokiečiai Ukrai
nai pasiekti turi pereiti 
Lenku arba Rumunų teri- 

i tori jas. Tokiu būdu praėji-, 
mas negali pasidaryti už
tikrintas kitaip, kaip tik 
Lenkijai ir Rumunijai ben
drininkaujant. Taigi, rei
kia. kad nusileistu Lenkija 
ir Rumunija ir kad abi 
duotų garantijų. 

1 Lenkijos silpnosios sužei-

mybę.
Dabar iau Lenkija jau

čia vokiečių veikla beveik 
trimis ketvirtadaliais savo 
sienų: nuo Klaipėdos iki 
Dancigo, nuo Pomeranijos 
iki Silezijos, Bohemijoj,! 
Slovakijoj. Ruteniioj, o be 
to, dar vidui Lenkijos, bū-' 
tent, Galicijos ir Volynijos, 
provincijose. kurių sienos 
prieina prie SSSR. Net Lie-1

ir vos-vos neperša lietuviams atnaujinti Liublino uni
ją. Tik įsivaizduokite: komunistai norėtų sudaryti nau
ją sudėtinį Žalgirį, vadinasi, su lenkų ir lietuvių pagal
ba sutriuškinti Hitlerį. O normaliai imant, kad ir prie 
caro, vokiečiai niekad nebūtų išdrįsę kėsintis Rusiją 
užkariauti. Jau tai tokia istorinė aksioma, kad kas į

politiką reicho atžvil- menkas išėjimas į Baltija. 
Taigi, Lenkijai paspausti 
priemonių nestinga. O Ru- 
.munija kenčia dėl vidaus 
kivirčiu: tai taip pat prie
monė pasnausti.

* * *

Pasiekus Ukraina, Vokie
tija pasijunta pažįstamam 
krašte. Ji ji buvo okupavu
si. administravusi ir metus

fflO 
giu.

Anglų laikraščių kores
pondentų žiniomis iš Var
šuvos, reichas didinąs savo 
’onilas Rytuose, o Lenkija

Rusiją su kariuomene įsibriauna, tas gryžta be kariuo- telkianti kariuomenę Teše- 
menės, jei dar. iš viso pasiseka jam sugryžti, kaip atsi- ”«^lo^iję®siaureje.Po- 
tiko su Karlu Xn ir Napoleonu I Dabar laikai tiek pa-į š ar gįlutinis konflik. 
kitėjo, kad sovietai, ar geriau sakant, sovietų vyriau- tas 
sybė savo šešėlio bijosi. Smaugia jau nebe buržujus — —--------------------------------
patys komisarai tapo buržujais — bet savo vadus, ge- čius kontr-revoliucija tiek pribrendusi, kad reikia tik 
nerolus, “specus” (mokslo specialistus) ir pagaliau bet kokio iš šalies pastūmėjimo, kad ji visu smarkumu 
savo policiją. Prie tokio žmonių nepasitikėjimo, sovie- įsisiūbuotų. Pats gyvenimas komunizmą pasmerkia ir 
tų vyriausybei tenka tik šnairuoti, įtardinėti ir — dre- stumia jį šalin, kaip limpančią, mirtinai pavojingą ligą, 
bėti. Visam pasauly kelia revoliucijas, o pas juos pa-
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Šiam laikraščių pardavė
jui staiga kilę dideli šalčiai 
vidurvakarinėse valstybė
se nieko nereiškia. Jis buvo 
pasiruošęs juos sutikti. Čia 
parodo pardavėja, jo kilno
jamą pečių.

Šv. Mišių vertė yra begalinė; gimasis laikyti Mišias Danguje, 
visi tai žino, bet mažai kas apie Iš Bažnyčios turto privalo kiek- 
tai supranta, šv. Mišios yra lyg vienas tikintysis tiek pasisemti, 
koki nepaprasta šviesa, kuri čia kad pakaktų pasikeisti į Jėzų 
ant žemės apsupta dūmais, o Kristų. Visi bažnytiniai drabu- 
danguie atsispindi, mūsų protui žiai yra sužymėti kryžiaus žen- 
neįmanomais, spinduliais. Kad 
supratus Jų vertę reiktų matyti 
ką toji auka įvykdo danguje. Čia 
ant žemės mes nieką kitą nema
tome apart Kalvarijos su visais 
Golgotos palydovais. Minia, ku
ri stebi be jokio supratimo kas 
vyksta ant altoriaus, kartais 
net pajuokia, niekina... Viena 
sopulinga motina, kuri maldau- 
jaž Bažnyčia. Kelios Dievą my
linčios moterėlės, kurios nuoša
lyje meldžiasi. Vienintelis apaš
talas, kuris Jį neapleidžia... O to
liau?... Tamsybių paslaptis, at
šalimas, jausmų blaškymasis, 
kuris sujudina kalnus: t. y. tvir
tas sielas: kuris puošia užuokal- 
nes: t. y. nusižeminusias sielas. 
Ištikrųjų. tat yra labai skaudus 
vaizdas .bet kaip tik tada įvyks
ta už vis didžiausias aktas. Toks 
yra begalo didelis Šv. Mišių ak
tas, kad kaip tik dėl to Dievas 
leidžia, kad ir nevertas kunigas 
kartais Jas laikydams, nepakei
čia jų vertės. Čia tas pats atsi
tinka kaip su briliantu: ant kiek 
būtų nešvarios rankos, kurios jį 
liestų vistiek nepakenktų jo bliz
gėjimui.

Mišios yra ne apsakomas tur-, 
tas, tūkstantį sykių didesnis už 
visą sutvėrimą. Jos yra dieviš
ka auka pasiųsta Dievui; Jos y- 
ra visuotinas ir garbingas pa- 
aukavimas viso sutvėrimo, kuris 
per Jėzų yra siunčiamas Šutvė-, 
rėjui: tai yra didžiausi auka ko
kią Dievas tegali apturėti ir per 
ją žemė atranda pas Dievą pasi
gailėjimą.

Mišios susideda iš įvairių da
lių, bet neatrasi jose vieno žo
džio, vieno gesto, vieno išsireiš
kimo, kad nebūtų pasiaukavi- 
mas; geriau sakant, viskas 
drauge ir atskirai reiškia vien 
tik stebuklingą pasiaukavimą— 
įmolaciją. Jos yra kaip koks 
brangus audinys padabintas per
lais ir brangiais akmenimis, 
kurio viduje atsispindi lyg koks 
nepaprastas šviturys, atnaujini
mas Atpirkę jaus kančių. Visa 
žmonijos istorija, bet vien tik 
kas yra gražaus ir gero, priside
da prie tos dieviškosios aukos. 
Visų pirmiausia supa altorių, mąstykime apie jį drebėdamii iš 

džiaugsmo ir meilės: altorius 
pavirsta Kalvarijos kalnu... Ku
nigas beveik išnyksta... Palieka 
vien tik Jėzus... Viskas nutilsta. 
Jis su neapsakoma meile ima 
duoną, ima vyną, ištaria dieviš
kuosius žodžius ir štai nesupran
tamas mūsų protui stebuklas: 
toji duona, tas vynas, nepakeis- 
dami savo išvaizdos, tampa tik
ru kūnu, tikru krauju, mūsų Iš
ganyto jaus. Jis pakeliamas auk
štyn: dangus nusilenkia prieš 
žemę, pasigailėjimas nužengia 
ant mūsų, teisingumas ir ramy
bė susijungia: t. y. Jėzus, kuris 
iš naujo aukojasi Dievui Tėvui 
ir atsiduoda mums. Ištroškusi ir 

‘ apleista žemė, paliesta Jo malo
nės, atgyja ir išduoda savo vai
sių; visur pragysta: ramybė ir 
_____ __________ ; su Dievu 

ninį rūbą, kad apsirėdžius Jėzų-, Išpažinties Sakramentą, ei- 
mi. Kunigas ne vien tik vaizduo-j name prie t0 Gyvojo 
ja Kristų, bet taipgi visus žmo- kad rastume jame 

;nes, visas sielas. Pirm prade
dant rėdytis, kunigas plauja 
rankas, lyg kaip per antrą krik
štą norėdamas apsivalyti nuo 
visų žemiškų nešvarumų. Taip
gi visi bažnytiniai drabužiai sle
pia savyje gilią reikšmę. Amitas 
reiškia tvirtumą; alba vaizduo
ja iš Nekalčiausiojo Avinėlio 
kraujo pareinantį skaistumą. 
Raištas reiškia skaistybę, užsi
laikymą, nekaltybę. Manipolas 
ašaras, kančias, gyvenimo ne
malonumus. Stula — visuotiną 
išteisinimą. Galų gale arnotas 
ženklina pakeitimą žmogaus į 
Kristų. Laike Šv. Mišių, kunigas 
nebekalba paprasta, bet vartoja 
lotynų, kuri figūruoja dangiš
kąją kalbą t. y. proto ir meilės 
kalbą. Jau dabar su nieku kitu 
nebešneka vien tik su Dievu, 

j Kas yra gyvenimas ? Yra ren-

klais, tai reiškia, kad kiekviena 
dorybė yra viršgamtinė ir turi 
pareiti iš Jėzaus Kristaus gyve
nimo ir nuopelnų.

Štai Šv. Mišios:
Pradedamos prieš Altoriaus 

laiptus, su nusižeminimo ir gai
lesio ženklais. Adomas, kada 
buvo Dievo užklaustas dėl per- 
sižengimo — teisinosi, kunigas 
viešai apsikaltina, o drauge su 
juo ir visi tikintieji. Kunigas 
žengia laiptais prie altoriaus ir 
jį pabučiuoja. Tas pabučiavimas 
yra teikiamas altoriuje paslėp
toms šventųjų relikvijoms ir 
vaizduoja vienybę kovojančios 
ir triumfuojančios Bažnyčios. 
Pradeda su Senuoju Įstatymu, 
Šventų Patriarkų maldomis, at
sidūsėjimais ir pamokinimais. 
Paskui perkeliamas mišiolas, 
kad pareiškus pasaulio perėji
mą į naują gyvenimą į Evange
lijos šviesą. Tada visi stojasi; 
kaip kad žmonija prisikėlusi iš 
karsto eina į naują gyvenimą, 
arba kaip žmogus naujai sutver
tas, pilnas energijos ir pasitikė
jimo, pradeda savo naują gyve
nimą.

Šv. Evangelija nė vien tik yra 
skaitoma; Ji, Šv. Mišiose yra 
gyva, Ji yra Jėzaus Kristaus 
balsas. Šv. Evangelija yra di
džiausias ir už vis reikalingiau
sias Bažnyčios mokslas.

I Atnašavimas: Štai materija, 
kuri turi garbės būti ant alto
riaus. Ji nėra bet koki materija, 
bet toji pati kuri palaiko mūsų 
jėgas, mūsų gyvastį: duona ir 
vynas. Dievas mums davė savo 
dangiškąjį Sūnų. Mes negalėda
mi duoti Jam patys save, duoda
me, kaipo mūsų dalį, tai kas mus 
palaiko. Tame momente turime 
mes paaukoti mūsų širdį, mūsų 
protą, mūsų jausmus ir visą tai 
kas yra mumyse gero, kad ištik
rųjų Dievas galėtų mus paimti 
po savo globa. O, koks būtų mū
sų ramus gyvenimas jei mes 
kasdieną pasiaukotumėm, die
viškosios aukos metu. Aukš
čiausiajam Valdytojui!

Po to, prisiartina dieviškas ir 
iškilmingiausias momentas; ap-

lyg tie angelai garbinimui, visas 
žmonių aktyviškumas: literatū
ra. skulptūra, tapyba, braižyba, 
muzika, net ir tas pats teknikos 
veiksmas, viskas nusižeminęs 
lenkiasi prieš Dievą. Gal kartais 
mes manome, kad yra be tiksliai 
toks šventorių išdidumas, bet 
ištikrųjų visai ne. Atpirkimas 
pasireiškia taip gi ir ne byliuo
se gamtos tveriniuose. Kalba ak
mens, kalba mūrai, kalba visi 
altoriaus daiktai: kalba tie sun
kūs bronzo liktoriai, taip-gi kal
ba ir tie gražūs nekaltūs kviet- 
keliai. Viskas pereina nuo Dievo 
ir viskas per Jėzų yra aukojama 
Dievui: meilė, protas ir garbė.

ZOKRISTIJA: Kiekviena baž
nyčia turi savo zokristiją. Ji 
reiškia žemišką kelionę kame 
siela eina pakeisti savo kasdie- meilč Me^ s^itaikę

Deja, gal mažai dabar apie tai 
suprantame, bet ateis diena, ka
da mes atsidūsime mūsų amži
nojoj tėvynėj, vien tik tada ge
rai suprasime, kiek tas garbin
gasis kraujas yra žmonijai ge
rą padaręs ir su pasitikėjimu 
galėsime stoti prieš Dievo Sostą. 

Trumpai, čia yra išdėstyta šv. 
Mišių reikšmė. Kad pagydžius 
pasaulį užtektų, kad tikintieji 
suprastų ir įgyvendintų savyje 
Šv. Mišių liturgijos prasmę. 
Žmonija yra lyg tas atomas, ku
rį šventos Mišios, apšviestą, 
perkelia į dangų.

Kun. J. Stašaitis. S. C.

Siela — didžiųjų bran
genybių kasykla; mokėk 
ją iškasti — suprasti sie
los didenybę.
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Darbininkų Reikalai
Gyvenimo santvarka reikalauja dviejų rūšių dar

bininkų: proto ir rankų. Kiekvienas darbas yra lygiai 
vertingas ir gerbtinas. Mūsų konstitucija sako: "Kiek
vienas darbas yra visuotinės kūrybos dalis ir lygiai 
gerbtinas. Valstybę laiko nepaliaujamas darbas. Pilie-! 
Čio darbo galia yra kartu ir Valstybės turtas” (Liet. 
Konst. § 44).

Darbininkų klausimas buvo, yra ir bus opiausiu gy
venimo klausimu, nes darbininkų luomas sudaro di
džiausią mūsų tautos žmonių dalį. Šį klausimą spren
džia rašytojai, kalbėtojai; daromos susivažiavimuose a- 
tatinkamos rezoliucijos ir paskirų darbininkų prašy
mai reikalauja jų gyvenimą palengvinimo ir savo tei
sių. Darbininkai turi reikalauti savo teisių. Jų menka 
lūšnelė, kiaurą palėpę, drėgną požemį pripildo nema
žas prieauglis. Skaitlingiausias šeimas sudaro darbi
ninkai. Ar jie neina pilietines pareigas? Ar jie netar
nauja kariuomenėje? Prastos palaidinės nešiotojas, 
sunkaus šautuvo laikytojas dažniausiai darbininko sū
nus.

Darbininkai nereikalauja griežtos lygybės, nes jos 
nebuvo ir negali būti. Nevisi vienodai gabūs ir miklūs, 
nevisi vienodai darbštūs ir sveiki. Tai įgimta žmonių [ 
nelygybė. Patsai Marksas pripažįsta, kad nėra galima 
įvykdyti pilną lygybę. Darbininkai reikalauja jų įver
tinimo kaip žmonių ir žmoniško pragy'venimo.

Religija moko, kad žmogus — kilniausias Dievo 
sutvėrimas žemėje. Jis turi ne tik kūną, bet ir sielą. 
Sveikame kūne glūdi sveika siela. Negalint tinkamai 
aprūpinti kūno, merdi ir siela. Didelis vargas, skurdas’ 
pastumia žmogų į nusikaltimus ir dorovinius iškrypi-1 
mus. Nereikia žiūrėti į darbininką kaipo į pasipelnymo 
įrankį, bet kaip į žmogų, Dievo kūrinį. Ir jam pinigas čia turi susirūpinti Bažnyčia, Valstybė ir pati visuome-

3

Laike Respublikos Prezidento Antano Smetonos iškilmingos priesaikos gruodžio 12 d. Seimo rūmuose, sėdi Seimo pirmininkas inž. K. 
Šakenis ir Ministrų Tarybos nariai. VDV

Kaip Napoleonas Suėmė 
Popiežių Pijų VII

Kai šiandieną pasaulinės 
politikos reikalai suvelti ir 
išmalti, kaip rudeniniai 
mūsų vieškeliai, pravartu 
truputį praeitin žvilgterėti, 
kad nebūtų taip liūdna. Ne- 

; reikia numoti ranka į visas 
| velniavas, geriau mokėti jų 
[išvengti, nes jų visuomet 
i buvo ir bus.

augo tylus ir užsidaręs sū- darosi, jis paprašė, kad žmonių dėmesio, buvo liep- 
nus, kuris vėliau jaudino ir kartu su juo leistų vykti į ta popiežiui nusivilkti savo 
vargino visą Europą. nelaisvę ir jo artimiesiems rūbus, bet jis griežtai pasi

juk jis išaugo beveik į ’
i nemirštamą pasaulinį ge- 
jnijų, o savo žygiais prie 
Austerlico, Marengo, Ulmo 
ir kitur išgarsino prancūzų

Tačiau priešino:
— Galite mane sušaudyti,

bendradarbiams.
buvo paimti tik popiežius ir 
jo sekretorius kardinolas bet aš iš savo rūbų neišsi- 
Pakas.

________ o_____ r.______ t Tuo metu popiežius sir- tų rūbų nė neturiu, nes ma- 
i vardą lig tol negirdėtu pa- guliavo, bet į tai niekas ne- ne vidunaktyje iš namų iš- 
I sisekimu._______________ ! kreipė dėmesio. Abudu pa- gabenote nieko nedavę pa-

Tas žmogus buvo Napo-j sodino į 6 arkliais pakinky- 
ileonas Bonapartas. Tai jo i tą vežimą ir išgabeno. Išei- 
| žirgai mynė Lietuvos žemę> damas pro vartus popie- 
prieš šimtą metų, tai jieižius palaimino susirinku- 
graužė Dievo Stalą Zapyš/sius karius, paskui visą

vilksiu. Kitą vertus, aš ki-Štai, daugiau negu prieš 
100 metų skaisčios saulės j 
ir giliai mėlyno dangaus 
glamonėjamoje Korsikos 
saloje, Viduržemio jūrose, 
kuriose šiandieną nuolat 
zuja visokie karo laivai, pa
dėdami tai vienai, tai kitai 
Ispanijos Puseb Apačio kio bažnyčioje, kuri pilna miestą, į kurį kažin ar ka- 

' miestelio advokato šeimoje kavaleristų 1 - -

siimti. Palydovai nieko 
jam daugiau nebeprikai- 
šiojo.

Popiežius Pijus VII išgy
veno Napoleono nelaisvėje 
tol, kol Napoleonas buvo 

ir atsisėdo į nuverstas nuo sosto ir iš
vežtas į tolimą Šv. Elenos 

e------z,-----------—r e------------------------- t- - u—- rououupmu mv h Eau v , ,. ... - Kai popiežių išvežė buvo salą, kurioje ir mirties su
yra reikalingiausias pragyvenimo šaltinis. Darbininkai nė. Bažnyčia tarė savo svarbų žodį popiežiaus Leono z? £aaiD1ū net 1K1 musU 4 Val. ryto, bet už miesto lauke- U.-V.Z.

! 
I Šie nenormalumai reikalingi net būtinai pašalinti.

arklių buvojda begryšiąs
pristatyta. Tebėra toje paruoštą vežimą, 
bažnyčioje žymės Napoleo-
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XIII ir popiežiaus Pijaus XI lūpomis. Jų Enciklika, 
“Rerum Novarum” ir “Quadragesimo Anno”, dvelkia 

i reikalavi-

reikalauja:
1. Gauti žmonišką atlyginimą. Darbininkas, turė

damas šešerių ar daugiau narių šeimą, jokiu budu ne- tyra tėviška meile darbininkams ir teisėtu _______
gali jos žmoniškai išlaikyti, uždirbdamas per dieną tris! mu darbdaviams. 1930 m. gruodžio mėn. 30 d. išleisto- 
arba keturis litus. Darbo užmokesčio turi užtekti dar-Į je popiežiaus Pijaus XI Enciklikoje “Casti connubii” 
bininkui drauge su šeimyna pragyventi, net padaryti’skaitome: “Mes norime, kad kiekvienas darbininkas 
šiokioms tokioms sutaupoms. Popiežiaus Leono XIII jaustųsi žmogus ir būtų žmoniškai, krikščioniškai vi- 
Enciklika “Rerum Novarum ’ sako: Mokesčio didumas Su gyvenimu aprūpintas. Darbininkui reikia tiek atly- 
nutariamas abiejų pusių sutikimu. Darbininkui reikia ginti, kad jie galėtų save ir savo šeima išlaikyti” (EncJ 
tiek atlyginti, kad jis galėtų save ir savo šeimą išlai- 1930 m. gruodžio 30 d.). Bažnyčia, be Valstybės para- 
kyti. Žmogus dirba, kad galėtų pragyventi. Gyventi mos> negali patenkinti darbininkų reikalavimų. Visų 
negali be valgio, drabužio, pastogės. Darbininkas, dirb- akys nukreiptos į Valstybės galingumą ir visuotinį rū- 
damas per dieną, suvartoja ne tik savo kūno jėgas, ku-; pestį.
rias turi tą pačią dieną vėl atgauti stipresniu valgiu,’ 
reikalingu poilsiu; bet pavartoja darbe dar savo dva
sios jėgas: mokslą ir prityrimą. Todėl kvalifikuotas ninkai laikytų ne mašina, ne pasipelnymo įrankiu arba

Darbininkai, lygus Valstybes piliečiai, norėtu:
1. Kad juos darbdaviai, žemės ūkio ir dvarų šeimi-

darbininkas turi teisę gauti daugiaus už darbą. žemesniu Dievo kūriniu, bet žmogum, kilniausiu Dievo
Šių laikų gyvenimas pasikeitė, jog neužtenka se- kūriniu, turinčiu visus žmoniškus troškimus, ir aarbi- 

niau nustatytos minimalines atlyginimo normos. Ke-njnko sįela trokšta leistino džiaugsmo. Todėl drėgnas 
liamos algos valstybinių įstaigų, protinio darbo darbi-[požemis, kiaura palėpė, be grindų, kiaurais langais lūš- 
ninkams, turi būti keliamas atlyginimas ir rankų dar- na- akmenėtos grindys, nebaltintos kumetyno sienos 
bo darbininkams. Negalėdami gauti reikalingo atlygi- nekelia sielos džiaugsmo, pasitenkinimo, prie jų prisi- 
nimo, negalėdami gausingos šeimos išmaitinti, daro rišimo, ir dėl to augančioj kartoje gimsta neapykanta
nesąžiningumus bei kitokias nedorybes. , ir žiaurumas. Argi negalima sutvarkyti jų lūšnų ir ku-

2. Sumažinti darbo valandų skaičių visiems darbi metynų? Tai beširdžių šeimininkų apsileidimas. Paė- 
ninkams. Ne tik fabrikų ir įmonių darbininkai turi nu-į žmogų, o laiko kaip gyvulį... Kaikurie šunes gauna 
statytą darbo valandų laiką, bet ir tarnaites, ir žemės geresnį užlaikymą, negu kiemsargis, tarnaitė ar ku- 
darbų darbininkai. Žemes ir dvarų darbininkai neturi metis...
laiko ne tik tinkamai pailsėti, bet negali ir savo reika
lingų šeimos darbų atlikti, būtent: bulvių nusikasti, 
apsitaisyti ir apsišvarinti. Jautresni katalikai darbi
ninkai, nenorėdami šventos dienos išniekinti, savus; 
darbus dirba naktimis. Jie palikti savo šeimininkų iš
naudojimui. Vieno dvaro šeimininkas pasakė: Darbi
ninkas yra Dievo sutvertas darbui dirbti, o ne ilsėtis, 
savo teisių reikalauti, burtis į organizacijas, eiti į baž
nyčią, pramogas. Keno širdis nesuliepsnos keršto, nea
pykantos ugnimi?

3. Kiekvienos įmonės darbininkas turi gauti atos
togas. Argi darbininko rankos nepavargsta, akys ne- 
nublanksta diena iš dienos stovint prie darbo arba ko
kios nors mašinos? Tautos sveikatingumas bei gaju
mas reikalauja poilsio ir ilgesniam laikui.

4. Sutvarkyti darbo atlyginimą taip, kad nereikė
tų šeimos motinai eiti uždarbiauti. Motina praleidžia
didesnę dienos dalį prie darbo, o vaikai paliekami Die- nemokamai tam tikri bilietai.
vo valiai. Ar gali užaugti gerais piliečiais? Kodėl nusi
kaltusiųjų skaičių sudaro darbininkų vaikai?

5. Turime visose įmonėse susikalbėti lietuviška 
kalba. Tas apsaugos lietuvio darbininko tautinį susi
pratimą ir garbę nuo nelietuvių darbdavių ir jų agentų 
nepakenčiamo pažeminimo. Darbininkas neišgali kelių 
kalbų išmokti.

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ f

kiek pavažiavus jie sutiko 
jau daug moterų, kurios 

i pažino išvežamą popiežių, 
' nes jis vilkėjo popiežiškais 
rūbais. Jos verkė ir šaukė: 
— Jie veža Šventąjį Tėvą. 
Gen. Radė liepė popiežiui 

1 užtraukti karietos langų 
[užuolaidas, kad nesimaty- 
; tų kas važiuoja.

1809 metais, gegužės 17 į Tą vasarą liepos mėn. bu- 
d., karo stovykloje ties Au-{vo labai karštas, tai užda- 
strijos sostine Viena, Na- rytoje karietoje buvo tvan- 
poleonas pasirašė dekretą, ku, kai gerokai ant kros- 
kuriuo Popiežiaus valsty- nies užpiltoje pirtyje. Po- 
bės žemės prijungiamos piežius su kardinolu duste 
prie Prancūzijos. Mėnesiui duso, bet praverti langų 
praėjus tą žinią buvo pa-.neleido.
garsinta Ryme visose mie- Kai pirmoje pašto stotyje 
sto aikštėse ir gatvėse. Po- sustojo arklius pakeisti, 
piežius Pijus VII išleido popiežius apsižiūrėjo, kad 
bulę, kuria atskiriami nuo jiedu abudu pinigų teturi 
bažnyčios šio darbo įkvė
pėjai ir vykdytojai, o taip 
pat paskelbė protestą prieš 
Napoleono sauvalę. Naktį 
popiežiaus raštai taip pat 
buvo iškabinti miesto gat
vėse, kad piliečiai juos pa- kiaušinį ir rūkytos

Vieni su pagarba, kiti su 
neapykanta mini jo žygius. 
Mes čia jo nevertinsime, 
tik norime papasakoti vie
ną istorinį įvykį, kaip Na
poleonas elgėsi su tuometi
niu Rymos popiežiumi.

ĮSAKYMAS SUIMTI 
POPIEŽIŲ

Didelio Mokslininko 
Sukaktuvės

✓

Pereitais metais dide
liam mokslininkui, žy
miam fizikui Maksui Plan- 
ckui sukako 80 metų am
žiaus. M. Planckas gimė 
1858 m. balandžio 23 d. 
Kielio mieste, Vokietijoje. 
Jo tėvas buvo teisės profe
sorius. Sūnus pasirinko 
gamtos mokslus. M. Plan
ckas profesoriavo įvairiuo
se universitetuose. 1889 m. 
buvo pakviestas i Berlyno 
universitetą užimti žy
maus fiziko Kirchoffo vie
tą. Ir čia dirbo iki senatvės. 
M. Planckas už didelius 
mokslinius darbus yra ga
vęs Nobelio premiją.

užkasti šis žymus mokslininkas

2. Darbininkai norėtų gauti, kaip ir valstybinių į- 
staigų tarnautojai, savo vaikams išlaikyti tam tikrą 
atlyginimo priedą, kas ne tik paskatintų tautos prie
auglį. bet ir apsaugotų darbininko šeimą nuo daugelio 
pavojų, kurie atsiranda dirbant vyrui ir žmonai. Di
džiausias prieauglis yra iš darbininkų šeimų.

Prisiminkime Romos valdovų išleistus įsakymus, 
kada šeimos, turinčios daugiau vaikų, buvo visur aiš- žandarmerijos generolui 
kiai proteguojamos. Kas turėdavo penkis vaikus, at- Radę su stipriu savo būriu 
leisdavo tą nuo mokesčio; vergas, susilaukęs penkių vykti į Rymą, 
vaikų, gaudavo laisvę.

Ir Hitleris susirūpino pakelti tautos prieauglį, vyko į Rymą, jam vietos 
Naujavedžiai gauna 1000 markių paskolą, bet gimus gubernatorius Molisas per- 
kiekvienam vaikui dovanojama po 250 markių skolos, skaitė tokį gautą iš Napo- 
Gausingesnių šeimų tėvai gauna pirmenybe tarnybas leono laišką: f
gaudami, skiriamos vaikų mokslui stipendijos, duoda- — Jeigu popiežius prieš

tarauja jo nusprendimui,
Žinau darbininkų šeimų, kurios augina po septy- tai reikia jį areštuoti. Juk 

nis arba tštuonis vaikučius. Penki vaikučiai eina į mo- ir popiežiai Karolius V ir 
kyklą. Reikalingas geresnis, tvirtesnis maistas, rū- Klemensas VII ankščiau 

'bas. Ar gali tėvas, uždirbdamas per dieną tris litus, kitų karalių buvo arestuo- 
‘ žmoniškai patenkinti vaikučių reikalavimus? Ne. Jo-/ 
kiu būdu negali. Reikėtų įsteigti darbininkų vaikų mo- PaPrast°- 
kėjimų premijoms fondą, kuris galėtų būti prijungtas prR ai 
prie bet kurios draudimo kasos.

3. Būtinai steigti darbininkų kolonijas. Labai

tik vieną franką su keliais
santimais.

Pusiaudienyje 
sustojo viename kalnų kai- yra giliai tikintis į Dievą ir 
melyje.

Jiems davė valgyti po 
; mėsos 

skaitytų. Pasidarė suirutė, gabalėlį. Kalnų gyventojai, 
nes ir Napoleono priešų j pastebėję ką veža, gausiai 
mieste daug buvo, o Angli- susirinko sveikindami: — 
jos laivynas užėmė kai ku- šventasis tėve, šv. tėve, o 
rias salas prie pat Italijos. Napoleono žandarus šuni-

Tada Napoleonas įsakė

Kai generolas Radę at-

mis išvadino.
Kitą dieną jie pasiekė 

Florenciją. Popiežius buvo 
uždarytas į vienuolyną. Po 
kelių dienų jį išvežė į Pran
cūziją. Kad šitas keistas 
belaisvis nekreiptų į save

jis aiškiai yra pabrėžęs, 
I kad tarp mokslo ir religi
jos nėra jokio prieštaravi
mo. Bedievybę M. Planc- 
kas laiko ardančia jėga ir 
ragina su ja kovoti viso
mis priemonėmis, nes su 
jos “pergale žūtų ne vien 
vertingiausi mūsų kultū
ros turtai, bet kas dar yra 
blogiau, pranyktų ir mūsų 

• i perspektyvos (numaty- 
j mai) į geresnę ateitį”. (Re- 

■ ligi ja ir Gamtamokslis, 
'1938 m. 7 p.).

• Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir | 
Priedermes |

Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug » 
jums padės, nes joje randasi daug Klausimu ir Atsakymų & 

anglų ir lietuvių kalboje. Ž

Kaina Tik 25c. Ž
Siųskite užsakymus: Z

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

ti, tat čia nebus nieko ne-

Perskaitęs raštą, guber
natorius pridūrė, kad ge
ruoju nieko nebus galima 

skaudūs girdėti pasakymai: su vaikais nėra buto. Nėra padaryti, nes jis jau yra. 
buto... Neturėk vaikų, gausi butą. Keno širdis gali tai vįsas priemones išmėginęs.; 
pernešti? Kokiomis akimis tėvai žiūri į vaikučius? Vie- Generolas nenorėjo sutikti; 
nas valdininkas, susitikęs nėščią darbininko moterį, darbą daryti, bet jį 
bara: “Kada paliausi gimdžiusi vaikus”? Dėl to darbi- gubernatorius perkalbėjo 
ninko šeima lindi užmiesčiuose, apgriuvusiuose kume
tynuose.

4. Šeimos, turinčios šešis ar septynis vaikus, turė
tų gausi maistą, drabužius, knygas, nes ir ten yra ga-[ 
bių, norinčių mokytis jaunuolių.

Eikime per pasaulį atmerktomis akimis, ir pama-J 
tysime mus reikalaujančius pagalbos ir globos. Mylėk Į 
Dievą kaip savo Tėvą, o savo artimui būk geras kaip i 
broliui. “N. R.”1

Generolas paruošė savo 
būrį vykdyti popiežiaus a- 
reštą liepos 5 d. 2 vai. nak
ties. Popiežiaus rūmai bu
vo kareivių apsupti, o iš
statytoji sargyba suimta.

Pijus VII, nors jau turėjo 
70 metų, bet dar buvo žva-J 
lūs žmogus. Pamatęs kas,
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MONTREALO BANGOS
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Marija Aukstaitė

ŠI SKYRIŲ VEDA

Ir vėl Naujas Metas lūpas pabučiavo... 
Juokiasi stygose, beldžia nauja lyra.
Tik vieškeliais amžių — Jis neatvažiavo...
Užtad krizantemos mano širdies byra.

Aš laukiau prie jūros, rankas surakinus... 
Šokančiais verpetais bėgo mano godos! 
Bet grįštu... vien skausmą širdžia apkabinus, 
Ir džiūsta alyvos mano dvasios soduos.

Taip. Jis neatvažiavo Mielasis... Aš laukiau Jo su auš- 
rėtekiu, aš laukiau Jo su rytų vėju, su etero bangomis 
laukiau... Vėjų dūzgimas man kalbėjo apie Jo meilę, 
rūpestį, ir džiaugsmą. Audė mano nusivylus svajonę 
mažutį lopšelį, kur Jį mačiau... Linkau skausmu ir bu
čiavau... Mačiau taką nuo kalnų laukų gėlėmis išpintą, 
lingavo smilgos plotais, o Jis... Mielasis skurdaus stu
dento švarkely, bėgo su knygų glėbiu pas mane... Ach, 
Dieve... nei saulė tiek šypsnių neturi — kiek Jis... Bran
gusis...

Jis didingai prie šilų angos rinkdamas žibuokles 
kalbėjo: “Ašarų aš nežinau... Nuneš tave okeanai toli... 
Liksiu vienas atstumtas ir užmirštas. Bet man neš vė
jai tą patį kilnų garsą tavo lūpų ir saugosiu takus mo
tinos meilei tik dėl jos audžiamų maldų...”

Jis nešė žibuokles į mano nutirpusias rankas — aš 
jų nemačiau... Tik mėlynos ašaros puokšte sustiro po 
Marijos pėdų, tik nulinko galva naujų takų palaimai.

Aš ėjau į lelijų daržą... Čia lingavo silpnutis berže
lis, Jo pasodintas. “Eikš, kilnioji!” prakošė varpų gau
desiu Jo balsas — Jis glostė žalią berželio šaką ir vėl 
mane guodė: “Aš liksiu nevienas. Liks mano bičiuliu — 
šis berželis tėviškės kalne. Jį šukuos audros — mane 
blaškys gyvenimas. Ar ne tas pats? Man vistiek pat... 
Viskas — vistiek pat... Kūrėjo valia... Ir mes beteisiai 
ją keisti...”

Ir vėl bėgau užkimus skausmu, kur kalne riogso
jo suskuręs kadugys — užstojo man taką kūdikiškas 
šypsnelis ir vėl prabilo: “Mieloji, tavo dvasios kodylai 
per jūrų kalnus atlinguos... nebėk... Aš tau nuskinsiu 
kadugio šakelę — nuplak, mane kaip Verbų sekmadie
nio rytą... Aš negeras ir išdykęs.

Grįžau parimus ant Jo peties, pro mus praskrydo 
klykaujančių gerybių būrys. Jis nusišypsojo. Prie lū
pų prispaudė mano pirštus ir su viltimi tęsė: “Juk, tu 
sugrįši?... Sugrįši prie tavęs laukiančios sielos... Juk 
aš tavo mieloji, amžiais tavo... Su metais — pasek pa
dangės gervių takus... Aš lauksiu parimęs ant knygos... 
Ar taip?...”

Mano galva palingavo. Akys nubėgo už plačių ho
rizontų ir sustojo plačių vandenynų kalnuose... “Kągi 
mąstai?” — Jis paklausė. Gelsvų Šv. Petro raktelių 
priskynęs, ištiesė ranką kur Nemunas mėlyna juosta 
žaliam kolynų akyraty judėjo. “Užmiršk, užmiršk savo 
Joną!.. Aš būsiu sargas kiekvienos laisvos savo žemės 
pėdos!” Suūžė vėjas nuo Vilniaus kalnuotų debesų, ir 
mudu pažvelgę į viens kitą — neradome žodžių.

Arba vėl, kai Kalėdų varpeliai tileno keliu per šilą. 
Dūsavo pušys miglotam rūkęs — Jis sugavo ore snai- 
guolę, prilipdė prie mano kasų ir liūdėjo: “Mažute, tu 
išnyksi kai mano nieku neįkainuojamai brangi moti
na!” Eglių plotai šakomis mosavo, Smūtkelis praslinko 
pakelėj, o Jo veidas pašiurpo, marmuras pasivaideno.

Ir kai Nauji, Vytauto Didžiojo Metai pasibeldė į 
mažo kambarėlio duris — Jis man parnešė krizantemų 
šaką. Nuo sienos Kristus žiūrėjo į baltus žiedus, ir aš 
juos nubučiavus — atidaviau Rankai prie vinies pri
gludusiai. Mano mintys audė:

“Jėzau... ne krizantemas, bet mano širdies šaką 
priimk... saugok ir vesk...” Už lango atsiduso klevas, 
subeldė į stogą vėjas, o Jis rymojo ant knygos.

Šiandien Jis man vėl su Naujais Metais atsiuntė 
krizantemų — tik braškančios, šaltos popieros lakštą. 
Ir rymu prie jo... Juodos raidės klumpa krūtinėj — tai 
ne buvusios žibuoklės. Tyso lingiuojantis kariūno eilė
raštis — bet ne lelijų daržo berželis... Aplinkui apva
džiota vainiku patvarių ąžuolų lapų — bet ne gyva Jo 
nuskinta kadugio šakelė. Nutysę mintys kai gervių 
pulkai... ir vėl Jis klabena: “Sugrįšk...” — tik kodėl 
man nėr gulbės sparnų?... Seniai sutirpo snaiguolė ant 
mano kasų — tik nesutirpo sopulys širdies taurėj!...

Montrealo bangos, gula į mano krūtinę ilgesiais... 
Bet, naujos tėvynės akmenuoti kalnai — siūlo mano 
valiai akmens kietumą.

Šeimininkių Dėmesiui
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuojau 

įsigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny
goje dar yra pridečkas kaip pasigaminti iš visokių 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
$1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:

“DARBININKAS”
366 West Broadway, South Boston, Mass.

DARBININKAS

ANGOJE NAUJŲ METU
Niekaip negaliu pamiršti dienos:
Kai žemė šaukė: “Su Naujais Metais!” 
Klūpojo širdis prie knygos senos...
O bokšte staugė vėjo verpetai. 

Slankiojo skurdas šešėliu niūriu, 
Lūšnos pasienius bučiavo naktis. 
O du siluetai sukniubę žiūriu... 
Čia miegas nulinkęs į ramias akis.

Kaip angelas budrios sirenos pravyrko... 
Bokštuos sulingavo variniai varpai... 
O keliai sulinkę prieš kryžių nutirpo... 
Ir kam tu, dejone, krūtinėj sirpai?...

Dzingu, dalingu... pritarė varpai, 
Byrančiai rasai po Kristaus pėdų 
O žeme, sustok! kam širdį karpai 
Ir tau aš nešu krūtinės žiedų.

O ji nukvatojo, nušvilpė audra... 
Senų Metų lūpos prilipo nakty...
O Naujieji alkį nešė su aušra:
Ir tėškė į langą: “Būk sveika širdy!” 

Nulinko galva... ir viršui erškėčiai... 
Prie kryžiaus plilipę purpuro žiedais! 
Aš gi taip menka! kaip sudžiūvę kiečiai... 
O varpai vis dūzgė didingais aidais.

Niekaip negaliu pamiršti nakties:
Kai nuo vinių rankos nuglostė kasas...
O aš palinkau sopuliu širdies,
Ir meldžiau už žemę pro akių rasas...

Tik kodėl gi sau — nieko neprašiau?... 
Užmiršau lūšnelę žydinčių vargų... 
Prie senos knygos sukniubus rašiau: 
“Su Naujais Metais — daug naujų darbų...” 

Marija Aukštaitė.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS

MONTREAL. Canada. Gruo- jęs klebonas į svetainę, ir inaty- 
džio mėn.. 31 d., Šv. Kazimiero damas, kad viskas sekasi gerai 
parapijos klebonas ir parapijos'— apleido salę. Tik vėliau, po 
komisija, surengė šokių vakarą 12-kos. vėl sugrįžo pasveikint 
palydėt senus metus ir pasitikt parapijomis su Naujais Metais. 
Naujuosius 1939. ■ Šių šokių vakare prie baro

I
Šokių vakaras gražiai pavyko 

— žmonių buvo prisirinkę apie 
300. Visi buvo labai linksmi, gė
rė ir užkandžiavo. Taip nei ne
pastebėta kai prabėgo senieji j 
metai ir užleido kelią Naujiems 
su nauja laime ir meile visiems.1

Laikrodžiui suskambinus 12 
vai., prasidėjo sveikinimai, lin
kėjimai. Muzika drožė maršą/ 
išsirikiavo poros, ir maršavo į 
aplink be pertraukos per 15 mi
nučių. Vėliau prasidėjo polkos ir 
valsai ligi nakties vėlumos. Ren
gėjai neužmiršo aprūpinti šokių 
dalyvius su spalvuotomis kepu
raitėmis ir dūdelėmis. Dūdelės 
birbė visoje salėje, aidėjo dai
nos. kilo džiaugsmingas triukš
mas polkų dundesys.

Apie 10 vai. vakare, buvo atė-

sužeista, tarp jų Joseph 
Paauette 38 m. amžiaus į 
turi baisiai sužeistą galvą, 
veidą, ir sutrintos abi ko
jos.

Šių šokių vakare 
dirbo p. Paznokaitis, ir p. Juod- 
kus. Užkandžius pagamino I- 
vaškevičienė ir viena nepažysta
ma moteris. Į stalus nešiojo Sa- 
kalienė. Naruševičiūtė. Virbalie- 
nė. Baro kasierium buvo A. Sa
kalas. P. Virbiia buvo tvarkda- 

1 riu. Drabužius priimdinėjo Vaš
kelis, Naruševičius. Lubys prie 
tikietų pardavimo. Ivaškevičius 
priimdinėjo svečių tikietus. O 
klebonas daugiausia rūpinosi vi
sais parengimo reikalais. Kaip 
tai: vakaro leidimu, visokių 
daiktų supirkimu, ir tt.

Visiems prisišokus, prisilinks- 
minus. užsibaigė šis gražus ir 
malonus vakaras. Patenkinti 
dalyviai — patenkinti ir rengė- 

i jai. Parapija vėl žada neužilgo 
j surengti dar linksmesnį vakarą. 

Ežerų Gėli.

Kalėdinė Eglaitė I

i

Kaip žinome VVS du kartu nuo gatvių prancūzų, anglų ir
rengė Kalėdų Eglaitę Montrealo net lenkų vaikus. Čia tai jau pa- 
lietuvių vaikučiams. Pernai VVS 
dar buvo tik neseniai susitvėru
si. taigi ir pinigiškai dar buvo!no arba labai mažai. O kaip k?. 

labai silpna. Rengdama Kalėdų i gauti, tai visi, ir visai nesiiaiko 
Eglaitę, susidarė labai daug iš- nė jokių taisyklių. Labai ačiū 
laidų, tai ir daug menkesnes do-'panelei mokytojai A. Bandžiūtei 
vanas nupirko vaikučiams. Taip-', už išmokinimą mergaites dėkin
gi prisidėjo prie šito garbingo! muoti ir sutvarkymą programos, 
darbo Klebonas ir Nekalto Pra-į Taipgi reikia padėkoti muzikui 
sidėjimo P. M. merginų draugi-Į Žižiūnui. parapijos vargoninin- 
ja. O šiais metais buvo daug 
lengviau ruoštis prie Kalėdinės 
Eglaitės, nes buvęs šokių vaka
rėlis, 27 dieną lapkričio davė ne
mažai pelno, virš 75 dolerių, ku
rie buvo paskirti vaikučių dova
noms. taipgi šiek tiek ir suau
gusiems.

Visi buvo vaišinami dykai. 
Vaikučių buvo apie du šimtai, 
ir nė kiek nemažiau suaugusių. 
Parapijos svetainė buvo pilnutė
lė žmonių. Kleb. kun. J. Bobinasjtę 1 dieną sausio. Naujų Metų 
ir šįmet prisidėjo, aukodamas’dienoj. Buvo irgi gražu. Bet 
kelis baksus orange’ių. taipgi daugumas pasipiktino, kad vai- išmokėta valdiška pensija 
prisidėjo ir merginų draugija, kučiai turėjo daug šokti. Daug dėl apleistų motinų ir naš- 
Apdovanojo visus vaikučius sal- v; 
dainėmis. Labai ačiū klebonui ir Buvo labai mažai vietos ir labai 
merginoms už prisidėjimą. A- 
teityj surengsime dar geriau, 
jeigu lietuviai prisidės prie VVS 
parengimų. Pavyzdžiui VVS su
rengė šokius 27 dieną lapkr. ir 
skelbė, kad šokių pelnas yra ski
riamas vaikučių dovanoms. Bet 
šokiuose lietuvių buvo labai ma- nių. Labai gaila, kad ponas Nor
iai. o tik svetimtaučiai. Bet prie vaisa nebuvo Kalėdų dieduku. 
Eglaitės tai suplaukė didžiausi ii nes jis šiai rolei labai tinka. Pa
minta. Ir ne tik. kad atėjo lieti:-]sibaigus vaikučių programai 
viai su savo vaikučiais, bet dau-į prasidėjo šokiai ir žaidimai.
gumas dar susirinko ir atsivedei

staba lietuviams, nes kuomet 
reikia prisidėti, tai nėra nė vi - 
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kui už išmokinimą mažutes 
mergaites dainuoti ir giedoti, 
kurios atsižymi i
bet labai gražiai pasirodė prie 
Eglaitės, sudainuodavos gražių 
dainelių. Garbė ponui žižiūnui 
už jo tokį pasišventimą. Reikia 

j pažymėti, kad Kalėdų diedukas 
j labai gražiai vaidino savo rolę.
parapijos svetainėje. 26 dieną 
gruodžio.

Lietuvių Klubas surengė eglai-

aikų net susirgo po tos dienos, lių. Valdžia šiems išmokė
jimams turės išleisti 3.000. 
000 doleriu.

✓ *

MONTREAL. QUE. —
Montrealo policija praei

tos savaitės bėgy susekė 
pinigų dirbimo fabriką. Čia 
buvo padirbami ne tik ka- 
nadiški pinigai, bet ir kitų 5^ 
valstybių.

! šilta. Gaila, kad taip įvyko. Kal
tė suaugusiųjų, nes apstojo po 
kėlės eiles, o vaikučiams paliko 
vietos tik pačiame viduryj. Bu
vo du tvarkdariai, bet šitos be
tvarkės jie visai nematė. Vaiku
čiai gavo dvi dovanas ir saldai-

5

i

Istoriniai Kauno pilies griuvėsiai. Ši pilis senovės Lietuvai buvo stipri atrama nuo 
priešo puolimų. VDV.

Žinios Iš Plačiosios Kanados
SUDBURY, ONT. —
Iš priežasties dinamito 

sprogimo, atskilo milžiniš
kas akmeninės uolos gaba
las, ir Įgriuvo į "Frood”

2.200 pėdų.

I

skelbė vietinėj spaudoj, 
kad jis yra pasiruošęs par
duoti savo abi akis tam, 
kuris užmokės tokią sumą 
pinigų, kuri užtikrintų jam 
pragyvenimą lig mirties.

“šefas” su kalnų žanda
rais R. C. M. P.

Svarbiausios pinigru dir
bimo šaikos vadas buvo 

__ , _ co  t ____  Gustave Lamothe, 55 metui 
kasyklas kur užgriovė ke- amžiaus. Lamothe jau bu- 
lioliką žmonių žemės gyly vo areštuota 1923 m., taip- vidurį gegužės mėnesio — 
~________ .______________ gi už pinigų dirbimą, kurių Federalinė valdžia davė i-

Toje nelaimėje sunkiai jau buvo paleidęs į apyvar- sakymą išleisti pašto ženk- 
tą 160,000 kanadiškų bank- lėlius su karališka šeima 
notų. |jų atsilankymo atsimini-

Šios šaikos byla paskirta mul-
baigti greitu laiku. Pabaigoj sausio mėn..

Paskutiniu laiku labai iš- 1939, pasirodys nauji paš- 
sivystęs banditizmas po, to ženkleliai po tris centus 
visus kanados miestus. Tas su paveikslais karaliaus ir 
pats ir Montreale. Per pas- karalienės. Taipgi po vieną

i
OTTAVVA. ONT. —
Proga atsilankymo kara

liškos poros su šeima, anie

VVINNIPEG, MAN. —
bedarbis Ham- - x

sonas 28 metų amžiaus.] butines dvi savaites pada-Į centą žali ženkleliai, su pa- 
taip pasiaukojo dėl duonos * užpuolimai ir atim- veikslu vyriausios karalai-
kąsnio, kad parduoda savo 't-3- 82 dol. Kaip tik spėta tės Elžbietos.
vieną akį už 5000 dolerių, ‘keturiuose užpuolimuoseį Bus išleisti ženkleliai po 

"----------- I areštuoti plėšikus. Vienas 2 centu bronzinės spalvos,
TOTTENHAM, ONT. _ jų Frank Gamenoff 38, su vaizdu pastatyto pamin-
Praeitą savaitę nakties mt“ Joseph Caron o4 mt., kio Ottawoj, 

metu kilo didelis gaisras, lr/?^nr? Trab_:n®_.?> va^ar4 iv
kuriame vienas asmuo su- x . . , , . ....
degė ir trys žmonės mirti- met^ ?unkių darb4 kai^1_ ias atidengs pats Anglijos 
nai apsvilę.

Ugny žuvus auka yra * _ x ,
moteris p. Grant Bredon 48 ™ 5 metus S. D. kalėjimo. I 
metų amžiaus, kurios su- ^urinko. 
degusį kūną žmonės iš-, 
traukė tik ant rytojaus iš MONTREAL. QUE.— 
rūkstančių nuodėgulių. j čia atsigrūdo 154 žydai,

pabėgėliai iš Austrijos, ku
riems anglų valdžia k ido 
kolonizuotis Australijoj. 
Šie žydai greičiausia apsi
gyvens Kanadoj. Daugu- 

vaitę"j mie7t7\najorą*Mr. moj jie Y™ . biznieriai ~ ir 
Gorao. ir apsiskundė savo 1 
šeimyniniais susigrauži
mais.

Skundėjas tėvas pareiš
kė. kad jis turi žmoną ir 
dvi subrendusias dukteris. K, 
kurios ji visais atvejais 
puola, muša ir stumdo.

Jis pasakojo, kad abi du
kros sveikos ir galinčios 
dirbti, tik nenori. Majoras 

ir tažnvč//' pasitaręs su miesto komi- 
tetų atėmė šiai šeimynai 
pašalpą. Tėvą skundėją — 
nutarė patalpinti į prieg
laudą ir išlaikyti miesto lė
šomis.

Taip pat uždraudė griež
tai tėvui nesusitikt, nei ne
kalbėt su savo šeimyna.

, kur ateinan
tį čią vasarą įvyks to pamin- 

amžiaus. Jie visi gavo po 7 kio atidarymo iškilmės, o

mo. O jauniausias iš iu Eu
gene Tremblev 28 mt., ga-

Surinko:—

I
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I

KITCHENER, ONT. —
Vienos šeimynos tėvas, 

kurs gyveno iš miesto pa
šalpos, kreipėsi praeitą sa-

profesionalai.

karalius Jurgis VI.
Kanados Valdžia turi už

simojimų išleisti ir 1 dol. 
sidabrines monetas su ka
raliaus Jurgio VI ir kara
lienės Elžbietos paveiks
lais, kuriuos paleis i apy
vartą tik po karališkos šei
mos vizito Kanadoje.

Krivų - Krivaitis.

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

j tą pražudo.
šv. Grigalius

VANCOUVER, B. C. —
Švedas Herman Aebi, pa-

Metams-XI .00
Moksleiviams-Dovanai

i
Žurnalas “Studentų Žodis” visiems, kurie už
sirašo iki Naujų Metų ir sumoka $2.00 prenu
meratą duodamos dovanos pasirinkti po vieną 

knygą: —

OUEBEC. QUE. —
Su pirma diena vasario 

mėn., 1939 metais, čia bus

Kun. L>r. Starkus — "Lietuvių Kalbos Gramatika” 
Kun. Dr. Padolskis — "Kelionė į Šventą Žemę”
Kun. P. Meškauskas — "švenčiausias Sakramentas” 

po dvi knygas:
Kun. Dr. Navickas — “Pranašystė”

"Žydų Karalius”
"Du Vainiku"
"Dešimts Metų Smuklėje” 

Jonas Kolitas — “Vaizdeliai”
Kazys Čibiras — “Gyvenimo Menininkė”.
Moksleiviams "Studentu žodis" metams kainuoja tik $1.00.

“Studentų Žodyje" bendradarbiauja žy- 
miausios Amerikos lietuvių jaunimo pajėgos. 
Ateinančiais metais “Studentų Žodis” bus žy
miai pagerintas Įdomiais straipsniais ir nepa
prastai gražiais atvaizdais. Antrašas: — 

“Studentų Žodis" Marianapolis. Thompson. Ct.

Ši

Toj byloj areštuota 7 
žmonės iš priemiesčio į m 
Drummondville. Šio biznio ___  _____ ____ ___ _______________

EŽERŲ GĖLĖ, varymą susekė polici jos



Antradienis. Sausio K>. 1939

HARTFORD, CONN
Sausio 1 d. šių metų šv. Jono 

Ev. draugija turėjo savo metinį 
susirinkimą. Nauja valdyba už
ėmė vietas: K. Kasmonaitis. pir
mininkas: J. Patrickas. vice-pir- 
mininkas: J. Barolis. fin. rašti
ninkas: P. Labanauskas, nutari
mų rašt.: V. Labeckis. 3-ėiasis 
rašt.: P. Elijošius. iždininkas; 
Getdutis ir Urbonas, iždo glob.: 
A. Rakauskas, maršalka: K. 
Smitkus durų sargas. S. šrup- 
šas. per du metu buvęs pirminin
kas. darbavosi, bet dėl darbo tu
rėjo atsisakyti. Perduodamas 
pirmininko pareigas naujam pir
mininkui. pareiškė gražių linkė
jimų. o naujieji užimdami vietas 
pasižadėjo energingai darbuotis 
draugijos labui. Iš raportų pasi
rodė. kad pereiti metai buvo 
sėkmingi, nes draugijos iždas 
paaugo virš $2000.00. Padidėjo 
ir narių skaičius. Reikia paste
bėti. kad rašosi jauni, šiame su
sirinkime prisirašė 5 nariai: S. 
Budvidžius. 44 m.. E. Rakaus
kas 22 m.. E. Maslauskas IS m.. 
E. Elijošius 1S m.. E. Pinkaus- 
kis 21 m. ši draugija yra sena, 
didelė, turtinga, na ir labdarin
ga. Daug ką sušelpė nelaimėje, 
štai kad ir šiame susirinkime 
perskaitytas laiškas iš Man- 
chester. Conn.. kuriame lietuvai
tė mergina, rodos. Giraitytė nu
siskundžia. kad esanti amžina li
gonė. netekus abiejų rankų, tai 
yra suparaližuotos. Draugija nu
tarė ir paaukojo 825.00.

Vasario 4 d. Įvyks Šv.
Ev. draugijos balius. Visi atsi
lankę nariai gaus po 50c- vertės 
čekių užkandžiams. Tai bus ge
ra proga nariams pasilinksmin
ti. Gali dalyvauti ir ne nariai, tik 
turės užsimokėti Įžangą.

Raporteris.

Giedraičio. Solo dalis puikiai iš
pildė. nors mažai laiko buvo pri
sirengti. sekanti solistai: Vale
rija Račkiūtė — soprano: Bronė 
Pališvtė — altas: Ant. Giedrai
tis — tenoras: Jonas Račkus 
baritonas ir Simonas Venckus 
Bass.

Didysis altorius žavingai buvo 
papuoštas gėlėmis. O Betliejus 
taip gyvai atrodė, kad chorui 
užgiedojus "Tylioji Naktis" su 
vargonų ir varpelių pritarimu, 
esantis bažnyčioj žmogus pasi
juto tikrai Betliejaus žemėje be 
klaupiąs šalia piemenų, prie to 
vystykluose gulinčio Kūdikio. 
Kuriam gieda angelų balsai. Ir 
žmonių buvo pilnutėlė bažnyčia.

Per S vai. šv. mišias Mažasis 
choras puikiai giedojo Kalėdines 
giesmes, o Komunijos metu dai
nininkas A. Giedraitis giedojo 
solo — "Jėzau Nesu Vertas”, 
kada choras "ir. corpore" priė
mė šv. Komuniją.

Per 10:30 vai. šv. mišias didy
sis choras giedojo Kalėdines 
giesmes. Solistai buvo sekanti: 
Simonas Venckus ir Jonas Rač
kus. Mišias celebravo kleb. kun. 
Ig. Kelmelis: taipgi sakė pa
mokslą.

RENGĖ] AlNuoširdžiai visus kviečia dalyvauti

DARBININKAS

IĮ

6

Jono

Antradieni. Mažasis Choras 
turėjo savo pasilinksminimo va
karą. kur atsilankė Kalėdų Die
dukas su saldainiais ir linkėji
mais. Kalėdų Diedukas ši metą 

nu- 
kad

i Į
i

pasivėlino, nes girdėt buvo 
vykęs i Providence. Bėda, 
abu chorai arti negvvena.

HEWARK,N.J

Naujų Metų rytą, per 8 vai 
šv. mišias ir per sumą giedojo 
viešnia solistė iš Providence 
Marcelė Virbickaitė. Dain. An 
tanas Giedraitis jai pritarė, gie 
dodamas su ja duetą antrąją da 
Ii "Adeste Fidelis”.

Panelė Virbickaitė. 
apturėjusi pagyrimų 
rių dainininkų, tikisi
lavinti savo švelnų balsą 
timoj ateityj tapti operos daini
ninkė.

Po 10:30 vai. šv. mišių. Didy-

ŠOKUI
Rengia Saldžiausios Širdies V. J. ir Lietuvos Dukterų Draugijos

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

GROS AL STEVENS’ ORKESTRAS

48 SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS Į—
LDS N. A. Apskričio Suvažia-1 vičius, Petras Danila. Leonardas 

rimas Įvyko spalių 23 d., 1938 Kumpa ir Juozas Baliavičius. 
m.. 1-mą vai. po pietų. Lietuvių!

i Ūkesų Gedimino klubo salėje.
324 River St.. Haverhill. Mass. J. Aidukonis. M. Balutienė ir O 

1. Suvažiavima atidarė LDSI i
kuopos vice-pirmininkas

3 kuopa, Norwood. Mass. — 
Antanas Kneižys. V. Kudirka.;

KADA VAGYS TAMPA 
IŠRADĖJAIS

G ūminė s Rankos.-Povandeniniai 
drabužiai.-Metatai tirpsta

čia pasirodė, kaip didelis 
išradėjas. Po banku tekėjo 
mažytis upelis: tai buvo 
viena kanalizacijos šaka. 
Jis išsinuomojo kaimyninį 
namą. Iš ten kaip tik ir te
kėjo dabartinis kanaliza
cijos kanalas, ankščiau bu
vęs upelis. Jis sumanė tuo 
kanalu patekti po banko 
kasų grindimis ir ten įsi
laužti. Tam tikslui sugal
vojo povandeniu šalmą ir 
siurblį, kuris tiektų po šal
mu orą. Tačiau policija ne
tikėtai užtiko jį pačiame 
darbo įkaršty. Žmogus pa
teko į kalėjimą. Bet jo iš
radimas nežuvo.

Kitas toks pat bankų va
gis buvo gerų tėvų vaikas. 
Jis lankė geriausias Euro
pos mokyklas. Buvo išmin
tingas ir gerai išauklėtas. 
Tačiau pateko į blogų 
draugų rankas: susidėjo su 

į plėšikais ir pats ėmė tą 
meną tobulinti. Pirmame 
1898 metų ketvirtyje jis 
pavogė iš įvairiausių Lon
dono, Berlyno ir Paryžiaus 

Į bankų beveik milijoną 
frankų. Jis su savotišku 

idegykliu ištirpydavo nede- 
' gamų jų spintų užraktus ir 
su savo padėjėju pradėda
vo darbą. Bet kaip jis pa
jėgdavo metalus greitai ir

. nepastebėtas tirpdyti? Jo 
licija pradeda važmėti au- prįetaisų ir tos medžiagos, 
tobusais, traukiniais seka su kurios pagalba tai at- 
ir stebi keliaujančius. Ilgai! likdavo> chemikai išaiškin- 
jie negalėjo nieko pastebė-. nepajėgė. O policija va- 
ti. Pagaliau buvo pagautas! ies niekur nerado.

t vagis. Jis važiavo vienu au-,
tobusu. Ramus, niekeno' Kartą plėšikiškasis išra- 

i neįtariamas, abi rankas dejas sumanė^ pradėti rim- 
* padėjęs ant kelių. Tačiau, tai pinigus uždirbinėti. Jis 

kad dešinioji nuėjo į patentų rūmus ir

Pazniokaitė.
112 kuopos vice-pirmininkas 7 kuopa. Worcester. Mass. — 
Petras Amsiejus. Maldą atkal- Ieva Mažuknienė. Algirdas Ma- 
bėjo kun. Jonas Daunis ir paša- žukna ir Pranciška Mažuknaitė. 
kė Įžanginę kalbą, sveikino da
lyvius. ragino darbuotis ir iš- H. A. Plekavičius. P. Radaitis. kosi prie jo kas tik 
nešti gražių nutarimų organiza- J. F. Smilgis. A. F. Zaveckas ir gyventi, kas nori išlikti ne-' 
cijos labui.

2. Suvažiavimas vienbalsiai
paveda posėdžius ir visą darbą 
vesti apskričio valdybai, būtent, 
pirmininkui Jonui Kumpai: vi- 
ce - pirmininkui Antanui Zavec- 
kui. ir raštininkui Tarnui Ver- Mykolas Vencius, Petras Jan- 
siackui. Į Mandatų ir rezoliucijų kauskas. Marijona Šilanskienė. 
komisiją išrenka Antaną Kneižį. Adolfas Muzikevičius. Petras 
Vincą Kudirką. Juozą Smilgį ir Amsiejus. Vincas Mackevičius, 
kun. Joną Daunį. Maršalka — Gasparas Jakavonis ir Petras 
vietinis kuopos narys p. Muzi- Svirskas. 
kevičius. ' 6. LDS Seimo raportą gyvu

3. Visiems atstovams ženkle- žodžiu išdavė Eleonora Džiau- 
lius prisegė p.p. Aldona Jankau- gienė ir raštiškai panelė Pran-

j skaitė
Svečiai užregistruoti šie: Juo
zas Jeskelevičius. p. Jakavonie- 
nė. Aldona Jankauskaitė. Geno
vaitė Venciūtė. p. Jurgelevičius, 
p. Jurgelevičienė ir garbės sve
čias kun. J. Daunis.

4. Skaitomas protokolas iš 47
suvažiavimo. Įvykusio birželio 5 
d.. 1938 m.. So. Worcester.
Mass. Priimta. Atskaita iždinin
ko p. K. Nadzeikos priimta taip, 
kaip buvo užrašyta protokole, 
kuri yra iškopijuota iš prisiųsto 
laiško apskričio raštininkui Ta
rnui Versiackui. Iždininkas suva
žiavime negalėjo dalyy’auti iš J4 komisijai, 
priežasties jo artimos giminai- Rezoliucijų komisija skaito re- .
tės mirties. Atstovai sustojo ir zoliucijas, kurios buvo vienbal- U^^_. _ _ _
už mirusios vėlę pasimeldė, o siai Paimtos: 
iždininkui Kazimierui Nadzeikai REZOLIUCIJOS: 
ir jo giminėms išreiškė gilią už
uojautą.

5. Mandatų Komisija Įteikė 
mandatus ir pranešė, kad man
datai tvarkoje, iš kurių pasiro
do. kad suvažiavime dalyvauja 
iš septynių kuopų 28 atstovai ir 
7 svečiai, viso dalyvauja 35.

2 kuopa — Montello. Mass. — 
Jonas Jeskelevičius. B. Tamule-

I
I

Gyvenimas reikalauja di-
8 kuopa. Cambridge. Mass. — delio prisitaikymo. Ir tai- 

nori

i

kuri yra 
nuo ivai- 

toliau 
ir ar-

ir

KALĖDOS
Bernelių mišios ir šį metą Į- 

vyko vidurnakti, kurias celebra- 
vo ir laike kurių pamokslą pa- sis choras susirinko klebonijoje
sakė kun. A. Pauliukas. C. S. S. palinkėti kleb. kun. Ig. Kelme- 
R. Per mišias. Įspūdingai giedo- liui linksmų Naujų Metų. Žino
jo parapijos choras Leonardo ma. už tai klebonas šimteriopai 
Mišias, vadovystėje naujo jau- jiems atsilygino — vaišingumu, 
no vargonininko, dain. Antano, Trumpukes.

ATOSTOGOS LIETUVOJE
I

, žiuoja. visi kalba lietuviškai. 
Bendrai. Lietuvoje važinėti yra

i malonu ir žingeidu. kaip, kur ir 
kas gyvena, kokius namus turi, 
kaip apsirengę ir t.t. Važiuoda
mas Į Birštoną susipažinau su 
Lietuvos kariuomenės kapitonu 

’ p. Norbutu. Jis darbuojasi Kau
ne. bet jo šeima gyvena prie 
Birštono, kitoje pusėje Nemuno, 
savame vasarnamyje.

Birštonas gražus miestelis.

Rašo
Jonas Mončiūnas 

(Tęsinys.)
Manau sau. padarytas planas 

sekmadieni būti namuose — 
Žiežmariuose, o kalba, kad nuo 
liepos 1 d., traukiniai iš Kauno 
eis tiesiai Į Vilnių. Tai padėko
jęs už informacijas, mandagiai 
atsisveikinau, ir tą pačią dieną 
vykau į Birštoną. Kelionė auto
busu iš Kauno Į Birštoną ne nu-jnors ne didelis. Pasakiškai gra- 
bodi. Daug Įvairių žmonių va- žiai ištaisytas kalnas, laiptai.; 

parkas, garsus Vytauto šaltinis. 
Ten nuvykę žmonės geria iš to 
šaltinio vandeni. Gerti negar
dus. geležimi atsiduoda ir sūrus. 
Bet sako, sveikas viduriams. 
Nežinau, gal ir gerai. Viešbučių 

; yra trijų rūšių, geresnių ir pras- 
, tesnių. bet ne brangus. Restau- 
rane valgis ne blogesnis kaip ir 

! geriausiame restaurane Kaune, 
bet ir užmokėsi ne mažiau, kaip 
Kaune, gal dar kiek ir brangiau.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius J 
Patarnavimas Dieną ir Naktį;!

602 Washington BIycL
BALTIMORE. Md. ■ 

; Telephone Plaza 8595 ! 
1 Limossnai dėl visokių reikalų. ,

S?

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirm. Ona Venienė.
311 K St.. So. Boston. Mass. 

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

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

Tel. P.'irkv.'ay 0558-VV 
Iždininkė Ona Staniuliūtė.

105 West 6’h St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė Ona Mizgirdienė.

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

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

a$trą Utarninką mėnesio. 7 0 vai. 
vakare, pobažnvtinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

I

I

SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas. Juozas Svagidys. 
601 6th St.. So. Boston. Mass.

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška, 
1511 Columbia Rd.. S. Boston, Mass 

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

Maršalka. Jonas Zaikis.
7 VVinfield 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.

B. Jakutis.
97 kuopa. Lowell. Mass. — Ta

rnas Versiackas.
108 kuopa. So. Worcester. 

Mass. — Eleonora Džiaugienė.
112 kuopa. Haverhill. Mass.—

I I
I

ir Genovaitė Venčiūtė. ciška Mažuknaitė. Raportas pri
imtas su pagyrimu.

7. Skaitomas referatas “Dar
bininkų Luomo Kilnumas ku
rį parašė LDS N. A. apskričio surengtą išvažiavimą Palangoje, 

i Dvasios Vadas kun. S. Kneižis. Lavcrence. Mass.. kurio pelnas 
| Perskaitė “Darbininko” i
torius Antanas Kneižys. Suva
žiavimas dėkoja kun. S. Knei- 
žiui už referatą ir prašo, kad jį 
pavestų “Darbininkui”.

8. Skaitomas propagandos ko
misijos nario kun. Kneižio laiš
kas. LDS Centro propagandos 
reikalu. Laiškas priimtas ir su-

i važiavimas paveda jį rezoliuci-!

sutremptas kitų. Įvairiau
sios priemonės, įvairiausi 
išradimai tiktai tam, kad 
kaip nors kitam pakenktų, 
ir kad pats išliktumei sau
gus ir nesugaunamas. Štai pasirodo,
— Londono miesto gyven- ranka buvo labai meniškai pademonstravo čia pat sa- 
tojai pastebėjo, kad jiems pagaminta guminė ranka. :vo tirpdomąją medžiagą, 
kelionėse dingsta pinigai.!Su tikrąja ranka jis pui-1 norėdamas ją užpatentuo- 
auksiniai laikrodžiai, bran-• kiai sau vogė, nebijoda- ,ti. Tačiau patentuotojas 
genybės ir k. Daiktų tikrai mas, kad jį gali įtarti. Var- staiga, prisiminė visus įsi- 
jie nepametė: jie tai žino gšas pateko į šaltąją, o jo laužimus ir paslaptinguo- 
labai gerai. Taigi, juos tu- meniškai pagamintoji ran-.sius nedegamų spintų iš- 
rėjo kas nors pavogti. Bet ka buvo pritaikyta vienam plėšimus. Jis pranešė poli- 
kas tas vagis? Slaptoji po-'.berankiui.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

9. Skaitomas LDS Centro laiš-1
kas ir pranešimas su padėka už

redak- .$310.39 paskirtas Naujos Maši
nos fondan. Laiškas priimtas ir j 
nutarta sekančiais metais vėl 
surengti milžinišką gegužinę. 
Taip pat nutarta ir savo naudai 
rengti metinį išvažiavimą. Ro
muvos parke, Montello. Mass. 
gegužės 30 dieną.

10. Sudaryta prie apskričio 
valdybos pikniko rengimo komi
sija. Į Komisiją įėjo sekanti iš

■ - \ ei jai. Vagis buvo sučiup-
New Yorke gyveno tru- tas- Kartu buvo atskleista 

pūtį didesnis nusižengėlis, nauja tirpdomoji medžia- 
i Jis apiplėšinėdavo bankus. Sa — thermitas. ‘XX Amž.’ 
Tai buvo jo prefesija. Kar-| _________
tą jiS Sumanė iŠtUŠtinti pa-' Profesionalai, biznieriai, pramonin- 
ti didžiausią banką. Tačiau kur‘e ®ke,bi?s.i “Darbininke” tik- u “ ,iai verti skaitytojų paramos,
tai sunkus dalykas. Vagis; visi skelbkit* “Darbininke”.

MALDAKNYGES

2 kuopos Montello. Mass. — 
B. Tamulevičius (dar vieną iš
rinks kuopa).

3 kuopa Norvvood. Mass. (Iš-

Birštone bažnyčia nauja, gra
ži. tvarka pavyzdinga. Taigi De
vintinį švenčiau Birštone. Cho- to ionao .>au.uu rropagan-i
ras geras. Netoli Nemuno stato- dos fondui. Apskričio valdyba ir 
mi namai. Sako, kad bus pavesti LDS Propagandos komisija 
nesveikuojantiems kunigams maršruto reikalu apskrityj ta- 
gyventi. riasi ir ruošia maršrutus ben-

Po sumos persikėlėme per Ne- drai.
muną Į Suvalkijos pusę. Ten yra' 3. Apskritis užgiria Studijų; 
labai gražus šilas. Žmonės šuva- ratelių steigimą ir ragina kuo- 
žiavę dainuoja ir ilsisi. Bet gar- Pas tokius ratelius steigti.

I JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos ir lankstūs viršeliai; 
apvalūs kampai ......................................................................................$1.25

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, specialė vaikams maldaknygė, tinkama 
prie Pirmos šv. Komunijos, tikro kolenkoro viršeliai, mišių 
maldos iliustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 pusi. 40c.

GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 384 pusi........................ 65c.
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, raudoni kraštai, 384 
ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato, 127 pusi., ........ 30c.
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 192 pusi................ 35c.
MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi................................. 65c.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai ............................. 75c.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai   ......   $1.50

. 90c. 
$1.50 
$2.50

1. LDS Naujos Anglijos aps
kričio suvažiavimas, išklausęs rinks kuopa), 
kun. S. P. Kneižio turiningo re- 7 kuopa. Worcester. Mass. 
ferato, nuoširdžiai dėkoja ir I. Mažuknienė (dar vieną 
prašo, kad tą referatą pavestų rinks kuopa). 
“Darbininkui”. 8 kuopa. Cambridge. Mass.

2. Suvažiavimas 
priima kun. S. Kneižio. LDS 
Propagandos Komisijos pirm, 
laišką, kuriuo atsišaukia, kad 
apskritis finansiniai paremtų 
LDS propagandos darbą, nuta
ria ir skiria iš apskričio maršru- (o kitą išrinks kuopa), 
to fondo S80.00 LDS Propagan-i 112 kuopa. Haverhill, Mass. —

Gasparas Jakavonis. Juozas Jes- 
kelevičius, A. Muzikevičius ir 
Marijona Šilanskienė.

Tos kuopos, kurios nedalyva
vo suvažiavime yra kviečiamos; 
išrinkti savo atstovus į bendrą knygos formatas 5x 
komisiją. i 3^ colių, Storumo

11. Sekantis suvažiavimas nu-' colis. Juodi, tikros O- 
tarta turėti Greenfield. Mass. dos viršeliai; auk- 
Tuo reikalu apskričio valdyba* 
susižinos su 113 kuopos valdy
ba.

12. Išreikšta širdinga padėka 
LDS 112 kuopos nariams ir Jos 
Vadams už nuoširdų priėmimą, 
ir parūpinimą patalpų.

13. Suvažiavimas užbaigtas 4 
vai. po pietų malda.

Jonas Kumpa, Pirm. 
Tarnas Versiackas, Rašt.

’ ‘ 'ii
vienbalsiai J. Smilgis. A. Zaveckas.

97 kuopa, Lovvell, Mass.
Versiackas
pa).

108 kuopa. So. Worcester, 
Mass. — Eleonora Džiaugienė,

— T.
(kitą išrinks kuo-

1 MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai ...................................
i MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai su kablke ........—
I PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi...................
j ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai 

gausiai auksuoti tikru auksu, 565 pusi.................. .................. $3.00 

pusi............................. .............................................................................— 65c.
VYRAI BROLIAI, specialė vyrams maldaknygė, parinktos gražiau- 

sios maldos, šilkinė labai plona popiera, juodi kolenkoro vir
šeliai ..................................................................-................................... $1.30

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu 
auksuoti kraštai, 632 pusi---------------------- ----------------------------- $2.50

DIDELĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGĖ
Kad parodyti kokios raidės didumo 

yra, čia talpiname šios maldaknygės 
raidžių nuotrauką “Stovi motina 
verkdama”.

‘ŠVENTAS DIEVE’
“Šventas Dieve”,

Stovi motina verkdama. 
Ant to kryžiaus regėdama 

Sūnų savo prikaltą.
O kaip širdis jos skaudėjo. 
Kada mirštantį regėjo ( 

Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau, neraudo

tum,

siausiai rėkia tai vokiečiai. Su-; 4. Suvažiavimas plačiai disku-
sitikau ir savo pažįstamą kapi
toną Norbutą ir jo žmoną. Pasi
kvietė pas save Į namus. Jo va
sarnamis gražioje vietoje, miš
ke. pastatvtas iš storų rąstų. 
Nekaip atrodo. Klausiu, kodėl 
ne iš lentų sukaltas? Atsako: 
“Daug brangiau kainuoja iš len
tų". Sako, kad tas namelis kai
navęs ir taip tūkstantis Ameri
koniškų dolerių. Bus daugiau.

šuo ja nedarbą šioje šalyje. Pri
eina išvados, kad nedarbas būtų 
žymiai sumažintas, jeigu prie 
darbų nebūtų priimamos ištekė
jusios moterys. Todėl pageidau
ja. kad būtų pravestas Įstaty
mas. kuris uždraustų ištekėju
sioms moterims dirbti dirbtuvė
se, o ypač valdiškus darbus val
džios įstaigose, kuriuos galėtų 
atlikti bedarbės mergaitės.

suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

Kaina

Užsakymus prašome siųsti:

DARBININKAS
366 Weet Broadway, So, Boston, Mass.
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Įriuo steigiamas pirmūnų
' medalis.
Į Paminėti lietuvių kariš- 
' Kai tautiškam sąjūdžiui, 

Šiemet Lietuvoje buvo ii- vykusiam 1917-1919 me- 
gas ir sausas ruduo. Šalčio i^aig Rusijos kariuomenėje 
ir sniego nebuvo net iki vi- ir turėjusiam tikslą atsta- 
durio gruodžio mėn. Žmo- tytl Lietuvos valstybę ir 

sudaryti jos ginkluotą pa
jėgą, steigiamas Kariuo
menės pirmūnų medalis.

Kariuomenės pirmūnų 
medalio vyresniškumo ei
lė — po Lietuvos kariuo
menės kūrėjų — savano
rių medalio.

i Kariuomenės pirmūnų 
medaliu apdovanojami ka
riuomenės pirmūnai. Ka
riuomenės pirmūnais yra 
lietuviai kariai ir karo ka
pelionai, kuri 1917 — 1919 
metais, pasaulinio karo lai
ku, yra tarnavę: Vitebsko 
lietuvių batalione, Smo
lensko lietuvių batalione, 
Rovno lietuvių batalione, 
Sibiro lietuvių batalione, 
Lietuvių raitelių divizione, 
226 lietuvių lauko ligoninė
je Ungėnuose ir dirbę lie
tuvių karių sąjungose: 
Centraliniame komitete 
Petrapilyje; Vakarų, Pie- 
tų-vakarų ir Rumunų fron
to komitetuose; Armijų, į- 
vairių junginių, dalių ir į- 
gulų komitetuose; Dalyva
vę įvairiuose lietuvių karių 
suvažiavimuose Rusijoje.

Kas yra kariuomenės pir
mūnas, sprendžia krašto 
apsaugos ministro skirta 
iš pirmūnų trijų asmenų 
komisija. Kariuomenės 
pirmūnų medaliu, Respu
blikos Prezidento 
apdovanoja krašto 
gos ministras.

iI

GRABORIAIŽveju Valtys Kuršly
Marių Leduose

mininko pareigas naujam, 
jaunam ir energingam nir- 
mininkui Antanui Gapu- 
čiui.

Komisija, kuri susideda 
iš šių narių: pp. O. Marci- 
lionytė, J. Valatkaitė, P., Šv. Petro parapijos cho-___ _________________ t

_______ j ras smarkiai mokosi J. Ži- Kudrlkas ir J. Varnas’ bai- 
Sausio 8 d., kun. K. Ven- levičiaus Vytauto Didžiojo gįa nrivatiško vakarėlio 

gras atgiedojo šv. mišias, ' " ' _ Y - - - - “ -
Šv. Petro par. bažnyčioje, pirmadieniais, vaikinai an- gsavo kuopos į _ ___
Jis vieši pas kleboną. Jam tradieniais, o visas choras kambario atidarymą, kuris 

_ ketvirtadie- randasi viršuje K. of L.

ŽINUTES

Kaune šiais mokslo me
tais yra iš viso 11,462 mo
kyklinio amžiaus vaikai. Iš 
jų Aleksote — 763 vaikai, 
miesto centre — 2,283 vai-

S. Barase ridus Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537.

nės nejautė, kad jau atėjo 
žiemos laikotarpis, o kiti 
užsimiršo ir šalčiams su
tikti.

Gruodžio mėn. 16 d. stai
ga šaltis pakilo iki 15—18 
laipsnių. Daugelį šaltis už
klupo netikėtai ir nepasi
ruošusius. Nemalonus ir 
nuostolingas nuotykis išti
ko Neringos žvejus. Apie 
100 žvejų su 60 laivelių bu
vo išplaukę į Kuršių ma
rias žvejoti. Jie buvo nu
plaukę toli nuo kranto. 
Staigus šaltis taip suėmė, 
kad valtys nesuspėjo grįžti 
į savo uostus ir įšalo leduo
se. Žvejams teko laukti a- 
pie pusantros paros, kol le
das sutvirtės, kad patys 
pėsčiomis galėtų grįžti na
mo. Maisto atsargą žvejai 
turėjo, bet teko pakęsti 
šaltį. Visi žvejai laimingai 
grįžo, palikę valtis leduose. 
Kai kurie žvejai suskubo 
su savo valtimis nuplaukti 
į Karklę, Vokietijos pusėje. į

Iš Rusnės atplaukęs led
laužis laužo ledus, išima į- 

j šalusias valtis ir jas gabe-

__ . . . o— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nuėstu vėlinu — vai-
suruošįmo darb!>> Ran“S?^*ikai, Panemunėje - 562 

n.rmaa..n...s vo.kmai P^yat^o vaikai, Šančiuose - 2,325
L vaikai, Vilijampolėj —1, 

' 956 vaikai, ir Žaliakalnyje
— 3,573 vaikai. Pagal tau
tybes šiaip pasiskirsto: 
7,923 — lietuvių, 2,903 — 
žydų, 170 — vokiečių, 343
— rusų, 83 — lenkų ir kitų 
tautybių vaikų — 38 vai
kai.

rengiamas išleistuvių va- praktikuoja .......
’ ’ vaka- niais. Panelė M. Kilmomu- Bowling Alleys. Vakarėlis

X. 7T X -Z 1x4" u lrn 1 • 1 i i -a
karėlis sausio 18 d 
re, po pamaldų.

•>

l

tė girdėjo vieną praktiką. įvyks tą pačią dieną, kada 
įvyksta ir susirinkimas, 
būtent, sausio 15 d., tuoj 
po susirinkimo.

Jonas Varnas.

Ir negali Kantatos ir dai-
Sausio 8 d. vakare, įvyko navimo grožiu atsigerėti.

programėlis, naudai Mal
dos Apaštalystės draugi
jos. Vaidino parapijos vai-

Kun. J. Daunis, iš Haver
hill, Mass., atvyko į So.

kučiai, Seselių mokytojų Bostoną savaitei pailsėti, 
išmokyti. Kalbėjo kun. K. Kun- J- Skalandis, is Law- 
Urbonavičius, kun. K. Jen-!f®nce^ Ma^^irjp So. Bas
kus ir kun. J. Daunis.

SUSILAUKĖ SŪNAUS

DAKTARAI

itone atostogauja per porą 
j savaičių. F”
išvažiavo kitur pailsėti. 
Kun. K. Vengras viešės So. 
Bostone iki sausio 19 d.

v •

nuo

Lietuvis Dantistas
i L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

Jobu Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

ADVOKATAI

■ — — ■
Norvvood, Mass. — Pir

madienio rytą, sausio 9 d., i
Kun. K. JenkuSjDr. ir ponia A. Gasson, gy

venanti 937 Washington 
St., susilaukė sūnaus. Dr. 
Gassono žmona ir pirmasis 
sūnelis randasi Norwoodo 
ligoninėje. Sveikiname Dr. 
ir ponią A. Gasson ir linki
me išauginti sveiką sūnelį 

Rap.

Sausio 18 d., 7:30 vai. va
kare, Šv. Petro par. bažny
čioje kun. B. Pauliukas, O. 

i P., pradės vesti astuonių 
■dienų Bažnyčios Vienumo 
Oktavos pamaldas. Tą pir
mą pamaldų vakarą jis pa
skelbs visą pamaldų tvar
ką.

Sausio 8 d.. Jonas Smols- 
kis susišliubavo su Bronis
lova Bilinskyte, gyv. 185 
Gold St. Liudijo Adomas 
Smolskis ir Ona Bilinskai- 
tė.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS

1

Sekmadienį, sausio 15 d., 
2 vai. po pietų, įvyks L. Vy
čių 17 Algirdo kp. susirin
kimas parapijos svetainė
je. Naujoji valdyba užims 
vietą. Mūsų visų mylimas 
kp. pirmininkas p. Pranas 
Razvadauskas perduos pir-

HIP, HIP, HURRAH!

Suėmė Kaco Užmušėją

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC

502 East Broadway,
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437
Tel. ŠOU Boston 3960.

Telšiuose neseniai buvo 
užmuštas žydas Kacas, 
žmogžudybe kaltinamas 
J. Gricius jau suimtas.
I------------------------

Keliamas Šventosios Uosto 
Statymo Reikalas

“Tautos Ūkis” rašo, kad 
Klaipėdos uostas, susita- 

, gauna di
desnį užnugarį, kurį vargu 

auug uuvuiių įstengs aptarnauti, nes y-me atsilankyti. Sodaliete. , ----- ’ . J

Merginų Sodalicija ren-r~~ __ ;
gia V/ hist party sausio rįus su lenkais, 
25 dieną, 8:00 valandą. Bus - - -
daug dovanų. Visų prašo- - • - _ -
iuv <IU5iKa.nn.yci. vvuaNvic. techninių kliūčių ir po

litinių sunkumų. Klaipė
dos uostas jau dabar yra

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

LANKĖSI

Pirmadienio rytą “Dar bi- ankštas, o, prisidėjus len- na į Nidos prieplauką. Kai 
ninko” redakcijoj lankėsi prekėms, jis pasidarys kurių žvejų įšalo vandeny
kun. K. Vengras, MIC., ly- dar ankstesnis. Dėl to vi- 
dimas kun. K. Urbonavi- suomenė kelia reikalą bu
čiaus. Kun. K. Vengras šeš- tinai pradėti intensyvesnį 
tadienį, sausio 7 d., Darbi- šventosios uosto plėtimą; 
ninku Radio programoj pa
sakė kalbelę.

Tą pačią dieną kun. K. 
Urbonavičius ir kun. K. 
Vengras išvyko į Mariana 
polio Kolegiją.

per Šventąją bus galima 
nukreipti prekių perteklių, 
kuris nesutelpa Klaipėdo
je...

I

Steigiama Baltijos Orinio 
Susisiekimo Linija

tinklai. Žvejams padaryta 
gerokai nuostolių.

Klaipėdoje Šiemet Daugiau 
Bedarbiu

Edw.V.Warabow
( VVRUBLIAUSK A S) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

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

Brocktono Office:
24 Field St. 

Tel. Brockton 2005

A. J. YOUNG 
(Jankauskas) 

advokXtas
OFISAS:

6 Beacon St., Boston.
Room 627, Tel. CAP 6154

NAMŲ:
101 Baxter St., So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 4673

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Stepnanie tfatkevien
(STEFANIJA VATKEVICICiTė)

Advokatė
Atidarė Ofisą

32 Pleasant St.,
GARDNER, MASS.

Room 13, Tel. Gardner 1751

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. EŠoston, Mass.

NAUDOJU 7^

Naudokite to Kvvimcntą. Iturj |ū'.u tėvai ir tėvą ievai nau
dojo nuo 1867 metą palengvinimui muskulą skoudėpmo. 
Nusipirkite bonkutę Fain-EnpeHerio su Inkaru ant dėžutės 
pas tavo vaiitininkp.

£PAINEXPELLER

Per 10 Mėn. Priaugo
23,055 Žmones

Kaunas — Centr. Statis
tikos Biuro duomenimis, 
per 1938 m. pirmus 10 mė
nesių visoje valstybėje bu
vo 16,843 jungtuvės (1937 
m. 15,648, 1936 m. 15,773), 
gimė 48,927 kūdikiai (1937 
m. 47,949, 1936 m. 50,831), 
mirė 25,872 asm. (1937 m.! 
27,830, 1936 m. 27,683) ir 
priaugo 23,055 asm. (1937 
m. 20,119, 1936 m. 23,148).

Palyginti su praėjusių 
dvejų metų tų pat mėnesių 
vidurkiu, padidėjo: jungtu
vės 7,2% ir natūralis prie
auglis 6,6% sumažėjo: gi
mimai 0,9% ir mirimai 
6,8%.

Pagaliau Atvirai...

Per Baltijos kraštus 
(Lietuvą, Latviją, Estiją) 
dabar skraido vokiečių ir 
lenkų oro linijų keleiviniai 
lėktuvai. Vokiečių Luf- 
thanzos linija siekia nuo 

tekusi tik tam, kad turėjus dau-; Berlyno (per Lietuvą, Lat- 
giau pinigų kosmetikai ir viso- viją ir Estiją) iki Helsinkio 
kiems vakariniams išėjimams. Suomijoje. Lenkų “Lot” 
tarnyboje dažnai greičiau yra a- bendrovės lėktuvai iŠ Var- 
vansuojama, negu toji, kuri lai- šuvos į Helsinkį ir atgal 
svą nuo tarnybos laiką pašven- Įaįp paį skraido per Balti- 
.čia kultūros darbui. Dar būna jos kraštus, sustodami 
skaudžiau, kai valstybės tamau- Kaune Rygoje ir Taline, 
tojas. dirbantis kultūrini darbą. kad d kc.
tarnyboje savo viršininkų yra . . . . . . . , .
persekiojamas ir nepakenčia-^0™* susisiekimas 
mas. tarsi būtų neištikimas ir turi tarp Kauno Rygos 
pavojingas asmuo. Tokiose saly- Talino. Todėl kilo suma- 
gose. aiškus dalykas, valdininko nymas įsteigti naują orinio 
kultūrinis darbas vilioti negali, susisiekimo liniją tiktai 
nes žiauri tikrovė dažnai atšal- Baltijos kraštams. Šios li- 
do bet koki idealizmą.

są laiką galvoja kaip geriau į- 
tikti savo viršininkams, nespėję 
patekti j valstybės įstaigas, žiū
rėk, jau besėdi aukštesnio parei
gūno kėdėje. Elegantiška dama, 
kuri į valstybės įstaigą yra pa-i

Klaipėdoje kiekvieną žie
mą būdavo bedarbių, kurių 
skaičius siekdavo apie 1000 
žmonių. Šiemet bedarbių 
skaičius Klaipėdoje dides
nis, jau dabar j u yra apie 
2000.

Bedarbių skaičiaus padi
dėjimas aiškinamas žydų 
bėgimu iš Klaipėdos kraš
to. Vokietininkams pradė
jus persekioti žydus, šie ė- 
mė likviduoti savo įmones 
ir kraustytis į Didžiąją 
Lietuvą. Kai kurie ir savo 
fabrikus sugebėjo išsikelti. 
Iš bankų esą išimta net a- 
pie 20 milijonų indėlių. Dėl 
šių ir kitų priežasčių pasi
reiškė Klaipėdos krašte e- 
konominio gyvenimo sun
kumai.

Direktorija paskelbė įsa
kymus, kuriais draudžia
ma įmonių mašinas iš 
krašto išvežti. Bet šitie į- 
sakymai nesustabdė žydų

vardu, 
apsau- į

VDV .j
ĮVAIRŪS SKELBIMAI

I

GAISRAS

aa Amz. cituoja ju. a. , 
Lietuvos tautininkų val
džios oficiozą, kuris štai 

1 ką rašo apie Lietuvos vals
tybės tarnautojus:
pas mus labai dažnai pasitaiko, 
kad dirbantieji kultūrinį darbą 
valstybės tarnautojai įstaigose 

; būna nustumti į paskutines ei- 
i les. Priešingai, visokie donžua- 
' nai, .kavinių lankytojai, kurie vi-

VALGOMŪJy 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 bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN H II.E AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Pėdins Sq.Cash Markei

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

— “Lietuvos Viešbučio” 
bendrovė įsigijo Kaune že
mės sklypą, kuriame sta
tys didelį viešbutį. Viešbu
čių trūkumas Kaune labai 
jaučiamas.
— Klaipėdoje buvo ats

pausdintas naujas laikraš
tis “Žygis” griežtai opozi
cinio turinio. Pirmąjį to 
laikraščio numerį autono
minės valdžios organai 
konfiskavo, radę jame val- 

i stybės gaivos įžeidimą.
— Naujasis Lietuvos ne

paprastas pasiuntinys ir į- 
galiotas ministras Vokieti
jai pik. K. Škirpa atvyko į 
Berlyną. Ministrą Škirpą 

• priėmė kancleris Hitleris, 
kuriam jis įteikė savo ski
riamuosius raštus.

I

Peter P. Plevack
(Plevokas)

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

MEDUS
447 Broadvvay, So. Bostonįmonių likvidavimo. Žydai Gfy_nas 6ičių medus, ku- 

gana žema kaina pardavi- ■ 9 bltes s“nese .,s žydinčių 
neja vokiečiams ar lietu
viams savo fabrikus, i 
mus, viešbučius, krautu- daus ir gerk jį su arbata 
ves ir kitokį turtą ir kraus- ar kava vietoje cukraus, 
tosi į Didž. Lietuvą. Čia žy- Kas vartoja medų — to 
dai jau kelia gvoltą, kad slogos nevargina. Kvorta 
jiems klaipėdiškiai žydai kainuoja tik 75c. Jo galite 
perbėgėliai darą konku- gauti “Darbininko” adm. 
renciją bizniuose. Ir vy- 366 W. Broadway, So. Bos- 
riausybė yra susirūpinusi, t°n, Mass. 
kad Klaipėdos žydai nesu
darytų ekonominių sutri
kimų, todėl juos stengiasi 
nukreipti į tokias sritis,

nijos steigimu rūpinasi 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos aeroklubai. Dabar Tali
ne vyksta šių aeroklubų 
konferencija, kur svar
biausias klausimas yra 
Baltijos oro linijos steigi
mas. Projektas jau paruoš- 

į tas ir jis dabar Taline ap
tariamas. Numatoma, kad 
Baltijos oro linija gana ge
rai apsimokėtų, be to, tu
rėtų šiems kraštams ir 
propagandinės reikšmės.

Vokiečių ir lenkų orinio 
susisiekimo linijos tur būt 

: ir toliau paliktų, nes jos 
siekia Helsinkį, kuris turi 
oro linijas su Sov. Rusija ir 
Švedija. Įsteigus dar Bal
tijos liniją, per Lietuvą, 
Latviją ir Estiją skraidytų 

j daug keleivinių lėktuvų.
—

į — Klaipėdos krašto dar
bininkų ir amatininkų su- 

, sivienijimo narių aukomis 
. ruošiamasi pastatyti pa
minklą ant kapo B. Jonu- 

1 šio, kurį vokietininkai 
į Priekulėje mirtinai buvo 

sužaloję.

i

Dusetos. Gruodžio mėn. 
2 d. Vieversių kaime pas ū- 
kininką Auzarą buvo ku
liami javai. Baigus darbą 
— apie 9 vai. vakare — ir 
tik suėjus darbininkams į 
triobą vakarienės, kilo gai
sras. Sudegė klojimas, ten 
buvęs pašaras ir kūlėjas- 
valytojas. Nuostolių pada
ryta per 5000 litų. Mano
ma, kad gaisras kilo iš pa
piroso.

ŽMONES PRIEŠ 
ŽYDUS

javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 

na‘ Taigi, įsigyk kvortą me-
I

Misi jonier iaus Pranešimas
2 , Misijonierius J. Kidykas,

kurios dar nėra pakanka- S. J. praneša Gerb. Klebo- 
mai aprūpinamos . nams, kad visą ateinančią 

gavėnią yra jau užimtas
IUIiivac Kariimmanac darbu įvairiose parapijose. LICiUVUj ndm lUyinC!sv3 IVnrintinmc era lot 11 natnr-

Pirmūnu Medalis
Norintiems galėtų patar
nauti tik tuojau po Nauių- 
iu Metų, ar po Velykų

Parduodu Overglobe ir kitų iSdlr- 
byščių čcverykus: vyrams, 

moterims ir vaikams.

Peter's Boston St. Garage 
ir Gąsdinę Station

119 Boston St„ 
DORCHESTER 

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.
Peter Pilvinis, Sav.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Profesionalai, biznieriai, prnmonin-
POVILAS BALTRUŠICNAS. Sav. J ^^'Masi “Darbininke” tik-

490 Broadvvay, -
SO. BOSTON, MASS.

Tel ŠOU 3120 lai verti skaitytojo paramos.
1 Visi skell.kitės “Darbininke".

Viekšniai. Žmonės skai
tydami spaudoje apie žydų 
persekiojimus pasaulyje, 
su džiaugsmu pritaria 
tiems įvykiams, pabrėžda
mi, kad žydai yra to pilnai 
nusipelnę ir kad mūsų 
krašte tebėra dideli ponai.

Tie asmens, kurie dar į švenčių.
Rusijoje steigė ir dalyvavo 
lietuviškuose kariuomenės 
dalyse, vadinami Lietuvos 
kariuomenės pirmūnai. Y-, 
ra parengtas Lietuvos vai- mį kreiptis visi, kurie nori 
stybės ordinų, medalių iriatsinaujinti “žvaigždės”' 
kitų pasižymėjimo ženklų | ar “Misijų” prenumeratą: 
įstatymo papildymas, ku-'ateinantiems metams.

J. Kidykas, S. J.
St. Ignatius High School, 
1076 W. Roosevelt Road, 

Cbicago, Illinois.
Tuo pačiu adresu prašo- I

 IŠPILDAU INCOME !| 
TAX RETURNS

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

A. J. YOUNG
(JANKAUSKAS) ]'

TAX ACCOUNTANT
Jis viską kuogeriausiai padarys J

101 Baxter St.. So. Boston. Mass. i j
Tel. Šou 4673 J



Antradienis. Sausio 10. 1939

Priskiriant Klaipėdos Kraštą prie Lietuvos jam 
buvo suteikta autonomija, kuri yra garantavusi abiem 
ten gyvenančiom tautom (lietuviam ir vokiečiam) vi
sišką lygybę visose srityse. Tiek pati Lietuva, tiek lie
tuviškai kalbą krašto gyventojai norėjo ir nori taikiai 
sugyventi su vokiškai kalbančiais. Bet kaip vertina 
tas lietuvių pastangas vadovaują vokiečių sluoksniai 
ir autonominė krašto valdžia?

Nuo pat pradžios, jie visą laiką stengėsi autono
mijos statutą taikinti taip, kad visiškai apeiti lietuvių 
teises. Ji visiškai neatsižvelgė j lietuviškai kalbančių 
gyventojų interesus. Pagal statutą, abi kalbos, vokie
čių ir lietuvių, turėtų naudotis lygiomis teisėmis, kaip 
ofic-ialės kalbos. Bet šitas nuostatas nuo pat pradžios 
sistematingai laužomas, nes i autonomines įstaigas 
skiriami valdininkai tekalbą tik vokiškai. Lietuvių kal
ba yra išvyta iš visų autonominių krašto Įstaigų. Yra 
buvę nemaža atsitikimų, kad teisėjai baudė piliečius 
reikalavusius su jais kalbėti lietuviškai. Panašiai yra ir 
su mokyklomis.

Krašto lėšomis išlaikomų mokyklų yra 236. iš ku
rių 6 lietuviškos. Lietuvos kalbos, geografijos ir istori
jos dėstymas lietuviškai yra panaikintas, arba paves
tas mokytojams, ne mokantiems lietuvių kalbos. Tuo 
tarpu lietuviškai kalbą gyventojai, nors lygiai moka 
mokesčius su visais kitais gyventojais, jie turi dar ap- 
sidėti specialiais mokesčiais savų, privatinių mokyklų nališkų trylikos valstybių ’ mėnesius. Posėdžiuose bu- 
išlaikvmui. Bet ir taip vokiečiai juos nepalieka ramy- užgyrė Jung. Valstybių.vo svarstoma skaitlius pa
boję. nes privatiškoms lietuvių mokykloms kur gali Konstituciją. Ir tuoj kons--siųlijimų dėl pamatinio į- 
neleidžia nuomuoti būtų, atkalbinėja tėvus neleisti i titucija Įsigaliojo visoj ša-1 statymo naujai gimus fe- 
tas mokyklas savo vaikus, grasina, trukdo, kur tik gali. lyj. Įderaliai respublikai. Nesu-
Toji pati tendencija siaurinti lietuvių teises yra prak
tikuojama ir kitose viešojo gyvenimo srityse.

Nebijant suklysti galima pasakyti, kad taip yra 
dėl to, kad kaip Reicho propagandos ministeris Goeb- 
bels Tilžėje pasakė: “nacionalsocialistų užsienių politi
kos tikslas yra atstatyti prieškarines Vokietijos sienas, 
ir ypačiai atplėšti nuo Lietuvos Klaipėdos Kraštą ir ii 
prijungti prie Vokietijos”. Į Lietuvos pajūri žiūrima 
kaip Į vieną Vokietijos veržimosi Į Rytus etapų. Vokie
tijai rūpi trukdyti teigiamas kūrybinis darbas Klaipė
dos Krašte, kelti nesantaiką krašto gyventojų tarpe, 
slopinti lietuvybę, sukelti ekonominę ir finansinę sui
rutę, kad tuo būdu paruošti dirvą Klaipėdos Krašto at- 
plėšimui nuo Lietuvos. Visa tai ypatingai ryškiai pasi
rodė atšaukus Klaipėdos Krašte karo stovį. Nors kraš
to šeimininkas yra Direktorija, tačiau ji buvo nustum
ta Į šalį ir faktinai dabar viską lemia vokiečių “fiure
ris” Klaipėdoj Neumann. Jis organizuoja manifestaci
jas, sako ugningas kalbas. Pažymėtina, kad į tas ma
nifestacijas mobilizuojami ir vaikai, kurie prisiklausę 
kurstančių kalbų, būriais puldinėja lietuvių mokinius 
ir net mergaites. Yra užregistruota keliasdešimts pa
našių užpuolimų. Kas dar blogiau, kad vokiečiai pas
kui kaltę už tuos lietuvių vaikų mušimus, apmindžioji- 
mus ir sukruvinimą suverčia lietuviams, nes lietuviu
kams besiginant nukenčia ir vienas kitas vokietukas. 
Manifestantai grįždami iš manifestacijų daužo lietu
viškų privatiškų mokyklų langus, gadina ir laužo in
ventorių.

Visa tai galėjo privesti prie didelių ekscesų, bet dėl 
lietuvių šaltumo ir būdo lėtumo jų buvo išvengta. Lie
tuviai yra dideli tolerantai ir nori taikos, sutarimo. Ko
kie lietuviai tolerantai. vaizduoja ir toks pavyzdys. 
Duonelaičio gimnazijos vienas mokinys per vokiečių 
demonstracijas nešė vėliavą ir kartu su kitais šaukė 
“Juden und Žemaiten raus” ir nors kai kurie mokyto
jai taip pat yra žemaičiai, betgi tas mokinys ir šiandien 
toj gimnazijoj tebesimoka.

Kad laimėti daugiau balsų per jau įvykusius rinki
mus į Seimelį, nesidrovėjo griebtis pačių šlykščiausių

J±

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

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję j taverr.us ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

2271

8

t

DARBININKAS

Gruodžio 12 d. 1938 m., Seimo rūmuose, Kaune, Respublikos Prezidentas Antanas Smetona skaito priesaikos tekstą. Greta stovi Respu
blikos Prezidentą prisaikdinęs Kauno metropolijos arkivyskupas Juozapas Skvireckas. Kairėje — Respublikos Prezidentą “išrinkusieji 
tautos atstovai”. VDV

:i|
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KONSTITUCIJA UŽGIRTA 150 M 
ATGAL I

į

Birželio mėn. 1788 m. du'giui Washingtonui, posė- 
trečdaliai šios šalies origi-jdžiai tęsėsi virš keturis

i

Konstitucijonališkas sei- tikimai tarp delegatų buvo 
mas susirinko gegužės mė- toki, kad reikėjo laikyti vi- 
nesyj 1787 m., Philadelphi- sus posėdžius prie užraky- 
joj. Pirmininkaujant Jur- tų durų. Kartais nebuvo

i jokios vilties, kad Konsti-'cijonališka reprezentacija 
tucija bus priimta. Kaiku- buvo svarstoma, tai seimas 
rie ragino pilnos demokra-'kone užsibaigė, nes mažes- 
tijos, kiti abejojo jog po- nės valstybės nenorėjo pa- 
puliariškas valdymas gali pulti po valdymu didesnių, 
būti sėkmingas. Federalis-į Bet galų gale delegatai 
tai norėjo sekti anglišką sutiko ir konstitucija buvo 
valdžios formą — su že- kompromisas tarpe kelių 
mesniu būtu ir lordų būtu, šalininkų. Konstitucija rei- 
kitas planas reikalavo, kad kalavo, kad prezidentas bū- 
prezidentas ir senatoriai tų išrinktas keturiems me- 
būtų išrinkti visam gyveni- tams ir jam duota aprybo- 
mui, ir kad prezidentas pa- ta vetavimo teisė (veto) 
skirtų valstybių guberna- ant Kongreso, tačiau Kon- 
torius. Keli radikalai sei- gresui duota teisė apkal- 
me, kiton pusėn, i 
pilną išpildymą Nepriklau- jonališka ] 
somybės Deklaracijos pa- priimta Atstovų Butui, 
reikštų principų. Kaikurie kaslink Senato, tai nutar- 
delegatai stovėjo už uni-jta, kad visos valstybės — turį "vardą “ 
versijališką balsavimą,' mažos ir didelės privalo tu-'
kuomet kiti norėjo baisa vi-ret lygų skaitlių senatorių. įr gįmįmo vietos informa- 
mą palikti tik savininkams; Vergija nedraudžiama, cįjomįs turi kitokį vardą, 
nejudinamo turto. į bet pargabenimas naujų Kaip aš galiu darodyti, kad

Trijų valstybių delegatai vergų po 1808 m. nebus le- abudu vardai reiškia patį 
norėjo panaikinti vergiją, gališkas. Ir delegatai suti- asmenj ?

Vardo Pamainymas
Klausimas — Mano var

dą sunku ištarti, tad atvy
kus iš Finlandijos j Ameri
ką aš pamainiau vardą i 
“Braun”. Keli metai po at
važiavimo aš ištekėjau už 
Amerikos piliečio ir pada
viau vardą “Braun” ženy- 
bos certifikate. Visos ma
no popieros, apart gimimo 
certifikato, išimtos vardu 
“Braun”.

.i Neseniai aš prašiau Be
ragino tinti prezidentą. Proporci- natvės pensijos, bet mano 

reprezentacija apbkacija dar neužgirta, 
’ nes popieros, kurios priro- 

do mano Amerikos piliety- 
Braun”, o 

mano popieros su gimimo

smurto priemonių. Valsčių seniūnams ir viršaičiams 
yra duota negirdėta teisė spręsti apie krašto gyvento
jų požymį. Tuo remdamasis seniūnai yra atėmę dau
giau kaip iš 3000 lietuvių Klaipėdos Krašto pasus, kad 
tuo būdu lietuviai negalėtų balsuoti. Daugelį lietuvių, 
iš kurių nebuvo patogu atimti tą požymį, neįtraukė į 
balsuotojų sąrašus. Į nuskriaustųjų skundus visiškai 
neatsižvelgiama. Stumbragirių kaimo seniūnas nelei
do patikrinti rinkikų sąrašų ir neįrašė į sąrašus vie
tos gyventojus, kurie yra lietuviško nusistatymo. ,

Trakininkų kaimo seniūnas neįrašė nė vieno į rin
kikų sąrašą, kurie, jo manymu, gali nebalsuoti už vo
kišką sąrašą.

Bardėnų kaimo seniūnas visai neleido kai kuriems
rinkikams pasitikrinti ar jie yra įrašyti.

Vidgirių kaimo seniūnas daug kartų slėpėsi nuo 
žmonių, kad nereikėtų rodyti sąrašo ar priimti skundo. 
O kada lietuviai norėjo patikrinti sąrašą ir matyti, tai 
seniūnas užkėlė vartus ir uždarė duris, kad niekas ne
galėtų užeiti. Lapkričio 22 d. du vokiečiai iš Klaipėdos 
lankėsi Smalininkuose ir Viešvilėje ir aiškino seniū-j «^š raginu konstitucijos šimts priedų tuoj pasiųsta tik*kitaZ
nams. kad jie išbrauktų iš rinkikų sąrašų visus lietu- „^o-vrima dčltn kad ii vra valstvbėms ir buvo užo-ir-' Z ,vius Ir taio be sralo uzgynmą dėlto, kad ji yra valstybėms ir duvo uzgir pavyzdys kaip svarbu yra
MUS. ir taip oe gaio. geriausia, kokią galima tos į du metus. Tie priedai £ r onmiitsiAmc laikvti<?

Tokio terorizavimo iš kaimų seniūnų lietuviai dar neįtinkančiu anrūnino laisve relini ios ' uunyua
niekados nebuvo susilaukę. Daugiausiai persekiojami valstybių ir įvairiausių laisvę žodžio ir spaudą; tei- savo vardų ir PavardzllL
lietuviai įvairių organizacijų veikėjai ar valdybų nariai.' nuomonių, rašė James Ma- sę ramiai susirinkti ir vie- Į motervs sulaukė lygiu bal-

Kartu su tuo yra daroma propaganda per Vokieti-dįson Seimo narys t " * 1 J" ’ ’’ ~ ‘
jos radijo stotis; skaitlingi agentai vaikšto po žmones, “Kada konstitucijonališ- lingas kratas ir užgriebi-i 
grasindami vėliau nužudyti visus tuos, kas nebalsuos kos durys atdaros 
T“ ---------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- n.-_
ti, kad kartais vienas dvaras sudaro rinkimų apylinkę.

bet pietų atstovai priešino- ko su kitais konstitucijos Atsakymas__Jeigu turi
si. Ir jau kuomet propor- skyriais. artimų giminių čion ir Fin-

IK Priėmimą landi jo j prašyk jų išpildy-
nOVa Už n ti afidavitus, pranešant,ti afidavitus, pranešant,

„ . , . .. , T“ . kad jie žino, jog tamstaI Kaip tik konstitucija bu-j Pirmas Kongresas, susi- vartojai abu vardus. jeigu
i galima-tai Pristatyk laiš-

~ kus, fotografijas, ir kitus 
panašius darodymus remti 
tuos afidavitus. Tamstos

gyrimui, tai baisi kova pra- mėn., 1789 m., kreipė dė- 
sidėjo už ir prieš jos prie- mesį į protestus prieš ne- 
mimą. ! pridėjimą Teisių Bylos. De-

44

šą teismą, draudė bereika- gavimo teisiu.
v • > j • x • i • z

_ ■ Kaip Jurgis VVashingto-
.... . r>- 1 - 1 4. - 4. • .. . ---- —--------- viso- mus, ir per sunkias kauci-.nas sakė taip ir įvyko,

uz vokiečių sąrasus. Rinkimų punktai taip susmulkm- kiems prįedams ir permai- jas. O valstybėms davė — Konstituciia 
ti. kad kartais vienas dvaras sudaro rinkimų apylinkę. noms aš tikiu kad bus j “teises, kurios konstituci- au 
Tai. be abejo, padaryta tam, kad vokietis dvarininkas o-ora Snio-n *rr>nn^<s nehuvo skirtom Tune- ““6CX,1L10' 1 / t 4- 4 r- - ger^’ JeiSu žmones priims jos neouvu skulos jung. nS savyje aprūpina tokias
galėtų kontroliuoti savo tarnus bei darbininkus. Is vi- kas jiems pasiūlyta,” ragi- Valstybėms”. Tas valsty- 
so to matyti kokioj atmosferoj ir kokį darant spaudi- no yvashingtonas 
ma ivvk«tn rinkimai ! ____

_________yra gyvas,
noms. aš tikiu, kad bus į “teises, kurios konstituci- augantis dokumentas, ku-

permainas, kokias žmonės 
randa reikalingas ir geisti
nas, pagal laiko reikalavi
mų. Originališkai priimta 
naudai keturių milijonų

so to matyti kokioj atmosferoj ir kokj darant spaudi- no Washingtonas. bėms leido įsteigti teismų
mą įvyksta rinkimai. Kiton pusėn, daug revo- ir apšvietos sistemas.

Paskutinėm dienom Klaipėdos magistratas išlei- liucijonieriškų vadų ir Ne- Nuo konstitucijos prie
do įstatymą, kuriuo draudžiama lietuviams įsigyti priklausomybės Deklaraci- mimo net 11 kitų priedų 
nuosavybėn sklypus. Klaipėdos miestas, gal būt vieniu- jos pasirašytojų stovėjo priimta, jie parodo sočia-. žmonta. štandien tarnauja 
telis pasauly, kuris turi beveik pusę viso miesto ploto prieš konstitucijos užgyri- liškus ir ekonomiškus išsi- tautai iš daugiau 129 000 
savo nuosavybėje. Supirktieji sklypai neužstatomi, jie Tarpe jų buvo Patrick vystymus įvykusius Jung. q0q apsaugodama demo- 
loib-nmi fucti Ynr\T'G? Q i nSrl 4 o xr4cjo lailrn ciounio •» •» ▼ ▼ ▼ __ zi  aimtmo * r o

šimtine- kratišką vardą ir pasilik
dama “čarteris žmoniškų 
teisių”.

Konstitucija parašyta 
klasiškoj aukščiausio teis
mo kalboje.

1938 metais įvyko ir vyk
sta įvairiausi minėjimai 
150 m. konstitucijos su
kaktuvių. FLIS.

laikomi tušti, nors Klaipėdoje visą laiką siaučia butų Henry, Richard Henry Lee, Valstybėse laike 
krizis. Vokiečiai visom priemonėm stengiasi sustabdy- William Paca ir Samuel A- čio ir pusės, 
ti Klaipėdos miesto augimą ir lietuviško elemento įsi- dams. Jų svarbiausias pa- Vienas iš svarbiausių 
galėjimą. i sipriešinimas buvo dėl to, priedų buvo priimtas 1865

Klaipėdai prisijungus prie Lietuvos labai sparčiai jog konstitucijonališkas m. kuomet % valstybių: 
išsivystė joje pramonė. Įsikūrė daug naujų fabrikų ir seimas visai nesvarstė ir užgyrė tryliktą priedą, už-j 
dabartiniu metu juose dirba virš 21,000 darbininkų.; nepridėjo Teisių Bylos. Jie baigiant vergiją.
Kadangi krašte nėra pakankamai darbininkų, tai dau- tikėio kad neužtikrinimas* 
gelis vyksta į Klaipėdą iš Lietuvos ir ten randa darbo,' asmeniškos laisvės gali 
bet vokiečiai visokiom priemonėm stengiasi jų apsigy- vesti prie įsteigimo centra- 
venimą krašte suvaržyti, mat bijo, kad tuo būdu jie iiZUotos valstybės, kuri ga- 
nesulietuvintų miesto. Ilgus metus apsigyvenusiems b būti tokiu pavoju žmonių 
Klaipėdoje neduoda jokių teisių ir kaip įmanydami laisvei> kaip pat Anglijos 
trukdo jiems ramiai gyventi ir dirbti. j viešpatavimas, kurį jie

Tai tokia liūdna yra lietuvių padėtis autonomi- £aįp sunkiai kovojo.
niam Klaipėdos Krašte. Tuo tarpu vokiečiai visam pa-į po aštrių kovų ir ginčų, 
šauly garsiai šaukia, kad jie esą skriaudžiami, perse- Delaware, Pennsylvanija ir 
kiojami. Čia kaip jau vokietys muša, vokietys rėkia. New Jersey užgyrė konsti- 
Vokietijos oficialūs asmens sako esą susirūpinę teisin- tuciją gruodžio mėn. 1787 
gu ir lojaliu Klaipėdos statuti vykdymu. Jeigu tai būtų m jr neužilgo keturios ki- 
tiesa, tai Klaipėdos Krašte viešpatautų ramybė, nes tos valstybės irgi užgyrė, 
Lietuva lojaliai vykdė ir vykdo statutą, ką parodė ir, bet jos reikalavo pridėjimo 
mūsų laimėtoji Haagos Tarptautiniame Teisme byla Teisių Bylos. Birželio mėn., 
dėl jo vykdymo. Deja, reikia konstatuoti, kad Klaipė-. 1788 m< New Hampshire 
dos vokiečiams rūpi kiti, nei lojalus statuto vykdymas, užgyrė įstatymą. Tai de- 
tikslai. Tą statutą bevykdant jau prieita prie to, kad vinta valstybė, ir tuoj kon- 
savo krašte lietuviai pasiliko posūniai, be jokių teisių, stitucija į ėjo galėn Jung. 
nors statutas jiems pilnai jas užtikrina. Klaipėdietis. Valystybėse.j nors statutas jiems pilnai jas užtikrina.

' Kitas, 14-tas, turi ypa
tingos svarbos svetimtau-, 
čiams. Jis paskelbė visus 
asmenis gimusius ir natu- 
ralizuotus Jung. Valstybė
se, kaipo piliečius Jung. 
Valstybių ir tų valstybių, 
kuriose jie gyvena. 1

Senatas pasilaikė visas! 
ypatingas teises, 1 
jam buvo pirma konstitu-. 
cijos teikiamos, bet 17-tas! 
priedas, užgirtas 1913 m. 
įvykdino svarbią permainą. 
Pirmiaus valstybių legis-l 
liatūros rinko senatorius,! 
bet po šio priedo priėmimo! 
kiekvienos valstybės žmo
nės rinko senatorius.

Kitas svarbus priedas 
priimtas 1920 m., kuomet

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Manant apsigyventi A- 
kuriosĮ menkoje, reikėtų kiekvie- 
—nam patapti Amerikos pi- 

' liečiu. Daugelyje įstaigų 
vra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras. nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.


