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sueina lygiai 16 metų kai 
Klaipėdos kraštas prisijun
gė prie Lietuvos. Lietuva 
atvaduotą kraštą, ypač 
uostą atstatė taip, kad 
šiandien jis žinomas visa
me pasaulyje. Klaipėdos 
uostas šiandien yra vienas 
iš gyviausių uostų Europo
je. Kaip praeityje, taip ir 
dabar vokiečiai nerimsta. 
Jie ir dabar nori Klaipėdos 
kraštą atplėšti nuo Lietu
vos. Mūsų visų pareiga pa
dėti Klaipėdos krašto lietu
viams pašalinti visus pavo
jus iš laukiu ių. Lietuvos 
vyriausybė privalo suburti 
visos mūsų tautos įžy
miausius vadus prie vals
tybės vairo, kad pašalintų 
visus vidujinius nepasiten
kinimus.

Pasaulinis Karas davė 
progą atgauti Lietuvai ne
priklausomybę 1918 m. Bet 
Klaipėdos kraštas pasiliko 
Europos Sąjungininkų 
kontrolėje, kurį jie atsky
rė nuo Vokietijos. Lenkija 
labiausia 
Klaipėdos 
Lietuvai, 
tuometinė 

ti Lietuvą sueiti į glau- UNIJOS DARBININKAI STATO 
džius oolitinius ir militari- UATAT TVT I R/IOIZVIZT A
nius santykius su Lenkija. Jx/A. 1 iVlVJK I
Jeigu Lietuva būtų sutiku
si tą padaryti, tai Klaioė- ....... ____________________ ___________-
dos kraštas būtų buvęs pri- — Unijos darbininkai, ku-inv, ir the Feenev Company 
skirtas prie Lietuvos. Bet ri daugelis šiais laikaisi ‘ ....................................
^uvos YY^YztlaLkė; neturi darbo’ matydami;

_ Rožan
čiaus parapijai turėti savo 

i dirbti
Mokykla jau stato

ma. Darbininkai be atlygi
nimo, iš pasišventimo dir
ba 12 valandų į dieną. Pa
rapijai reikės tik užmokėti 
už medžiagą. Daugumas 
darbininkų ir jų unijos va
das yra nekatalikai. Jie ap
galvojo, kad geriausis bū
das sulaikyti jaunimą nuo 
ištvirkimo, tai duoti jiems 
katalikišką išauklėjimą. Ir 
jie nutarė savo darbą tam 
tikslui paaukoti. Du kon-

priešinosi, kad 
kraštas netektų 
Lenkija ir 

sąjungininkė

i

•o.i

;•

Pulk. Jonas Budrys,
Lietuvos Generalis Konsulas Jung. Valst., Klaipėdos 
krašto vaduotojų vadas, kurio vadovybėje sausio 15 
d. 1923 m. sėkmingai baigtas Mažosios Lietuvos suki
limas.

Prel. Sheen Atsako Ispanijos 
Radikalų Atstovui

Aš noriu pasilikti 
ir kai kurie laisvas ir Amerikos pilie- 

reikalauja, tis.
■‘Antra sąlyga vra ta, kad

VVashington, sausio 12,—'siela. 
Komunistai 
protestantai 
kad Jungtinių Amerikos 
valstybių Kongresas leistų mane kviestu tie, kurie, 
parduoti ir siųsti karo gin- kaip atstovas sako, Ispani- 
klus Ispanijos radikalams- joje turi tikybinę laisvę, 
lojalistams. Prieš juos su- Atstove, tamsta, paprašyk, 
sidarė tvirta opozicija iš kad Madrido, Valencijos ir 
Katalikų ir daugelio pro- Barcelonos Katalikai vys- 
testantų, kurie nrašo, kad kūnai ir klebonai mane pa- 
Amerikos vyriausybė ir kviestu anlankyti jų para- 
toliau laikytųsi savo nusi- oi jas. Aš žinau kur yra tų 
statymo, ir kariaujančioms miestu vyskupai ir kuni- 
tautoms ginklų neparduo- gai ir tamsta žinai.
t” ir neleistų ki ten vežti, dytieji pakvietimu nesiun- 
Susidarius tokiam pasi- čia: nukryžiuotieji laiškų 
priešinimui iš Kataliku pu- negali rašyti; sušaudyti ne
sės. Ispanijos radikalu ats- gali ištiesti kvietimo ran- 

Dr. De Los Rios, kos. Jei radikalų Ispanijoje 
pareiškė, 'Ta tikybinė laisvė prašau

Nužu-

Klaipėdos krašto patriarchas Martynas Jankus. Jis 
vaduojant Klaipėdos kraštą buvo Mažosios Lietuvos 

■jos Gelbėjimo Komiteto Pirmininkas.

; traktoriai, the Poe Compa-

si tvirtai ir nenorėjo eiti į reikalingumą ’ Šv. 
jokius rysius su Lenkija.
Klaipėdos kraštas Paju$°i mokyklą, pasisiūlė 
pavojų. Prasidėjo judeji- dvkai ---- ''
mas. Sausio 9 d., 1923 m. 
to krašto lietuviai sudarė 
Šilutėje Mažosios Lietuvos 
gelbėjimo Komitetą, kurio 
priešakyie atsistojo Mar
tynas Jankus. Jurgis Stre- 
kys, Jurgis Lėbertas, Vi
lius Šaulinskis ir Jurgis 
Bruvelaitis. Tą pačią dieną 
jis paskelbė atsišaukimą į 
gyventojus, kad krašto 
valdžią ima j savo rankas.

Sausio 10 d., 1923 m. vi
sas kraštas pasidavė nau
jai valdžiai. Prancūzų oku
pacijos kariuomenė laikėsi 
tik Klaipėdos mieste ir jo 
apylinkėje. Jono Budrio, 
dabartinio Lietuvos Gene-, 
ralinio Konsulo New Yor-' 
ke, vedami sukilėliai sau- 
šio 11 d. pasiekė Klaipėdos Jį£k uniios^cfČ . ......
miestą, p. Jonas Budrys. ninkį Homer Marti£ iš n aH n m n o icttayi rrr i nu Im v 7

nijos Nr. 51, pašalino visus
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RUSIJOS DARBININKAI 
SUKILO

Lietuvių Kalba Gujama Iš 
Klaipėdos Krašto Mokyklų

tovas,
\Vashingtone,
kad Ispanijoje, kurią jis man įrodyti. Lai vyskupai 
atstovauja, vra mina tiky- iš tenai atrašo. Kodėl tiek 
binė laisvė. Jis sakė: “Aš pasipiktinimu sukelia Vo- 
kviečiu Katalikų vyskupus kietijoje žvdu spaudimas, 
ir vadus važiuoti į Ispaniją o nesukelia protestų prieš 
ir persitikrinti”. daug žiauresnius Katalikų

Ispanijos radikalų atsto- persekiojimus Rusijoje ir 
vui De Los Rios gražiai at- radikalų Ispanijoje?” 
sakė prelatas Sheen. Jis Tie, kurie reikalauja gin- 
sakė: “Aš priimsiu atstovo klų Ispanijos radikalams 
pakvietimą važiuoti į radi- yra komunistai,____ ________ ; pakvietimą važiuoti į radi- yra komunistai, arba ko- 

sausio 12 _  kalų valdomą Isnaniją, bet munistų įtakoj. Yra mela-
Daily Express su dviem sąlygom: -

—. * • — • * 4 Di <-» 1 T O /T V>n rl

Londonas, 
I Laikraštis 
I praneša, kad Leningrade į- 
vyko didis darbininkų su- - - _
kilimas prieš vyriausybės -ketų mano keliones įslai- Rusijoje, 

į nau jai išleistus įstatymus, 
kuriais reikalaujama iš.n? vienam 

mokyklą pastatyti iki uni- Klaipėdos Krašto mokyk- darbininkų daugiau pa
jos darbininkai nepasisiū- lose dėstomąją kalbą nu- dirbti už mažesnį atlvgini- 

statvs tėvų noru. Ankščiau mą. Stalino polici ja Lenin- 
mokyklose buvo privalo-, grade suareštavo 473 dar
nias abiejų kalbų, lietuvių bininkus, kurie išdrįso pa-' 
ir vokiečių, mokymas. Ži-( reikšti vyriausybei protes-| 
nant vokietininkų vartoja- tą. 
mas priemones ir abejoti į --------------
netenka, kad tėvu -noras” i Anglija Pritaria Prancūzijos j 
bus tik vokiečių dėstomoji a. . . .
kalba. Kol mokyklose buvo, NUSISTflTymUI
mokomos abi kalbos, taip; ----------
pat ir mokytojai turėjo .jas j Paryžius, i 
mokėti. Dabar Direktorija Prancūzijos užsienių

duoda dykai sunkvežimius 
suvežti medžiagą; arkitek- 
tas E. Manning dykai pa
darė mokyklos planus. Pa
rapijai nebuvo galimybių mis išleido įsakymą, kad

Klaipėda, sausio 12 d. — 
Direktorija šiomis dieno-

: "”stė sakyti, kad radikalų
"Pirma, kad radikalų Is- valdomoje Ispanijoje vra 

panijos vyriausybė nemo- tikybinė laisvė. Jos nėra 
— - - " ' , nėra Ispanijoje,

dų, nes jie užmokėjo kelio- Ispani jos karą sukėlė Ru- 
Amerikos kon- sijos bolševikai, kerštingi 
ir jis dabar Katalikų Bažnyčios prie-presmonui i

jiems priklauso kūnu irisai
lė į pagalbą.

Rusijos Bolševikai Kerštu 
Atsilygins

Maskva, sausio 12, — Ru
sijos bedieviai bolševikai 
prašo Stalino išleisti įsa
kymą, kuriuo už kiekvieną 
nukentėjusį kitose šalyse 
bedievį bolševiką Rusijoje 
būtu atkeršyta kunigams.

IŠVARĖ KOMUNISTUS IŠ 
UNIJOS VADOVYBES

Detroit, Mich. — Sausio
12, — Automobiliu darbi- 

i. CIO pirmi-
norėdamas išvengti aukų, 
sukilėliu vadovybės vardu 
pareikalavo, kad Prancūzų 
komisaras įleistų sukilė
lius į miestą ir perspėjo, 
kad priešinau atveju jis 
pradės karo veiksmus. Abi 
pusės ruošėsi mūšiui. Su
kilėlių štabas buvo Gindu- 
liuose. Sausio 15 d. 3 vai. 
ryto sukilėliai užėmė Sen
dvarį, paėmė į nelaisve ke
liolika prancūzų kareivių,, 
tarp jų vieną leitenantą 
karo ginklu, ir veržėsi i 
miestą. Pasitraukę į pre
fektūrą, prancūzai 1923 m.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

sausio 15 d. 12 vai. pasida
vė ir buvo sukilėliu nugin
kluoti. Neapsėjo be žmonių 
aukų iš vienos ir kitos pu
sės.

Didžiosios santarvės 
stybės (Anglija, Praneūzi-j 
ja, Italija ir Japonija) savo 
aktu 1923 m. vasario 16 d. 
legalizavo Klaipėdos kraš
to prijungimą prie Lietu
vos. 1924 m. gegužės 8 d. 
pasirašyta Klaipėdos Kon-i 
vencija. Tokiu tai būdu da-l 
linai atitaisyta mūsų tau
tai padarytoji istoriškoji 
skriauda.

Šiame “Darbininko” nu
mery j talpiname vaizdus iš 
Klaipėdos krašto ir straip- 

1 snius, kuriais minime to 
krašto atvadavimo sukak- 

itį.

komunistus vadus. Homer 
Martin pareiškė, kad ko
munistai, užėmę uni jos va
dovybę, ardo darbininkų 
uniją, sukeldami darbinin
kuose nuolatinį nepasiten
kinimą ir nesilaikydami su 
'darbdaviais padarytos su- 
; tarties.

KARDINOLAS PROTESTUOJA 
PRIEŠ LENKIJĄ

______
Breslau, Vokietija, sau

sio 12, — Kardinolas Ber- 
Itram pasiuntė Vatikanui 
Į protestą prieš lenkus, ku-| 
‘rie iš Teschen apskričio iš-;

sausio 12, — varo čekus katalikų kuni- 
------------------------------------------------ ------------------------------------ ----------------------------------------j— —lų rei- gus ir atsiunčia savo tau- 
nanaikino mokytojams lie- kalų ministras Georgės 
tuvių kalbos patikrina- Bonnet pareiškė, kad An- 
muosius egzaminus. Vadi- glija pilnai pritaria jo Vai
nas. iš Klaipėdos Krašto džiai neatiduoti kolonijų I- 
mokvtoiu lietuviu kalbos talijai. Jeigu Italai pultų 
mokėjimo nebebus reika-latimti Prancūzijos valdo

mas kolonijas Afrikoje, 
Anglija stotų Prancūzijai 
į pagalbą prieš Musollini.

laujama.
—

Reikalauja Katalikų Tikybos 
Pamokų

Laong, Samar, Pilipinų 
Sala, sausio 12. — Žymus 
miesto gyventojai ir valdi
ninkai pasiuntė prašymą 

val Anglijos Valdininkas Aukš-
tina Popiežių

Atsistatydino Senoji 
Direktorija

Sovietų Rusija Tariasi Su 
Lenkija

Varšuva, sausio 12, — 
Lenkijos vyriausybė lau
kia atvažiuojant sovietų 
Rusijos komisaro Litvino-tos dvasininkus. Kardino

las prašo Vatikano įsakyti, *“*~*jv~ ------ .
lenkams grąžinti čekus ku- vo- Lenki ja nori sudaryti 
nigus.

I

Neumanas Organizuoja Klai
pėdos Vokiečių Smogikų 

Dalis

Drekvbos sutartį su Rusi ja 
ir apkalbėti tų valstybių 
santykius.

Naujasis Lietuvos Pasiunti
nys Lenkijai Išvyko Į Pas

kyrimo Vietą

Klaipėda, sausio 7 d. se- f................
noji Baldžiaus Direktorija panašias į nacių

Kataliku vyskupui, kad jis atsistatydino.___________ ■ (Sturm Abteilung.)
parūpintu vienoles seseris 
ar brolius mokyti čia vai- 

jkus. Tėvai ir kaikurie val- 
sausio 12, — dininkai vra labai nepaten-

_______ Ll-.-l 2_'__ miesto 
Belisha mokyklų auklėjimu.

Klaipėda, sausio 12 d. —
Gyvulių gydytojas Neuma
nas steigia Klaipėdos Kra
što vokiečių smogikų dalis, ko Varšuvon naujasis Lie-

SA tu vos pasiuntinys Lenkijai 
Dr. Šaulys.

Kaunas, sausio 6 d. išvy-

Londonas,
Anglijos valdžios karo se- kinti dabartiniu 
kretorius Hore - T 
pasakė: “Ne tik katalikai, ------------
bet ir kitu tikybų išoažin- Hitleris Taikosi Kontroliuoti 
toiai vra dėkingi Pomeziui 
Pijui XI ir Katalikų Bažny
čios vadams už iu drąsius 
blogybių pasmerkimus ir 
nurodymus tikrojo kelio. 
Kiekvienas amžius turi sa
vo kankinius ir ižvmius va

ldus. Mūsų amžiaus drą- 
, siausis vadas yra Popiežius 
(Pijus XI”.

Lenkiją

v •

Darbininkų Radio Programa

Berlynas, sausio 12, — Iš 
Hitlerio pasitarimų su 
Lenkijos ministru Becku. 
Vokietijos vadai spėja, kad 
Hitleris labai nori ati
traukti Lenkiją nuo Rusi
jos ir paimti ją savo kon
trolėm

šeštadienį, sausio 14 d., 2 vai. po pietų iš radio sto
ties WCOP, Boston, vėl turėsime progą klausytis gra
žių lietuviškų dainų, muzikos ir kalbų. Programą išpil
dys Šv. Petro lietuvių par, (So. Boston) Radio Grup£r 
vadovaujant muz. Rapolui Juškai. Trumpą kalbelę' 
pasakys kun. Pauliukas, O. P.

Kuniųas Reikalauja Geres
nių Namų Žmonėms

Chicago, III. sausio 12. — 
Kun. Joseph Eckert. reika 
Jauja valdžios pastatyti ge 
Tesnius gyvenimui namus 
negrams.

■r - 'W vinBO

>s krašto sukilėliai prieš 16



Penktadienis. Sausio 13. 1939

ĮVAIRIOS ŽINIOS
MILIJONAI RUSIJOS KALĖ

JIMUOSE
__________ «>—

Budapeštas. Austrija. —' 
Sausio 12. — Sovietų Rusi
jos sąrašas rodo, kad tenai 
yra 140 koncentracijos 
stovyklų — kalėjimų, kur 
kaliniai yra priversti dirb
ti sunkiausius darbus. To
kiuose kalėjimuose yra 
kankinama 6.500.000 žmo
nių.

Ispanijos Haciooistai 
Užima Katalonijos 

Kraštą

Dideli Lietuviu Laimėjimai 
Vilniaus Krašto Savivaldybių 

Rinkimuose
Vilnius, sausio 12 d. — 

Šiomis dienomis paaiškėjo, 
kad Vilniaus Krašto savi
valdybių rinkimuose iš
rinkti 235 lietuviai. 67 len
kai ir 4 gudai. Šie duome
nys dar nėra galutini.

Hersdaye. sausio 12. 
Franco kariuomenė 
sunkumų užima naujas 
vietas Katalonijoje. Ispa
nijos radikalai visuose 
frontuose pralaimi. Pabė- 
p-e iš radikalų kareiviai, 
praneša, kad žmonės mel
džiasi ir laukia, kad Fran
co greičiau laimėtų karą. 
Sako, kad Ispanijos radi
kalai - lojalistai žmonėms 
leistų. tai jie pereitų į 
Franco pusę.

i

Rumunijos Katalikai Susi
rūpinę Ateitimi

Londonas. sausio 12. — 
Apie du milijonai vengrų 
Katalikų gyveną Rumuni
joje yra didžiai susirūpinę 
Karaliaus Karolio nusista
tymu. Katalikų laikraštis 
Memzeti Ujsag 
policija ir kareiviai gink
lais grąsina katalikams ir 
verčia juos atsižadėti savo 
tikėjimo. Laisvamanių lai
kraštis Magyarorszag pra
neša, kad keletas katalikų 
kunigų jau buvo suareš
tuota ir du laikraščiai su
laikyti.

2

Naujoji statyba Klaioedos krašte, kur apsievvena lietuviai darbininkai

Žydų Laikraštis Už Sovietų 
Rusiją

New York. sausio 12, — 
Žydų leidžiamas laikraštis 
“Nailebn”, "labiausia išsi
platinęs žydų laikraštis pa
sauly”. savo leidiniuose sa
ko: "Visi taikos mylėtojai, 
stokite ginti Sovietų uni
ją”. Kitoje vietoje vėl sa
ko: "Milijonai pasaulio 

rašo, kad žmonių turi šaukti kraujo 
ištroškusiems militaris- 
tams: "Nelieskite Sovietų 
unijos”. Kun. Coughlinas, 
Sočiai Justice laikraštyje, 
Nr. 2. vol. 3A. sako, kad 
toks žydų laikraštis labai 
kenkia patiems žydams.

Čekoslovakijos Gydytojai 
Sudarė Sąjungą

"Maisto" Kaltinamieji 
Nubausti

Praha. Čekoslovakija. — 
Sausio 12. — Katalikai gy
dytojai susirašė i sąjungą. 
Gydytojų sąjungos tikslas 
yra paskatinti visus gydy
tojus laikytis Katalikų 
Bažnvčios nurodymų savo 
profesijos praktikoje.

Kaunas — A.peliaciniai 
Rūmai, gruodžio 19 — 22 
d.d.. 1938 m. svarstė “Mai
sto” bylą ir paskelbė spren
dimą. Buv. "Maisto” fabri
ko Tauragėje direktorius 
Antanas Pranculis nubaus
tas trim metais s. d. kalėji
mo. Petras ir Konstancija 
Lapenai — vieneriais me

stais lygtinai. Iš Antano 
Pranculio ir Petro ir Kons
tancijos Lapenų nriteista 
"Maistui” 34.098 litai 80 

o iš visų solidariai dar 
1329 litai.

Kaunas. Lietuva — Įžy
musis mūsų dainininkas- 
artistas Kipras Petrauskas* 
ir Staškevičiūtė vyksta i et., o 
Maskvą gastroliuoti. Šias 
gastroles rengia Lietuvos 
— SSSR tautų kultūrinio 
bendradarbiavimo draugi
ja.

Tautininkų Sąjungos Pirmi
ninku Paskirtas Mironas

Vilniaus Lietuvių Varpo 
Choras Grižo Į Vilnių

Kaunas, sausio 11 d. Vil
niaus lietuvių Varpo Cho
ras išvyko į Vilnių. Jis bu
vo Lietuvoje priimtas su 
didžiausiu nuoširdumu. 
Koncertavo Kaune, Klai
pėdoje ir dar keliuose pro
vincijos miestuose. Visuo
se choro koncertuose buvo 
tiek lankytoju, kad jie ne
tilpdavo į sales.

f

J. V. ATSTOVAI NUMATO 
KARĄ EUROPOJE

__________________ cI

SOV. RUSIJA, LENKIJA IR į kiškai 

LIETUVA
kameroj, nuo ko susidaro 
nepakenčiamas oras. Val
gyti duoda vakare suplė
kusių kruopų ir duonos 
(kažkokia negryna — su 
šiaudais). Rytą kava ir to- 

• kia pati duona. Adminis
tracija vokiška, dažnai 

1 skamba “Heil”. Lankytojai 
dažnai mato verkiančius 
kalinius, bet jie bijosi pa
sakotis savo padėties.

i, nukreiptas prieš1 
Prahos vyriausybę.

Dvylika kitų pasienio
1 stočių varys antihitlerinę

l?.”:??’’.rŠ'oŽmaS,abe: propagandą vokiškai.
i Sovietų valdžia Ukraino-

-............... - i je paskelbė, jog už čekų ra
dijo klausymą, gyventojai 

j bus baudžiami ligi 20 metų 
I kalėti. Naujasis GPU šefas 
Berija lankosi Kieve ir su 

| vietos GPU viršininkais ta- 
iriasi, kaip užslopinti uk- 
irainiečių sąjūdį.

Naujųjų Sovietų radijo 
j stočių pastatymas Mask-

m

gerėjančius SSSR — Len-; 
kijos santykius ūkinėje 
plotmėje, politinę jų pusę 

! apibūdindamas šitaip by-' 
loja:

“Politinėje plotmėje Mas
kva tegali tik sveikinti ir 

' skatinti Varšuvos ir Kauno 
savanorius ka- santykių atslūgimą. SSSR 

Dabar Anglijos santykiai su Lietuva visa- 
narys Mr. Diek- ja bUVo puikūs. Tačiau

Radikalu Ispanija Neišlei
džia Svetimšalių Kareivių
Londonas, sausio 12, — 

Radikalų Ispanijos vadas 
Senor Negrin, rugsėjo mė
nesy buvo pareiškęs, kad 
jo valdžia išleis visus sve
timšalius savanorius ka
reivius, 
valdžios i

Šventosios uosto praplė- son, pagal laikraščio Uni- Maskva pabrėžia kad 
timui vienas ,—----------- f »
Prancūzijos 1 
rengiasi pasiūlyti Lietuvai kius nusiuntusi į Valenci- . ,v ....
didelę paskolą. ją du didelius laivus išve- ginče dėl Vilniaus.

-------------- žimui tūkstančius svetim- Paskutiniojo krizio tarpi
Lietuvos Finansų minis- šalių kareivių, bet laivai Lietuvos ir Lenkijos metu 

terija nutarė uždrausti im- sugrįžo tušti, Ispanijos ra- SSSR atkreipė Lenkijos 
portuoti į Lietuvą bažnyčių dikalų valdžia kareivių ne- dėmesį į tai I ‘ - - - •
varpus, nes esą juos jau išleidžia, nors pagal sutar- lLietuvos nepriklausomybė ža lietuvių" Krašto policija : neprikiausomybės kovose, pas- nus.hed.nU Uetu- t.esturėję~ išleist. .k. įr teritorini^ntegraluI^s::^“ Xtoja tortūrS
—2------------------------------Išmetu. , sgsR patar. Lietuva. u.,suka p_tus JandikauIįus |

JUNG. VALSTYBIŲ PROKU-
RŪRAS MURPHY ĮSAKE PA- sdiplJuadt^ ž‘nia>-pa«°J

DARYTI KOMUNISTU, NACIŲ santykius su kaimynine’
T 7 * Lenkija, tačiau kartu Len-

VEIKLOS TYRINĖJIMĄ įkijai nurodė, kad dar ne-j 
v 47 ! normalesni yra jėgos me- i

n r . ... ... Modai, kurių griebėsi Len-VVash.ngton, D. C. saugiojo mirt, uz savo tikenmą. ky 4 adėčiai ištaisytr.
12—Naujasis Jung. Vals- .Katalikų Bažnyčios misio-į _ j

tybių Attorney General nieriai nesikiša į politinius Į Šitą oficiozinį paaiškini- 
Frank Murphy, susipaži- reikalus, bet tik rūpinasi mą išvilkę iš diplomatinės 
nes su Dies komiteto 40, žmonių f * ‘ '
G00 žodžių raportu, Į 
Teisingumo Departmentui saulinė religija.

•Aashington, D. C. sausio 
12. — Jungtinių Amerikos 
valstybių atstovai, Kenne- 
dy Anglijai ir Bullitt Pran
cūzijai pareiškė, kad Euro
poje taika neužtikrinta; di
džiosios valstybės smar
kiai ginkluojasi ir šių me
tu pavasary numatomas 
didysis Europos karas.

i

v •

Lenkijos Švietimo val
džios įsakymu Vilniaus 
Vyt. Didžiojo gimnazijai 

ra71„P^eŠtu°voP"’
d Lietuvai kius nusiuntus, i Valenci- 'aikęs kunos nurs puses ruhhų. _________ cine Vytauto Didžiojo gim-

nazija ir licėjus su dėsto- 
Klaipėdos Kalėjime mąja lietuvių kalba Vilniu- 

----------- je.
Dar prieš rinkimus Klai-’ --------------

kad jai rūpi .pėdos kalėjime buvo nema- - kari_ų’ dalyvavusių

Vasario 22 d. š. m., (Jurgio Washingtono gimta- 
dienyj), Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų Seimelis į- 

, gausi- vyks Šv. Kazimiero liet, parapijos salėje, 41 Providencc 
šitokį pade- St., Worcester, Mass.

: Seimelis prasidės iškilmingomis pamaldomis ir po

ir krašto gerove.:frazeologijos rūbo, 
įsakė Katalikų religija yra pa- me maždaug šilu* 

_■ Katalikų, ties pavaizdavima* _ 
Ta raportą peržiūrėti ir misionieriai yra pasižvmė-; Sovietu Rusija džiaugia- pamaldų tęsis dienos programa. Pakviesti ir kviečiami

Kaunas, sausio 5 d. Įvyko 
metinis Tautininkų Sąjun
gos atstovų suvažiavimas. 
Sąjungos Pirmininku pas
kyrus kun. Mironą, buvęs 
pirmininkas Tūbelis iš
rinktas Garbės Nariu.

Prasidėjo Nepaprastoji
Seimo Sesija

Kaunas, sausio 10 d. pra
sidėjo nepaprastoji Seimo 
: sesija.

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLaND 

COKE ŠIANDIEN on the
Price

PROTECTION PLAN

j L

Dėl Skubaus Patarnavimo 
Šaukite

A KO*ef«s r»OOUCT

STETSON
FUEL CORPORATION

So. Boston, Mass.496 First Street,
Tel. SOUth Boston 1540

patyrinėti ar nėra komu-Ję savo pasišventimu ir įš- 
nistų, nacių ir kitų “istu” tikimybe”.
organizacijų veikloje kri- ---------------
minalio nusikaltimo Tyri- gen franco KariUOmenė 
nejimas. praneša preziden
tas, bus sujungtas su kam
panija prieš šnipinėjimą
Jungtinėse Valstybėse

Mr. McMahon, prokuroro

Užėmė Montblanch
i

Į si. kad lietuvių — lenkų | referentai, kurie kalbės bei skaitys įvairiomis temomis 
krizio metu aiškiai neparo-! neilgus, bet turiningus referatus.
dė savo pozicijos: dabar ji 
drąsiau gali eiti su Lenki-i

Į ja politinėn draugystėn, ką ir celebrantą bei pamokslininką numatys ir kviečia 
kurios reikalauja bendri Šv. Kazimiero par. liet, klebonas kun. Augustinas Pet-

Tvarka nustatyta maždaug sekanti:
9 vai. ryto, iškilmingos Šv. Mišios. Pamaldų tvar-

Hendaye. Prancūzijos-Is- pavojai. Antra vertus, So- raitis.

Murphy asistentas, pareiš- ~ GeP_- Franco kariuome-į Lietuva artėja su Lenkija, bo
manijos rubežius. sausio 12 vjeįams gera irtai, kad

kė. kad jeigu tyrinėjimas 
parodys. kad kuri nors or
ganizacija arba nariai yra. 
nusikaltę kriminaliai, tai 
bus iškeltos bylos nusikal
tėliams.

—

Jung. Valstybių Attorney 
; General Frank Murphy, 
buvęs Michigan valstybės 
gubernatorius, yra septin
tas katalikas prezidenti
niame kabinete. Dabarti
niame prezidento kabinete 
yra du katalikai, būtent,’ 
Attorney General Murphy

nė užėmė miestą Mont
blanch ir žygiuo ja į Tarra- 
goną. Radikalų kariuome
nė pavojuje, nes ją baigia 
apsupti gen. Franco karei
viai.

I

nes tas mažas kraštas, 
šiaip ar taip, bus reikšmin
gas busimajame reicho su
sidūrime su SSSR ir Len
kija. XX.

Chamberlain Pas Mussolinį
Roma. Italija, sausio 12 

Anglijos premieras
i ! j
t
I į
I

I
d • —
Chamberlain atvyko čia 

i tartis su premjeru Musso- 
lini Europos reikalais. Spė
jama, kad Chamberlain 
nerkalbės Mussolinį, kad

Tarp Prahos Ir Maskvos Pra
sidėjo Radijo Karas
IR VIS DELTOS 

UKRAINOS!

Lenkų laikraštis “IKC” 
praneša, kad Ukrainoje

t

3)

4)

Attorney General Murphy iis otsisakvtij nuo reikalą i r’10-11'300 ’ir Postmaster General Far- J Sovietai pastatė 8 naujas
ley.

vimo kolonijų iš Prancūzi
jos.

Stu-

10:30 vai. ryto atidarymas Seimelio ir pradžia dar- 
programos.

12 vai. pietūs.
1:30 vai. po pietų prasideda antroji sesija.

REFERATAI ir REFERENTAI:— 
“Religija ir Politika”,—Adv. B. Sykes (20—30 min.) 
“Lietuvės Katalikės Moters Veikla”, Mok. L. Šukiū- 

tė (10—15 minučių).
“Ar Įmanoma Lietuvybė Be Lietuvių Kalbos” 

dentas Antanas Skirius (20—30 minučių).
“Prof. Dovydaitis — Spauda — “Darbininko” Reika

lai”, — Kun. K. Urbonavičius (20—30 minučių).
5) “Vilnius ir WS”, — A. F. Kneižys (10—15 minučių).
6) Rezoliucijos.
7) Diskusijos. (Diskusijos galės būti po kiekvieno re

ferato skaitymo bei pranešimo. Seimelis galės pa
keisti sulig savo nuožiūros, kas tik bus reikalinga). 
Visos katalikiškos idėjinės ir pašalpinės bei baž-radijo stotis, kurios turės Į Visos katalikiškos idėjinės ir pašalpinės bei baž- 

nustelbti čekoslovakų ra-; nytinės draugijos ir kuopos prašomos išrinkti kuodau- 
Jaoonu Vvriausvbe Aukština lalravnnkAiulnn_Nuv». d‘j° stotis- Mat- paskuti-jgiausiai atstovų iš visos Naujos Anglijos kolonijų į Ita- « . . JaKaVOniS Apalpo T1UV6Z niuoju laiku čekų radijo talikų Seimelį, kuris įvyks, kaip minėta vasario 22, (Pe-

stotys pradėjo transliuoti lenų dienoj), Šv. Kazimiero par. (Worcester, Mass.) 
specialią programą ukrak salėje. Seimelis bus vienas iš įdomiausių. Bus svarsto-

Katalikų Misionierius
Nagoya, Japonija, sausio Brockton, Mass. — $au-! nietiškai,'nukreiptą prieš; mi gyviausi mūsų veiklos klausimai. 

12. — Laikraštininkai už-šio 11 d. vakare Matas Ja- - - - ‘ —................... ------ v-,
klausė Japonijos vyriausy- kavonis, 60 m. amžiaus, sė-j 
bes. kodėl jie aukština Ka- dėdamas virtuvėje prie šil- 
talikų Bažnyčią ir misio-,to vandens šildytuvo apal- 
nierius. Vyriausybė atsa- po ir, policija sako, kad jis 
kė: “Mes negalime nepri-’Greičiausia griūdamas at- 
nažinti Katalikų Bažnyčios^suko gasą. Policija_jį at-

, didžios įtakos, 1
čios. kurios tikintieji nebi- tono ligoninę.

tas Ligoninėn

Sovietų Rusiją.
Naujosios Sovietų radijo 

stotys veiks tomis pat ban
gomis, kaip ir čekoslova
kų. Jos turės trukdyti an- 
tisovietinę čekų propagan- 

tos Bažnv-j^aivino ir nuvežė į Brock-dą, o taip pat transliuos 
’• ---- .propagandines kalbas če-

I

Į Seimelį kviečia rengėjai: Lietuvių R. K. Federa
cijos Naujos Anglijos Apskričio Valdyba ir klebonas 
kun. Augustinas Petraitis.

Kun. A. Petraitis, Šv. Kazimiero liet. par. klebonas 
Antanas Zaveckas, Pirmininkas

Jonas Kumpa, Vice-Pirmininkas 
Andriejus Pinelis, iždininkas 

Benediktas Jakutis, sekretorius.
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Dzieržinskis, Jagoda, Ježov — trys pasibaisėtini 
slaptosios sovietų policijos viršininkai jau likviduoti. 
Dzieržinskis pats pasimirė, Jagoda buvo nugalabintas, 
Ježov dar gyvas, bet laukia tokio pat likimo. Pirmieji 
du lenkai, trečiasis rusas. (Charakteringa, kad lenkai 
eina pačias žiauriausias pareigas sovietų vyriausybėj). 
Prie Dzieržinskio slaptoji policija vadinosi čeką, arba 
črezvyčaika. Ta įstaiga dėl savo aziatiško žiaurumo įsi
gijo tokį pasibaisėtiną vardą, kad Leninas jį pakeitė 
GPU — neva tai generalinė politiška įstaiga. Vardas 
pasikeitė, bet dalykas liko tas pats. Kaip Čekos, taip ir

KIBIRKŠTYS
Karpatuose Kiek laiko atgal sovietų Rusi

jos komunistinė - socialistinė 
valdžia išleido dekretą, kuriuo į- 
sako visiems darbininkams tu-

ninko, jeigu tik jis kuo nors ne
įtiks komisarui darbdaviui.

Dar rašalui nenudžiūvus nuo 
minėto dekreto, kaip štai maši
nų - statybos industrijos komi
saras išleido naują dekretą, pa- 

. gal kurį darbininkai verčiami 
: padaryti daugiau darbo ir už 
j mažesnį atlyginimą. Kaip žino
me, tas atlyginimas ir ligšiol 

į buvo tik kaip beširdžio žmogaus 
'numestas skatikas elgetai. Dar
bininkai badauja ir be laiko 
miršta.

Sovietų valdžia ne tik padau
gina darbą, nukapoja algas, bet 
taipgi nukapoja užsitarnavu
siems darbininkams pensijas, 
panaikina, neišdirbusiems metų 

1600 paskutinį kąsnį atima nuo darbi-, laiko, darbininkams atostogas.
—

vokiečiais. Savų inteligen
tu ctnlro Tu t oi i crztn t o a vroilz 

tik kunigas. Retai padeda
mas ukrainiečio mokytojo 
ar daktaro mėgino atsis
pirti svetimiesiems. Pusė 
ukrainiečių — beraščiai. 
Jaunoji karta su dideliu 
užsidegimu griebiasi mok
slo.

Karpatų Ukrainoje 725' w. . . lai Uduuzidvuh įair.ų urniria.-!,
tūkstančiai gyventojų. Že- kurj jr ga]j išleisti tik komuniz- 
mės plotas siekia 12 tūks- mo _ socializmo vykintojai. Dar- 
tančių kvadratinių kilo- bininkas yra ne tik vergas, kad 

IŠ Šito ploto ven- dirbtų už duonos kąsnį, bet ir tą

(Iš prof. K. Pakšto 
paskaitos)

Štai kaip poetas Maironis 
surišo dviejų tautų likimą, 
šiandien Lietuva laisva, gi 
Karpatuose dar tebeina 
kova dėl laisvės. Slavai 
mums yra artimi ir todėl, 
kad mes juos anais laikais 
valdėme per 600 metų. Ta
da Lietuvos valstybę, pa
gal mūsų istorikus, sudarė 
90''■< slavai ir ukrainiečiai. 
Lietuvos valstybės geogra
finis centras buvo Kijevo metrų, 
miestas. Pusiaukelis tarp grai atsiplėšė sau 
Palangos ir Odesos. Odesą kvadratinių kilometrų. Ta- 1,1 ~~ 1
išvaldėme 90 metų, o Kije- me plote paėmė geriausius auginama vynuogių, atbū
vą 200 metų. miestus ir pačią sostinę.

Dabartinė Karpatų Rusi- - -- - - - -- ■
ja arba Ukraina iki pat Di
džiojo karo per 1000 metų 
buvo valdoma Vengrijos.

Jau senais laikais ukrai
niečiai kėlėsi per Karpatų

tų stoka. Inteligentas veik retl knygutes> ku^,ose bus i^y-Į
Ir i r J n W r\l »"> 1 lj’ Z\ O t I t Z t 1ta kiekvieno darbininko atleidi

mas nuo darbo ir priežastis at
leidimo.

Vadinasi, industrijos ar pra
monės bosai arba kaip juos ten 
vadina komisarai, supykę ant 
darbininko, galės įrašyti, ir įra
šys, tokių baisių darbininko 
“nusikaltimų”, kad tas darbinin
kas kitur darbo nebegalės gauti.

Tai baudžiavos laikų dekretas.

' Rusijoje nėra dekreto, kuriais į- 
: sako darbininkams nešiotis 
knygutes, į kurias būtų įrašomi 
darbininkų “nusikaltimai”, kad 
komisarai neverčia darbininkų 
padaryti daugiau darbo ir už 
mažesnį atlyginimą? Neužtenka 
pasakyti, kad “Darbininkas” 
skleidžia “išmislus ir melus”, 
reikia faktų.

zų ir vaisinių medžių. 
Ūkiai nedideli.

1 ha — 20'i
5 ha — 50 G
10 ha — 16G
30 ha — 7%

Virš 30 ha—1ĮG 
Bet pastarieji 
žydų ir vengrų rankose, 

toriams užplūdus Rusiją, proletarų, padienių darbi- Mineraliniai turtai yra ne- 
_, __ - _ • y v w v • • i • 1  T _ *   _ i • • J * J — 11 T~> — „ J — L-1 '

miestus ir pačią sostinę.
i

Religiniu atžvilgiu: dau
gumoje greko katalikai — 
unijotai, 10% provoslavų, 
15% žydų ir 10% katalikų.

Ūkis. 66% žemdirbių. 
GPU uždavinys yra vienodas: špionažas, areštai, kan- kalnus ieškodami sauges- Lietuvoje yra 79 < zemdir- 
kinimai ir mirtis. Slaptoji policija valdo visą sovietiją. 
Prieš ją dreba ne tik eiliniai piliečiai ir komisarai, rau-f - . . ,. . .... ,- D . .,
donosios armijos generolai ir feldmaršalai, bet ir pa-J>e ^gte bėgo 1 Uzkarpatj. ninku, kūne negalima pn- dideli. Randama blogesnes 
čios policijos viršininkai. Pačiam Stalinui būtų nuo jos Tažiau jĮ« gyvendami ne-.skirtinei pramonei ne u- rasies akmens^anglių,^tru- 
riesta, bet jis, intrigantų intrigantas, moka ją padaryti turtingoje gamtoje nesu- 
savo įrankiu. kūrė sau Seresnio ryto-

Stalinas veikia pagal gerai sugalvotą sistemą. Jis i^us, ,^ors nepriklausomy- 
žino, kada metas GPU viršininkus likviduoti. Stalinas bes viltis senai kaitino jų 
taip yra sutvarkęs špionažo metodą, kad pačią šnipi- krutinės, 
nėjimo viršūnę — vyriausią GPU komisarą — savo Po Didžiojo karo Karpatų 
ruožtu apstato šnipais, kurie daboja kiekvieną jo žings- Ukrainos likimas buvo su-Į 
nį ir kantriai renka “neištikimybės” įrodymus. Kada rištas su čekais. Čekai kul-

krūtines, 
i _ ______

Iki
Iki
Iki
Iki

Brooklyno lietuvių dešiniųjų 
komunistų “N. G.” paminėjo tik 
Kalėdinį “N-jienų” numerį, 32 

visų ūkininkų. I Poslapių, kaipo pavyzdį. Pareiš- 
visų ūkininkų. k^: “Tai reikšminga”. Bet apie 
visų ūkininkų, 
visų ūkininkų, 
visų ūkininkų.
daugumoje

99

“Darbininką”, kuris taip pat iš
ėjo 32 puslapių, nei gu-gu.

I

kiui. Šiandien dirba čia, ry- pūtį geležies, gražios drus- 
toj kitur. Ariamos žemės kos ir gero molio.
19%, o Lietuvoj 46%. Pas p - - •
juos žemė geresnė už mū- tojaį beveik nedalyvauja.

Prekyboje vietos gyven-

Brooklyno lietuvių komunistų 
laikraštis “N. G.” šiaip įvertina 
savo idėjos kolegą: “Tokį* poli
tišką chamą, kaip Antanas Bim
ba, tegalima rasti vien eilėse 
komunistų arba fašistų. Di
džiausią melą jis padarys teisy
be ir nei rausti neparaus!”

įsų. Slėniai patręšti nuošė- Prekyba rankose žvdų ir 
domis tekančio vandens, vengrų

Kaip žinome tautininkų val
džia priėmė lenkų ultimatumą 
kovo 17 — 19 d.d., 1938 m. Tai 
buvo pradžia antros Liublino 
unijos.

Gerbiamasis K. “Darbininko” 
numery 97, 1938, savo straipsny 
“Nusikaltimas ir Atgailavimas” 
labai aiškiai išdėstė Hitlerio po
litiką Klaipėdoj ir lenkų šeimi
ninkavimą Lietuvoj. Tarp kitko 
apie Lietuvos tautininkų val
džios politiką Gerb. K. šiaip ra
šo:

"Tiesa, atsirado drąsių vyrų, 
kurie išdrįso lenkus pakritikuo
ti, bet tie vyrai ne iš tautininkų 
stovyklos. Tai lietuvių katalikų 
vadai. Jie raudo dėl tautininkų 
vyriausybės susmukimo, nebeiš
kentė ir tarė tiesos žodį. Bet jų 
atžvilgiu vyriausybė nebuvo su
smukusi. Energinga ranka ji su
ėmė tuos universiteto profeso
rius ir pasodino juos į koncen
tracijos stovyklą. Sena, sena 
lietuviška pasaka: saviškius 
muša, svetimiems laižo batus. 
Oi, ta Liublino Unija... Po kelių 
šimtų metų dar ja tebeatsirūgs- 
tama...

“Tačiau neliūdėkime. Jei mes
■ priversti už svetimus nusižengi- 

' mus atgailauti, tai atsiras ir to- 
kurie 

nebe už svetimus, bet už savo 
nusikaltimus kenčia. Juk dabar 
tautininkams nieko kita neblie- 
ka. kaip tik liūdnai užtraukti tą 
atgailavimo giesmelę: “Nusidė
jau — kur bes’dėsiu”...”

Tas pats Antanas Bimba “L.”j 
sausio 10 d. numeryje rašo: 

“So. Bostono “Darbininko'
7w,zvupo rruupuo <skur iredaktonai turėtU Sautl kokį kį atgailavimo dalyvių, Žmones gyvena skur-|nors buIvin: medaIį už išmislų ir 

melų skleidimą. Juk jie taip 
sunkiai vargsta!

“Pavyzdžiui, šios gazietos pir
mam puslapy sausio 6 d. skai
tome tokį antgalvį baisiai žiniai: 
“Sovietų Rusijoje sukilimai ir 
žudymai”. Patsai Londonas taip 
pranešęs “Darbininko” redakto- 

Į riams".
Taip, jeigu tai būtų “išmislų

•99 ......

; Vasara žymiai ilgesnė ir:
šiltesnė. Gamta labiau iš-džiaį Daug svaiginasi ai.;

. Alkoholizmas vi
suos kraštuos yra kultūros 
stokos pažymis. Žinoma 
tiems, kurie bando tautą 
gelbėti teks daug 
pasidarbuoti iki 
girtuokliavimą.

Koks paukštelis

GPU viršininkas jau gerokai įsigali ir įgyja tiek popu- turingiausia slavų tauta, įjojusi. Pievų turi apie kohoiju 
liommA Voži noAiom Stalinui Harnci nflvniin<xDQ tada Savn siisitvarkvimi nra- /' V1SO plOtO, ganiavos Qlinc. i.r{.liarumo, kad pačiam Stalinui darosi pavojingas, tada Savo susitvarkymu pra- 
ir išmuša valanda jį likviduoti. Šnipų darbas jau baig- lenkia ir vokiečius. Pas vo- 
tas, medžiaga prieš įtariamąjį komisarą surinkta, ir kiečius disciplinuotumas 
vieną gražią dieną jis areštuojamas, “teisiamas” ir lik- atsiektas < _
viduojamas. Gi į jo vietą skiriamas tas pats šnipas,' 
kurs jį suėdė. Su nauju komisaru ta pati istorija: jis; 
likviduojamas kaip tik tuo momentu, kada jaučiasi 
saugiai į valdžios kėdę įsisėdęs. Oficijalioj kalboj tai 
vadinama komunistų partijos valymu. Tikrovėje tai 
tik pašalinimas pavojingo Stalinui žmogaus.

Kaip ilgai Stalinas galės gudrumu verstis? Ar ka
da nepataikys dalgis ant akmens? žaidžiant su pavo 
jum, galima visko susilaukti. Dabar į Ježovo vietą Sta
linas paskyrė Lavrentijų Beriya, gruziną. Kadangi Sta
linas pats gruzinas, tai su tautiečiu gal ir sugyvens, 
kits kitam nieko nepavydėdami. Bet gruzinų smege
nys veiklios ir suktos. Beriya negali nežinot, kaip Sta-' 
linas elgėsi su pirmesniaisiais GPU viršininkais. Kada Karpatų Ukrainos 
ateis metas ir jį likviduoti, jis savo gruziniškomis sme- tai apgyventi 
genimis gali ir prieš Staliną šį tą sugalvoti. K. čiais: žydais,

13% ir miškų 46%. Pas 
mus miškų 16%. Jei miškų 

daugi*au”dekre- išt,ik!U ^‘astrofa.
tais, įstatymais ir įsaky
mais, pas čekus tvarka iš
plaukia iš pačių žmonių su-į 
sipratimo jų geros valios. 
Čekai būdami pajėgesni, 
pasiūlė Karpatų ukrainie
čiams dėtis prie jų, paža
dėdami, kaip tik patys į- 
stengs duoti Karpatams 
autonomiją. Autonomija 
artėjo palengva, dėl ekono- 

, miško silpnumo ir menkes
nės kultūros.

' Kalnų ir lietaus vanduo, 
įtekėdamas mažomis šiau- 
į do srovelėmis nuplautų 
visą derlingą paviršių ir 
žemė liktų netinkama jo-

ir ilgai 
nugalės

bebūtų I

turi teisę, laisvoje medžio;
šakoje susisukti lizdelį, ir melų” skleidimas, tai bulvinį

kiam augalėliui, net žolelei.Rokia tauta bebūtų turi medalį tikrai gautume. Bet da- r* ii/v4« T Tr> 4- <-* 4- im 1 r t. t t-»- i

|

mies- 
svetimtau- 
vengrais ir

augti. Už tat gyventojai 
mišką labai brangina ir 
naudoja tik kaip cukrų. 
Medžiai nuo kalnų žemyn 
leidžiami ištiestomis vielo
mis, retkarčiais upėmis.

Šitame krašte auginama 
slėniuose kukurūzai, kvie
čiai, miežiai, truputis bul
vių ir cukrinių runkelių,

teisę gyventi.
i tauta kovojanti dėl savo 
laisvės kelia mumyse užuo
jautą ir simpatijas. Ukrai
niečiai nežus. Jie sukurs 
didelę valstybę su 45 mili
jonais gyventojų. Karpatų 
Ukraina tik pradžia, bran- 
duolis, kuris suburs visus 
ukrainus apie save. XX.

Kiekviena bar’ ka^a ir P- Antanas Bimba 
negali įrodyti, kad Sovietų Ru
sijoje nėra sukilimų ir žudymų, 
kuris anot “N. G.” didžiausią 
melą padaro teisybe, tai jis nuo 
Stalino neužsitarnauja nei bul
vinio medalio, p. Bimba, jeigu 
Londono žinios skelbia melą, tai 
prašau su “teisybe” pasirodyti. 
Prašau įrodyti, kad Rusijoje 
nėra sukilimų ir žudymų, kad

UDARNIKAS.

Ar Buvo Reikalingas Franco Sukilimas?
Iš pirmesniosios brošiūros (Sovietų įtaka 

Ispanijoj 1919—1936) aišku, kad bolševikai 
per 18 metų kniso Ispanijos nepriklausomy
bę, kad galėtų ten sukurti sovietų valdžią. 
Taigi gen. Franco kaip tik laiku sukilo gelbė
ti ispanų tautą iš prasižiojusių jau Rusijos 
nasrų. Tačiau čia kas gali daryti ir faktinai 
daro šitokį priekaištą: Franco puolė Ispani
jos vyriausybę pirmiau negu bolševikai ją nu
vertė. Reiškia, Franco yra maištininkas prieš 
teisėtą Ispanijos vyriausybę, kuri dabar virto 
demokratiška. Tuo būdu, kas kovoja prieš 
Franco, tas ateina demokratijai į pagalbą.

Atsakymas į tai štai koks. Visų pirma
1 Franco gerai žinojo, kad bolševikai jau buvo 

pasirengę nuversti tuometinę Ispanijos vy
riausybę ir jau buvo nustatę mėnesį ir dieną 
revoliucijai pradėti. Gi Franco ilgai, gal kiek 
per ilgai laukė, vis dar pasitikėdamas, kad 
vyriausybė gal susitvarkys. Bet ilgiau laukti 
jau negalėjo, nes jei sovietai būtų laimėję, 
tada pervėlu būtų ką bepradėti. Kai dėl Ispa
nijos vyriausybės demokratiškumo, tai ji 
pradžioje buvo iškėlusi demokratinį pošūkį, 
bet paskui palaipsniui nusmuko į visišką a- 
narchiją. Gi gelbėti šalį nuo anarchijos yra 
kiekvieno piliečio, ypač kariškio patriotinė 
pareiga. Tuo būdu Franco sukilimas yra pil
nai teisėtas net ir tuo atveju, jeijgu jis visai 
nebūtų nė girdėjęs apie gresiamą sovietų re- 

' voliuciją. Kad tuometinė Ispanijos vyriausy
bė buvo privedusi kraštą prie anarchijos, bus 
žemiau įrodyta faktais, paimtais iš brošiūros 

' “The Spanish Conflict”, kurią aš dalimis be- 
’ veik pažodžiui sulietuvinau, o iš kitų dalių 
i tik reikiamos medžiagos pasiėmiau. Štai tos

brošiūros turinys, pradžioje glaudžiai sulie
tuvintas, paskui tik dalinai sunaudotas.

Ispanų Revoliucijos Apibūdi
nimas

Jei paskutinio šimto metų laikotarpio ei
goje besikenčiančių Ispanijos vyriausybių 
politika buvo tik mandagiai nepalanki Bažny
čiai, tai respublika atvirai pareiškė savo ne
prietelingumą religijai. Tai pilnai suprasime, 
kai pažiūrėsime, iš kur toji “respublikoniška 
vyriausybė” išdygo. Ji yra Didžiosios Rytų 
Ložės, Ispanijos ir Prancūzijos masonų pada
ras. 1930 metų “šešėlinis kabinetas”, kurs 
galutinai privertė karalių atsistatydinti, iš 
dešimties savo narių turėjo nemažiau kaip 
septynis masonus: Azana, Prieto, Lerona, Ca- 
ballero, Martinez Barrio, Aivaro da Albarnoz, 
Fernando de los Rios. 1931 metų Laikinoji 
Vyriausybė buvo beveik tokios pat sudėties: 
iš 11 narių 7 masonai. Pirmame seime “Cor- 
tes Constituentes”, kurs susirinko išdirbti 
šalies konstituciją, buvo 95 masonai. Beveik 
pirmiausias masonų žygis buvo pagriebti val
džią, įstatant 30 “brolių” (masonų) į pačias 
atsakomingiausias vyriausybės vietas. Tre
čiojo laipsnio Aukščiausioji Masonų Taryba 
savo bulletine (pranešime) taip rašo: “Nega
lima įsivaizduoti bet kokios pasaulio revoliu
cijos, kuri būtų buvusi taip masoniška, kaip 
Ispanijos revoliucija.”

Įrodymui, kad Respublikos konstitucijos 
veikla buvo griežtai prieš-katalikiška, tenka 
paminėti šituos jos įstatymus: mokytojams

vienuoliams buvo uždrausta mokytojauti; Jė
zuitų ir kitų vienuolių mokyklos buvo uždary
tos; nors 50 nuošimčių žmonių nemokėjo 
skaityti nė rašyti, bet, konstitucijos many
mu, buvo geriau, kad bemokslių skaičius pa
didėtų, by tik nebūtų dėstoma religija! Jėzu
itų vienuolija buvo išsklaidyta. Santykiai su 
Vatikanu turėjo būti nutraukti. Vyskupų ir 
kunigų algos į du metu turėjo būti likviduo
tos. Socialinė Bažnyčios veikla turi būti sus
tabdyta (ligoninėse, limpančiomis ligomis 
sergančiųjų prieglaudos ir tt.). Kapelionai iš 
ligoninių pašalinami — ir tai tokioj šaly, kur 
beveik kiekvienas mirštantis prašosi kunigo. 
Visose gyvenimo srityse Bažnyčia buvo griež
tai atskiriama nuo valstybės. Į du metu Baž
nyčios nuosavybė turi būti atiduota valstybei. 
Mokymas mokyklose turi būti visiškai supa- 
saulintas, kad ir nebuvo tinkamų mokytojų 
dvasiškių vietas užimti. Turi būti įvesta mo- 
teryščių persiskyrimai (divorsai) ir duoda
ma laisvė visokioms sektoms plėstis.

Žodžiu, Bažnyčia nebeteko pilietybės tei
sių. Religiją bus galima praktikuoti tik na
mie arba bažnyčiose sienose. Viešame gyve
nime Bažnyčios įtaka nebeleistina. Vyriau
sybė tuojau parodė, kad ji pasiryžusi uoliai tą 
viską įvykdinti. Kuomet sukurstyti krimina
listai (juos paleido iš kalėjimų) pradėjo de
ginti bažnyčias ir plėšti vienuolynus Madri
de, Malagoj, Sevillej ir kitose vietose, vyriau
sybė apsimetė nieko nematanti, nieko neži
nanti. Kada konstitucijos turinys buvo viešai 
paskelbtas, Ispanijos katalikai sudrebėjo iš 
pasibaisėjimo. Nebuvo laiko organizuotis, gi 
deginimas bažnyčių katalikus visiškai sude- 
moralizavo. Tuo būdu balsavimai dėl priėmi
mo konstitucijos pravesta be katalikų opozi
cijos, kaip ir be jų dalyvavimo. Azana atidarė 
pirmą Respublikos seimą, kuriame jo partija,

JONUŠO ŽUDIKAI 
PRISIPAŽINO 

KALTAIS

Klaipėdos krašto polici
jos suimtieji Bušat, Bu- 
šing ir Kregeris, prisipaži
no kaltais, kad jie lazdo
mis ir kitais daiktais mu
šė Jonušį, kuris dėl šių 
smūgių netekęs gyvybę. 
Manoma, kad suimtieji žu
dikai iki teismo nebus pa
leisti iš kalėjimo.

nekaltai pasivadinusi respublikonų sąjunga, 
turėjo 143 atstovus, socialistai 114 ir radika
lai socialistai 56 atstovus. Prezidentu buvo iš
rinktas Niceto Alcala Zamora, ir tas žmogus, 
kurs kaipo atstovas pirmiau buvo protesta
vęs prieš įžeidimą katalikų teisių konstituci
joj, dabar kaipo prezidentas nugalėjo savo 
skrupulus ir konstituciją pasirašė! Jį tuojau 
praminta Poncijum Pilotu, kurs vardas jam 
ypačiai tiko dėl jo žmonos pamaldumo.

Pirmoji Respublikos vyriausybė išsilaikė 
apie 23 mėnesius (nuo gruodžio 1931 iki lap
kričio 1933 m.). Kaip tik tuo metu katalikai, 
pirmą kartą Ispanijos istorijoj, pradėjo orga
nizuotis į taip vadinamą Liaudies Akciją (ta 
organizacija skirtinga nuo Katalikų Akcijos, 
kurios priekyje buvo vyskupai su pasaulioniu 
prezidentu, Angel Herrera). Liaudies Akcijos 
vadas buvo Gil Robles, kurio organizacija 
paskui pasivadino Ceda — Dešiniųjų Ispani
jos partijų Konfederacija. Ten įėjo Alfonso 
monarchistai, Carloso monarchistai, respu
blikonai ir šiaip visokio plauko mylį tvarką 
piliečiai, pasiryžę pamiršti savytarpines ne- 
santaikas, kad tik galėtų pataisyti konstitu
ciją, išmetus iš jos prieš-religinį nusistatymą. 
Jei pavyks konstituciją pataisyti — labai ge
rai, jei ne, tai paskui svarstys, kas darytina.

Įvyko istoriški rinkimai. Juose Ispanija 
pasisakė, ką mano apie Azaną ir jo radikališ- 
kas pažiūras. Išdidžiai bedžiūgaująs dėl pra- 
vedimo bedieviškos konstitucijos, Azana ga
vo tik 99 atstovus į seimą. Gi Gil Robles lai
mėjo šalies pasitikėjimą, nes gavo 207 ats
tovus, o centristui Leroux teko 167 atstovai. 
Tuo būdu Ispanija griežtai pasmerkė bedie
višką Azanos politiką. Azana įsiuto ir viešai 
grasino sukelti maištą, jei katalikai bus prie 
valdžios prileisti.

(Bus daugiau)



Penktadienis, Sausio 13. 1939 ____________________________________________ 1_| 
KLAIPĖDOS KRAŠTO GUBER-I 

NATORIAI__________1— 
“Vakarai” patiekia šito-!išbuvęs iki 1927 metų rug4| 

kių žinių apie Klaipėdos (sėjo 1 d., t. y. 1 motus ir 1'6 4 
krašto gubernatorius: (Iš! d. Po Zaikausko guberna^j 
“Vakaru” Nr. 294, XII. 19,] toriumi buvo paskirtas An4| 
1938). Dabartinis Klaipė- ’tanas Merkys 1927 m. rug-y 
dos krašto gubernatorius (sėjo 1 d., kuris išbuvo ikij 
Viktoras Gailius yra devin- 1932 m. gegužės 21 d. Tai! 
tasis guberantorius. Pir- ilgiausiai išbuvęs guberna-f 
masis gubernatorius, kuris torius, nes jis buvo 4 me-| 
tada vadinosi Aukštuoju tus, 8 mėn. ir 21 d. Po Mer-| 
Lietuvos Vyriausybės Įga- 

______________________ _ liotiniu, buvo Antanas

Klaipėdos Uosto Reikšme | m. vasario 24 d. iki 1923
m. balandžio 20 d. Viso 1 

_ į mėn. ir 27 d. Jonas Budrys 
Tikrai didelę pažangą Klaipė- nuo 1923 metų balandžio 

tais itk 25'< prieškarinės apy- dos uostas yra padaręs pokari- 20 J įkį 1924 m spalių 27; 
vartos. niais laikais. <1:° - - . -. ...»

Ir Įplaukiančių ir išplaukian- kai sutvarkytas, ir nuolat tobu- £ - - ---
čių laivų skaičius gerokai suma- Imamas ir pritaikomas naujiems Įgaliotiniu

> Po Klaipėdos krašto prisijun- žymiai pakilo, o paskutiniais lai- 
Berods. dalis prekių, kurios se- gimo prie Didž. Lietuvos pirmai- kais net padvigubėjo. Tai Įvyko 

niau ateidavo laivais, tuomet (siais metais uosto apyvarta, pa- laikotarpiu, kai apyvarta kie<- 
pradėjo eiti geležinkeliais. To-j lyginti su karo metais, žymiai viename Europos uoste (išėmus g-uberantoriuini kuriuo ti
kiu būdu karo metu žymiai paki-1 padidėjo, bet bendra apyvarta Gdynią) žymiai sumažėjo ir Ii- įuĮu išbuvo 1 metus ir 14 d 
lo prekių apyvarta geležinke-1 nepasiekė prieškarinių 
licllS ieįiorii 4o lirorivifi cii ?
1913 m., tai visa prekių apyvar-į dėčiai nusistovėjus, pradėjo di- dos uostas, žiūrint iš ekonomi-
ta. laivais ir geležinkeliais, pa-> dėti uoste judėjimas ir prekių a- 
siekdavo 1915, 1916 ir 1917 me-> py varta.

DARBININKAS

Klaipėdos uostas. Per šį uostą Lietuva jūrėmis susisiekia su plačiuoju pasauliu

Laivininkystė, Eksportas Ir Importas Per Klaipėdos Uostą
Klaipėdos Uostas Senesniais Laikais

skaičius liko beveik pastovus, 
tik pamažu didėjo laivų tonažas, 
paleidžiant i apyvartą vis dides
nius laivus. Pilnų laivų 1856 60 
m. Įplaukė vidutiniškai 39' <, o 
tuščių apie 60' '. Reiškia, uos
tas tuomet buvo pirmoj eilėj

Metai import. t. ekspor. t.
1914 m. 206.665 t. 210,880 t.
1915 m. 47,5211. 48,790 t.
1916 m. 51.930 t. 35.378 t.
1917 m. 15,210 t. 4,878 t.

Lietuvai

Jlsyra Ja“ gero- j. taip pat vadinosi Aukš
tuoju Lietuvos Vyriausy- 

i ir kaino

kio penktasis gubernato-l 
rius buvo 1932 m. gegužės] 
21 d. paskirtas Vytautas! 
Gylys, kuris išbuvo 1 mc-| 
tus 6 mėn. ir 2 dienas, ka
da 1933 m. lapkričio 23 d. 

' buvo paskirtas šeštasis gu-| 
ibernatorius Dr. Jonas Na
vakas, išbuvęs gubernato-; 
riumi 1 metus 4 mėn. ir 12 j 
dienų. Po Navako 1935 m.

apdirbta ir neapdirbta das keičiasi. Prieš pat pasauli-

Pereito šimtmečio antroj pu
sėj žymiausios importo prekių 
rūšys buvo: druska, anglys, sil
kės. chemikalijos. Anglių ir che- 
mikalijų importas per paskuti
nius 20 metų žymiai pakilo po 
celulozos ir trąšų fabriko “U- 
nion” Įsteigimo. Nepaprastai 
sumažėjo druskos importas, nes 
1913 m. siekė tik 1000 tonų. 
Taip pat pusiau sumažėjo ir sil
kių Įvežimas.

Po 1885 m. žymiai padidėjo 
eksportas.

200.000 tonų per 
seniau

Nors Klaipėdos uostas ir se
niau jau vaidino gana žymią ro
lę. tačiau judėjimas uoste senes
niais laikotarpiais buvo mažas. 
Nuo 1671 ligi 1711 m. įplaukė Į 
uostą kasmet vidutiniškai po 32 
laivus. Laivų skaičius kasmet
svyruodavo tarp 16 ir 51. Tada eksporto uostas. Tik vėlesniais 
žymiausios eksporto prekės bu- metais, didėjant importui, vaiz- 
vo 
miško medžiaga, oda. kailiai, še- ni karą pilnų laivų įplaukia
riai. kanapės, linai, sūdyta mė- 64''. o tuščių 36''. 
sa. javai, vaškas, gintaras, api- 
niai. sėmenys, taukai, riešutai. 
Miško medžiagos išvežimas, ku
ris vėlesniais ir dabartiniais lai
kais užima tokią žymią vietą 
Klaipėdos eksporte, tuomet bu
vo nedidelis. Daugiausia buvo iš
vežami žemės ūkio produktai iš 
pačios Klaipėdos apylinkių ir iš 
Klaipėdos užnugario — Didž. 
Lietuvos.

Po 75 metų. 1788 m., jau i- 
plaukė Klaipėdon 811 laivų ir iš
plaukė 800 laivų. Kaimyniška- miško medžiagos 
me Karaliaučiaus uoste tuo pa- prašokdamas 
čiu laikotarpiu Įplaukė 802 ir iš- metus. Miško medžiaga 
plaukė 807 laivai. Iš šitų skait- daugumoj ėjo i Anglijos uostus,
linių matome, kad laivų judėji- bet vėliau, ryšium su Vokietijos 
mas Klaipėdos uoste jau buvo ekonominiu pakilimu, kuris ėmė 
žymiai padidėjęs. Ir prieš pat reikštis po vokiečių - prancūzų 
pasaulini karą šitas skaičius bu- karo 1870 71 m., pradėjo eiti Į 
vo nedaug pasikeitęs. Taip pat Vokietijos uostus.
Įdomu, kad judėjimas Karaliau- Be to. buvo eksportuojami ja- 
čiaus uoste tuomet buvo dar vai. linai (po 1905 m. beveik vi- 
kiek mažesnis, negu Klaipėdoje, sai sustojo, nes tuomet buvo iš- 

Statistika rodo, kad per 60 vežami per Liepojų. Karaliau- 
metų prieš pasauiinį karą laivų čių ir Rygą ) ir skarmalai.

Klaipėdos Uosto Atsilikimas

reikalavimams. Prekių apyvarta toks veikė 1 metus 6 mėn. balandžio 4 d. buvo paskir- 
-r d , o nuo ig24 m. spa- tas Vladas Kurkauskas, iš- 
iių 27 d. iki 1925 metu lap- buvęs 1 m. 6 mėn. ir 13 d. 
kričio 10 d. jau vadinosi Po Kurkausko 1936 m. spa- *——■. i — - - Į i • rr i i

laikų, gi šiol dar nepasiekė prieškari- Antruoju gubernatoriumi i 
Bet. jeigu ją lyginti suI Tačiau sutvarkius uostą ir pa- nių normų. Reiškia, kad Klaipė- buvo Jonas Žilius nuo 1925 i 

’ metų lapkričio 10 d. iki į
__ _ __ rup-niūčio 5 d. (8|

i

Klalpėdos Atkutimas Po Prijungimo Prie Lietuvos

kad labai 
Vokietiją 

ir tranzitu per Vokietiją. Šita

nės pusės, natūraliai priklauso jg?6 m L ----- ” * "
prie Lietuvos ir kad senoji poli- mėn ir 26 d.), kada buvo 
tinę priklausomybė jau daug , - - - --
šimtmečių reiškė jam merdėji- to]įus Karolis’žalkauąka? 
mą ir bergždžią kovą su savo 
kaimyniniais uostais, kurie jį 
visokiais būdais stengėsi nus
melkti.

Lygiai didelės reikšmės uos
tas turi pačiam Klaipėdos kraš
tui, o ypatingai Klaipėdos mies
tui. Aišku, kad uoste įdėti mili-

naskirtas trečias guberna-
»,

Klaipėdos uostas, ji prijungusi viršijo prieškarinį vidutini eks- 
prie Lietuvos, iš karto virto im-! portą 89,000 tonų. Eksportas 
porto uostu. 1924 — 1928 me- 1935 m. per Klaipėdos uostą žy- 
tais importas labai padidėjo, bet miai padidėjo todėl, 
eksportas sumažėjo pusiau. Į sumažėjo išvežimas i 
eksporto sumažėjimą didžiau
sios Įtakos turėjo miško medžią- rinka buvo užsidariusi dėl politi- 
gos išvežimas, nes dėl Lietuvos- nio įtempimo. Taigi didžiausia jonai didele dalimi teko miestui 
Lenkijos konflikto nėjo medžiai dalis Lietuvos 
iš viršutinio Nemuno. O miško Klaipėdos uostą, 
išvežimas prieškariniais laikais metaį arodė kad 19°5
r,! , rlrt A v a v t «*• a "f nsudarė žymiausią Klaipėdos ek< . . . j -1 noo 1 met,l uosto payvartos padideji- sportą. Bet jau 1929 - 1933 me- , ... .... , _ ...J , mas nebuvo tik laikino pooudzio,tais uosto apyvarta prašoka , . . . . . T ..... nes tais metais taip pat žymiaiprieškarinę normą su 109,000 to
nų, o 1934 metais net su 444.000 Pridėjo uosto apyvarta (165, 
tonų. 1935 m. importas jau buvo<900 tonų daugiau). Ir 1937 m. 
dvigubai didesnis, o eksportas į uosto apyvarta didėjo.

prieškarinę normą su 109,000 to-

medžiagos. Vėlesniais

Tais laikais apyvarta Vokieti-, apyvartos, 74'' tenka eksportui, 
jos uostuose padidėjo 440';. ki- Didžiausia dalis laivų įplaukė be 
tuose uostuose 273''. bet Klai-!prekių su tikslu pasiimti uoste 
pėdos uoste tik 50''. Iš to ma- miško
tyti. kad Klaipėdos uostui teko metais importas pradeda didėti, 

ypatingai padidėjus chemikalijų 
įvežimui. Importo vertė svyruo
ja 1856 — 1905 metais tarp 
9.590.000 ir 8.500.000 markių. 
Tik 1913 metais įvežimas siekia 
52''. įvežtų prekių vertė siekia 
19.657,700 markių.

Panašiai išsivysto ir ekspor
tas. 1856 m. jis sudaro 74';. 
Vėlesniais metais, didėjant eks- 

‘ porto '', jis mažėja. 1913 m. ek-( 
sportas siekė 48'' visos apyvar
tos. Paskutiniais prieškariniais 
metais importas ir eksportas be- 

; į veik išsilygino.

aprūpinti tik siaurą Rytų Prūsų 
provincijos šiaurinę dalj ir kad 
Klaipėdai tuomet trūko didžiojo 
užnugario — Didž. Lietuvos. 
Susisiekimas su Lietuva, kuri 
tuomet buvo po Rusijos suvere
numu. buvo gana silpnas, ir 
Klaipėdos uosto apyvarta didėjo 
tik tiek, kiek didėjo prekių su
vartojimas pačiame krašte. Iš
imti sudarė tik miško medžiaga, 
kuri ėjo iš Didž. Lietuvos girių, 
esančių arčiau Nemuno.

Dar 1856 m. importas Klaipė
dos uoste sudarė tik 26'' visos

Lauksargių bažnyčia, Pagėgių aosk. Klaipedoskrašte.

Kiek Ko {vežama Per Klaipėdos Uostą

Klaipėda Didi. Kare Metais
Pasaulinio karo metu labai nu- Bau importas ir eksportas suma- 

kentėjo judėjimas Klaipėdos uo
ste. Dėl karo veiksmų rytų fron
te visiškai užsidarė buvusi vo
kiečių - rusų siena: tas labai nei
giamai paveikė miško eksportą. 
Jau 1914 m. gerokai sumažėjo 
importas ir eksportas. Bet vė-

žėjo ligi minimumo. Savo že
miausi laipsnį jis pasiekė 1917 
metais, o apie 1918 metus ne
randama tikslių žinių.

Štai kaip mažėjo prekių perve- j , 
žimas per Klaipėdos uostą di-(Qjg';
džiojo karo metu:

Klaipėdos krašto ūkininkas iš Rugulių kaimo.

Štai kokių prekių daugiausiai lestinos 26 t ir Brazilijos 9 t. 
dabar Įvežama per Klaipėdos Daugiausia išvežta: j Anglija 
uostą (procentais): popiermal-' 
kė ir ;
38''. akmens anglių, kokso, bri
ketų 28.17';, benzino, alyvos, 
taukų, dervos, asfalto 4.34'?. 
trąšų 3.92'G kalkio akmenų 

13,74'', druskos 3,17';, sieros 
i masės 2.92'v . fosfato žaliavos 

silkių 1,21'?. cukraus 
ir Įvairių kitų prekių 

5,96';.
Eksportuota šitų prekių: miš- eigą 1.162 t. Lenkiją 

ko ir miško išdirbinių 52.48';. Indiją 1,083 t, Latviją 700 
Ižemės ūkio produktų 43,14';. Šveicariją 582 t. I kitas čia ne- 
j sieros 
12.87';,
kitų prekių 0.60'?.j

| Daugiausia įvežta prekių: iš

(295.918 t, Belgijos 53.488 t. ščiausios importo ir eksporto 
(Švedijos 41,297 t. Danijos 26, sumos, buvo importuota už 47.
227 t. Olandijos 17.464 t, Vokie- 160.000 litų, o eksportuota už 

t ti jos 15,077 t, Ispanijos 12.972 70.272.000 litų: viso 117.432.000
t. Norvegijos 12.250 t. Alžerijos Lt 1931 m. jau Įvežta per Klai- 
8.080 t, Indijos 6,867 t. Portu- pėdos uostą prekių 130,375,470 
galijos 2,854 t, U.S.A. 2.546 t, Lt, o išvežta už 96,966,929 Lt; 

į Suomijos 2.011 t. Estijos 1.597 viso 227.342.399 Lt: 1935 m. į-
t. Lenkijos 1,256 t, Dancigo vežta už 152.292.034 Lt. išvežta 

j 1,025 t, Latvijos 663 t. Prancū- 155.752.208 Lt: viso 308.044, 
.zijos 486 t, Argentinos 84 t, Pa-242 Lt.

’ procentais < . mai-. 182.728 t. Belgiją? 62.303 t. Olan-
Dan1^ 28,011 t.

Vokietiją 26,843 t. Prancūziją 
26.133 t. Švediją 23,904 t. U.S.A. 
17.365 t. Čekoslovakiją 10,625 t, 
Suomiją 7.391 t. Norvegiją 6.829 
t, Afriką 5.347 t, Austriją 4,281 
t. Italiją 2.240 t, Airiją 2.010 t, 
Meksiką 1.698 t, Estiją 1.557 t, 
Australiją 1,219 t. Hondūrą 

il,200 t, Argentiną 1.194 t, Dan- 
t 1,148 t,

ir

masės nuodeguolių 
geležies laužo 0.91'' ir

lių 17 d. buvo naskirtas gu
bernatorius Juras Kubi
lius, kuris išbuvo 2 metus 
1 mėn. ir 25 dienas, kol 
1938 m. gruodžio 12 d. bu
vo paskirtas devintasis da
bartinis gubernatorius 
Viktoras Gailius.

Klaipėdietes Gudu apylink ėję kasa bulves.

Juokeliai
Jaunas gydytojas nori Aš esu monteris ir atėjau 

pasigirti savo pacientams,’ 
kad jis yra jau labai paty-

prekių ėjo per ir kraštui. Uostas duoda dauge
liui tūkstančių darbininkams 
nuolatinį darbą. Kartu uostas 
skatina Įsisteigti įvairiai pramo
nei. Darbininkų skaičius mieste 
siekė 1924 m. apie 6.000. o 1937 
m. pakilo ligi 9.900. Klaipėdos 
miestas dar 1924 metais turėjo 
35.000 gyventojų, o 1937 metais 
jau buvo 50,000 gyventojų, ir 
dabar yra antras miestas Lie
tuvoje.

Miestui augant, kyla Klaipė
dos krašto ir Vakarų Žemaitijos 
žemės ūkis, rasdamas kąsni, t 
didesnių rinką savo gaminiams

Lietuvos valstybei turi labai 
didelės svarbos Klaipėdos uos
tas. kaip išėjimas į jūrą. Uostas
žymiai padidina valstybės eko- ręs ir garsus. Todėl suiau- 
nominį savarankiškuma. Uostas kęs pirmojo lankytojo tUO- 
ypač turi didelės reikšmės ma-r jau ima dar nesujungto 
žesnėms valstybėms. Neturėda- telefono triūbelę 
ma Klaipėdos uosto. Lietuva kalbėti neva 
būtų priversta pasirinkti kelią įjo-oniu 
per kaimyninių valstybių uos-! 
tus. Tokia priklausomybe vals
tybei yra labai nenaudinga. Ki- rektoriau? Tamsta 
tos valstybės tokią priklauso- apendicitu? Gaila, šiandie- nukas. 
mybę išnaudotų savo tikslams, 
padidindamos uosto rinklia\’ą. 
geležinkelių tarifus arba parei
kalautų ūkiškų kompensacijų 
(atlyginimų). Uostas sudaro są
lygas įsikurti savam tautiniam 
laivynui. Pradeda susikurti sa
vas laivynas, kuris valstybės 
prekybos balanse vaidins žymų 
vaidmenį ir didins Lietuvos ū-i 
kišką nepriklausomybę. VDV.j

Ir prekių vertės atžvilgiu 
tomą taip pat didelė pažanga. 

Anglijos 308,474 tonų. Rusijos 1913 m., kai buvo pasiektas auk 
Belgijos 53,488 t. ščiausios importo

sujungti tamstos telefono. 
Bet matau, kad mano dar
bas čia nereikalingas, nes 
tamsta moki kalbėti ir ne
sujungtu telefonu, — atsa-i

ir ima kė svečias, o gydytojas pa
su kažkokiu raudo. “M. L.”

— Tai tamsta, pone di- — Dėkui, brangi tetule 
sergi už saldainius, — sako Jo-

ną aš negalėsiu tamstos o- 
peruoti, nes esu labai už
imtas. Ką, tamsta siūlai 
penkis šimtus litų? Ne, be 
rytdienos visvien negalė
siu. Tamstai teks palaukti.(mytei, kad už tokius

Baigęs kalbėti, jis krei- tus saldainius neverta J 
piasi į atėjusį: koti, bet mamytė liepė
— Kas tamstai skauda? dėkoti nors dėl
— Niekas man neskauda, mo.

— Ką čia, vaikeli, ta; 
menkniekis nevertas, kac 
už jį dėkotum, — atsak< 
teta.

—Taigi ir aš sakiau

pažymėtas valstybes išvežta dar 
mažesni kiekiai.

Lietuvos pajūrio kopos —Lietuvos Sachara Klaipėdos krašte.
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LDS Studijų Rateliams
RERUM NOVARUM ENCIKLIKA:

10. Valstybės Uždavinys Į 
Darbininkus

Kad ir visi be skirtumo piliečiai turi prisidėti prie 
bendros gerovės iš ko savaimi tenka naudos ir kiekvie
nam atskiram piliečiui, tai vistik lygiai ir vienodai visi 
to daryti nekaip negali. Kad ir kažin kaip keistųsi val
dymo būdai, visados bus skirtumų tarp piliečių, nes be 
to joki visuomenė negali nei gyventi, nei būti supran
tama. Todėl būtinai reikia, kad kai kurie pašvęstų sa
ve valstybės reikalams, kad kiti įstatymus leistų, treti 
teistų, kad pagaliau būtų ir tokių, kurie mokėtų ir bū
tų įgalioti tvarkyti miestų reikalus, rūpintis krašto ap
sauga.

DARBININKAS 5

Gražiosios Lietuvos (Klaipėdos krašto) pajūrio vaizdai.
Aišku visiems, kad visi šitie žmonės turi pirmeny

bės ir kad kiekvienoje tautoje jie privalo būti laikomi 
pagarboje, nes jie dirba visų pirmą ir tiesioginiai vi
suomenės labui. Kitaip tie, kurie dirba kokį pramonės 
darbą — jie ne taip betarpiškai ir ne tiek, kaip anie, 
prie visuomenės gerovės prisideda: bet žinoma, ir jie 
labai daug naudos visuomenei atneša, kad ir ne tokiu 
tiesioginiu būdu. Kadangi visuomenės labai turi būti 
toks, kad, jo pasiekę žmonės, taptų geresni, tai supran
tamas dalykas, jog tas labas turi glūdėti ypač visuome
nės dorume. Vis dėl to gerai sutvarkytoje valstybėje 
visokių gėrybių perteklius yra būtinas: “juos vartoti 
reikalinga dorybei”.

Valstybių Turtai Iš Darbininkų
Visų gerybėms gaminti ypač vaisingas ir būtinas 

darbininkų darbas, vistiek ar jie laukuose, ar fabrikuo
se darbuojasi. Toje srityje jų darbo vaisingumas toks, 
kad, tiesą pasakius, valstybių turtai ne iš kitur, kaip 
tik iš darbininkų darbo ir kyla. Todėl teisinga, kad vy
riausybė rūpintųsi darbininko gerove, kad už tą visuo
menei naudingą darbą ir jis galėtų geroje pastogėje, 
aprėdytas ir sveikas lengviau gyvenimą pragyventi. Iš 
čia išeina, kad reikia remti visa, kas tiktai gali būti 
naudinga darbininkų būviui. Šitoks rūpinimasis ne tik 
niekam nepakenks, bet priešingai, bus visiems naudin
gas, nes valstybei labai svarbu, kad nevargtų tie, kurie 
gamina tokių reikalingų daiktų.

į Valstybės Tarpininkavimas
Valstybė neturi, kaip jau sakėme, paglemžti nei pi

liečio, nei šeimos: yra teisinga, kad ir atskiram žmo
gui ir šeimai būtų leista laisvai veikti savo nusimany
mu, kol jie nedaro skriaudos nei visuomenei, nei atski
ram žmogui. Bet gi vyriausybė privalo žiūrėti, kad ir 
visuomenė ir jos dalys būtų saugojamos. Ji privalo rū
pintis visa visuomene, nes prigimtis pavedė ją globoti 
vyriausiajai krašto valdžiai, taip, jog visuomenės gero
vė yra ne tik vyriausias valdžios dėsnis, bet ir vieninte
lė vyriausybės būvimo priežastis ir prasmė.

Vyriausybė privalo rūpintis ir atskiromis visuo
menės dalimis, nes ir filosofija ir Krikščioniškas tikė
jimas moko, šalies valdymą turintį būti prigimties nu
statymu naudingą ne patiems valdytojams, bet valdo
miesiems. Kadangi valdžia eina iš Dievo ir yra iyg da
lyvavimas valdyme paties Dievo, todėl reikia vaidyti 
taip, kaip kad Dievas tai daro, kuris vienodai ir tėviš
kai rūpinasi atskirais ir visais daiktais.

Užtat, je visuomenei ar atskiriems luomams pada
ryta skriauda, ar ji tik gresia įvykti, jei to negalima 
kitaip pašalinti ar sulaikyti, tuomet reikia, kad vy
riausybė įsikištų. Ir visuomenės ir atskirų žmonių ge
rovei svarbu, kad visur būtų ramybė ir tvarka, kad šei
mos tvarkytųsi ir gyventų Dievo įsakymais bei įgim- 
ties įstatymais; kad religija būtų praktikuojama ir 
gerbiama; kad privatus ir viešas gyvenimas būtų do
ras; kad teisybė būtų šventai pildoma, neleidžiant be 
bausmės vienas kito skriausti; kad augtų sveiki pilie
čiai, kurie būtų tikę, esant reikalo, remti ir ginti visuo
menę. Todėl, jei darbininkų streikas dėl nesutarimo su 
darbdaviais, ar darbininkų nedarbas gresia visuome
nei suirute; jei gyvenimo yra tokios sąlygos, kad dar
bininkų šeimos įra; arba kai darbininkų religijos reika
lai skaudžiami, neduodant jiems tinkamos progos ti
kybos pareigoms atlikti; arba kai dirbtuvėse gręsia pa
vojus darbininkų dorai iš to, kad vyrai ir moterys sy
kiu dirba; arba kai darbdaviai užkrauna darbininkams 
persunkiu naštą, arba spaudžia juos sąlygomis, žemi
nančiomis žmogaus vertę: arba kai darbininkų sveika
tai kenkiama nepakeliamu jų lyčiai bei amžiui netin
kamu darbu, tuomet vyriausybė būtinai privalo pavar
toti įstatymų jėgą bei įtaką.

■■ - I. . — . — *

Klausimai Apsvarstymui 
(Diskusijoms)

1. Kodėl valstybė privalo labiausia rūpintis darbi
ninkų reikalais?

2. Ar darbininkai turi teisę turėti dalį valstybės 
gerybių ? Kodėl ?

3. Ar valstybės valdžia yra apribota? Kodėl? Ar 
tėvų valdžia aukštesnė už valstybės? Ar valstybė turi 
teisę įsakyti tėvams kaip vaikus auklėti? Kodėl ne?
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Sakevičius Antanas Sr.. 
Šalkauskas Jonas, 
Šantas Vincas. 
Šernauskas Juozas. 
Šernauskas Vincas, 
šeškauskas Juozas. 
Šilanskas Alfonsas.
Šilanskas Kristopas. 
Skabickas Edvardas. 
Stalionis Alfonsas. 
Stallings Robei tas.

( Stankevičius Antanas, 
i Strazdauskas Juozas.
Strungis Gervazas.
Stuikis Vladas. 
Tamašauskas Antanas Sr.. 
Tauteris Kazimieras Sr.. 
Urbonavičius Aleksas.
Urlakis Antanas.
Vaitukaitis Vincas Sr.. 
Vaitukaitis Vincas Jr.. 
Vasiliauskas Pranas Sr.. 
Vasiliauskas Pranas Jr. 
Weisengoff Juozas Sr.. 
Weisengoff Juoazs J r.. 
Žakarka Juozas Sr.. 
Žakas Edvardas. 
Žakas Juozas J r.
Žukauskas Tarnas.

I

Klaipėdos krašto lietuvninkai senovės lietuvių tauti
niais drabužiais.

KRYŽIŲ LAIMĖTOJAI
Švč. Vardo Draugijos 1938 m. 

Ištikimybės Kryžių Gavusieji 
Nariai:
Strazdauskas Valerijonas.
Strazdauskas Antanas.
Rėkus Feliksas.
Petkus Feliksas.
Ambrazas Antanas.

Kryžių dalinimo 
sibaigė visų vyrų 
ŠŠ. Vardo dr-jos

Worcester, Mass.
Aušros Vartų Parapija

Antradienį, prieš Naujus me
tus. Aušros Vartų parapijos 
Moterų Socialis klubas po susi
rinkimo gražiai užbaigė senus 

1 metus. Veikiančioji komisija pa- 
įgamino gardžių užkandžių: bu- 
jvo kalbų, dainų, visokių juokų 
■ ir pagaliaus “Kalėdų diedukas" 
i iš po gražiai išpuoštos eglaitės 
j visomis išdalino dovanų. Dova- 
, nu buvo netik klubietėms. bet ir 
,svečiams: kleb. kun. K. Vasiui. 
kun. J. Bakanui ir muz. J. Či- 

■žauskui. Po programos, kurią 
vedė pirm. M. Čižauskienė. visos 
linksmai pašoko ir apie vidur
naktį patenkintos išsiskirstė.

Naujų Metų viešnia su muz. Ol
šauskais važiavo Į Leominster. 
Mass. biznio reikalais. Po trijų 
dienų mūsų apylinkėje, sausio 4 
d. p. Petrauskaitė išvyko iš 
VVorcesterio.

Naujų Metų sutiktuvių balius 
I pavyko. Žmonių buvo daug. Bu
vo užkandžių, šokių ir žaidimų. 
Atsilankusieji turėjo kaip buvo 
žadėta “Good time".I

I

Antradienį po Naujų Metų 
Mot. S-gos 69 kp. po susirinki
mo. turėjo savo metini Kalėdų 
pasilinksminimą. Tai buvo ne
paprastas vakaras, nes jame na
rės girdėjo kaip Įvairiuose Lie
tuvos kraštuose yra rengiamos 
“Kūčios”. Narės giedojo Kalė
dines giesmes ir liaudies dainas. 
Buvo gardi vakarienė ir geras 
“Santa C’aus”. kuris dalino vi
soms dovanas. Nors buvo S-gie- 
čių nutarta dovanomis mainytis 
nebrangesnėmis 25 centų
tės, bet pasirodė kitaip. Kada 
narės sužinojo kam bus 
nos teikiamos, visos 
kuogražiausias dovanas prireng
ti. S-gietės taip pat Įteikė dova
nas savo Dvasios Vadui kun. K. 
Vasiui ir parapijos vikarui kun. 
J. Bakanui.

ver-

dova-
stengėsi

šiomis dienomis mūsų klebo
nas labai užimtas parapijos ba- 

yra Naujoje zaru. kuris Įvyks ši mėnesi. Vi- 
nuo to sos parapijos draugijos eina kle-

po koloni- bonui Į talką. Kadangi Worces-

i Per naujus metus Į mūsų ko
loniją buvo atsilankę daug sve
čių. Viena iš jų tai lietuviams 
gerai žinoma Įžymi veikėja, ar
tistė piešėja, fotografė p-lė A. 
Petrauskaitė iš VVaterbury. Ct. 
P-iė Petrauskaitė
Anglijoje gerai žinoma 
laiko, kada važinėjo 
jas su prakalbomis Tautos Fon- tery darbai pagerėjo, tai numa- 
do reikalais. Viešnia buvo apsi
stojus pas gimines pp. Liutkus 
I Mot. S-gos Cent. Vai. narę V. 
Liutkienę). Ji lankėsi ir pas mu
zikus Čižauskus. Antradienį po

gelbą jam suteiktą 1938 metais.

ŠIS-TAS

i

iI

eonui. kad bazaras bus sėkmin
gas.

ŠŠ. Vardo dr-jos kortavimų 
vakaras dr-jos naudai sekma
dieni. sausio 8 d., nusisekė kuo- 
puikiausiai. Viskas buvo gražiai 
tvarkoma ir svečių buvo virš 
200. Pelnas sieks virš $100.

Ponai Grudžinskai nuo E. 
Pratt St. sekmadienį, sausio 15 
d., minės sidabrini jubiliejų sa
vo vedybinio gyvenimo. Mišios 
10 vai. ryte bus jubiliatų inten
cijai.

Teko nugirsti, kad Vytauto 
Dr-ja rengia Oisterių Rostą pa-( 
rapijos mokyklos kieme sekma-! 
dienį. vasario 5 d. Linkime ge-l 
riaušių pasekmių!

Pereitą savaitę nas kun. dr. 
Mendelį viešėjo jo broiis Juozas 
su savo žmona. Tai buvo pirmas 
jų apsilankymas Ealtimorėje. 
Jiems ypač patiko atnaujinta 
Šv. Alfonso bažnyčia. P. Mende
lis mokytojauja City CoIIcge. 
New Yorkc.

Ponai Viktoras ir Anelė Dra- 
gihai susilaukė sūnaus pereit i 
penktadienį. Sveikiname! Kaip 
naujagimis, taip motina jaučia
si gan stiprūs. B. S. K.'

Sekmadienį, sausio 8 d., tuoj 
po sumos. Įvyko pirmas šių me
tų parapijos choro susirinkimas. 
Naujoji 1939 metų valdyba, bū
tent. pirm. — D. Burda. V. pir.

J. Matačinskas. nut. rašt. — 
M. Kitrušiūtė. fin. rašt. — Iz. 
Baliukonytė. iždininkas — Pr. 
Rainis, maršalka — P. Pūtis, 
atstovai į Jaunimo Federaciją: 
Stasė sataitė ir V. Montvilas. 
Tarp kitų svarbių reikalų cho
ras nutarė prisidėti prie rengia
mo parapijos bazaro ir platinti 
operetės bilietus, kuri bus išpil
dyta kitą mėnesį. Rap.

Girtuokliavimas, kūnis- 
I koji meile, pavydas ir vel

nias — visi lygūs tarp sa
les. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

Šv. Grigalius

Juozas Kasinskas
Ine. ;>

į Laidotuvių Direktorius ;! 
J Patarnavimas Dieną ir Naktį]! 

j 602 V/ashington Blvd. ■: 
■I BALTIMORE. Md. ;! 
!; Telephone Plaza 8595 !; 
J Limosinai dol visokių reikalų. /

Seimininkių Dėmesiui
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja. tai tuojau 

įsigvk labai naudingą knyga — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to. šioje kny
goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokiu 

Valerijoną ir, vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
Feliksą $1.00. Užsakymus su mutiev orderiu siuskite:

’ “TI A PllIVIVk A C“

iškilmės už-
atkartojimu

priesaikos.
Kun. Antanas Dubinskas. dr-jos
dvasios vadas, kurio darbštu
mui ir pasišventusiam rūpes
čiui pridera dr-jos bu jojimas, 
valdybos narius.
Antaną Strazdauskas. 1
Rekų ir Feliksą Petkų apdova-l ' “DARRfVINK AS”
nojo ypatinga dovana už jų pa-1366 West Broadvvay, South Boston, Mass.
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GREEHFIELD, MASS

Klaipėdos krašto vaizdai: Neringos, Baltijos pajūryje, briedžiai

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

t

LDS 113 KUOPOS VEIKIMAS
Sausio 2 dieną, pp. Aguonių 

namuose įvyko LDS 113 kp. su
sirinkimas. kurį atidarė pirmi
ninko pareigas einąs p. Adomas 
Budrevičius. Susirinkime ap
svarstyta daug svarbių dalykų. 
Nutarta rengti Gegužinę LDS 
Centro ir 113 kp. naudai, birže
lio 4 d.. Franklin County parke. 
Į komisiją įėjo gabios narės: pp. 
V. Aguonienė. A. Steponkevi- 
čienė. A. Budrevičienė. Nutarta 
išleisti elektrikinę lempą.

Kadangi LDS Naujos Angli
jos apskritis yra nutaręs kitą 
suvažiavimą turėti mūsų koloni
joje. tai LDS 113 kp. nuošir
džiai kviečia ir rengiasi sutikti 
garbingus svečius Greenfielde.

Priimti nauji nariai pp. Mic
kūnai.

Kitas susirinkimas įvyks ba
landžio 23 d. pp. A. Dėdinų na
muose. 55 Mill St. Nutarta pa
sidarbuoti. kad neliktų nė vieno 
lietuvio namų, kuriuose nebūtų 
laikraštis "Darbininkas".

Apgailestaujama, kad šiame 
susirinkime negalėjo dalyvauti 
mūsų buvęs pirmininkas p. J. 
Vaičiulis su savo šeima.

Valdyba liko ta pati, tik pir
mininku užtvirtintas vice-pirmi- 
ninkas Adomas Budrevičius.

Taigi valdyba sudaro šie na
riai:

Pirm. — Adomas Budrevičius: 
rašt. — A. Dėdinas: ižd. — Vin
cas Aguonis: iždo-globėjai — J. 
Giknis ir M. Aguonienė. Susirin
kimas užbaigtas pakilusioje 
nuotaikoje malda, kurią sukal
bėjo pirmininkas.

>būtent, pp. J. Vaičiūnai (dezę 
saldainiui. pp. A. Dėdinai 
(Pranciškonų savaitraštį me
tams ir elektrikinį laikrodį!, p. 
M. Meškinienė (pasaulinį 
veikslą».

LDS 113 kp. nuoširdžiai 
kuoja dalyviams, aukotojams ir 
visiems, kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo, kad tas parengimas 
pavyktų. Ypatingai dėkuoja pp. 
Aguoniams už vaišes ir maloni 
priėmimą.

Lai mūsų nariuose būna meilė 
ir pasišventimas katalikiškai 
spaudai.

Dovanas laimėjo šie: 
Aguonius. Veronika 
čienė. Mary Desautell. 
tuolis. .4.

Pranas
Budrevi- 
J. Aukš- 
D< dinas.

Raginkime, 
klausantieji 
i šv. Vardo 
vos Vyčius.

H0RW00D, MASS

iii iiii ipinr

kad ir dar nepri- 
jaunuoliai rašytusi 
draugiją ir Lietu- 

Ž valgas.

LAWRENCE, MASS CLEVELAHD, OHIO

BINGO
Susirinkimui pasibaigus įvy

ko bingo kuopos naudai. Visi 
gražiai praleido laiką. Svečius 
ir viešnias pavaišino p. Aguonie- 
nė. Kiti nariai suteikė dovanas.

Sykes & Sykes
P. A. SYKES ir B. G. SYKES

LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: Sanbom Block

Washington St.. Norvvood. Mass. 
Tel. Norvvood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 VVALNUT AVĖ. 
Tel. Norvvood 1020

į

iškilmingai minėjo
METINĘ ŠVENTĘ

Sausio S d. šv. Vardo draugi
ja dalyvavo 8 valandos šv. mi
šiose ir priėmė bendrai šv. Ko
muniją šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioje. Kleb. kun. S. P. 
Kneižis atnašavo šv. mišias ir 
pasakė pamokslą. Tai buvo me
tinės šv. Vardo draugijos šv. 
mišios. Tuoj po šv. mišių para
pijos svetainėje įvyko šv. Var
do draugijos bendri pusryčiai, 
kuriuos suruošė gabios šeiminin
kės: pp. O. Pazniokienė. M. Ba- 
lutienė. M. Aidukonienė. B. Ado
maitienė. I. Tvaskienė ir V. Ra
kauskienė. Prie stalų patarnavo 
šios panelės: O. Pazr.iokaitė. O. 
Balutytė. S. Dargvainytė ir I. 
Jurgevičiūtė.

Kleb. kun. S. P. Kneižis pra
dėjo pusryčius malda. Kada jau 
visi gerai pasistiprino skaniais 
valgiais, tai šv. Vardo draug’- 
jos pirmininkas, p. V. Kudirka 
pasakė įžanginę kalbelę ir pa
kvietė toastmasteriu vaistinin
ką. p. Antaną Mickūną. kuris 
atstovavo jaunimą, p. Mickūnas. 
nors pirmą kartą 
masterium. bet tas 
bai gerai atliko.

Trumpas kalbas
kleb. kun. S. Kneižis. Dr. A. Ga
sson. adv. 
Kneižys. p. 
Rakauskas, 
tojais buvo
šininkas (selectmanl 
Butters ir adv. James Curran.

Pusryčiuose dalyvavo apie 80 
narių. Pusryčiai buvo šaunūs ir 
kalbos turiningos.

Šv. Vardo draugijos pirminin- 
jkas. p. V. Kudirka, kada toast- 
jmasteris p. A. Mickūnas užbai
gė programą ir grąžino pareigas

i pirmininkui, nuoširdžiai dėkojo dą i į Balch mokyklą pasimokv- 
šeimininkėms už skanius pusry- 

ičius. patarnautojoms už patar- 
;navimą. ir kalbėtojams už kal- 
. bas. ir sukalbėjęs maldelę užbai
gė pusryčių programą.

Šv. Vardo draugiją suorgani
zavo kleb. kun. S. Kneižis spa
lių 28 d.. 1933 m. iš 11 narių. 
Šiandien draugija jau turi 98 
narius, kurių pusę sudaro jauni
mas. Kas mėnuo antrą sekma
dienį veik visi nariai bendrai su
sirenka dalyvauti šv. mišiose ir 
priima šv. Komuniją. Džiaugia
mės. kad ir jaunimas yra lietu- 

’ viskas ir rodo gražų katalikišką 
• doro jaunimo pavyzdį visiems.

■ keti kelis dolerius, o čia už 50 
centų. Taigi visi į parapijos va
karienę. vasario 4.

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

I
j.

I

Federacijos skyrius
: primicijas būsimam
į Mykolui Jodkai. Primicijos į-
1 vyks sausio 29 d.

!!

ALTORIAUS BERNIUKŲ 
DRAUGIJĖLĖS VAKARAS 
Neseniai susiorganizavo Šv. 

Jurgio lietuvių par. altoriaus 
berniukai, kurie tarnauja šv. 
mišiose. Gražus būrelis berniu
kų tuojau nusitarė rengti vaka
rėlį — “beano". Ir surengė. Va
karėlis įvyko pirmadienį, sausio
9 d., parapijos svetainėje. Suėjo 
labai daug žmonių. Berniukai iš 
įvairių biznierių surinko apie 70 
dovanų, kurias išdalino tą vaka
rą laimėjusiems. Pasibaigus 
“beano" žaidimui, kaikurios pa-' 
rapijos moterys ir mergaitės 
pagelbėjo berniukams pavaišin-Į 
t i dalyvius užkandžiais.

"Beano" pranešėju buvo p. B.' 
Ocrvokss.

Girdėjau, kad Altoriaus Ber
niukų draugijai liks apie $70.00 
pelno. Dabar jie tariasi ką da
ryti su tiek pinigų?

Maldos Apaštalystės draugija 
penktadienio vakarą, sausio 13 
d., rengia parapijos svetainėje 
"beano partv”. Komisijoje apsi
ėmė padirbėti valdyba: A. Ar
lauskaitė. J. Andruškevičiūtė. 
O. Grendaitė ir P. Remeikvtė.

.4 ušrelė.

MONTELLO, MASS

I

buvo toast- 
pareigas la-

pasakė šie:

B. Sykes. p. A. F. 
J. Pazniokas. p. P. 
Principaliais kalbė- 
miesto valdžios vir- 

p. Harry

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

275 Main St.. Webster. Mass.

PROVIDENCE R. I.
Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 
Namu: PI. 6286

William J. Chisholm
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas ’

331 Smith St,

kredi- 
Česnu- 
pirmų- 
10 me
lš Kul-

Šv. Roko lietuvių parapijos 
choras rengia metinius šokius, 
kurie įvyks šiandien, sausio 13 
d.. K. of C. svetainėje. West 
Elm St. Gros Al Stevens orkes-

Šią savaitę Dr. Antanas Gas- tras. Choro pirmininkas Marti- 
son. turįs ofisą 937 VVashington nas Audaitis. muz. J. Vaičaitis 
St.. buvo labai užimtas dieno- ir šie choro nariai smarkiai dar
inis ir vakarais. Gavo daug svei- buojasi: 
kinimų ir linkėjimų nuo savo 
draugų ir pažįstamų. S.vLlkkm 
visi kaipo tėvą sūnaus, 1 
Dr. ir ponia Gasson susilaukė 
pirmadienio rytą, sausio 9 d.

Ponia Gasson ir sūnus randa
si Norvvood 
sveikas ir garsiai rėkauja, o 
motina taip pat sveiksta. 
Gasson. kuriuos tik turėjo pro- Vaičiūnaitė ir Genovaitė Švedai- 
gos sutikti, vaišino geriausios tė.
rūšies cigarais.

!
i l

Kun. Jonas Skalandis išvažia- Jau 12 metų kaip adv. Petras 
vo dviem savaitėm atostogų ir V. Česnulis darbuojasi lietuvių 
grįš sausio 21 d. tarpe. Jeigu šiandien lietuviai

didžiuojasi Lietuvių Kultūriniu 
rengia Darželiu, tai didžiausias 

kunigui tas priklauso adv. P. V. 
liui. kuris buvo vienas iš 
jų organizatorių. Jis per 
tų atstovauja lietuvius
tūrinio Darželio Tautų Lygoje: 
daug darbuojasi įvairiose komi
sijose.

Dėka adv. Česnulio. suorgani
zuotas Demokratų Lietuvių Klu
bas.

Taigi lietuviai įvertindami 
adv. P. V. Česnulio pasidarbavi
mą Clevelando lietuvių tarpe 
rengia šaunų vakarą, sausio 15 
d.. 5 vai. po pietų. Lietuvių sve
tainėje. jįjį pagerbti. Programa 
susidės iš vaidinimų, dainų ir 
šokių. Kviečiame Clevelando ir 
apylinkės visus lietuvius daly
vauti ir pareikšti savo dėkingu
mą adv. P. V. Česnuliui už jo 
pasidarbavimą.

Rengimo Komisija.

DAYTONAS LAIMINGAS
Kalėdų Diedukas nepamiršo ir 

mūsų mergelių. Kai kurioms at
nešė taip vadinamus sutarties 
žiedelius vedyboms. Vienas žie
delis atneštas net iš So. Boston, 
iš tos kolonijos, kur išeina laik
raštis "Darbininkas”. Džiugu, 
kad lietuviai su lietuvaitėmis 
draugauja.

Sausio 8 d. klebonas iškėlė ba
lių altoriaus tarnautojams, cho
rui ir parapijos trustysams. Ba
lius buvo šaunus.

■Jurgis Spurgis.

MANCHESTER, N. H
LIETUVIAI

DAYTON, OHIOI

nuo savo Adelė Zagurskaitė ir Alfonsas
Sveikino Miškinis, priėmimo komisija:' Gražiai praleidome 

kurio drabužių priėmimo — Genovai- darbuodamies Dievui 
tė Švedaitė. Olga Stripinytė. E- nei. Sulaukus 1939 m., 
milija Jarmalavičiūtė. 
Klimavičiūtė.

Anelė žiaus par. parapijiečiai I
Florencija Svirs- gražiai pagerbė savo mylimą 

ligoninėje. Sūnus kaitė: užkandžių — Emilija Ok- kleboną kun. L. Praspalių. Jo 
saite, Aldona Sidariūtė. Ona garbei surengė turiningą ir gra- 

Dr. Roženytė: skelbimų — Klara žią programą. Pareikšta klebo-

Kalėdų savaitėje viešėdamos 
pas uošvį p. Petrą Tverijoną tu
rėjau progos maždaug susipa
žinti su čionykščių lietuvių gy
venimu: su jų organizacijomis 
ir vadais.

Manchester yra didžiausis 
New Hampshire valstybės mies
tas. Turi apie 80.000 gyventojų. 
Didžiuma gyventojų sudaro 
prancūzai, airiai ir grekai. Ne
mažai randasi ir lenkų, bet jie 
nesudaro didelės reikšmės civi-

draugiją, kuri gyvuoja jau virš 
trisdešimts metų vardu L. D. K. 
Vytauto. Ši draugija sukurta 
katalikiškais pamatais po globa 
Šilavos Panelės Švenčiausios. 
Prie šios draugijos ne katalikas 
nepriimamas. Draugija turi a- 
pie šimtą narių ir finansiniai 
ne blogai stovi. Nariai moka po 
50 centų į mėnesį. Ligoje gauna 
85.00 į savaitę ir gydytoją. Po
mirtinės $150.00. Pereitų metų 
pabaigoje ši draugija suorgani
zavo antrą skyrių vardu: Lietu
vių Jaunuomenės klubas. Prie 
šio skyriaus — klubo gali pri
klausyti kas tik nori, užsimokė
damas 25 centus į mėnesį. Klu
bas būna atdaras kiekvieną va
karą. sekmadieniais ir šventa
dieniais po pietų. Susirinkę pra
leidžia linksmai laiką tarpe sa
vųjų. Pelnas, kuris atlieka iš 
biznio, eina į draugijos iždą. 
Girdėjau, kad draugija žada už
prenumeruoti porą katalikiškų 
laikraščių į klubą. Draugijai ir 
klubui vadovauja energingas ir 
sumanus narys Juozas Svetikas. 
Klubo prižiūrėtojas yra Jonas 
Masulevičius.

Manchesteriečiai lietuviai my
li skaityti “Darbininką”. Turi 
suorganizavę LDS 74-tą kuopą. 
Prie kurios susikaupę visi susi
pratę lietuviai, nenuilstančiai 
darbuojasi dėl labo tautos ir 
Bažnyčios. Kuopa gražiai gy
vuoja. vadovystėje V. Zarembos, 
Vaičiūno ir kitų. Turi ir LRKSA 
kuopą, prie kurios priklauso ne
mažai moterų, vyrų ir jaunimo.

Vakarinė lietuvių kalbos mo
kykla pradėjo antrą semestrą 
Balch mokykloje, VVashington 
St. Sueina nemažai mokinių, no
rinčių išmokti taisyklingai lie
tuvių kalbą. Bet galėtų būti ir 
daugiau. Kodėl ne? Už mokslą 
nieko nereikia mokėti. Taigi pa
geidaujama. kad visi, kuriems 
tik laikas leidžia, vyrai ir mote
rys. vaikinai ir merginos ateitų 
pirmadienių vakarais (8 valan-

1938 m. 
ir Tėvy- 
Šv. Kry- 

labai jįnįame gyvenime. Lietuvių ran-
* dasi apie 300 šeimų. Gyvena iš

siblaškę po visas miesto dalis. 
Didžiuma turi nuosavus namus 
arba ūkis ir gyvena gražiai. Ke- 

nui daug nuoširdžių sveikinimų letas metu atgal šis miestas bu. 
ir linkėjimų, p. Pr. Ambrozaitis vo audimų ir čeverykų industri- 

j jos centru. Užsidarius didžiau
siai audimų dirbtuvei — Amos- 
keag Mills. išsikrausčius keletai 
čeverykų dirbtuvių į kitas vals
tybes. šio miesto gyventojai la
bai daug nukentėjo. Tarpe jų 
buvo nemaža ir 1 
darbo, buvo priversti apleisti! 4 —. . , .. 1 sv. misiąs, pasako pamokslą irmiestą: eiti i ukius arba vaziuo- H. . ... , ‘ .. - aprūpina kitais dvasiniais reika-ti kur kitur ieškoti pragyveni- > y 1I 1 p įcmo. Todėl ir jų organizatyvis 
darbas buvo maždaug sutrukdyt 
tas. Po tų visų sunkių gyvenimo 
audrų lietuviai vėl. nors pama
žu. pradeda atsipeikėti. Prade
da veikti, organizuotis ir stiprė
ti.

Choristai ir vadai nuoširdžiai įteikė dovaną klebonui už jo pa-
kviečia visus, ypač jaunimą, vie

linius ir iš visos apylinkės daly
vauti šiuose šokiuose. Rengėjai.

sidarbavimą. Klebonas nuošir
džiai visiems dėkojo, kurie su
rengė tą vakarėlį ir kurie per 
tris metus bendrai darbavosi.

i

ti gražios lietuvių kalbos.

JUNGTUVĖS
šeštadienio vakare. Šv. Jurgio 

par. bažnyčioje, kleb. kun. S.: 
Kneižis suteikė Moterystės Sa-į 
kramentą p. Petrui Kručui su p.' 
Marie Hayes. Vestuvių bankie- 
tas įvyko namuose. 1057 Plea- 
sant St. Jaunavedžiai apsigyve
no 38 Tremont St.

Sekmadienį, sausio 8 d., Šv. 
Roko parapijos Šv. Vardo drau
gijos nariai “in corpore” dalyva-1 
vo Šv. mišiose ir priėmė Šv. Ko
muniją. Po šv. mišių, naujoje 
parapijos svetainėje įvyko tos; 
draugijos bendri pusryčiai. Da
lyvavo ir mūsų kleb. kun. J. Į 
Švagždys ir kun. J. Petrauskas. 
Abu mūsų Dvasios Vadai paša-į 
kė turiningas kalbas.

Pusryčių metu maloniai patar
navo p-lės Emilija Jermolavičiū- 
tė ir A. Laučiūtė.

J. Jeskelevičius.

STATYS BAŽNYČIĄ
Bėda, kad lietuviai neturi savo 

bažnyčios. Visi katalikai lietu- 
•viai priklauso prie airių parapi
jos. Airių parapija duoda lietu
viams koplyčią. Lietuvis kuni-

IPirmadienį, sausio 16 d. įvyk
sta miesto viršininkų rinkimai, 
p. Harry Butters. selectman’as 
nuoširdus lietuvių prietelis ir 
šiais metais (pirmadienį i gaus 
lietuvių balsus, ir neabejojame, 
kad bus išrinktas.

i f

I 
i

NAUJI METAI.
NAUJI DARBAI

Žemė svetainei jau nupirkta.! 
planai padaryti. Sekmadieniais 
žmonės jau bažnyčioje sėdynė
se nesutelpa. Gal būti susilauk
sime kada nors kito kunigo pa- 
gelbininko.

Vasario 4 d., šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėje įvyks vaka
rienė. kurios pelnas skiriamas 
parapijos skolų mažinimui. Visi 
atėję gaus skanių valgių, už ku
riuos restaurante reikėtų užmo-

M

lietuvių. Netekę iš Nashua' N'H' atvažiuoja 
kas antra sekmadieni, atlaiko

ORGANIZACIJOS
Turi vieną pašelpinę

i
vyrų

Matyt manchesteriečiai tuo 
nepatenkinti. Girdėjau, kad ren- 

i ka pinigus ir mano statyti lietu- 
ivišką bažnyčią. Turi keletą ge- 
i rų ir gabių biznierių, kurie keti
no ateiti jiems į pagelbą. Dieve 
padėk jiems jų kilniuose suma
nymuose ir darbuose.

J. Totilas.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St.. So. Boston Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. F. Zaletskienė.

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

1514 Columbia Rd.. S. Boston. Mass 
Fin. Rašt. -- Marijona Markoniutė,

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

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

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

Kasos GI.- Marijona Aukšti Rainienė.
111 H St.. So. Boston. Mass 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarninką mėnesio. 7 30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę. i

ŠV JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas. Juozas Svagždys,
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 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldien, kiekvieno mėnesio. 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St., So. Eoston, Mass.

Sekmadienį, sausio 15 d., va
kare. parapijos svetainėje Cam- 
gridge lietuvių parapijos moky
klos alumnai ir mokiniai. Sese-!

. rims vadovaujant, suvaidins vei-i 
kalą. Kviečia visus ateiti. NCS.!

r
Juozas Dirsa

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St.,
VVORCESTER. MASS. c

Tel. 4-3501 ir 4-3865

t

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

Nuoširdžiai visus kviečia dalyvauti RENGĖJAI



penktadienis. Sausio 13, 1939 DXteB!NtNgXS f

ietinės žinios!
.......................................................................„mm

Nurodė Blogybių Priežastis i savaitę už $39.00. už 
pirmą virs laiko darbo va-

I _ c - o I landą jie gaus 85 centus, o
Boston, Mass. Sausio 1-, uį kitas po dolerį į valandą. 

Kun. Owen Dudley kalbe- Massachusetts 
damas apie šių dienų dar- gubernatorius 
bininkų reikalus pasakė, dmip* Dvisidėio |šių dienų visų blogvbių darbininkus J 
priežastis yra tame, kad viais. Sunkvežimių vairuo- 
Katalikybe yra slopinama tojai priklauso prie Ameri- 

....... Darbo Federacijos uni
jos... Šis streikas nadarė 
daug nuostolių, nes mais
tas nebuvo išvežiojamas. 
Taip pat jis neDraėjo be 
muštynių ir apdaužvmų 
vežimų. Vienas darbinin- 

; kas, važiavęs sunkvežimiu, 
I kada buvo sulaikytas pike- 
tierių, išsigando ir mirė 
širdies liga.

> valstybės 
gubernatorius Saltonstall 

„----- —p sutaikinti
Šių dienų visų blogvbių darbininkus su darbda- 

priezastis j— "----- J
Katalikybė 
ir iš gyvenimo išskiriama”

Sunkvežimių Vairuotojų 
Streikas Užsibaigė

Boston, Mass. sausio 12. 
— Sunkvežimių vairuotojų 
streikas, kuris tęsėsi 7 die
nas užsibaigė. Darbininkų' 
algos bus pakeltos $2.00. 
Jie sutiko dirbti 48 valan-

i

DAKTARAI ŽINUTĖS

Naudokitės January Sale

B. Koraitis

Si

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)

par.

Tei. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMfTRISTAS

Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš- 

tosc (aklose) akyse sugrąžin 
hiesą tinkamu laiku.

J. L Pasakantis, 0. D.
447 BROADVVAY, So. Boston.

ADVOKATAI

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAS:

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

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

Tel. ŠOU 4673

Po Kalėdų Švenčių kailinių kainos smarkiai nukrito. Dabar I. J. Fox didžiau
sioje kailinių krautuvėje eina JANUARY Sale — SAUSIO MENESIO IŠPARDA
VIMAS. Šiąme išpardavime yra didelis vėliausios mados kailinių pasirinkimas. 
Naujosios Anglijos ponios ir panelės turėtų šiuo dideliu išpardavimu pasinaudoti. 
Ateikite į musų krautuvę šiandien ir įsitikinkite kaip galima pigiai ir lengvomis 
sąlygomis įsigyti vėliausios Paryžiaus mados kailinius.

Atėjusios į krautuvę klauskite p. Koraičio, kuris yra šios krautuvės lietuvis 
atstovas. Jis yra kailinių ekspertas ir mokės jums juos pritaikinti pagal jūsų sko
nio ir figūros. Perkant kailinius nėra reikalo už juos užmokėti ant sykio — galite 
juos nusipirkti matą dalį įmokant, o paskui Jums prieinamais mėnesiniais išsimo
kė jimais.

Perkant per lietuvi atsto
vą Bernardą Koraitį dar 
gausite apęcįa 
laidą. Taigi, 
proga!

j

kun. B. Paulukas, O. P., ir mi
sionierius kun. K. Vengras, MIC.Sausio 10 d., Šv. Petro 

bažnyčioje įvyko daug Šv. mi
šių. Apart vietinių kunigų, lai-, 
kė Šv. mišias šie svečiai: kun/ Sausio 17 d., 8 vai. vak., įpuo-i 
K. Vengras, MIC., kun. A. Bal- la Federacijos Skyriaus metinis, 
trušiūnas ir kun. J. Daunis. j svarbus susirinkimas. Būtinas

Šie svečiai, tą pačią dieną, yra reikalas seniems ir nau- 
atlankė savo gerą prietelį kun. jiems draugijų atstovams susi-! 
P. W. Strakauską, Lowelly, kurs rinkti į bažnytinę svetainę. Rei 
iškėlė svečiams pietus.

Vakare, įvyko Lietuvos Dūk- buotę, tautinį minėjimą ir kitus 
terų draugijos metinis susirin- dalykus, 
kimas. Padaryta daug gerų nu-j 

įtarimų. Ši draugija turi daugi 
į narių ir jos turtas siekia jau 
virš $10,000. Verta visoms kata-1 
likėms moterims ir merginoms 
priklausyti prie šios pašalpinės 
draugijos.

kia aptarti Vilniaus reikalų dar-!

I
i

A. Kučius, 
Fed. Skyriaus Sekr.;

I

Aukojo Intertypos Fondui

Ignas Umpa, Methuen

Bažnyčios Ylenumo Oktava
Gruodžio mėn. 1909 m. 

Popiežius Pijus X patvirti- 
!no ir laimino Bažnyčios 
Vienumo oktavos užlaiky
mą. O dabartinis Popiežius 
XI ne vien kad patvirtino 
ir laimino, bet ir kiekvienų 
metų sausio 18 dieną atna
šauja šv. mišias, I 
aukoja visoms tos oktavos! 
intencijoms.

Rugsėjo mėn. 1921 m. 
Jung. Valstybių Katalikų 
Bažnyčios hierarchija pri
ėmė rezoliuciją, kad ta ok
tavą būtų vykdoma visose 
Jung. Valstybių diecezijo-

• v

(

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYEES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

i

Gyven. vieta: 833 Dorchester A ve. 
Tel. COLumbia 3637.

įalę 10% nųo- 
, naudokitės

. 1HC.

AIJ WASHINGTON STREET 
Boston, Mass.

ATOSTOGOS LIETUVOJE

Rašo
Jonas Mončiūnas

(Tęsinys.)

rius, kaip jaunimas piaus- 
tosi peiliais, bet vis 
kad ne tie, kurie laikraš
čius skaito, ne tie kurie 
prie organizacijų priklau
so, bet palaidas ir tamsus 
jaunimas.

Štai ir 3 valanda. Išva
žiuoju į Dzūkų sostinę Mer
kinę. Pervažiavome už Aly
taus Nemuną geležiniu til
tu. Nemuną pervažiavome. 
Bet važiuojant prieš kalną. 

. už apie 6 kilometrus nuo

I.

JosephW.Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 

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

TeL ŠOU Boston 1437
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Besikalbėdamas užsimi
niau ir apie kareivius, ku- ? 

kurias rie man PasakoJ°’ kad -iie 
vtovrSlnor®j° kariauti su lenkais,

^'ir yra patriotiškai nusitei
kę: “geriau mirt, o ne ver
gaut”. Kap. Norbutas at
sakė: “Taip, mes žinome 
mūsų kariuomenės dvasią, 
tas gerai, bet tai ne vis----- ---------------------- ------
kas... Neužtenka patriotiš- Alytaus, sugenda autobu- 
kumo, bet reikia ir šalto sas. Šoferiui i. L___

Edw.V.Warabow
(VVRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir
BALSAMUOTOJAS

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

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005
1____ ? *!_• šalto sas. Šoferiui ir kondukto-
proto... Lenkų daugiau, ir riui ėmė apie tris valandas 
vokiečiai nerimavo... Kito pataisyti. Mano viltis din- 
išėjimo nebuvo, kaip taiky- £t> pamatyti Merkinę. Kai 
 .” Pamaniau kas norėjo grįžti atgal į A- 

Ivtų. Autobusą sutaisė. 
Privažiavus Ilgininkų sto
tį. išlipau ir nėkščias, sau
lei leidžiantis, traukiau į 
Novasodus pas Volungevi
čių. Novasodų kaimas iš- 
skirstytis į viensėdžius.N 
mai nauji, bet vis ko nors 
trūksta. Gal laiko, o gal pi
nigų? Bet žmonės džiau- 

prvv' ~kad geriau gyventi 
j sklypuose. Volungevičius 

„ - ,................................. -vvvna Nusiskun-Novasodus pas Volungevi-'^ Rad yra vargQ su mįš. 
ku. Ne taip kaip seniau.

Susies vieną senuką, pra- 
lintėnus pas Simanavičių, dėjau kalbėtis apie Lietu- 
nes jo brolis Andrius prastovos valdžią, tvarka, valdi- 
aplankyti. Visi Įteikė nu-ininkus, buvusias valdžias. 

__ _ ______ i Stebėjaus, kad senukas la- 
tu vienoje vienybėje su Važiuoju toliau. Konduk- bai gerai orientavosi. Jis 
Šventojo Petro Sostu. 'torius šaukia: “Dzūkų Aly- man sako: “Tik ta valdžia 

Sausio 23 d. Melstis, kaxi tug”. Išrodė juokinga. Per tikra, kuri paeina nuo žmo- 
visi atšalėliai ir atsimetė-. Nemuną persikeliame ir nių, o dabar mūsų tai ne ti- 
liai katalikai grįžtų prieijau Suvalkų Alytus. Klau- kra, tik laikinė, neužilgo 
sakramentų. _ J siu ar tuoj važiuosim į rinksime valdžią taip, kaip

Sausio 24 d. Melstis už Merkinę? Sako, “ponas, tik kitos demokratinės šalvs ir 
žydų atsivertimą. ______ „__________ — - , ‘ ’

Sausio 25 d. Šventojo Po- busą^į Merkinę”. Net nusi-'taip visi suprastų Lietuvos 
vilo Apaštalo atvertimo gandau. Automobiliu būtų valstybes santvarką, kaip 

■ šventę reikia melstis, kad j galima važiuoti, bet šoferis tas senukas, tai būtų gerai, 
misijonieriai laimėtų pa- serga. Pyk ir lauk. Visa A-j Pas Volungevičius per- 
saulį Kristui. T ------- _ - i . -

šiomis dienomis Bostono Pavičiaus tiltas tikrai gr 
mavoras Tobin paskyrė žus: visuose keturiuose uz Ka. nes neoiogu aovanų 
adv Joną Grigalių į BostonlkamPuose ,a- Juoza' -”-"];XviXOn?UnaUS
Housing Administraciios P®™iaus paveikslas ir pa- Volungevičiaus. _ 
legalį departmentą peržiū-5kutinlame yra kv,eC1U 
rėti nejudinamų nuosavy-

Ignas umpa, ivietnuen, .. _ , . _
Mass. per kun. Pr. M. Jurą se. Ir šiandien Bažnyčios 
aukojo naujos “Darbinin- Vienumo oktava yra papil
ko” Intertypos fondui tusi po visą Dasaulį.

Sausio 11 d., tapo palaidotas iš
Šv. Petro par. bažnyčios, Naujos __
Kalvarijos kapuose, 28 metų $2.00. Vajaus komisija INTENCIJOS KIEKVIE- tis sulenkais.^ 
amžiaus, staiga New Yorke mi- nuoširdžiai dėkoja UŽ SU- --------------------------------- '

iręs, Antanas Gėdraitis. Buvo teiktą auką.
pašarvotas 764 E. 3rd St. Pali- -----------------
ko žmoną ir tėvus.

Štai kaip Šv. Petro parapijos 
choras darbuojasi vadovybėje 
artisto R. Juškos, besimokyda
mas sunkią patriotingą kompo
zitoriaus J. Žilevičiaus Vytauto 
Didžiojo Kantatą. Pirmadienį 
turėjo praktiką merginos, ant
radienį vaikinai, trečiadienį so- 
! listai, ketvirtadienį mokėsi ben- 
jdrai visas choras. Į šias praty
bas vis atėjo naujų narių prisi- 
' rašyti prie choro.
i

I Gabi sodai ietė. Praeitame 
| “Darbininke” sodalietė paskelbė 
1 sodalicijos Whist Party taip gy- 
! vai, ryškiai, gabiai ir trumpai, 
• kad ji užsipelno premijos.

Vienoje (buv. Austrijoje) 
likviduotas Lietuvos gene
ralinis konsulatas. Vietoj 
likviduoto konsulato bus 
paskirtas ^arbės konsulas.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGAS vargoninin

kas prie nedidelės parapijos. Tu
ri būti geras katalikas ir pažįs
tąs muziką. Kreipkitės į “1__
bininko” administraciją, 366 W. 
Broad way. So. Boston, Mass.

ĮVAIRŪS skelbimai

•o

I Stephanie WatkevichI (STEFANIJA VATKEVIčIŪTĖ) 

f Advokatė
Atidarė Ofisą

i 32 Pleasant St.,
5 GARONER, MASS.

? Room 13, Tel. Gardner 1751

Atvažiavo kun. B. Pauliukas, 
O. P., vesti, Šv. Petro par. baž
nyčioje. Bažnyčios Vienumo Ok
tavos pamaldas. Tėvas Paulu- 
kas pradės tas svarbias pamal
das sausio 18 d., 7:30 vai. vak.

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

NAI OKTAVOS DIENAI |
Sausio 18 d. Šventojo 

Petro Sosto Romoje šven
tę reikia melstis už visų 
“kitų avių” sugrįžimą į 
vieną Petro Avide pas vie
ną Ganytoją.

Sausio 19 d. Melstis už 
visų Orientinių Seperatis- 
tų sugrįžimą ir susitaikini
mą su Apaštalų Sostu.

Sausio 20 d. Melstis, kad 
anglikonai pasiduotų Kris- 

nJrJtaus Vietininko klusnybei. 
- —’ Sausio 21 d. Melstis, kad 

liuteronai ir protestantai 
Europoje rastų savo kelią 
atgal į Katalikų Bažnyčią.

Sausio 22 d. Melstis, kad______
krikščionys Amerikoje bū- vežti pinigines dovanas.

■ sau, gal ir tavo tiesa.
I Kadangi mano buvo su
tarta, kad sekmadienį bū
siu Žiežmariuose, tai penk
tadienio ryte, biskį po 8, 
paėmiau autobusą ir vykau 
į Merkinę, o iš Merkinės į 

; Gudakiemį pas Julių Žal- 
nierauską. nes jo brolis p. 
Vincas Žalnieraitis, ^vv. . ’ 
Harforde, prašė nuvykti. ..
Tą pačią dieną vykau j mjške
Novasodus pas Volungevi
čių, nes jo sūnus iš Wind- 
sor, Conn. prašė jo tėvą pa
matyti; iš Novasodų i Go-Į 1 « 4- A ** v « o C? « • 1 » ą ’

I

I

i

*

{Parduodu įvairiausios rūšies 
ainius ir sidabrinius daiktus.

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

auk-

I 
I

trečią valandą gausi auto-1.1.”. Pamaniau sau, ot kad

* «

Taipgi ir pataisau.

366 VVEST BROADWAY
So. Boston, Mass.

PeterP.PIevack
(Plevokas)

Stogų dengė jas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadway, So. Boston

Prisiekęs Advokatas 
Juozas B. Gailius 
Veda visokias provas.

; Daro visokius legalius dokumentus 
j 317 E St. (Kampas Broadway) 

South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

Tėvas Kazimieras Vengras,| 
MIC., atsisveikins su savo bran-’ 
giais southbostoniečiais sausio j 
18 d., vakare, po pamaldų. Visi) 
kviečiami į išleistuvių vakarėlį, j i i—

Sausio 13 d., 7:30 vai. vak.,j 
Šv. Petro par. bažnyčioje, kun.: 
K. Vengras. MIC. laikys Šv. Va-! 

1 landą.
—

Sausio 14 d., po pietų ir vaka- 
|re vietiniams kunigams padės 
įklausyti išpažinčių misionierius

i J I

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BayViewMotorServke
STUDEBAKER

Automobilių ir Trekų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
SOUTH BO8TON, MASS.

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Ii

mayoras Tobin paskyrė

1 V UlUll^V VLVLUO pci -

lytų išvaikščiojau. Juoza-!nakvojau. Jie mane gerai 
namylėjo, žinoma, buvo ir 

žus; visuose keturiuose už ka. nes neblogu dovanų

Žalnierauskų ir Simana- 
varpos ir kapas. Alytus bus vičiu negalėjau pamatyti,

Uų (S estete) teisei tu g^žus miestelis, kada bus tai dovanas atidaviau nėr 
kurios bus uzbaierta taisyti gatves. Volungevičių.nuosavybių, 

valdžios paimtos ir nu
griautos ir ių vietoje pa-1 
statyta moderniški namai.!

Bus daugiau

Parduodu Overglobe ir kitų iSdlr- 
byščių če ve rykus: vyrams, 

moterims ir vaikams.

John J. Grigalus
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS

598 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043

KOSTIUMŲ BALIUS !
Rengia Stepono Dariaus Moterų Auxiliary 

Amerikos Legijono /

Šeštadienį, Sausio 14, 1939 |
Lietuvių Salėje, EirSIkerSt., So. Boston, Mass. |

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 25c. s
Gros dvi geros orkestros. z

Paklausė Sąžinės Balso

Laukiau apie porą valandų; 
autobuso stotyje. Ten greit ! 
laikas prabėgo, kada žmo- Remkite tuos prefesio- 
nės pradėjo pasakoti a»ie nalus ir biznierius, kurie 
įvairius atsitikimus, kaip savo skelbimais remia 
policija gaudo destinda- “Darbininką”.

Šis balius bus vienas iš puikiausių. Taipgi bus 
duodamos dvi dovanos. Viena už gražiausi kostiu
mą. o kita už juokingiausi kostiumą. Taigi, ruoški
tės visi ir visos į šį balių.

Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJOS.

Pereitą sekmadienį, va
kare, ant Old Colony Avė., 
So. Bostone automobilius 
pertrenkė ir užmušė Ed-( 
mundą Noonan, 32 am-' 
žiaus, irvv. So. Bostone.' 
Automobilistas nesustojo 
ir pabėgo. Policija sako, 
kad tūlas Harry Milliman, 

141 m. amž., gyv. 3 Toledo 
Iterrace, Dorchester, atėjęs 
' į South Bostono policijos 
I stotį ir prisipažinęs, kad 
sąžinės verčiamas papildęs 

I nusikaltimą. _ 1

VALGOMŲJŲ 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 bi!ę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

Peter's Boston St. Garage 
ir GasoSine 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.

Povilas Brahmanas
48 CRESCENT AVENCE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HTLL AVENUE,
DORCHESTER. MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICK CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUSIŪNAS. Sav. 

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

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

Visi skeibkitės “liurbiui ūke". I
 IŠPILDAU INCOME ! 

TAX RETURNS

Jei turi galvosūkį su Income ! 
Tax Retums pavesk šį dalyką!

A. J. YOUNG
(JANKAUSKAS) 

TAX ACCOUNTANT
Jis viską kuogeriausiai padarys

101 Baxter St., So. Boston. Mass.

Tel. Šou 4673

:•
t
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ROCHESTER, H. YRytinių Valstybių Žinios
NEW BRITA1N, CONN

at-

HARTFORD, CONN.

Rašt.

H * RRISON-KE  ARN Y, N J

Gargždiškė.šokiai.PADĖKA

BRIDGEPORT, CONN
NAUJAS VARGONININKAS lšird]S jau'tusi

NEW HAVEN, CONN

Bridgeportietis.mas.

WATERBURY, CONN NEWARK,N.J.

1

BROOKLYN, N. Y

Old Gold

p. lės; parems chorą 
kleboną.

DIDESNIAM JŪSŲ SMAGUMUI 
extra parinktini, extra ilgaibran- 
dinti tabakai duoda extra turtingą 
skonį__ extra Cellophane užvalk
tis užtikrina extra šviežumą.

nuošir- 
Norkū- 
kuopai 
Ji jau

Hooskk Falls, M. Y.

Sausio 15 d. Newarkiečiai Vy- 
__ t_______ čiai bovvlininkai vyks į Linden, 
Išrinko orga-lN. J. ir ten žais su L. Vyčių 113 

Linden

ge-

Sausio 4 d. įvyko Moterų Są
jungos 29 kp. “surprise party” 
savo narę p. Karoliną Zaukienę 
ir jos vyrą Vladą pagerbti, jų 
25 metų vedybinio gyvenimo
proga. Kuopos pirm. P. Grigie-j 
nei vadovaujant, pareikšta gra
žių linkėjimų jubiliejatams.

' kp. bovvlininkais
j Greens. Šiuos bowlerių žaidimus 
tvarko N. Y. ir N. J. L. Vyčių

Penktadienis. Sausio 13. 1939

ATVYKSTA SVEČIAI
Sausio 14 d. iš VVaterbury 

vyksta jaunimo grupė, komp. A. 
Aleksio vadovybėje, ir išpildys 
gražią programą. Lietuvių sve
tainėje. 354 Park St. \Vaterbu- 
rieėių jaunimo grupė suvaidins 
linksmą komediją: “Uošvė ir 
Marti”, dainuos, gros ir kitokius 
šposus parodys New Britainie- 
čiams. Pelnas skiriamas šv. An
driejaus parapijai.

Kviečiami visi ateiti.

virš 500 žmonių. Tarp jų matėsi 
keletas profesionalų inteligentų 
bei biznierių. Dalyvavo ir vieti
nis klebonas kun. J. Valantiejus. 
kun. Gauronskas. kun. S. Stonis, 
ir kun. J. Kripas. Koncerto pro
gramą vedė labai sumaniai ir į- 
domiai muz. Aleksis. Koncerto 
protarpiais pasakė atatinkamas 
kalbas kun. Valantiejus. kun. 
Kripas ir kun. Stonis.

Svarbiausioji koncerto prog
ramos dalį išpildė art. J. Žu
kauskaitė. Ji scenoje pasirodė 
labai simpatingai, apsitaisiusi 
tautiniais rūbais modelyje Bi
rutės. Publikos buvo labai pa
lankiai su karštais aplodismen
tais sutikta. Ji su pertraukomis j 
sudainavo keletą lietuviškų dai-j 
nelių žymiausiųjų Lietuvos I 
kompozitorių. Be to buvo sūdai-1 
nuota Puccini arija italų kalbo
je. Jų išpildymas tikrai buvo 
aukščiausio pagyrimo laipsnyje 
Balsas tyrai žavėjančiai gražus, 
dainose matėsi pilnas jausmų 
išreiškimas ir klausant tikrai 
jaudino jos tembras, graži dainų 
interpretacija ir visas artistės' 
talentingumas. Neveltui publi
kos buvo verčiama vis daugiau 
dainuoti. Labai malonu pažymė-

MIRĖ
Sausio 1 d. mirė Eugenija Ta

mošaitienė. 60 metų amžiaus, 
po ilgos ligos savo namuose. Pa
laidota iškilmingai iš šv. An
driejaus lietuvių par. bažnyčios 
su trejomis šv. mišiomis šv. 
Marijos kapuose šalę savo jau
nutės dukrelės. Ant karsto buvo 
sudėta daug dvasinių bukietų 
nuo giminių ir draugijų, taipgi 
ir užuojautos rožių nuo šeimos 
ir draugų-ių.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą, du sūnų, dukterį ir tris a- 
nūkus. Velionė buvo dora ir ge
ra katalikė, ilgametė LRKSA 
109 kp., šv. Rožančiaus ir Tre- kad artistė savo dainose įter- 
tininkų draugijų.

DARBININKAS

Vytauto Didžiojo gimnazijos rūmai Klaipėdoje, kur matome įrašytus himno 
žodžius: “Ir šviesa, ir tiesa, mūs žingsnius telydi”.

Sausio 9 d. mirė Ona Kukura- 
vičienė, 73 m. amžiaus, pasta
ruoju laiku gyvenusi pas dukte
rį Bristol, Conn. Paliko nuliūdi
me dukterį ir tris sūnus. Velio
nė buvo ilgametė šv. Onos pa- 
šalpinės draugijos narė. Palai
dota su šv. mišiomis.

Lai Dievulis būna gailestingas 
mirusiųjų vėlėms.

Abejose laidotuvėse rūpestin
gai patarnavo laidotuvių direk
torius p. A. P. Karlonas.

METINĖ ATSKAITA
Sausio mėnesyj veik visos 

draugijos ir organizacijos išduo- 
davė vietinis Lietuvių Sąryšys, 
da atskaitas. Pereitą savaitę iš- 
prie kurio priklauso visos palai
pinės draugijos. Tą Sąryšį dau
gumoj valdo vadinami tautinin
kai - sandariečiai. Atskaita su
kėlė didelį skandalą, nes Sąry
šio iždininkas K. Š.. kaip sako, 
praleidęs Sąryšio tryliką šimtų 
dolerių saviems reikalams be at- 
siklausimo draugijų ir valdybos. 
Trūkumas esą buvo susektas. 
K. Š. esą prisipažinęs ir pažadė
jęs atsilyginti. T. M.

ART. J. ŽUKAUSKAITĖS 
KONCERTAS

Sausio 8 d. erdvioje ir puikio
je parapijos salėje įvyko art. J. 
Žukauskaitės koncertas. Tą kon
certą organizavo Šv. Juozapo 
parapija, vadovaujant komp. A- 
leksciui. Koncertan atsilankė

—
kių ir muzikų. vadovaujant 
iš vietinių dainininkų - daininin- 
komp. A. Aleksiui, dalyvavo šie: 
pp. M. Andrikytė, A. Kupstaitė. 
A. Grėbliūnaitė. Adomaitytė, A. 
Ulinskis. K. Karinauskas. A.
Markevičius, J. Kupstas. A. Di-jvisi nariai prašomi ateiti, ypa- nauJa valdyba, 
girnas. ( Red. pastaba. Plačiau a- 
pie šį koncertą telpa kito kores
pondento, kuris prisiuntė ankš
čiau.; Koresp.

pė daugiau lengvo turinio daine
lių, kurios publikai labai patiko.

Protarpiais pasirodė komp. A- 
leksis su savo radio grupe, trio 
ir lietuviškais muzikantais. Tas] 
labai programą įvairino. Be tol 
matytis, kad komp. Aleksis la
bai gerai yra išlavinęs savo 
chorą ir balsus gerai nustatęs.

Aplamai koncertas labai
rai nusisekė. Garbė tai rengė
jams, o ypatingai p. komp. A- 
leksiui, kuris daugiausiai sielos 
įdėjo. Rap.

Sausio 7 d. įvyko smarkios) 
basketball rungtynės. Mūsų’ 
mergaičių ratelis šiais metais 
pirmą kartą pasirodė, bet taip 
gerai, kad lengvai supliekė savo 
oponentes. Šv. Vardo draugijos 
ratelis taip pat supliekė savo o- 
ponentus. Vyčiai turėjo smarkią 
kovą su Amsterdam. N. Y. Tai 
labai gabūs rateliai. Mūsų Vy
čiai laimėjo. Dalyvavo daug 
žmonių, daugiausia jaunimo.

šeštadienį neįvyks basketball 
žaidimai, nes mūsų basketballi- 
ninkai važiuoja į kitą miestą.

Sausio 14 d.. 48 Green St. sve
tainėje įvyksta balius. Pelnas 
skiriamas Marianapolio Kolegi
jai. Visi žinome, kad Kolegijai 
reikalinga parama. Taigi visi a- 

! teikime į balių ir tuo paremsime 
•mūsų Kolegiją. Girdėjau, kad 
i p. A. Krikščiūnas su gausiu bū
riu atvyksta iš VVashington De- 

’pot. Conn. į balių. Tai jeigu jau 
iš kitų kolonijų važiuoja, tai ir 
mes turime gausiai pasirodyti.

Art. Jonės Žukauskaitės kon
certo programoje, sausio 8 d..

SUSIRINKIMAS
Moterų Sąjungos 29 kp. susi- 

LDS 6-tos kuopos metinis su- rinkimas įvyks trečiadienį, sau- 
sirinkimas įvyksta sausio 17 d., si° d., 8 vai. vakare, parapi- 
8 vai. vakare, mokyklos mažoje J08 svetainėje. V isos narės kvie- 
salėje. Broad St., ir Capitol avė. damos dalyvauti. Bus renkama

yra darbšti ir energijos pilna 
moteris.

I Katalikės moterys ir mergai
tės nepraleiskite progos prisi
rašyti prie šios naudingos orga-j 
nizacijos. Vajaus metu įstojimo 
mokesnių nereikia mokėti. Tai
gi pasinaudokite nupiginimu.

Vienbalsiai užgirta senoji kuo
pos valdyba ateinantiems me
tams: Dvasios vadas kun. M. 
Pankus; pirm. M. Jokubaitę, pa
gelb. — S. Tam Ulevičienė, fin. 
rašt, — M. Ramanauskienė, nut. 
rašt. O. Norkūnaitė, ižd. — O. 
Čirvinskienė, korespondentė — 
S. Tamulevičienė. Linkiu visai 
valdybai sėkmingai dirbti Mo
terų Sąjungos naudai.

Moterų Sąjungos 33 kuopos 
valdyba ir visos narės 
džiai dėkuoja p-lei Onai 
naitei, kad ji paaukavo 
savo metinį atlyginimą,
nepirmas metas, kai kaipo nuta
rimų raštininkė aukoja savo da
lį kuopai. Už tokią gerą širdį ir 
pasiaukojimą, lai gerasis Dievas 
jai atlygina.

tingai tie, kurie atsilikę su mo
kesniais už organą. Prašome a- 
teiti ir atsilyginti. I

Tamsta tą patį pasakysi, kaip 
jau ne vienas yra pasakęs, kad 
su “Darbininku” susipažinus, 
tai jau sunku su juom skirtis. 
Kaip su geru draugu, taip ir su 
“Darbininku” reikia draugiškai 
apseiti. Antradienio vakare a- 
teik į susirinkimą.

A. J. Pateckis, fin. rašt. Nuoširdžiai dėkuojame Mote- 
----------------- rų Sąjungos 29 kp. narėms už 

Šeštadienio vakare, sausio 14, surengimą mums “surprise par- 
Šv. Juozapo draugija rengia ty”, dovanas ir linkėjimus. Dė- 

kaip linksmą vakarą mokyklos salė- ko jame šeimininkėms: O. Bele- 
skaito ir je. Kviečia atsilankyti visus sa- vičienei, U. Mikulskienei, A. raPij3 atvyko

Sausio 3 d. įvyko L. Vyčių su
sirinkimas. kurį gabiai vedė pir
mininkas p. V. Grinevičius. Visa 
valdyba dalyvavo. Naujų narių 
prirašė 10. Įvairios komisijos ir 

, valdyba išdavė raportus, kurie 
; buvo priimti. Korespondentas 
pranešė, 
laikraštį 
buvo nutarta.

) džiaugiasi ‘
niomis iš savo kolonijos. Vei- tuvius iš Hartfordo 
kiantis komitetas ir valdyba kės.

į pranešė, kad šių metų L. Vyčių Sausio 22, vietinis choras ir Šis 
organizacijos seimas įvyks šioje parapijos draugijos rengia kon- mūsų atmintyje, 
kolonijoje — Harrison Free Pu- certą. pagerbti kleb. kun. Joną 

Įblic Library auditorijoj, rugpiū- Ambotą. kuris tą dieną sulauks 
i čio 8. 9 ir 10 d.d. 70 metų amžiaus. Tai bus jo

Visi nariai energingai darbuo- “birthday”. Koncertui pasibai- 
jasi. kad seimo parengimai ir gus. bus šokiai. Prasidės 5 va- 
pats seimas pavyktų. landą po pietų mokyklos salėje.

Pranešta, kad Vyčiai nupirko Taigi, nusipirkite tikietus iš 
■ dovaną Šv. Vardo draugijos sve- anksto, nes spėjama, kad bus 
rainės prižiūrėtojui, p. J. Svir- daug žmonių. Galima gauti pas 

j neliui. kuris yra labai palankus draugijos narius arba pas kun.
Vyčiams, p. Svirnelis nuošir- Kripą, ar vargonininko, ar cho- 

j džiai padėkojo už dovaną. ro narius. Koncerto pelnas ski-
Po susirinkimo įvyko bendras riamas chorui, kad galėtų nuva- 

dainavimas. Pianu akompanavo žiuoti į Pasaulinę Parodą New 
muz. V. Žukas. Programos vedė- Yorke. Taigi kas ateis nesigai- 

! ju buvo p. K. Sleiskevičius. p. lės: parems chorą ir pagerbs 
i Velyvis pasakė turiningą pra- 
kaibėlę. padėkojo pianistui ir 
kvietė kitą kartą atsilankyti.

! Pasibaigus programai, pavai
šinta skaniais užkandžiais. Po 
to. visi šoko ir žaidė. Raporte

ŠAUNUS PAGERBIMAS 
DVASIOS VADO

Didelis skaičius geraširdžių. 
Šv. Jurgio parapijos moterėlių, 
kurios nereikalauja sau garbūs 
ir prašė pravardžių negarsinti, 
susidėjusios surengė bankietą, 
jauną mūsų parapijos vikaraą, 
kun. Praną J. Valiuką pagerbti, 
jo gimtadienio proga ir sykiu 
kaipo priėmimą į šią parapija. 
Nors priėmimas gal kiek suvė
luotas, nes jau jaunas Levitas 
darbuojasi tarpe mūsų apie šc- 
šis mėnesius, bet kadangi buvo 
įšventintas ir paskirtas darbuo
tis čia laike vasaros karščių, to
dėl ir buvo atidėta iki šio laiko, 
būtent, jo gimtadienio, gruodžio 
28 d.

Prie gražiai papuošto garbės 
stalo sėdėjo garbės svečio tėve
liai ir sesutė, patsai garbės sve
tys, kleb. kun. Jonas M. Bakšys, 
ir šeši kunigai kun. Prano drau
gai. Įeinant svečiams į svetainę, 
visi dalyviai sustojo ir sveikino 
to vakaro kaltininką gausiu del
nų plojimu, o laike aplodismen
tų pasigirdo galinga choro dai
na. lietuvių ir anglų kalbose. — 
“Ilgiausių Metų” ir “Happy 
Birthday To You”. Visiems su
sėdus prie stalo, vakaro pirmi
ninkas p. Petras Norkeliūnas, 
pasakęs vakaro tikslą, paprašė 
kleboną sukalbėti maldą. Vi
siems pasisotinus. mokyklos 
vaikučiai, vadovaujami Seselių 
Pranciškiečių, išpildė programą 
dainomis ir deklamacijomis. 
Taipgi įteikė gražų raudonų ro
žių bukietą, o tame bukiete bu
vo bankos čekis — dovana. Kle
bono perstatyti kunigai pasakė 
trumpas kalbas. Baigiant prog
ramą. klebonas perstatė šio va
karo garbės svečią, kun. Pr. Va
liuką. kuris labai susijaudinęs 
prabilo, kad norįs daug pasaky- 

, ti, bet negali rasti žodžių. Dė- 
; kojo širdingai rengėjams, klebo- 
: nui. draugams kunigams ir vi- 
jsiems dalyviams. Sakė, kad jo 

, kad yra kas tai 
Šiomis dienomis į lietuvių pa- rengiama, bet tikrai nesitikėjęs 

Pareiškė, kad

Gruodžio mėnesį, susirinkus 
visų kuopų ir draugijų atsto
vams, suorganizuota Šv. Vin
cento de Paulio labdaringa dr- 
ja. kuri labai yra reikalinga mū
sų parapijoj. Pirm, šios naujos 
draugijos išrinktas kleb. kun. 
M. Pankus, pagelb. V. Norkū
nas, fin. raštininkė M. Rama
nauskienė, nut. rašt. V. Zavors- 
kas, ižd. K. Medelienė. Kiekvie
nas gali išgalėti ir tapti šios 
taip naudingos draugijos nariu- 
nare, nes mėnesinės duoklės y-BINGO

i Moterų Sąjungos 29 kp. bingo ra 10 centų į mėnesį, 
įvyks sausio 22 d., 8 vai. vakare. I 
parapijos svetainėje. Pelnas ski
riamas altoriaus tarnautojų 
drabužiams. Įžanga 35 centai. 
Kviečiame dalyvauti ir paremti.

Koresp.

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos choras, vadovystėje V. Kri- 
pienės, vyksta j Ansonią šį sek
madienį, sausio 15, su teatru ir, 
rodos, koncertu. Tai bus Šv. An
tano parapijos salėje. Po teatro 
bus

kad užprenumeravo 
“Darbininką”, I

Visi skaito ir je. Kviečia atsilankyti visus sa-vičienei, U. Mikulskienei, A. raPij3 atvyko naujas vargoni- tokio priėmimo.
“Darbininku” ir ži-vo draugijos narius ir visus lie-Mačenierici ir kitoms: pirm. P. ninkas, būtent, muzikas A. Stan- prisiminsiąs visus geradarius

> ir apylin-Grigienei ir visoms kitoms, ku- šauskas, kuris ilgus metus var- šv. mišiose. Baigiant kun. Gei-
rios kokiu nors būdu prisidėjo, goninkavo Newark. N. J. Mu- ger, kuris jauną kunigą auklėjo

parengimas pasiliks ilgai zikas Stanšauskas tuojau ėmėsi vikaraudamas kaimyninėje pa- 
- - tvarkyti ir mokyti chorus. Var- rapijoje, kuris buvo jo globėjas

Karolina ir Vladas Kaukai. gonininko ir chorų darbuotę ir (sponsor) laike šventinimų, at- 
pastangas labai nuoširdžiai re- kalbėjo maldą ir prašė Dievo 
mia kleb. kun. J. Kazlauskas ir palaimos jaunam Kristaus dar- 
kun. V. Ražaitis. Jaunimui yra bininkui ir visiems lietuviams.

a d&bar proga įsirašyti į parapijos Vakaras buvo sėkmingas: žmo- 
MOTERŲ SĄJUNGOS KUOPA chOrus. Kviečiamas visas jauni-;

I
I

Sekmadienį, sausio 15 d. įvyks 
D. M. Sopulingos lietuvių par.

I choro šokiai. L. P. Klubo svetai
nėje, 124 Schuyler Avė.

i Nauja valdyba kviečia visus 
atsilankyti ir paremti chorą.,

i kad jie jausdami visuomenės 
i pritarimą, dar energingiau dar
buotųsi. Kviečia Komisija.

I ------- I

SODALICIJOS VALDYBA
Šiems metams į Sodalicijos 

valdybą išrinktos šios: pirm. 
Agnieška Kasmonaitytė. išrink
ta trečiam terminui: Adelė Ma
ni kaitė. išrinkta vice-pirm. ant
ram terminui: P. Daley išrinkta 
iždininke: Alena Kodytė išrink
ta raštininke. Geriausių sėkmių 
naujai valdybai.

MIRĖ S. VIRMAUSKIS
Gruodžio 31 d. mirė Stasys

Virmauskis. Palaidotas sausio 3
d. Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną, sūnų ir dvi dukteris, se-'Kuopos vardu įteikta graži do
ną motinėlę Lietuvoje ir tris vana (bedspread). Svočia buvo 
brolius — Antaną. Liudviką ir p. U. Cižauskienė, o svotas —K. 
Joną. Amerikoje pragyveno virš
36 metų. Paėjo iš Lietuvos. Kir-j

, alučių kaimo. Upinės parapijos. 
Telšių apskričio. Atvykęs į A- 
mer iką dirbo dirbtuvėje, o vėliau 
užsidėjo biznį, kurį ir paliko. Jis

; su savo dviem broliais pabūda
vo didelį garagių.

A. a. S. Virmauskiui lai būna
lengva šios šalies žemelė.

Korespondentas

Dobrovolskis.
Jubiliejatai susijaudinę dėko

jo Sąjungietėms, svečiams ir 
viešnioms už surengimą puotos, 
dalyvavimą, pareikštus linkėji
mus ir dovanas.

Labai gražus pavyzdys pa
gerbti savuosius jubiliejatus.

Linkime jubiliejatams ilgiau
sių metų ir laimingai sulaukti 
auksinio jubiliejaus. Ten Buvusi

UŽGYRĖ SENĄJĄ VALDYBĄ
Moterų Sąjungos 33 kuopa lai

kė savo metinį susirinkimą, ku-' 
riame plačiai apsvarstė kuopos! 
reikalus, prisirengė prie Naujų; 
Narių Vajaus, kuris prasidėjo 
sausio mėnesyje. 1 
nizatorę p-nią A. Tiškienė. Gali
ma pareikšti, kad vajus bus sėk
mingas, nes sąjungietė Tiškienė

nių buvo tiek, kad netilpo prie 
stalų ir reikėjo antrą kartą sta
lus rengti, kad visus pavalgydi
nus. Prie stalų šį kartą patar
navo jauni vaikinai. Visas to pa
rengimo pelnas buvo įteiktas 
kaipo dovana jaunam kunigė
liui. Geros širdies moterėlės dir
bo sunkiai, bet pasekmės buvo 
gražios. Kun. Pranui Valiukui 
linkime sveikatos. Vyturys.

Naujoviška
kaip vėliausia 
plauku Mada!

Išbandykite 1939 m. Dvigubai-Švelnius

Copyright. 1939. 
by P. Lonliard Co.. Ine.

UŽSISTATYKITE Old Gold't "Melody and Madona” au ROBERTO Vicflaln Cvtaflf Dvigubai 
BENCHLEY ir ARTIE SHAWS OrkeMni. kiekv.eną Sekmadieni vakare. »•»••• šviežu r „
Columbia N«work. Coasc-to-CoaM.

„__ i apsaugoti dviem užvalk-
iiais Cellophane. VIRŠUTINIS už
valktis atsidaro APAČIOJ nikelio.


