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bendradarbis. Tikimės, kad jis 
Bridgeporte įstos į LDS 39 kp. 
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nuvykęs į Chicagą, kur gyvena 
jo tėveliai.

boston public library 
chi^f o f book selecti 
Reference DIVISION 
COPLEY SQ BOSTON m

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680
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cių kovos ir propagandos 
metodų.
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Brolis Jonas Banys MIC., Ma- 
rianapolio Kolegijos muzikos 
profesorius, laisvu nuo profeso
riavimo laiku eina vargonininke, 
pareigas Providence (R. I.) lie
tuvių parapijoj.

Muzikams — Stanšauskui, 
Giedraičiui ir Br. Baniui linki
me geriausių sėkmių naujose 
vietose.

Masiniai Darbininkų Areštai 
Sovietų Rusijoje

Milijonas Aukų Per 3 Metus

“Giornale d’Italia” prane
ša, kad Sovietų Rusijoje 
per pastaruosius trejus 
metus nužudyta 1,126,068 
žmonės. Tarp jų: 28 vysku
pai, 12,115 dvasiškių, 6,475 
profesariai, 8,800 gydyto
jų, 54,950 karininkų, 260, 
000 kareivių, 105,000 poli
cininkų, 48,000 eiguliu, 12, 
850 valdininkų, 355,000 in
teligentų, 192,000 darbi
ninkų ir 91,500 kaimiečių.

Kur Gyvena Ištremtieji

Maskva, Rusija, sausio 
23 — Sovietų valdžia masi
niai areštuoja darbininkus 
oareie-ūnus ir juos kaltina 
kaipo “apsileidėlius”, tin
ginius, tranus”. Šiomis die
nomis areštavo ir nuteisė 
kalėjimu kelioliką oro lai-Į 
vyno ir vandens transporto| 
pareigūnus. Daug pareigū
nu - komisarų atleista nuo 
nareie-ų. Masinis valymas 
eina visose įstaigose. Iš vi
so atrodo, kad Rusijoje ne
bėra nė vieno doro žmo
gaus, išskyrus Staliną ir jo 
ištikimuosius. Kiti vi? 
“tinginiai, girtuokliai, lat
rai, tranai ir tt.”

Bet Uzbeko respublikoje 
sovietų valdžia apdovanojo 
315 kolektyvų ūkių 
jus, kur esą buvęs 
vatos derlius.

Ispanijos Radikalai Nužudė

Gražioji Lietuva. Apšerkšnoję beržai vieškelyje. VDV.

Nepaliko Nė Vieno Gyvo Kunigo
Sunaikino Bažnyčias

vede- 
geras

Lietuvos tautininkų val
džia administraciniu būdu 
ištrėmė įžymius kataliku 
vadus už tai, kad Lietuvai 
atsiradus pavojuje, jie rei
kalavo sudaryt i vyriausy
bę iš įžymiausių mūsų tau
tos vadų, t. y. sudaryti Ko- 
alicijinę vyriausybę. Iš
tremtųjų vadu adresai yra 
dabar toki: Dr. L. Bistras 
vra apsigyvenęs Alytuj. 
Pulko g-vėj, pas ats. pulk. 
Petruiti. Dr. Dielininkaitis 
— Juškų k., Žaliosios v., 
Vilkaviškio apskrity. Dr. 
P. Karvelis, Kiela ir k. yra 
Darbo stovykloj Dimitra
vo je (Kretingos apskrity).

Prancūzija Sustiprino 
Rūbelių Sargybą

I
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— Laikraštininkas Kie
maitis verčia Hitlerio — 
“Mein Kampf”.

Seimui Patiekti Septyni 
Nauji Įstatymų Projektai

Kaunas, sausio 29 d. — 
Valstybės prezidento aktu 
Seimo nepaprastosios se
tą septyniais įstatymo pro- 
sijos darbotvarkė papildy- 
jektais.

— Klaipėdoj prieš pat 
šventes nuskendo kontra- 
band. motorlaivis “Polo’, 
vežęs 3,000 litrų kontr. spi
rito. Spiritas išvilktas į 
krantą, vienas kontraban
dininkas sulaikytas, vie
nas, matyti, pabėgęs, o ki
tas nuskendęs.

Paryžius, sausio 23 — 
Prancūzijos valdžia pa
siuntė daugiau kareivių 
sergėti Prancūzi jos rube- 
žių prie Ispanijos, kada Is
panijos nacionalistai taip 
smarkiai žygiuoja į Barce
lona. Rubežiaus sargybai 
isakvta “nepraleisti bėgan
čių iš radikalų kontroliuo
jamos Katalonijos karei
vių ir civilių gyventojų”.

Šią savaitę kada susi
rinks Prancūzijos ministe- 
rių kabinetas, tai Prancū
zijos politika gali pakripti 
Italijos ir gen. Franco pu
sėn, nes Prancūzija mato, 
kad gen. Franco baigia už
kariauti Kataloni ją.

Prancūzijos komunistai, 
kurie dabar čia turi tauti
nę komunistų konferenci
ja, karštai ir griežtai reika
lauja, kad Prancūzija duo
tu Ispanijos radikalams 
oagalbą. Bet Prancūzija 
prisibijo Italijos, kuri ne- 
dvejojamai yra pareiškusi, 
kad Prancūzija, Anglija ir 
kitos valstybės nesikištų į 
Ispanijos reikalus.

v •
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SOVIETŲ TEISMAS NUBAUDĖ: Ispanijos Radikalų Valdžia 
PAREIGŪNĄ UŽ NEVEIK

LUMĄ
30 Kitų Patraukta Į Teismų

------------------------------------_________________
Maskva, Rusija,

23 — Penktadienį, __________
20 d. sovietų teismas nu- uį karo ginklus ir amuni- 
baude vieną vyriausią me- cįją
chaniką 6 mėnesiams į Jung. Valstybių radikalai 
sunkiųjų darbų kalėjimą reikalauja, kad valdžia nu- 

limtų embargo (draudimą) 
1 siųsti karo ginklus ir amu
niciją Ispanijos radika
lams. Kam reikalauti, kad 
Ispanijos radikalai ir taip 
gauna užtektinai ginklų ir 
amunicijos, kad net reikia 
45 tonų aukso ir sidabro už 
juos atlyginti. Tos radika
lų grobis jau nebe pirmą 
kartą vežamas iš karo nu- 
teriotos Ispanijos. Nesiste
bėkime, kad Ispanijos ra
dikalų valdomoje teritori- 

' joje žmonės neturi duonos 
ir badauja, nes radikalų 
valdžia nesirūpina žmonė
mis, bet karo ginklais ir a- 
municija, ir iu gauna 
tektinai iš užsieniu.

Lietuvos Pasiuntinys Romo
je p. Čarneckis Perkeliamas 

Į Kauną
Kaunas, sausio 20 d. Lie

tuvos Pasiuntinys ir Įga
liotas Ministras Italijai p. 
Čarneckis perkeliamas į 
Užsieniu Reikalų Ministe
riją.

— Lietuvis Gudelis Klai
pėdoj nupirko iš žydo “Ka- 
nitol” kino teatrą. Kitas 
žvmus kaunietis nupirko 
Klaipėdoj stambią nuosa
vybę.

Martin Išmetė Iš Automobi
lių Unijos 15 Radikalų

I

Suspendavo Dvi Mokytojų 
Unijas

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

)

TLLJO&OjTCH 2680.

New York, sausio 23 — 
Centrai Trades and Labor 
Council Didžiojo New Yor- 
ko suspendavo dvi mokyto
ju unijas, kurios perdaug 
buvo pasidavusios komu
nistų įtakai. Be to, Darbo 
Federacijos centralinės ta
rybos susirinkimas išmetė 
penkis mokytojų uniiu ats
tovus.

Sudaroma Tautiškųjų Orga
nizacijų Sąjunga

Kaunas, sausio 20 d. Lie
tuvos tautiškosios organi
zacijos sudarys sąjuneų 
sąjungą. kurios vvriausion 
valdybon įeis organizacini 
vadai.

Detroit, Mich. — Pereitą 
savaitę Homer Martin, U- 
nited Automobile Workers 
uni jos prezidentas, suspen
davo 15 tarybos nari” už 
nesuderinama su unijos 
veikimu veikimą. Suspen
duotieji tarybos nariai pra
dėjo triukšmauti.

Sekmadienį, sausio 22 d. 
įvyko Plymouth Lokalo 51 
susirinkimas, kuriame da
lyvavo anie 2,400 narių. Ta
me susirinkime kilo skan
dalas, kuris baigėsi mušty
nėmis tarp Martino šali
ninkų ir oponentų. Policija 
įsimaišius muštynes likvi
davo. Unija priėmė rezo
liucija užginančią Marti
no politiką.

Martino oponentai nepa
tenkinti. Jie sako kad re
zoliucija priimta su polici
jos pagelba.

Abi pusės ruošiasi Sei
man, kuris įvvksiąs kovo 
mėnesi\ Martino oponen
tai žada užvesti bylą prieš 
Martiną ir io šalininkus.

Reikia pažymėti, kad Ho
mer Martin yra griežtai 
nusiteikęs prieš komunis
tus, ir jis nori juos visus, 
kurie vra įsibriove į vado
vybę, iššluoti lauk iš uni
jos.

Gaila, kad darbininkuose 
nėra sutarimo, oet ka gali
ma daryti su kosiunistais, 
kurie jokio padorumo, tei
singumo nesilaiko, kurie 
viską nori 
munistinį režimą.

Burgos, Ispanija, sausio tai pirmiausia, suėmę sau 
23 — Kada Ispanijos nacio- nepatinkamą žmogų, jį nu- 
nalistai užėmė miestą Tar- kankina, o paskui sušaudo, 
ragoną, Kataloni jo j, tai jie 
rado baisius darbus, ku
riuos atliko radikalai-loja- 
listai bėgdami iš to miesto. 
Radikalai ne tik tame mie
ste nužudė šimtus civilių 
žmonių, bet ir visoje Ispa- 1936 m. sudegino, 
nijoje. kur tik jie turėjo 
valdžią.

Vėliausios žinios praneša, 
ikad kada gen. Franco ka- 
riuomenė įėjo į miestą, tai 
jie rado 385 civilius žmo
nes nužudytus, iš kurių 55 
buvo svetimšaliai, 24 Tar- 

į ragona apylinkės mieste- 
Išvežė 45 Tonus AuksoSi- liuose. o pačiame Tarrago-

Štai Tarragona arkivysku- 
oa Manuel Borras radikalai 
suėmė, apliejo jo drabužius 
aliejumi ir kartu su kitais 
devyniais žmonėmis Mont- 
blanch mieste, rugsėjo 15,

dabro
Barcelona, Ispanija — Is

panijos radikalų - lojalistų 
valdžia išvežė į Prancūziją 
45 tonus aukso ir sidabro, 

sausio Toji valdžia sako, kad tuo 
sausio turtu atsilyginsią užsieniui i e * v « > « ■

už tai. kad jis nebuvo už
tektinai griežtas su darbi
ninkais, kuriuos sovietų 
valdžia vadina “tinginiai”, 
“tranai” ir kitoki. Dirbtu
vės vedėjas atleistas nuo 
pareigų. Trisdešimts dar
bininkų ir viršininkų bus 
teisiama už “neveiklumą”, 
“tinginiavimą”.

Sovietų komisarų vai
zdžia, išleidus dekretu įsta
tymą prieš darbininkus, 
pritaiko visiems sau nepa
geidaujamiems asmenims. 
Tai nau jas būdas sunaikin
ti neištikimuosius asmenis 
Stalino režimui.

Darbininkai, kurie save 
^erbia, turi griežtai pro
testuoti prieš tokį darbi
ninku terorizavimą sovietų 
Rusijoje. Nėra kitos vals
tybės kaip Rusija, kur dar
bininkai taip būtu skriau
džiami ir terorizuojami.

I UŽ-

Nacių Šnipai Gavo Po Du 
Metu Kalėjimo

— Lietuvos — Lenkijos 
nrekvba prasidės nuo sau
sio 21 d. Į Lenkiją vyks ir 
iš ten atvyks visa eilė biz
nierių bei pirklių. Nuo vas. 
1 d., numatoma, bus lais
vai platinama Lietuvoje 
lenkų spauda.

na mieste rado 185 nužu
dytus žmones, ne karei
vius. ne mūšio metu nužu
dytus, bet iš keršto nužu
dytus. Tame mieste ir apy
linkėje nepaliko nė vieno 
kunigo. Daug senelių, ku
riuos pirma baisiai nukan
kino, nužudė. Nacionalis
tai nerado nė vieno mieste
lio, kur nebūtų pralietas 
nekaltų civilių gyventojų 
krauju.
PIRMIAUSIA NUKANKI
NO, O PASKUI SUŠAUDĖ

Radikalai - lojali štai su
ėmė Karlistų prezidentą T. 
Cayla kankino kalėjime, o 
paskui atvedė į radikalų 
valdžios centrą, parapi jos 
bažnyčia, baisiai sužalojo 
ir paskui ištempią į aikštę 
sušaudė.

Radikalai - lojalistai iš 
43 bažnyčių devyniolika a- 
aDiplėšė ir ju vidų išardė. 
Visos bažnyčios prieš uži
mant Tarragoną, sako na
cionalistai, buvo radikalų 
išdraskytos ir šventenvbės 
išniekintos.

Valls miestelyj nužudyta 
42 civiliai asmenys, iš ku
rių dauguma kunigai ir 
vienas 18 metų vaikinas.

Kituose miesteliuose ra
dikalai taip Dat nužudė ne
mažai civiliu gyventojų. 
Tokio barbarizmo turi būti 
pasaulis nėra matęs, kokis

Gyventojai pasakoja, kad dabar yra radikalų Ispani- 
Ispaniios radikalai-lojalis- joje ir Rusijoje.

ISPANIJOS NACIONALISTAI 
UŽĖMĖ EILĘ SVARBIŲ PO

ZICIJŲ KATALONIJOJ 
Artinasi Barcelonos Miesto

Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos rubežius, sausio 23, 
— Ispanijos nacionalistų 
kariuomenė užėmė svar
bius miestus: Igualada. 
Villafranca dėl Panades. 
Villanueva y Geltru ir ki
tus, ir smarkiai žygiuoja į 
Barceloną. Radikalai Bar- 
celonos apylinkėje savo 

Buvo
-------------------------------- I

Cristobal, Kanalo Zona, į tvirtovių neatlaikė, 
sausio 23 — Federalis teis-! priversti trauktis į Barce- 
mas nuteisė du vokiečių! 
šnipus, Hansui Heinrich iri 
Ernst Kuhrig ir paskyrė j 
bausme po 2 metus į kalė
jimą. Jie mėginę neteisėtai 
išgauti informaci jas apie 
Jung. Valstybių apsigyni
mą.

NUSKENDO 20
TONŲ ORLAIVIS

Hitleris "Valo" Valstybines
Įstaigas

Pašalino Valstybines Bankos 
Prezidentą

Berlynas, Vokietija — 
Pereitos savaitės pabaigo
je Vokietijos diktatoriaus 
Hitlerio įsakymu pašalin
tas valstybinio banko pre
zidentas Dr. Hjalmar 
Schacht. žinomas vokiečių 
finansierius, kuris sėkmin
gai išlaikė Vokietijos fi
nansus. Taipgi pašalino iš 
nareliu du buvusio prezi
dento Schacht pagelbinin- 
kus. Valstybinio banko 

nakreipti į ko- prezidentu paskirtas dr. 
Funk.

New York —
audrą didžiulis

{“Cavalier”, Imperial orlai
vių kompanijos, kelionėje 

i iš New Yorko į Bermudą.
Tuo orlaiviu važiavo 8 ke
leiviai ir 5 ’^ulos nariai, 

i Dešimtį ■>” išgelbė jo, o trys
dar nežinia kur vra. Visi, 
išgelbėti buvo 10 valandų ice*opos

Patekęs i 
orlaivis

vandenyje.

Valdžios įstaigose daro
mi ir kiti pakeitimai. Kai 
kas sako, kad tos permai
nos rodo nacių silpnėjimą.

Šaukiamas Pirmasis Lietu
voje Gyvenančių Amerikie

čių Suvažiavimas

loną. Barcelonoje radikalų 
valdžia įsakė visoms mote
rims ir merginoms nuo 14 
metų amžiaus iki 55 eiti 
kasti apkasus mieste. Visi 
vyrai vaikinai ir vaikai pa
imti į kariuomenę. Už ma
žiaus) pasipriešinimą su
šaudo.

Ispanijos nacionalistai iš 
Burgos praneša, kad nuo 
gruodžio 23 d., kada jie 
pradėjo smarkią ofensyvą 
Kataloni joje 500 miestelių, 
kurie apima 15,000 ketvir
tainių mylių plotą, ir paė
mė į nelaisvę apie 60,000 
radikalų kareivių. Nacio
nalistams beliko tik apie 
20 mylių į Barceloną. Na
cionalistai neina iš vienos 
pusės į Barcelona, bet bai
gia ansupti iš visų pusių. 
Eina gandai, kad radikalų 
valdžia jau pabėgo iš Bar- 

> orlaiviais. Vieni 
pabėgę į užsienius, o kiti į 

• Madridą ir Valencia. Ka
riuomenė taip pat likus be 
stiprios vadovybės.
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Klaipėdos Krašte Plečiamas 
Nacionalsocializmas

Hitleris Pasirašė Sutartį 
Su Franco

Berlynas, Vokietija — 
Šiomis dienomis diktato
rius Hitleris pasirašė taip 
vadinamą kultūrinę sutar
tį su Ispanijos nacionalis
tų vadu gen. Franco.

Į
Kaunas, sausio 20 d. Lie

tuvių Amerikiečių Draugi- ! 
ja ruošia pirmą ii Lietu vo-! 
ie gyvenančiu amerikiečiu Gyvulių ^vdvtojas dr. Neu- 

manas darbininkų susirin
kime pareiškė, kad Kultur- 
verbandas perims funkci
jas. kurios Vokietijoje yra 
atliekamos nacionalsocia
listų. Neumano partijos 
smogikai propaganda ple
čia krašte nacionalsocia- 

llizmą.

suvažiavimą sausio 24 d.

Iš Vilniaus
Mokyklų Kuratorija už

darė vienintelę Vilniuje 
privalomą lietuvių “Kultū
ros” Dr-jos mokyklą, kuri 

‘ten veikė 10 metų.

I

Klaipėda, sausio 20 d.



Kiek Yra Pasaulyje Žydų Klaipėda

Į Kingus

sū-

Vengrų vyriausybe
I

I

3)

4)

Rusijoj Baisūs Saldai
MEDUS

žy-

SEIMELIS SUPIRKINĖS 
ŽYDŲ TURTUS?

Valdymas privalo būti 
liekamas piliečių naudai, 
nes tie. kurie turi valdžią, 
ja yra gavę tam, kad užtik
rintu bendra"- gerą (Leo
nas XIII. enc. Imm. Dei, II, 
21).

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

VVas’ningtor., D. C. — Se
nato Pagelbinė Komisija 8 

i balsais prieš 3 nutarė nu
kirsti 150 milijonu dolerių 

. \VPA viešiems darbams.

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

“Studentu Žodis” Marianapolis. Thompson. Ct.

linijos žemės reforma palies de
šimtąją stambiųjų žemės 
savininkų dalį.

!
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Kun. Coughlin Permato Pa* 

vo ju Jung. Valstybėms
23.Detroit. Mich.. sausio 

— Vakar kun. Chai les E. ’ 
Coughlin plačiai kalbėjo a- 
pie pavojų, kuris paeina1 
dėl nedarbo Jung. Valsty-. 
bėse. Jis pareiškė, kad ra
dikalės priemonės nėra gy
duolės prieš radikalų prie
mones sugriauti šios šalies 
demokratiją. Dešimts mili
jonų bedarbių yra varge ir 
nelaimėje ir dvidešimts 
milijonu darbininkų ^-ve
na iš pašaipu. Bedarbiai y- 
ra radikalų įrankis griauti 
šios šalies įstaigas.

Priminė, kad krikščio
nims - amerikiečiams yra 
daug sunkumų gauti radio 
stotis, kurios transliuotų 
kalbas. Tas pats ir su spau
da. Esą tai konspiracija 
panaikinti laisvę žodžio ir 
spaudos.

Ispanijos Nacionalistai 
Svarsto Blokados Klausima

Burgės. Ispanija, sausio
3 — Ispanijos nacionalis

tų valdžia sudarė tribuno
lą. kuris svarsto kaip sulai
kyti užsienių laivus Ispani
jos vandenyne, kuriais už
sienis pristato karo reik
menų Ispanijos radika
lams.

Ispanijos nacionalistų 
valdžia sako, kad šiomis 
dienomis dvidešimts du 
tankai ir keliolika laivelių 
su karo reikmenimis at
plaukė iš Prancūzi jos į ra
dikalų kontroliuojamą Is- 
panii? pereitą penktadienį.

DR. KARVELIS - 
DARBO STOVYK

LOJ

Kaunas — Dr. Karvelis, 
įžvmus mūs: tautos vadas, 
buvęs ministeris, tautinin
kų valdžios ištremtas ir 
tebėra darbo stovykloje. 
Dirbti ten esantiesiems 
per parą tenka, kaip rašo 

i "L. Aidas” 8 vai. 30 min., 
kitas laikas skiriamas po
ilsiui. valgiui, susitvarky
ti. patikrinimui ir k. Kny
gos ir laikraščiai skaityti 
bei klausytis radijo leidžia
ma sekmadieniais ir šven
tadieniais. Draudžiama 
dienos metu gulti ir sėdėti 
ant lovos, darbo ir nakties 
poilsio metu kalbėtis. Lan
kyti gali artimie ji giminės 
— tėvai, žmona, broliai, 
džiarna su žinia stovyklos 
Laiškais susirašinėti lei- 
viršininko. Taip pat su sto
vyklos viršininko žinia lei
džiama pirktis maisto. Da
bar darbo stovykloje yt a a- 

įPie 80 žmonių, o sutilpti 
ten galėtų dusyk tiek, tai
gi susikimšimo nėra. Nu
baustieji paskirstyti pagal 
darbo rūšis. Dr. Karveliui 
tenka skaldyti malkas: ne 
lauke, o pastogė je. Įstaigos 

j Varnių kone. stov. virši- 
vedėjo padėjėju vra bu v. 
ninkas p. Rudaitis.

Senato Komisija Pritaria 
Nukirsti 150 Milijonų 

Dolerių

Prezidento Žmona Gavo
Dovanų *Š Radikalų Ispanijos Atstovų butas jau yra nu-

Berlynas. Vokietija, sau
sio 23. — Nacių spauda iš
kėlė viešai, kad Ispanijos 
radikalai pasiuntė prez. 
Roosevelto žmonai gražių 
istorinių paveikslų, kurie 
buvę Ispanijos muziejuose, 
kaipo dovaną nuo Ispani
jos radikalų - lojalistų. 
Prezidento žmona Roose- 
veltienė tas dovanas priė
musi.

Spauda įrodinėja, kad 
ponia Rooseveltienė tas do
vanas gavo už suteiktą ir 
teikiamą paramą Ispanijos 
radikalams, p. Rooseveltie
nė ir šioje šalyje įtariama 
kaipo rėmėja radikalu ju
dėjimo.

balsavęs tą sumą nukirsti. 
Senato lėšų komisija pri
taria nukirsti, bet ii siūlo 
kaikurias pataisas, būtent, 
kad nuo VVPA darbų nebū
tu atleista daugiau kai 5 
nuošimtis iki bal. 1 d.: kad 
jeigu skiriamų pinigų ne
užtektų iki liepos 1 d., tai 
nrezidentas gali kreiptis į 
Kongresą. prašydamas, 
kad paskirtų daugiau.

Prez. Roosevelt reikalau
ja skirti S875.000.000 WPA 
darbams, bet Kongresas y- 
įa nusiteikęs pravesti tik 

i 725.000.000 dolerių.

Moksleiviams-Dovanai
Žurnalas “Studentų Žodis" visiems, kurie už
sirašo iki Naujų Metų ir sumoka $2.00 prenu
meratą duodamos dovanos pasirinkti po vieną 

knygą: —

Kun. Dr. Starkus — "Lietuvių Kalbos Gramatika” 
Kun. Dr. Padolskis — "Kelionė į Šventą Žemę” 
Kun. P. Meškauskas — "Švenčiausias Sakramentas” 

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

“Žydų Karalius”
“Du Vainiku”
“Dešimts Metų SmukU jc” 

.Jonas Kmitas - “Vaizdeliai” 
Kazys Čibiras — "Gyvenimo Menininkė”. 
Moksleiviams '■Studentų žodis" metams kainuoja tik $1.00.

LIETUVOS PAJŪRY. Baltijos bangos į krantą išmeta daug jūros žolių, kurias žve
jai naudoja savo smiltingoms dirvoms patręšti. Čia matome žveją, jūros žoles be- 
renkantį. VDV

Didi. Europos Valstybių 
Karinis Pajėgumas

Vilniui Vaduoti Sąjungos Sūnus Savo Tėvą Įšventino 
Likvidacija Truks Ligi 

Birželio Mėn. 1 d.
r • V

Kaunas — Vidaus reika
lų ministras sutiko, kad 

.'Vilniaus vaduoti sąjungos 
icentro ir skyrių likvidaci
ja truktų ligi birželio m. 1 
dienos.

VVS centro ir skyrių tur
tas bus perduotas šaulių 
sąjungos vadovybei ir jos 

tinklo'na<^a^n^ams‘ ^'^niaus ?e^e_ 
& ižinio fondo lėšas greičiau

sia perduos ginklų fondui.

Kai šiandien apie karus 
daug kalbama, o apie pasi
ruošimus dar daugiau, 
pravartu pažvelgti į dabar-• 
tinį stiprumą lyg dviejų 
priešingų galybių.

Iš vienos pusės yra ang
ių - prancūzų blokas, iš an
tros pusės — vokiečių-ita- 
lų.

Reguliarios prie 
kariuomenės laiko:

Prancūzija — 700 tūks
tančių karių:

Anglija — 120 tūkstan- i
čių;

Italija — 700 tūkstančių;! 
Vokietija — 900 tūkstan-Į 

čiu; į sunaudoti pusę milijono!
A adinas. pirmos dvi vals-Į hektarų žemės sudaryti 

nedideliems ūkiams. Šitoji 
žemės reforma bus įvykdy
ta Der 10 metų. Bus palies
ti žemės savininkai, žydai, 
kurie turi daugiau kaip 
pusantro šimto hektarų 
žemės, ir tie savininkai, 
kurie vra svetimšaliai. Pa
galiau, kiek vėliau, bus 
prieita ir prie stambiųjų

Vengrai Darys Žemės 
Reformą

' Prancūzijos vyskupas 
Ortelo šiomis dienomis į- 
šventino savo tėvą į kuni
gus. Vyskupo tėvui dabar 
65 m. amžiaus; jau penki 
metai, kaip jis našlys. Be 
dabartinio Stasburgo vys
kupo jis turėjo dar 10 vai
kų. Žmonai mirus, jis grie
bėsi teologijos studijų, ir 
jis buvo toks laimingas, 
kad kunigystės šventimus 
galėjo priimti iš savo 
naus vyskupo rankų.

i
nori Į

Kat. Veikimo Centro 
Valdyba

tybės laiko paruošę kiek-į 
vienam momentui 820 tūk
stančių kariu, o antrosios 
dvi — 1 milijoną 600 tūks
tančiu. Vadinas, antrųjų 
persvara 780 tūkstančių.

Kariški lėktuvai
Prancūzija pirmos linijos 

lėktuvu turi 1200, o iš viso 
3400; ‘ _____  __ r_._ ______

„Anglija — pirmos linijos į žemės savininkų aristokra- 
1700, o iš viso 5000; tų. taip kad per 10 metų

Kaunas — Į Valdybą vys
kupai paskyrė prof. B. Ku
raitį, p. M. Galdikienę, Ir. 
J. Pankauską. dr. Pr. Man- 
tvydą,; seserį Augustiną 
(Ap. Sereikytė) ir dr. J. 
Leimoną. Dvasios vadu pa
skirtas kan. Pov. Dogelis. 
Konferencija išrinko, kan. 
prof. St. Usorį. gyd. Ragai
šienę, adv. J. Katilių, dr. O. 
Narušytę, kun. St. Ylą 
agr. J. Valatką.

Oficialios žydų statisti
kos nėra, todėl negalima ži
noti tikro izraelitų skai
čiaus. Tik tiek galima kon
statuoti, kad per pastaruo
sius penkiasdešimt metų 
žydų emigracija yra labai 
didelė iš Europos į Jungti
nes Amerikos Valstybes. 
Pagal atskirų valstybių o- 
ficialias statistikas, žydų 
pasaulyje yra apie 17 mili
jonų, kas sudaro 0,8 proc. 
visų žemės gyventojų; 10 
milijonų gyvena Europoje, 
5 mil. Amerikoje, 1 mil. A- 
zijoje, 670,000 Afrikoje ir 
apie 30.000 Okeanijoje. Pa
lestinoje žydų tėra 410,000. 
Lietuvoje žydu yra apie 
154,321.

Prieš 50 metų žydų pasi
skirstymas pasaulyje buvo 
toks: Europoje 88,4 proc. 
Amerikoje 3,3 proc., Azijo
je 4,1 proc., Afrikoje 3,6 
proc., Okeanijoje 3,0 proc. 
Dabar Europoje žydai su
daro 1,95 procentus visų 
europiečių gyventojų skai
čiaus. Kitose pasaulio da
lyse žydai sudaro labai 
menką procentą viso gy
ventojų skaičiaus: Azijoje 
0,8 procentus, Afrikoje 
0,44 proc., Australijoje 
0,28 procentus.

Tankiausiai žydų apgy
ventas rajonas Europoje y- 
ra nuo Baltijos jūros iki 
Juodųjų jūrų, ketvirtainy- 
je tarp Leningrado, Rygos, 
Vienos ir Rostovo prie Do
no, gyvena per 8 milijonus 
žydų. Kitaip sakant, pusė 
viso pasaulio žydų.

Daugumas žydų, kurie 
palieka Klaipėdą, turi šio
kį ar tokį turtą. Išvažiuo
dami žydai stengiasi savo 
turtus parduoti. Gana 
daug namų ir sklypų iš žy
dų nupirko vietos vokieti
ninkai ar turtingesnieji lie
tuviai, tačiau dar daug ne- 
judomo turto žydai nespė
jo likviduoti.

Kadangi vietos bankai 
sklypų ir namų pirkimui 
jau nebeduoda kreditų, tai 
seimelio prezidiumas nu
tarė kreiptis į seimelio ta
rybą ir prašyti paskirti 
tam tikrą sumą kreditų, 
kad būtų galima įsigyti 
turtus ir seimeliui.
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1700. o iš viso 5000: <
Vokietija — pirmos lini

jos 2600. o iš viso 6500.
Paskutinės dvi valstybės 

turi 3000 kariškų lėktuvų 
daugiau, negu pirmosios.

Jūrų kariškas laivynas
Prancūzija turi 6 šarvuo

čius: 17 kreiserių: 61 nai
kintoją: 78 povandeninius 
laivus;

Anglija — 15 šarvuočių; 
59 kreiserius; 161 naikinto
ją; 54 povandeninius lai
vus:

Italija — 4 šarvuočius: 25 
kreiserius: 112 naikintojų: 
87 povandeninius laivus;

Vokietija— 5 šarvuočius; 
6 kreiserius; 22 naikinto
jus; 43 povandeninius lai
vus.

Kaip matyti, laivyno per
svara labai žymi pirmųjų 
dvie jų, bet jei pridėti laivy
ną Japonijos, tai toji pers
vara išsilygina.

Šiuo metu italų - vokiečių 
blokas yra du kart stipres
nis. negu prancūzų - anglų.

Laikas veikia Anglijos ir 
Prancūzijos naudai, nes 
jos tik nesenai ėmė smar
kiai ginkluotis, kad jėgas' 
galėtu išlyginti.

Dėl to dabar ir yra tokia i 
nerami tarptautinė pade-i 
tis. nes niekas negali žino-' 
ti. ar bus karas nustum-i 
tas tolyn, ko! anglai su j 
prancūzais dar labiau su
stiprės. ar to nebus laukia
ma.. ‘Ū-V.Ž ’

lš Vokietijos Tremia 
Lietuvos Žydus

Vokietininkai Superka 
Viešbučius

Vokietijos valdžia nepra
tęsia gyvenantiems Vokie
tijoj Lietuvos žydams lei
dimus gyventi Vokietijoj 
ir nustato jiems trumpus 
terminus išvykti iš Vokie
tijos.

Viso Vokietijoj esą dar a- 
pie 100 žydų šeimų — Lie
tuvos piliečiu kurių dides
nė dalis sugrįš į Lietuvą.

Lenkijoje Ruošiama Knyga 
Apie Lietuvą

•>

Estijos Ūkintnkams Siūlo 
Įvesti Pensijas

— Gelvonų vai., Ukmer
gės apskr. taip pat išsipla
tino kiaulių raudonligė. 
Kiaulės skiepijamos. Jei 
laiku neįskiepijamos — pa
dvesia.

Estijos vaikų skaičius 
paskutiniais metais žymiai 
sumažėjo ir kaime. Estijoj, 
ypač pietinėj daly tėvai 
perdaug vėlai perleidžia 
vaikams savo ūkius. Sūnūs 
dažnai pasidaro ūkininkais 
jau susilaukę 40 — 50 me
tų ir ligi to laiko neveda. 
Todėl yra siūloma įvesti 
Estijoj senų ūkininkų pen- 
sionavimą, iškeliant pavyz
džiu Suomiją, kur prade
dant naujais metais ūki
ninkai bus pensionuojami 
taip pat, kaip kitų profesci- 
jų darbuotojai. Ūkius tu
rėtų paveldėti tiktai tie sū
nūs, kurie tikrai verčiasi 
žemės ūkiu. Jei ūkininkas 
tam tikro amžiaus pasie
kęs neturi palikuonio, vie
šoji nauda reikalauja, kad 
jis nustotų toliau valdyti 
ūkį.

Kaunas — Juodkrantėje 
vokietininkų sukurta b-vė 
viešbučiams eksploatuiti 
nupirko liet. Gudaičio šei
mos net 36 metus adminis
truotą kurhauzą “Kurite- 
her Hot”. B-vė supirkinėja 
ir kt. viešbučius Neringo
je. Vilas nori išnaudoti pa
našiai, kaip Vokietijoj 
“Kraft durch Freude” or- 
ja.

t
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Varšuvos lietuvis K. Um- j

M. Šalčius Žada Grįžti Į 
Lietuvą

bražūnas ruošia spaudai ’ 
knygą apie Lietuvą. Be ki
tos medžiagos tilps ir ap
rašymai apie Lietuvos tu
rizmą, jo sąlygas, galimy
bes ir pan. Apie turizmą 
autorių painformavo ir nu
siuntė medžiagos Lietuvos

i Turizmo dr-ja.

Maskva — Lenkų tele
gramų agentūra praneša, 
kad Sovietų Sąjungoje 
siaučia nepaprastai dideli 
šalčiai.

• Temperatūra Viduryje 
Rusijoje yra nukritusi 
51 C. laipsnį žemiau nulio. 

Kai kuriuose Maskvos 
kvartaluose dėl šalčių 
sprogo vandentiekio vam
zdžiai. Kursko srityje kai
mus puola vilkai.

Keliautojas Matas Šal- 
, kuris paskutiniais 

metais gyveno Argentinoje 
ir redagavo tautin. savait
raštį “Išvien”, gegužės pa
baigoje susirgo ir išvyko 
gydytis į Argentinos vaka
rus. Dabar M. Šalčius gy
vena Tucumano provinci- 

Į joje. Jo sveikata žymiai pa- 
į sitaisiusi, ir jis žada grįžti 
i į Lietuvą.I i i i

Vasario 22 d. š. m., (Jurgio Washingtono gimta- 
dienyj), Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų Seimelis į- 
vyks Šv. Kazimiero liet, parapijos salėje, 41 Providencc 
St., Worcester, Mass.

Seimelis prasidės iškilmingomis pamaldomis ir po 
pamaldų tęsis dienos programa. Pakviesti ir kviečiami 
referentai, kurie kalbės bei skaitys įvairiomis temomis 
neilgus, bet turiningus referatus.

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

ką ir celebrantą bei pamokslininką numatys ir kviečia 
Šv. Kazimiero par. liet, klebonas kun. Augustinas Pet
raitis.

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

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

REFERATAI ir REFERENTAI:—
Adv. B. Sykes (20—30 min.) 

“Lietuvės Katalikės Moters Veikla”, Mok. L. Šukiu- . 
tė (10—15 minučių).

“Ar Įmanoma Lietuvybė Be Lietuvių Kalbos” — Stu
dentas Antanas Skirius (20—30 minučių).

“Prof. Dovydaitis — Spauda — “Darbininko” Reika
lai”, — Kun. K. Urbonavičius (20—30 minučių).

5) “Vilnius ir VVS”, — 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

nytinės draugijos ir kuopos prašomos išrinkti kuodau- 
giausiai atstovų iš visos Naujos Anglijos kolonijų į Ka
talikų Seimelį, kuris įvyks, kaip minėta vasario 22, (Pe
lenų dienoj), Šv. Kazimiero par. (Worcester, Mass.) 
salėje. Seimelis bus vienas iš įdomiausių. Bus svarsto
mi gyviausi mūsų veiklos klausimai.

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.

1) “Religija ir Politika”,
2)

I 
i

Grynas bičių medus, ku
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.
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SUBSCRIPTION RATES: | PRENUMERATOS KAINA:
Domestic yearly ______ ______  $4.00 Amerikoje metams ___________ $4.0C
Domestic once per week yearly $2.00 Viena kart savaitėje metams $2.00 
- - - ------- ------ $5.00

Jie Ne Mašinos, 0 Darbo Žmonės, Kuriuos
Praeities Balsas Į 
Modernųjį Žmogų

Reikia Pamilti

arba iš viso nebuvo balsa
vę arba buvo savo balsus 
padavę už Baldžiaus vado
vaujamą sąrašą, tuomet 
pasivadinusį “Einheitslis- 
te”.

RPlklA PAfYllItl šai gaudavo gabalą Bresla-
I ivllilV I 1411 IIIII viškos drobės ir gabala ap-

--------------------- ---------- siaustams medžiagos. 12261 _ Jeigu rinkimai būtu pra- 
nuolynai, prie kurių kone m> ]___________
kiekvieno buvo socialinės tinų abatas įsakė, kad ne j teisėtumas ir teisingumas, 

: globos centrai. Nuo 709 iki:io-ta dalis, bet % visų pa-' Jeigu hetuviai nebūtų

Pannohalmos ber.edik-jė’ę taip, kaip to reikalauja
. _ . . n m ne i y* tiiicincrurr oc

$4.00 Amerikoje metams

Foreign yearly .............................$5.00; Užsieny metams
Foreign once per week yearly $2.50 Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.&>

DARBININKAS

6iuuu.i vemtai, iu-ta aans, Dėt y4 visų pa-’ ”, . ... . s
1271 m. Europoj buvo 30 jamų batų skirta varg- ^3uk,am' is sąrašų ispi- didžiyju badmečių. Išalku- Lns, kitai ketvirtasis! Į
Sius globojo o7,000 vienuo- vergams, trečdalis bazny- 1935 mctais už lietuvių są- 
lynų: pav., Heisterbacho įjos puošimui, o tik liku-rašus balsavo, ir šį kartą

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

11Draugo" 30 Metų Sukaktis
Trisdešimties metų savo gyvavimo sukaktį “Drau

gas” tik koncertu paminėjo. Ką gi, koncertas gali būti 
pats gražiausias ir sėkmingiausias, bet prie jo reikia 
šis tas pridėti — gyvu žodžiu, ar spauda. Taigi mūsų 
bendraminčių laikraštininkų maloni pareiga — nuo
širdžiai “Draugą” pasveikinti dėl ilgos gyvenimo kelio
nės ir gerai atliktos karionės, ir drauge linkėti dar ne 
vienos panašios sukakties susilaukti.

“Draugas” tvirtai ir ištikimai stovi katalikybės ir 
lietuvybės sargyboj ir nustato mumš gaires, kuriomis 
eidami, nuo saugaus kelio nenutolsime. Tą katalikišką 
ir lietuvišką kryptį 1909 m. nustatė pirmieji “Drau
go” leidėjai, ypačiai pirmasai jo redaktorius, garbin
gas literatas a. a. kun. Antanas Kaupas. Tėvai Marijo
nai, paėmę “Draugą” į savo rankas, tą kryptį ne tik iki 
šiol išlaikė, bet dar ją sustiprino, nes pavertė jį dien
raščiu. Tas labai pakėlė katalikų dvasią ir sutvirtino 
jų prestižą. Dabar jis aukštai pastatytas ir išsilaiko 
ant tinkamo lygmens, pasidėkojant gabiam redakto
riui, ištikimam katalikui ir nepalaužiamam tėvynai
niui, p. L. Simučiui. Jis ne tik Amerikoj išlaiko tvirtą 
katalikišką liniją, bet rūpinasi ir katalikų reikalais 
Lietuvoje, kas ypač svarbu šiuo momentu, kada Lietu
vos katalikų spauda priversta tylėti net tokiais gyvybi
niais klausimais, kaip Katalikų Akcija, normalus san
tykiavimas su Šv. Tėvu ir tt. Tuos klausimus “Drau
gas” primygtinai iškelia ir pasako daug karčios teisy
bės tiems, kurie slidžiais kompromisais norėtų pažing- 
sniui išstumti tikybos įtaką iš žmonių gyvenimo ir ne
jučiomis nukatalikinti visą Lietuvą.

Per 30 savo buvimo metų “Draugas” yra pergyve
nęs įvairių laikotarpių. Nestigo jam ir karčių valandų. 
Iš nevienos žūtbūtinės krizės laimingai yra išsiritęs. 
Tačiau turėjo ir labai garbingų momentų, ypač kada 
jo redaktoriais yra buvę tokie garbingi veikėjai, kaip 
dabartinis Vyskupas Petras Bučys. Jie įnešė laikraš- 
tin tokios šviesos ir rimties, kokios Amerikos lietuvių 
spaudoj niekad nėra buvę. Tad “Draugui” reikia tik 
išsilaikyti ant jų pastatytojo lygmens.

Šia proga mes reiškiame nuoširdaus troškimo, kac 
būsimos 30 metų sukaktuvės rastų “Draugą” tokioj 
pat pozicijoj. K.

Protestantiška Anglija nusiuntė į Vatikaną vy
riausią savo valdžios atstovą, ministrų pirmininką 
Chamberlainą, kurs padaręs vizitą Šv. Tėvui ir Kard. 
Pacelli, aplankęs Šv. Petro Baziliką ir katalikišką Bri
tų kolegiją, išsinešė ko gražiausią įspūdį dėl Pijaus XI 
nuoširdaus troškimo įvykdinti pasaulinę taiką. Reikia 
pastebėti, kad Chamberlaino vizitas nebuvo vien šaltai 
oficijalus. Jame nuaidėjo kažkokia susiartinimo nota. 
Reikiamos ceremonijos buvo, žinoma, išlaikytos, bet 
patsai pasikalbėjimas virto labai draugišku ir nuošir
džiu.

Galima teigti, kad iš Anglijos pusės tai buvo tik 
diplomatinis mostas, kurio būtinumą iššaukė sunkė
jant! tarptautinė britų padėtis. Tačiau mums čia ne
svarbu, ar Anglija iš geros valios ištiesė Vatikanui ran
ką, ar politinių aplinkybių buvo priversta tai padaryti. 
Svarbu štai kas: kad Vatikanas yra tokia moralinė pa
jėga, jog su ja skaitosi didžiausia pasaulio valstybė. Gi 
Vatikano “valstybė” turi tik 108 akerius žemės ir 1010 
gyventojų. Tai bus mažiausia pasaulio valstybė, jei, iš 
viso, galima ją valstybę pavadinti. Tad su Vatikanu, 
kaipo su valstybine pajėga skaitytis netenka. Bet ja
me gyvena Katalikų Bažnyčios galva, beginklis senelis 
— Popiežius. Ir su tuo seneliu skaitosi protestantiška 
Anglija, kurios valstybinė tikyba yra labai griežtai 
priešinga katalikybei; ta Cromwell’io ir Elzbietos An
glija, kurioje minėtųjų valdovų laikais būti kataliku 
skaitėsi išdavyste prieš valstybę, kur už kunigų galvas 
buvo duodamos dovanos. Ta pati Anglija, istorijos ei
goj išmokus savo pamoką, dabar nusilenkia prieš žilą 
senelį, silpną kūnu, bet milžiną dvasia. Ar gi čia ne įro
dymas, kad brutalinė jėga tik trumpais laikotarpiais 
valdo pasaulį, ir tai ne visą, o tik dalimis; gi tikra val
dančioji jėga yra mintis ir dvasia, ir tai tiesos dvasia, 
žodžiu, Anglija skaitosi su Vatikanu dėlto, kad istori
ja įrodė nepalaužiamą moralinę Popiežių pajėgą.

Kaip mizernai, greta pastačius, atrodo mūsų vals
tybinė lietuviška link Vatikano diplomatija’... K.

Amžiais darbo žmogus 
turėjo kentėti vargą, bet 
taip pat amžiais būdavo 
žmonių, kurie šluostydavo 
ašaras nuo pageltusių vei
dų. Gerai tą viską pavaiz
davo Budapešte (Vengri- mečio metu maitino 1,400 
joj) įruošta Caritas (— šeimų. Kovoje su raupsais 
labdarybės) paroda, ūžė-;dirbo ne tik senieji vienuo- 
musi didžiulius rūmus. Pir-' lynai, bet buvo tam stei- 
mojoj salėj surinkti doku- giami net specialūs, pvz., 
mentai šneka apie pirmųjų naujai įsteigtas šv. Lozo- 
Aiikščionių pagalbą vargo riaus riterių ordinas išlai- 
žmonėms. kė 3.200 ligoninių ir prie-
— Žiūrėkite, kaip jie kits i glaudų. Vergų išlaisvini- 

kitą myli, — spindi ryškiai 
išrašytas pagonių atsiliepi- : 
mas apie krikščionis.

Čia ir daugiau faktų su
registruota ir senovės do
kumentų:
— Ciprijonas pasiuntė 

Numidijos vyskupui 100, 
000 sestercijų išpirkti per 
karą į nelaisvę paimtus 
krikščionis. —
— Mes surinkome 50,000 

sestercijų maro kankina
miems savo Kartaginos 
broliams. —
— Kas galėtų priglausti 

penkis našlaičius Viešpaty
je užmigusios sesers Prak- 
sedos?
— Čia ilsisi ramybėje 

Kornelijus. Jis buvo didelis 
mūsų vargo žmonių globė
jas. Pagerbdami palaidojo
me jį šalia kankinių kapo.

Salėje, iš paauksuotais 
kraštais paveikslų, žiūri 
Bažnyčios tėvai. Prie at
vaizdų ir jų svarbesnieji, 
vargšų globos padiktuotie
ji, sakiniai:
— Nieko į pasaulį neatsi- 

nešėme, ir viską palikę jį 
apleisime. Dėl to būkite 
tvirti tikėjime, ugdykite 
broliškumą ir būkite vie
ningi meilėje. (Šv. Polikar
pas laiške Pilypiečiams).
— Dievas norėjo, kad že

mė būtų bendras žmonijos 
turtas ir kad jos vaisiai ga
lėtų augti kiekvienam. To
dėl teisingumas sako, kad 
tu iš tų daiktų, kuriuos lai
kai sava nuosavybe, o ku
rie iš tikrųjų yra visai 
žmonių giminei duoti, nors 
su vargo spaudžiamais 
žmonėmis kai kuo pasida- 
lintumei. (— Šv. Ambrozi- 
jus).
— Niekas negali tikėtis 

Dievo gailestingumo, kas 
pats nebuvo gailestingas 
(Šv. Kiprijonas).

Tie raginimai atnešė sa
vus vaisius, apie ką liudija 
net krikščionybės priešai. 
Julijonas Apostatą rašė 
vyriausiam pagonių kuni
gui Arsacijui:
— Mes privalome prakti

kuoti panašią artimo meilę, 
prie kokios yra pripratę 
krikščionys. Dėl to įsakau

I <
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vienuolynas didžiojo bad-

mui buvo įsteigtas Trinita- 
rų ir Mercedarų ordenas; 
vien tik Vienos trinitarų 
namas 1745 — 1776 m. iš
pirko laisvę 550-čiai vergų.

Tiesa, daugelis viduram
žio vienuolynų buvo tur
tingi, bet taip pat daugelis 
turtus skirdavo vargo 
žmonėms. Pvz., premons. 
triečių vienuolyno Žage 
(Vengrijoj) vyresnysis nu
statė, kad Honto apylinkė
je esantieji jų turtai vi
siems amžiams skiriami 
vargšų globai. Be gausių 
produktų, kas rudenį varg-

šioji dalis vienuolių pragy- būtų galėję rinkimuose da- 
venimui. Tuo laikotarpiu i lyvauti, 
vienuoliai išlaikė apie 20, gautų kortelių skaičius bū- 
000 ligoninių.

lietuvių sąrašų

‘ . tu siekęs 400 tūkstančiu, ir
Dabartinio meto kat. lab- lietuviai būtų nravedę bent 

6 atstovus.
Dėl varžymų ir teroro lie

tuviai per rinkimus yra 
netekę 2 mandatų. Tai yra 
labai apgailėtinas ir liūd- 

i nas reiškinys. Tačiau jis

darybė dėl medžiagos gau
sumo nebuvo pilnai pavaiz
duota Budapešto parodoj 
— iškeliama tik vienas ki
tas Leono XIII ir Pijaus XI 
socialinių enciklikų padą-j jemįamos politinės reikš- 
rinys, misijonierių sociali- mės neturi. Lietuviu frak- 
nė veikla. Išstatytas ir įdo-1 ei jos vaidmuo krašto sei
mus Vengrijos žemėlapis, melvje nesikeičia nuo to. 
iš kurio spindi įvairių spal- ^ar jo je vra 4, ar 6 atstovai, 
vų lemputės, rodydamos Kol nėra vilties, kad lietu- 
kiek gausiai toj šaly yra yiai £autų bent 12 manda- 

darželių, tu tuo būdu sudarytų 
seimelyje kvalifikuotą ma-

- - žumą, tol mandatų skai
čiaus didėjimas ar mažėji
mas neturi lemiamos poli-

kat. ligoninių, 
prieglaudų ir tt.

Evangelijos dvasia visais t 
amžiais įkvepia nuotaiką—

Vilniaus Krašte Toliau Už* 
darinėjami Lietuvių Katalikų 

Akcijos Skyriai

uzjausti darbo žmogų, pa- į-jn^s reikšmės. Visa rinki- 
zinti jo vargą, dalintis su reikšmė, kaip noltinio 
juo^ matyti jame ne darbe rodiklio, kuris leidžia nu
mažiną, o žmogų, kurį rei- sivokti apie gyventojų 
kia suprasti ir pamilti. XX. daugumos nuotaikas, glū

di visai kur kitur. Tai gali
ma matyti iš vokiečių 
spaudos džiūgavimo, esą 
krašte gimę ir užauga gy-l 
vento jai beveik 100' < bal
savę už vokiečių sąrašą. 
Čia ir yra visa šių ir anks
tyvesnių rinkimų politinė 
reikšmė, būtent, atsakyme 
į klausima, kas, kokie rin- 

spaudos apie rinkimų išda- Tai tiesa, ir štai kodėl. Jau kikai balsuoja už lietuviš-

žinti jo vargą, dalintis su ’ mų reikšme, kain noltinio
v •

J. Žvilb

Klaipėdos Rinkimų Pamokos
Paskelbus Klaipėdos rin-j jas sustiprino, 

kimų duomenis, galima pa-, Vokiečių spauda teigia, 
daryti įdomias ir įsidėmė- kad lietuvių sąrašai nete- 
tinas išvadas. Vokiečių kę 101 tūkstančio kortelių.

vas skleidžiama pažiūra y- prieš dvejus metus krašto 
ra maždaug tokia. Vokie- direktorija pradėjo atimi- 
čių sąrašas esą laimėjęs nėti pasus iš lietuvių dar- 
naujus aštuonis 
čius rinkikų, kurie esą ati- ir 
davę apie 235 tūkstančių 
kortelių. Lietuviai, nežiū
rint tariamos žydų pagal
bos ir smarkios imigraci
jos iš Didž. Lietuvos, esą 
netekę apie pusketvirto 
tūkstančio rinkikų, kurie 
esą padarę lietuvių sąra- kurie neturi pakankamų 
šams nuostolių apie 101 pajamų. Priešrinkiminiai 
tūkstančio kortelių skai- ruošai prasidėjus, direkto-, 
čiuje. Remdamasi šiais, iš rija, nesitenkindama tuo, 
esmės žiūrint, nepagristais kad lietuviai jau buvo ne- 
teigimais, vokiečių spauda tekę apie pustrečio tūks- 
tvirtina, kad lietuviai pra- tančio rinkikų, ėmė tik- 
laimėję net ir pirma ture- rinti pasus ir kitu požvil- 
tąsias pozicijas; už lietuvių giu. Vietos gyventojo po- 
sąrašus balsavę žydai ir at- žymiui įgvti įstatymas nu
keliavę iš Didžiosios Lietu- mato, kad atitinkamas aš
vos žemaičiai. Tuo tarpu muo privalo turėti savo 
tikrovė ko kito pamoko, nuolatinę gyvenamą vietą į 
Pirmiausia dėl žydų. Ben- Klaipėdos krašte, daug as- 
dras žydų rinkikų skaičius menų negalėjo įrodyti be 
Klaipėdos krašte neprane- pertraukos vienerius me- 
ša 960, kurių dauguma ir tus gyvenę toje pačioje vie- 
1935 metais balsavo už lie- toje ir neteko šios pagrin- 
tuvių sąrašus. Vadinasi, iš dinės sąlygos vietos gvven- 
šios pusės jokio prieauglio tojo požymio turėti. Direk- 
nebūta. Kita vertus, prie- tori ja paskelbė net kelis 
auglis iš gyventojų judėji- tokiu išnilietintų asmenų 
mo irgi negalėjo atsiliepti sąrašus, kurie susidėjo be- 
į rinkimus. Dalykas tas, veik išimtinai iš lietuvių, 
kad įsikūrusių pastarai- Iš ju apie 900 būtu balsavę 
siais metais lietuvių ir žy- už lietuviškus sąrašus, jei- 
dų iš viso tebuvo paduota gujiems būtu leista daly- 
apie 900 prašymu vietos vauti rinkimuose. Be to. iš 
gyventojo požymiui įgyti, rinkikų sąrašu buvo iš-

apie gyventojų

Neseniai buvo pranešta, 
kad Švenčionių ir Vilniaus- 
Trakų apskričių Storastos 
uždarė įsteigtus, tačiau 
dar nepradėjusius veikti, 
katalikų akcijos jaunimo 
sąjungos lietuvių mergai
čių skyrius Švenčionyse, 
Melagėnuose, Daugėlišky
je ir Valkininke. Kaip ten
ka patirti, šiomis dienomis 
tose pačiose vietose šios 
akcijos uždaryti ir lietuvių 
vyrų jaunimo skyriai.

Švenčionių ir Vilniaus — 
Trakų apskričių Storastų 
sprendimais uždaryti į- 
steigti katalikų akcijos 
jaunimo sąjungos lietuvių 
jaunimo vyrų ir mergaičių 
skyriai Vašiūnuošė, Tve
rečiuje, Adutiškyje ir Ger- 
večiškuose.

Vilniaus arkivyskupui at
leidus buv. prie Vilniaus 
arkivyskupijos katalikų 
akcijos instituto lietuvių 

. skyriaus vedėją kun. Pukė- 

. ną, dabar tas skyrius yra 
visai likviduojamas, o ank
sčiau skelbtos žinios, kad 
esą to skyriaus vedėju ski
riamas kitas lietuvis kuni
gas, yra netikros.

Vienintelė visame Vil
niaus krašte Vilniaus Vy
tauto Didžiojo gimnazija 
ir licėjus vis dar neturi 
valstybinių teisių. Iki 1936 
— 1937 m. ji turėjo nepil
nas (kategorijos “B”) tei
ses, o nuo tų mokslo metų 
pabaigos iki šio laiko ta 
gimnazija jokių valstybi
nių teisių neturi.kus sąrašus. Vokiečiai tei

gia, kad vietos gyventojai Vilniuje iki šiol nieko ne
balsavę už vokiečių saraša.^j ‘ - - -
kai už lietuvių sąrašus te- 
balsavę didžlietuviai ir žy
dai. Tai netiesa. Kaip tik 
šie rinkimai parodo, kad 
lietuvių sarašai. nors ir ne
tekę apie 5000 rinkiku, ga
vo anie 1300 nau-5’’ rinkiku 

Į iš to tarno, kuriame ligi 
šiol vyravo vokiečiu ooliti
nė pronaganda. Tai yra 
itin džiugus reiškinys ku
ris duoda pagrindo manvti. 
kad Klaipėdos krašto vie
šojo gyvenimo raidoje vyk
sta persilaužimas.

Klaipėdos kraštą atsky
rus nuo Vokieti ^os. vokie
čiu oolitinė vadovybė buvo 
atsiradusi sunkioje būklė
je. Ji gerai žino jo, kad kai
mas daugumoje vra lietu
viškas. Ir iš tikru iu, Klai
pėdos apskrities seimelyje 
tautiškai susipratę lietu
viai turėjo kvalifikuotą 
dauguma. Šilutės apskri
ties seimelyje — paprastą 
dauguma, o Pagėgių aps
krities seimelyje — kvali
fikuota mažuma. Siekda
ma natikrinti sau nedalo
ma itaką krašte, vokiečių 
oolitinė vadovybė ėmė ug
dyti krašto gvventoiuose 
“memelendiškumo” (klai
pėdiečio) sąvoką, kuriai 
buvo skirta nustelbti lietu
viu tautini susinratima. 
Jau nirmieii rinkimai i 
krašto seimeli parodė, kad

I

tūkstan- bininkų, kurie gyvendami 
dirbdami Klaipėdos į 

krašte, buvo įgiję vietos 
gyventojo požymį. Direk
torijos išleistos taisyklės 
vietos gyventojo požymiui 
įgyti reikalauja tam tikrų 
pajamų įrodymo: nesunku 
buvo kibti prie darbininkų.

steigti tokias pat ligonines, i» ^skaičiaus tepatęhkin- braukta anie 1000 lietuviu 
kokias matote pas krikš- 13 200 pra»y™>, o kiti ne-rinkiku, is kurių apie 750 
čionis. Galicijai tebūnie į: 
kasmet išmokama po 30.' -- - -~
000 saikų kviečių ir 60.000 metų rinkimais, _____
ąsočių vyno, iš kurių gale- 200 rinkikų, kurie tegalėjo 
sime išlaikyti savo dvasi- atiduoti daugiausiai iki 
ninkus ir padėti pakelei- 6000 kortelių. Nežiūrint 
viams bei elgetoms. Mūsų prieauglio stokos, nežiū- 
gėda, kad galilėjiečiai (— rint visų lietuviams darytų 
— suprask krikščionys) (sunkumų, siekiančių su- 
rūpinasi ne tik savo, bet ir mažinti lietuvių rinkikų 
mūsų varguomene. Jei mes įkaičių. nežiūrint negirdė- 
nedarysime to paties, bus! J?''f1 s‘°' terofro; turėjusio 
. įtiksią įbauginti tuos lietu-baigta su musų tikyba I vius rinkikus. kuriems ne- 

Viduramzis buvo labai buvo atimta teisė dalvvau- 
gausus badmečiais, maro rinkimuose, lietuviško- 
laikotarpiais, o valstybė pi- sįos organizacijos ne tiktai 
liečiu skurdu mažai tesirū- išlaikė pirma jų turėtas 
pino. į pagalbą atėjo vie- pozicijas, bet ir šiek tiek

sulaukė sprendimo. Žodžiu, negalėjo dalyvauti rinki- šis kovos būdas duoda vo- 
•• * w , žodžiu greta 200|kiečiams pageidaujamupageidaujamu 

padariniu. Vietos lietuviu 
elementas pateko į vokie
čiu oolitinės Propagandos 
nelaisve, iš kurios negalėjo 
išliuosuoti visos vvriausv- 
bė« ir susipratusios lietu-

; visas lietuvių sąrašų nrie- muose.
įiauglis, lyginant su 1935 rinkiku prieauglio, nagrįs-

, tesiekė.to nauiu vietos pasu sutei
kimu, lietuviu sarašų nuo
stolis siekė apie 5000 rinki
ku. Vadinasi, palyginti su 
1935 metu rinkimais, lietu
vių sarašai, anitikriai skai- viškosios visuomenės dėtos 
čiuojant, būtų turėję ne- pastangos. Tai n dalvkams 
tekti mažiausiai 140 tūks- klojantis, visa Lietuvos na- 
tančiu kortelių. Tuo tarnu 

faktinis nuostolis tesie
kia vos 101 tūkstančio. Iš 
to seka, kad lietuvių sara
šai per šiuos rinkimus dar 
laimėjo anie 40 tūkstančių 
kortelių, kurias bus pada
vę apie 1300 rinkiku, kurie 
per 1935 metų rinkimus

iūrio lietuviškumo ateitis 
atrodė priklausanti nuo to 
kokiu greičiu ir kiek didž- 
lietuviu isikurs Klaipėdos 
krašte, ši lietuviškoio vie
šojo gyvenimo krytis su
kėlė atgarsi vokiečiu ooli
tinėje vadovybėie. kuri ė- 
mėsi visų priemonių Klai-‘

žinoma ir apie šiemet už
darytosios Vilniaus lietu
vių Mokslo Draugijos liki
mą. Tos draugijos uždary
mo byla yra nusiųsta į vy- 
riausįjį administracijos 
tribunolą, tačiau tribuno
las iki šiol dar nėra pa
skelbęs sprendimo.

Dėl naujos mokslinio po
būdžio draugijos steigimo, 
apie kurią oficialiai spau
doje buvo minima, iki šiol 
Vilniaus lietuvių visuome
nė nieko nežino. Ji taip pat 
nieko nežino, kaip yra lai
komi uždarytosios Lietu
vių Mokslo Draugijos bib
lioteka, archyvas, etnogra
finiai ir archeologiniai rin
kiniai.

pėdos miesto ūkiškam au
dimui stabdyti ir tokiu bū
du gyvenimo sąlygoms 
veikti, kad gyventojų judė
jimas iš Didž. Lietuvos il
gainiui visiškai sustotų. 
Todėl ir ūkiškas sukrėti
mas, prasidėics pastaruoju 
laiku Klaipėdoje dėl nepa
sitikėjimo teisiniu saugu
mu vokiečių politinės va
dovybės toli gražu nėra 
taip neigiamai įvertina
mas, kaip galima būtu ma
nyti. Krašto vokiečiu vado
vybė buvo įsitikinusi, kad 
lietuviškasis kaimas vokie
čiu oolitinės propagandos 
galutinai esąs suvirškin
tas. Ir štai rinkimai ka ki
ta parodo. Jie rodo, kad 
vokiečių atviras prisipaži
nimas nrie vokietvbės su
kėlė lietuviškajame kaime 
tam tikras abejones. Lig
šioliniai šio kaimo atsto
vai, ėię į talka su vokie
čiais. nastaruių liko išmes
ti. 1300 nauiu rinkiku, bal
savusių už lietuviškus są
rašus, vra įrodymas, kad 
krašto lietuviškajame kai
me vvksta nersilaužvmas, 
kuriam gali būti lemta nu
veikti visa tolesne Lietu
vos oaiūrio viešo jo gyveni- 

1 mo raidą. VT>V
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Naujai pastatytas Kauno miesto Savivaldybes garažas autobusams stovėti ir remontuoti. VDV.

Kas Laukia 40,000 Mūšy Išeivių? Žiauri Dabartis Ir 
Rūškanos Ateities Perspektyvos

i Argentinoje” — veikėjų 
vaikus, kurių veik nė vie
nas nekalba lietuviškai.

Dėl tokio nepaprastai 
greito nutautinimo yra 
kalta gatvė, kaip ir šiaurės 
Amerikoje, vietos mokyk
la, kuri visaip kala į galvą 
vaikams svetimų kalbų ne
apykantą. vietos gyvento
jai ypač italai ir ispanai a 
teiviai, kurie visaip niekina 
mažesnių tautų šalis, gy
ventojus, kalbą ir t. t. Bet 
daugiausia yra kalti patys 
tėvai — lietuviai. Nors po
kariniai ateiviai į čia atvy
ko jau iš Neprikl. Lietuvos, 
bet tautinis jų susiprati
mas yra silpnesnis, kaip 
prieškarinių laikų. Šie tė
vai, sulaukę vaikų, užuot

Argentinos kolonijoje j 
daugiausia lietuvių Argen
tinos sostinėj Buenos Ai
rėse (tarp 10 — 25 tūks
tančių), Berisse (apie 3 
tūkst.), Rosario (tarp 500 
ir 800 žm.), Kordoba j (apie 
300 žm.), Komodoro Ri- 
vadavia (apie 250 žm.), 
Santa Fe (200 žm.), Tuku- 
mane (100 žm.), Patagoni- 
joje Sarmiento apylinkėse 
(60 žm. ) ir po keletą žmo
nių ar bent po vieną yra vi
sose Argentinos provinci
jose, visuose žymesniuose 
miestuose, miesteliuose ir 
stotyse. Iš viso Argentino
je skaitoma iki 40 tūkstan
čių lietuvių.

Iki 1929 m. Buenos Aires 
miestas savo biuletiniuose 
skelbė statistinius ateivių 
duomenis, kuriuose buvo 
lietuviai išskirti, bet nuo tų 
metų kažin kodėl paliauta 
lietuviai ir kitų mažesnių 
tautų išeiviai skelbti atski
rai. Be to ta oficialinė lie
tuvių statistika yra labai 
netobula, nes joje tautybė 
sutapatinama su pilietybe 
ir dėl to atvykę iš Vilniaus 
ir Seinų krašto lietuviai y- 
ra įrašomi lenkais, is Vo
kietijos — vokiečiais etc. 
O visų tų lietuvių čia yra 
gana, ypač iš Vilniaus 
krašto.

Vis daugiau ir daugiau 
atsiranda lietuvių, atkelia
vusių čionai iš Lietuvos, 
kurie save vadina “argen- 
tinas” ir darosi Argentinos paraudonuoja sakoma: 1 kraujo indeliuose kraujas 
piliečiais. Tai paskatino y- laipsnio nušalimas. Kada

oda pamėlynuoja ir ap- 
šerkšnoja sakoma: 2 laips
nio nušalimas ir jei oda ir 
poodinis siuogsnis suledė
ja sakoma: 3 laipsnio nuša
limas.

Net ir lengvi pirmo laips
nio nušalimai neatsiranda 

’ staiga. Žmogaus oda yra 
šilumos reguliuotojas. Ka- patalpą, nes per staiga pa- 
da aplinkumoje, kurioje e- raudonavusią nuo šalčio o- 
same. yra per šilta ir žmo
gaus organizmo viduje ši
lumos pasigamina per
daug, tai odoje kraujo in-Į

, dėliai išsiplečia, oda parau
donuoja ir šilumos iš žmo
gaus pasišalina į aplinkų-

■ mą daugiau. Jei aplinkų- T Atsargiai”
■ moję salta, oaa pabala — ,slirpnjrti ir tl 

uasišiaušia. Odoje kraujo 
indeliai susitraukia ir į ap
linkumą — iš žmogaus — 
šilumos išsiskleidžia daug 
mažiau. Taigi jei šalta oda 
pabala. Bet jei šaldoma to
liau. pabalimas pereina į

-I - r-v 3 1 H4GO A oaiva p C* vai k-FCi u V* *-paraudonavimą. Paraudo-; ,1 , 7 , . .namas toliau saitu vande-navimas švykšta todėl, kad j visai atsi 4
Raidyti odoje kraujo m- g į vietas atšil-
dai neissilaiko susitraukę. J

I
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gyvenimo, daugiau nenori laiką po oda gelti ir skau- 
kalbėti savo tėvų kalba, dėti. Neretai po tokio stai- 
Tokiu būdu lietuviai čia y- gaus atšildymo nušaldyto- 
ra viena iš greičiausiai nu- je vietoje ištraukia pūsles, 
taustančių tautų. Argenti- Nušaldytą vietą smarkiai 
na dėl to turėtų laikyti lie- skauda, ji paraudonuoja ir 
tuvius geriausiais atei- patinsta. 2. Prie nušaldy- 

juos pratinę pirmuosius viais, bet ne vienais iš blo- tos vietos dėti kompresus 
žodžius tarti savo tėvų ir gesniųjų kaip dabar. Labai su labai šaltu vandeniu, 
motinų kalba, kalbina vie- keistu nuotykiu geriau-1 tolei, kolei nušaldyta vieta 
tire laužyta tardamiesi, 
kad lietuviškai vaikas ir 
“taip pramoks” nusiklau
sydamas iš jų pačių, kaip 
prieš karą, kad manė kai 
kurie tėvai ir Lietuvoje, 
reikalaudami savo vaikus 
mokyti rusiškai, lenkiškai, 
vokiškai ir kitaip. Bet čia 
vaikas, išmokęs pirmiau
sia švabaldžiuoti vietos 
kalba ir pamėginęs gatvės ■

|

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas; Kun. P. Juškaitis, 
— Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirmininkas; A. Skirtus — 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raštininkas, 7 Mott St., 
Worcester. Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 6 Commonvvealth 
Avė., Worcester. Mass.; J. Svirskas ir A. Zaveckas — Iždo Glo
bėjai. “Darbininko" Redakcija veda Blaivybės Skyrių.
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išteksim, bet dar dviems me
tams liks. Kur juos dėt?

Bernas. Kaip kur dėt ? Iš tų ru
gių aš tau tokį gerą daiktą pa
darysiu, kad tu visą savo amžių 
neatsidžiaugsi.

Ūkininkas. Ką gi tu padarysi?
Bernas. Gėralą padarysiu. To

kį gėralą, kad jei tau jėgų pri
trūks. stiprybės įgysi, jei alka
nas būsi, sotus tapsi: jei miegas 
neims, tuoj užmigsi jei nuobo
dumas kankins, linksmas pasi
darysi: jei baimė apims, drąsos 
įgysi. Tai kokį gėralą aš tau pa
gaminsiu.

tlfctninfcas. Meluoji!
’ Bernas. Aš meluoju! Juk tu ir- 
1 gi nenorėjai tikėt, kaip aš tau a- 

nuomet sakiau, kad rugius pir
ma reikia sėt į pelkynę. paskui 

’ į kalną. Dabar įsitikinai. Su gė
ralu bus tas pats.

Ūkininkas. Iš ko gi tu jį dary
si?

Bernas. Iš tų pačių rugių.
ČZfcininfcas. Ar nebus tai nuo

dėmė?

Pirmas Degtindaryssiais ateiviais jie laiko: ita- pati atšils. 3. Šitaip nušal- 
lus, ispanus, lenkus, vokie- dytą vietą atšildžius, reikia 
čius, arabus ir prancūzus,! ją aptepti boro vazelinu ir 

šiltai aprišti. 4. Saugoti 
nuo šalčio nes tokia — jau 
šalčio užgauta — vieta ; 
daug lengviau nušąlą.

Pirmoji pagalba esant 2 
nušalimui — oda pamėly-1 
navusi apšerkšnojusi: 1. 
Nelankstyti nušaldytos 
vietos (pav. ausies — pirš
tų ir t.t.), nes sušalusi oda 
gali nulūžti. 2. dėti sniegą 
arba labai šaltą vandenį 
tolei, kolei nušaldyta vieta 
pati atšils. Geriau nušaldy- 
tą vietą įmerkti į labai šal
tą vandenį. Nepatartina 
nušaldytą, vietą trinti snie
gu, nes lengvai galima nu
trinti — nupiėštiodą. 3. Dė
ti kompresus su 3 ' < pelli- 
dolio tepalu. 4. Saugoti to
kią vietą nuo šalčio, nes ją 

i ir nuo mažiausio atšalimo 
Į smarkiai gelia ir skauda.

Esant 3 laipsnio nušali
mui, pagalba teikiama taip 
pat kaip ir antrojo laipsnio 

dą atšildžius gali kai kurį nušalimui.

APALPUSIO NUO ŠALČIO GAIVINIMAS

kaip tik tuos, kurie čia ma
žiausia nutausta. Bet taip 
yra todėl, kad tų tautų a- 
teiviai sudaro kaip tik 
svarbiausius vietos valdi- 

• ninkus, kurie gina savo 
tautų interesus ir visaip 
slopina silpnesnių tautų a- 
teivius. XX.

NUŠALIMAS IR PIRMOJI PAGALBA

Ketvirtasis paveikslas
Ūkininkas (išeina su tuščiu 

gorčių). Sveiks, kūmai!
Kaimynas. Sveiks. Kaip jūs 

i pataikėte pasėt. Visi žmonės tau 
pavydi. Kiek rugių prisivežė!! 
Per dešimtį metų nesunaudosi.

Ūkininkas. Tai tarno nuopel
nas. (Rodo į berną). Tai jo lai- 

Per tris mė. Liepiau aš jam vasarą art. 
Jis pelkynę išarė. Aš jį išbariau.

Nušalimų esti įvairaus sakant, neapsaugoma nuo 
sunkumo, arba įvairių laip- šalčio — šąlamoji vieta ir 
snių: Kada oda nuo šalčio toliau tai išplitusiuose

pač užpereitais metais iš
leistas negudrus įstaty
mas. atimąs Lietuvos pi
lietybę iš visų lietuvių, ku
rie ilgiau kaip du metu nė
ra pratęsę savo užsienio 
pasų. Tas įstatymas, jei 
nebus vykdomas, graso 
80 Argentinos lietuvių 
netekti Lietuvos pilietybės 
ir atbaidyti nuo savo tau
tos.

Apie Argentinoje gimu
sius mūsų ateivių vaikus 
nėra ko ir kalbėti. Jie visi, 
tik su rečiausiomis išimti
mis, vadina save argenti- 
nais, tarp savų nemėgsta 
laikytis, dažnai plūsta tė
vus už kalbėjimą lietuviš
kai. pravardžiuoja juos 
“gringomis” ir kitaip ir 
patys demonstratyviai kal
ba vietine kalba, nors ir 
moka ar supranta lietuviš
kai. Ir toki yra vaikai net 
daugumo vadin. “veikėjų”, 
nekalbant jau apie papras
tus piliečius. Kaip pavyzdi 
galima nurodyti “didžiau
sios” Argentinos lietuvių 
organizacijos, tik neseniai Jie nuo šalčio būna laikinai 
pasiekusios šimto narių, paraližuoti ir labai išsipu- 
“Susivienijimo Lietuvių čia. Jei šaldoma — tikriau

užsistovi, ir oda pamėiy- 
navus nedaug reikia, kad 
ji apšerkšnotų, t. y. pats 
paviršutinis odos sluogsnis 
suledėtų. Suledėjus odos 
paviršiui, ledėjimas eina 
gilyn.

Pirmoji pagalba esant 1 
nušalimui — oda paraudo
navusi: 1. Neiti į labai šiltą

1. Kuogreičiausiai įnešti tai apkloti ir duoti šiltų 
į vėsią patalpą. Nešant ne- gėrimų: kavos, 
lankstyti sąnarių, nes jie saldaus 
gali, nuo sušalimo, nulūžti, j p. Jei atgaivintasis jaučia-

’, bet skubiai i si labai blogai — kviesti 
gydytoją.

Neužmirškime! Įsigėrę 
bet girti daug lengviau su
šąlą. nusišaldo ausis, nosį, 
kojas bei rankas, negu 
blaivūs.

Neužmirškime, kad esant 
dideliam šalčiui, lauke, ne
galima liesti plikom drėg- 

■ noms rankom jokių geleži
nių ir metalinių daiktų, 

doma taip, kaip ankščiau nes drėgna ranka prie jų, 
----- e < x--------------- nuo šaičio, prilimpa — gali 

net oda tuojau nusilupti.
Gyd. V. K. “M. L.”

surengti ir trinti visą kūno į 
paviršių rankšluoščiais su-. 
mirkytais labai šaltame • 
vandenyje. Netrinti tų vie- ■ 
tų, kurios yra suledėjusios, j 

j 3. Pradėjus sušalusiam i 
kiek atsigauti, jis įneša
mas į šaltą patalpą ir tri-

I

nurodyta. 5. Atgaivinus su
šalusį, reikia paguldyti į 
labai šiltą patalą, labai šil-
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arbatos, 
šilto pieno ir t.

Nauji Bandymai Žmonėms Atjauninti

L. TOLSTOJUS
Vertė K. SAMAJAUSKAS 

šešių Veiksmų drama

(Tęsinys)
LtMctpterius. Gerai. Tik atsi

mink. jei tu per tris metus už
riekę neatidirbsi, aš liepsiu tau' 
kailį nulupt.

Ūkininkų velniukas. 
metus visi bus mano naguose.

Liucipierius. Gerai. Po trijų Bet jis prikalbino mane pasėt. 
metų aš pats atvyksiu pažiūrėt.

(Uždanga).
TREČIAS VEIKSMAS

(Svirnas. Stovi su rugiais mai
šai) .

Pirmas paveikslas į
Bernasvelnias (pilsto grūdus, Bernas (kumši ūkininką). Ne- įy negudragalviauji. dirbi. Jau 

ūkininkas nešioja). Septintas.
Ūkininkas. Kiek pūrų?
Bernas (žiūri į užrašus ant 

įdurų). 26 pūrai pilni ir 27-tam 
septintasis gorčius.

Ūkininkas. Viskas netilps.
Svirnas pilnas.

Bernas. Sužarstyk gerai, su
talpinsi.

Ūkininkas. Netilps, 
gorčių).

Antrasis paveikslas.
Bernas. (Vienas. Nusiima 

purę. Kyšo ragai). Dabar 
greit grįš. Reikia ragus sutvar
kyt. (Tvarko ragusI. Ir nusiaut To jau nematysi. Skolint — pa- 
prie jo nagalima. (Ištraukia ko- kalnėn tarškėt, atsiimt — į kai- kį paragausi, per savo amžių su 
jas iš batų. Matyt arklio nagos, ną tempt. Taip seni žmonės kal- 
Atsisėda ant slenkščio). Jau tre- ba. 
ti metai eina. Artinasi atsiskai
tymo laikas. Rugių nėra kur Rugių turim daug.
dėti. Liko tiktai paskutinį daly- - — - .
ką išmokyt. Tuomet tegu pats i 
Liucipierius ateina pažiūrėti. , 
Bus ką parodyt. Atsilygins jis 
man už riekę. (Ateina kaimy
nas).

Trečias paveikslas
Bernas (paslepia ragus).
Kaimynas. Labą dieną!
Bernas. Labą dieną.
Kaimynas. Kur šeimininkas?
Bernas. Nuėjo aruodo žarstyti.

Netelpa.
j Kaimynas. Tai užderėjo jums!;
I Nėr kur pilti. Mes visi stebimės. ______
i koki puikūs javai pas tavo šei- KAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo vardo, 
mininka jau antri metai užauga. -r,-,.,,, . ,
Lyg jį kas mokytų. Pernai saus- “DARBININKAS eina du kartu į savaitę — ant- 
metis buvo, pelkyneje pasėjo, radieniais ir penktadieniais. Jame rasi naujausias ir

Pasėjau ir gerai užderėjo. Šie
met ir pataikė, kalne pasėjo.

Kaimynas. Tarytum žinai, ko
kie metai bus. O aš atėjau pus- 
karčio rugių pasiskolint. Nete
kom. vasarą atiduosiu.

Ūkininkas. Neškis.

Bernas. O je! Kokia čia nuo
dėmė? Juk viskas žmogui pasi
linksminti duota.

Ūkininkas. Ir kur gi tu tiek 
proto įgijai? Kaip pažiūri į.tave,

ūuok ■ du metus pas mane išgyvenai, o
Ūkininkas.

kalbėt. Imk.
Kaimynas. Ačiū. Eisiu maišo | 

atsinešt.
Bernas (į šalį). Vis seno pa

pročio nepameta, duoda. Ne vi
sada manęs klauso. Palauk, ne-' 

i ilgai tu davinėsi. (Kaimynas iš-
(Nešasi eina).

Penktasis paveikslas
Ūkininkas (atsisėda ant slenk-

ke- sčio).
ne- žmogui ? I ra puodų.

Bernas. Ką davei, - tai davei.
i

- ............................* - I

1 ra apie ką čia rojos ng sykį, batų tu nenusia-
; vei. Ir viską žinai. Iš kur sužino
jai?

Bernas. Svetur trankiausi.
LŽfcintnfcas. Tai ir jėgų nuo to 

gėralo daugiau atsiras?
Bernas. Įsitikinsi. Tas gėralas 

— visokių gerovių šaltinis.
Ūkininkas. Tai kaip mes jį da

rysim ?
Bernas. Daryt lengva, kai ži-

Dėlko gi neduot geram nai. Reikia tik katilą gaut ir po-

Ūkininkas. O jis gardus?
Bernas. Saldus, kai medus. Sy-

ūkininkas. Nėr ko gailėtis.

Bernas. Tai kas kad daug.
Ūfcintnfcos. Ne tik iki naujų

juo nepersiskirsi.
Ūkininkas. Argi? Eisiu pas 

kūmą, jis katilą turi. Reikia pa
bandyt.

(Uždanga).
(Bus daugiau)

S3.00 S3.00
PASIRINK SAU GERIAUSI 

DRAUGĄ
Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriausias 

Draugas
Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBINĮN-

elgtis. Geriausi vaisiai bus
Pas žmones išdegė, o jūsų pilnas teisingiausias žinias, gražiausius pasiskaitymus ir iliu

stracijas.
“DARBININKE” rasite daug žinių 

Vilniaus krašto.
Dabar eina “Darbininko” vajus. 

“Darbininko” kaina atpiginta:
Metams..............................
Pusei metų .................. .
Sykį į savaitę metams

UŽSIENIN:

Iš Paryžiaus “Paris Soir” 
praneša, savo rūšies sen
saciją, apie Dr. Raulo Ma- 
yo naujus atradimus žmo- kų skiepai. Negyvi gimę 
gaus atjauninimo srityje, vaiką! galėtų būti geru les supuro, o jo ragiai, kai 
Iki šiol, kaip žinoma, at- medžiaga. Tačiau čia atsi- tarklai Ir Mai -,dai kobi: 
jauninimai buvo vykdomi,randa tam tikra kliūtis, 
operacijos keliu įskiepi- nes pagal įstatymus mirę 
jant tam tikras kito žmo-tvaikai gali būti vartojami 
gaus liaukas. P 
mokslininkas 
metodą ir sulydina jį su 
medžių skieoiiimu. Nė vie
nas daržininkas neskiepi
ja, pvz., vyšnios į obelį, o 
tai pat nevartoja senų ša-i 
kų, bet tiktai tos pačios 
medžio rūšies ir jaunus1 
oumpurus. Todėl ir žmogui 
atjaunint tenka panašiai'do žmonėms atjauninti.

mi jaunų žmonių arba vai-, klojinlas. K1(.mel mcUli,

* (Žarsto rankoje ir dedasi į bur
ną).

Prancūzų ■ mokslo tyrinėjimams tik 
paneigia šį; po 24 valandų, bet per tą 

laiką jau atkrinta klausi
mas, ar reikalingi atnauji-

VALGIŲ! GAMINIMAS
IKa tik išėjo iš spaudos Valgių 

Gaminimo Knyga, kurioje yra 
nimui vaikų kūno audiniai i daugybė receptų — nurodymų 
betinka transplantacijai.;^.skaniai, “ ek»"»“akM. 
tz , . • a 4. u gaminti valgius. Taipgi šiojeKol tas Įstatymas nebus!b;ygoje wUvdo kaip galima pa. 
pakeistas, tai negalima bus ^gaminti is įvairių vaisių vyną, 
išmėginti ir Šito naujo bū-Jos kaina tik $1.00. Knyga turi i 

223 puslapius. 1

Į

iš Lietuvos ir

Vajaus metu

$3.00
$1.50
$1.50

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

“DARBININKAS”
366 W. Broadvray S». Boston, Mass.
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Kas nepamiltų tavęs di- lių, ir ištyžusių vampyrų, 
dingas Montreale su tavo 
dienų bangomis, su 
dančia dvasia?..

Antradienis, Sausio 2-1 d., 1939

Montreal, 6—I—1939

už savą

Energi- 
rankų!

Mieli Užjūrio Broliai 
Klaipėdiečiai!

Montrealo Lietuviu Užuojautos 
Laiškas BroliamsKlaipediečiams

Atskyręs mus nuo Jūsų 
okeanas — bet ne broliška 
širdis. Mes gyvendami ak
meninių kalnų šaly, veržia
mės dvasia į Tėvynę, kada 
iš visų pusių Ją supa kas
dien vis didesni pavojai.

Mes žinome, kaip vokie
čio gruoboniška letena vi
su sunkumu gula ant Klai
pėdos, kaip engia ir net 
ginkluotomis jėgomis 
spaudžia į vokiška vergiją 
laisvą lietuvį! Smurtu bru
ka į kalėjimus studenti ją, 
varžo ir Gniaužia lietuvio 
teisėtą laisvę! Bando, ir kė
sinasi pavergti Laisvąją 
Klaipėdą Lietuvos pajūrio 

Tu pažangus civilizacijos i motiną!
tėvas, jąs surišęs į bendrą Todėl mes, Kanados lie- 
šeimą. šeimą įvairių tau- tuviai, moralėmis ir mate- 
tų... tu savo vaikams neši rialėmis jėgomis esame su 
rykščių ir duonos. Talpini Jumis! Mes remsime Jūsų 

ves skriodžia oru plieninis už grotų, narini virves, ir žygius atsispyrimui gruo- 
paukštis, dėl tavęs zirzia • kai gailestingas Samar ie- 
motociklai, tau skuba tūk-tis beldiesi pagalbos ran- ■ 
stančiai liuksuso vėžlių,; ka į alkanųjų duris... 
tau rėplioja farmerys po Į Bet štai, atsiranda sielų, 
kukuruzų lauką, tau trau-j kurios amžinu dvasios al
kia žvejis tinklą rausvų I kiu misdamos, audžia mei- 
salmanų šoky belinguojan- 
tį.

Ar tu toks gražus?... Ar 
tu varto ji magijos lazde
lę?... Kad tavų dangorai
žių burtai užkerėtai paver- 
™ mases protaujančių ir 
liurbių, darbingu skurzdė-

Juk tavo pilys ir lūšnos, 
ver- dažnai pilnos šlykščių, bai- 

~_ Tu esi sa- šių scenų baisybės raugo,
kalas lakių norų, tu galin- 1 pertekliaus ir bado. Tavo 
gas plėšrus aras, tu meile tamsių gatvių urvai ap- 
burkuojantis balandis, tu dangstyti raudonomis ska- 
čiauškanti scenų lakštin- “:'"
gala, tu gulbė svajonių ir 
biznio ežerų, tu piemuo ry- kį. O tavo istorinės kated- 
liuojantis pažangos vamz- — -:1—" 
dėlių, tu sargas gražiaa- ’ 
kių, tu vilionė jaunų jėgų, takų nepažįsta... 
tu pynklės jaunų sielų, tu 
sodai šypsnių, ir okeanas 
ašarų.

Kas nemylės tavęs Mon
treale?! Dėl tavęs supasi 
laivai jūromis, dėl tavęs 
šniokščia traukinys iš gi
liųjų vakarų ir rytų, dėl ta-

romis ruošia revoliucijų 
mirtį, naujų kaukuolių šo

ros, pilnos suvoštų rankų 
maldai už tuos, kurie savo

j Montreale, vistiek tu gra
žus... Arti dviejų milijonų 
tu paviliojai širdžių...

I

buoniško priešo, ir Jūsų 
vargai — mūsų vargai. 
Jūsų kančios — mūsų kan
čios. Mes drauge su Jumis 
kovosim už kiekvieną lais
vos žemės Dėdą, 
pajūrį!

Tad, tik drąsos! 
jos! Nenuleiskime 
Lietuvis turi būti savų že
mių pilnas šeimininkas!

Brolį Klaipėdieti! Jausk, 
kad milijonai užjūry gyve
nančiu Tavo brolių —Šian
dien su Tavimi! Tu ne vie
nišas, neapleistas! Tūks
tančiai širdžių skuba jūrų — 
bangomis pas Tave! Imk 
mūs dešinę ištvermingu- 
mui ir drąsai, o mes Kana- 
dos lietuviai kiekvieną mo- ž»| 
mentą Jūsų žygius visapu- iji. 
siškai remsime!

Reikšdami gilios pagar-. 
bos žodžius, liekame Jums, 
su broliška užuojauta ir 
gražiais linkėjimais.

Kanados lietuviai: — 
Seka: Organizacijų atsto
vu parašai —

v •
Jauki Lietuvos ūkininko sodyba viensėdijoje. VDV.

JAUNIMO DARŽELIS
• -

JIS RADO SAVO

TU SAKEI.,,

lę gimtąjam lizdui, džiūsta 
ir vysta, ligi pagarbos ir 
savų meilės aukurų ugnys 
nusinešė. Tai lietuvio išei
vio dvasia, bėga per jūres 
mareles, brangina net vėją 
nuo rytų šalies atklystantį.

Marija Aukštaitė.

Viešnios Ir Mano Nuotikiai
Montreal, Canada —
Nors ir suvaržytas į Ka

nadą įvažiavimas, bet per 
pastangas sesers — visgi 
atvažiavo iš Lietuvos vieš
nia nebuvėlė. Daugiau ją 
aplankius, ir man seniui 
Darūpo atlankyt. Užklau
sus, “kaip jaučiatės vieš-

pyragas kandant pavirto 
akmeniu, o mėsa kaulu — 
nes seselės. O čia jauni vy
rai atėję tekalba tik apie 
tai, kur pinigus praleist, o 
uždirbti dabar nei nesva
jok!” Jos ašaros pabiro...

Aš sakau, “Na, kad taip,
ouo, V1^o- tai gal rytoj pasivėlintum,
nei, čia nas mus Montrea- su manim nueit ir pažiūrėt. I 
L ?” „L j: “Čia bra kur galima pinigų uždirbt ?le?”— Jinai sako
pas seserį — tai kasdien Sutartu laiku — abu nuei- 
Velykos! Pyragų, mėsos ir nam ^‘Rolingmills” 
kitų man i

• -----į “Rolingmills” fabri-
nel nežinomų : kan. Pamačius kaip raudo- 

valgių! Kai per šventes arenos geležys raitosi aplink 
dideles vaišes!”

Prabėgus porai »nėnesių 
— sueinu ją vėl Lafontaino 
parke, ir klausiu: “na, kaip 
einasi, kaip jaučiatės apsi
pratus, apsipažinus su 
naujo gyvenimo aplinky
bėmis?”— Jinai sako: “La
bai blogai. Jokio darbo ne
galima gaut, o be darbo 
koks čia gyvenimas? Čia 
visi tik ir kalba apie darbą. 
Čia ne gyvenimas — bet 
prapultis”.

Na, sakau: “prieš porą 
mėnesių labai džiaugėtės 
su pyragais ir kitkuo”. O 
ji man atsako: “Taip, bet

i žmones, ir tie kamuojas 
sukaitę — mano bendrake
leivė sako: “Eiva toliau...”

Iš ten abu nuėjova į sker- 
i dyklą. Apžiūrėję kaip mu- 
ša raguočius ir kiaules — 
paprašėm pas “bosą” dar- 

i bo. Bosas nuvedė ir paro- 
•dė, kur žarnas šutina ir 
Į plauna. 0 ten karšti garai 
i ir “parfumos” net dusina. 
Bet bosui paklausus: “kaip 
patinka?” — ji atsakė: — 
“Bile tik duotų, dirbčiau!” 
Na, ir atnešė bosas “bu
cus” guminius 9-to nr., ir 
“Overauzes”, ir priėmė 
viešnią prie darbo.

Tu sakei, kad Naujas Metas, 
Mano širdy sužydės...
Ir lelijos skaisčios, retos —
Meile sieloj suplazdės...

Štai, ištiesus platų glėbį, 
Naują rytą bučiavau...
Ir skurdų dvasios palėpį —
Šimtą kartų apgavau...

Ūkuos saulė patekėjo,
Žemės varsa kruvina...
Tiek vilyčių suspindėjo...
0 ašai vienui, viena...

Tu žemyne įklampojęs... 
Tulpių lūpas suradai... 
Ir su vėju sukvatojęs, 
Skaudžiai sielą apgavai...

Naujas Metas ąžuolynu — 
Naujų kančių susipynė...
Ir vėl akys mostu grynu — 
Ašarėle užsitrynė.

i?- Jje tėra tik viena tikra mei- 
lįjįile — tai motinos meilė. Aš 
|į5 į motinos neturiu, tai einu 
Į;?,ieškoti kitos, dar geresnės 

i motinų Motinos. Su šeimi- 
Įninke atsiskaityta. Jai pa
sakyk, kad išvažiavau. 
Knygas pasiimk. Mano 

“Po balų, tik nemeluokit. mokiniam pasakyk, kad 
l kitą mokytoją. 

Sudie. Manęs neieškok, nes 
už vieno vargiai rasi.

Tavo geras draugas
Algis.

Mane paėmė didelis nu
liūdimas ir dar ilgai nega
lėjau užmiršti to vakaro ir 
to laiško.

Algis buvo mano geras;
draugas. Mokykloje drau- juk šiandie ne pirma balan- susirastų 
ge sėdėjome suole ir nusi- džio”. m,
rašinėdavome uždavinius. “Tikrai išteka 
o namie po kelias valandas karininko. Ji visą laiką ty- 
iši*ymodavome prie giliai Įėjo, nenorėjo, kad kas ži- 
raidėmis išvagotų ir sun- notų, bet aš gyvenu pas 

, kiai įkandamų vadovėlių, zakristijoną, tai ir sužino-
Puikūs buvo tie laikai ir jau. Tikras siurprizas.”.

! kada tik juos prisimenu, Greitai griebiu paltą ir 
visada noriu grįšti vėl į tė- visi bėgtė išbėgome į gat- 
vynę, sėsti į mokyklos šuo- vę. Truputį pavėlavome, 
lą ir vėl su Algiu kombi- Buvo jau išėję jaunieji prie 
nuoti ligas ir atostogas, altoriaus.
Tačiau laikas nelaukia. Jo Svarbu tai, kad įsitikinau, 
atgal aš nesugrąžįsiu, o kad tai tikrai Paulina, mū- 
taip pat nesusigrąžįsiu prie sų aštuntos klasės draugė, 
savęs nei draugo Algiu. Jis Gi ištekėjo už karininko, 
man jau žuvęs. Gaila, bet Bus ko papasakoti Algiui, 
drauge ir linksma. Juk jis juk ir jam bus įdomu. — 
rado savo tikslą, o aš dar galvojau aš. Po visko atsi- 
klaidžioju iš vienos vietos sveikinu su draugais ir 
į kitą; nieko sau pastovaus skubu pats į namus. Virtu

vėje paklausiau šeiminin-

Marija Aukštaitė.

Atidirbus savaitėj pen
kias dienas po 9 vai., ir ga
vus 10 dolerių, sutikus sa
ko: “Eiva dabar užfundy- 
siu, kad įstatei į darbą”. 
Sakau tu užfundysi, kad 
dar negali susikalbėti ?” — 
Jinai sako: “Čia nereikia 
kalbos” Ir tiesa. Tik dolerį 
ištiesė saliūne, tik parodė 
du pirštu aukštyn iškeltus 
— ir atsirado ant stalo du 
kaušai “Molsono”. Na sa
kau, “Kaip dabar tinka 
darbą turint?” Tai sako, 
“Bile tik laikytų! Kas čia? 
Tas 9-nias valandas atsi- 
taškei su žarnelėmis, negi 
tėvui dirbi? Bet 10 dolerių! 
Penkis seseriai, o penkis 
sau į banką! Per metus du 
šimtai penkiasdešimts do

Didžiausias Lietuvos akmuo “Puntukas’’ ties Anykščiais; prie akmens matome 
mergaičių gimnazijos ekskursiją. VDV.

lerių! O per du jau 500, 
tiek pinigų bra! Neštukos! 
Tik gyvenk ir džiaugkis”.

Su tuo ir užsibaigė mūsų 
kalba, nes nebenorėjom po 
kitą “Molsono” kaušą gert 
— ir išsiskyrėm.

Kitą kartą susitikus, vėl 
klausiu: kaip gi einasi? Ir 
ar ištikrųjų esate dabar 
patenkinta savo padėjimu . 
argi nesiilgit Lietuvos?”

Susimąsčius ji sako: 
“Kas vakaras ir kas rytas 
man miela gimtinė šalelė. 
Akyse ir mintyse stovi... 
Meldžiuos Mielaširdingo ir 
Teisingo Dievulio, kad 
leistų man kada nors iš
vysti savo šalelę”.

Aš ir savo minty karto
jau jos mintis... O Lietuvos 
laukai rodos lingavo rugių 
vilnimis ir mojo. Čia aplin
kui triukšmas ir ūžesys, o 
ten tylus ir palaimintas ra
mumas. Džianas.

Pr abėgo geras laiko tar
pas. Baigiau mokyklą, ta
čiau apie Algį niekur nete
ko išgirsti.

Man pačiam nelabai se
nai prireikė iš Lietuvos iš
važiuoti į Ameriką. Laive 
važiavo ir vienas lietuvis 
kunigas. Jis buvo misionie
rius ir į Ameriką vyko mi
sijoms. Susipažinome ir 
pasirodė, kad jis vienuolis. 
Jis man papasakojo apie 
save, apie misijas, apie 
vienuolyną. Į Ameriką jis 
vykstąs vienas, bet vienas 
kunigas ir vienas broliukas 
taip pat nesenai išvykę mi
sijoms į Afriką. Tas kuni
gas - vienuolis buvęs jo ge
ras draugas. Jo pavardė e- 

•isanti Vaičiūnas. Algio pa- 
< varde irgi buvo tokia pat. 

tyt-1- ; Ir daugiau išsikalbėjus pa-
“Brangus Drauge! sirodė. kad tai tikrai jis.

Nenustebk labai. Kai tu Norėjau gauti jo adresą, 
skaitysi laišką jau aš būsiu bet tas vienuolis jo neturė- 
labai toli. Viską apgalvojau 
gerai. Pasaulyje nieko nė
ra pastovaus. Netekau tė
vų, netekau ir mylimos. Tu 
nieko nežinojai, tai lai taip 
ir palieka, tik galiu tiek pa
sakyti. kad iš visų pasau
lio moterų viena tėra tikra, 
tai motina ir kad pasaulv-

Užteko ir to.

' nerasdamas.
i Tai buvo prieš desėtką kės^ 
metų. Vieną žiemos vakarą 
sėdėjau savo mažutyje pa-

; liepės kambarėlyje ir mo
kiaus. Algis buvo nuo pat 
pietų kažkur išėjęs. Tik 
kaž kodėl tą vakarą aš bu
vau toks neramus. Mane 
viskas erzino: ir šeiminin
kė, betriukšmaujanti vir
tuvėje ir gatve bildintieji 
vežimai ir net pats mėnu
lis, bespoksąs pro mano 
kambario langą. Buvau 
jau benutariąs išeiti į gat
vę, kaip staiga į mano 

■ kambarį įsiveržė būrys 
gimnazistų. Jie apspinta 
manę, net išsižiojusi iš nu
stebimo. Vienas iš jų pra
deda: “Na ko niūrksai taip. 
Supelėsi kambary. Einam 
geriau į bažnyčią.

“Na to dar betrūko”, už
kimęs dėl tokių jo žodžių 
vos ištariau aš. “Nuo kada 
tu toks pamaldus, kad ir 
vakarais pradėjai eiti į 
bažnyčią. ‘ ~ 
vėliau gailėsies. Juk šian- dirbti traukinį, kuris skris 
die šliūbas. Išteka mūsų 
klasės Paulina.

“Teta, ar grįžo Algis”.
“Ne. Matyt ir tu jo nesu

gaudai. Lakstote šiandie 
kaip padūkę. Neišmoksite 
nei pamokų.”

Tą naktį Algis negrįžo. 
Rytą nuėjęs į mokyklą ra
dau man adresuotą laišką. 

įr_ Atplėšiau ir pradėjau skai-^

I

jo, mat misionieriaus vie
ta nepastovi: diena čia. die
na kitur.

Tai ir viskas, ką aš apie 
jį sužinojau. Afrika ir A- 
merika toli viena nuo ki- 
tos. todėl tur būt ir nesusi
tiksime. tačiau ir gerai. Jis 
rado savo! Alg. Vargas.

ORU LEKIĄS TRAUKINYS

Vokiečių inžinierius Kem- 
peris, jo paties pranešimu 

“Gali neiti, bet mokslo spaudoje, baigia

SUTEIK MAN VILTIES

Suteik man vilties gyvent, mylėti — 
O Naujas Mete, svečiu atklydęs.
Suteik man širdžiai — širdim grožėtis: 

^Jebūk kaip takas kapais nuslydęs.
Už dvasios stalo sėsk, pavaišinsiu —
Su senų metų sopulio vynu:
Ir skrysk į amžius, aš negaišinsiu,
O Naujas Mete, būk džiaugsmu grynu.
Ir pasakyk man dūzgimu vėjų.
Kam seni metai išvogė širdį?... 
Vieškeliais amžių kažkur nuėjo...
Tik atminimais dvasią prigyrdė.
Delko tik šakos pušų ar eglių.
Rakina kryžius, miražai blankūs...
Delko takeliai prisėti dyglių.
Kam sielos lūšnoj vargeliai trankos?...

Marija Aukštaitė.

oru — nlūduriuos jame. Ši
tokio traukinio privalumai 
labai dideli: toks traukinys 
laikomas ore galingų elek
tromagnetų. važiuodamas 
nelies bėgių. nes skris oru 
keletą centimetru virš ių. 
Šitai Dašalina trankymą, 
triukšmą ir trintį važiuo
jant.

Tai jau sena technikos 
svajonė — sukurti magne
tu ore laikomą, nesusidė- 

i vintį traukinį, kuriam bė
giai tėra reikalingi tik sro
vei jais eiti, irvvendyti šią 

j idėją iki šiol kliudė tai. jog 
magneto traukos jėga la
bai priklauso nuo atst *mo 
Vos tik vagonas išeidavo iš 
lygsvaros būklės, jis tuo
jau krisdavo žemėn, jei joj

džių laikmetyje elektra 
valdymo technika yra tiek 
tobula, jog įmanoma nuo
lat palaikyti bet kurį nusi- 
i statymą tarp dviejų polių 
tarpą.

Kemperis jau išbandė 156 
kg. sveriantį vagoną — 
modelį, pasiekdamas net 
200 km. per valandą. Jo ap- 

i skaičiavimu, žymiai bran- 
Igesnis magnetinio trauki
nio kelio įrengimas apsiei- 

ina ilgainiui pigiau, negu 
normalus, tik su viena bė
gių norą geležinkelis, ka
dangi riedmenų amortiza
cija pasidaro beveik lygi 
nuliui.

Galimas daiktas, jog ne- 
1 tolimos ateities traukiniai 
! atrodvs visai kitaip, negu 
j šiandien.

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel- 

nepritraukdavo į viršų di- n’a$ — v’s’ lygūs tarp sa- 
desnė už traukos jėgą. vęs. Ką jie užvaldo, to pr< 
Šiandien, elektronų vamz- tą pražudo.

f-
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

WORCESTER, MASS. Naujosios Anglijos Provinci
jos Vargonininkų Sąjungos

—Šv. Kazimiero Parapija
ŠV. PETRONĖLĖS DRAUGIJA

Keršienę.

Viena iš didžiausių moterų pa- 
šelpinių draugijų, tai šv. Petro
nėlės. Neseniai įvykęs susirinki
mas vėl išrinko savo valdybon: 
Oną Stalulonienę — pirm.; A. 
Parulienė. vice-pirm.: Oną Ker
šienę. prot. rašt.: Oną Mikutaai- 
tienę. fin. rašt.: M.
ižd.: N. Sullvina ir M. Sinkienę. 
iždo globėjoms ir Oną Žiurins- 
kienę. maršalka.

Po vadovybe savo ilgametės 
pirmininkės. Ono Stalulonienės. 
draugija gerai gyvuoja ir uoliai 
remia visa parapijos darbuotę. 
Dabar smarkiai ruošiasi prie di
džiulio baliaus su muzikale pro
grama. kuris įvyks sekmadienio 
vakare, vasario 12. Lietuvių 
Klubo svetainėj. 12 Vernon. St. 
Vakaro pelnas skiriamas Šv. 
Kazimiero parapijos naudai. 
Netolimoj ateityj žada surengti 
vakarą Marianapolio Kolegijos 
naudai. Visais reikalais į Šv. 
Petronėlės draugiją reikia kreip
tis į pirmininkę Oną Stalulonie
nę. 165 Madison St.. arba į fi
nansų raštininkę Oną Mikutai- 
tienę. 4 Carpenter St.

Susirinkimas įvyko \Vor- 
cester. Mass.

Svastyta apie šių ir atei
nančių laikų bėgančius rei
kalus.

Nutarta: —
Dainuoti tas pačias dainas 
4 d. liepos. Lietuvių Die
noj, Thompson’e. kurios 
bus dainuojamos Pasauli
nėje Parodoje New York’e. 
Tuomi manoma bus suma
žintas darbas prisiruoši
mas prie parodos.

Šaukti chorų seimą: tam 
tikslui turi būt išrenkama 
du nariai choristai ir cho
ro vedėjas. Seimas įvyks 
vasario 4 dieną. 3 vai. po 
pietų. 432 \Vindsor St., 
Cambridge. Mass.

Bro. J. Banys.

Iš 5-TOS KUOPOS VEIKIMO
Sausio 5-tą Moterų Sąjungos 

susirinkimas, kuriame pradėta 
Naujų Metų darbas, kadangi 
valdyboj nebuvo jokių atmainų, 
tad greitai eita prie svarstymo 
bėgančių reikalų. Nutarta pasių
sti Marianapolio Kolegijos fon- 
dan 25 dolerius ir sekančiame 
susirinkime turėti "Valentine 
party”.

Nutarta prisidėti prie Moterų 
Sąjungos Jubiliejinės Knygos 
išleidimo, ir pavesta kuopos val
dybai. o ypač protokolo raštinin
kei p. M. Dilionienei padaryti 
kuopos gyvavimo apžvalgą.

Korespondentės: — į “Darbi
ninką" apsiėmė rašyti p. Uršulė 
T. Daukantienė, o į anglų spau
dą — M. Dilionienė.

"Beano Party". kuopos nau
dai. įvyks pirmadienio vakare. 
8 valandą vasario 20-tą. p. C. 
Zinkų namuose. 27 Arlington 
St. ant antro aukšto. Tikietai 
35 centai. Visos narės prašomos 
atsilankyti ir atsivesti savo 
drauges. Rutvilė.

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
vra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.

Užsakymus siuskite: 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadtvav, 
So. Boston. Mass.

JUOZAS A. MICKELIŪNAS IR JO ŠEIMA

Juozas A. Mickeliūnas Apdovanotas Saulių Žvaigžde

Sausio 7 d.. įvyko ALKS kėg
lių žaidimas. Providence, R. I. 
Vėliausias stovis šių ratelių y-

PHILADELPHIA, PA.
vraAmerikos lietuvių chorai 

užkviesti dalyvauti Pasaulinės 
Parodos (NewYorke) Lietuvių 
Dienos programoje, rugsėjo 10 
dieną.

Chorai turės nemažai išlaidų 
kelionei į New Yorką ir atgal.

Šv. Kazimiero par. choras, va
dovaujamas muz. Jono Mickūno. 
jau ruošiasi sukelti fondą. Tam 
tikslui rengia vakarą, sekmadie
nį. balandžio 16 d. š. m.. Šv. Ka
zimiero par. svetainėje. 331 
Earp St.

Choras prašo visų kitų drau
gijų tą dieną neruošti kitų pa
rengimų. bet dalyvauti choro 
parengime. K. J. D.

Keletas Bruožų Iš p. Mickeliūno Veiklos
Lenkams užgrobus Vil

nių, Chicagos lietuviai su
daro bendrą komitetą ruo- 

rinko $1,400.00 ir pardavė šti Prieš lenkus demonstra- 
bonų už $19,000.00. clJas- J- A- Mickeliūnas is-

Paskui J. A. Mickeliūnas renkamas sekretorium. Į 
buvo išrinktas pardavimo demonstraciją sutraukta 
L. L. P. stočių Chicagos ap- virš 50’000 žmonių ir su- 
skričio pirmininku. Pirmi-117nk^a Vilniaus reikalams 
ninkau ja tris metus. Per tą $9,000.00. 
laiką parduota L. L. P. 
Bonų už $400,000.00 ir au
kų surinkta virš $18,000.00.

Kad nuo karo nukentėju- 
' šiai Lietuvai padėjus. Ame-

Juozas A. Mickeliūnas gi
mė Dargužiu kaime, Sta
čiūnų valsčiuje. Šiaulių ap
skrityje. Į Ameriką atvyko 
rugsėjo 22, 1910 m.

Atvykęs į Chicagą — “A- 
merikos lietuvių sostinę”, 
išsiėmė pirmuosius Ameri
kos pilietybės popierius. 
Keletą mėnesių pagyvenęs 
ir plačiau susipažinęs su 
tenykščiais lietuviais prisi-; 
rašė prie sekančių draugi-' rikos lietuviai sumano rin- 
jų: Veatrališkos draugijos' kti įvairius auksinius ir si- 
Šv. Martino, Šv. Mato, Sal- dabrinius daiktus. P-nas J. 
džiausios Širdies V. Jė- Mickeliūnas ir čia dirba su 
zaus, Šv. Antano iš Padvos didžiausiu pasišventimu ir 
ir Lietuvos ŪTkininkų. Vė-įsurenka daug daiktų ir 
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Mickeliūnas ir čia dirba su

Marianapolis ......... 19
Providence 14
Norvood 13
W orcester 8
Boston 6
Sausio 7 d. įvyko Meno Sek-

cijos susirinkimas. Svarbiausias 
klausimas buvo tai kolegijos 
vaidinimas. Pereitais metais bu
vo daug kalbų, kad suvaidinta
me “Dešimts Metų Smuklėje”, 
daugelis žmonių nesuprato jo 
pamokinančio turinio. Šiais me
tais sekcija pasirinko veikalą 
vardu. “Atžalynas” ■ 
parašytą Kazio Binkio. Turinys 
vaizduoja studentų 
Šis veikalas nesenai 
mingai suvaidintas
Valstybės Teatre, ir yra labai 
gerai žinomas. Darbas sėkmin
gai varomas ir neužilgo pradės 
važinėti po lietuvių kolonijas. 
Esame tikri, kad šis vaidinimas 
kartu su juokinga komedija ir' 
dainomis sudarys programą, 
kuri kiekvienam lietuviui pa
tiks.

— Sausio 14 d. mūsų krepši- ■ 
ninkai (basket - bąli team) sek-. 
mingai laimėjo savo trečiąjį l

gyvenimą, 
buvo sek- 
Lietuvos

P-nas J. A. Mickeliūnas
yra pirmininkavęs per ke
letą metų L. Vyčių Chica- ....................
gos apskr., LRKSA Chica- žaidimą. Rezultatas — Mariana-

Vasario (?), Holy Trinity, Hartford,! 
Vasario (?), Worcester K. of L.
— Vasario 5 d. 1939 įvyks A. 1 

L. K. S. vadų antrasis susirinki-] 
mas antrą valandą po pietų. Po | 
susirinkimo bus pasilinksmini- ] 
mas ir gaudeamus, kurį rengia 1 
Meno Sekcija. Lauksime gra- | 
žaus būrio jaunimo ir svečių!

— Sausio 17 d. atvyko pas mus I 
būrys kunigų svečių, būtent, I 
kun. K. Urbonavičius, kun. Ven- | 
gras, MIC.. kun. Pauliukas, O.P., I 
ir kun. Baltrušiūnas.
— Sausio 17 d. atvyko pas mus 

p. Balys Ivanauskas, mūsų a- ' 
lumnas. Dabar važiuoja į Cleve- j 
land, Ohio baigti kunigystės * 
mokslą. Mus labai sužavėjo jo ; 
kalba apie savo kelionės įspū
džius ir Lietuvos gyvenimą.
— Vasario 11 d. įvyksta Nor- 

woodo Studentų Šokiai. Tikslas 
yra supažindint studentus su į- 
vairių kuopų studentais. Prašo, 
kad studentai iš įvairių kuopų 
dalyvautų kiek galima. Norwoo- 
das turi būti pavizdys kitoms 
kuopoms. Tik nesenai suorgani
zuota kuopa ir jau dvigubai pa
didina savo skaičių. Dabar vėl 

I skelbia naujų narių vajų. Svei
kiname!

Bronius Rusteika (L. K.)

HARRISON-KEARNY, H. J.

MISIJOS ŠV. KAZIMIERO 
PAR. BAŽNYČIOJE

Sausio 15 dieną. Šv. Kazimie
ro par.. bažnyčioje prasidėjo 
jaunimui misijos, kurias skel
bia Tėvas Misijonierius Gabrie
lius. Misijos vien tik jaunimui 
anglų kalboje. Jaunimas gausiai 
lankosi i misijas. Klebcmas kun. 
I. Valančiūnas ir kun. Dr. V. 
Martusevičius patenkinti jauni
mu. kurie lankosi j misijas.

MIRĖ SULAUKUS 91 METU 
AMŽIAUS

Sausio 15 dieną mirė a. a. Jo
ana Vaitekūnienė, sulaukusi 91 
metų amžiaus. Gyveno pas žen
tą Joną Ivanauską. 2525 Gross 
St. Paėjo iš Lietuvos Joniškio 
miestelio (Šiaulių apskričio). 
Palaidota iškilmingai iš Šv. Ka
zimiero par. bažnyčios su trejo
mis šv. mišiomis. iš kur i kapus 
lydėjo trys kunigai, giminės ir 
draugai. Velionė nors sulaukė 
gilios senatvės, bet iki pat mir
ties turėjo klausą, supratimą ir 
vaikštinėjo. Palaidota Šv. Kry
žiaus kapinėse sausio 18 d. Ve
lionė buvo tretininkė. Patarna
vo laidotuvių direktorius A. U- 
žumeckis. Paliko Amerikoj du 
sūnų ir dukterį — žentą ir anū
kus. Ilsėkis ramybėje.

K. Dryža.

Profesionalai. biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “I»arbininke" tik
tai ver-i skaitytoji; paramos.

Draugijų Valdybų Adresai
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 Tvaškienė.
1514 Columbia Rd.. S. Boston. Mass 

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

Tel. Farkway 0558-VV
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

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

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

antrą utarninką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare pohažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pus protokolų ražtininkę.

'• to nariu. Chicagos Pasauli-
• nės Parodos lietuvių sky- 

liaus įsirašė į LRKSA 15- persiunčia Lietuvos Atsto- riaus nariu, daug dirbo ir 
-• ” -• tebedirba Vilnių Vaduoti

Kad A. Jungtinės Valsty- Sąjungos skyriuje ir kito- 
bės pripažintų Lietuvą kai- se organizacijose, 
po nepriklausomą valsty
bę, Amerikos lietuviai su
kruto rinkti parašus. Chi- 
cagoje p. Mickeliūnas pasi
ima tą sunkų darbą ant sa
vo pečių ir dirba nepaisy
damas nuovargio ir savo 
asmeninių išlaidų. Surin
kęs peticijas, su parašais

’ ŠV. JONO EV. BL. PAšALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
mia nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St., So. Boston, Mass.i

tą kuopą. Lietuvos Vyčių vybei Washingtonon.
16 kp. f -

P-nui J. A. Mickeliūnui 
persikėlus gyventi į She- 
boygan. \Vis., kovo 4 vd., 
1915 m., jo pastangomis 
tapo suorganizuota L. Vy
čių 51 kp., kuri anais lai
kais puikiai gyvavo.

Amerikos lietuviams su
organizavus Lietuvos nau
dai “Tag-day”, Juozas Mic- su delegacija 1922 m. vyks- vice - pirmininkas. Jo pasi- 
keliūnas. gyvendamas She- ta į VVashingtoną pas prez. darbavimu tam tikslui bu- 
boygan. Wis., suorganiza- Hardingą. vo surinkta nemažai aukų,
vo komitetą, kurio buvo P-nui J. A. Mickeliūnui Turiu dar priminti, kad 
pirmininku. Tą dieną su
rinkta Sheboybane aukų 
$1.100.00 ir priduota Tau
tos Fondui.

1917 m. Am. Jungtinėms 
Valstybėms įsipynus į Pa
saulinį Karą, Juozas įstojo 
į kariuomenę ir buvo pasių
stas į Arkangelsko miestą. 
Rusijon. Kadangi p. Micke
liūnas mokėjo rusų kalbą, 
tai ėjo perkalbėtojo parei
gas. Būdamas laisvesnis, 
jis uoliai prisidėjo prie gel
bėjimo lietuvių pabėgėlių.

Pasauliniam Karui užsi
baigus, grįžta vėl į Chica
gą ir atnaujina savo veiki
mą lietuviškose organiza
cijose. Ypač jis daug dirbo 
Tautos Fondui, rūpinda
masis kuodaugiausiai su
rinkti aukų Lietuvos reika
lams.

Po karo atvykus į J. Vals
tybes pp. J. Vileišiui, p. P. 
Žadeikiui ir kun. J. Žiliui,

ĮJuozas su didžiausiu pasi
aukojimu darbavosi, par
davinėdamas L. L. Pask. 
Bonus. Chicagoje ir jos a-į 
pylinkėje tveria Bonų par 
davinėjimo stotis ir joms 
vadovauja. Pirmaisiais me
tais jis buvo L. L. P. Bonų 
skyriaus raštininku. Taip
gi jis tvarkė Chicagos apy
linkėje p. J. Vileišiui marš
rutą.

Brighton Park kolonijos 
(Chicagoje) dvejus metus 
buvo L. L. P. Bonų sky
riaus pirmininku. Jam pir
mininkaujant, skyrius Lie
tuvos reikalams aukų su-

Sausio 8 d., Harrison Recrea- 
gos apskr., per du metu bu- polis 24 La Salette Callege. tion Bowling Alleys, vietinės L. 
VO Amerikos Legijono Da- Hartford 22. Geriausiai pasižy- Vyčių kuopos ratelis žaidė su 
riaus - Girėno Posto No 371 mėjo J. Andriulionis. Tai yra Maspetho L. Vyčių rateliu N. Y. 
komandieriu, Vytauto 500 pirmi metai, kada Marianapolis ir N. J. L. Vyčių apskričio Bow- 
metų paminėjimo komite- žaidžia krepšinį ir labai malonu Hng Lygos^ konteste.

girdėt, kad jie taip gerai pasi- 
rodo. Geriausio jiems 
mo toliau nugalėti! 
žais su šiais rateliais:
Sausio 20, Norvvich Free

(jau žaidė);

Sausio 25. Becker College, Worcester:

Sausio 28. Waterbury Holy Name;

Vasario 3, Nevvport Navai Acad. New-

port. R. I.

Vasario 9. Turtlelot Acad.

Vasario 13, Fore River Aprentice,

Quincy, Mass.

Vasario 16. Holy Trinity

School. Pomfret, Conn.

Dariui - Girėnui ruošian
tis skrįsti i Lietuvą, p. Mic
keliūnas labai daug dirbo 
ir buvo vienas komiteto n?- 
rių. Lakūnams žuvus, Chi- 
cagoje lietuviai Marąuette 
Parke pastatė jiems pa
minklą. Juozas buvo pa
minklo statymo komiteto

t

Kearny Vyčiai iš trijų žaidi- 
pasiseki- laimėjo du.
Neužilgo Štai rezultatai:

Academy

Greek

Suvalkijoje. Jie augina du 
sūnų — Gilbertą ir Rober
tą, kurie lanko vietinę pa
rapijinę mokyklą. P-nia 

tenka būti priešakyje ir L. L. P. Bonų skyriai Chi- Mickeliūnienė taip pat yra 
tvarkyti maršrutus: Atsto
vui p. Čarneckiui, M. Yčiui. 
M. Bagdonui, p. Bikauskui 
ir kitiems, kurie buvo at
vykę Lietuvos reikalais.

Lietuvos Nepriklausomy
bės 5-kių metų sukakčiai 
paminėti, Chicagos lietu
viai sudaro bendrą komite
tą. kuriam pirmininkauja tuometiniam 
p. Mickeliūnas. Į šį paminė- konsului p. P. Žadeikiui, 
jimą į McKinley Parką su- Chicagoje. 
važiuoja pagal anglų laik
raščių žinių virš 60,000 lie- 1924 metais vedė panelę A- 
tuvių. ‘ J ............. ..

191

KEARNY No. 2.
M. Kazlauskas 177 149
J. Cooper 152
J. Wilkis 153
R. Smith 192 181
A. Ambrutis 171 133
K. Radauskas 224 176

917 791
i MASPETH
1 A. Thomas 165 137
V. Thomas 118 142
A. Kober 167 151

' C. Augustine 128 157
M. Sinkevich 180 195

758 782
Kitas Vyčių bowlerių

870

179
176
185
139

146
169
162
148
173

cagoje buvo pavesti likvi- darbšti Moterų Są-goje, 
duoti p. Mickeliūnui. Jis LRKS ir kitose organizaci- 
buvo gavęs per Lietuvos jose.
Pasiuntinį, IVashingtone iš Lietuvos vyriausybė, į- 
Liet. Fin. Ministro įgalioji- vertindama p. J. A. Micke- 
mą padaryti likvidaciją. Jo liūno darbuotę Lietuvos 
pasidarbavimu dar surink
ta virš $3.000.00 ir su vi
sais dokumentais perduota

Lietuvos

798 
žaidi 

mas įvyko Newarke. Kearny Vy
čiai — vedusieji žaidė su New- 
arkiečiais Vyčiais. Kearniečiai 
laimėjo.

Rezultatai: 
NEWARK

946 809 900

Juozas A. Mickeliūnas

leną Banakaitę iš Lukšių,

naudai, per savo konsulą 
P. Daužvardį, vasario 1 d., 
Svrena’s Cafe, 4270 Archer 
Avė., Chicago, III., įteiks 
Šaulių žvaigždę. Sveikina
me p. Mickeliūną ir linki
me neišsemiamos energi
jos ir ilgiausių metų.

Žvalga'tis.

KEARNY

N. Y. ir N. . 
gerai gyvuoja.

921 894 971
J. L. Vyčių Lyga 

J. Stasilionis.

BROCKTON’O (Mass.) ban
kų viršininkai sako, kad didžio
jo Brocktono miesto lietuviai 
turi pasidėję apie $9,000.000 
Taupymo (Savings) Bankose.

Darbininko" Intertypos Naudai

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

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

GROS AL STEVENS’ ORKESTRAS

Nuoširdžiai visus kviečia dalyvauti RENGĖJAI
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Antradienis, Sausio 24 d., 1939 DSRBnUNKIB ?

Ivietines žinios]
dų tarpe bus greit suorganizuo
ta, kad kovojus prieš burnoji
mus ir kreivas priesaikas”.

LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS ATOSTOGOS LIETUVOJE GRABORIAI

ŽINUTĖS

Komp. J. Žilevičius, kurį Fe
deracijos skyrius kviečia diri
guoti (jo) Vytauto Didžiojo 
Kantatą, vas. 12 d., 3 vai. p. p., 
Municipal salėje, džiaugiasi, kad 
toji kantata bus išpildyta So. 
Bostone. Tarp kitko Kantatos 
autorius sako: “Rytuose bus jos 
pirmutinis pasirodymas viešu
moje. Ji buvo statyta “Vyčių 
choro Chicagoje su dideliu pasi
sekimu. Tikiu, kad ir So. Bosto
ne turės gero pasisekimo, nes p.

4
Juška būdamas aukštos erudici
jos menininkas, visados savo 
darbą atlieka pavyzdingai. Tas 
mane ypatingai džiugina, kad p. 
Juška čia gimęs ir augęs, bet 
giliai supranta lietuvio sielos as
piracijas ir jas stengiasi viešu
mon iškelti”.

Pažiūrėsime ar į šį patriotišką 
parengimą sueis tiek daug žmo
nių, kiek suėjo matyti operetės 
“Mikado”. Are nereikės daugiau 
tokių operečių, kad sutraukti 
dideles minias?

Sausio 20 d., kongresmanas J. 
W. McCormack į Federacijos •te
legramą atsakė teigiamai dviejų 
puslapių special delivery laišku. 
Turinys laiško bus praneštas 
draugijų atstovams į Federaci
jos skyrių.

i

________ 1
Sausio 21 d., tapo pakrikšty

tas sūuus Lauryno ir Marijonos 
(Šipelytės) McNamara vardais ' 
Jonas - Mykolas. Kūmais buvo 
Jonas J. Bumstead ir Cecilija 
Pryšmantąitė.

įvyks antradienį, sausio 
24 d., 7:30 vai. vakare, Šv. 
Petro par. salėje, 492 E. 7th 
St., So. Boston, Mass. Su
sirinkimas yra svarbus, to
dėl prašomi visi nariai ir 
narės atsilankyti į šį susi
rinkimą. Valdyba.

PRIMINIMAS
Kaišiadorys, o

DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas
A L Kapočius-

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

Jotai Repshis, M. D.
(REP5YS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešame, kad 
Dr. Antanas J. West ir jo 
žmona, 478 Gallivan Bou- 
levard, Dorchester, Mass., 
vasario 1 d. išvyks į Flori
da atostogų, o grįš tik kovo 
1 d. ‘ (24-27-

PAIEŠKAU Antano Radzevi
čiaus, Anelės Juzėnienės ir Ka
zimiero Čiškaus. Visi paeina iš 
Biržų miestelio. Labai prašau 
atsišaukti patiems arba kas ži
note kur jie gyvena prašau pra
nešti man. Povilas Čiškus, Ka- 
rajimo gat. nr. 32. Biržai. Lith- 
uania.

I

J

i

i

Sausio 25 d., 8 vai. r., Provin- 
ciolas kun. B. Paulukas, O. P., 
baigs Šv. Teresėlės No venos pa
maldas, Šv. Petro par. bažnyčio
je-

Tą dieną, vakare, 7:30 vai., 
Tėvas Paulukas baigs Bažnyčios 
Vienybės Oktavos pamaldas, į 
kurias žmonės gražiai lankėsi.

Baigęs virš minėtas dvilypes 
gražias pamaldas, kun. Paulu
kas, O. P., D. C. L., vyksta Chi- 
cagon. Jam išvykus, už poros 
dienų, grįš iš atostogų kun. K. 
Jenkus.

Sausio 25 d., 8:30 vai. vak., 
t. y., po pamaldų, įvyks parapi
jos svetainėje 492 E. 7th St. So. 
Bostone, Sodaliečių Whist Par
ty. Visi kviečiami paremti soda- 
licijos darbuotę.

Bostono metinis vajus bedar-

IŠNUOMOJA 5 kambarius 
223 W. Fifth St. Kreiptis 
pas V. Jakštą, 308 West 
Fourth St. Tel. South Bos
ton 1224. (20-24-27)

Gera Proga Įsigyti Biznį
Parduoda restaurantą ir ta

verną. Turi septynių dienų liq- 
uor (įvairių gėrimų) laisnius. 
Savininkas turi du restaurantus 
su gėrimais. Parduos bile kurį, 
nes abiejų negali kaip reikia pri
žiūrėti. Abejose vietose daro ge
rą biznį. Jeigu kas nori pirkti 
tokį biznį, tai gera proga nu
pirkti pigiai. Savininko adresą 
galite gauti “Darbininko” ad
ministracijoj, 366 Broadway, 
So. Boston. (17-20-24)

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

i greitai ir pigiai. Gas ir sic;

F 322 Dorchester St
» SO. BOSTON. MASS.

k

SO. BOSTON. MASS. 
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadvvay.
. / ■ ■ - . -

Sausio 22 d. tapo pakrikštyta 
duktė Juozapo - Teofilės (Kaz
lauskaitės ) Vaišnorų vardais 
Alena - Petronėlė. Kūmai buvo 
Pranas Kazlauskas ir Ona Vaiš
noraitė.

SUSIRINKIMAS

:

Primename, kad Sodaliečių 
Whist Party įvyksta sausio 25 
dieną Septintos gatvės svetainė
je, aštuntą valandą vakare. Į- 
žanga 25 centai. Bus daug dova
nų, ir gal išlaimėsite. Po korta- 
vimo įvyks šokiai. Sodalietė.

p. Steponas Minkus už- 
nereitą sekmadienį savo 
radio prigramoje paskelbė, 
kad “Darbinįnkas” įtalpi
no jo vadovaujamo tūlo 
komiteto atsišaukima. Mes 
pastebėjome, kad “Darbi-

Marijonų Rėmėjų Susirinki-' n^n^.° redakcija jokio to 
mas įvyko penktadienio vakarą, į komiteto atsišaukimo ne- 
sausio 20 dieną. [a įtalpinusi ir kad p. S.

Visi Rėmėjai pasiryžo šiais Minkus klaidina savo klau- 
metais daug darbuotis. sytojUS.

šiame susirinkime tapo išrink-1 Pereitą sekmadienį p. S. 
ta nauja Marijonų Rėmėjų vai- Minkus vėl skelbe apie tą 
dyba 1939 metams: Pirmininkė | atsišaukimą, tik jau
- E. Nanartavičienė; Vice-Pir- i nebesake, kad Darbinm- 
mininkė — M. Barauskienė; kas įtalpino, O tik, kad e- 
Prot. Rašt. — V. Šmigelskytė; į 
Iždininkas — VI. Brazauskas. į 
Veikiančioji Komisija — O. I- 
vaškienė, M. Kilmoniūtė. Spau
dos Platintoja — M. Kilmoniūtė.

Skyrius reiškia širdingiausią 
padėką motinėlėms už prirengi-'

bių fondui prasideda sausio 23 mą vaikučių Tėvelio Vengro, 
d. J. E. Kardinolas O Connell ^nc išleistuvių vakarėlio prog- 
parašė atsišaukimą, kad diece- 
zijiečiai, palei savo išgalę, rem
tų ir šių metų vajų, kaip ir ki
tais metais. Jis pats daug auka
vo.

Į rainai ir poniai Ivaškienei, kuri 
taip gražiai išmokino vaikučius 
ir jiems vadovavo programoje.

Marijonų Rėmėjų Skyrius.

Sausio 21 d., tapo pakrikštyta 
duktė Jeronimo - Onos (Jagmi- 
niūtės) Veniu. Kūmai buvo Pet
ras Gelžinis ir Bronė Razva- 
dauskaitė.

Laikraščiai praneša, kad me
tais 1938 visoje Anglijoje ir Va- 
lijoje būta mažiau pasigėrusių 
žmonių, kaip viename mūsų mie
ste Boston. Mass.

Moterys katalikės organizuo
ja masinį susirinkimą Mecha- 
nies Buildinge. Grand Hali, sau
sio 27 d.. 8 vai. vak. Mano pa
tiekti rezoliucijas prieš perse
kiojimus Ispanijoje. Meksikoje. 
Rusijoje, 
kviečiami

Vokietijoje. Visi yra 
atsilankyti.

Žinovai rašo būk dabar Afri
koje esą 300 protestantiškų sek
tų (tikybų). Jie visi skirtingai 
kalba apie Kristaus mokslą, kaip 
Babelio bokšte.

Kad labiau gerbus Šv. V. Jė
zaus Vardą Buffalo, N. Y., Šv. 
Vardo vyrų draugijos bendruo
se pusryčiuose kalbėtojai minė
jo reikalą sutverti Šv. Vardo 
draugijas protestantų ir žydų 
tarpe. Ilgoje eilėje kalbėtojų 
buvo prelatas J. J. Nash. vika
ras Generalis Buffalo diecezijos 
ir teisėjas J. A. Matheros. J. E.

są pasiuntęs tą atsišauki
mą. Jis savo klausytojams 
pareiškė: “Jeigu įdėjo, tai 
skaitykite”.

Mes abejojame, kad p. 
Minkus nežinotų, kad 
“Darbininkas” to “atsišau
kimo” nedėjo.

Lietinis Paskirtas Manų 
Įkainuotoji!

j Šiomis dienomis p. Antanas 
Kupstis, real estate agentūros 

. savininkas ir vedėjas, turįs ofi
są So. Bostone tapo paskirtas 
namų įkainuotoju Federal Hou- 

;sing administracijoj, p. A. J. 
Kupstį rekomendavo Senatorius 
John J. Karrigan.

Namų įkainuotojo pareigos y- 
ra svarbios.

p. A. Kupsčiui pavesta įkai
nuoti namus So. Bostone, pajū
rio distrikte arti naujų valdžios 

j pastatytų namų Old Harbor Vil- 
i lage, kur Federal Housing Ad
ministracija statys daugiau nau
jų namų.

Tokių namų įkainuotojų. ro
dos. yra paskirta šeši. Tai laiki
nis darbas.

Tame So. Bostono distrikte tu- 
i rime dabar du lietuviu, kuriem 
pavesta svarbios pareigos, bū- 

itent, adv. Joną Grigalių, kuris 
■ peržiūri tų nuosavybių rekordus 
, ir prirengia perėmimo doku
mentus, o p. A. J. Kupstis įkai
nuos namų vertę, pagal kurio 
įkainavimo valdžia atlygins na
mų savininkams.

So. Bostono, kaip ir kitų mies
tų lietuviai pradedami vis dau
giau ir daugiau įvertinti.

Jau turime keletą užimančių 
I svarbias vietas. Svarbiausią vie- 

' Kuomet ZTsveikas tai atrodo. H vristybfe. valdžioje užima Dr. 
kad nei sirgti nei mirti nereikės, Povllas Jakm.avie.us <Jak- 
bet ištiktųjų taip nėra, tik per mauh>- Jls Massachusetts 
1938 metus draugija .šmokėje' Valstybes Svmkatos komis.jo- 
ligoniams 83.135.50. Tai nerei- nieriai“- Sveikatos departmen-

IŠKILMINGAI MINĖS 
AUKSINĮ JUBILIEJŲ

Susivienymo Lietuvių Šv. Ka- 
izmiero Dr-jos metinis susirinki
mas įvyko sausio 22 d. Apart 
paprastų draugijos reikalų, nu
tarta iškilmingai minėti savo 
Auksinį Jubiliejų. Šiemet sueina 
50 metų nuo draugijos suorga
nizavimo. Tai pirmutinė draugi
ja mūsų apylinkėj išgyvenus to
kią ilgą metų eilę.

Šiandiena draugija turi suvirs 
500 narių, turtas siekia virš 
$16.000. nelaimės ištiktiems 
draugija moka $8.00 į savaitę ir 
pomirtinės $200.00. Prie draugi
jos apart vietinių gali priklau
syti ir iš apylinkės kolonijų. 
Norwoodiečiai manau užima pir
mą vietą, nes jų priskaitoma a- 
pie 30.

Su metiniu susirinkimu drau-j 
gija paskelbė naujų narių vajų, 
į draugiją priimami vyrai nuo 
18 iki 50 metų: iki 30 metų va
jaus metu priimami be įstojimo, 
o nuo 30 iki 50 metų už pusę į- 
stojimo. Gera proga Bostono ir 
apylinkės lietuviams prisirašyti ’ 
prie šios draugijos, šiais jubilie
jiniais metais.

Rašo 
Jonas Mončiūnas 

(Tęsinys.)
Štai ir Kaunas. Tuoj iš Kauno 

važiuojam į Pagirius traukiniu. 
Pažymėtina, kad priek Pasauli
ni karą buvo tai stotis Kaunas— 
Pravieniškiai
dabar Kaunas — Pažaislis —Pe
trašiūnai — Palomenė (nuo Pa
lomenės eina geležinkelio šaka į 
Jonavą).

Man reikėjo užeiti pas Melku- 
ną, gyvenantį arti Kaišiadorių, 
nes p. Melkunienės sesutė p. Lo
mė Kazlauskienė įdavė dovanų 
savo motinai, sesutei ir tėvui.

Iš Kauno važiavo daug žmo
nių. Sužinojau, kad dauguma 
turi reikalų su pieninėmis. Klau
siu kai kurių, ar nepažįsta p. 
Melkuno, gyv. Paliepių kaime?” 
Ar Miką, taip”, atsako. Paaiškė
jo, kad tas kaimas yra netoli Pa
girių, tai nuėjome pėsti. Rado
me senutę motiną, kuri sužino
jusi kas mes, pradėjo verkti. 
Klausiu, ko verki, mamyte? At
sako: “Man sakė moteris iš 
Krušonių, kad mano duktė Do- 
mutė vargingai gyvena, vyras 
negeras”.

Aš ją įtikinau, kad tai melas, 
kad duktė gerai gyvena ir turi 
gerą vyrą, kurie ir savo mamy
tės neužmiršta. Senutė nudžiu
go, prasijuokė.

Nesuprantu koks tikslas kai 
kurių žmonių skleisti melus a- 
pie kitus. Sužinojau, kad kai ku
rie parvažiavę iš Amerikos pri
pasakoja visokių niekų apie ki
tus jų motinoms. Man, rodos, 
jeigu ir būtų tiesa ir tai nereikė
tų užgauti motinų širdžių. Bet 
griežtai smerktina skleisti me
lus.

DEVINTINIS. Birželio 19 d. 
Žiežmariuose šventėme Dievo 
Kūno šventę. Procesija gatvėse 
buvo, kaip ir prieš 30 metų. 
Žiežmariuose suėjau siuvėją

Andrių Sianiną iš Kulikiškių. . 
Jis mane pažino, bet aš jo nepa- i 
žinau. Jis yra gyvenęs So. Bos-Į 
tone, kur aš 1911 m. jį sutikau. 
Prieš karą Andrius Slanina iš
vyko j Lietuvą. Parsivežė tris 

: tūkstančius rublių ir pasidėjo 
pašto iždinėje. Jis tuoj žadėjo 
grįžt Amerikon, bet užėjo ka
ras ir taip visakas žuvo. Dabar 
jau tikras dėdukas.

Birželio 21 d. išvykau į Gasti- 
lionius, Rumšiškės par. pas savo 

i žmonos gimines. Iš Gastilionių 
su švogeriu Bernardu Mataku 
vykome pas Kazį ir Antaną Var- 
kalus į Rumsiškę. Pasitaikė tą 
dieną varžytinės — miško išpar
davimas Pravieniškėje. tai visi 
vyrai buvo varžytinėse. Rumsiš- 
kėje aplankiau valsčiaus rašti-; 
nę. tą pačią, kuri ir prieš 30 me
tų buvo, tik nauji viršininkai. 
Valščiau raštininkas labai sim
patingas vyras, patriotas, įdo
maująs Amerikos lietuvių gyve
nimu. Girdėjau nuo kitų, kad e- ■' 
są doras raštininkas ir visiems ■ 
maloniai patarnauja.

Mokykla nauja, moderniška. 
Senoji mokykla, kurioj sakoma 
mokėsi ir a. a. Vyskupas Bara
nauskas, kurią ir man teko už
baigti, nustumta toliau ir joje| 
padarytas sandėlis: sukrauta 
mokytojo malkos ir kiti daiktai.

Savaitė prieš mano atvykimą, 
Rumsiškėje įvyko iškilmingas 
Lietuvos krikšto minėjimas. 
Kalbėjęs generolas iš Kauno pa- 

' rapijos svetainėje ir, sako, nu
peikęs Rumsiškiečius už nesta- 
tymą naujos bažnyčios.

Reikia pasakyti, kad Rumsiš- 
k iečiai nėra suvargę, nes čia 
jau nuo seniai plukdomi sieliai 
Nemunu. Visi gerai uždirba. Bet 
kai kurie savo uždarbio dalį pa
likdavo karčiamose. kur ne kar
tą ir kraują praliedavo. Girtavi
mui pinigų užtekdavo, o bažny
tėlė gal neužilgo ir pati sugrius. Į 

(Bus daugiau).

I

I

Paieškojimas Hr. 97
Lietuvos Konsuiatas Čikagoje 

paieško sekančių asmenų:
Avižinio, Prano, kilusio iš 

Kauno apskr., A. Panemunės 
valse.. Šilėnų km. Iš Lietuvos iš
vyko prieš Didįjį Karą, gyveno 
Chicagoje.

Bakano ar Bazano. Kazimiero, 
sūnaus Vinco, kilusio iš Padsos- 
nos vnkm., Vidžių valse.. Zarasų 
apskr. 1905 m. išvyko Ameri
kon. sakoma į Chicagą.

Bolcevičiaus. Stasio. Būdamas 
apie 15 m. amžiaus. 1902 m. iš
vyko iš Lietuvos. Sakoma dirbo 
ir gyveno Kanadoje. 1935 me
tais per Žem. Kalvarijos keiboną 
ieškojo savo giminių Lietuvoje. 
Kilęs iš Šanelės km., Kalvarijos 
m., Telšių apskr.

Lesčauskio. Roko. Prieš Didįjį 
Karą išvyko Amerikon, gyveno 
Chicagoje.

Matučio. Kazio, vadinosi Char- 
les Jurich. Paskutinioji gyvena-

i ?

Vyskupas J. A. Duffy savo laiš- kia gražesnės paramos nelaimės ,Vienas 18 1 musių, jei
Šv. ištiktam ir jo šeimynai.ke susirinkimui pareiškė: “š 

Vardo draugija protestantų, žy- 
I------ ------------------------------------Šeimininkių Dėmesiui

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

j “DARBININKAS”
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plumberio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steam. f ’ AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA

PAIEN6V:NIVUI TU MUSKULŲ SKAUDEJUVO. I 
PAIN-EXPELLERIS!GE?AI IŠS'TRJNK'TE I 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

NIEKUOMET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERSALIMAS 
KRUTINĖJĘ MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA, 

GALIU GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

ne didžiausias. departmentų 
A. P. Neviera, Sekretorius. Massachusetts valstybėje^

Kitą svarbią poziciją Suffolk 
apskrityje užima adv. Juozas 
Cunys. Jis yra prokuroro Foley 

įlegalio departmento nariu. Dr. 
,J. Mešlis taip pat turi valdišką 
! darbą.

Yra ir daugiau So. Bostono 
į lietuvių, užimančių valdiškas 
Į vietas.

Reikia pažymėti, kad pasta- 
i raišiais laikais So. Bostono lie- 
tuviai pasivijo, o gal jau ir pra- 

' lenkė. Brocktono lietuvius poli- 
Itikoje. Bet Brocktoniečiai buvo 
: pirmieji, kurie užėmė svarbias 
į valdiškas pozicijas Massachu- 
Į setts valstybėje, ypač Brocktono 
Į miesto valdžioje.
i Malonu pažymėti, kad daugu- 
j ma profesionalų, užimančių val
diškas vietas Massachusetts val
stybėje, yra Lietuvių Katalikų 
Alumnų organizacijos nariai. 

' Sveikiname. Rap.

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŽIOS VALSTYBES 

i LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 333 Dorchester Avė 
Tel. COLumbia 3537.

Joseph W. 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

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

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

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005

moji vieta buvo 3504 So. Union' 
avė., Chicagoje.

Nekrašas (Nekratas) Simo
nas. mirė Minnesota valstybėje, 
ir paliko turto apie $4,000. Jo į- 
pėdiniai arba jį pažinusieji pra
šomi tuojau atsikreipti į Konsu
latą.

Noreikų. Kazio ir Jokūbo, ki
lusių iš Kvedernos apylinkės, at
vykę Amerikon prieš Didįjį ka-, 
rą. gyvenę įvairiuose Amerikos 
miestuose — su giminėms Lietu-1 
jiem priklauso brolio Liudviko 
voje visus ryšius esą nutraukę; 
palikimų dalis.

Stanelio. Stasio, gyvenusio 
Chicagoje. Neva miręs.

Veikšos, Prano, kilusio iš Uš
nėnų km., Užvenčio valse.. Šiau
lių apskr. Gyveno Waterville, 
Indiana.

Paieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi galimai grei
čiausiu laiku atsiliepti į

LIETUVOS KONSULATAS 
100 East Bellevue Place 

Chicago. III.I

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ

I
 Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir | 

Priedermes |

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

anglų ir lietuvių kalboje. 1
Kaina Tik 25c. i

’ Siųskite užsakymus: S

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

I

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Sq. Cash Markei

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

■ :

Profesionalai. biznieriai, pmmonln- 
i “Darbininke" tik- 1 

Tel. ŠOU 3120 j tai verti skaitytojų paramos. [
U macc. Vi<l skHbkltės “Ihirbiuluke”.

rciRiiid voki riai rci
POVILAS BALTRUSICNAS. Sav. kai- kl,rje s.ke.’bias.i 

490 Broadvvay,
SO BOSTON. MASS.

ĮVAIRUS SKELBIMAI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

i 
!

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies 
sinius ir sidabrinius daiktus.

auk-

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack 
(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

Apskaltliaviniai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadvvay, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų lSdir- 

byžčių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Pefer’s Boston St. Garage 
ir Gasolme 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.

SW\|f I IŠPILDAU INCOME į
TAX RETURNS į

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

A. J. YOUNG ?
(JANKAUSKAS) J;

TAX ACCOUNTANT !’ 
Jis viską kuogeriausiai padarys 

101 Baxter St.. So. Boston, Mass.';

Tel. Šou 4673 ;!
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Dr. Bistras Ir Die'irinkaitis
Kaunas — Dr. Bistras 

tuo tarpu apsigyveno Aly
tuje. Pulko g-vėj. pas savo 
pažįstamą pulk. Petruitį. 
Čia ir praleido šventes. Į 
Kauną savo namiškiams 
paskambino telefonu. Jau
čiasi gerai. Dr. Dielininkai- 
tis apsigyveno pas savo se
serį Jušku km.. Žaliosios 
vaisė., Vilkaviškio apskr. 
Ponios Dielininkaiticnės 
sveikata gerėja. Ji gauna 
laiškų iš savo pažįstamų, 
net iš užsienio.

•laikais tautiškoje dirvoj, 
lietuviškosios vaikų liter. 
pior.eriui, Pranui Mašiotui.

Sukaktuvininkas kilimo 
yra zanavykas. 1883 m. 
baigė Marijampolės gim
naziją. 1887 m. Maskvos 
un-to matėm, fakuitetą. 
Ilgą laiką dirbo pedagogu, 
ėjo įvairias pareigas Šviet. 
Ministerijoj, galiausiai bu
vo Klaipėdos liet, gimnazi
jos direktorium. Pasitrau
kęs iš viešojo gyvenimo, 
dabai daugiausia atsidėjęs 
dilba literatūros dirvoje. 
Ypač didelį bičiulį jame tu
ri mažieji skaitytojai.

Suimtas Dr. P. Karvelis Valsčius Likviduojasi
Kaunas — Gruodžio 20 

d. vakarine greitąja auto- 
motrise kartu su prof. K. 
Pakštu dr. P. Karvelis grį
žo iš Klaipėdos. Kauno sto
ty dr. P. Karvelis buvo su
imtas.

Kaunas — Gruodžio 19 d. 
sukako 75 metai VDU Ma
tematikos — Gamtos Fa
kulteto Garbės Daktarui, 
žinomam mūsų aušrinin
kui. didžiai užsitarnavu
siam ypač prieškariniais

Balninkai. Ukmergės ap
skričio. Lietuvos valsčiai I 
ir jų ribos buvo nustatyti 
beveik prieš 20 metų. Įsta
tymas leidžia silpniems 
valsčiams likviduotis ir 
prisijungti prie kaimyni
nių valsčių. Nors Balninkų 
valsčius nėra mažas, nes 
turi apie 6000 gyventojų, 
tačiau jis likviduojasi. Val
sčiaus taryba, apsvarsčiusi 
vispusiškai tą klausimą, 
nutarė Balninkų valsčių 
išskirstyti tarp želvos. Že
maitkiemio, Kurklių ir A- 
luntos valsčių.

Kauno Miesto Ligonių Kasos naujieji rūmai. VDV.

Kaip Lietuvoje Bus Atitaisomos Pavardes
Kai Lietuva galutinai ne

teko savo nepriklausomy
bės 1795 metais ir pateko 
rusų imperijos valdžion, 
rusai ir lenkai pradėjo var
žytis už lietuvių nutautini
mą: vieni juos stengėsi su
rusinti, kiti sulenkinti. 
Tam buvo imamasi įvairių 
priemonių. Lenkai, patys 
jau vilkdami rusų jungą.

Jau prieš keletą metų bu
vo iškeltas klausimas apie 

atlietuvinimą 
Pritarus 
reikalas

|
taisai, ir tiktai 25 centi 
pinigu. Plėšikai nubausi 

Per 11 mene- už nelegalų sienos pėrė JĮ 
iš Lietuvos e- m4- bus išsiųsti i Lenkiia.

Išvyko 685 Žmonės
Kaunas —

šių 1938 m. ___________ .. . .
migravo 685 žmonės: 101 į _ Uždarius Vilniaus Vą- 
Palestiną, 184 į Argentiną, davimo Sąjunga nuo Naii- 
24 į Braziliją, 91 į Afriką, ■ Metų sustabdomas ir tos 
38 į Kanadą, 3 į Uragvajų, j Sąjungos organas — laik- 
251 į Ameriką, 6 į Kubą, 2 rastis “Mūsų Vilnius”, ku- 
į Meksiką, 3 į Australiją ir rio
61 į Paragvajų.

_________
iI
I

• jau išėjo naskutint 
(23 — 24) numeris.
— Jau atidarytas judėj 

mas naujai pastatytu 22 
kilometrų Žemaičių plent 
tarp Kauno ir Klaipėdos 
Neužilgo bus ir oficialu 
plento atidarymas.

kams), našlaičiams, kurių 
; tėvai nežinomi ir asme
nims dėl kurių nors prie
žasčių esantiems be pavar

dės. Jiems pavardes pa
rinks metrikas surašančio
ji įstaiga.

Pavardės galės būti kei
čiamos. Asmuo, norėdamas 
savo pavardę pakeisti, tu- 

5 rėš paduoti vidaus reikalų 
j ministrui prašymą su rei
kalingais dokumentais. A- 

. pie keičiamas pavardes bus 
; skelbiama “Vyriausybės j Žiniose”.

Daugiausia žmonių pa
lies pavardžių atitaisymas.
Neužilgo visiems Lietuvos nas, bet nebus griežtai pri- 

| piliečiams bus duodami valomas. Norintiems pasi- 
eiKaia.5 nauji pasai. Taigi duodant; likti senas, neištaisytas pa- 
plač-iau pasus ir bus atitaisomos. vardes, jos bus ir palieka- 

Buvo
paruo-
atlikti.

•

visus pavardes, kurios tik 
turi slaviškas priesaigas, 
verstos į kitas kalbas ar ba 
iškraipytos svetimų kalbų 
įtaka. Be to. bus ištaiso
mos lietuviškos tarminės 
irf nukrypusios nuo ben- 

1 drinės kalbos dėsnių pa
vardės. Pavardes taisys pa
sus duodančioji įstaiga, 
pagal Pavardžių žodyną. 
Asmens, kurie nenorės, 
kad jų pavardė būtų ištai
syta, galės paduoti vidaus 
reikalų ministrui pareiški
mą, ir pavardės paliks ne
taisytos. Tokiu būdu pa
vardžių atlietuvinimas ir

' atitaisymas bus visuoti-

pavardės. Bus atitaisomos’mos.

ŽEMES PERTVARKYMAS LIETUVOJE

pavardžių 
bei atitaisymą, 
vyriausybei, šis 
pradėtas tvarkyti 
valstybiniu mastu, 
sudaryta komisija 
šiamajam darbui
Komisija su savivaldybių 
pagalba padarė visų pa var

dai- daug turėjo Lietuvoje džių sąrašą. į kurį įtraukė 
įtakos per dvarus ir klebo
nijas. o rusai per savo į- 
staigas ir mokyklas. Tarp 
kitų lenkinimo priemonių 
lenkai sumanė sulenkinti 
ir lietuvių pavardes. Tą 
lengvai padarydavo bera
šant gimimų, vedybų bei 
mirimų metrikas, kurios 
dar ilgą laiką buvo rašo
mos net lenkų kalba. Ir ru
sų įstaigos sąmoningai ir 
nesąmoningai darkė joms

Nepriklausomai Lietuvai 
per pirmąjį dvidešimtmetį 

net 53.000 pavardžių. Pas-deko pakelti sunkią žemės 
kui sudarė pavardžių žo-: pertvarkymo naštą. Dvarų 
dyną. kuriame surašė1 vi- Į žemių išdalinimas beže- 
sas pavardes, kaip jos da- miams ir mažažemiams ir 
bar rašomos ir šalia pridė- kaimų skirstymas į vien- 
jo atitaisytas pavardes. Be Į sėdi jas yra tas didysis že- 
to. buvo paruoštas pavar-:mes pertvarkymo darbas.

kuris dar nėra galutinai 
užbaigtas. Ir vyriausybei, 
ir naujakuriams bei ūki
ninkams šios žemės refor
mos suteikė labai daug rū-

tvoras ir kelius. Tokių ū- 
kių visa aplinkuma yra 
jaukesnė, gražesnė. Žino
ma, ir viensėdijose ne visi 
ūkininkai vienodai įsikūrė. 
Ankstyvesnieji naujaku
riai savo ūkius kūrė sun
kesnėmis sąlygomis. Pas
taraisiais laikais ir nauja
kuriai ir viensėdijų ūkinin
kai jau retai savo trobe
sius dengia šiaudiniais sto
gais, o dažniausia gonto- 
mis ar čerpėmis.

Viensėdijose ūkininkai
turi savo visą žemę vieno-1 
je vietoje, arti savo trobe
sių. Jie gali geriau žemę į- 
dirbti, laiku derlių suimti, 
gyvulius geriau šerti ir pri- 

i!

i

430,000 hektarų ir Kauni- 
joje 450,000 hektarų. Visas 
dabar Lietuvos žemės ū- 
kiui naudojamas žemės 
plotas turi apie 4,350,000 
hektarų. Tokiu būdu nesu
tvarkytos žemės buvo likę 
apie 3,000,000 hektarų. I- 
ki 1938 metų sausio 1 die
nos buvo likę dar neišskir
stytų į vienkiemius 3500 
kaimų ir kaimelių su apie 
500,000 hektarų žemės plo
tu. Iki 1941 metų, numato
ma, bus jau išskirstyti į 
viensėdijas visi Lietuvos 
kaimai, ir bus baigtas di
dysis žemių tvarkymo dar
bas, kuris pakeitė iš pa
grindų visos Lietuvos vaiz
dą ir ūkininkų gyvenimo 
sąlygas.

Vyriausybe dvarų nauja
kuriams ir į vienkiemius 

i besiskirstantiems ūkiams 
yra davusi, pinigais staty
bine medžiaga ir kitokios 
paramos, kuri vertinama 

įlabai didele suma. Greta 
to ėjo žemių sausinimo ir 
gerinimo darbai, kuriems 
jau išleista apie 40 milijo- 

. nų litų. VDV.

Elektra ir Kaime

— Visuose tarpmiesti
niuose Lietuvos autobu
suose bus įrengtas elektri
nis apšildymas.
— Aeroklubų konferenci

ja Taline nutarė ateinan
čią vasarą surengti dideles! Anna MiPCtdic
oro lenktynes per Baltiją.! sparčiai Aliga MieSieilS 
Lenktynės prasidės iš Lie- 
tu vos ir baigsis Estijoje. '
— Vyskupas ] ,

^rof. Totoraitis išvyko į eina geležinkelio 
Roma.
— Trijų Lietuvos pramo- bartais (Vokietijos 

nininkų ir prekių pirklių įr Kauną 
delegacija išvyko į Vilnių, 
kur tarsis dėl lietuvių - len- — Alytum. Būdamas gele< 
kų prekybinių ryšių už- žinkelių mazge ir turėda 
mezgimo Lietuvos - Lenki- mas vasarvietės privalu, 
jos prekybos sutarčiai po mų, Kazlų-Rūdos miestelis 
Nauju Metų įsigaliojus. Į sparčiai auga. Prieš 20 me
— Daugelis privačių pirk-tų čia tebuvo keli šimtą 

liu jau susitarė su Sov. Ru- gyventojų, o dabar jų jai
. Iš valdiškc 

miško sudaryta 400 skly
pų naujoms statyboms 
Kadangi aplink Kazlų-Rū 
dą yra dideli miškų plotai

Kazlų-Rūda, Marijam po-*
Būčys ir lės apskr. Pro Kazlų-RūdįM 

linijoi 
jungiančios Kauną su Ky 

siena!
su Marijampoli

siios įstaigomis dėl preky- apie 3000 
bos ateinančiais metais. mi&. Qlldarvi
Tabako fabrikantai va
žiuos tartis i Maskvą.
— Panevėžyje suimti du 

plėšikai, atvykę iš Varšu-
vos. Pas juos rasta 24 rak- tai statyba vykdoma dau
teliai bei įsilaužimo prie- giausia medinė.

Kį Pamato Kitataučiai Klaipėdoje

džių įstatymas, kuris nu
stato pavardžių davimo, 
keitimo bei atitaisyme 
tvarką. Įstatymas kelis 
kartus buvo pertaisomas, 
perredaguojamas, kol jis pėsčio, darbo ir išlaidų. 40, 

neįprastas lietuvių pavar- pateko į seimą ir buvo pri-000 naujų ūkių dvarų že- 
des. Todėl daugybė lietu- imtas, tiktai šiomis dieno- mėse įsikurti ir šimtams 
viškų pavardžių turi sveti- mis. tūkstančių ūkininkų iš kai
mas galūnes ir yra sudar- Pavardės bus duodamos mų į viensėdijas persikelti 
kytos. s rastiniams (pamestinu-i pareikalavo iš vyriausybės_

'ir ūkių savininkų daugelio‘žiūrėti. Todėl tokių ūkių 
'milijonų litų ir didelių pa-i 
Įstangų. Kai kalbama apie 
Lietuvos pažangą, pravar
tu prisiminti, kad žemės 
reforma suėmė tiek išlaidų 
ir žmonių jėgų, kurios, pa
vartotos srityse, būtų daug 
sparčiau pastūmėjusios 
kraštą civilizacijos bei kul
tūros linksme.

Amerikiečiai lietuviai, 
atsilankydami Lietuvoje, 
Lietuvos kaimuose randa 
visai senovišką vaizdą ir 
beveik jokios pažangos ne
pastebi. Ir taip iš tikrųjų 
yra. Priešingai, daugelio 
kaimų, dar neišskirstytų į 

Į viensėdžius, dabartinė iš
vaizda dar skurdesnė, ne
gu buvo prieškariniais lai- 

! kais.
Naujoji Lietuva matoma 

! tiktai viensėdijose ir nau
jakurių ūkiuose. Čia mato
me visai kitokį vaizdą. Ūki
ninkai ir naujakuriai vien
sėdijose pasistengė pasis
tatyti erdvesnius, gražes- 

i nius, šviesesnius trobe- 
Isius, susitvarkyti sodus,

BROCKERT’S ALE

6G Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO- 
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

I

PITONE
So. Boston

2271

BOSTON BRANCH
1410 Cohrmbia Rd.,

South Boston

Stolaukis, Vilkaviškio 
apskr. Lietuvos kaimuose 
dar retai pasitaiko elektra, 
nes elektra brangi ir bran- 

• gus jos įvedimas iš dides- 
i nių miestų. Tačiau pasitai
ko sumanių žmonių, kurie 
padeda elektrai įeiti į kai
mą. Stolaukio kaime gyve
na sumanus žmogus, Jonas 
Šukys, kuris turi cikorijos 
ir kavos apdirbimo fabri
kėlį. Dabar J. Šukys ant 
Širvintos upės stato elek
tros stotelę, kuri apšvies 
visus Stolaukio ūkininkus 
ir Karalkrėslio pieninę.

Seimelio rinkimų metu į 
Klaipėdą buvo suvažiavę 
daug užsienio žurnalistų, 
kurie astovavo įvairių 
kraštų didžiuosius spaudos 
organus. Žurnalistai stebė
jo krašto įvykius ir gyveni
mą, ir čia pamatė dalykų, 
kuriuos vokiečių propa
ganda sąmoningai nutyli. 
Kai kurių žurnalistų įspū
džiai vokiečiams nepatinka 
tiktai todėl, kad pažymi 
lietuviams palankumo rei
škinius.

Pavyzdžiui, estų “Uns 
Esti” atstovas, aprašyda
mas Klaipėdos įspūdžius, 
teisingai nurodo, kad nors 
Klaipėdos krašto lietuviai 
esą išauklėti vokiečių mo
kyklose ir vokiečių dvasio
je, tačiau jie yra iš laikę 
savo papročius ir senas lie
tuvių tradicijas. Kaimuose 
lietuviai nevartoją kitos 
kalbos, o tik lietuvių (klai
pėdiškių tarme). Todėl ir 
vokiečiai yra priversti lei
sti lietuviams jų tarme lai
kraštį “Lietuviška Ceitun-

v •
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gą”. Klaipėdos vokiečių va- 
do pavaduotojas Bertuloit 
ankščiau vadinęsis Bertu- 
laičiu, o jo tėvas visai ne® 
moka vokiečių kalbos.

Pati Klaipėdo pastarai*B 
siais metais smarkiai pasi® 
keitusi. Miesto centre iš- , 
dygę puikūs namai. Vokie-^ 
čiai skundžiasi, jog lietu® 
viai juos spaudžia ištisus v 
15 metų. Tačiau šiuo laiku | 
mažutis, apskurdęs lizdas 
su vos 20,000 gyventoji® 
virtęs modernišku miešti® 
su 50,000 gyventojų, kurie® 
uostas esąs per tą laiką pa® 
vyzdingai įrengtas ir kon-1 
kuruojąs Karaliaučių.

VDV|
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Juozas Kasinskas
Ine. J

! Laidotuvių Direktorius ; 
• Patarnavimas Dieną ir Nakti j 

: 602 Washington Blvd. J 
; BALTIMORE, Md.
; Telephone Plaza 8595 I 
1 Limosinai dėl visokių reikalų. f

gerovė sparčiau kyla. Ma
tydami naujasėdijose ūki
ninkavimo patogumus, visi 
dar išsilikę kaimai trokšta 
greičiau išsiskirstyti į 
vienkiemius ir pradėti nau
jai tvarkytis. Deja, kaimų 
skirstymas ilgai užsitęsė, 
nes pirmiau buvo skirsto
mos dvarų žemės beže
miams ir mažežemiams. 
Sparčiau kaimus pradėta 
skirstyti tiktai nuo 1927 
metų, kai jau buvo beveik 
baigtas dvarų skirstymas.

Lietuvos kaimai į vien
kiemius pradėjo skirstytis 
dar toli prieškariniais lai
kais, net nuo 1864 metų.
Bet tas skirstymasis ėjo. uostą, bet juo nepatogu 
lėtai, nes tuo reikalu rusų naudotis, nes jis yra toliau 

nuo miesto. Dabar tvarko
mas Nemunas Jurbarko 
rajone, ir susidaro sąlygos 
čia įrengti žiemos uostą. 
Numatoma upės srovę pa
sukti į Kidulių pusę ir da
bartinėje Nemuno vagoje 
pastatyti uostą, kuriame 
galėtų laivai ir baidokai

Naujas Nemuno Uostas
Jurbarkas, Raseinių aps

kričio. Nemunas dabar te
turi du žymesnius uostus, 
— Kaune ir Smaleninkuo- 
se, kur garlaiviai ir baido
kai gali atsiremontuoti ir 
stovėti žiemos metu. Ne
muno laivininkystei besi
plečiant, šių uostų jau ne
pakanka. Tarp Jurbarko ir 
Smalininkų dar rusai buvo 

I pastatę Kalnėnų žiemos

I

valdžia visai nesirūpino. 
Ūkininkai skirstėsi savo 
sutarimu ir savo lėšomis. 
Daugeliui tada dar nebuvo 
aiškūs ir viensėdijų gyve- 

i nimo patogumai. Vis tiktai 
1 pačių ūkininkų pastango
mis iki Didžiojo karo buvo 
išskirstyta į vienkiemius
kaimo žemių Suvalkijoje žiemoti ir atsiremontuoti

^fc-.
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Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 

Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

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

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadvvay So. Boston, Mass.


