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Boston, Mass. — Sekm., EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680 
geg, 14 d., Šv. Kryžiaus 
katedroje Bostono pašto 
darbininkai bendrai daly
vavo Šv. mišiose ir priėmė 
Šv. Komuniją. Po mišių į- 
vyko bendri pusryčiai Co- 
pley Plaza viešbuty.

Pusryčiuose turiningą 
kalbą pasakė pašto virši
ninkas Peter F. Tague. Jis 
pagyrė dalyvius, kad jie 
pareiškia ištikimybę vie
nam Dievui ir vienai ša
liai. “Jūsų šalis nieko ne
reikštų, jeigu jūs nebūtu
mėte ištikimi Dievui”, sa
ko Tague.

Reikia pažymėti, kad 
pusryčiuose dalyvavo 
žydų ir protestantų.

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Parapijiečiai Pagerbė 
Arkivyskupą Spellman

Newton, Mass. — geg. 15 
— Vakar J. E. arkivysku
pas Francis J. Spellman 
atsisveikino su savo para
pijiečiais. Kaipo vyskupas; 
ir klebonas Saldžiausios 
Širdies parapijos prieš iš
vykstant į New Yorką už
imti arkivyskupiją, J. E. 
vyskupas Spellman sutei
kė Sutvirtinimo Sakra
mentą 260 klasei, tarp ku
rių buvo 25 suaugusiųjų. 
Tai buvo didžiausias skai
čius vienoje parapijoje.

J. E. vyskupas Spellman, 
sakydamas atsisveikinimo 
kalbą savo 2000 parapijie
čių labai susijaudino, ir 
pareiškė, kad jis važiuojąs 
į New Yorką, ir savo šir
dyje, savo sieloje ir maldo
se visuomet turėsiąs New- 
ton Center parapijiečius.

Parapijiečiai, kad pa
gerbti savo vyskupą —kle
boną sudėjo $7,000.00 pa
rapijos skoloms atmokėti.

Vakar suėjo 23 m. kaip 
vyskupas Spellman yra 
kunigu.
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Naciai Paskelbsią Plebiscitą 
Dancige

Iš Londono (Anglijos) 
praneša, kad vokiečiai-na- 
ciai ruošiasi paskelbti ple-^ 
biscitą Dancige. Sakoma, 
kad tai padarysią gegužės 
21 d.

Pasaulinėje Parodoje Lietuvos 
Paviljonas Atidarytas Iškilmingai

Rytinės Pamaldos ir Popietinės 
Ceremonijos
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Lietuvos kariai susipažįsta su vietovėmis gimtosios šalies, kurią gal tekti 
jiems ginklu ginti nuo pasikėsintojų. VDV.

Lenkai Nušovė Vokieti
fe

I

Berlynas, Vokietija — 
Lenkų rubežiaus sargyba 
nušovė vokietį žvejį, kuris 
žvejojęs prie Lenkijos ru- 

i bežiaus. Vokiečiai sako. I
kad žvejoto jas turėjęs lei
dimą žvejoti.

Dancige Lenkai Negalėjo Mi 
nėti Pilsudskio Mirties

Naciai Išdaužę Lenką 
Krautuvių Langus

Varšuva, Lenkija — Pe
reitos savaitės pabaigoje 
piktadariai išdaužė lenkų 
krautuvių langus Dancige, 
kur tik buvo iškabintas 
Pilsudskio paveikslas. Spė
jama, kad tai padarę na
ciai. Lenkai sako, kad 
Dancigo policija nesisku
bino atvykti, ir todėl pik
tadarių nesurado.

Taipgi naciai išsprogdi
nę lenkų muitinės viršinin
ko būtą.

Lenkų ir vokiečių žiau
rumai Dancige didėja.

Mussolini Rodąs Kelią Į 
Taiką

(“Darbininko” Spec.
Raporteris)

Sekmadienį, gegužės 14, 
m. (1939), 11:00 vai. ry

te, Maspetho lietuvių par. 
bažnyčioje, į.,_  ___
mingos pamaldos, proga iamf. paklysti, bet kiekvie- 
atidarvmo Lietuvos pavil- nas ketuvis Jaute’ kad čia 

-------- 1 pareiga, pirmas 
susikaupimo jausmas, pir
mas džiaugsmas traukte 
traukia prie to paviljono 
daugiau negu prie bet ku
rio kito. Kadangi viduj vie
tos tiems tūkstančiams 
žmonių būtų per maža, tai 
ceremonijų valandai įlei
džiami tik su bilietais, kiti 
klausosi lauke per garsia
kalbius vedamų ceremoni
jų.

š.

2 vai. po pietų prie Lie
tuvos paviljono Pasaulinė
je Parodoje jau buvo mi
nia žmonių. Visi laukė tos 

i atidarymo valandos, nes 
įvyko~*iškil- ka(^ ir 1?uvo kur smalsuo-

i

jono Pasaulinėje Parodoje, P11*™0!1 
New Yorke.

Iškilmingas šv. 
su asista celebravo kun. J. 
Aleksiūnas, asistavo — 
kun. J. Petrauskas ir kun. 
John Shea. Pamokslą, die
nos momentui pritaikintą 
pasakė kun. Jonas Balkū- 
nas.

Pamaldose matėsi daly
vavo aukštieji svečiai: Lie
tuvos įgaliotas ministeris 
Washingtone, p. Žadeikis; 
Lietuvos Generalinis Kon-

mišias

Savivaldybių Rinkimų 
Klausimas

Kaunas — Šį rudenį turi 
įvykti nauji savivaldybių 
rinkimai. Ryšium su fi
nansiniais sunkumais ke
liamas klausimas rinki
mus atidėti.

Farley Kandidatuosiąs Į 
Prezidentus 1940

Dancigas (Laisvas Mies
tas), geg. 15 — Dancigo 
senatas, kuriame yra dau
guma vokiečių - nacių, už- 

Šiomis dienomis buv. draudė lenkams Dancige 
Klaipėdos kr. gyventojai minėti Pilsudskio keturių

VOKIEČIAI PASIENYJE 
KERTA MEDŽIUS

Lenkija Apdovanojo
Gen. Raštikį

d.

gavo įsakymą visame pa- metų mirties sukaktį. Na-i L . . ,
sienyje per 6 metrus nuo ciai pažymėjo, kad tarp 
sienos iškirsti medžius.‘ Vokietijos ir Lenkijos san- 
Šis įsakymas yra labai tykiams pablogėjus, bet 
stropiai vykdomas ir kiek- koks lenkų minėjimas ga- 
vienas ūkininkas prie savo H iššaukti riaušes.

i ______________lauko jau kerta krūmus ir 
medžius.

Ispanų Šūkis: "Dievas Ir
Motinas Ragina Ginti Savo 

Sūnus
Tėvynė"

Kaunas, gegytės 12 
Generolas Raštikis grįžo 
iš Varšuvos apdovanotas 
Didžiuoju Polonia Restitu- 
ta ordenu. Generolas Rydz 
Smigias šiemet atvyks į 
Kauną Raštikio revizituo- 
ti.

Tu r i n, Italija, geg. 15 — sulas New Yorke p. Bud- 
Šiandien premieras Mus- rys su žmona; Lietuvos pa- 
solini pareiškė, kad kaiku- viljono Pasaulinėje Paro
dos problemos turi būti doje viršininkė - komisarė 
išspręstos, kad užtikrinti p-lė Avietenaitė; Lietuvių 
taiką, pirm negu tos prob- Dienos Pasaulinėje Paro- 
lemos pasieks kronišką 
laipsnį.

Suprantama, Mussolini 
minimos problemos, tai I- 
talijos reikalavimas kolo
nijų iš Prancūzijos.

Mussolini kalbėjo į dar
bininkus, atidarant naują 
Fiat automobilių dirbtu-

1 vę.

doje Pirmininkas p. J. B. 
Laučka. p. Vilniškis ir kiti 
Lietuvių Dienos rengimo 
Komiteto nariai. Pamaldo
se matėsi ir svečių atvy-

Įžymiųjų Svečiu Kalbos ir 
Ansamblio Dainos

Pirmas žodis — Lietuvos 
Paviljono Komisarė p-lė 
Avietenaitė taria savo į- 
žanginėje - informacinėje 
kalboje nuoširdų savo žo
dį visiems lietuviams, jai 
daug padėjusioms jos pa- 
gelbininkams ir jos pata-

----------- Royal Oak, Mich., geg. 15 
Ispanijos išvaduotojas iš — Kun. Charles E. Cough- 

randonųjų teroro gen. lin, radio kalbėtojas socia- 
Franco IV. 21 d. Cordobo-I 
je pasakytoje kalboje, tarp _________ ,___________
kitko, išsireiškė: Ispanija pie viso pasaulio didžiųjų kietijos i Dancigą.

i yra taikinga valstybė, ta- valstybių ruošimąsi karui, 
čiau, prireikus, ji ginsis ir ragina motinas ginti savo 

\ kovos su kiekvienu, kuris sūnus, kad jie nebūtų žu- 
mėgintų susiaurinti jos domi kaip praeituose ka- 

; teises.
. dabar esąs tik vienas šū
kis: “Dievas ir tėvynė”.

liniais ir
klausimais, kalbėdamas a-

Visiems ispanams ruošė.
Motinos turi kelti balsą 

prieš karą.
New York — James A. 

Farley, Jung. Valstybių 
Pašto viršininkas, daly
vavo Eikš seime ir taipgi 
Pasaulinėje Parodoje, San 
Francisco. Spauda rašo, 
kad Farley kelionė į Paci- 
fiko pajūrį yra surišta su 
pradžia kampanijos į pre
zidentus 1940 m.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

patarnavimai

T
TLL./O&ŪjTCn 2680.

IIIČILC^I II 5VUL1U dLVV- 

Rusių iš tolimų valstybių 
k. t.: p. Salnienė is South 
Boston su p-le Jurgelyte.

Žmonių pilna bažnyčia. 
Nuotaika po pamaldų jau
ki, juntama kaž-kas tokio 
nepaprasto. Visi nori viens 
kitam ką daug pasakyti, 
bet tur būt visi vienos nuo
monės būdami, kad pasi
matysime 2 vai. po pietų 
ten. kur yra sujungtas Lie
tuvos lietuviu su amerikie- , , _ . w.
čiais lietuviais kūnas. sie-įTar\ Y 1 j sias. 
la ir širdis. Visi skuba, 
ir vra kur skubėti.

tinimo žodį taria Pasauli
nės Parodos Prezidentui 
p. Grover A. Whalen, kuris 
toks buvo visuomet priei
namas. nuoširdus patarė
jas ii- suprantąs mūsų val
stybės ir lietuvių reikalus. 
Čia pat p-lė Avietenaitė ir 
pakviečia garbingąjį sve
čią, p. G. A. Whalen. Pa
saulinės Parodos Prezi
dentą. kuris teikėsi atsi- 

; atidarvmo 
! Lietuvos paviljono iškil-

Tęsinys 2-ame pusi.

30,000 NACIŲ IŠ VOKIETIJOS 
Į DANCIGĄ

---------------- T
Varšuva, Lenkija, gegJ

15 — Pereitos savaitės pa-: 
baigoje, kaip praneša len- 

ckonominiais kU žinių agentūra, apie _ . _ ; “ .ekonominiais .. prie slomls dlenomls pra.
- - - - ■ — • dėtų investacinių darbų

Lenkai, sužinoję apie Savo sau pragyrenimą a- ĄMCI TT T KA^YKITI KOMPA- 
nacių Užplūdimą, gabena P“ Tu0 bud;U AINCjLIŲ RAMKLŲ KUlVir/A-
apginkluotą kariuomenę 
prie Dancigo per Gdynės 
uostą.

Lenkai pramato 
sukilimą Dancige.

I
-----------------------------—

Kiek Dabar Vilniuje 
Bedarbių

nacių

dabar Vilniuje yra apie 
6.000 bedarbių. Jų skai
čius greit dar kiek suma
žės, prasidėjus įvairiai sta
tybai.

NIJOS priėmė unijos 
REIKALAVIMUS

Harlan, Ky., geg. 15 — 
Harlano apskričio kasyk
lų distrikte įvyko kraujo 
praliejimas. Kada kasyk
lų kompanijos, nepasira- 
šusios sutarties su unija, 
nutarė atidaryti kasyklas, 
tai Harlano miesto didžio
je gatvėje rastas užmuštas 

i vienas angliakasys neuni- 
i jistas darbininkas ir kitas 
šuviu sužeistas.

Kentucky gubernatorius; 
pasiuntė ginkluotą kariuo- i 
menę į kasyklų distriktą- 
riaušėms malšinti, jeigu; 
kiltų kasyklas atidarius.

Kompanijos nenori pri-j 
imti darbininkų reikalavi-i 
mų, kurie yra teisingi ir 
kuriuos jau priėmė kitų

i

kasyklų kompanijos ir pa- Raštikis, 
sirašė sutartis.

Darbininkai neunijistai litų, 
turėtų suprasti, kad jie 
užimdami unijistų vietas, 
ne tik skriaudžia unijistus 
streikierius, bet ir patys 
sau neria vergiškumo kil
pą, nes kompanijos, jeigu 
joms pavyktų sulaužyti 
streiką, tai neunijistus iš
naudotų kaip vergus.

Kaunas — Įvykusiame 
Karininkų Ramovės suva
žiavime, kuriame dalyvavo 
prezidentas Smetona, min. 
Pirmininkas J. Černius, 
kariuomenės vadas gen.

Ginklų Fondui
paskirta dešimt tūkstančių

Kud. Naumiestis
i

I
II

Zarasai

Lietuva Maskvos Parodoj

Sulaikyta Stambi Valiutos 
Kontrabanda

Saugumo policijos rajo- 
i no viršininkas Siorblys su 
viešąją policija sulaikė pas 
Feigą Salanskaitę, Kud. 
Naumiestyje. — 922 dole
rius, 120 vokiškų markių, 
400 įvairių kraštų aukso 
monetų apie 5000 Lt ver-Kaunas— Rugpiūčio 1 d.

Maskvoj atidaroma žemės i tčs ir įvairių sidabrinių 
ūkio parada, kurioj daly- monetų 1.6 svorio, 
vaus ir Lietuvos žemės ū- pas 
kio organizacijos.

Be to, 
Mirą Bereinšteinicnę 

sulaikyta 70 dolerių.

Kalvaitis Paskirtas Klaipę* 
dos Komisaro Pavaduotoju

65 Gyv, Namai Be Dūm
traukių

Apskrities savivaldybė 
neseniai surinko žinias, 
kad visoje apskrityje gy......... — —-
venamų namų -----  .
traukių dar yra 65, kuriuo-j Kalvaitis 
se gyvena 231 žmogus.

»

i Kaunas, Lietuva — p. A. 
Kalvaitis, buvęs Lietuvos 
konsulas Chicagoje, pas
kirtas Lietuvos komisaro 

be ~dūm- Klaipėdoje pavaduotoju, 
jau darbuojasi

i Klaipėdoje.

darbi-

j. v. 
atsto-

LIETUVOS - VOKIETIJOS 
DERYBOS PAŽENGĖ PIR

MYN
----------------- --------------------«
Prof. Tumėnas —Prorek- 1 

torius

New York — Angliaka
sių unija ir Appalachian 
minkštosios anglies kasy
klų vedėjų komiteto pirm. 
Robison pereitą penkta
dienį susitarė dėl 
ninku reikalavimų.

John Steelman, 
Darbo Departmento
vas, pranešė, kad kasyklų 

j kompanijų komitetas nu
tarė pripažinti United Mi
ne VVorkers Uniją kaipo 
vienintelę darbininkų ats
tovybę kasyklose.

Sutartis apims uniją, 
darbo valandas, darbo są
lygas ir tt.

Pietinių valstybių mink
štųjų anglių kasyklų kom
panijos susitarimo nepri- 
papažįsta. Pasiryžusios 
sulaužyti streiką.

Jung. Valstybių valdžia 
turėtų priversti tas kom
panijas priimti susitadmą. 
kad daugiau nebūtų pra-

1 mus neatitinka tikrenybei, lietas darbininkų kraujas.

Kaunas, gegužės 10 d. — 
Lietuvos - Vokietijos dery
bose dėl daugelio prekių 
apyvartos jau susitarta. 
Taip pat pažengė pirmyn 
ir derybos dėl naudojimosi

Kaunas — Universiteto 
sekretoriui prof. Tumėnui 

į pavesta eiti prorektoriaus Klaipėdos uostu. Gandai a- 
pareigas vietoj mirusio pie Vokietijos reikalavi- 

jprof. Blažio.
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{VAIRIOS žinios
Pasaulinėje Parodoje Lietuvos

Paviljonas Atidarytas Iškilmingai

I
I
I
i

I

(Pradžia 1 pusk) i dvi daineles — Du broliu- 
mes. P-nas Prezidentas G. Į k*i kunigai ir Berneli mū- 
A. IVhalen, savo kalboje SU- 
pažymėjo, kad šios Pašau-' , Oficialioji paviljono ati-i 
iinės Parodos o.balsis — darymo kalba pasireiškia 
laika. Ir šioji šalis— Jung.' 
Valstybės siekia būti taiki 
su kiekviena valstybe, 
taipgi ir Lietuva ir tikįs, 
kad šioji paroda, šis Lietu
vos paviljonas supažindins 
amerikiečius su Lietuva ir 
lietuviais, jų kultūra, jų 
progresu ir jų siekiais. Jis 
ir palinkėjo, kad Lietuvos 
santykiai su Jung. Valsty
bėmis būtų kuogeriausi.

Po šių dviejų trumpų, 
bet turiningų kalbų pasi
girdo griausminga kariška 
lietuviška daina — Ulonai. 
Gražiai sudainavo Apreiš
kimo parapijos choro an
samblis. vad. muz. J. Jan
kaus. Toliau sudainavo — 
Palankėj.

Kalba Federalės valdžios 
atstovas p. Fin.

Toliaus kalba Lietuvos 
Generalinis Konsulas New 
Yorke p. Budr ys. Jis savo ga. Benas puikus ir gražiai 
kalboje prisiminė, kad Lie- i 
tuva vadovaudamosi tai- i 
kos obalsiu varo gražų 
kultūros darbą per moky- ' 
klas. žemės ūkį. steigaa- i 
ma visokias bendroves ir 
plėsdama savo prekybą i i 
kitus kraštus. Prisiminė, 
kad šios parodos tikslas 
supažindinti platųjį pasau
lį su lietuviais - ir Lietuva. 
Amerikos lietuviams yra 
skirta specialė diena rug
sėjo 10. š. m., kuriai viską 
paruošti yra sudarytas ko
mitetas. kurio pirmininku 
yra p. J. B. Laučka ir štai 
jis kviečiamas tarti savo 
žodį.

p. J. B. Laučka. trumpai, 
bet nuoširdžiai pareiškė, 
kad Lietuvos lietuviai.. . .. .imums amerikiečiams pri
siuntė savo linkėjimus per 
čia paviljone išdėstytus 
rankdarbius. Kiekvienas 
rankdarbio raštelis kalbė
to kalba į mus ir rodo savo 
širdį, kad mes esame vie
nas kūnas, viena siela ir 
viena gyvai plakanti šir
dis.

Choras vėl sudainuoja ■ kultūrą Rusijoje.
K 
l • 
f 
f i

sų.

per Lietuvos Ministerį p. 
Žadeikį, kuris ir pareiškia 
atidarymą Lietuvos vardu. 
Taipgi perskaito prisiųstą 
Ministrų pirmininko Gen. 
Černiaus sveikinimo Tele
gramą. p. ministras Žadei- 
kis kalbėjo angliškai ir lie
tuviškai. Jo paskutinieji 
kalbos žodžiai — Here we 
are. Lithuanian Fairs sec- 
tion in the \Vorlds Fair 
ODen.—

Baigoj ceremonijų pasi
girsta Lietuvos ir Ameri
kos himnai.

Vėliavų garbės sargybą 
palaiko Legiono Dariaus 
Girėno posto nariai.

Ceremonijos baigtos. 
Žmonės pradeda virsti 
kimštinai pro duris Į vidų. 
Viršutinėj salėj griaus
mingai reiškia džiaugsmą 
atidarymo paviljono pro-

F
*

t.

l

2

Rusija, sako ponas pro
fesorius yra didelis kraš
tas. todėl jo įtaka į pasau
lio žemės ūkį ir jo kultūra 
yra didelė. Užtat mes, ma
žesnieji. negalim nesido
mėti Rusijos ūkiu. .

Rusija, prieš Didįjį karą 
atsilikusi savo kultūra nuo 
kitų kraštų, po Didžiosios 
revoliucijos ėmėsi didelių 
bandymų visose srityse 
taip pat ir žemės ūkyje. Ir 
nors jiems buvo ir gana 
sunku tuos bandymus 
(mėginimus) daryti, nors 
daug turėjo sunkumų, 
nesulaiko nuo darbo. Tie 
bandymai, kad ii- negali 
būti visais atžvilgiais pa
vyzdžiu kitiems, tačiau 
daugeliu atžvilgių ii’ mok- i 
sliniu ir praktiniu atžvil
giais davė daug medžia
gos.

Prelegentas Rusijos po
kario žemės ūkio rutulio- 
jimąsį paskirstė į šiuos lai
kotarpius: 1) karinį, 2) 
nepo. 3) pirmąjį penkme
tį, 4) antrąjį penkmetį ir 
5) trečiąjį penkmetį.

Sunkiausias buvo kari
nis laikotarpis, kuris buvo 
pačiu revoliucijos ir tik po 
revoliuciniu metu. Šiuo 
laikotarpiu, kai ūkiai buvo 
norima valdyti griežta ka
rine disciplina visą suvals
tybinant ir nieko nepalie
kant savininkui, nei turto, 
nei iniciatyvos kamvba la
bai krito.

Nepo, t. y., daugiau lais
vos iniciatyvos laikotarpiu 
žemės ūkio gamyba paki
lo. bet įvedus 1928 metais 
pirmąjį penkmeti gamy
bos produktų kiekis krito. 
Nedaug gamybą pakėlė ir 
antrasis penkmetis, kurį 
pradėjo 1933 metais. Že
mės ūkio vadovai ir kitų 
administracijų vadovybė 
padarė išvadas, kad reikia 
bent kiek leisti ir priva
čios iniciatyvos. Rezulta
tai tuoj pagerėjo. Pasku
tiniu metu leista net nuo
savybės turėti. Tiesa, sa
ko p. profesorius, nuosa
vybė nedidelė, bet ankš
čiau ir tiek nebuvo galima 
turėti. Pradžioj tebuvo lei
sta 1 10 ha turėti savos 
žemės, dabar leidžiama 
net ligi 1 ha. Gyvulių nuo- 
savių: 1 karvę. 2 kiaules. 
10 avių, 25 šiaip paukščius 
ir kiek norint vištų. Dides
niuose ir tolesniuose plo
tuose nuo centrų leista 3 
karvės ir atitinkamai kitų 
gyvulių, o plačiose stepėse 

i ■ leidžiama turėti nuosavy
bės 10 karvių. 150 avių ir 

Į daug kitų gyvulių. Taigi, 
privačią nuosavybę, po il- 

i gų bandymų ir bolševikai 
pripažino, nors ir neatsi- 

į sakė nuo savo originalių 
į bolševistinių idėjų. Tat, 
i kaip matome, sako p. pro

fesorius, bolševikų Rusijo- 
l je yra valdžios, bendruo- 
į menės ir paskutiniu metu 
f atsiranda privatūs, nuo

savi ūkiai.
jį Šie bandymai žemės ū- 
’ kyje kitiems kraštams į- 
3 domūs ir net tam tikrais 
Į atžvilgiais (kaip tyrinėji-1 

- mų duomenys) naudingi, 
I bet Rusiiai labai daug kai- 

navo. Žmonės turėjo ne tik 
daug dirbti, kentėti, ir ba- 

į dauti, bet dargi apie 3 mil. 
| išmirė badu.
| Ū.-V.Ž.
I
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atrodo iš Brooklyno Kara
lienės Angelų parapijos.

Publikos tarpe matosi 
kunigai: Aleksiūnas. Pa
kalnis. Balkūnas. Simonai
tis. Milukas. Paulionis ir k. 
Pasaulionių svečių matėsi: 
komp. Žilevičius, advokatė 
p. Šalnienė, p. Bagočius ir 
daug kitų iš įvairių koloni
jų atstovų.

Patys Lietuvos paviljono 
eksponatai bei įvairūs me
no dirbiniai traukte trau
kia juos studijuoti ir apie 
juos pakalbėti.

SOVIETŲ ŽEMES ŪKiS

25 d.

Iš ruoštų katalikų univer
sitetu; remti draugiios 

paskaitų

Balandžio mėn.
Kaune buvo prof. Vitkaus 
paskaita apie Rusijos že
mės ūki. Ponas profeso
rius. būdamas Žemės Ūkio 
Akademijos dėstytojas, 
gražiai ir išsamiai, kiek 
leido vienos valandos lai
kas. nušvietė žemės ūkio

Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

Parašė

Kun. Dr. ]onas 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.
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AREŠTAVO 1000 ŽYDU

LENKIJOS - PRANCŪZIJOS 
GENEROLAI PASITARIMUOSE

____________ «,

Paryžius, Prancūzija, — 
Geg. 15 — Gen. Tadeusz 
Kasprzycki. Lenkijos ka
ro ministeris, atvyko čia 
pasitarti su Prancūzijos 
generolų štabu bendros 
pagalbos reikalu.

Lenkijos generolo paly
dovais yra du pulk. Jaklicz 
ir Karpinski.

Generolai tariasi bend
ros pagalbos reikalu, kaip 
kad Anglija ir Prancūzija 
yra užtikrinusi Varšuvai, 
jeigu Lenkija turėtų gink
lu ginti slvo nepriklauso
mybę.

Žemaitukas Yra Vienas Ge
riausių Karinių Ark

lių Pasaulyje

Bratisiava. Slovakija, — 
Geg. 15 — Pereitą savaitę 
areštavo tūkstantį ar kiek 
daugiau žydų, kurie buvo 
įtariami sulaužyme prieš 
žydus išleisto įstatymo. 
Šimtą iš tūkstančio žydų 
sulaikė ir pasodino į kalė
jimus, o kitus paleido.

Visoje šalyje kyla nera
mumai.

pir

Šimta Žydų Pasodino Kalėjimuose 
__________ -------------------------------------------- -—— 

kų Bažnyčios mokslo dva
sioje ir šviesoje. Tam tik
slui pilnai atsiekti,
miausia yra reikalinga ap
rūpinti visos pradinės ir 
aukštesnės mokyklos Kry
žiais. Čekoslovakijos Švie
timo Ministeris M. Karaps, 
per radio vieną kart kalbė
damas, tuę klausimu štai 
;kaip išsireiškė:

— “Mes neturime užmir
šti V. Dievo pasakytus žo
džius: — “Mylėk savo ar
timą taip, kaip pats save”, 
— yra gan charakteringas 

į V. Dievo įsakymas, kuris 
i apima visą krikščioniškąjį 
! pasaulį. Dėlei to, mes turi
me imtis tokios priemonės, 
kuri suteiktų galimybę 
mūsų tautai gyvuoti, kles
tėti ir garbingai figūruoti 
Europos valstybių tarpe, 

i per ištisus šimtmečius lai- 
. ................. 1 visa tai 

Įėjimu rasta pakastos 30, pilnai ir pasekmingai at- 
000 kg sprogstamosios me-! siekti, — mūsų vyriausybė 
džiagos. p..............................................•

Iš 200,000 Madrido namų!
70,000 per pilietinį karą vi
sai sunaikinta. Anglų 
spaudos žiniomis, tą namų 
atstatymą ispanams atsi
eisiąs iki 50 milijonų sva
rų. Miesto gatvėse pasiro
do viso daugiau veidų to
kių žmonių, kurie buvo pa
sislėpę pasiuntinybėse ir 
rūsiuose. Iš Kubos pasiun
tinybės pagaliau išėjęs ir 
komponistas Hozė Padig- 
lia, kuris savo laiku su
komponavo “Valencijos” 
fokstrotą ir kitus šlage
rius. Madrido gyventojų 
sveikatos padėtis esanti 
gana bloga.

Gydytojų komisija kons-, 
tatavusi, kad 90 G miesto 
gyventojų daugiau kaip į 
metus laiko gyvenę pusba-; 
džiais ir jiems vaistai esą į 
šiuo metu reikalingesni už 
duoną.

Garsus universiteto mie
stas virtęs suvenirų ieško
jimo vieta. Daug Madrido 
gyventojų čia skuba susi
rasti, bet kurią šovinio ar 
granatos skeveldrą karui; 
prisiminti. Nacionalistams i 
įėjus į miestą, daugelyje; 
gatvių buvusios priverstos;

Burzio—Arkivyskupas
Kaunas — Vatikano 

charge d'affaires Lietuvai 
Burzio netrukus bus pa
keltas į arkivyskupus ir 
paskirtas nuolatiniu atsto
vu Lietuvai.

skirtumai ir giminystė su 
jomis. Autorius prieina iš
vados, kad savo kūno pro
porcija žemaitukas yra 
panašiausias į lengvąjį 
Hanoverio arklį, kuris sa
vo ruožtu, pagal vokiečių 
tvirtinimus, esąs geriau
sias karinis arklys pasau
lyje. Ir patys vokiečių 
mokslininkai neginčija, 
kad jų lengvųjų arklių, y- 
pač trakėnų ir kitų Ryt
prūsių veislių, gerosios y- 
patybės paveldėtos iš že
maitukų, nes jie buvo tas 
pamatas, iš kurio per ilgą 
laiką, naudojantis arabų ir 
angių grynakraujais ark
liais, buvo sukurtos vokie
čiu lengvosios arklių veis
lės.

dinti. Laimei, miesto užė
mimas taip skubiai įvykęs, 
kad minų sprogdinimai už
kirsti.

Po Madrido didžiuoju ka- ’ ko. Užtikrinimui
T " ‘ ■
•v X- - - ' j -
mu-r, n.n - - -

j ir nutarė pakabinti kry
žius visose mūsų mokyk
lose, kad mūsų vaikučiai 
besimokydami, kasdieną 
turėdami prieš Nukry- 
žiavotojo V. Jėzaus paveik
slą — kryžių, — turėtų 
kartu ir tąjį didįjį Viešpa
ties mums duotą, savo ar
timui gerą daryti meilės į- 
sakymą, kuris yra vienin
telė moralė, visa pajėga ir 
stiprybė. Tauta, nieku bū
du nebegali nė gyvuoti nė 
klestėti, — nė pagaliau 
kaip reikiant būti vieninga 
ir solidari, jeigu ji nepasi- 
stato sau už obalsį: —“My
lėk savo artimą pirmiau ir 
labiau kaip pats save”.

J. Butkevičius.

I
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JŪS GALITE SUTAUPYTI 
PINIGŲ, PERKANT

GOLD SEAL AMUS
Pirmos rūšies Amerikoniški 

kietieji angliai 

01X*^ už toną 

Kodėl neužsisakyti šiandien!

Katės Be PlaukųVokiečių gyvulininkys
tės žurnale “Zeitschrift 
fur Tierzuchtung und 
Zucrtungsbiologie’’ (43 to
mas, 2 sąsiuvinys) pasiro
dė Lietuvos Veterinarijos 
Akademijos docento Kazio 
Almino antrasis (agrono
mijos) daktoratas — “Že
maitukų veislės biologiniai 
tyrimai santykyje su kito
mis arklių veilėmis”. Visa 
eilė svetimtaučių Urnsov 
1899 m., Moračevski’s 1912 
m. ir kt.) bandė šį klausi
mą išnagrinėti, bet šalia 
tikrų panegirikų žemaitu
kui daug spėjo jam ir pa
kenkti, paskleidę įvairių 
nepagrįstų teorijų ir dali
nai sumaišę žemaituką su 
smulkiuoju nepagerintu 
lenkų arkliu. Naujasis Dr. 
Almino darbas, įdėtas vi
same pasaulyje plačiai 
skaitomame žurnale, pasi
tarnaus hipologljos moks
lui ir pastatys mūsų že
maitukus lygioje aukštu
moje su kitomis žinomo
mis arklių veilėmis Euro
poje.

Autorius savo darbui iš
matavo ir ištyrė 114 lietu
viškų arklių, iš kurių 68 
buvo Gruzdžių žirgyno že
maitukai, keliolika leng
vųjų arklių Kėdainių žir
gyne, keletas visokių meti
sų Ukmergės žemės ūkio auksiniai 
parodoje 1937 m., 
portuotų ardenų ir t. t. Ly- išterioti. 
ginant šiuos tyrimus su 
kitų autorių ištirtomis ar
klių veislėmis, paaiškėja 
žemaituko pana Šurnai,

i

I

I

Vienoje Vokietijos vieto
je atsirado kačiukai, kurie 
jau turi 5 mėn. bet neturi 
nė vieno plauko. Menki 
plaukeliai buvo ir tie iškri
to.

Atitinkami specialistai 
kačiukus ištyrę pripažino, 
kad jie yra visiškai sveiki 
ir nuplikimas ne dėl kokių 
negalavimų yra atsiradęs, 
bet įgimtas dalykas. Jų 
nuomone, iš tų plikių ka
čiukų prasidės nauja kačių 
rūšys, kurios bus be plau
kų.

30,090 kg Sprogstamosios 
Medžiagos Po Madrido 

Kalėjimu

t
i

krūvos lojalistų - radikalų j
I

i

karių unifirmų, kurias jie j 
pro langus išmetę tiesiog į, 
gatves.

_______________________________ !

gatves.

Kryžius Pirmos ir Antros 
Rūšies Čekoslovakijos 

Mokyklose

IZAIJAS SAKO:
i Ir pranašas paklydo per 
stiprius gėrimus: jis iškly- 

i iš savo kelio; jis klai
džiojo įsivaizdavime ir at- 

-A sidūrė teisme.

Ryšium su Madrido pasi
davimu užsienio laikraš
čiai rašo, kad lojalistai - 
radikalai esą padarę labai 
didelių nuostolių karališ
kajai Escorialo piliai prie 
Madrido. Ta pilis buvusi 
pastatydinta Pilypo II ir 
čia ilgus šimtmečius buvo 
saugomi karalių kapai. Iš 

■čia išvežti į užsienius visi 
brangieji meno kūriniai, 
kaip Velascezo, Creco ir ki
tų. Taip pat iš Escorialo 
vienuolyno išvežti visi i 

ir sidabriniai 
11 im- daiktai. Karalių kapai esą 

Po miesto kvar
talais daugelyje vietų bu
vusios pakastos minos 

j taip, kad jas kiekvienu ( 
į metu būtų galima išsprog-

I

Naujoji Čekoslovakijos 
vyriausybė nutarė, kad vi
sas abelnai mokslas, viso
se pradinėse ir aukštesnė
se Čekoslovakijos mokyk
lose, turi būti visiems mo
kiniams tiekiamas Katali- i

i

AUTOMATIŠKAS OIL 
BURNERIS 

0X75-00 pilnai įrengtas

Maži mėnesiniai išsimokėjimai 
Galite pradėti mokėti Skalių 1 d. 

Klauskite mus apie 5 'metų 
Service Plan

STETSON FĮJEL
CORPORATION

Tel. SOUth Boston 1540

Užsisakyte anglis per

Darbininkas
366 W. Broadway, So. Boston.

Tel. SOUth 2680

| Įsigykite ;

I PILIETYBES KATEKIZMĄ
t ■£ Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir ;

Priedermes
| Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug ! 
X jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų ] 
| anglų ir lietuvių kalboje. j

į Kaina Tik 25c. ;
Siųskite užsakymus: J

! “DARBININKAS”
| 366 IV. Broadvvay, So. Boston, Mass. ;
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Sovietai Turi Savo Tikslu
Anglijos diplomatai laužo galvas, kaip čia įtrau

kus Rusiją į koalicinę sąjungą prieš Hitlerį ir sudarius 
su sovietais militarinę sutartį, kuri apdraustų demo
kratiją nuo nacių bei fašistų pasikėsinimų. Derybos 
eina sunkiai. Sovietai neva tai krypsta koalicijos pu
sėn, bet kai prieinama prie galutinio susitarimo, jie vėl 
traukiasi atgal ir stato savo sąlygas, kurios netinka 
nei Anglijai, nei jos sąjungininkams. Militarinei su
tarčiai sudaryti sovietai reikalauja iš Anglijos ne tik 
finansinės paramos, bet ir veikiančios armijos, ko bri
tai nenori duoti, nes jau iš civilinio rusų karo jie turi 
prityrimo, su kokiomis gliūtimis reikia susidurti siun
čiant į Rusiją kitos valstybės kariuomenę. Susisieki
mas su sovietais sausžemiu anglams nėra įmanomas, 
nes reikėtų eiti per Vokietiją ar spraustis per Darda- 
nelius, gi siusti kariuomenę Norvegijos pakraščiais į 
Baltąsias marias labai toli ir pavojinga dėl vokiškų 
submarinų.

Bet ne vienai tik Anglijai sunku su sovietais su
sitarti. Lenkija ir Rumunija visai bijo su jais prasidėti. 
Orlaivius ir amuniciją noriai priimtų, bet jos nenori ne 
girdėt apie įžengimą sovietų kariuomenės į savo teri
toriją. Sykį bolševikai, kad ir talkininkų rolėje, į kitą 
valstybę įsikraustys, jau jų gražumu neišprašvsi. O 
baisiausia tai komunistinė propaganda, kuria gyven
tojai gali užsikrėsti.

Antra vertus, sovietais nieks nenori pilnai pasiti
kėti. Jie žada viena, daro kita. Ant popierio tai jie gali 
pasirašyti, kad bus demokratijos talkininkais, bet jų 
širdyje glūdi visai kiti siekimai. Bolševikai nori, kad 
demokratija viena, be jų įsikišimo susikirstų su fašis
tais, kad abudu besipešdami susilpnėtų, ir tuomi duo
tų komunistams galimybės vienus ir kitus nugalėti, ir 
tuo būdu įvykdinti pasaulinę revoliuciją. Su tuo suma
nymu komunistai kaip ir nesislepia. Stalinas ar jo mi- 
nisteriai dėl pasaulio akių gali politikuoti, bet jų sieki
mas yra grynai revoliucijinis. Permanentinės (niekad 
nesiliaujančios) revoliucijos teoriją labai aiškiai išdės
to Trockis. Stalinas Trockio teoriją paneigia ir pašie
pia, bet faktinai ir jis pats eina prie permanentinės 
revoliucijos, tik kitokiu keliu. Trockis karštai ir neap
dairiai šaukia pulti, muštis, dinamituoti. nežiūrint, ar 
tam yra pajėgų ar ne. Gi Stalinas eina slaptai, per pro
pagandą. Sykį komunistinė agitacija paruošia tinka
mą, dirvą, Stalinas jau stoja atviron kovon. Jis tai į- 
rodė Meksikoj ir Ispanijoj ir bando įrodinėti Amerikoj. 
Tos pačios taktikos laikysis ir dabartiniam Europos 
krizyje. Jis derisi, delsia, lūkuriuoja, kol demokratija 
susikirs su fašizmu be sovietų dalyvavimo. Tada tik 
gal ieškos patogaus momento įsikišti. Bet ir tuo atve
ju Stalinas nėra laisvas daryti ką nori. Reikia skaity
tis ir su japonais ir su naminėmis bėdomis. Iš viso, 
daug yra stambių priežaščių, dėl kurių Anglijai nesi
seka su sovietais susitarti. K.

P. Kupraitis.
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Filo de patrujo. Ivai-

nuo audros nu-
Marianapolio 

ir duoti progos

Trakų pilies griuvėsiai ir pilies rūmai, kuriuos 
pastatė Didysis Lietuvos kunigaikštis Kęstutis, šią 
vietą, ypatingai kiekvienam lietuviui brangią, uoliai 
kasmet lanko Vilniaus krašto, ypač mokslus einąs jau
nimas.

kad ekonominis tikslas yra 
svarbesnis. Kodėl? Dėlto, 
kad įvykstančios Lietuvių

ti. Bet iš kitos pusės šalia 
šio ekonominio tikslo labai 
svarbus ir idėjinis tikslas 
— gaivinti vis labiau tauti
nę sąmonę Amerikos lietu-

Lietuvių'ekonominę, visuomeninį ir 
I socialinį arba paprasčiau 
sakant pasižmonėjimo tik
slą (pasilinksminimo, su
sipažinimo) ir t. t.

Paprastai šie visi tikslai 
sutampa drauge, tačiau 
beveik visuomet vienas iš 
jų turi pirmaujančios reik
šmės — svarbiausias, nors 
ne visuomet jį galima aiš
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visus tartum, — trenkte 
pritrenkė.. Susijaudinimas 
pasiekė ir tolimiausį kai
mą. Tik vienai, kitai savai
tei praėjus — susijaudini
mas kiek atslūgo, ir vėl vi
si pamažu aprimo.

Sukrėstas tuo įvykiu vi
sas kraštas jaudinosi, jau
dinosi labai ir kariuomenė. 
Vyriausybė atsistatydino...

Pasikeitė ministeriai — 
pakėlė vėl nuotaiką kaime. 
Jau pradėjo kalbėti, kad 
“dabar vyriausybė jau ‘ge
resnė’, nes jon įeina žmo
nės nuo ‘visų’. Jau net 
kviečiami ministeriai į 
provinciją, ir žmonės jų 
laukia.

Kaž kas, dėl tautininkų, 
buvusios politikos ir da- 

kokfyra kaime i kartinio nusistatymo pasa
kė: “poka grom negrianet 
— mužik neperekrestitsia” 
(koliai griaustinis nesu

žinojo, griaus — kaimietis nesi- 
* - ) — rusų posakis.

Pa vasaris ir sėja. — Nuo
taika netekus Klaipėdos. — 
Apie ką daugiausia visi kal
ba? — Naujienų gaudymas.

Besibaigiant balandžiui
— sudundėjo ir griausti- 

! nis. Užlynojo — ir ėmė kal- 
! tis šių metų pirmi žolių dic- 
i geliai Lietuvos pievoje ir į 
ganykloje. Dabar pažiūrė
jus atrodo žaliau, kaip pe
reitų metų rugpiūtyj. Ru
giai žali, dobilai iš po žie
mos nesunykę. Ūkininkai 
Lietuvos šiaurėje tik dar 
aria ir retas kuris žirnių 
centnerį pasėjo. Visai ki- j 
taip atrodo Lietuvos pie
tuose: ten sakoma, iki ge- 
gūžės pirmų dienų bus ap-i 
sidirbta su laukų sėja.

Dabar pirmiausia tenka 
užsiminti, 1___ ....
nuotaika netekus Klaipė-: 
dos? Apie neramią laikyse
ną, nekuriu klaipėdiečių — 
visi kaime žinojo. !

Mūsų Išeivijos Džiaugsmas
Dar taip ne senai mus džiugino žinia, kad Thomp- 

sono lietuvių kolegija įgavo valdiškų mokyklų teises 
ir teisę teikti mokslo laipsnius. Reiškia, lietuviai turi 
savo aukštąją mokyklą, kurioje jų jaunimas gali įgau
ti mokslą praktikoj jau duodantį naudos. Tuo mums 
tenka tik džiaugtis ir siųsti į tą mokyklą savo sūnus. 
Teįgauna jie mokslą, teauklėja savo sielą ir tebūnie 
kultūros nešėjai lietuvių tarpe. Garbė tos mokyklos 
vedėjams ir auklėtojams, gavus valdžios patvirtinimą.

Dabar turim naują džiaugsmą, kurį lietuvių visuo
menei pranešam. Štai Seserų Kazimieriečių Juozapo 
Marijos Viloj, Newtown, Pa., vedamoji mergaičių aka
demija š. m. balandžio 26 d. tapo akredituota. Atvyko 
senai laukiamas valdžios atstovas, daktaras Jokūbas 
Pentz iš Harrisburg daryti mokyklos reviziją. Revizi
ja puikiai pavyko. Mokykla labai buvo patenkinta revi
zoriaus asmenybe — jo rimtumu ir malonumu. Dr. 
Pentz reiškė didelį patenkinimą tiek akademijos mok
slo stoviu, tiek mokinių auklėjimu. Gegužės 2 d. aka
demija jau gavo valdžios pranešimą apie tai, jog jai 
teikiama valdiškos mokyklos high school teisės. Tai
gi turim Seserų Kazimieriečių jau dvi akredituotas a- 
kademijas Chicago j ir Juozapo Marijos Viloj. New- 
town, Pa.

Džiugu kiekvienam,lietuviui, ypač gi lietuvaitėms. 
Jeigu iki šįol kai kurie bijojo leisti į tą mokykla mer
gučių, dėlto kad ji neturėjo valdiškų mokyklų teisių,

kas visa tai geriau primins, 
kas geriau atgaivins tuos 
praeities jausmus, jei ne 
bendra lietuviška artimųjų 
kalba. Pagaliau, kas duos 
naujos energijos ir pasiry
žimų, kas duos naujos dva
sios ir jėgų dirbti ir auko
tis toliau Tėvynės vardan, 
dirbti ir aukotis dėl kitų ge 
rovės ir dėl jaunosios kar
tos lietuviškos ateities, 
kas įkvėps daugiau gaivin
ti ii- ugdyti lietuvišką kul
tūrą ir jos židinius, kaip 
bendras visų tautiečių pa
siryžimas. Štai dėl ko Lie
tuvių Dienos turi būti taip 
labai vertinamos ir taip 
paruošiamos, kaip lietuvių 
tautinės šventės. Prie jų 
reikia ruoštis su didžiau
siu atsidėjimu ir stropu
mu, nes jos yra lietuvių 
tautinės sąmonės ne tik 
palaikytojos ir gaivinto
jos, bet taip pat tautinės 
sąmonės ugdytojos ir lie
tuviškos kultūros bei pa
pročių kūrėjos, nutautėji
mo stabdyto jos. Prie ju 
pasiruošimo turi energin
gai prisidėti ne tik rengė
jai, bet ir visi tautiečiai.

Nuo ko pareina Lietuvių 
Dienos pasisekimai? Svar
biausia nuo 2 dalykų (ži
noma visuomet tikintis, 
kad oras bus gražus): nuo 
programos paruošimo ir 
dar svarbiau nuo plačiau
sios apylinkės ir didžiausio 
skaičiaus dalyvautojų. Da- 
lyvautojų skaičius nulemia 
Lietuvių Dienos pasiseki
mą. Todėl, apie tai daug 
nekalbant ir neraginant, 
kiekvienas lietuvis tautie
tis Lietuvių Dieną turi 
rimtai įvertinti, jos laukti, 
prie ruošimo prisidėti ir 
svarbiausia atvykti, ragi- 

. nant kitus draugus ar pa- 
i žįstamus taip pat dalyvau
ti, nes Lietuvių Diena yra 

j visų tautiečių bendra 
idžiaugsmo šventė.
I Lietuvių Diena turi duo- 
' ti ne tik džiaugsmo, bet ir 
[naujų minčių ir sumany- 
jmų. Ji suartina labiau vi
sus tautiečius, ugdo tau
tiečių meilę ir vienybę, ji 
sėja gražius pavyzdžius 

i Tėvynės meilės ir tą meilę 
perduoda kartų kartoms. 

,Tat ruoškimės rimtai iš 
anksto šiai brangiai visų 
tautiečių džiaugsmo šven
tei.

Besiartinant
Dienai, įvykstančiai ar 
Marianapoly, Thompson’e 
(liepos 4 d.), ar New Yor- 
k’e (rugsėjo 10), ar dar 
kur kitur ir kitu laiku, rei
kia dėl jų praleidimo ir pa
siruošimo plačiau pakalbė
ti.

Visos Lietuvių Dienos, 
nežiūrint kur ir kuriuo lai
ku jos būtų švenčiamos, kiai išskirti, 
jos turi didelės reikšmės Pav. Sunku iš karto pa- 
visai lietuvių tautos šakai sakyti, kuris Lietuvių Die- 
Amerikos kontinente ir nos, įvykstančios š. m. lie- 
Tėvynėje — Lietuvoje. Lie- pos 4 d. Marianapoly, 
tuvių Dienos, kaip visiems Thompson’e, tikslas yra 
jau gerai žinomos, yra pla- svarbesnis — idėjinis ar e- 
čios apylinkes lietuvių su- konominis. Aiškiai galima 
važiavimas, kuriame pa- sakyti svarbus ir vienas ir 
reiškiamas bendras džiau- kitas, bet vis dėlto, labiau 
gsmas ir nustatomos toli- įsigilinus, galima pasakyti, 
mesnės ateities gairės, 
vykdant tam tikrą, iš ank
sto paruoštą, programą.

Lietuvių Dienos turi ke- Dienos tikslas paremti ne- 
letą tikslų, būtent: idėjinę, paprastai 
-----------------------------------  kentėjusią 
niekas nesitiki ir nelaukia. Kolegiją
Nes ir mūsų kariuomenė jaj bent iš dalies ats'istaty- 
pasiryžusi daugiau — “nė — ------ - -
pėdos žemės niekam neuž
leisti, geriau žūti, negu 
svetimų vergais būti”. — 
“Koki vyriausybė bebūtų, 
bile tik savo”. — Apie ne- vių tarpe. Dabar jeigu pa- 
santaiką savųjų tarpe — 
niekas nekalba. Visus tik 
baugina svetimųjų 
džia ir okupacija.

Kaime radio aparatai — 
“apgulti”. Radio abonentų 
skaičius auga. Visi, laukia 
greitų naujienų. Dienraš
čiai perkami ne tik mieste, 
bet gaudo dienraščius ir 
kaimas...

Ir taip, saulei vis beky
lant aukštyn atėjo pavasa
ris ir- bežiūrint bus vasara. 
Tik kad ji neatneštų kokių 
nelauktų bėdų? O pasauly 
dabar visko galima laukti.

Teko skaityti, atsimini
mus iš Didž. karo. Ten bu
vo minėta, kad tuo metu 
rusų - vokiečių fronte, per 
vienas Velykų šventes “su
sitarę” vieni į kitus nešau
dė. O dabar? — per perei
tas Velykas — Albanija — 
paplūdo krajuose ir atsira
do vergijoje...

Dabar jau amerikiečiams 
tenka ištikro pavydėti. Jų 
netik niekas pulti — o jei 
ir norėtų kas, jie lengvai 
atsigins. Jie netur i baisių 
kaimynų, — o kad reiktų 
ir kiek pasistumti — yra 
kur...

Pagalvoja, 
mynai betraukdami pipkes dras džiaugsmas, susipaži- 
“pasvarsto” apie tą “gilią- nimas, pasilinksminimas 
ją”, todėl menkai suvokia- gaivinte gaivina broliškos 
ma, politika — ir vėl su-f meilės ir tolimos Tėvynės 
laukę rytdienos — eina į ilgesio jausmus. Iš tikrųjų, 
dirvas paskui žagrę, kiek 
palinguodami galvas.

j Lietuvaitės, — močiutė 
ir jaunos dukros, kurios 
pereitą mėsa jodą dar neiš
tekėjo, arba, kurios dar 
perdaug jaunos — baigia 
austi paskutinius drobių 
audeklus, tiesia ant pievų 
baltint — o čia dar darže
lis palangėse reikia per
kasti, lovelės akmenėliais 
apdelioti, pernykščios rū- vųjų brolių tarpe. Kas ge- 
tos apkarpyti. Bet čia dar riau primįs praeities lai- 
ne viskas 
repeticijas pas vargoninin
ką eiti — ir dar pas siuvė
ją dėl vasaros suknelės...

Vaikai ruošiasi atsisvei
kinti su mokykla. Pieme-

I
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ir tikėjosi, kad Hitleris pa- žegnos) 
reikalaus Klaipėdos. Ištik- Yra panašumo ir čia. 
ro jautėme visi taip. Bet, 
kuomet pasklydo po visą ! kalbama apie karą. Čia vie- 
kraštą žinia, kad šiandien ' ni sako karo nebus, kiti, 
— pareikalavo “geruoju”j kad užpuls Lietuvą tai len- 
grąžinti Klaipėdos kraštą \ kai, tai vokiečiai? Tik ne- 
Vokietijai, ir — galų gale— Į žino kurie “ponai” 
jis jau vokiečių rankose,— piktesni? Bet ištikro — tai

Bet daugiausia kaime

į žino kurie “ponai” būtų

tai dabar baimė atpuola. Turint omenyje ta, kad moks
lo lygis visur reikalaujamas kas karta didesnis ir di
desnis, kad be mokslo vargiai bus gaunama kiek atsa- 
komingesnė vieta, lietuviai, leiskit savo dukreles bai
gusias pradžios mokyklą į aukštesnes lietuvių mokyk
las, kuriose jos netik įgys mokslo, bet ir gražiai, kata
likiškoj dvasioj bus auklėjamos.

Apie Juozapo Marijos Vilos Akademijos mokslo ir 
studenčių išlaikymo sąlygas sužinoti kreipkitės į Vilos 
Seseris.

Revizoriaus Viloj atsilankymas įvyko Šv. Juoza
po ir Geros Patarties Motinos šventėje. Revizijos gerų 
pasekmių priežastį mes matome ir Vilos globėjų Juo
zapo Marijos užtaryme. Pasitikint ir toliau jųjų šven
tąja globa, taip pat dėkojant už patirtas malones mo
kyklos vadovybė pasiryžusi yra su pasiaukojimu va
ryti mergaičių auklėjimo ir mokslinimo darbą.

Tą pačią revizijos dieną mus aplankė Kun. Dak
taras Končius, su kuriuo teko pasidalinti geros atei-, nukai jau laukia, kada pir
ties viltimi. : mą kartą išgynus gyvulius

Lietuvaitės, į mokslą, į mokslą! Į į lauką — karvės ragais boji gegutė kukuoja.
K- V persiims... | *------ '* ------ ♦

žiūrėsime į Lietuvių Die
nos tikslą, įvykstančios š. 
m. rugsėjo 10 d. Nevv Yor- 
k’e matysime, kad tos Lie
tuvių Dienos tikslas yra i- 
dėjinis — duoti progos iš
girsti pasaulio atstovams 
lietuvių tautos dainas, pa
žinti lietuvių papročius, 

t’. meną, kultūrą ir tuo būdu 
daugiau išgarsinti ir la
biau pakelti Lietuvos ir 
visų lietuvių vardą pasau
lio akyse. Tačiau su šiuo 
tikslu rišasi taip pat dau
giau ar mažiau ir kiti, pir
miau paminėti, tikslai.

Atsižvelgiant į Lietuvių1 
Dienos tikslą reikia tinka
mai paruošti ir pritaikyti 
programą, apie kurios pa-! 
ruošimą, tikiu, teks pro-į 
gos dar vėliau pakalbėti.! 
Dabar reikia tarti, nes nors i 
labai trumpai, keletą saki
nių apie Lietuvių Dienų! 
reikšmę ir svarbumą.

Nors kartais ir ne pats 
pagrindinis (idėjinis) bū
na Lietuvių Dienos tikslas, i 
tačiau jis (idėjinis tikslas)i 
savaime iškyla ir auga vi
suotiniame tautiečių ben
dradarbiavime.

Į Suvažiavimų metu ben- 
susiėję kai- dras tautiečių ūpas, ben-

Iš Girtuoklių Tėvų Atims 
Vaikų Globą

kur galima geriausiai susi
pažinti, pasikalbėti, pasi
linksminti, pareikšti savo 
laimę ar nelaimę, ilgesį ir 
meilę savo Tėvynei, kaip 
bendroje visų tautiečių 
šventėje. Kur ir kuomet 
galima geriau pasijausti, 
bendrai padainuoti, ben
drai pasportuoti, su drau- nngoms 
gaiš ar pažįstamais žydintį 
bokalą.... išgerti, jei ne sa-

reikia dar į kus ir perkels per vande
nyną į rasotas Tėvynės 
pievas. į tolumoje marguo
jančius ir banguojančius 
javų laukus, žaliuojančius 
miškus, sidabruojančias u- 
pes, “kur broliai vagas taip 
tiesiai aria..., kur sode rai- 

.... kur 
[žvengia žirgai pabalnoti

(C -C

Prie Lietuvos Vidaus Rei
kalų Ministerijos yra susi
daręs draugijų komitetas, 
kuris rūpinasi labdara ir 
geresniu žmonių gyveni
mu. Šis komitetas iškėlė 
sumanymą atimti vaikų 
globą iš girtaujančių tėvu. 
Esą, geriausia tokius vai
kus pavesti globoti labda- 

> organizacijoms. 
Taip pat iškeltas klausi- 

i mas, kad labdaringoms or
ganizacijoms būtų duota 
teisė kelti baudžiamas bv- 

ilas tiems tėvams, kurie 
žiauriai elgiasi su vaikais.

Be abejojimo, jeigu tėvai 
nesupranta teisių ir parei
gų savo vaikų atžvilgiu, 
tokie tėvai negali auginti 
nors ir savų vaikų, nes jie 
yra prasikaltėliai savo pa
reigoms, tuo pačiu ir savo 
vaikams. “Moteris”



.Ant: adienis. Gegužė:- l‘>

kyti valstybės ir bažnyčios 
santykius. pagrįsdama

dvasia.
švietimo reikalai. Vy

riausybė stiprins auklėji- 
ramius, pas- mą mokyklose. Švietimo 

ir mokytojų

vyriausybės pareiškimą

Balandžio 4 d. ministras 
pirmininkas gen. Černius 
Seime perskaitė naujosios į nuošaliai laikytis nuo di- juos abišalio pasitikėjimo

Užsienio politika. Vy
riausybė ir toliau stengsis

4

džiųjų valstybių interesų 
(deklaraciją). Jis pirmiau- susikirtimų ir nuo jų gin
sią pažymėjo , kad sunkiu čų. Ji dės rimtų pastangų 
momentu naujajai Vyriau- ' 
sybei tenka pradėti dar
bas. Klaipėdos krašto ir 
uosto netekimas kelia visą 
eilę naujų uždavinių, nau
jų problemų. Tų problemų 
išsprendimas ir to išspren
dimo realizavimas, žinoma.
pareikalaus plačios visuo- saugoti visomis savo išga- 
menės aukų ir kūrybinio 
darbo. Mūsų šventa parei
ga tas aukas ir kūrybinį 
darbą skirti tautos ir vals
tybės gerovei. Naujoji Vy
riausybė sudaryta plates
ne baze. įtraukiant į darbą 
įvairių pakiaipų žmones. 
Šita aplinkybė duoda gali
mumo tikėtis ir laukti iš 
visų sluoksnių paramos ir 
pozityvaus darbo. Naujoji 
Vyriausybė atėjo darban 
ne griauti, bet kurti. Kad 
galima būtų šituos uždavi
nius sėkmingai įvykdyti, 
reikia, kad valdžia būtų 
vieninga, kad darbas būtų 
darniai dirbamas visose 
tautos ūkio srityse.

Vyriausybė, stengdama- mažumų gyvenime Vyriau
si su konsoliduoti visas gy- sybė laikysis lygaus parei- 
vybines tautos 
neis su kur ia nors 
srove, nepasiduos kurios 
nors atskiros pakraipos į- 
takai. bet sieks suteikti vi
sos tautos kūrybines jėgas. 
Vyriausybė, pripažindama, 
kad šiandien tik šis vieny
bės kelias yra tikras, tei
singas. tik jis duoda dau
giausia patikrinimo, ga
rantijų atremti bet kokius 
pasikėsinimus prieš Lietu
vos nepriklausomybę, ver
tins visuomenės susibūri
mus, atskirus piliečius pa
gal darbus, bet ne srovi
niais pagrindais. Šitą prin
cipą Vyriausybė taikins ir 
valstybės aparatui, reika
laudama iš jo darnaus vei
kimo ir produktingo darbo.

Krašto gynimo reikalai.: 
Krašto saugumo reikalai, 
atsižvelgiant į tarptautinę 
padėtį, kaip ir kituose Eu
ropos kraštuose, užima pir
mą vietą ir sudaro Vyriau
sybei didžiausią rūpestį. Ji 
dės visas pastangas i mū
sų kariuomenės visapusiš
ką stiprinimą. Šaulių Są-! 
jungos plėtimą ir tobulini
mą, siekiant per šią kariš
ką organizaciją parengti vimas būtų darnus, 
tautą krašto gynimui. riausybė rūpinsis i

i turėti gerus, i 
tovius santykius su viso- vadovybės 
mis valstybėmis, bet ypač santykiai bus grindžiami 
su savo netarpiniais kai- ne tik administraciniais, 
mynais. Užsienio politiko- bet ypač pedagoginiais 
je. kaip ir ligi šio laiko, Vy- principais. Mokytojai viso- 
riausybė laikysis neutralu- se mokyklose bus traktuo- 
mo, kurį ji yra pasiryžusi

pajėgas, 
atskira

jami lygiai; jie bus skiria
mi ir vertinami, atsižvel
giant į jų cenzą, pedagogi
nį prityrimą ir pedagogi
nius sugebėjimus, nežiū
rint jų politinių pažiūrų. 
Bus atrenkami ir globoja
mi gabiausieji moksleiviai. 

Vyriausybė rems univer
siteto ir kitų aukštųjų mo
kyklų geresnio susitvarky
mo ir mokslinės kūrybos 
iniciatyvą, ypač skatins 
specialistų prieauglio pa
ruošimą.

f

Vyriausybė rems kultū
ros fondą, jei visuomenė 
savo iniciatyva plačiais pa
grindais tą fondą Įsteigs ir 
prisidės prie jo išlaikymo. 
Muzikos, meno, literatūros 
ir apskritai kultūros kūry
ba bei jos populiarizacija 
tautoje bus skatinama. 
Vyriausybė, vertindama 
sportą kaip priemonę tau- 

kelti savivaldybių tos jėgoms ugdyti, rems jį

lėmis.
i

Vidaus politika. Vyriau
sybė griežtai kovos su visu 
tuo, kas šiuo metu gali pa
kenkti valstybės saugu
mui. Bus užkirstas kelias 
nuodyti piliečių pasitikėji
mą pačia valstybe ir jos 
valdžia, silpninti piliečių 
atsparumą, kurstyti vie
nus gyventojus prieš kitus 
ir ardyti vieningą darbą. 
Organizacijų gyvenime 
bus siekiama, kad tas gy
venimas būtų nukreiptas 
valstybei bei visuomenei 
naudingo ir vieningo darbo 
kryptimi. Tiek visuomeni
niame, tiek atskirų krašto 
piliečių, tiek ir tautinių
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Vilnijos rašytojas Rapolas 
Mackevičius. VDV.

i {
vartotojų reikalavimai.

Žemės ūkio reikalai. Vie-i 
nas svarbiausių Vyriausy-i 
bės uždavinių bus dėti vi-į 
sas pastangas, kad pagrin-; 
dinis krašto luomas — ū-Į 
kininkai būtų dvasiniai iri 
medžiaginiai stiprūs. Lie-i 
tuvos ūkininkas, išlaikęs į 
nepalaužtą tautos dvasią ■ 
per ilgus okupacijos me
tus, daug davė savanorių,: 
kai reikėjo kraštą ginti, i 
nepriklausomo gyvenimo! 
metais gamino vertybes,* 
kurios įgalino kraštą! 
sklandžiai atsiskaityti su! 
užsieniu už reikalingiau
sias prekes.

Pasaulinės ekonominės 
krizės metais Lietuvos ū- 
kininkas buvo atsidūręs 
sunkioje būklėje. Šiuo me- 

i tu žemės ūkio gaminių 
kainos pasaulinėse rinkose! 

jyra kiek pagerėję, bet dari 
ne tiek, kad galėtų pilnai 
apmokėti gamybos išlai- mo. Tai nepagydomi varg- 
das. Dėl to Vyriausybė pa- šai, ligoniai. Jų alkoholio 
siryžusi ir ateityje, kiek liga yra baisesnė už džiovą, 
leis Valstybės Iždo išgalės, kur dar dažnai, turint pini- 
palaikyti žemės ūkio gami- gų, pagydoma. Tuo tarpu 
nių kainas. i girtavimas kuo daugiau

Ūkininkų kooperatinėms uždirbama, tuo labiau ple-
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Kun. J. J. Jakaitis. MIC., Dvasios Vadas; Kun. 1*. Juškaitis, 
- I’irnuninkas; P. Mankus — 1 Vice-Pinnininkas; A. Skirius - 
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bėjai. "Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

A. Skiriu

BLAIVYBĖ AR ABSTINENCIJA?

i
i

Iš teisino funkcijos vykdy
tojų bus reikalaujama 
nuoširdaus ir nešališko sa
vo darbo atlikimo. Jau se
niai keliamas administra
cinio teismo klausimas. 
Vyriausybė rūpinsis pa
greitinti šio klausimo iš
sprendimą.

Finansų reikalai. Visuo
menės ir valstybės ūkio 
srityje vyriausybė yra pa
siryžusi sudaryti tokias 
sąlygas, kurios padėtų tin
kamai vykdyti tolesnį kra
što medžiaginės gerovės 
kėlimą. Ypač svarbiu veik
sniu šioje srityje Vyriau-

Visus žmonės alkoholio 
vartojimo atžvilgiu būtų 
galima suskirstyti į šias 
grupes: girtuoklius, lėbavi
mo mėgėjus, blaivininkus 
ir abstinentus (abstainer, 
abstinezler).

Girtuokliai yra tie, kurie 
be degtinės, be alkoholio, 
kaip be duonos, ar kito 
maisto, negali gyventi, ku
rie yra įpratę gerti, kaip 
kad įprantama prie rūky-

kia kad visiškai turi neged 
ti. Ypatingomis progomii 
dėl draugiškumo gali is 
gerti vieną kitą stiklą a 
lauš ar vyno, bet tas gėri 
mas turi būti santūrus 
reiškia, reikia susilaikyi 
nuo tokio alkoholio kiekid 
nuo kurio būtų galima au 

i svaigti. Tie, kurie nusige 
įria nuo vieno alaus stiklo 
'neturi jo ragauti, gi tie 
kurie, išgėrę ir tris stiklu: 
alaus nieko nejaučia, gal 
juos gerti — vistiek jis da: 

į nebus blogas blaivininkas
i

• v

Abstinencija draudžia ra- 
gauti bet kokio alkoholio, 
Abstinentas netik kad blai- 

i . * , • v. • x --- -i ,vus, bet jis nusistatęs visaorganizacijoms bus suda- ciasi, tuo greičiau užkrečia gavo gyvenimą negerti nė 
romos sąlygos sėkmingai kitus šia liga. ; jokios rūšies svaiginančit)
dirbti. Vyriausybe, nusista- j Lėbautojų negalime pa- i gėrimų. Tai yra žmonės 
ciusi intensyviai vykdyti ■ va(jinti girtuokliai, nes jie nepaprastai stiprios valios 
kaimų į vienkiemius skirs- retkarčiais mėgsta įsi- ir aukštų siekių. O tokiij

v •

gų ir teisių atžvilgiu trak
tavimo dėsnio. Vyriausybė 
sieks 
medžiaginį pajėgumą, to- ir rūpinsis jo racionaliza-Į Šių metų biudžetas turės 
bulinti jų organizaciją ir ei ja. ! būti peržiūrėtas ir atitin-
keiti darbingumą bei dar
bo našumą.

Vyriausybė kels viešosios pažiūrų skirtumo, kultūri- plačiai skatinant ir pa- 
sveikatos ir higienos prie- nių organizacijų darbą, jei laikant kiekvieno piliečio 

" 1 jis bus vykdomas patrioti- • privatinę iniciatyvą, vals
tybė pasiliks krašto ekono
minių sričių vyriausiu re
guliatorium. Pagrindinis 
to tvarkymo siekimas — 
tai ūkinių vertybių kūry
bos ir darbo našumo pakė
limas.

Tvarkant pramonę, bus 
siekiama racionalaus pla
ningumo, kuris nukreiptų 
jos gamybos plėtimą kraš
to ūkiui naudingiausia

|sybe laiko lito pastovumą.;tymo darbus ir paskubinti; linksmai paūžtij lai- gražių jaunuolių irstuden 
Darant išlaidas, bus laiko-1 žemes reformą baigti, k^ praleisti, o paskui vėl tijos tarpe nemažai yra. Ji<
masi taupumo ir tikslin-: daug dėmesio kreipti į me-ar įet kehas gali * visuomet pasiekia savo už 
gumo, derinantis su vals- lioi aeją ir nusausintų plo- negėręs. Ir daug yra sibrėžtus tikslus ir gyveni 

itybes finansų pajėgumu, tų Kultūrinimą, remti ma- .tokįu kurie geria tam tik- me būna dar daug laimin

J&. j būti peržiūrėtas ir atitin-
Vyriausybė su simpatija * karnai sumažintas susida- 

ir parama lydės visų, be riusioms sąlygoms.

... 7 ' odvdlly <11 llVu VloUVllltzL pdoldVlcL bdVU LtZi

V^S_ k°\acUą ir ?J^sausi^V į°~ būti negėręs. Ir daug yra sibrėžtus tikslus ir gyveni 

sinų plitimą kaime, eng-;raįs laikotarpiais, kas sa- gesni ir linksmesni 
Kas mėnesį po kartą,1 tuos, kurie save links 

i 
i 
i

Plačiai skatinant ir pa

u
x .—--------c kartą,1 tuos, kurie save linksmin;

sunkioje būkleje atsiradu-, arį>a turėdami svečių. Ži- alkoholio garais, 
siy ūkininkų padetj, plėsti noma tfe svečiai labai 
ir tobulinti žemes ūkio 
švietimą, pritaikant 
praktiškojo gyvenimo rei-

io □ v • ■ x i x • -- Kas geriau blaivybė ai, dažnai atvykstą ir nusige- abstin’nei ja ? Aišku> kac 
• rimus vis dažnina labai abstinencija kiekvienc 

kalavimams tvarkyti opu Sre‘ta.‘. g*1* P1™®11 ,Pne blaivininko idealas, kurk 
nuolatinio girtuokliavimo, j visuomet siekla. Bet n( 

blaivininkai me- <sį žm(>nėg ime
nenusigena. Jų j(Jealū tobuli jie tjk nor 
visuomet išlikt. jr st iasi toįiais būti 

ir saugoti kitus Tal ka|, relktų propaguoti 
nuo pasigėrimo progų. abstinfnci^ ar biaivybę- 
Blaiviam būti dar nereis- .Geriausia butų tą propa 

guoti kuo esi, kaip esi nu

menes visoje valstybėje, y- 
pač kaime, ruoš medicinos 
ir sanitarinį personalą ir 
steigs reikalingas gydymo 
įstaigas.

i Darbo apsaugos srityje
Vyriausybė sieks atitinka-

! mai sutvarkyti darbo ap- 
į saugą tose darbo srityse, 
kurios to dar yra reikalin
gos. Socialinis draudimas 

j bus plečiamas, bus įvestas 
senatvės ir invalidumo 
draudimas.

Vyriausybė rūpinsis pla
ningu miestų ir kaimų at
statymu. I 
rn as : 
trūkumas, 
peraukštos.
rūpinsis šiuos trūkumus tojų —v---- --------------- - ------vr------ ------------------------ o------------ «
šalinti. bus saugojamas, ne tik ne- • bus nukreiptos į palankių ■ lių tvarkymui rūpinsis į-. drą kūrybinį darbą. Tik

Vyriausybė brangins priklausomumas garan-i sąlygų sudarymą tiek vi-; steigti kelių fondą. Vyriau-, vieningi būdami, mes pa- 
bažnyčios bendradarbiavi- tuo ja nešališkumą ir tuo j daus, tiek užsienio preky- i sybė dės pastangų padary- tikrinsime mūsų tėvynės 
mą. Kad tas bendradarbia-, pačiu patį teisėtumą, kuris bai. Vidaus prekybą skati-įti paštą ir radiją prieina-: saugumą, tvarką ir ramų 

’ 1-------, Vy- piliečius jungia, auklėja ir nant bus žiūrima, kad bū- Imą kaimui. Vyriausybė rū- J visų piliečių sugyvenimą.
sutvar- kelia valstybės autoritetą. I tų patenkinti gamintojų iripinsis tvarkyti elektros ū-l VDV.

nio susiklausymo ir mora
linio susidrausminimo 
kryptimi.

Vyriausybė rūpinsis mū
sų išeivių kultūros reika
lais. Į didesnes lietuvių ko
lonijas pagal išgalės bus 
siunčiamos menininkų ir 
mokslininkų lituanistų mi
sijos tampresniems ry
šiams užmegzti ir atsidė
koti už jų paramą, teikia
mą tėvynei sunkiose va- kryptimi, 
landose. Išeivių jaunimui Ryšium 
bus sudaromos i

. Krašte jaučia- lankyti Lietuvą ir mokytis kyje susidariusi 
statybos medžiagų josios mokyklose. X-.......... ----------

jų kainos yra Teisingumo sritis. Teis- naujai sukurtomis verty-visomis 
Vyriausybė mo ir jo funkcijos vykdy- j bėmis. P 

nepriklausomumas i Vyriausybės

žemės ūkio darbininkų i 'pįĮ<rį 
: klausimą, sudarant sąly-' kuomet 
gas šiems kaime įsikurti, tjkslas 
padedant ūkininkams ap- ^Įaįvįu

laikomas pagrindine mūsų myklaš&i7 sūdant? X“y- įstatęs — jei blaivininką

rūpinti juos tinkamais bū
tais, drausminant ir ke
liant jų darbo našumą.'
Bendrai, žemės ūkis bus kį steigiant elektros ga-

ūkio šaka ir jo palaikymui gas? kad elektra tiek švie
sai, tiek ir jėgai būtų pri
einama platiems gyvento- • 

su Klaipėdos; Susisiekimo reikalai. Vy- jų sluoksniams.
sąlygos krašto netekimu mūsų ū-; riausybė svarstys geležin- Baigdamas

i spraga i kelių tinklo praplėtimą va- pirmininkas gen. Černius 
bus stengiamasi užpildyti karų ir rytų pasieniuose ir pabrėžė, kad Vyriausybė 

' ; išgalėmis plės nori realizuoti visos tautos 
Prekybos srityje plentų tinklą ir gerins vieš- vienybę, ji kviečia visus 

’ " > pastangos kelius. Sėkmingesniam ke- geros valios piliečius į ben-

ir ugdymui bus atiduotos 
geriausios pajėgos.

I

I

— tai blaivybę, jei absti
nentas — abstinenciją, 

i Tuomet tretieji asmens ne- 
j galės primesti pamatuotų 

ministras i Priekaištų - “ot, žiūrėkit, 
i vyrai, jis vienaip skelbia! 
kalba, o priešingai daro!”

Tik niekuomet neturėtų 
blaivininkas ir abstinentai 

i prikaišioti vienas kitand 
1 dėl savo mažų nuomonei 
'skirtumų. Jie kartu siek 
' darni bendro tikslo — kieB 
i galima sumažinti girtavf 
! mą — daug sėkmingiaij 
•vyktų darbas.

(Antano Skiriaus disertacija, 
patiekta

Marianapolio Kolegijai, Thompson, Conn., 
Bakalauro laipsniu; gauti).

(Tęsinys)

Kompensacijos kasos. Vėliau šeiminių 
priedų sistema tobulinama. įsteigiamos kom
pensacijos kasos, į kurias, jau esančias vals
tybės kontrolėje, moka visos darbdavių są
jungos tam tikrą mokestį, nustatytą propor
cingai darbininkų ir tarr.autojų skaičiui. Iš 
suraukusių į kasą sumų pagal atitinkamus 
statutus išmokami vaikų priedai, kompensa
cinės sumos neteisėtai pašalinus darbininką 
iš darbo ir kitais atsitikimais.

Pirmiausia kompensacinė šeiminių priedų 
sistema ’šsū !č-tč Prancūzijoje, paskui Belgi
joje. Vokietijoje, buvusioje Austrijoje, Bulga
rijoje, Danijoje, Ispanijoje, Estijoje. Suomi
joje, Graikijoje, Olandijoje, Italijoje, Rumu
nijoje. Švedijoje, Šveicarijoje, buvusioj Čeko
slovakijoje, Jugoslavijoje. Lietuvoje veikia 
kompensacijos kasos tik nustojusiems darbo,

gi neduoda jokių vaikų priedų. Vaikų priedai 
duodami tik valstybės tarnautojams, bet ne 
iš kompensacijos kasų. Šeiminiai vaikų prie
dai įvairiose vietose skirtingai, dažnai moka
ma trečiu kūdikiu pradedant ir kol jis sulau
kia 13—14 metų. Bet, pav., Prancūzijoj 1930 
m. mokėta I, II, III, IV, V, vaikui po 15, 20, 40, 
70, 100 frankų į mėnesį.

Šeiminių priedų sistema buvo taikoma tik 
laisvu atskirų darbdavių noru, bet organizuo
ta darbininkija pradėjo reikalauti, kad ši sis
tema būtų privaloma visiems darbdaviams. 
Belgija pirmoji įvykdė šį reikalavimą, 1930 
m. rugpiūčio 4 d. išleisdama tuo reikalu įsta
tymą. Prancūzija atskiru įstatymu įvedė pri
valomą šeiminių priedų sistemą 1932 m. ko
vo 11 d. Kaip greitai auga šeiminių priedų 
sistema parodo šie Belgijos daviniai:

Pasinaudojusių Pasin. vaikų

Personalas dar-kų skaičius Skaičius Metinė
240,000
400,000
630.000 205.000

1.273,701 494,539

1933 96.197 1.277.674 488.410 881.097 269.000.000

Į valstybinę kompensacijos kasą valstybė 
kasmet įneša po 30,000,000 fr. ir kiekvienas 
darbdavys už kiekvieną darbininką moka po 
0.65 f r. (už vyrą) ir po 0.35 f r. (už moterį).

Plačiai paplitus darbininkų ir valstybės 
valdininkų privalomai šeiminei priedų siste
mai, dabar jau reikalaujama ją išplėsti tarpe 
amatininkų, ir smulkiųjų prekybininkų ir že
mės ūkio darbininkų, ir mažežemių. Nes ir 
jie pasitarnauja valstybei, tautai ir visuome
nei, nes ir jie užtikrino valstybei reikiamą 
skaičių jaunimo, krašto apsaugai, kelti nau
jai inicijatyvai, didinti valstybės ekonominį 
ir kultūrinį lobyną.

Ligonių kasos. Be kompensacijos kasų yra 
atskirtos ligonių kasos, į kurias ir darbdaviai 
ir darbininkai ir tarnautojai ir valdininkai, 
moka nustatytą 40'? nuo metinio įmonės 
pelno, nuo pajamų. Be to, į tas ligonių kasas 
dar paskiriamos atitinkamos sumos iš vals
tybės iždo. Iš ligonių kasų sumų gydomi visi 
susirgę jos nariai, žinoma, sumokėję tam tik
rą laikotarpį nario mokesčius. Ligonių kasos 
ir Lietuvoje gana plačiai veikia, ypatingai ge
rai veikia ligonių kasos tarp įvairių žinybų 
valdininkų, tarnautojų, ir tarp fabrikų darbi
ninkų.

Draudimai. Dar daug valstybė prisideda 
prie piliečių socialinio gyvenimo pagerinimo, 
imdamosi iniciatyvos steigt draudimus:, gy« 
vybės, susižeidimų, senatvės, ir kitus.

“Židinys”, Nr. 2. 1938 m. 187 psl.

Draudimų yra įvairiausių rūšių ir formų; 
Amerikoj draudimai yra privatūs ir draugi ji- 
niai bei profesiniai, gi Europoje valstybiniai 
draudimai. Draudimų principas yra taupy- 
mas. Mokama premija kas mėnuo į draudime 
kasą, gi suėjus nustatytam metų skaičiui į- 
mokėta suma sugrąžinama. Dažnai gauna 
draudimo sumas laidotuvėms, vedyboms ir 
nustojus darbingumo. Draudimo išmokamo
mis sumomis, mirus apdraustam, užtikrina
ma socialinė gerovė mirusiojo šeimos. Daž
nai draudimo sumos išimamos pagal susita
rimą senatvėje, arba, apdraudus vaiką, kai 
šis pradeda mokslą, arba kai baigia mokslą, 
reikiamiems jo profesijos įrankiams nusi
pirkti.

Įmonės moka atskiras draudimo sumas, 
kai apdraustasis yra sunkiai sužeidžiamas 
kai jis negali uždirbti jau nei savo pragyvent 
mui nei visos šeimos išlaikymui. Draudimai 
yra XX a. labai paplitusi ir gana geras socia< 
linio žmonių gerbūvio kėlėjas.

v •

D-vių
Metai skaičius
1923 495
1526 898
1929 3.900

40.000,000
356.000 98.000.000

889.498 260.233.734

su
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A. P. Sandys.

Antradienis. Gegužės 16, 1939

Kvėpavimo Sistema
a

(SATYRA)

Nežinau kas su manim 
atsitiko. Tiek žinau, kad 
kas nors buvo netvarkoj. 
Juk žmogus keleto valan
dų iš eilės, normaliai kal
bant, mąstymui nepašven
čia. O jau dešimta valanda 
kaip šis nenormališkas sto
vis pas mane kiūto. Neži
nau kokia priežastis čia 
buvo. Gal viduriai nevirš
kino; c gal tas pašėliškas 
nugaruosna niežimas ma
ne taip vargino. Žmonės 
sakė, kad mano niežimas 
plaukė iš visai natūralūs 
priežasties. Patarė maudy
tis. Mat, metai daugiau 
kaip tyras vandens lašelis 
linksmai mano pečiais nu- 
sitaškeno! Kaip ten bebu
vo, nepaisant žmonių pik
tų kalbų, — ir tos kalbos 
buvo piktos; tiktai pamąs
tykite, neužteko kad grubi 
molio pluta dengė mano 
delikatną sielos indeli, dar 
prie jos pikti žmonės pri
metė visokeriopo teršalo, 
taip kad iš manęs paliko 
visai Molio Motiejus. Aš 
vis-tik iš to liūdnaus sto
vio šiaip ne taip išsiriogli
nau.

Susiieškojau sau audien
cijos ir pradėjau savo ruo
žtu rėžti prakalbas filoso
fiškai - kombinistiškai 
pragmatiškomis linijomis.

Vienas iš mano klausyto
jų atsargiai, ir kiek įtaria
mai, nosį į paorę atstatęs 
pauostė aplinkos atmosfe
rą. Sukaupęs visas savo jė
gas drąsiai mane painfor
mavo, kad aš betiksliai la
bai daug naudingos me
džiagos sunaudojęs savo 
paslaptinga kalba. Drįso 
net pareikšti, kad mano 
kalba buvo tokia derlinga 
ir vitaminų pilna, kad jos 
pagelba buvo galima viso
keriopų dalykų auginti.

Natūraliai, išgirdęs tokį 
atrodančiai satyrišką pa
reiškimą užsigavau. Bet 
dėka mano istoriškai - šek
spyriškai kantrybei ir or
todoksiškai diskrecijai ne
pasinaudojau tuo turtingu 
žodžiu lobynu, kuriuomi 
paprastai tokiais atvejais 
naudojamasi. Klausytojo 
pareiškimą širdin giliai į- 
sidėjau.

Po tos mano prakalbos 
aš dažnai praleisdavau 
daug laiko tarp savo mė
giamų gėlių. Mat, aš eks
perimentus dariau. Aš pa-

■ėmijau, kad laike siu keis-! 
tų mano prakalbų gėlės 
aktualiai augo. Įstrigo man 
galvon nauja mintis: —Jei 
aš šį naują savo RADME- ■ 
NĮ izoliuočiau ir pastatyk 
čiau ant komerciškų bazių, 
kiek pelno aš juo padary- ■ 
čiau! Čia iš tikrųjų buvo ir 
ko pamąstyk Kartą aktua- ■ 
liai pabandžiau kalbėti po
pieriniam maišan. Ir stebė
tinas dalykas, maišas kaip 
gyvas prisipildė! Bet ka
dangi negalėjau susival- 
dyt, maišas sprogo. — 
Taipgi ir mano idėja.

KALBA MAN BUVO 
TURTAS

Susirūpinau. Ateinančius 
šešis mėnesius tyloj pra
leidau. Kalba man buvo 
turtas. Pinigais ją mata
vau. Mano idėja tik tuomet 
liks realizuota, — pamąs
čiau sau — kuomet ji liks 
marketuota.

Vieną gražią dieną, kada 
ramiai sau kalbėjau su sa
vo mėgiamomis . „x, v®.. • • i pro pirštus praleidau savo(nes as tikrai ramios notų-! f .f. N , .
ros žmogus), vienas iš ma-lKvaiĮia p“aai
no sarkastiškų kaimynų !Patlkrin«s- Kad many nesą 
suriko, kad aš daug malo
niau skambu povandeny.
— Aure! — sušukau, — 

tame ir mano laimei rak
tas. Strimgalviais pasilei
dau namuosna ir tiesiog 
voniosna. O Mirabile Visu! 
Jei Archimedas mane būtų 
veizėjęs, tikrai būt iš proto 
išėjęs!

Vienas tiktai dar dalykas 
mano laimės realizavimui ■ 
šioj mano naujo eksperi
mento fazėj teliko. Jei šis 
mano vėjinis RADMUO • 
vandeny likviduosis (kaip 
Stalinas savo komradus 
likviduoja), laimė mano

Pavasario vaizdas Marianapolio Kolegijos paiko. Nors paveiksle medžiai 
dar nepasipuošę žaliais puošniais lapais, bet šiandien jau jie gražiai lapoti. Šiais 
metais, kaip ir perėtais keliais, įvyks šiame parke Lietuvių Diena, liepos 4. Pra
šomi visų kolonijų veikėjai ir darbuotojai organizuoti savo kolonijose busus, 
kad skaitlingai dalyvavus visiems.

nė sapnuot nesapnavo, už 
šios soliucijos chemišką 
formulą. Garsūs medikai 
mane ištyrė ir pagaliau 
pripažino, kad toji dovana 
many buvo įgimta. Mane 
tas faktas labai pykino.

i Tik pamąstykite, kiek nau- 
gėlėmis I din£°s medžiagos niekais

j

Kvėpavimo sistema iš [puola valgomasis daigias, 
I nosies, burnos, kvėpavimo kurs iššaukia smarkų ko- 
įgerklės ir plaučių. Šitie vi- sėjimą, tokiame 
si kvėpavimo organai, iš
skyrus plaučius, tarnauja 
tik dėl perėjimo oro iki 
plaučių ir atgal. Taigi už
tvenkus oro išėjimą į plau
čius, žmogus turi mirti.

Viršutinėj gerklės dalyj 
randasi koserė, arba, kaip 
mes paprastai vadiname, 

i Adomo obuolis. Kvėpavi
mo gerklė randasi prieša
kyj, o valgimo randasi už
pakalyj jos; tatgi valgis, 

Į prieš pasieksiant valgio 
gerklę, turi pereiti per vir
šų koserės, ir jei pastaroji 
nebūtų pridengta tam tik
ru dangtuku, valgis įeitų į 
ją. Tas dengtukas yra iš 
raumenų ir vadinasi gomu
rio vokas: jis randasi ant 
viršaus koserės ir į ją pa-

atsitiki-
me, mes sakome, kad val
gis papuolė į kvėpavimo 
gerklę. Jeigu mes duosime 
valgį ir gėrimą be sąmo
nės žmogui, tai jis pradės 
kosėti, tas reiškia, kad jo 
gomurio vokas neuždengė 
koserės.

Plaučiai susideda iš dvie
jų dalių, iš kurių kiekviena 
turi išvaizdą krepšelio; jie 
susideda iš daugelio oro 
klėtkučių ir turi daug 
kraujo gįslų; dažnai jie es
ti panašūs į pundelį vyn
uogių. Plaučiai yra aklai 
uždaryti krūtinėje ir todėl 
kvėpuojant sykiu su plau
čiais kilnojasi ir krūtinė. 
Todėl gi raumenys šiame 
dalyke lošia svarbią rolę, 
nes be jų toks krūtinės ir 
plaučių kiinojimasi būtų 
negalimas. Raumenų judė- 

Netrukus j*mas susideda iš kilnoji
mosi krūtinės ir judinimo 
rankų ir kojų. Išpučiant 

ir 
kaikurie rankų raumenys, 
kadangi pastarosios yra 
prijungtos prie kiūtinės 
raumenų. Todėl norint la
bai išpūsti krūtinę, reikia 
pakelti augštyn rankas, 

raume- 
yra pri

jungti prie krūtinės sienų, 
pakels šonkaulius, ir padės 
krūtinei išsikelti iki di
džiausiam laipsniui. Krūti
nė yra tampri, ir todėl, 
spaudžiant, ji labai susi
mažina ir išvaro iš plaučiii 
OF<į.

Kvėpavimo laipsnis yra 
16 sykių į minutą.

Plaučiai oxygenuoja 
kraują. Įkvėpuotas tyras 
oras pasiekia tamsų krau
ją. kuris cirkuliuodamas 
per kūną praranda oxyge- 
ną. Šitas kraujas gauna iš 
tyro oro oxygeną ir grįžta 
atgal prie širdies, kaipo 
šviesus arterijų kraujas. 
Oras, kurį mes įkvėpuoja
me, netik ką yra nustojęs 
plaučiuose savo oxygeno,

tais iškoliojo). palengvinti i nukirsdinti. Auksinės gai
šios nuostabios fenimenos ■ vos pateko garsiose pasau- 
marketui. Šie dynai augo'iio eksibicijose. Paršai, 
pakalnėj. Kartą atsimenu,!karvės ir kumelės irgi mū- 
vienas dynas nuo virkščios ;sų kukurūzais negalėjo at- 
nutrūko, kaip ten atsitiko 
tikrai nežinau, žinau, kad 
tik nutrūko ir nusirito tie
siog į mūsų naujai pasta
tytus tvartus. Išardė ir su
griovė. Nė nepažint, kad 
ten būta kadai tvartai.

SPROGO BULVINIS
BIZNIS

Su mūsų bulvėmis buvo 
visai kita istorija. Tėvas ir 
aš pasamdėm milžiniškus 
raustuvus - štymšovėlius 
bulvėms kasti. Nors nema
žą pinigų krūvelę tėvas; 
sukrovė dynus rnarketuo- 
dams, T 
ant tų kerėplų bulvių. Šių • ~ 
bulvių milžiniškas dydis Mano tėvas vėl kaip po- 
kaip tik ir sudarė kliūtį jų nas (labai bloga naudotis 
marketui. Daugelis pros- šiuo žodžiu, 
pektyviškų pirkėjų skep
tiškai atsinešė į tas mūs draugų komunistų akyse) 
bulves. Kiti nupirkę nepa- sau sėdėjo. Bet kada šalto- 
jėgė per visą sezoną vieną ji žiema Įsisėdo, tėvas gi 
bulvę suvalgyti. Likome mano sulaukė savo nuosa- 
priversti šias bulves likvi
duoti. Kiekvienoj bulvėj i- 
dėjome dinamito sprogilį 
ir taip supyškinom savo

, bulves;, taip ir sprogo nuo 
. stogo mūsų bulvinis biznis.

Mano mylimasis tėvelis, 
tokios nelaimės parblokš
tas, vos nesprogo iš skaus
mo. Bet sūniška many mei
lė kaip pirmiau, taip dabar, 
atgaivino jame naują viltį.

1 *Įsakiau darbininkams 
i laukus kukurūzais užsėti.

Pasauli, tu mano bran
gus! Kad tie kukurūzai au
go, tai augo! Nokte nuno
ko. Rudeni pasamdėme 

kukurūzams

blogo dūko (garsus Vene
cijos chirurgas mane išeg- 
zaminavo), jokiais būdais 
negalėjau išaiškinti šį ma
no naują RADMENĮ. Lio
viausi apie tai rūpintis. 
Kadangi mano protas vi- Į 

; sados lifosofiško - pragma- 
; tiškai nusiteikęs, įrealinau 
į savo RADMENĮ praktiš- 
| kam gyvenimui. Šis mano
• RADMUO buvo ekstensy
viai ir ekspansyviai naudo
jamas mano tėvo ūkyje. Ši 

t stebuklinga soliucija buvo
įM išpurkšlenama mūsų dynų,

• bulvių, ir kukuruzų (kor- 
nų) laukuose. Už mylios

užtikrinta kabalas dygs vabalpalailns, šleiva-i 
kaip grybas. Mano laimei koJ‘s ziogehs arba musei-, 

b;i..L„__ ka artintis nesiartino. Jei:jis likvidavosi; nereikėjo 
Stalino kviest pagelbon. 
Visko galėjau iš jo tikėtis.
Garsenybė ir visa kas su ja neapsakomas ir neaprašo- 
eina: — ilgi kojų pirštna- mas. Dar tokio derliaus 
giai: baravykinė nosis; lep- pasauly nuo pradžių pra- 

j šinė galva ir neskani balio- džios negirdėta nė nebūta, 
nė, buvo man, kaip gerbū- Kiekvienas individualus 
tis depresijai — užuokam- dynas buvo toks milžiniš- 
pin, arba kaip rojus Rusi- kas, kad buvo reikalinga į- 
joj — pasmirdusiam kalė- ' 
jiman.

Štai keletą nežymių ma
no RADMENS misterioziš- 
kų detalių. Kada aš tiktai 

; kalbėjau aš tą paslaptingą 
į medžiagą produkavau. 
Į Stalinas siūlė milijonus do- 
jlerių, kurių matyt nematė

prisiartino stipte nustipo. 
Mano dynų derlius buvo

sidžiaugti. Kur radosi mū
sų kukurūzai ten radosi ir 
mūsų garbė. Kukuruzų 
stiebus pardavėme geležin
kelių kompanijoms. (Drau
gai komunistai tuoj įtarė, atnešiančioj 
kad mes funkcijonuojam 
ant kapitalistiškų bazių). 
Kukuruzų žievę pardavė- 

i me Dėdei Šamui. Iš jos pa- 
: gamino Jungtinių Valsty- 
i bių Laivynui hamakus. (Ir 
į čia vėl nesulaukėme ramv- 
; bes iš draugų komunistų. 
■Jie kaltino mus, kad mes 
s norime monopolizuot kraš-

. v į to pramonę ir taip nuskur- 
bet viską prakišo proietariatą).

paprasto batvalio ir- bai-' 
giant storapilviu Bolševi-

, jos Komisaru. 1_______
mano naujas RADMUO 
matėsi valgyklose, valyk

kinkyti trisdešimts arklių 
i jėgos išjudinti šiuos milži
nus iš vietos. Šių dynų 

; transportacija buvo beveik 
; neįmanoma. Tad čia pat 
; tėvas ir aš nutarėme pas- 
i tatyti konservų fabriką
(nors bolševikai į tai pro
testavo ir mus kapitalis- medkirčius

lose ir saliūnuose. Jis buvo ^ma ^abvum4
naudojamas visokioj gero 

produkcijoj
Tonsūrialinis menas (kir
pėjai - barberiai) pirmyn 
šuoliais pašoko. Barzda
skučiai teigė būk mano 
RADMUO bilijardu bolėse augščiau galvos; 
barzdą galėję želdinti. Bol- nys. kuriais jų 
ševikai net panaudojo šį 
mano Radmenį savo liežu- 
viuosna plaukams auginti.
(Tai atžagari 
Visada, kada 
geras daiktas 
rankosna, vis 
likviduotas 
lams).

Šis mano RADMUO buvo 
parduodamas statinėse, 
buteliuose ir gorčiuose. Jį 
buvo galima gauti bet ko
kiuose saizuose. Mat, atsi
žiūrima koks buvo reika
las.

Visa tai ką parašiau atsi
tiko kadai. Dabar mano 
RADMUO vėjais nuėjo, iš 
žmonių akių išėjo. Dalinai 
ir aš. Šiais laikais turime. 

Ir dar lupt gerai gavo. Ir viršprodukcijos, tiek _ 
pi oletarines demokratę bes j dar pilnas visokiu ne- 

’ (ypačiai Rusijoj), tiek pu-i 
blicistiškos mūsų Draugų J 
Proletarų gerbūties Rusi- į 

i joj, tiek propagandiško a-į 
kis apdumiančio plepalo ir

, spaudos laisvės (taip esą 
sako Rusijoj), kad mano 
RADMUO liko visai be ver-l nueina iki pilvui, o paskui 
tės. Nesurandu marketo. iki didžiųjų ir mažųjų žar- 
Gal dabar galiu ir lengviau nų, iš kurių kas atsilieka, 
atsikvėpti. | tampa išmesta.

Mano tėvas vėl kaip po-

nes tikrai da
bar liksiuos kapitalistų

vybės likvidaciją. Mat jis 
buvo Bolševi joj atosto
goms nuvykęs ir visą savo 
kapitalą su savim nusive
žė. Manęs gi nepasiklausė 
ir taip sau išdūmė į Rojų. 
Plikas, kaip delnas grįžo.

dar kartą many esanti sū
niška meilė paskatino tėvą 
gelbėti. Aš tuoj realizavau, 
kgd jei aš noriu likviduoti 
tėvo likvidaciją, reikalinga 
likviduoti man vėjinis 
RADMUO ant daugiau ek- 
spansyvinė komerciškos 
bazės. Aš ir tai padariau. 
Šis mano RADMUO radosi 

' pas visus, pradedant nuo

sutvėrimai! 
koks nors 
patenka jų 

ir vis lieka
saviems tiks-

valumų.
Virinimo sistema priima 

valgį ir jį perdirbus, per
duoda visam kūnui juomi 
naudotis. Iš. burnos valgis 
pasiekia gerklę, per kurią

VIII. Valstybe saugoja nuo 
perdidelio pasipelnymo

Gyvenime visuomet laimi galingesnis, ap
sukresnis, turtingesnis, drąsesnis žmogus. E- 
konomiją valdo kapitalas, teisingiau pasa
kius kapitalo turintieji žmonės. Kapitalistų 
tikslas “kuo mažiau įdėjus darbo, kuo pigiau 
ir greičiau pasiekti galimai geriausių rezul
tatų”. Tas reiškia, kad jo investuotas kapita
las į bet kokią produkcijos ar apyvartos for
mą būtų kuo rentabiliškiausias. Kapitalistų, 
fabrikantų interesai yra visai priešingi var
totojų interesams. Vartotojas nori kuo ge
riausią prekę nupirkti kuo pigiausiai. Bet 
jam sunku kovoti su daug tvirtesniais, labiau 
organizuotais kapitalistais, ypač ten sunku, 
kur nėra laisvos gamintojų konkurencijos, 
kur vyrauja ar monopolizmas, ar sindikaliz- 
mas ar kitas nenormalus ūkio rėžimas. Kur 
panašūs rėžimai įsigali, ten pirkėjai yra 
smarkiai išnaudojami, ypač nukenčia mažai 
uždirbą darbininkai ir mažažemiai, turį gau
sias šeimas. Tokiu nenormaliu ekonominio ir 
socialinio gyvenimo stoviu susirūpina ir 
valstybė, įvairiais būdais mėgina tuos nenor
malumus pašalinti, pav., steigia Kainų Tvar

kytojo Institucijas, remia kooperacines įmo
nes ir k.

Kainų tvarkytojo institucija. Kainų tvar
kytojas normuoja gaminių (produkcijos vei
kimo rezultato vienetų) ir prekių (reikmenų, 
tiekiamų jau vartotojams) kainas. Apskai
čiuojama, kiek atsieina pagaminamas viene
tas, uždedamas atitinkamas jam pelno nuo
šimtis ir neleidžiama brangiau virš tos nus
tatytos kainos parduoti. Sindikatai,’ kurie 
mėgina Kainų Tvarkytoją apeiti tiek gamy
bos išlaidų apskaičiavime, tiek pelno dydžiu, 
tiek rinkų normavimu ir nepatiekimu reika
laujamų firmų gaminių, yra smarkiai bau
džiami ir pagaliau nepaklausius visai išardo
mi (taip buvo Lietuvoje su Lietuvos tabako 
gaminimo ir pardavinėjimo bendrove s. a. a., 
panašiai suiikvidavo alaus sindikatą ir kitus).

Lietuvoje Kainų Tvarkytojui įsikišus. 1937 
m. alaus kainos buvo sumažintos net du ir 
tris kartus. Atskirai nustatomos kainos už 
kiek gali būti parduodama gamintojo - urmi
ninkui, urmininko — prekybininkui, prekybi
ninko — vartotojui, kuris irgi skirstomas pa
gal jc įmonės rūšį (I rūšies — stoties bufe
tas, kavinės — gali parduoti tą patį alų žy
miai brangiau, nes ten perka pasiturį žmo
nės; gi II ir III rūšies parduotuvės — barai —

parduoda daug pigiau, nes čia geria tik dar
bininkai, studentai ir k.). Panašiai Kainų 
Tvarkytojo nustatomos ir kitos plataus var
tojimo prekės.

Taip pat Kainų Tvar kytoją prižiūri, kad 
vartotojai nebūtų apgaudinėjami, patiekiant 
jiems Žemesnės kokybės prekes. Prekių ko
kybė jau nustatoma jas gaminant, nurodo
ma procentualiai, kiek kurios gaminamos 
medžiagos turi būti dedama — jei su tuo 
prasilenkiama, baudžiama. Vartotojas, įtaręs 
prekybininką falsifikuojant prekes, tuoj ga
li nupirktą vienetą patiekti Kainų Tvarkyto
jui cheminiai ištirti prekės sudėtį, ir jei ne
randama reikiamų nustatytų medžiagų ' <, 
gamintojas nubaudžiamas.

Remia kooperacines Įmones. Netiesioginė 
valstybės kova prieš išnaudotojus vyksta ko- 
operacinių Įmonių rėmimu. Kooperatyvų na
riai neturi pasipelnymo tikslo, bet tik savo 
nariams patiekti prekes kuo pigiausia kaina, 
dar prekes be tarpininko pigiau nupirkti, ne- 
uždėt pelno b (bet tik administracijos ir bu
to išlaidų b ) ir jas žymiai pigiau parduoti vi
suomenei. \ alstybė tokias pačių vartotojų į- 
mones atleidžia nuo mokesčių, duoda joms 
geresnėmis sąlygomis kreditų. Kur koopera

cija labiau paplitusi ten išvengiama neturtin
gųjų išnaudojimo.

Draudžia neteisingus pasipelnymus. Kiek
vienoje valstybėje atsiranda gudragalvių, ku
rie neteisingu būdu kitų sąskaiton nori pasi
pelnyti: kortavimu. azartiniais lošimais, 
klasta vimu parašų, neteisinga reklama, falsi
fikavimu ir kitais būdais. Tokie ir kiti nešva
rūs ir negarbingi bizniai, kaip išnaudojimas 
jaunų mergaičių, baltųjų vergių prekyba, y- 
ra įstatymais uždrausta. Įvairūs prasilošimai. 
apgavimai tik padidina nuskriaustųjų skai
čių, priveda juos prie skurdo ir net prie savi
žudybių.

Gi slapti moterų namai sugadina mergai
čių dorovę, sunaikina sveikatą, sugriauna jų 
visas ateities perspektyvas ir. nustojus tin
kamų grožio savybių ir visiškai susilpninus 
sveikatą, išvaromos gatvėn, tiesiog į žiaurius 
likimo nasrus. Griežta valstybės kova prieš 
tokį slaptą ir žalingą išnaudojimą gali šiek 
tiek sušvelninti šį klausimą, gi galutinai jo 
išsprendimas pareina nuo visuomenės dori
nio stovio, nuo visuomenės tuo klausimu nu
statymo ir atitinkamų žygių. Tik valstybė 
turėtų kuo gyviausiai prisidėti prie visuome
nės perauklėjimo šiuo klausimu.

(Bus daugiau)
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
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Šv. Pranciškaus parapi
jos choras yra nutaręs da
lyvauti Lietuvių Dienoje. 
Thompsone. liepos 4 d., ir 
Pasaulinėje Parodoj. New 
York. rugsėjo 10 d. Taigi 
dabar skubiai mokinasi 
skirtas dainas.

Be to, gegužės 21 d., šv. 
Pranciškaus parapijos 
svetainėje. turės šaunų 
koncertą.

V.-.---.-.-.’ -------- ,
t

Juozas Kasinskas <

Duonkepyklos koopera
tyvas gegužės 7 d., turėjo 
savo vakarienę. Žmonių 
buvo gražus pulkelis ir va
karą praleido gražioje 
nuotaikoje.

nę Sodaliečių vasarnamyj.
Palangoje darbai eina 

sklandžiai. Jos gražinimui 
visą sielą yra atsidavęs jos 
prižiūrėtojas p. Petras 
Raznauskas. Paežeryje iš
taisyta erdva vieta auto
mobiliams statyti. Šiaip Tė™ žodžiai
bus tinkama vieta net bolę statysite bažnyčias,
žaisti.

Pirmutinis Palangos a- gerus darbus, o jeigu neremsite 
tidarymo piknikas rengia- savo katalikiškos spaudos, vis- 
mas gegužės 30 d. 
parapijiečiai, kurie 
nėra matę Palangos po au
drai, rengiasi važiuoti ge
gužės 30 dieną. Aušrelė.

nąsias rėmėjų knygas. Tik "ei-Į f 9 T • ■ •
kia skirti auka su pilnu nuošir Į}lĮOlO 1 C J-jlCtllVOlC
durnu, su artimo meile. Juk ži-Į 1 .J J

šiandien visas mūsų i
nuo mūsų

---

iižrašvta

Ine. Įj
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį;!

602 Washington Blvd. į
f

Telephone Plaza 8595 į 
kalų. S

BALTIMORE. Md.

Limosinai dčl visoku nei

Deakonas Jonas Padvai- 
skas bus Įšventintas i ku
nigus birželio 3 d. Pirmą
sias iškilmingas mišias at
našaus savo 
Pranciškaus 
bažnyčioje. 
11:30. Jis 
Springfieldo 
šv. Marijos
Baltimore, Md.

Gegužes 3O-ta
t? <■

parapijos šv. 
parapijos 

birželio 4 d., 
mokinosi iš 

vyskupijos 
seminarijoje.

SUFFOLK
D0WNS

BABAR IKI LIEPOS 22

Kasdien Dvigubos

Įžanga s : taksais

Ciubhouse $1.50—8

Lenktynių Laikas 

tynės 2:15

Sėdynės 99c. 

lenktynės kasdien

Gegužės mėnesio atosto
gų savaitėje, kada vaiku
čiai laisvi nuo pamokų, 
mūsiškai parapijos vaikai 
pasinaudojo proga ir Pa
langoje turėjo tikrai “good 
time”. Tik dėl šalto oro ir 
vėlyvo pavasario negalėjo 
maudytis. Buvo apsigvve-

— Pr. Čepėnas. A. Sirutytė — 
Čepėnienė. Jis turi 1064 pusla
pius. Popieriniais viršeliais kai
na S3.00: gerais audeklo apda
rais — $3.75.

Užsakymus su money orderiu 
siųskite:

“Darbininkas”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Ii
• nai. kad
į veikimas priklauso 
katalikiškos spaudos. Ar neat-: _________
meni, kaip vieną kartą čia kai- Breslaujos apskr. — 
bėjo ir net mačiau užrašyta -jg nepatvirtintas seniū- 

kad i/’ki—1 nas- Šiy metų pradžioje 
i • mo-\ as. Pelekų seniūnijoje buvo iš- 

rinktas semunu iš Miliūnų 
sodžiaus lietuvis M. Van- 
savičius. Tačiau apskrities 
Storasta jo nepatvirtino. 
Šį mėnesį įvyko antri se
niūno rinkimai. Dabar jau 
išrinktas lenkas A. Truka- 
nas.

Kaip kitais metais, taip 
ir šiemet Miliūnų sodžiuje 
išplatinta yra nemaža lie
tuviškų kalendorių 
tuviškų laikraščių.

Miliūnai
Ir

I

Dabar kas pražus..." Matai Barbute, 
dar ’r Popiežius pastatė katalikiš

kos spaudos rėmimą vienoje iš 
pirmųjų labdarybės reikalų..

Barbutė susidūmojo ir nuti
lo. mano gi ausis pradėjo pa
mažėl tolti nuo tos vietos ir ma
niau kuogreičiausiai nepastebi
mas pranykti nakties glūdumoj.
Bet staiga prabilo Barbutė ir 
sako:

Storasta pasakė pritaikin
tą kalbą, paaiškindamas 
seniūnų pareigas ir jų už
davinius visų gyventojų 
atžvilgiu. Be to, Storasta
pranešė, kad šiemet seniu- ’ 
nai turėsią 4 dienų kursus, I 
kuriuos suorganizuosianti 
apskrities storastija Varė
noje ar Valkininke.

Iš naujai prisaikdintų 22 
seniūnų ir jų pavaduotojų 
du yra lenkai, vienas žy
das ir 19 lietuvių.

buvau
vieną

Pereitą sekmadieni, 
nuvykęs j Montello. pas 
kitą veikėją ir gerokai pavėla
vau. Eidamas Ames gatve nu- 
girdaus dviejų moterėlių šneką.
— Pasakyk man Barbute, kiek 

gi reiktų duoti dovanoms 
menamos krikštyti

i

ir

Susipažinkite Su Jėzaus 
Kristaus Gyvenimu Ir Jo 

Darbais
Įsigykite

Vyskupo P. Bučio, MIC. 
parašytą knygą — “Jėzus 
Kristus”. Knyga didelio 
formato ir turi 509 pusla-

į pius, audeklo geruose ap
daruose, kaina $2.50.

Šioje knygoje labai aiš
kiai ir lengva kalba apra
šyta Kristaus gyvenimas ir 
jo nuveiktieji darbai. Tu
rėtų šią knygą įsigyti kiek
vienas katalikas. Jų galite 
gauti “Darbininko” admi-

Žodynai - Dictionaries
ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS

ŽODYNAS. A. Herlito. 399 pus
lapių. 
S2.25.
$3.00.
dynas

* TARPTAUTINIŲ
— ŽODYNAS, surengė K. Boruta ’nistracijoje,

popieriniais apdarais — 
gerais audeklo apdarais 

Dabartiniu laiku šis žo- 
skaitomas geriausiu.

ŽODŽIŲ

— Turiu gerą sumanymą, ži
nai. aš pažįstu tą patį žmogų, 
kuris tą mašiną operuoja ir jis 

'tikrai būna gegužės 30 d., per, 
dėl LDS Naujos Anglijos Apskričio 

“Darbinin- i GEGUŽINĘ. Romuvos parke, 
ko” naujos mašinos, būnant kū- Tai aš jam ant ausies pasakysiu, 
ma ? — klausė Barbutė Mari jo-; kad noriu tapti viena iš dauge- 
nos | lio porų kūmų ir prižadėsiu ma-
— Na. čia reikia apskaityti. no dovaną...

Jeigu eini į kūmas pas savo ge-! Įgnybau į mano ranką, many- 
rą pažįstamą ar tolimą gimi- damas, kad tai sapnas, bet sū
naitį ar nors tik draugę, tai žiū- skaudo, tai tikrai pamaniau y- 
rėk išlekia mažiausiai dešimkė, jra žmonių, kuriems rūpi kata- 

skūpiai dovanas ūkiški reikalai ir lietuviški pa
rengimai. Jeigu atsirastų daug 
tokių geraširdžių, kurie norėtų 
patylomis pašnabždėti, kad štai 
ir mane įtrauk į skaitlių tų iš
rinktų kūmų, (o kiekvienas 
žmogus gali tik pats save išsi
rinkti i. tai mūsų darbas būtų 
didžiai sėkmingas ir vaisiai iš 

veikimo šimteriopai

Valkininkas

Tai jau labai . —------ - (
rengiant. O jei nori būti duos- 
nesnė. tai jau penkiolikinė. kad 
ne loska. Gi jei nori būti spor
tas. tai jau dvidešimtpenkinė, 
kaip Z (zetl. Štai tau pavyz-. 
džiai ir galima pasiskirti, kuris 

‘apgintų tavo honorą.
— Bet. širdele, ar nebūtų per- 

didelės dovanos? Man. rodos, to mūsų 
užtektų penkinės. Va dabar ma- didesni, 
žai dirbu ir tie pinigai, kaip' Gal ir negerai, kad aš tą pa- 
vanduo plaukia iš rankų. Nega- slaptį Barbutės išdaviau, bet ji 

Įliu nei ant knygutės užrašyti, man tikrai atleis. Mat. reporte- 
i kad mūrinė kokį nuošimtį po ris tai toks sutvėrimas, ką nu- 
’ metų užrašytų. girdo, tą ir parašė. Vieną pata-

lausimu visur ir visi diskusuoja.l _  jr penkjnė geriau kaip nie- rimą reporteris turėtų, būtent.

Tiesos Žodis Apie Ispaniją
Sulietuvino L'DARNIKAS

Ka tik išėjo š spaudos labai idomi 32 pusi, brošiū
ra “TIESOS ŽODIS APIE ISPANIJĄ", šioje brošiūro
je labai aiškiai paduoda Ispanijos civilio karo pradžios 
priežastis, karo eigą ir tt. šią brošiūrą turėtų Įsigyti 
kiekvienas, nes Ispanijos civilio karo klausimas yra ak -: 
tualus - gyvas. Tuo kl 
Knygutės kaina tik 10c. Imant nemažiau 50 egz. duoda-j ko _ aiškino toliau Marijona— 
me 50G nuolaidos. 'bet Barbute tu

Užsakymus su money orderiu siųskite:

DARBININKAS ; I

366 \V. Broadvvay, So. Boston, Mass. į

vaikų nei bėdų 
nešti. Kas tau 
šimtinė reiktų 
katalikiškai spaudai

jok vienišė, nei 
tau neteko pa
reiškia. kad ir 
gražiam tikslui, 

paaukoti,
o tas tavo vardą įrašys į amži-

nėra reikalo būtinai matyti tik 
mašinos operatorių, kad jam 
pasakyti ant ausies apie savo 
gerą širdį, galima tai padaryti 
per savo kleboną ar vikarą, per 
LDS kuopų narius, ar per bet 
kurį “Darbininko” štabo narį... i

Viln.-Trakų apskr. ■ 
Buvo seniūnų priesaika. I- 
ki šiol Valkininko valsčiu
je buvo 15 seniūnijų. Da
bar jau yra 21. Naujai su
darytos 6 seniūnijos yra 
šios, šarkiškių. Bartelių, 
Vaitakarčmio, Kalvių, Pir
čiupiu ir Gelūnų.

Neseniai visose seniūni
jose buvo seniūnų rinki
mai. Kai kuriuos seniūnus 
ir jų pavaduotojus apskri
ties Storasta jau patvirti
no. kiti dar laukia...

Balandžio 3 dieną Valki
ninke buvo naujai sudary
tų seniūnijų seniūnų, jų ir 
kitų seniūnų pavaduotojų 
priesaika. Buvo prisiekdin
ta 22 žmonės — 8 seniūnai 
ir 14 seniūnų pavaduotojų. 
Juos prisiekdino atvažia
vęs Vilniaus - Trakų aps
krities Storasta. Ta proga

Seimininkių Dėmesiui
Jei nori būti gera šeiminir.kė-virėja, tai tuojau 

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

“DARBININKAS”
3G6 West Rroadtvay. South Boston, Mass.

• v

Draugijų Valdybų Adresai

I

.Jie visi maloniai patarnaus iri 
praneš LDS Centrui apie visus 
jūsų pažadus.

Tad lig laimingo pasimatymo 
Romuvos parke, gegužės 30-tą. 

į Raporteris.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

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

564 E. Broadvvay. So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt — Ona Ivaškienė.

4 40 E. Sixth St.. So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,

4115 Washington St.. Roslindale, 
Tel. Farkvvay 0558-W

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

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

Kasos GI.- Marijona Aukštikalnien®,
111 H St.. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą tita minką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnvtinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas. Juozas Svagždys, 
601 6* h St.. So. Boston. Mass.

Vice-Pirm. Albinas P. Nevieni.
16 \Vinfield St., So. Boston. Mass.

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. 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
čia nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos'salėj, 4W? 
E. 7th St, So. Boston, Mass
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VIETINĖS ŽINIOS]
tencijai. Vakare įvyks pa 
maldos. Po to bus prakti 
ka teatro “Klaidų Pinklė 
se .

i

F Kori Pagreitinti Naturaliza 
ei jos Peticijos išklausymą

GRABORIAI

ŽINUTĖS kunigų, vyskupui tarnavo: 
kun. J. švagždys, kun. P. 
J. Juškaitis, kun. F. Nor- 
butas, kun. J. Plevokas, 
kun. A. Baltrušiūnas ir 
klierikai Jėzuitai Jakima
vičius, Jomantas ir Jeske- 
vičius.

Dalyvavo Lietuvos Paviljono 
Atidaryme

Geg. 13 d., Šv. Petro par. 
bažnyčioje, 7:30 vai. ryte, 
mažųjų vaikelių pusšimtis 
išklausė šv. mišių ir pirmą 
kartą priėmė Šv. Komuni
ją. 10:30 vai. ryte, pusant
ro šimto jaunimo priėmė 
nuo J. Eks. Vyskupo T. A. 
Emmett Sutvirtinimo Sa
kramentą. Abiem iškil
mėm vaikučius ir jauni
mą prirengė Seselės Mo
kytojos iš Cambridge, kun. 
K. Jenkaus vadovybėje. 
Mažyčiai turėjo ir bendrus 
pusryčius. Apart vietinių į Kūmai buvo' Viktoras Ber-

| notas ir Veronika Kučins
kaitė.

i
i Sekmadienį, ėjo prie Sa
kramentų Vyčiai, Sodalie- 
tės, choras, Moterų Sąjun
gos kuopa ir daugybė žmo
nių neorganizuotų. Po 9:30 
valandos šv. mišių vyčiai 
turėjo metinį Bankietą, ir 
nusiėmė paveikslus. Vaka
re Vyčiai turėjo parengi
mą pagerbti motinas. Di
džiulė žmonių minia, eida- 

'ma namon, sudėjo Klaipė
dos pabėgėliams kelioliką 

i dolerių.

4 valandą tą dieną tapo 
pakrikštyta duktė Alberto 
ir Suzanos (Stankiūtės) 
Salachi vardu Magdalena. 
Jurgis Stankus buvo kū
mas, Alena Rugienė kūma.

Taipgi tapo pakrikštytas 
Antanas Antano - Irenos 

į (Krauzaitės) Kučins k ų.

Pereitą penktadienį, geg. 
12 d. vakare buvo išvykęs I 
į New Yorką p. Jonas 
Rumba, “Darbininko” In- 
tertype operatorius ir LDS 
N. A. Apskričio pirminin
kas. Šeštadienį ir sekma
dienį dalyvavo Pasaulinė
je Parodoje ir Lietuvos 
Paviljono atidaryme. Grį-! 
žo į namus sekmadienio, 
naktį.

■

/

f
NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai. Jie 

turi air conditioned — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 
juose yra įrengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 
yra ruimingas, didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų $839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininka — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

Gyvenu

Kuogrci-

r

DAKTARAI
• >4 «

nuo

Lietuvis* Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Bušai | Romuvos Parką
—

Iš South Bostono į LDS 
Naujos Anglijos Apskričio 
Gegužinę, kuri įvyks ge-j 
gūžės 30 d., š. m., Romu-I 
vos parke, busai išeis nuo 
“Darbininko”, kampas E 
ir Broadway, So. Boston, 
Mass., 11:30 vai. dieną. Bi
lieto kaina į abi pusi 75c.

Kviečiami visi iš anksto 
įsigyti busų tikietus. Rap.

Boston Street Garage
119 Boston St., Dorchester, Mass

TEL. GEN 9296
^8^

Tel. TROvvbridge 6330.

JohnRepshts, M.D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Innian arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

S. Baraseyiaus Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ CRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO BOSTON. MASS 
Tei SOL Joston 2590

Gyven. vieta. 838 Dorchester a ve. 
TeL COLumbia 2537.

Joseph V/. Casper 
i Kasperos 

laidotuvių direktorius 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 Easi Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Nakų. 
Residence: 198 M St.. So. Eoston 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Klausimas
Jung. Valstybėse nuo 1908 
m. Bet tik neseniai nuta
riau prašyti pilietystės po
pierų. Mano pirmos popie
ros jau virš penkių metų 
senumo. Ar yra galima 
kaip nors pagreitinti mano 
išklausymą, kad as galė
čiau kuogreičiausia' gauti 
antras popieras? Mūsų fa- 
brikoje atstato visus nepi- 
liečius, ir todėl man pilie
tybės popieros yra būtinai 
reikalingos. Be darbo ne
galiu gyventi.

Atsakymas
čiausia paduok prašymą 
antroms popieroms (pilie
tybės popieroms), bet ne
žinome jokio būdo, pagal 
kurį išklausymas gali būti 
pagreitintas. New Yorko 
aplikantas tur laukti nuo 
6 iki 8 mėnesių pakol jį pa
šaukia egzaminui, ir kuo
met peticija jau paduota, 
jis turi laukti apie 90 dienų 
prieš paskutinį išklausy
mą. Tai yra beveik metas 
laiko. Pilietybės prašyto
jai, ypatingai seni, šios ša-j 
lies gyventojai, klysta jei
gu mano, kad natūralizaci
jos viršininkai kreips ypa
tingos svarbos į jų ilgą iš
buvimą šioje šalyje.

Dabar natūralizacijos 
viršininkai pradeda many- 

gyvento- 
jams reikėjo seniai tapti 

FLIS.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir r.aktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBUC
Tel. ŠOU Boston 0315
Tel. ŠOU Boston 2609

Brockerfs Brewing Co. Ine., 
Serininkų Bankietas Pavyko

Sekmadienį, gegužės 14 
d., Alb. Algermono salėje, 
W. Broadway, So. Bostone 
Brockert’s Brewing Co. 
Ine. šėrininkų iniciatyva 
buvo suruoštas bankietas, 
kuriame dalyvavo nemažai 
biznierių ir keliolika pro- 
fesijonalų. Į garbės sve
čius buvo pakviesti Bro- 
ckerts Brewing Co. Ine., iš 
Worcester, Mass. prezi
dentas Antanas Pinkevi- 
čius ir Cremo Brewing Co. 
iš New Britain, Conn. Jo
nas Strikulskis. Vakarą a- 
tidarė James Smigias. To- 
astmasteriu buvo p. Min- 
kus.

Šeimininkavo ponios: 
V. Ulevičienė, S. Smiglie- 
nė, J. Savickienė, p. Patac- 
kienė, p. Balukonienė ir p. 
Strakauskienė. Rap.

Ateivis Reikalavo Paliuosa-1 
rimo 191/m.

Edw. V. Wsrabow
(VVRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 Wash:ngton St.,
NORVVOOD, MASS 
Tei. Norvvood 1503

Brocktono Office
24 Fięld St.

Tel. Brockton 200t>

, negaliu rasti ir ketinu grįž- 
: ti į Lietuvą. Ar aš pame
čiau Lietuvos pilietybę ? Ar 
man sunku būtų išvažiuoti 
iš Jung. Valstybių?

Atsakymas — Pirmos po
pieros nepadaro Tamstos*' h seniems 
šios šalies piliečiu, ir nea
tima senos pilietybės. Jun
gtinių Valstybių valdžia 
nesulaiko tamstos nuo iš
važiavimo. Pirm taus persi
tikrink, kad senas pas pur
tąs būtų tvarkoj, arba ar 
gali gauti naują pasportą 
nuo valdžios, kuriai pri
klauso tavo ištikimumas.

FLIS.

Tą dieną tapo pakrikšty
ti šie mažyčiai:

Marijona - Ona Simono- 
Onos (Jakubauskaitės) A- 
liukonių. Krikštatėviai bu
vo Vincentas Aliukonis ir 
Alena Jakubauskaitė.

Juozapas Edvardas Juo
zapo - Liudovikos (Kali- 
kauskaitės) Pusčių. Kū
mai buvo Juozas Gudukas 
ir Alberta Kalikauskaitė.

Juozapas Edvardas Juo
zapo - Liudovikos (Kali- 
kauskaitės) Pusčių. Kū
mai buvo Juozas Gudukas 
ir Alberta Kalikauskaitė.

Vincentas Robertas Vin- 
i cento - Severinos (Trečio- 
i kaitės) Kudirkų. Kūmas 
buvo Stasys Beleskas, kū
ma — Pranciška Matulytė.

Albertas sūnus Alberto- 
Alenos Petrulių. Kūmais 
buvo tėvo brolis Salvatore 

j ir Albina Bartuskiūtė.

IŠSIRENDAVOJA “Darbinin
ko” name, 366 W. Broadvvay, So. 
Bostone, 5 didelių kambarių fia
las su šilima, janitoriaus patar
navimu ir kitais parankumais. 
Kambariai šviesūs. Kaina tik 
$30.00 į menesį. Atsišaukite į 
“Darbininko” administraciją.

Pirmos

piliečiais.

MEDUS ĮVAIRŪS SKELBIMAI

PARSIDUODA 7 šeimynų na
mas, Chelsea. Namas geroje pa
dėtyje. Geros įeigos. Pardavimo 
priežastis — liga. Telefonuoki- 
te Gar — 7981. (16-19-23)
——i

PARSIDUODA dviejų šeimy
nų namas po 6 kambarius su vi
sais “improvements”. Namas 
randasi 41 Wood Avė., Matta- 
pan, Mass. netoli nuo gatveka- 
rių linijos. Tyras oras. Parduo
dame labai pigiai. Atsišaukite 
pas J. Levon, 58 Conley Rd., A- 
von. Mass. (-16)

CHORO DARBUOTĖ

PARSIDUODA Farma už 
$3,300.00, 80 akerių, gyvenamas 
namas, ir kiti ūkiški geri namai. 
2 arkliai, 7 gyvuliai, vištos, 
kiaulė 200 svarų. įrankiai, ja
vai, baldai, pečius. Našlė savi
ninkė turi parduoti tuojau. Dė
lei informacijų rašykite: Mr. 
Douglas, Fort Plain, N. Y..

(12-16-19)

Tą pačią dieną po pietų 
2:30, bažnyčioje, su apei
gomis, ir salėje, su gražia 

• programėle, įvyko viešas 
sekmadieninės mokyklos 
užbaigimas. 26 mergaitės 

I ir bernaičiai priėmė diplo- 
; mas. Dalyvavo apie pora 
| šimtų žmonių.
j ——

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadway.

I

Tą popietį, pas Povilą 
Bušmaną, Adams St., įvy
ko Seserų Kazimieriečių 
naudai kortavimas. Žmo
nių susirinko apie pusant
ro šimto.

Geg. 16 d., 7:30 vai. va
karą, įvyks Federacijos 
skyriaus svarbus susirin
kimas. Draugijų atstovai 
kviečiami susirinkti.

GELBĖK

SAVO

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

Prisiųskit vardą ir adresą, mes 
prisiusime daugiau informacijų.
ALEXANDER’S CO.

412 W. BROADVVAY, 
. SO BOSTON, MASS.

Geg. 17 d., 7:30 vai. vak., 
; Šv. Petro So. Bostono lie
tuvių par. bažnyčioje į- 

ivyks gegužės mėnesio pa
maldos, ir klausomos išpa
žintys prieš šeštines.

|
• Juozas M. Dilis
i

Laikrodininkas
j Parduodu įyairiausios rūšies
♦ 
i 
t 
» 
ti 
: 
i

Grynas bičių medus, ku
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gelių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi. įsigyk kvortą, me
daus ir gerk ji su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadvvay, So. Bos- 
ten, Mass.

Klausimas — Išsiėmiau 
pirmas popieras 1913 m., i 
bet niekad neprašiau an
trų popierų. Raipo ateivis 
aš reikalavau paliuosavi- 
mo nuo armijos pasaulinio 
karo laiku. Ar man pirmos 
popieros vis geros? Ar 
rnan bus sunku tapti Ame
rikos piliečiu.

Atsakymas
popieros yra legališkos tik 

(per septynis metus ir taip 
Į tamstos pirmos popieros 
išsibaigė 1920 m. Per kiek 
metų po pasaulinio karo 
teismai šioje šalyje atsakė 
pilietybę ateiviams, kurie 
reikalavo paliuosavimo 
nuo militariškos tarnybos. 
Bet šiandien teismai taip 
nedaro. Nesulaiko piliety
bės dėl tos priežasties. Pa
tariame iš naujo išimti 
pirmas popieras ir sekti 
paprastą būdą tapti šios 
šalies piliečiu.

!

Pereitą penktadienį įvy
ko Šv. Petro par. choro 
mėnesinis susirinkimas. 
Organizacijos klausimai, 
vedami naujo pirm. Klepo- 
nio, sklandžiai išrišti.

Nutarta dainuoti parapi
jos piknike ir taipgi Lietu
vių dienoje Thompsone. 
Kad padidinti kasą, nutar
ta rengti “Whist party” ir 
šokius par. salėje, 492 E. 
7th St., gegužės 22 dieną. 
Įžanga tik 25 centai.

Taipgi nutarta ruoštis 
prie didelės operetės, kuri 
bus išpildyta So. Boston 
High School auditorijoj 
per du vakaru rugsėjo 24 
ir 25.

Choras vasaros metu lai- 
j kys pratybas kiekvieną an
tradienį ir penktadienį, 
Septintos gatvės salėje.

Buvęs.

Pirmų Popierų Savininkas 
Vis Yra Ateivis

au/.-
ainius ir sidabrinius daiktus

W. LYHH, MASS.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
save skelbimais remia 
‘Darbininką”.

Taipgi ir pataisau

'.66 WEST BROAD'JVAv
So Boston. Mass

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 
skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma- 
omai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke"

Povilas Sustenąs
48 CRESCENT AVENUE 
Telephone COLumbia 67CL 

29 SAVI.” HILL AVENUE 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
91S E. BROADVVAY.

Tei. SOUtr, Boston 9367 
Pristatau ICE CP.EAIL) ir užk<= 

Ižius piknikams ir visokiems 
parengimams.

i

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengčjas. 
Sodewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6 9 12 mėnesių išsimokė j imu

rURJ 25 METŲ PATYRIMU 
Taiso ir stato kaminus 

Geras Darbas — Kainos 2em<w 

324 E St., So. Boston.
TEL ŠOU 1452

\pskaltbuvimai ir patarimai dys*

i
iI

Klausimas — Turiu 
mas popieras. Darbo

Parduoda Overglobe ir kitų tšdir- 
byžčių čevcrykus: vyrams 

moterims ir vaikams.

Pefefs Boston St. Garage 
ir Gasoline Station

119 Boston St., 
DORCHESTER

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojanti 

automobilius ir trokus
Peter Pilvinis. Sav

Sena Apynių Pristatymo Metodą Pakeičiama Moderniška

Perkins Markei
P. Baltrušiunas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadvvay. Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

Pechell Shoe Store
■UOZAS PEČIULIS. Savininką.

447 Broadvvay, Sg Boston

i I 
i

Kun. J. A. O’Rourke, kle-' 
bonas Šv. Patriko bažny
čios, 484 Summer St., W.! 
Lynn, Mass. rūpinasi lietu-į 
viais katalikais. Kad visi Haffenreffer & Co., Ine. Jamaica Plain, Boston, Pickwick Ale darytojai var- 
jie prieitų Velykinės, jis to ja naują metodą pristatymui selyklo ir apynių, naudodami astuonių ir pusės 
kviečia iš So. Bostono lie-ftonų troką. kuris yra specialiai Holly Pneumatic System New Yorke padaryti. Šie 
tuvį kunigą. Tad penkta-;trokai kiekvieną dieną važiuoja į freight yard ir pristato selyklą ir apynius Haf- 

ifenreffer alaus varykloms. Miežių selyklas yra pristatomas specialiai insuliuota- 
me sunkvežime. Javai dėl selyklo yra specialiai sukraunami tam tikrais mechaniš
kais įrengimais ir paskui dideliais fenais yra išpučiami į tam tikrus aruodus. 
Haffenreffers selyklo aruodai talpina virš 14,200,000 svarų selyklo alaus padary
mui. Skelb. 1

dienį, geg. 19 d., 7 vai. va
kare tesusirenka visi 

lietuviai

Geg. 18 d., yra Kristaus 
į Dangų Žengimo šventė. 
Šv. Petro par. bažnyčioje 
Šv. Mišios bus laikomos
valandomis: 5—6—7—8 ir Westlynniečiai 
9. Paskutinės bus Gyvojo katalikai atlikti Šv. išpa- 

; Rožančiaus draugijos in-'žintį.
I

•Ir j

į Qucen Ann Laundry, foc
< 7—9 Eiiery St.,
į So. Boston, Mass.
į Tel. ŠOU 2939
% Jei norite, kad Jūsų drabužiai

L
 būtų švariai išplauti, 

paveskite šį darbą mums.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-■-.-.-.-.-.-.-.'.'-■•'i'

i
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Antradienis. Gegužės 16. 1939

Žinios Is Lietuvos Lietuvos Kariuomenės Vadų
Pakeitimai

k L Kanauninkas Leonas j b“™ vadinamos moktyojų 
įdienos. Suvažiavimui kal- 
i bas pasakė ministras pir- 
i mininkas gen. Černius ir 

Kan. L. Spakevičius gimė i švietimo ministras Dr. L. 
mėn. Bistras. Mokytojai pasvar- 

Saločiu parapijoje. eilę klausimų, liečian
čių mokytojų darbo sąly
gas bei pareigas. Mokyto
jai dėl dabartinės tarptau
tinės ir Lietuvos nadėties 
priėmė tokį nutarimą:

“šiuo laiku, kada teisės 
ir gerų žmonijos papročių 
nebepakanka tautų laisvei 

įgarantuiti ir apsaugoti, 
kada netikėtas ir staigus 
priešų įsiveržimas taikin
gą ir ramią tautą gali pri
versti griebtis ginklo savo 
laisvei ir kultūrai ginti, 
lietuvis mokvtojas, supras
damas ir jausdamas savo 
pareigas tėvynei, laisva va
lia ir patrioto sąžine pasi
ryžo didžiąją savo energi
jos ir pastangų dalį paskir
ti atspariam ir atkakliam 
lietuviui kovotojui ugdyti.

Siekdamas šio tikslo, lie
tuvis mokytojas savo dar
bą taip tvarkys, kad pa-

Spakevičius

1875 metų lapkričio
15 d. .
Mokslus ėjo Panevėžio re
alinėje Mokykloje (1886— 
1898). Kunigystės šventi
mus gavo 1898 metų gegu
žės mėn. 30 d. Buvo vikaru 
prie Kauno šv. Trejybės 
(1898 — 1902). Dusetų 
(1902 — 1906) ir Kvėdar
nos (1906 — 1908) bažny
čių. 1908 m. buvo paskirtas 
Žaiginio kuratu ir ten iš
buvo iki 1915 m. Tais me
tais vokiečių okupacinės 
valdžios buvo ištremtas į 
konsent racijos stovyklą
Vokietijoje. Ten išbuvo aš
tuonis mėnesius. Grįžęs į 
Lietuvą. 1916 m. buvo pa
skirtas Paįstrio kuratu. o 
1918 m. perkeltas klebonu 
į Kavarską. 1920 m. pakel
tas į Ukmergės dekanato 
delčanus. 1930 m. persikėlė 
klebonauti į Ukmergę. Tų ruoštų tautai jaunuomenę 
metu pabaigoje pakeltas į ,
garbės kanauninkus. Mirė >?• dr^s'a lr Stingą, stip- 
1939 metų kovo mėn. oi d. 
Karaliaučiuje, kur nuva
žiavęs buvo gydytis. Palai
dotas Ukmergės parapijos 
bažnyčios šventoriuje ba
landžio mėn. 4 d. Daug nu
sipelnė gražiai atstatyda
mas karo bemaž sugriautą 
Kavarsko bažnyčią ir žy
miai padidindamas ir iš
puošdamas Ukmergės pa
rapijos bažnyčią. Reouies- 
cat in pace.

metų pabaigoje pakeltas j taip drausmingą, tvirtava-i

rią ir atsparią dvasiniai ir 
fiziniai, jau įpratusią var
toti ginklą ir pasiryžusią 
be atodairos ir apskaičiavi
mų kovoti už savo tautos 
laisvę, tiesą ir gėrį.

Tatai pareikšdamas lie
tuvis mokytojas kviečia 
visus lietuvius, ypač savo 
auklėtinių tėvus, šia parei
ga atliekant jam pritarti ir 
padėti”.

DIDELIS GAISRAS 
ŠIAULIUOSE

aktu 
štabo

Resp. Prezidento 
buvęs kariuomenės 
viršininkas brig. gen. J. 
Černius ir buv. Karo mo
kyklos virš. brig. gen. Sku
čas jų prašymais paleisti į 
atsargą.

Kariuomenės štabo virši
ninku paskirtas buv. I pūst, 
dizivijos vadas div. gen. 

j Stasys Pundzevičius. Jo 
vieton paskirtas buv. pėst. 
inspektorius brig. gen. 
Vincas Vitkauskas, o pėst. 
insp. paskirtas buv. 3-čio 
pėst. pulko vadas gen. št. 
pulk. Viktoras Giedrys.

Karo mokyklos viršinin
ku paskirtas buv. 4-to arti
lerijos pulko vadas gen. št. 
pulk. Jonas Juodišius. 3- 
čio pėst. pulko vadu pas- 

i kirtas buv. 7-to pėst. pulko 
vadas pulk. Petras Genys, 
o 7-to pėst. pulko vadu pa
skirtas buv. 6-to pėst. pul
ko vadas gen. št. pulk. An
tanas Breimelis. 1-mo gu- 
sarų pulko vadu paskirtas 
kavai, št. virš. gen. št. pul
kininkas Izidorius Kriau- 
naitis. Kavalerijos št. vir
šininku paskirtas buv. 2-jo 
ulonų pulko vadas gen. št. 
pulk. Povilas Žilys.

Karo mokyklos artileri
jos grupės vadu paskirtas 

i pulk. Jackus Banys. 4-to 
artilerijos pulko vadu pas- 

i kirtas pulk. Įeit. Vladas 
Sidzikauskas.

Buv. vidaus reikalų mi- 
nisteris pulk. Silvestras 
Leonas paleistas į atsargą.

2-rojo ulonų pulko vado 
pareigas eiti paskirtas pul
kininkas Kazys Labutis.

i

Vilnijos dramaturgas Juozas
Kanopka. VDV.

į
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Žmonės Gaudo Išdavikus

Viesulas Sugriovė Trobas

Alsėdžiai, Telšių apsk.— 
Šiomis dienomis Alsėdžių 
apylinkėje siautė 
smarkus viesulas, 
padarė labai didelius nuo- mą sporto aikštėje, 
stolius. Miškuose išlaužy
ta daug spygliuočių mede
lių. Silpnesni trobesiai bai
saus viesulo neišlaikydami 
lūžo. Sugriauta: Žvirblai
čių kaime J. Bubelės tvar
tas, ir Alsėdžių miestelyje 
L. Jundulo gyvenamasis 
namas.

Atsišaukimas Į Sportininkus
Kiekvieną metą Lietuvių Naujosios Anglijos me- 

labai tiniame išvažiavime visi mūsų jaunieji sportininkai tu- 
kuris ri progą parodyti savo miklumą, greitumą ir sumanu-

Pilniausiai tikimės, kad mūsų kolonijų gabieji 
sporto mėgėjai dalyvaus šiame išvažiavime ir bandys 
atnešti savo kolonijai garbę ir apgarsinimą.

Marianapolio Kolegijos Sporto sekcijos lavintojai 
veda visą šį reikalą. Tad visi sporto mėgėjai susirašy
kite su šia Komisija ir stenkitės pasirodyti tą dieną 
kaipo skaitlinga ir energinga grupė jaunuolių, kurie 
puošia ŠĮ metini mūsų išvažiavimą.

I

I
i 
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Velykos Provincijoje

Šiemet Velykos kai kur 
buvo visai pavasariškos, y- 
pač Suvalkų krašte. Čia 
buvo matyti ištisai žaliuo
jant rugius, susprogus me
džius, sužydus žibuokles. 
Tuo pačiu metu Šiaurės 
rytų Lietuvoje, ypač apie 
Zarasus, dar buvo apsčiai 
sniego, ežerų paviršių den
gė storas ledo sluoksnis. 
Per Velykas iš Kauno į 
provinciją buvo išvykę a-

Iš Šakių apskrities pra
neša, kad nesenai pas ūki
ninkus lankėsi kažkoki du 
tipai, kurie įkalbinėjo žmo
nes dėtis prie svetimos val
stybės ir tam tikslui rinko 
parašus. Ūkininkai tuos ti
pus suėmė ir perdavė poli
cijai.

Tokių agitatorių buvo ir pie 10.000 kauniečių. Tiek 
pirmiau ir jiems net pavy-; Kaune, tiek provincijoj gy- 
ko keletą nesusipratėlių ū- ‘ ventojai su susidomėjimu 
kininkų sumedžioti, bet sekė per radiją pranešimus 
dabar, kai atėjo nauja vai- apie paskutiniuosius Eu- 

ūpas ropos įvykius: Albanijos 
užėmimą, Lenkų - Vokie
čių santykius ir kitus klau-

Kaunas, gegužės 9 d. — Simus.
Netekus Klaipėdos Kraš- Kaime labai didelis susi- 
to, Zarasuose steigiama domėjimas nauja vyriau- i 
skandymo mokykla. Pir- sybe, kuriai reiškia daug 
miau tokia mokykla buvo simpatijų įvairių nusista- 
Nidoje. ! tymų žmones.

džia, suvalkiečių 
griežtai pasikeitė.

KUN. P. V. STRAKAUSKAS
ir visa valdyba.

Lietuvių Dienos Reikalai
Sekmadieni, balandžio 23 d., 3 vai. po pietų, “Dar

bininko” kambariuose, 366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. Įvyko Lietuvių Dienos reikalais susirinkimas, 
kuriame buvo išrinkta Centralinė Valdyba ir Komisi
jos:

GARBĖS PIRMININKAI — Kun. K. Urbonavičius, 
Kun. J. Ambotas, Kun. J. Švagždys. 

DIENOS ŠEFAS — Kun. Dr. J. Navickas.
PIRMININKAS— Kun.P. V. Strakauskas.
VICE PIRMININKAI — M. Kilmoniūtė, H. Plekavičius, 

O. Siaurienė, I. Mažuknienė.
SEKRETORIUS — J. Kumpa; pagelb. — p-lė Šukytė. 
IŽDININKAS — Kun. Dr. A. Jagminas.
IŽDO GLOBĖJAI — A. Peldžius, E. čiočys. 
FINANSŲ SEKR.— M. Dilionienė; pagelb. L. Venčienė.

Ką Nutarė Lietuvos
Mokytojai

Kaune įvyko Lietuvių 
Mokytojų Sąjungos narių 
gausus suvažiavimas. Tai

Pirmą dieną Velykų Šiau
liuose, Aušros alėjoje, 
Sterlingo krautuvėje įvyko 
didelis gaisras. Per gaisrą 
sudegė prekių už 30.000 li
tų.

PRANEŠIMAS IR KVIETIMAS 
LDS Conn. Apskričio Kuopoms

I Už Melavimą Teisme 3 Me
tai Kalėjimo

Pranešame, kad LDS Conn. apskričio pusmetinis 
suvažiavimas įvyks gegužės 21 d., 1 vai. po pietų. Con- 
gress Avė.. \Vaterbury, Conn., Šv. Juozapo par. svetai
nėje.

Kviečiame visas LDS Conn. apskričio kuopas da
lyvauti šiame suvažiavime svarstyti organizacijos rei
kalus. Bus padaryta pranešimai iš rengiamos Trilypės 
Gegužinės, liepos 16.

Būtų malonu, kad į šį Suvažiavimą atvyktų ir 
Bridgeportiečiai.

Dr. M. J. Colney, pirm.
B. Mičiūnienė. raštininkė

I
I BROCKERT’S ALE

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

IS KRANO IR BUTELIUOSE!
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.

60 E!lswor‘h St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd

B"s’or

PHONE
So. Bo<;toD

2271

KOMISIJOS
KVIETIMO — Kun. Dr. J. Navickas, Kun. Pr. Juškai- 

tis, J. Glavickas.
PROPAGANDOS— A. F. Kneižys, J. Kupraitis, A. Ski- 

rius.
SPAUDOS — Adv. Sykienė, F. Grendelytė, St. Griga- 

navičius.
TRANSPORTACIJOS — Kun. J. Kripas, p. Markevi

čius, V. Savickas.
MUZiKOS-DAINŲ — N. A. Vargonininkų Apskritys. 
PARADO — J. Dirsa, F. Tuleikis, Ig. Pigaga. 
SPORTO — Marianapolio Sporto Sekcija. 
BIZNIO — K. Šidlauskas, V. Parulis, A. Peldžius. 
DOVANŲ (Laimėjimų) — A. Sanda, M. Kilmoniūtė, 

V. Valatka, V. Kališius So. Boston); 
M. Urmonienė, V. Blavackas, V. Rim
ša (Worcester); P. Kosulis, K. Ta
mulevičius, p. Džiaugienė (So. Wor- 
cester); T. Versiackas, V. Paulaus
kas, J. Šaukimas (Lowell); p. Aidu- 
konis, p. Balutienė (Norvvood); p. 
Radaitis, A. Zaveckas (Cambridge); 
T. Mitchell’ienė, K. Nadzeika (Na- 
shua); p. Liudienė, p. Kamandulie- 
nė (Brockton); p. čiočienė. p. Dzeke- 
vičius (Providence); p. Andriliūnas 
(Athol).

PRIĖMIMO — G. Valatkaitė, J. Puodelienė, 0. IVaškie
nė, M. Valatkienė, A. Janušonienė, 
(So. Boston); J. Jakavonytė, Dr. 
Kvaraciejus, (Brockton); p-lė Pleka- 
vičiūtė, p. Samalis, B. Jakutis (Cam
bridge); Br. Kudirka, p-lė Jasionytė 
(Norvvood); p. Šakienė, J. Pauliuko- 
nytė (Lawrence); p-lė Paulauskaitė, 
(Lowell); p-lė Mažuknaitė, p-nia Že
maitienė. p-lė Liutkiūtė (Worces- 
ter): M. čižauskienė, M. Tamulevi
čiūtė (So. VVorcester).

Į Sveikatos bei greitosios pagelbos departamentą 
siadš'dal"teko stoti""šioje kF£emės~ūkio " Ministėri- u“ _Dr PįŠs.iiLa"re"ce.’
byloje 35 asmenims. jos atstovas adv. Juknevi-

Apeliaciniuose Rūmuose čius.
po ilgų šalių ginčų ir dis
kusijų Teismas prokuroro peliaciniai Rūmai šioj 
protestą ir civilinį ieškinį loj paskelbs vėliau, 
visai atmetė ir patenkino 
žymią dalį apeliacijos 
skundų. Galutinėj išvadoj, 
šioj byloj liko nubaustais 
tik 2 žmonės tai Trimakas ningos vyriausybės suda- 
ir Murza ir dar keliems rymą visi gyventojai be 
(Vitartui, Voleišiui) arba pažiūrų skirtumo labai pa- 
lygtinai bausmės atleistos lankiai sutiko. Ja paten- 
arba palikti nebausti dėl į- < 
sisenėjimo.

Visi kiti buvusieji kalti
nami šioje byloje ar Apy
gardos Teismo ar Apeliaci- UUlįOlC VO.O 
nių Rūmų galutinai ištei- trynimasis ir prasidės pro- 
sinti kaip tai: p. p. F. Mik- duktyvaus ir darnaus dar- 
šys, Dr. Draugelis, Josiu-'bo laikotarpis. 1

Kaip Baigėsi Ūkininkų Sąjungos Byla

A. Panemunės Pakalniš- 
; kių k. gyventojas Zigmas 
i Diškevičius už kaimyno 
• sumušimą Apygardos Tei- 
Ismo buvo nubaustas dve- 
1 jais metais kalėjimo. Teis- 
i mo posėdyje jo liudytojas 
Vincas Jankūnas prisiekęs 
įrodinėjo, kad kaimyną 

Į sumušęs ne Diškevičius, 
bet kažin kuris Dainelis. 
Tačiau toks teigimas ne
pasitvirtino. Buvo patiki
mai nustatyta, kad tikrai 
Diškevičius padarė nusi
kaltimą. Jis ir nubaustas.

Paskui iškelta byla už 
melavimą teisme. Kauno 
Apygardos Teismas penk
tadienį teisė Diškevičių ūži 
kurstymą meluoti ir Jan
kūną už melavimą teisme. 
Abu nubaudė po trejus 
metus sunkiųjų darbų ka
lėjimo ir, paskelbus spren
dimą, suėmė. -

Veiveriai

Kaunas — Ši byla, sukė
lusi tiek triukšmo ir gilaus 
kartumo mūsų visuomenė
je prieš 10 — 12 metų, pa
galiau baigėsi ir antroje j 
teismo instancijoje Apelia- Į 
ciniuose Rūmuose prieš j 
pačias Velykas po 4 dienų 
įtempto teismo darbo.

Prieš trejus metus ši by
la buvo nagrinėjama Kau
no Apygardos Teisme per 
3 mėnesius ir ten iš 48 kal
tinamųjų buvo apie pusę 
visų kaltinamųjų pripažin
ta kaltais ir nubausti maž
daug po 3-6 mėnesius pa
prastojo kalėjimo, išsky
rus vieną skaudesne baus
me nubaustąjį, o visi kiti 
liko tada išteisinti, o civili- 

Įniai ieškiniai nešvaistyti.
Tačiau prieš šitokį Kau

no Apygardos Teismo 
sprendimą skundėsi ne tik 
visi nubaustieji, bet ir pro
kuroras Kubilius padavė 
didelį protestą ir Žemės Ū- 
kio Ministerija, kaip civ. 
ieškovas, skundėsi dėl to-___ , ______ , _______
kio sprendimo. Į čius, Robinzonas, Tatarin-

Todėl Apeliaciniuose Rū- cevas, Verblauskas ir Zu- 
muose dabar kaltinamai-: bauskas. Civ. ieškinį palai-

kas, A. Mikšys, Sakalaus
kas, Dagelis, Lipčius, Ape- 
ravičius, Urmonas, Kubi
lius, Mačiulis, Soblys, Ša- 

j banavičius, Rajeckas, A- 
• damkevičius, Kan. Jaru- 
jlaitis, Šalkauskas, Poškus 
ir kt.

Kai kurie advokatai (Tu
mėnas, Naujokas) savo 
pasakytose kalbose Apy
gardos Teisme ir Apeliaci- 

iniuose Rūmuose kėlė šios 
! bylos atsiradimo vieną iš 
priežaščių tai grynai poli- 

į tinę.
Šioj istoriškoj byloj ne 

įtik Teismas ir Prokuratū
ra, bet ir advokatai turėjo 
daug darbo, nes viso šioj 

į byloj buvo pateikta net a- 
pie 600 atskirų kalitinimų. 
o po dvieji] teismo instan- 

i sijų liko pripažinti vos keli 
nusikaltimai.

Apeliaciniuose Rūmuose 
kaltinimuosius gynė šie 
advokatai: Tumėnas, Nau- 

1 jokas, Raulinaitis, R.ante- 
nas, Zarinas, Stankevi- 

Ičius, Robinzonas. Tatarin-

Motyvuotą sprendimą A- 
by-

vienas 
bandė 
maty-

Visi Pritaria
Sintautai — Naujos vic-

Sprogęs Kapsulis Sužeidė
3 Žmones

Pabališkių kaimo gyv. V. 
Kėdokas rado žemėje nuo 
D. Karo laikų užsilikusį 
kapsulį, kurį atsinešęs į 
kambarį, drauge su kitais 
ten buvusiais, pradėjo ap
žiūrinėti ir ardyti.

Nors ten buvęs 
i senas ūkininkas 
juos įspėti, tačiau,
damas, kad nieko nepadės, 
pats išbėgo pro duris.

Kapsulis sprogo: L. Kli
mui nutraukta trys rankos 
pirštai ir labai sužalotas 
veidas; J. Kėdokui išplėšta 
akis ir skeveldra sulindus 
į galvą, o V. Kėdaičiui pa
viršutiniai sužeista ranka.

Nukentėję greitąja pa
galba išvežti į ligoninę.

II
I

kinti ir tie, kurie anksty
vesnėse sąlygose skaitėsi 
nepatikimais piliečiais. Vi
si mano, kad bent dabar 
baigsis tas bereikalingas

Mass. Geriausios kloties daktare. Džiaugiamės jūsų 
nuoširdumu.

Teisių departamento patarėju apsiėmė atstovauti 
adv. Jankauskas (Young) išSo. Bostono. Pasisekimo.

— Raginamos lietuviu kolonijos steigti loka
lius komitetus Lietuvių Dienos reikalais. Tiems dar
bams imtis iniciatyvos orašomi Federacijos skyriai, 
Marijonų Rėmėjų ir LDS kuopos.

Kaip žinoma, jau per ištisą eilę metų Lietuvių Die
na yra rengiama ir Įvyksta Liepos 4, Marianapolio Ko
legijos parke, Thompson, Conn. Taigi ir šiais metais ji 
Įvyks ten pat ir tuo pat iaiku. Todėl ir kreipiama ka
talikiškosios - lietuviškosios visuomenės dėmesis su
burti visas reikalingas pajėgas, kad Lietuviu Diena ir 
šiais metais būtų sėkminga ir Įspūdinga, gausi ir pel
ninga.

Lietuvių Dienos reikalais prašomi kreiptis: — 
“Darbininkas”. 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

arba Marianapolis College, Thompson, Conn.
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