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Tokią antraštę uždėjęs 
“Vilniaus Balsas” rašo, 
kad “iš pirmo žvilgsnio 
atrodo, kad kasdieninis 
gyvenimas įėjo į norma
lias vėžes... Bet pažvelgus 
į užkulisinį gyvenimą, pa
buvus esančiose Vilniuje 
valdiškose įstaigose, į akį 
krenta daug nenormalu
mų... Tie nenormalumai 
pasireiškia tuo, kad valdi
nėse įstaigose yra nema
žai buv. Lenkijos valdinin- i 
kų, kurie savo elgesiu bei 
darbais neprisideda prie 
valstybinio kūribinio dar- į 
bo. Priešingai, jie nuolat ir 
sistematingai pabrėžia sa
vo svetimą lietuviams dva
sią, pabrėžia savo neran
gumą bei nenorą prisitai
kinti prie esamų sąlygų”.

Nesuprantama, kodėl 
Lietuvos vyriausybė nepa
keičia buv. Lenkijos valdi
ninkų lietuviais, Lietuvos 
piliečiais? Lietuvoje, kaip 
jau daug, kartų buvo rašy
ta, yra valdininkų - inteli
gentų perviršis. Dabar yra 
proga tą lietuvių inteligen
tų perviršį sunaudoti. Len
kijos valdininkams galima 
palikti neatsakomingus 
darbelius, jeigu jau jų vi
siškai negalima nusikra
tyti.

Tas pats “Vilniaus Bal
sas” rašo:

“Svetimšaliams galima 
duoti darbo ten, kur tikrai 
mums darbo jėgų trūksta, 
nors ir tokio, kur tektų 
plunksną pakeisti - kastu
vu”.

Katalikas, kurs neremia 
katalikiikos spaudos, neturi 
teisė* vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Kettelerla

DARBININKAS
KAINA 5 CENTAI
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Pasaulinės 
Kryžiaus Dr-

Atbėgėlių Klausimas 
Lietuvoje

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

I

Lietuvių šokėjų grupė iš Chicago, III., vadovybėje Vytauto Beliajaus, šoko tautinius šokius septintame metiniame įvairių 
tautų festivale, balandžio 25, 26, 27 dd., Washington, D. C. Festivalo rengėju buvo laikraštis “VVashington Post”. Čia parodo 
šokėjus, kurie atvykę į Washingtoną, praktikuoja šokti gražiame sostinės parke.
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Ženeva
Raudonojo 
jų Sąjungos (Ligue dės 
Societes de le Croix Rou- 
ge) sluoksniuose rodomas 
didelis susidomėjimas e- ’ 

i sančių Lietuvoje atbėgė
lių klausimas. Ten pabrė
žiama, kad jau septyni 
mėnesiai kaip tie atbėgė- 
liai yra Raudonojo Kry
žiaus šelpiami ir reiškia
mas susirūpinimas dėl to, 
kad dabartinė tų atbėgė- 
lių būklė negalinti amžinai 
tęstis, nes Raudonojo 
Kryžiaus lėšos jiems šelp
ti baigia išsisemti. Tų i
sluoksnių nuomone, dides
nė atbėgėlių dalis turėtų 
būti paskirstyta kitose ša
lyse, o Lietuvoje galėtų 
pasilikti tik tie atbėgėliai,! 
kurie jokiu būdu niekur 
negali išvykti, ir tik tokių vai. rytą, Šv. Roko lietuvių nimą 
atbėgėlių šelpimą galima par. bažnyčioje kun. Al- gams,

I

PRIMICIJOS BROCKTONE
Brockton, Mass. — Sek- bertas K. Abračinskas su- 

madienį, gegužės 5 d., 11 teikė kunigišką palaimi- 
pirmiausia kuni- 

___ __ t ___r__ t o____  r_________________ _ Seserims vienuo- 
būtų toliau rūpintis. Tuo- bertas K. Abračinskas at- lems, savo tėveliams, bro- 
se pačiuose sluoksniuose našavo pirmas iškilmin- liam ir seserim santktua- 
tiesioginiai patariama, kad gas šv. mišias. Jam asista- rijoj, o po to giminėms ir 
Lietuva turėtų ieškoti bū- 1 T T'“L ’____________ 1’;*: ~ x ’
dų atbėgėliams ir atei
viams grąžinti į jų kilimo 
vietas, arba pačioje Lietu-; 
yoje jiems organizuoti to
kius darbus, kuriuos be
dirbdami jie galėtų 
dirbti bent minimalų 
gyvenimą.

užsi- 
pra-

V6F Steigia Vaikų Teatrų
Vilnius — Norint padėti 

lietuviška kultūra augan
tiems mažiesieihs, Vil
niaus Geležinis Fondas nu
tarė Vilniuje steigti vaikų 
teatrą. Vaikų teatrą jau 
yra sudariusi mokytojų 
grupė. Šiam darbui parem
ti VGF paskyrė 1000 litų, 
kad mažiesiems artistams 
būtų galima parūpinti rei
kalingų scenos drabužėlių 
ir dekoracijų. Vaikų teat
ras su savo vaidinimais 
pradžioje aplankys visas, Vilnius — Amerikos žy- 
Vilniaus pradžios mokyk- dų organizacija gavo
las, o vėliau su savo spėk- atstovybę Vilniuje žydų 
takliais vyks į provinciją. |veiykoms paaukojo 50,000 

kg. macų ir 60,000 litų.

Suomija Pasiuntė

Kaunas — Lietuvos Ae- 
ro Klubas nupirko Vokie
tijoje vieną dvivietį lėktu
vą, kurs padaugins LAK 
aviacijos skraidomųjų 
priemonių skaičių.

v»

' Balkanai Pasiruošę Karui

vo kun. J. Petrauskas ir visiems kitiems žmonėms 
kun. A. Baltrušiūnas. paview'i"; <n-ntpliu.
Kleb. kun. J. švagždys bu-, Pag 
vo arki-kunigas, o kun. J. įr, p, 
Plevokas ceremonijų ve- išėję 
dėju. Ūatamavo kun. F. prįmį 
Norbutas ir altoriaus ber- |įus 
niukai. to tėveliai, pp. Abračins-

Turiningą ir gražų pa- parapijos svetainėje 
mokslą pasakė kun. An- suruošė giminėms pietus, 
driuška, MIC., Marianapo- kur kiekvienas dalyvis tu- 

I lio Kolegijos profesorius.

5
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erAA aaa m •• t----- o-.«— r-------------- rėjo progą asmeniai pa-)bUQ,UUU Norvegijai Dalyvavo ir kun. dr. Jonas 'sveikinti primicijantą.
Navickas, MIC., Tėvų Ma-j t r-1.— ------ ___
rijonų Kongregacijos pro-; 
vincijolas ir Marianapolio 

! Kolegijos rektorius, 
į Laike iškilmingų šv. mi- 
i šių gražiai giedojo parapi
jos choras, vadovaujant ir 

I vargonais pritariant muzi
kui J. Vaičaičiui.

Žmonių buvo pilna baž-. 
nyčia. Nemažai žmonių 
buvo iš kitų kolonijų, 

i Po šv. mišių įvyko palai- 
i minimas Švenčiausiu Sa

kramentu, o po palaimini
mo primicijantas kun. AĮ-

Stockholm, Švedija, geg., 
6 — Iš patikimų šaltinių 
pranešama, kad karo nu- 
teriota Suomija, kuri pa
mažu atsistato, pasiuntusi 
Norvegijai virš $500,000 
pinigais ir reikmenimis 
nuo to laiko, kada Vokieti
ja užpuolė Norvegiją.

Italija Pranašauja Anglijos
Pralaimėjimą

■I

Vakare, parapijos sve
tainėje įvyko iškilmingas 
viešas bankietas primici- 
jantą kun. Albertą K. Ab- 
račinską pagerbti. Pasa
kyta nemažai kalbų; cho
ras sudainavo gražių dai
nelių, vadovaujant muzi
kui J. Vaičaičiui. Nuotaika 
buvo tikrai graži. Visi 
džiaugiasi susilaukę naujo 
apaštalo Kristaus vynuo
gyne.

Kol kas nėra žinių, kur 
kun. Albertas Abračins- 
kas bus paskirtas darbuo
tis. Jis greičiausia gaus 
paskyrimą šią savaitę. 
Linkime jaunam kunigui 
geriausių sėkmių sielų ga
nyto javimo darbe.
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Lietuva Perka Daugiau 
Garvežių

Roma, Italija, geg. 6 — 
Italų laikraščio redakto
rius Giovanni Ansaldo, 

Bedidėjant| kalbėdamas per radio pa- 
kad jo įsitikinimu

Kaunas
Lietuvos geležinkelių eis-1 reiškė, 
mui, netrukus bus nupirk- Vokietija sumuš Angliją, 
ta dar 6 keleiviniai garve- Jis sako, kad jau dabar 
žiai tankinio tipo 300 tonų Anglija kai ir sumušta, 
traukinių svoriui su grei
čiu ligi 90 klm. per valan
dą. Prekiniams trauki
niams numatoma pirkti 
dar 10 garvežių su tende
riais ir siauriesiems gele
žinkeliams 4 keleivinius 
garvežius ligi 60 klm. grei-1 
čio per valandą. Be to dar 
užpirkta 6 keleiviniai Į ir 
n klasės vagonai, 14 kelei
vinių III klasės ir 25 vago
nai ledainės — mėsos pro
duktams ir kitoms pre
kėms pervežti.

Norvegijoje Mūšiai
Pniibaigč

gančius alijantų kareivius. 
Norvegų tvirtovės Hegra, 
rytinėje Trondhęimo daly- 

gynėjai pasidavė
»uv

Pataria Išsikraustyti 
Iš Belgrado

be

Stockholm, Švedija, geg. 
6 — Vokietijos nacių ir a- 
lijantų mūšiai Norvegijoje 
pasibaigė. Vokietijos na
ciai jau turi savo kontro
lėje visus svarbiuosius 
punktus Norvegijoje. Ma- 

i žas pasipriešinimas na
ciams dar yra apie Narvi- 
ką, kur nacių lakūnai iš 
lėktuvų bombarduoja bė4-

je, 
mūšio. Ten de 
karininkų ir 1€

Tačiau, Nor 
sienių ministre 
bar yra Londo 
lavo, kad alija 
ja ir Prancūzi 
duotą žodį išlaisvm 
vegiją iš Vokietijos val
džios, ir kai kas dar mano, 
kad mūšiai gali tęstis Nar- 
vike.

Belgrade, Jugoslavija,— 
Geg. 6 — Radio pranešė
jas patarė visiems civi
liams gyventojams išsi
kraustyti iš Belgrado. Ki
lo baisi panika. Valdžia 
kiek nuramino, kada pra
nešė, kad kol kas nėra ka
ro pavojaus.

Roma, Italija, geg. 6 — 
Pranešama, kad kai kas 
supratęs, jog Popiežius Pi
jus XII pareiškęs viltį, kad 
Italija nestos į karą.

Visas pasaulis žino, kad ko, kad Graikijos parube-
Popiežius Pijus XII mei- žyj stovi mažiausia 50,000 aišku, kad karas persike- 
džiasi ir visą krikščionišką turkų kareivių. Sakoma, lia į Balkanus. Karas Bal- 
pasaulį ragina melstis už kad Turkija sukoncentra- kanuose gali baigtis An- 
taiką. 1 “ " * 1: «
.. . >. ————-ė

Balkang Valstybės Susirū
pinusios Savo Likimu

Belgrade, Jugoslavija. — 
Geg. 6 — Pietrytinėje Eu
ropoje yra didžiausias į- 
tempimas. Balkanų vals- ' 
tybės tikisi, kad bile dieną 
gali užliepsnoti karas. Bal
kanų valstybės kiek apri
mo, kada Italijos vyriausy
bė pareiškė, kad ji kol kas 
nenori kariauti, ir kad Vo
kietija neturinti tikslo eiti 
į Balkanus. Karas Balka- 
nuošė labai daug priklau
so nuo Italijos. Alijantai 
sustiprino savo karines 
jėgas Viduržemio jūroje, 
bet ir Anglija nenori pra
dėti karą Balkanuose.

Balkanuose esą įsitikini
mas, kad Vokietija laimė
jo kara, ir kad Balkanų 
valstybės bus priverstos 
nusilenkti Vokietijai, o gal 
ir Italijai, ir likti su mažų! 
valstybių teisėmis, kaip I 
pavyzdžiui Danija ir Balti
jos valstybės.

Nežiūrint to kokio liki
mo gali susilaukti Balkanų 
valstybės, bet jos yra pasi
ruošusios ginti savo nepri
klausomybes. Jugoslavija 
turi sumobilizavusi 800, 
000 kareivių.

50,000 Turkų Graikijos Parubežyj
Sofia, Bulgaria, geg. 6—,vių prie Rutenų fronto, 

Bulgarijos viršininkai sa- Vengrijos.
Taigi jau dabar visiems

vo savo kariuomenę Angli- glijos ar Vokietijos laimė- 
i jai pageidaujant, ir tunį jimu. Anglija nekaip pasi- 
! ryšius su Anglijos planais rodė Norvegijoje. Balka- 
Viduržemio jūroje. nuošė gali laimėti karą to-

Balkanuose eina gandai, Pusė, kuri turės daugiau 
Ikad alijantai (Anglija ir talkininkų iš Balkanų vai-. 
Prancūzija) savo kariuo- stybių. 
menes iškels Salonikuose, 
Graikijoj. Graikijos kara
lius Jurgis II atidarė nau
ją strateginę geležinkelio 
liniją, kuriuo Anglija ir 
Prancūzija galės gabenti 
savo kariuomenes į Bulga- g 
rijos parubežį, kada bus iš
kelta Salonikuose.

I

Balkanų padėtis dar la
biau pablogėjo, kada ten 
areštavo 200 šnipų, dir
bančių Prancūzijai ir Ru
sijai Vengrijoje.

Vokietijos nepaprasti mi- 
litariai veiksmai prasidėjo 
Slovakijoj, o sovietų Rusi
ja sukoncentravo nuo 100, 
000 iki 150,000 rusų karei- pavojaus.

Norvegijos Auksą Pasiuntė
Į Angliję

Stockholm, Švedija, geg.
— Korespondentas iš 

Stockholmo praneša, kad 
Norvegijos aukso reservo 
fondas 600,000,000 kronų 
($132,000,000) pasiųstas į 
Anglija. Iki šiol Norvegi
jos valdžia vežiojo auksą iš 
vienos vietos į kitą, bet ka
da Vokietija laimėjo karą, 
tai nebuvo kitos išeities, 
kaip tą auksą pasiųsti į 
Angliją, kur kol kas nėra

NORVEGAI NORĮ TAIKOS 
SU VOKIETIJA

Stockholm, Švedija, geg. 
— Žiniomis iš Norvegi-

laikraščio “D. W.” redak
torių C. A. Hataway ir to 
laikraščio leidėjus už E. 
Liggett’ienės ir jos velio
nio vyro kriminalį ap
šmeižimą. Teisėjas komu
nistams paskirs bausmes

X

Stato Darbininkams 
Koloniją

Kaunas — Kaune įsistei
gė kooperatyvas “Stalius”, 
kurio tikslas organizuoti 
medžio apdirbimo promo- 
nę ir baldų bei medžio iš
dirbinių gamybą ir preky
bą. Kooperatyvo nariais 
įstojo 63 staliai lietuviai.

Vienas sekėjas praneša 
iš Oslo, kad jis būdamas 
arti kapinių matęs kaip 
vokiečiai palaidojo 30 ket- Kooperatyvas organizuoja 
virtainių yard’ų duobėje Šančiuose prie Kauno di- 
600 karstų. dėlę dirbtuvę.

6
jos, norvegų kariuomenės 
vadovybė nutraukusi karą 
su Vokietija ir nori suda
ryti taikos sutartį. Norve
gų vadas, pulk. Getz sako,
kad jei alijantai išsitrau- gegužės 17 d. 
kia iš Norvegijos karo su 
vokiečiais, tai norvegams 
nebeliko kitos išeities,1 
kaip tik padėti ginklus ir 
pradėti taikos derybas su 
Vokietija. Norvegai apsi
vylė Anglija ir Prancūzija.

I

.1
Kaunas — Kauno 

monės priemiestyje, 
čiuose, pradedama statyti 
darbininkams kolonija. Že
mė kolonijai iš Žemės Ūkio 
Ministerijos jau gauta. 
Sklipai bus skirstomi ir 
duodami ilgesnį laiką įmo
nėse dirbusiems darbinin
kams, turintiems gauses
nes šeimas bei kiek sutau- 
pų nameliams pasistatyti.'pažino kaltu komunistų

pra- 
Šan-

Teismas Pripažino Kaltu 
Komunisty Redaktorių

New York, geg. 6 — Pe
reitą penktadienį, geg. 3 d. 
prisaikintųjų teismas pri-

81,498 Radio Abonentai 
Lietuvoje

Kaunas — Balandžio 1 d. 
visoje Lietuvoje buvo jau 
81,498 radio abonentai, iš 
to skaičiaus Vilniuje 11,- 
610 ir Kaune 17,924. Per 
paskutinį mėnesį radio ar 
bonentų skaičius Lietuvo
je pakilo 2,417. Pernai ba
landžio 1 d. buvo viso 54, 
896 radio abonentai.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Kadai Bombardavo Kit? 

Anglijos Karo Laivį
mis žiniomis, bet faktas y- 
ra, kad Anglija Norvegijo
je pralaimėjo.

Berlynas, geg. 6 — Vo
kiečių radio praneša, kad 
jų lėktuvai bombardavo 
kitą Anglijos laivą ties 
Narviku, Norvegijoj.

Pereitos savaitės pabai
goje, vokiečiai naciai pra
nešė, kad nacių karo lėktu
vai nuskandino 30,000 to
nų Britanijos karo laivą 
Norvegijos pakraščiuose. 
Bet Britanija tas nacių ži
nias oficialiai užginčija. 
Vokiečiai tikrina, kad jų 
žinios yra teisingos.

Kaip ten nebuvo su to-

Dienraštis “Draugas” 
I praneša, kad pereitą penk- į 
tadienį, geg. 3 d. į Chicagą 
atvyko prof. dr. Kazys 
Pakštas.

Prof. dr. Pakštas balan
džio mėnesį lankėsi su pa
skaitomis Kanadoje. Pir
madienį, gegužės 6 d. prof. į 
Pakštas išvykstąs į kitą 
Kanados dalį, kur taip pat 
skaitys paskaitas apie Pa
baltijį. Per vasarą prof. 
Pakštas skaitys paskaitas 
Kalifornijos Universitete, 
Los Angeles, Cal.

Žinios Iš Lietuvos
Kim.ŽidmričiaiKA 

VMcoms

Vilnius — Vilniaus 
krities mokyklų inspekto
rius M. Židonis gavo iš A- 
merikos lietuvio, rašytojo, 
didelio labdario kun. J. Ži- 
danavičius (Seirijų Dė
dė) laišką, kuriuo jis įga
lioja nupirkti Vilniaus 
krašto neturtingiems pra
džios mokyklų mokiniams 
vadovėlių už 300 dolerių. 
Be to, rašytojas paveda 
pagal reikalą duoti moky
tojams nemokamai savo 
veikalėlių, rengti mokyk
lose vaidinimus. Kun. Ži- 
danavičius taip pat dova
nojo 100 egzempliorių sa
vo parašyto didelio religi
nio veikalo “Tikėjimo Sky
das” Vilniaus krašto rū
kytojams.

aps-

chui medaliais. Ta proga 
laikomos prakalbos, turin
čios tikslą pakeltu karinį 
ūpą, ypatingai prieš Angli
ją. Viename tokiame susi
rinkime Jonaičiuose laikė 
prakalbas ir buvo apdova
noti medaliais tos partijos 
pasižymėjusieji pareigū
nai tokiomis pavardėmis: 
Kuras, Kiupelis, Kiaulic- 
kis, Pagalys, Miklovaitis, 
Šlažus ir panašūs.

Klaipėda — i 
krašte įvairiose 
dažnai ruošiami vokiečių 
nacionalsocialistų partijos 
susirinkimai, kuriuose vo- 
kiškumui padarbavę ir to
kiais darbais pasižymėjęĮ 
asmenys apdovanojami i 
Klaipėdos grąžinimo rei-

Klaipėdos 
; vietose

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dil visokių reikalų.

$1.25
PAINTĖ

$2.45

NEATSIŽVELGIA | KAINA

Geresnės
Degtinės 1 

Kuriam
Butelyje
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Senatorius Robert A. Taft iš Ohio, respublikonų kandidatas į prezidentus, 
kalbasi su John Possehl, Intemational Union of Operating Engineers unijos pir
mininku, apie politiką.

Tautinių Mažumų Atstovų
Pareiškimai

ti į savo senąją gražiąją mo šiurpas perėjo per vi- 
sostinę”.'

Vilniaus rusų organiza- tuviai įėjo į savo sostinę ne 
ei jų komiteto pirm. A. Mo
teris be kt. pasakė: “Šian
dien visa Lietuva prisime
na praeitį, pagerbdama 
tuos, kurie dirbo ir tarna
vo savo tautai ir tėvynei, 
kurie tėvynės labui kurda
vo vienybės ir visų tautų 
sugyvenimo tradicijas. 
Nuoširdžiai mes sveikina
me lietuvių tautą ir jos vy
riausybę, kurios stengiasi 
pageriijti visų mūsų būklę. 
Ir aš linkiu, kad ši diena 
būtų mums visiems ne tik 
šventės, bet ir visų Lietu
vos piliečių, be tautos ir 
tikybos skirtumo, vienybės 
diena. Visirmes susirinku
sieji senojoje Lietuvos sos
tinėje Vilniuje palinkėsi
me vienybės ir vieningo or
ganizuoto, sėkmingo darbo 
tėvynės labui”.

Karaimų hachanas Had- 
ži Serą jus Chan šapšalas, 
prisiminęs, kad šią dieną 
visos šiame* krašte gyve
nančios tautos susirinko 
savo maldos namuose ir 
kiekviena savo kalba mel
dė Aukščiausiąjį suteikti 

didieji idealai. Lietuvių1 palaimą ir gerovę šiam
Tauta, Tavo šventės dieną,1 kraštui, pareiškė: 
Tavo Nepriklausomybės 
dieną priimki nuoširdų 
brolišką gudų pasveikini
mą ir geriausius linkėji
mus šviesiai ateičiai, ku
riuos mes, gudai, siunčia
me Tau šiandien iš seno
sios garbingosios Lietuvos

' sostinės Vilniaus”.
Vilniaus žydų bendruo

menės pirm. Dr. J. Vygods- 
kis be kt. pareiškė: “Turė
jau garbę būti pirmojo 

Kaunas — J. Š. Galutinis Lietuvoje ministrų kabine- 
iš Baltimore, Maryland, 
U.S.A., paaukojo Lietuvos 
Ginklų Fondui auksinę 
grandinėlę, svorio 36,6 
gramų, vertės 220 litų. Su 
šia auka atsiuntė sekantį 
savo pareiškimą: “Jaučiu 
garbę išreikšti savo sielos 
užgrūdintus idealus ir al
suodamas laisvos Tėvynės 
Lietuvos džiaugsmais ir 
nepasisekimais lenkiu savo 
galvą prieš visus Lietuvos 
laisvės budėtojus — ka
rius, laisvės kovotojus, ku
rie esate sudėję ant Lietu
vos laisvės aukuro savo 
bendrą ištikimybę Tautos 
Nepriklausomybės sargy
boje. Lai ši grandinė bus 

i vienijanti ir teikianti drą
sos laimėtinai kovoti už 
Lietuvos Nepriklausomy
bę”. /

sus Lietuvos totorius. Lie-

kritai, kultūra labiau lie
čia dvasinę sritį, civilizaci
ja — medžiaginę.

Kaip kultūrą, taip ir civi
lizaciją sukūrė žmogus. 
Laikui bėgant kultūros di
ferencijavosi ir įgijo ats
kirų kraštų, tautų specifi
nį pobūdį. Iš čia civilizaci
ja pasidarė internacionali
nė, o kultūros — tautinė
mis regionalinėmis.

Ernestas Heilo aptaria 
civilizaciją, kaip “teisėtą 
individo pajėgų pasireiški
mą, apsaugotą visuome
nės”.

Suprantama, kaip civili
zacija, taip ir kultūra yra 

padaras, yra 
ir kitus kraštus, rinkda- žmogaus, žmonių, tautų 
mas muziejui medžiagą, pasireiškimas. Kultūrą ku- 
kurios surinko labai daug ria tautos genijus, eiviliza- 
ir labai vertingos. — Prie ei ją — žmonija, 
muziejaus .• imu Civilizacija
biblioteka, kurie jc ink- apsaugos,
ta keli tūkstanči: . omų 
vertingų orientališl .ų kny
gą. Muziejui rūmai pradėti kruvini sukilimai, 
statyti dar lenkų laikais, nos revoliucijos. Kodėl taip 
bet juos baigti ir galutinai į bijoma šiandieną karo? 
įrengti tik dabar tikisi Dėl žmonių aukų gal ne 
Lietuvos karaimai.

“Civilizacija yra teisė
tas individo pajėgų 
pareiškimas, kaip jį 
apsaugoja protinga 
visuomenė”.

Ernest Helio.

Mes didžiuojamės XX 
amžiaus kultūra ir civili
zacija, bet dažnai nesu
prantame, kas yra kultūra 
ir civilizacija. Tos dvi są
vokos dažnai yra maišo
mos, net identifikuoja
mos; tikslų skirtumą gal ir 
sunku pravesti, bet, aps-

ties vyriausiojo karaimų 
dvasininko paaukotieji da
lykai. Jis specialiai važinė
jo į Egiptą, Turkiją, Siriją žmogaus 

rinkda- žmogaus

reikalauja 
Istorija mums 

czisi kausiai parodė civiliza
cijos priešus: tai karai, 

kru vi-

Darbininkai Grfžta Iš 
Klaipėdos

KlaipėdosKaunas
krašte vis dar buvo liku
sių nemažai pramonės ir 
lauko darbininkų, dirbusių 
pas Klaipėdos krašto ūki
ninkus. Tačiau dėl įvairių 
priežasčių dabar lietuviai 
darbininkai, Lietuvos pi
liečiai, iš Klaipėdos krašto 
ir Rytprūsių traukiasi ir 
grįžta atgal į Lietuvą, o į 
jų vietas pastatomi iš bu
vusios Lenkijos atgabena
mi darbininkai. Dalis lie
tuvių darbininkų grįžta su 
šeimomis. Kad grįžtantie
ji nebūtų palikti likimui, 
jiems aprūpinti pastoge ir 
darbu įpareigotos savival
dybės. Pagal planą grįž-

i tantieji skirstomi į dvi ka
tegorijas: į žemės ūkio ir 
pramonės bei amatų dar-l 
bininkus. Kretingos aps
krities valdyboje yra įren
gtas grįžtantiems punk- 

I tas, iš kur jie gauna nemo
kamus geležinkelių bilie
tus parvykti ir mantai 
parsivežti iki savo kilimo 
vietos. Ligi tokie darbi
ninkai aprūpinami darbu, 

i jų išlaikymu rūpinasi jų 
i kilimo apskričių miestų 
burmistrai.

Vilnius —Pirmą kartą po 
22 metų Vilniuje laisvai 

I švenčiant Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuves, 

-iškilmingo posėdžio metu 
sveikinimo prakalbas pa
sakė visų Vilniuje ir srity- 

! je gyvenančių tautinių ma
žumų atstovai.

Gudų centro Lietuvoje 
pirmininkas kun. A. Stan
kevičius be kt. pareiškė:— 
“Lietuvių Tauta! Lietuvos 
ribose gyvenantieji gudai 
Tavo didelės šventės dieną 
siunčia Tau širdingus svei- 

įkinimus ir kartu su Tavi- 
; mi broliškai, nuoširdžiai 
džiaugiasi. Juk bet kokia 
kiekvienos tautos vertybė 
yra brangenybė ne tik tos 
tautos, bet ir viso pasaulio, 

■ tuo labiau broliškos mums 
tautos valstybės nepri
klausomybė. Lietuvos ne
priklausomybė yra darbo, 
kentėjimų, kovų ir kūry
binių lietuvių tautos jėgų 
sintezė. Šioji diena yra pa
vyzdys kaip įsikūnija žo
džiai, kaip įgyvendinami

v •

• V

tik kaip jos nuolatinis sa
vas šeimininkas, bet ir 
kaip tikra šio lietuviško 
krašto motina, kurios vai
kais mes jaučiamės. Ištiki

mai mūsų prosenių tradici
joms, trokštame Lietuvai 
j savo tėvynei gero ir viso- 
I mis jėgomis dirbame. Lie
tuvos šviesesniam rytojui. 

’ Verta dirbti, verta gyventi. 
• Verta kurti tokį gyvenimą, 
kad laimė viešpatautų mū
sų tėvynėje Lietuvoje. Mes 
pasišventę ir pasiryžę gin
ti Lietuvos Nepriklauso
mybę. Lietuvos totoriai 
nuoširdžiai kovojo už Lie
tuvą greta narsiųjų karžy
gių lietuvių, gynė jos sie
nas, liejo kraują kartu su

I

to 1918 m. nariu. Buvo tai 
laikas, kai pradėjo organi
zuotis Lietuvos valstybinė 
mintis. Valdžios organiza
vimas buvo brendimo sta
dijoje. Palyginę tą padėtį 
su dabartine, matome, kad 
per 22 metus lietuviai atli
ko milžiniškus darbus vi
sose valstybinio gyvenimo 
srityse, tiek kaime, tiek 
mieste. Atlikta radikalinė 
žemės reforma, suintensy
vintas žemės ūkis, supra
monintas kraštas. Žymu 
didžiulė pažanga kultūri
nėje ir kitose srityse. Lie
tuvos gyvenimas ir toliau 
žengs tuo pačiu įtempto, 
atkaklaus, gerai apgalvoto 
ir planingai atliekamo dar
bo keliu. Gi Vilniaus atva
davimas apvainikavo ilgas 

' Lietuvos pastangas sugrįž-

broliais lietuviais, žymų 
vaidmenį suvaidino Žalgi
rio mūšyje. Mes vieningai 
atliekame tą garbingą pa
reigą, kurią mums uždeda 
dabar gyvenamasis mo
mentas”.

Lenkų vilniečių vardu 
adv. B. šyškovskis pareiš
kė, kad Lietuvos Neprik
lausomybės šventė, džiau
gsmo diena visiems lietu
viams, taip pat yra miela 
ir tiems, kurie lietuvių 
tautos atžvilgiu jaučia 
broliškus jausmus. Sumi
nėjęs, kaip Lietuva istori
jos bėgyje, svetimų tautų, 
skirtingų kilmės ir bran
giausi turtą — savo kalbą, 
kuri pagaliau, numetus ne
laisvės pančius ir paskel
bus nepriklausomybę, išė
jo iš pastogių ir įėjo į 
rus ir rūmus, į Lietuvos 
Respublikos rūmus, pa
reiškė savo linkėjimus 
baigdamas žodžiais 
vuoja Nepriklausoma Lie
tuva!”

i .

“Dabar 
gi, kai visų tautų atstovai 
susirinko po vienu stogu, 
simbolizuojančiu vienybę 
ir brolybę, kai kiekviena 
tauta savo kalba laisvai 
reiškia savo mintis ir lin
kėjimus, ir mes, nuo amžių 
šiame krašte gyvenantieji 
karaimai, kurių senolių 
krauju ir prakaitu taip pat
yra apšlakstyta ši žemė,’ 
jungiame savo kuklų žodį 
prie žodžių vyresniųjų mū
sų brolių ir linkime lietu
vių tautai ir Lietuvos vals
tybei amžiais išsaugoti sa
vo laisvę ir nepriklauso
mybę, būti laimingai, kles
tinčiai, galingai ir kūry
bingai”.

J. E. Lietuvos totorių 
muzulmonų muftis Dr. 
Sinkevičius kalbėjo: “Gar
bė Dievui, šiandien turime 
laisvą atstatytą nepriklau
somą Lietuvą jau 22-ji me
tai. Mes meldžiamės už 
laisvę, gerovę Lietuvos, ir 
šią iškilmingą džiaugsmo 
valandą iš senelio Vilniaus _ 
sveikiname iš visos širdies. Steigti Trakuose karaimų 
Lietuvos Nepriklausomybė muziejus prieš keletą me- 
visa savo didybe vėl pražy- tų sumanė karaimu vyr. 
do senoje, Lietuvos Di- dvasininkas Harži 
džiųjų Kunigaikščių įkur- Chan šapšlaas. Tam 

.toje sostinėje, amžinoje j ziejui surinkta labai ver- 
šventovėje Vilniuje. Teisy-1 tingos medžiagos. Didesnę 
bė ir teisė gyva. Džiaugs-1 eksponatų dalį sudaro pa-

Trakt? Įžymybės
Tra^i — Viena iš 

miatk .4 senosios Lietuvos 
kunigaikščių sostinės Tra
kų įžymybių yra karaimų 
muziejus ir biblioteka. Tai 
yra vienintelė tokia įstai
ga visame pasaulyje. Tra
kai jau nuo senovės yra 
dvasinis ir kultūrinis viso 
pasaulio karaimų centras.

T Ii 'mUAIMT .Į'"^
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tiek sielotųsi pasaulis, — 
žmonių pakaks, naujų už- 

Kaunas — Naujasis LAK Sims> ~ bet sukurtų civili- 
( Lietuvos Aviacijos Klū-’^M sunaikintų kūrinių 
bas) sklandymo komite- arnžiai neatitaisys, 
tas, vadovaujamas lakūno 
Dženkaičio, nutarė įvesti civilizacija — 
patį moderniausi būdą žmogaus, ne vienos kartos 
sklandytojams mokyti. ir ne vieno amžiaus kūry- 
Bandymai jau daromi, i bin« išdava; civilizacija y- 
Sklandytojas, pakilęs su ra žmonijos, amžių pada- 
sklandytuvu, savo lėktuve ras- amžiai kūrė, ją am-

Reikia nepamiršti, kad 
tai ne vieno

turės imtuvą. Iš žemės, ra
dio bangomis bus sklandy
tojui nurodinėjamas sklen- 
dimo ir skriejimo metodas. 
Radio pagalba valdomus 
sklandytuvus iš Baltijos 
kraštų pirmoji turės Lietu
va- -

Klaipėdos; 
įsteigta

I I

į j
i

Klaipėda — 
laisvoje zonoje 
prekių stotis pradėjo veik
ti nuo gegužės 1 d.

- »

Remkite tuos prof esi joną kis ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
"Darbininku”.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

žiai tik gali atnaujinti, ar 
naujus kūrinius duoti.

Kaip tat reikalinga civi
lizaciją branginti ir ją sau
goti! Kiek žalos yra pada
ręs tautų kilnojimasis IV, 
V ir VI amžiais, germanų 
laukinių tautų veržimasis; 
nuo jų smūgių žuvo graikų 
ir romėnų kultūra bei civi
lizacija, — mums atiteko 
tik jų likučiai.

Branginkime ir saugoki
me civilizaciją, o ypatin
gai globokime ir vystyki
me savą kultūrą.
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New 1940
Big 6 Cubic Foot Family Size

tlotjiuint
ELECTRIC REFRIGERATOR



DARBININKAS

Anglijos Valstybinės Bažnyčios
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boctoti 2680.

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________$4.0C
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ...............  $5.00
Užsieny j 1 kart savaitėj metama $2.50

Antradienis, Gegužės 7 d., l»tO

DARBININKAS
(THE WORKER>

Publishea every Tueaaay and rnaay except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memocial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
--------- by----------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered aa Becond-claaa matter Sept. 12, 1915 at the post offlce at Boston. 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for ln Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918 
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly -------------------- $4.00
Domeetic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly  .......................... $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

’ Y* *L >
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Teisingo Darbo Standartų 
Įstatymo Antras Metas

Birželio mėnesį, 1938 m. linois Valstybėj rado,

3

Taip vadinamos suvalstybintos tikybos gali būt 
labai parankios valstybių valdovams, bet religiniam 
gyvenime jos atneša vien žalos, nes protaujančių žmo
nių galvoseną įstumia į nesąmonę. Vyriausia angliko
nų bažnyčios galva yra pasaulionis — Anglijos kara
lius, lygiai kaip kad buvusis rusų caras būdavo pra
voslavų galva. Suprantama, kad toks religinio gyve
nimo sutvarkymas yra nenormalus, nes pasaulionis, 
kad ir būtų idealingiausias ir aukštai išmokslintas 
žmogus, negali būti bažnytinių dalykų žinovas, nes ir 
specialaus mokslo nėra išėjęs, ir reikiamų šventimų 
neturi. Įdomu, kaip tikintieji ir protaujantieji anglai 
protestantai tokią keistenybę gali pakęsti. Jie tur būt 
į tai užsimerkia, ir kol viskas ramu, atsidėję pakenčia 
tą nepakenčiamą blogį, daugiausiai dėlto, kad negali 
jo pašalinti.

Bet ne visuomet jų religinis gyvenimas eina to
kiu keliu, kad ta keistenybė bei nesąmonė visoj pilnu
moj nepasireikštų. Keli metai atgal Anglijos karalius 
paskyrė Canterbury dekanu vieną anglikonų dvasiš
kį (Dean Inge), kurs pasirodė esąs raudoniausio plau
ko radikalas. Tasai dekanas be jokio apsidraudimo pa
reiškė, kad ne kas kitas, tik bolševikai įvykdę gyveni
me krikščionybę, nes, anot jo, krikščionys tik kalba a- 
pie krikščionybę, o gyvenime jos neparodo. Kaip ten 
su kai kuriais krikščionimis bebūtų (iš tiesų yra to
kių, kurie tik krikščioniškai pakalba), bet vadinti bol
ševikus krikščionybės nešėjais bei vykdytojais, tai 
jau reikia žmogaus su visiškai pakrikusia galvosena. 
Daugelis anglų taip ir pamanė, kad jų dekanas virto 
pamišėliu, bet karalius jo išsišokimų nesudraudė, ir 
radikalas dvasiškis taip ir puošia anglikonų bažnyčios 
viršūnes. Jo betarpiškas viršininkas Cantenbury arki
vyskupas mėgino reaguoti ir įsileido su savo pavaldi
niu į diskusijas. Daugiau jis nieko negali padaryti — 
nei jo suspenduoti, nei iš vietos pašalinti, nes Anglijos 
karalius yra anglikonų bažnyčios galvą. Štai prie ko
kių priešginybių ir nesąmonių prieinama, turint svie- 
tiškį protestantų tikybos galva.

Liuteris, mėgindamas sureformuoti Katalikų Baž
nyčią, padarė iš protestantų tikėjimo neskanią koše, 
kuria dabar visos “reformuotos” tautos atsirūgsta. K.

Atrodo, kad DERBY laimi. Fenelon, kairėj, ir jo
jikas Stout, Jamaica, New York lenktynėse. Fenelon 
yra vienas iš populiariškiausių Knetucky Derby.

Birželio mėnesį, 1938 m. linois Valstybėj rado, kad 
Teisingo Darbo Standartų mūsų šalies žmonės neno- 
Įstatymas, visiems geriau ri mažesnių algų už pas- 
žinomas kaip Algų ir Va- kirtą laipsnį, kuris duoda 
landų įstatymai, buvo pri- šmonėms pusėtinai gerai 
dėtas prie Socialės Ap- gyventi. Netinkamos al- 
draudos įstatymo ir Tau- gos liečia netik darbinin- 
tiško Darbo Santykių Įsta- kus, bet ir apylinkes, 
tymo, tikslu apsaugoti A- šiandien svarbiausia pro- 
merikos darbininkų gero- blema sąryšyje su šita le- 
vę. Ypatingai pietinėse gislacija yra varžingas į- 
valstybėse daug stipraus statymo užlaikymas. Įsta- 
pasipriešinimo pasirodė, tymo minimumo algos ir 
bet šiandien čia ir ten, maksimumo valandos ne- 
žmonės įstatymu nepaten- buvo toks baisus dalykas, 
kinti, bet nepaisant to vis- kokio jo priešai tikėjosi, 
ko, įstatymas su mumis Keliose valstybėse, ypatin- 
pasiliks. jgai New Yorke, pastangos

Federaliai teismai dvie- buvo dėtos įvesti valstiš- 
juose atsitikimuose užlai- (kus algų ir valandų įstaty- 
kė Teisingo Darbo Stan- mus, apsaugojimui darbi- 
dartų įstatymo konstituci-| ninku vietinių industrijų, 
jonališkumą. Jung. Vals- kurių produktai nesiun- 
tybių Distrikto Teismas II- čiami tarp valstybių.

valstybėse, kurios niekad 
nemokėjo minimumo algų, 
ir darbo diena iš 10 ar 12 
vai. nėr nepaprastu daly
ku. Tai nuo tokių industri
jų daugiausia protestų 
prieš Teisingo Darbo Stan
dartų įstatymą ateina. 
Mažiau protestų gauta 
prieš įstatymą vaikų dar
bo aprūpinimus, kurie su
laiko nuo tarpvalstybinės 
komercijos, kurie gamina
mi įstaigose, kurios samdo 
mažamečius 14 m. am
žiaus, arba mažamečius 16 
metų amžiaus, kurių dar
bas juos sulaiko nuo mok
slo, arba mažamečius tar
pe 16 ir 18 metų, dirbant 
pavojinguose užsiėmimuo
se.

Ir "Smulkūs" Laimėjimai 
Hitleriui Naudingi

Kodėl Lietuvai Negrąžinamos 
Jos 2emės Ir Žmonės?
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Mūsų brangiai tėvynei 
Lietuvai per paskutinius 
laikus teko praleisti daug 
sunkių dienų, daug sukrė
timų, daug skausmų ir 
maža džiaugsmų. Per visą 
nepriklausomo gyvenimo 
laikotarpį šelis kartus val
stybės teritorijos plotas, o 
kartu ir gyventojų skai
čius, tai padidėjo, tai su
mažėjo. Tikras etnografi
nės Lietuvos teritorijos 
plotas sudaro apie 83,000 
kv. kilometrų, tačiau da
bar Lietuvos valdžioje yra 
vos 56,682 kv. kilometrai, 
taigi, svetimų (vokiečių ir 
rusų) valdomi lietuviškos 
žemės plotai sudaro dar 
23,000 kv., būtent, vokie
čių atplėštas Klaipėdos 
Kraštas su vieninteliu Lie
tuvos uostu — 2,657 kv. 
kilometrų ir vokiečių bei 
rusų negrąžintos Suvalkų 
ir Vilniaus krašto sritys 
virš 20,000 kv; kilometrų. 
Tuose kraštuose gyvena 
750,000 gyventojų, būtent 
160,000 Klaipėdos krašte ir 
likusieji vokiečių ir rusų 
valdomose srityse.

Pažvelgę į dabartinį Lie
tuvos žemėlapį (netekus 
Klaipėdos Krašto ir be Su
valkų srities), be jokių aiš
kinimų kiekvienas pasa
kys, kad dabartinės Lietu
vos sienos nėra normalios. 
Iš pirmo žvilgsnio matosi, 
kad dabartinės sienos yra 
tokios, [________----- ___„_______  __ _
Lietuvai būti nepriklauso- niaus klausimas lietuvių nurodydama į jai daromą 
mu ūkio vienetu, nes — tautai buvo gyvybinis ir skriaudą, nekelia

Lietuvos upių didvyris — 
Nemunas. Juk ir patys vo
kiečiai visuomet pripažino 
ir savo tautos himne už
fiksavo, kad Vokietija sie
kia “von der Maas bis an 
die Memel” (nuo Maaso i- 
ki Nemuno). To jų pareiš
kimo tikrumą patvirtina ir 
faktas, kad Klaipėdos kra-

nusivylę

pateisinti 
vokiečiai

Visuomet palanki alijantams Amerikos spauda 
šiuo kartu be ceremonijų pareiškė, kad “britai iš Nor
vegijos pabėgo”. Paprastai tai sakoma “pasitraukė”, 
bet šiuo atveju nė mandagesnio žodžio nepavattota. 
Taip pat, nežiūrint Londono tikrinimo, kad iš Nanso- 
mo pasitraukta “tvarkoj ir be nuostolių”, amerikiečiai 
negailestingai kartoja Stockholmo pranešimą, jog bri
tai ir prancūzai, vokiškų orlaivių pliekiami, netvarkoj 
bėgo, daug amunicijos ir karo reikmenų palikdami vo
kiečiams. Matomai amerikiečiai neskaniai 
britų nepaslankumu ir nepajėgumu.

Tam “tvarkingam pasitraukimui” 
Chamberlainas parliamente pareiškė, kad
turi neįmanomą jėgą, kurią bet kuriuo momentu ir bet 
kuria kryptimi beveik nekliudomi gali panaudoti. Net 
prisiminė, kad ir pačią Angliją gali pulti (tur būt iš 
oro). Pralaimėjimas Norvegijoj skaudus ir negarbin
gas, bet jį Chamberlainas mėgina sumažybinti, neva 
nebojančiai pasisakydamas, kad ten įvykusios kauty
nės tai esą tik smulkus pašalinis karo incidentas — 
side show. Pamiršo nelaimingasis britų premieras, kad 
trys savaitės atgal buvo iškilmingai pareiškęs, jog 
Didžioji Britanija tol Norvegijos neapleis, kol naciai 
iš ten nebus išvaryti. Deja, nepajėgė savo žodžio išlai
kyti. Norvegų armija pasidavė, bet prieš pasiduoda
ma tarė kartų žodį, kad alijantai ją apleido...

Bet ali jantams ne garbė dabar berūpi. Jų dėmėsis 
krypsta į Viduržemio jūrą, kur italai ne juokais pasi
šiaušėjo ką netikėta pradėti. Kad ir Mussolini pasiža
dėjo Amerikos ambasadoriui nepradėti karo dar de
šimtį dienų, bet tas laikas greit prabėgs — ir kas tada? 
Anglai skubotai koncentruoja savo laivyną Graikijos 
pakraščiuose, nes nujunta, kad Mussolini gali pulti

Minimumo Algos
Kada įstatymas įėjo ga- 

lion, spalių mėnesį, 1938 
m. jis nustatė algų mini
mumo ratą 25 centus į va
landą. Nuo spalių 1938 m. 
iki spalių 1945 m. Teisingo 
Darbo Standartų įstaty
mas reikalauja darbinin
kams mokėti nemažiau 30 
centų į valandą, ir po to 40 
centų į valandą.

Apart minimumo algų 
automatiško padidėjimo

objektyvą galima greičiau 
įvykdinti, su išdavimu al
gų įsakymo, kurį duoda 
industrijos administrato
rius, pagal industrijos ko
miteto rekomendacijas. 
Toki komitetai jau veikia 
kaikuriose industrijose. 
Toks komitetas privertė 
išmokėjimą 32y2 centų mi
nimumo algą drabužių ir 
kojinių industrijose, kuo
met kepurių amate 40 cen-” A I d U llia. LiOtkV £.JCLLAXlAv7 J X XXXV/ XXX V V CiIIXa.Lv XV VvAA

šte dauguma gyventojų y-; įki 40 centų į valandą po tų minimumas buvo reko- ' v*r* Imtum o i T^o Ain t yrxlr i 11 I j  _ a_ _  ?i •     _i_ _ . a_ _ i _ _ • s__ • _ _ _ v _ra lietuviai. Pačių vokiečių! 
statistikos daviniais 1912 
metais 51,9% Klaipėdos 
krašto gyventojų pasisakė 
esą lietuviai (žūr. vokiečių 
enciklopediją “Der grosse 
Brockhaus”), nežiūrint į 
tai, kad vyko smarki vo
kietinimo akcija. Tačiau 
nereikia pamiršti, kad vo-;ką ir pusę virš regulariš- 
kiečių dauguma gyveno kos ratos, už daugiau kaip 
miestuose, taigi yra atėjū- 42 valandų į savaitę. Po to 
nai, kurie lietuvius išbrio- 
vė. Kaimuose dar šiandien 
yra 80% — 90% gyvento
jų lietuvių, tačiau vokie
čiai daug lietuvių laiko vo
kiečiais dėlto, kad jie mo
ka ir vokiškai kalbėti. Bet 
kalbos mokėjimas dar jo
kiu būdu nereiškia, kad tie 
lietuviai pasidarė vokie
čiais, kaip vokiečiai klai
dingai tikrina pasaulį. Vo
kietijos grasinimai, už
imti jėga visą Lietuvą, pri
vertė Lietuvą išsižadėti to 
gyvybinio tautai ir valsty
bei krašto su vieninteliu 
uostu. Aišku, kad toks 
sprendimas nėra ir negali 

kurios neleidžia būti galutinas. Kaip Vii-

septynių metų veikimo, 
minimumo algų įstatymo

menduotas kaikuriose ša
kose.

Maksimumo Valandos
Nuo spalių 1939 m. iki 

spalių 1940 m. darbdaviai, 
pagal įstatymą, privalo jų 
darbininkams mokėti lai-

i

laiko, užmokėjimas virš 
laiko ratos yra reikalauja-

kuris turi supratimo apie 
tai, kad tauta ir valstybė 
negali gyventi ir žengti 
pirmyn, jei neturės reikia
mo ūkiško pamato. To ū- 
kiško pamato siekia visos 
valstybės, dėl jo vyksta iš 
esmės dabartinis Europos 
karas. O tos valstybės, ku
rios dėl geresnio ūkiško 
susitvarkymo nepabijojo 
tvertis kardą, pačios neno
ri kitoms tautoms, silpnes- 
nioms, kurių užtarėjais jos 
nori būti, pripažinti to gy
vybinio reikalo — gyvybi
nės erdvės. Lietuvių tauta,

t
i 

ma už visą darbą virš 40 
vai. į savaitę. Kongresas 
stovi už minimumo algą 40 
centų į valandą, ir 40 va
landų darbo maksimumą 
savaitėje.

Yra daug industrijų, kur 
tokios minimumo algos ir 
maksimumo valandos bu
vo įsteigtos prieš įvedimą 
šito įstatymo. Kiton pu
sėn, yra labai daug indus
trijų, ypatingai pietinėse

paranku-

atsitiki- 
iškraipy-

(statymo Peržengėjai 
Baudžiami

Yra tam tikras “Algų ir 
Valandų” Skyrius prie 
Darbo Departmento, kuris 
užlaiko algų ir valandų 
standartus. Pirmu metu 
skyrius gavo virš 18,000 
skundų. įstatymo peržen
gėjai sutiko užmokėti apie 
80,000 darbininkų vieną 
milijoną dolerių užsivilku
sių algų. Kaikurie darbda
viai numušė neteisingas 
sumas nuo darbininkų al
gų už užlaikymą, kambarį, 
maistą ir kitus 
mus.

Kaikuriuose 
muose, rekordai
ti, kad apdengus įstatymo 
peržengimus. Kaikurios 
kompanijos nuo darbo ats
tatė darbininkus, kurie pa
siuntė skundus, kas yra 
peržengimu įstatymo.

Skundai nuo darbininkų 
prie vietinių industrijų pa
dėti į §Mį, nes įstatymas 
liečia tik industrijas, ku
rios produkuoja prekes 
tarpvalstybinei komerci
jai. Daugumoje atsitiki
mų darbdaviai susitaiko su 
darbininkais užmokėdami 
užsivilkusias algas. 1939 
m. net 63 kriminališkų at
sitikimų apskųstieji buvo 
nubausti ir priversti už
mokėti prigulinčius pini
gus jų darbininkams.

S.S.B.

KEISTA SIENA
Lenkų — vokiečių karas. go jau yra Belgijos terito- 

kilo svarbiausia, dėl to, rijoje, 
kad tų dviejų valstybių Šitoji keista siena laikosi 
siena buvo tikrai keista: jau nuo 1830 m., kada Bel- 
lenkų teritorijos iškyšis gija atsiskyrė nuo Olandi- 
skėlė Vokietiją į dvi dalis! i jos. Nuostabiausia buvo 
Bet pasaulyje ir net čia Didžiojo karo metu, kada 
pat Europoje esama dar vokiečiai užėmė Belgiją, 
keistesnių sienų. Jie taip pat ir Baarle —

Belgijos — Olandijos pa-' Hertoge užėmė ir vieno 
sienyje yra miestelis, tik- namo pusę, priklausiusią 
riau — du miesteliai, nes belgams; gretimas kamba- 
per jo vidurį eina tų dvie- rys buvo jau Olandijoje, ir 

I jų valstybių siena. Didesnė, vokiečiai nedrįso į jį įženg- 
| miestelio dalis yra belgų ti, nes tokiu būdu būtų pa- 
I pusėje; ji vadinasi Baarle žeidę Olandijos neutralu- 
— Hertog ir turi 3.500 gy-mą. Kaip tik tą Olandijoje 
ventoių. Olandų pusėje lie- esančią namo dalį išsinuo- 
ka 1.500 gyv., ir toji mies- mojo prancūzų žvalgybos 
telio dalis vadinasi Baarle agentai, įsirengė ten radi- 
—Nassau. Keisčiausia, jog jo stotelę ir labai patogiai 

, kad varė šnipinėjimo darbą.
.__ o__ r___ _____ >r__j Panašiai yra su vienu

grįžti prie Lietuvos, yra iš Belgijos pusėje, kita pusė, kaimu tarp laisvosios Ai- 
amžiu lietuviški, dauau- — niandiins PavvzdžiuiJrių valstybės ir Ulsterio, 

kuris sudaro Anglijos dalį. 
Airija su vokiečiais dabar 
nekariauja; vieno ūkinin
ko gyvenamoji troba yra 
Airijoje ir tokiu būdu lie
ka neutrali, bet tvartas ir 
prie jo šuns būda yra Uls
terio pusėje ir dėl to yra 
karo stovyje su Vokietija.. 

“M. L.”

didžiųjų bran-

Jie taip pat ir Baarle —
Olandijos pa- Hertoge užėmė ir vieno

jokių***** ** . . . . 
Lietuvos natūralūs išėji- garbės klausimas, taip ir naujų reikalavimų, o tik! 
mnc i -iiiT»o vrr> TC1 n i Irrnčtno irrn DOTl fVVPTlti tflikoip klirtl imas į jūrą yra uždarytas, Klaipėdos kraštas yra gy- (nori gyventi taikoje, kurti . 
vokiečių kontroliuojamas, vybinis lietuvių tautos 
Tik palyginkime Lietuvos klausimas. — Dar prieš 
teritorijos ploto formą su Vokietijos ultimatumą 
kitų dviejų Baltijos vals- 1939 m. kovo mėn., dėl 
tybių (Latvijos ir Estijos) Klaipėdos krašto net vo- 
teritorijų formomis, tai kiečių draugų, italų, laik- 
aiškiai matoma, kad Lietu- raščiai aiškiai pabrėžė, 
vos vakarų kaimynas šie-. kad Lietuva turi turėti iš- 
kia Lietuvą pastatyti visiš-! ėjimą į jūrą per Klaipėdą, 
kai po savo kontrole. Lie- Tą patį pasakys ir kiek- 
tuvos natūrali siena yra vienas teisingas žmogus,

Turkiją tikslu užvaldyti Dardanelius pirmiau, negu 
alijantai juos užims. Tad karas gali staiga persikelti 
į Balkanus. Hitlerio Blitz-Kriegai gali būti, anot 
Chamberlaino, tik smulkūs pašaliniai incidentai — 
side shows
stiprina visus savo frontus. Metas jau būtų ir Anglijai 
ką nors suruošti — kokį stambų vaidinimą — big 
show — ir nors kiek įlaužti “neįmanomą” vokiečių ga
lybę. Senelis premieras sakosi nenusimenąs ir nepasi- 
duosiąs. Gal jis čia turi minty parliamentarinę kovą, 
nes, girdėt, norima jį iš valdžios išstumti. K.

bet jis juos visados laimi ir palaipsniui

ir valdyti bei išlaikyti bū
simoms kartoms tai, kas 
yra lietuviška, kas remian
tis pagrindiniais žmonių 
teisių ir tautų apsisprendi-__
mo dėsniais jai priklauso sienF iifreTtaTLp"' 1— 
O Lje brastai, kurie turi vėl <įaug kur pusė namo yra I

amžių lietuviški, daugu-amžių lietuviški, daugu- — Olandijos. Pavyzdžiui, 
moję lietuvių apgyventi. ' siena eina per patį vidurį 
Jų lietuviškumo geriau-į miestelio smuklės; Baarle 
sias įrodymas yra vietų, u- — Hertogo gyventojai be 
pių, miškų, kaimų ir kiti leidimo tegali eiti tik ligi 
vardai. Prievartos padali- Į krosnies, nes už jos prasi- 
nimai, kurie įvyko 18 amž. deda jau olandų teritorija, 
pabaigoje ir pasikartojo Kitas namas irgi keistoje 
per paskutinius dešimtme- Padėtyje, kartą vienas ą- 
V/ r . v__ . . tik įame apsigyvenęs nuo-cius, yra smu o žygiai, išėjo užsidaryti
padaryti be lietuvių tau- iangįnjy, įr belgų žandaras 
tos sutikimo, prieš jos no- jį guėmė už nelegalų sie
rą. Dėlto jie yra niekingi ir nos peržengimą. Pasirodė, 
turi būti atitaisomi. j ‘ * " *

Dangietis. je, o šaligatvis tuoj už lan-
kad. namas stovi Olandijo-

Siela 
genybių kasykla; mokėk 
ją iškasti — suprasti sie
los didenybę.

CiIIXa.Lv


Antradienis, Gegužės 7 d., 1940 darbininkas
Šviesiajam Vaikui Siu 

Dienų"

BRANGIOJI MAMYTE!

(Iš knygos — “Padavimai” —* 
Kazys Inčiūra.)

r------------ ---- —
na visus ir garsas nuskamba 
plačiai...

Prabėgus ištisiems me-] Jei Tavo ašąros jau i? 
tams, nebuvo progos su i 
Tavim atvirai pasikalbėti, ' 
todėl nors šiandien leisk i 
man tarti savo atvirą žodį. 1

Tur būt jau Tu pamiršai, : 
mamyte, kai aš buvau ma- i 
žūtis kūdikis, Tu visuomet 
būdavai su manimi ir lyg ( 
angelas globodavai ir sau
godavai mano kiekvieną 
judesį. Aš žinau, tuomet 
Tu dažnai būdavai pavar
gus ir nemiegodavai išti
sas naktis, bet Tu savo 
širdyje būdavai laiminga 
ir patenkinta, nes iš mano 
kūdikiškos, nekaltos šir
dies Tu tuomet tiek daug 
tikėjaisi...

O, mamyte, mes tuomet 
tikrai buvome laimingi — 
Tave gaivino kūdikėlio vil
tys ir ateitis, aš nepažino
jau pilko ir kieto gyveni
mo, nesupratau jo vilingų 
paslapčių. Aš tuomet bu
vau lyg drugelis mėlynuos 
žieduos, kuriuos saugojo 
Tavo meili, švelnutė ran
ka.

Nežinau, ar Tu norėtum, 
kad grįžtų vėl tos dienos, 
tačiau aš tikrai norėčiau, 
nes būčiau Tau daug švel
nesnis ir geresnis, šimte
riopai daugiau mylintis 
Tave sūnus.

Šiandien, mamyt, kai 
peržvelgiau savo trumputę 
praeitį, aš supratau Tavo 
meilę. Tačiau aš negaliu 
suprasti iš kur Tu gavai 
tiek kantrybės taip išauk
lėti mane. Tur būt Tu labai 
daug už mane meldeis, tur 
būt Tu prie kryžiaus, man 
užmigus, ilgai Aukščiau
sio maldavai... Taip, aš jau 
suprantu, mamyte, Tu vi
sa nuo manęs slėpei — Tu 
neparodei man savo siel
varto, savo begalinio skau
smo, kai Tave ąš nepro
tingu nepaklusnumu kan
kinau.

Aš negaliu pasakyti, ko
kia Tu man visuomet gera 
buvai: Tavo švelnumas ir 
meilė ištirpytų kiečiau
sius deimantus, Tavo ge
rumas sušvelnintų kie
čiausias žmogžudžių šir
dis, Tavo širdies skausmas 
išnykdavo nejučioms, kaip 
naktis aušros nžetu.

nudžiūvo nuo skruostų, jei 
Tu jau ir nejauti skausmo 
ir sielvartų, kuriuos išken
tėjai dėl mano nedėkingu
mo, tai aš, mamyte, šian
dien jaučiuos dar labai la
bai Tau nedėkingas- Šį ne
dėkingumą aš tik šiandien 
suprantu, ypatingai šian
dien, kada visos motinos 
yra taip gražiai pagerbia
mos. Nedėkingumąs Tau, 
mamyte, man dar labiau 
atsispindėjo, kai ąš prisi
miniau tas motinas, kurios 
yra apleistos, nežinomos 
sunkiai kenčia skurdą ir 
vargą. Pagalvojus naan vi
sai, darosi ląbai baisu, ne
suprantama-

Mylima mamyte, pasa
kyk man, ką ir kaip turi 
jaustis tos motinos, ku
rias yrą apleidę jų išauk-

lėti vaikai; kokios širdys 
turi būti tų motinų, kurių 
vaįkąi yra nusikaltę ir vi
suomenės pasmerkti, ku
rių vaikai yra išniekinę sa
vo tėvus...

Šia proga, mylima ma
myte, aš nuoširdžiai pra
šau Tavęs atleisk man vi
sus nusikaltimus, kuriais 
aš tik nusižengiau Tau, 
atleisk man už didelį mano I 
nedėkingumą, už nesutei
kimą Tau tinkamos pagar
bos ir visa kita, kuo tik aš 
galėjau įžeisti Tave. Taip 
pat šia pačia proga priimk, 
mamyte, mano nuošir- 
džįąųsįus sveikinimus ir 
linkėjimus. Lai Aukščiau
sias suteikia Tau geriau
sios sveikatos ir laimės.

Nuo šios dienos aš būsiu 
Tau dėkingiausias sūnus.

Tavo sūnus,
Francis.

Miriam Gordon ir Garland Embry, U. C. L. A., stu
dentai, Los Angeles, California, egzaminuoja laiš
kus, kuriais raginama protestuoti prieš Earl Russell, 
prieš jo dėstymą philosofijos New Yorko Miesto kole
gijoj______________________________ _________

Paaukime Jaunulius SpecfaRstus

Paulius Drevinis.

MOTINĄ PRISIMINUS
Aš dažnai pravirkstu Tave prisiminęs, — 
Rieda man per skruostus ašara graudi. 
Tu viena rožančių ten prie seno kryžiaus 
Vakare parymus už mane kalbi.
O sakei nekaltą, buvai piemenaitė, 
Tau gražiai spindėjo rytmečio rasa.
Ir aiduos ragelio, žalioje pakluonėj 
Saulės išbučiuota, dainavai basa.
Tu pagaut norėjai gelsvąjį drugelį, 
Ir daina lakštutės buvo Tau graži, 
O likai našlaitė pačioje vaikystėj, 
Prie motulės kapo su skausmu širdy.
Skrido bėgo metai, lyg laivai ant marių, 
Pažarais liūdėjo tamsūs vakarai.
Tu per žiemos naktį ir per skaisčią dieną 
Su džiaugsmu krūtinėj mane sūpavai.
Gal manei, kad būsiu aš šaunus artojas 
— Naktigonės josiu vąkare kaskart. 
Senas tėvo sklypas žydinčioj jaunystėj 
Teks vienam purenti, teks vienam apart.
O dabar rymoju aš prie šalto lango, 
Mintyse, o motin, skrendu pas Tave — 
Aplankyk svajonėj, aplankyk dainelėj, 
Su manim būk dieną, su manim sapne.
Aš ?au išbučiuosiu Tavo baltą galvą, 
Vėl širdyje mūsų rytas sužydės^..
...Nepakeis nieks žodžių ant šio balto lapo, 
Nepakeis nieks Tavo mylinčios širdies.

“At. Sp.”

Lietuvis Povilas J. Jurkonis 
iš So. Bostono, prezidento aktu, 
neseniai paskirtas 2-ju leitenan
tu Amerikos Jungtinių Valsty
bių Oro Armijoje.

Leitenantas Povilas J. Jurko
nis yra p-nios Juozefinos sūnus, į 
gyv. 1654 Columbia Road, So.' 
Boston. Jis baigė The Massa- 
chusetts Institute of Technolo- 
gy 1936 metais; vėliau baigė 
skraidymo mokyklą Randolph • 
Field, Texas ir buvo paskirtas

9-toje bombardavimo grupėje, 
Mitchel Field, Long Island, 
New York. Netrukus jis buvo 
paskirtas piloto bendrininku 
dvimotorinio bomberio. Jo atly
ginimas savaitėje $100.00.

Ir sprogs kiekvienas, kurs didy- 
[bėj 

tartum varlė prieš jautį pučias, 
nes griūna sostai neteisėti, 
nes trumparegiai pasiklysta, 
o svetimų širdžių ėdikai 
anksčiau suvalgo savo širdį — 
greičiau savos garbės netenka, 
jei kitą žemina kvailai.

Nebūk toks geras akyse, 
o už akių — tik velnio vaikas. 
Jei ką kalbi—kalbėk lig galo, 
tu neužlaušk burnoj šnekos, 
nes pamanys—tau šulo stinga 
ar dėvi kaukę veidmainingą, 
Jei ką kalbi—kalbėk protingai, 
jei ką darai—tik išmintingai, 
neliek pavydo, pykčio kvailo, 
nes plepalams — per trumpas 

amžius, 
niekus—ir varlės puikiai kvarkia 
Atskirsi grūdą nuo pelų, 
nuo tikro pranašo—veidmainį.

I Jei kur eini—keliauk lig galo, 
nes gėda grįžt iš pakelės. 
Krūtinę vėtroms atstatyki — 
žaibai tegul karūnom puošia, 
griausmai patinka ir palydi. 
Jei būsi vertas—lenksis minios, 
prieš piautuvą kaip lenkias var- 

[pos. 
Pagirs vaikai, kartos sūnaičiai, 
jei nepagirtų nieks gyvųjų, 
pagirs tikriausieji teisėjai — 
širdis ir sąžinė tava.

Gėlė nežydi ant akmens, 
nežydi uoloj lelija, — 
jai reikia žemės motės sulčių, 
pavasarinių spindulių.
Bet pelenuos pažinsi auksą, 
dumblan sumindžiotą leliją.

(Bus daugiau)

Studentai (individuališkiau- 
sia, tipiškiausia jaunimo gru
pė) visuomet filosofuoja nieko 
nedaro. Jie ruošiasi šįmet indi
vidualiai, organizuota darbo 
nemyli. Kai-kas juos apibudino 
keistokai: “Nei patys veikia, 
nei kitiems duoda veikti”... Ne
pasiduokite studi jozai!

PASLAPČIŲ SESELIUOSE
(In the shaaows of the eecrets)

Ar nežinai F., kas pereitą sa
vaitę pragęmblino dolerį?

Kas O. grįžo iš “honey moon” 
ir nepranešė koks buvo oras?

Ar nežinai Gen., kaip reikia 
meilėje gyventi? Nebark kores
pondentų už neišduotas paslap
tis!

Atspėkite, kaip atrodė Vana
go Akis vieną sekmadienio ry
tą, grįžus iš Worcester.

Ar gražų žiedą dovanojai J. 
savo Aldutei?

Kodėl, Onute, tu taip visuomet 
“afraid”?

Ką matei, Jonai, penktadienio 
vakarą už $5. viename viešbu
tyje?.

Kodėl, Alfonsai, bijaisi nekal
tų korespondentų. Forduką juk 
turi!

Mano Dėdė Julius
Ji buvo labai

I
I

Toni Gilman, CBS žvaig
ždė, kurios ypatinga nuo
taika atsispindi šiame vai
zde - paveiksle.

Vieną kartą, eidami gąt- gyvename.
ve, sutikome susikuprinų- maloni ir jautri; ji nieka- 
sį senelį, prašantį išmai- da nepratarė keršto žo- 
dos. Mano draugas Juozas 
Davranchu, pamatęs šį 
vargingą senelį, išsiėmė iš 
kišenės penkis frankus ir 
padavė jam. Aš nusistebė
jau iš jo kvailo barstymo 
pinigų. Juozas man aiški
nosi, kad šis elgeta prime
na jam vieną įvykį, kurio 
prisiminimas jį labai su
jaudina. Aš jums dabar pa- 

' pasakosiu šį įvykį pačio 
draugo žodžiais. Juozas 
pradėjo:

“Mano šeima, kuri buvo 
labai neturtinga, kilusi iš 
Havro miesto Prancūzijo
je. Tėvelis sunkiai dirbo 
raštinėje, bet mažai už
dirbdavo. Motina augino 
šeimą, uždarbiaudama to
je pat vietoje, kurioje mes

džio, niekada nešnabždėjo, 
nebarė. Tėvas turėjo vieną 
keistą paprotį, kuris mane 
labai erzindavo. Atsitikus 
kokiai nors nelaimei, jis 
visuomet mosykuodavo 
rankomis ir vieną visuo
met dėdavo prie kaktos, 
nuieko nesakydamas ir no
rėdamas nušluostytit pra
kaitą, kurio visai nebūda
vo. Aš jaučiau dėl to dide
lį nusiminimą...

šeima saugojo pinigus, 
kaip savo gyvybę ir be rei
kalo neleido. Valgėme val
gį,-pigiai pirktą, daugiau
sia užsilikusį krautuvėje 
nuo antros dienos. Mano 
dvi seserys pačios pasisiū
davo drabužius ir dažnai

Antras jaunas lietuvis, Algir
das Račkauskas, pasižymėjo 
moksle Massachusetts College 
of Pharmacy ir gavo laipsnį — 

i Assistant Reg. Pharmacist. 
‘ Dabar praktikuojasi vaistinėje į Gražinėlė __t ‘ ’
Į (Drugdl ant K ir Fourth gatvių sulaukus vedyboe metų; 

riedavosi už menkutį nie- kan,P°- sis jaunasis vaistimn- 
ką j kas yra gabus ir geras savo

Sekmadieniais visa šei- sp^^y^ žinovas; 
ma eidavo pasivaikščioti ikuriai nors vaistmei 
ant jūrų kranto. Tėvelis, k^ipkitės nurodytu antra- 
apsivilkęs švarku, užsidė
jęs skrybėlę ir užsimovęs 
pirštines, eidavo ranka 
rankon su motina. Mano 
seserys apsirengdavo pir
miausia ir laukdavo visų į 

Į išeinant. Paskutinėje va-! 
landėlėje jos apžiūrėdavo! 
tėvo ir motinos rūbus ir,1 
suradę kokį nors nešva
rumo taškelį, būtinai jį tu
rėdavo ištrinti benzino pa
galba. Tėvas nekantriai 
laukdavo, šluostydamas! 
savo akinius ir laikydamas 
pirštines, kad jas nepa-į 
mirštu, iki seserys pabaigs 
savo darbą. Visi būdavo 

I pasipuošę, tartum ruošda- 
miesi j didelę kelionę. rou2ikai>

Kelionę pradėdavome iŠ- rašytojai, organizatoriai ir kito- 
kilmingai. {Seserys ėjo pir- ki talentai, 
ma susikabinę rankomis, ! r 
kad kas nors jas pastebė- kuopa smarkiai ruošiasi tinka- 
tų, nes jos jau buvo SU- mai pagerbti savo motinas. Se-|Whlst p‘arty jųjų darbo 
brendusios. Motina ėjo vi- kmadienį, gegužės 12, visa kuo- 
duryje, aš jos kairėje, o į pa “in corpore” išklausys šv. 
tėvas dešinėje. Prisimenu mišias 9:30 ir priims šv. Ko-

1 gerai, šiuos iškilmingus pa-Įmuniją. Po pamaldų bendri pus-|nes berniukai per daug laisvi! 
ryčiai su savo mamytėmis ir
profesionalais p. bažnyčios sve- Sekmadienį, gegužės 12 d. jos 
tainėje. Vakare, 7:30 vai. Moti- ^’P Pat mln®s Motinos Dieną 
nų pagerbimui ruošiamas vaidi- drauSe su visu lietuvių jaunį 
nimas ir kita meninė programa. mu"
Įėjimas dykai. Kviečiama visa Girdėti netrukus jos turės la- 
Bostono lietuvių visuomenė bai įdomią ir linksmą ekskursi- 
skaitlingai dalyvauti. Pamaty-Į^ New York ° link

site dykai daug gražių dalykų 
ir bendrai pagerbsime visas mo
tinas.

puiki jaunuolė,

**•.**. ; '• i.

su.

Motina — Gražinėlės motina 
nori leisti ją už darbininko Jur- 

Ki gio;
reikalin- i Barbora — puskurtė tarnaitė, 

kuri padeda Gražinėlei atsikra
tyti nuo Jurgio;

Vytautas — jaunas studenčio
kas, įsimylėjęs Gražinėlę;

Motiejus — juokingas tarnas;
Jurgis — jaunas kvailas ūki

ninkas, kuris nori vesti Graži
nėlę.

Kokios mergaitės ieško 
“escorts” dėl šio meto “prom”? 
R A A H — ar jos suras? Tegul 
visi berniukai pasislepia lig ga
lo šio mėnesio.

Kas gi buvo ant šokių šešta- 
dienio vakare Municipal ■ Ęuil- 
dinge, . kad mergužėlės turėjo 
šokti be berniukų?

Kur dingo W.S.B. radio korpo
racija? Niekur ir niekad jų ne
simato...

Kokios keturios mergaitės 
mėgins “to crąsh” the circus a- 
teinantį trečiadienį?

Reglen.

B. C.

KAS - KUR?

KĄ VEIKIA BOSTONO 
JAUNIMAS?

GEGUŽES 18 d. Vyčių kuopos 
įvyksta metiniai šokiai Vendo- 
me viešbutyje, 160 Common- 
wealth avė., Boston.

Įžanga 75c. Neatsisakykime 
su vyčiais pasilinksminti.

Vyčiai (darbščiausia lietuvių! Girdėti ruošiama ir daugiau 
jaunimo grupė) visuomet ką dalykų, bet apie juos bus pra- 
nors ruošia. Šioje kuopoje su- nešta*vėliau.

į sispietę gabiausi sportininkai, 
artistai, dainininkai, ” ' Sodalietės (geriausia rinktinė 

lietuvaičių jaunimo grupė) vi
suomet dirba pagal savo tradi- 

Motinos Dienos proga, vyčių I cįjįnę pastovią dienotvarkę. Mė- 
j nešinės pamaldos ir mėnesiniai

Kodėl P. K. daugiau neberašo 
“Jaunimo Aiduose”? Ne dyka
duoniauk !

Kur dingo ‘Vanago Akis’ ? Gal 
jam karšta darosi už kalnie- 
riaus ?

McDonald iš M. C. surimtėjo. 
Gal pasipynė po stipria ranka?

Mes laukiam, kad R. G. keletą 
paslapčių parašytų “J. A.”.

J. P. ir J. G. pavirto tapyto
jais, jie pradėjo nuo bažnytinės 
salės.

gyvybės šaltinis. Keletas iš jų 
korespondentui išsireiškė “Mū
sų atžvilgiu perdaug neteisinga,

Tt

sivaikščiojimus ir tėvo iš
didumą, nes jis jais būda
vo labai patenkintas ir ei
davo visuomet labai iškil- 
.mingai. Kelionėje sustoda
vome pasižiūrėti laivų, ku
rie atplaukdavo iš tolimų 
kraštų. Jie labai viliodavo 
mus, o labiausia tėvą, nes 
jis visuomet ištardavo 
šiuos, man nepamiršta
mus žodžius: “Kaip būtų 
nuostabu ir malonu, kad 
Julius būtų viename tų lai
vų”. Kodėl tėvas taip daž
nai ir su ilgėsiu minėdavo 
Juliaus vardą?

(Bus daugiau)

Choristai (dainingiausia jau
nimo grupė) visuomet dainuoja, 
gieda ar dainuoti ruošias. Jau- 

Motinos Dienos programą su-l"^ dainininkai turė*> sav0 
darys dviejų veikalų komedija^* ruoSiaai kitaL
— “Aš Nenoriu Jurgio”. Vaidi- Seniorai dažnai pasirodo pa
ninio metu bus proga susipa- rengimų metu. Paprastai jie 
žinti su šiais juokdariais asme- ruošias ištisus metus, bet kai 
niai. I pasiruošę pasirodo, tai nustebi-

Linksmas, esti laimin
gas. Vidujiniai jausmai 
pasireiškia šypsenoj. Ši 
panelė susirišus jos galvą 
skaryte, kaip Lietuvoje, 
tik skirtumas tas, kad Lie
tuvoje skarytės kampas 
kabo užpakalyje, o čia ma
tosi ir priekyje jos galvos.

W-
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Tradicijinė Lietuvių Šventė Įvyksta 
Liepos 4-tą
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Silpno Ligonio Nesilpnink
Dr. Med. Al. M. Račkus. Kiek Jaunieji Uždirba 

Prie N.Y.A.

(Tęsinys)
Išrinkus Lietuvių Dienos Veikiančiąją valdybą ir 

Darbų Komisijas numatyta sekantieji dienos progra
mos punktai bei darbai: —

Iškilmingas Šv. Mišias su asista celebruos Jo Eks
celencija Vyskupas Būčys, Marijonų Vienuolijos Ge
nerolas, kuris svečiuojasi šią vasarą Jungtinėse Vals
tybėse. Taipgi J. E. Vysk. Būčys pasakys ir dienos mo
mentui pritaikintą pamokslą.

Pamaldos prasidės 10 vai. ryte, ’ (Dienos šviesos 
Taupymo laiku).

Pamaldos bus laikomos Kolegijos Rūmų Verando
je, kur įvykdavo ir pereitais keliais metais.

Laike pamaldų giedos parapijų chorų rinktiniai 
giesmininkai, su muzikais - vargonininkais priešakyj.

Numatyta kviesti keletą kalbėtojų, kurie nušvies 
dienos reikšmę mūsų išeivijai ir pasitarnavimą Bažny
čiai ir Tautai.

Tuoj po pamaldų seks Meno Mėgėjų pasirodymai,
kuriems vadovaus Kun. Pranciškus Strakauskas su vi
sa eile pagelbininkų. Į meno mėgėjų talką kviečiamos 
įvairios kolonijų pajėgos: dainininkai, muzikai įvairių 
instrumentų, vaidintojai, deklamatoriai ir tt.

Sportas prasidės tuoj po meno mėgėjų programos, 
ar net anksčiau. Numatyta baseball žaidimas, įvairios i 
lenktynės - bėgimai. Manoma, kad įvyks dviračių lenk- į 
tynės. Kviečiami visų kolonijų dviratininkai atsiliepti. į

Šokiais, grojant šauniai orkestrai įvyks irgi tuoj 
po pietų. Orkestras šokiams gros angliškus ir lietuviš
kus kurinius.

Numatoma suorganizuoti lietuviška talka (pa
baigtuvės). Manoma, kad galima bus suorganizuoti 
įvairius ūkio darbų skyrius — pjovėjus, grėbė jus, sėji
kus, medininkus, bitininkus, kūlėjus, ir tt.

Chorai su vargonininkais rengiasi išpildyti Dainų ■ 
Šventės programą.

Kviečiamos Moterų Sąjungos rankdarbių meni
ninkės, kaip kitais metais surengti savo parodėlę.

Two-Ton Tony Galento, sukaupia savo talentą 
per mikrofoną perduoda kurinyj — “Etude Fantas- 
tique” klausytojams. Tą veikalą išpildė laike savo vizi
to Omaha, Neb.

ir

arklių

iniciatyvos komitetui organizuoti LDS kuopoms, Ma
rijonų Rėmėjų Skyriams ir Federacijos skyriams.

Siūloma kolonijų komitetams nusitarti kokį biz
nio skyrių jie norėtų vadovauti ir tuojaus pranešti 
Centrams — Marianapoliui ar “Darbininkui”. Biznio 
rūšys maždaug sekančios: Valgių stalai (susikolektuo- 
ti ar iš centro gautų pardavinėjimas); gėrimų, ‘bingo’ 
žaidimas, dovanų ratas, lazdelių sportiškas laimėji
mas, “Juoduko” daužymas, maišas dovanų,
lenktynės ir kiti įvairiausi kolonijose populiarūs triu
kai. Gali kolonijų komitetai pasisiūlyt su savo išmis- 
lais. Visi kviečiami.

Nutarta turėti Centro valdybos ir komisijų susi
rinkimus kas dvi savaitės. Sekantis Centralinis susi- 

Numatyta ir nutarta paieškoti organizatorių se- rinkimas įvyks gegužės 12 d., 2 vai. po pietų, Šv. Ro
ko par. svetainėje, Montello, Mass.

Į susirinkimus kviečiami išrinktieji į valdybą as
menys, taipgi komisijų nariai ir visi kolonijų veikėjai- 
bruzdelninkai. Lai būna susirinkimai gyvi ir įdomūs. 
Susirinkimuose bus svarstomi visi iškelti ir nauji su
manymai surišti su Lietuvių Dienos biznio ir progra
mos reikalais.

kautiems skyriams: Madų parodai, “Fur Show” paro
dai, Automobilių parodai, Prekių Parodai, ‘Baby Show’ 
parodai. Šiomis parodomis interesuotieji kviečiami 
tuojaus atsiliepti į Marianapolio Kolegijos vadovybę 
arba “Darbininką”, 366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Kreipiamasi j visas kolonijas, kad jos sudarytų 
vietinius Lietuvių Dienos komitetus, kurie numatytų 
savo darbuotės sritį Lietuvių Dienoje. Siūloma imtis

Klausimas — Kiek j mė
nesį galima uždirbti prie 
National Youth Adminis- 

į tration ?
Atsakymas — National 

Youth Administration 
duoda bieaniems studen
tams darbus, kad jie galė
tų toliau tęsti jų mokyk- 

|los ar kolegijos darbą. Tie 
studentai tik paskirtą lai
ką į dieną dirba. Aukštes
nės mokyklos studentas 
gali užsidirbti $6.00 į mė
nesį, kolegijos studentai 
nuo $15, iki $20 į mėnesį, 

. ir baigę kolegijas studen
tai $30, į mėnesį. Pereitais 

j metais net 435,000 jau- 
! nuolių gavo pagelbos nuo 
National Youth -Adminis- 
tration.

Ligoniui padėti — geras jas. Kai ligonis turi vilties, 
darbas. Bet kad ligoniui i kai jis yra taktingai sura- 
tinkamai patarnautum, mintas ir r»a1inVsmintae 
vien gerų norų neužtenka. 
Ligonio globėjas ar lanky
tojas privalo būti labai 
taktingas, sumanus, sim
patingas, švarus ir žinan
tis higienos dėsnius.

Prie silpno ligonio reikia 
tiktai vienos išmintingos 
patarnautojos. Jomarkas 
ligonio kambaryje labai 
nepageidaujamas, 
daugelis lankytojų teikia 
silpnam ligoniui tik “meš
kos patarnavimą”. Dažnai 
neišmintingų lankytojų ' 
jomarkai tiesiog žudo silp
ną ligonį, nes:

1. Lankytojai ligonio 
kambaryje užteršia orą. O 
tyro oro kiekvienam ligo
niui labai reikia. Juo dau
giau žmonių prisirenka, 
juo greičiau išalsuoja tyrą 
orą. Be tyro oro ligonis ne
gali tinkamai sveikti. Atsi
randa net tokių, kurie iš
drįsta rūkyti ligonio kam
baryje! O apie žmonių pra
kaitą ir nešvarių kojų kva
pą, kurį ligonis turi uosty
ti, tai net koktu ir prisi
minti.

2. Pesimistinio tipo lan
kytojos baisiai slopina li
gonio dvasią, dažnai net 
užmuša paskutinę vilties 
kibirkštėlę. Nevalia prie li
gonio kalbėti apie nepagy
domas ligas, apie našlai
čius, apie graborių, apie 
testamentus ir apie kito
kius nemalonius dalykus. 
Ligonį reikia linksminti ir 
taktingai raminti. Netiku
sios sugestijos slopina ir 
silpnina ligonį, net pa
greitina mirtį. Skausmu 
nukamuoti ir nusilpę ligo
niai yra labai jautrūs ir 
greit reaguoja į sugesti-

Deja,

mintas ir palinksmintas • 
atsiranda jam noras gy-1 
venti ir jis gauna daugiau 
jėgų iš ligos išsikasti.

3. Išgąstis ir triukšmas 
taip pat ligonį silpnina. Di
desni lankytojų būriai daž
nai ligonį baugina, ypač 
triukšmas jį jaudina. Kad 
ir kritiškiausiame momen
te, lankytojai neprivalo ro
dyti ligoniui savo susirū
pinusių veidų, nes tai ligo
niui nepadės, tik jį gąsdins' 
ir pakenks. Nevalia ligonį 
jaudinti, erzinti, pykinti,! 
gąsdinti ar jam rūpestį 
sudaryti.

Ligonis turi daugiau 
šansų pasveikti, jei niekas 
jam ramybės nedrumsčia. 
Negerai daro tie, kurie sa
vo netaktingumu ligoniui 
pakenkia. XX.

Klausimai Ir Atsakymai 

Ar Galima Gauti Amerikos 
Pensijas Užsienyje

Klausimas — Mano žmo
na ketina važiuoti į Švedi
ją šią vasarą. Dabar ji 
gauna pensiją $18 į mė
nesį, ar jai ta pensija bus 
mokama jai būnant Švedi
joj?

Atsakymas 
nuo pensijos. Jeigu ji gau
na pensiją už tarnybą prie 
civilės tarnybos, tai pensi
ja jei bus mokėta, nepai
sant kur ji gyvena. Senat- formacijų.

I

i

i

Jonas Kumpa,
Protokolo Sekretorius.

i

i
Priguli

Informacijos Apie Socialę
Apdraudę

Klausimas — Kada ga
vau savo socialės apdrau
dos kortelę, aš padaviau 
informacijų apie mano ti
krus metus, vedybos sto
vį, ir tt. Tų informacijų 
niekad nedaviau savo 
darbdaviui ir nenoriu, kad 
jis jų turėtų. Ar jis tas in
formacijas gali gauti nuo 
Sočiai Security Bcard?

Atsakymas — Ne. Įsta
tymas reikalauja, kad vi
sos paduotos informacijos 
kaslink socialės apdrau
dos, būtų laikytos konfi- 
dencijališkai. Yra bausmė 

į $1,000 arba vienas metas 
į kalėjimo už išdavimą in-

vės pensijas tik moka taip 
ilgai kaip asmenys gyvena; 
toje valstybėje, kuri jiems; 
pensiją moka. Mums pra- ] 
nešk kokią pensiją žmona i 
gauna, tik tada galėsime 
atsakyti tamstos klausi
mą.

. 1 i i

PLIS.

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

Šv. Grigalius
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Gegužės 30-tę

Gegužės 30 d., Romuvos' 
parke, Montello, Mass., 
tarp kitų programos daly
kų įvyks baseball žaidi-< 
mas. Kas tas per žaidimas,! 
nereikia daug aiškinti, nes •

4 w

Pazniokienė, P. Nevinskas, V.
Tulišauskienė, J. Markvėnas, J. A. Andriuliūnas, 
Šestavickas, S. Razulevičius, J. 
Lukoševičius, R. Jačius, A. 
Brūzga, J. Aidukonis, B. Sta-

, dalnikas, A. Venckus, A. Prei- 
jvelis, S. Cerenka, P. Mickūnie-

Ten mūsų nė, J. Jasionis, M. Jablonckienė,
Į J. Medveckas, M. Damulevičius, 
P. Kudirka, K. D. Akstinas, V. 
Zaleskas, Valerija Zaleskienė, 
Aleksandras Kavaliauskas, B. 
Jankauskas, P. Kuras, A. Dale
lienė, V. J. Kudirka, K. Darg-

darbininkijos.
vadai vaikščios pasistiepę, 
norėdami pamatyti vieną 

i kitą, kuris jau nuo kelių 
metų nebuvo matytas...

Turint visa tai minty ir
! veržiasi klausimas, ar aš
i ten dalyvausiu? Kodėl aš vainis $1.25; po 50 centų — V.
i negaliu džiaugtis tos mi- i ikasala, B. červokas, J. Zemlic-

V. Šesta-
J. Smelsto-

P. Jakštis, A.
J. Baltaduo

nis, J. Bartulis, M. Macelienė,

šiais laikais, šioje šalyje, I ,±. 1?° |̂ ^„5 ,P^UenS’
yra tai populiariškiausias 
žaidimas. Štai pereitą sa-į 
vaitę (sekmadienį) įvyko 
didžiuosiuose miestuose į- 
vairių garsių ratelių žaidi
mai, tarp jų ir Bostone, 
kur dalyvavo minios žmo
nių, siekiančių apie kelias 
dešimts tūkstančių žmo
nių, tik viename žaidimo; 
parke. Kuomet LDS N. A. i 
Apskričio gegužinės ren-

aš negaliu dalyvauti? Iš-i vičius, J. Cvilikas, 
i tikro, kas-gi gali sulaikyti rius, K. Mačis, _ 
i mus nuo dalyvumo? TadiMuleris, A. Maes, 
i visi kas gyvas į Romuvos 
j parką, gegužės 30 d.
i
I

I

Z. Strašūnskas, H. J. Balutis, 
M. Kodis, J. 

Avižinis, K. Sidisevičienė, C. 
Cižienė, F. Gižius, A. Babilienė, 
P. Rukštelis, A. Alukas, D. Ned- 
veckas, V. Jezavitas, J. Gižius, 
A. Navickas, B. Adomaitienė, 
S. Aukštuolienė, J. Kundrotas, 
A. Kavoliūnas, D. Mačis, S. Ka
daras, J. Tereila, K. Viesulą, A. 
Ceikienė, A. Grigūnas, V. 
šmurkštis, A. Smolskis. Smul
kių surinkta $3.90. Viso $90.65. 
Pinigai pasiųsti per ALRK Fe
deracijos centrą. Aukų rinkėjai 
yra šie asmenys: H. J. Balutis, 
I. Tvaskienė, M. Aidukonienė, 
R. Karnilienė, K. Kašėta, D. Ja
nonienė, A. F. Kneižys, J. Ver- 
siackas, A. Dalelienė, V. J. Ku
dirka. V. J. K.

NORWOOD, MASS. I

ALRK Federacijos 10-tas sky
rius yra nutaręs eiti į namus ir 
rinkti aukas Vilniaus šelpimo 
reikalams. Tas darbas yra varo-

Rytinių Valstybių Žinios
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HARTFORD, CONN

i klcjs koncertas. Koncertą išpįl- 
į dė .mokyklos orkestras, benas ir 
dhoras. Orkestras ir benas dar 
tik metai kaip suorganizuotas, 
tai, žinoma, nespėjo gerai sus
tiprėti, susigyventi. Choras 
skambėjo gerai. Programą su
darė vien amerikoniški kūriniai, 
tarp kurių išpildyta ir pora ne
grų “dvasinių raudų” (Spiritu- 
als). Šioms mokyklos meno 
grupėms vadovauja Seserų mo
kytojų kviestas vienos muzikos 
instrumentų firmos agentas, a- 
merikonas W. Goodale. Klausy
tojų buvo mažai.

LIETUVOS VYČIŲ 6 KUOPA

gėjai pranešė, kad ir Ro- mas ir Pasirodė pasekmės ge- 
muvos parke įvyks smar- ros- Iki šio1 surinkta $90.65. '
kus baseball žaidimas lie-1 AukU rinkimo darbas yra va- mo grupė, 
tuvių ratelių, tas begalo 1
mane ir kitus užinteresa- 
vo. Įsivaizdinau sau tokį 
žaidimą, kurio žiūrės ne 
kelios dešimtys tūkstan
čių žmonių, bet keli tūks
tančiai, tai ir tai, tokiam 
Romuvos parke, banguos 
žmonių minios ir ten tikrai 
bus galima pamatyti visos 
Naujos Anglijos lietuvius. 
Ten bus eilės įvairių foto
grafų - mėgėjų, artistų, 
profesionalų, biznierių ir

L. Vyčių 6-toje kuopoje susis
pietė skaitlinga ir veikli jauni- 

Jie turi savo patai - 
romas toliau. Kitos surinktos' pas mokyklos name du erdviu 

j aukos bus paskelbtos vėliau. | kambariu, pilnai įrengtus ra- 
Draugijos aukavo: Šv. Jurgio kandais ir sporto įrankiais: bi- 
Draugija $10.00; LDS 3-čia lijardo stalas, “ping pong” sta- 
kuopa $5.00; Gyvojo Rožan- las, radio,, spinta su įvairiau- 
čiaus draugija $5.00. Aukavo šiomis trofejomis, laimėtomis 
šie asmenys: po $2.00—K. Nau- sporto sekcijos, ir tt. Sporto 
jokaitis, K. J. Viesulą; po $1.00 skyrius turi krepšinio Jr. ir Sr. 
— J. Vilkišius, J. Uždavinis, A. komandas minkštojo sviedinio, 
Versiackas, R. Vitartas, S. A-j (soft bąli) ir bowling ratelius, 
lukonis, V. Jaskunas, M. Smol
skis, M. Tamulionis, Chubet ty, Vyčiai yra labai pasižymė- 
Bros., J. Pauplis, S. Jasionis, M., ję. šiais metais krepšinio ko- 
Kavaliauskas, K. Kašėta, U. manda kiek silpnesnė, bet jau-

nųjų skyrius smarkiai progre
suoja ir kitą sezoną tikimasi vėl 
pastatys Vyčius pirmutinėje ei-į 
Įėję.

Šiais metais Vyčiai smarkiai<‘™n<riQCi reguliacijas liecian-
j čias Federales agentūras.

i

Visuose skyriuose, ypač praei-

Po gardžios ir skoningos kala
kutų vakarienės, išpildyta įvai
ri programa, pradedant magiko 
šposais, baigiant bendru visų 

j dalyvių dainavimu. Kalbas pa
sakė prelatas J. Ambotas, dr. 
Šupis, J. Balsis, J. Venskūnas, 
P. Jakštas — Kelly, A. Mašio
tas, klubo pirmininkas V. Zig- 
montas ir dar kiek kitų. Bai- 

jgiant, visi dalyviai galingai ir 
skambiai užtraukė keliolika 
dainų; Matas Kripas padainavo 
porą dainelių solo; visiems 

! dainininkams vadovavo varg. 
■ J. Balsis. Bankieto toastmaste- 
I riu buvo praeitų metų pirmi
ninkas, K. Kasmonaitis.

i

ŠV. CECILIJOS CHORAS
Trečiadienį, balandžio 24 d., 

po reguliarių pratimų choras 
suruošė malonų savybės vakarė
lį. Dalyvavo prelatas kun. Jo
nas Ambotas ir kun. Jonas Kri
pas, choristai smagiai užkan
džiavo, šoko, ir dainavo iki vė
lumos. Jau prieita prie baigia-

Rep. Francis Walter, iš mųjų pratimų, naujųjų šš. Tre- 
i Pennsilvanijos, autorius 
1 Logan - Walter biliaus, ku- 
•ris turėtų peržiūrėti teis-

rengiasi prie organizacijos sei
mo, kuris įvyks pradžioje rug
pjūčio mėnesio. Seimo komisi
ja, su kuopos pirmininku E. 
Mančiūnu prieky, jau sudarė 
visą Seimo planą, ir dabar stro
piai jį vykdo. Balandžio 19 d. 
Vyčiai buvo surengę jaukų sa
vybės vakarėlį, kuris buvo visa
pusiai pasekmingas.

ŠŠ. TREJIBES PARAPIJOS 
MOKYKLOS VEIKLA.

Balandžio 19 d., penktadienio 
vakare, aukštesnės mokyklos

skyriai surengė viešus debatus 
šiais klausimais: Ar reikia ve
dusioms moterims dirbti dėl 
pelno, ir, ar reikalinga bei nau
dinga aukštesniųjų skyrių mo
kiniams namų darbai (home 
work). Debatai buvo vedami su 
visais formalumais ir gana įdo
mūs; dalyviai buvo gerai prisi
rengę, ir pilnai išlaikė logiką ir 
taktiką.

Balandžio 21 d. įvyko moky-

jybės garbei mišių, mišparų, ir 
kitų giesmių metiniams atlai
dams gegužės 5 dieną. Tuo pa
čiu laiku rengiamasi ir primici- 
jai naujo kunigo, mūsų koloni
jos ir mokyklos auklėtinio, Juo
zo Kočiūno. Jo pirmosios Šv. 
Mišios bus atnašaujama gegu
žės 19 dieną, šš. Trejybės šven
tėje.

MOTINOS DIENOS ŠVENTE
Jau buvo minėta, kad Moterų 

Sąjungos 17 kuopa rengia 25 
• metų kuopos gyvavimo jubilie- 
ijų Motinos Dienoje gegužės 12 
dieną. Jubiliejus prasidės iškil- 

! mingomis šv. mišiomis, bendra 
šv. Komunija, ir pusryčiais. Va
kare rengiama šaunus bankietas 
su įvairia programa. Programos 
dalyviais pakviesta vargoninin
kas J. Balsis, O. Bucevičiūtė, 
V. Kaunietytė, E. Mančiūnas, 
vietiniai, taipgi ir ponai Čižaus- 
kai iš VVorcester, Mass.

Kalakutas.

ŠŠ. TREJYBES PARAP. VYRŲ 
KLŪBO BANKIETAS 

Ketvirtadienio vakarą, balan
džio 25 dieną, Vyrų klubas tu
rėjo savo metinį bankietą. Šio 
bankieto visi dalyviai bei patar
nautojai yra išimtinai tik vy
rai, nariai ir kaikurie svečiai.

fATERBURY, CONN

SPECIALI RADIO PROG
RAMA MOTINOS 

DIENAI

Kuriame Bus Išdalyta
1-flia Dovana—SEKLYČIOS SETAS, Vertės $150, 

Kurį Dovanojo—
Dovanų, Vertes

Lietuvių Katalikų Studentų ir 
Profesionalų Sąjungos vietinė 
kuopa ruošia lietuvišką radio 
programą gegužės 12 d., 10 vai. 
ryte iš WATR radio stoties. 
Programą sudarys lietuviška 
muzika, dainos, kalbos ir šven
tei pritaikintas radio vaidini
mas — “Riteris Budėtojas”, 
kurį parašę Sofija Čiurlionienė- 
Kymantaitė. Vaidins šie kuopos 
nariai, artistai: Dorma Gudiš- 
kaitė, Valerija Jakštaitė ir Ju
lius Vilčiauskas. Kalbės — Jo
nas Raugalis ir vietinės Vyčių 
kuopos pirm. Petras Aleksan
dravičius. Minėtos programos 
vedėjas bus p. Antanas Kateiva. 
Gerbiama Waterburio visuome
nė ir apylinkės lietuviai yra 
kviečiami pasiklausyti lietuviš
kos radio programos, kuri bus 
be jokių skelbimų ir yra rengia
ma mūsų katalikiško, lietuviš
ko, organizuoto jaunimo, mūsų 
brangioms motinoms pagerbti.

Taip pat ta pati Studentų kuo
pa rengia šokius gegužės 18 d., 
Šv. Juozapo parapijos salėje, 
pelnas skiriamas parapijai, tad 
galintieji prašome atsilankyti ir 
paremti mūsų veikimą.

Petras Bernotą.

P. F. Carey Furniture Co.
i, Mass.

$355.00
Sekmadienį

Birž.-June 9,1940

NEW MAYEN, CONN

3-čia Dovana fOODSTOCK
TYPEVRITER, Vertės $55.00 

Ednrd J. Duquette

Woodstock
Typevvriter Co.

80 Federal St, Boston, Mass.

Romuvos Parke Montello, Mass.
e

4 h Dovana—WRI$T WATCH, 
vyriškas ar moteriškas lalkro-

is. Vertės—$50.00,

Kay Jewelry Co
198 Main St., Brockton, Mass.

2-ra Dovana SILVER FOX, 
Vertės $100.00, Kurią Dovanojo

FURRIERS
36 Wlnter SU Boston, Mass.

MOTINŲ DIENAI 
BESIARTINANT

Gegužės 12 d., švenčiama Mo
tinų Diena. Ta diena yra kiek
vienam žmogui pasaulyje bran
gi, todėl tą dieną tinkamai rei
kia atiduoti pagarba mūsų mo
tinėlėms, kaip gyvoms taip ir 
mirusioms, kurios dėl mūsų yra 
daug vargo iškentėjusios.

Mūsų tarpe yra gražus papro
tys, kad Motinų Dienoj Šv. O- 
nos Draugija ir Moterų Sąjun
gos 33 kuopa eina prie bendros 
Šv. Komunijos. Abidvi virš pa
minėtos draugijos ir šį metą 
nutarė vykdinti tą gražų papro
tį Motinų Dienoj eiti prie Dievo 
stalo. Noriu priminti, kad visos 
susirinksim į parapijos svetainę 
prieš mišias, pasipuošusios gė
lėmis ir susitvarkiusios eisim į 
bažnyčią, kur bus atnašauja
mos šv. mišios 10:00 vai. ryte. 
Kviečiu abiejų draugijų nares 
pasistengti kuoskaitlingiausiai 
dalyvauti šioj dvasinėj puotoj.

M.
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ŽINUTES
Geg. 4 d., apsivedė Antanas 

Pangonis, Jung. Valstybių jū
rininkas, su Stefanija Jogmi- 
naite, gyv. 97 W. 6th St., So. 
Boston. Liudijo Albertas Pan
gonis ir Marė Jogminaitė.

Geg. 5 d., įstojo moterystės 
luoman Kazimieras Mikalionis 
su Eleonora Žardeckaite, gyv. 
2 Mercer St. Liudytojais užsira
šė Jonas Čaplikas ir Ona Ma
čiulytė.

Po tam susišiiubavo Karolis 
H. Maccini su Amelija Razanau- 
skaite, gyv. 3 Mt. VVashington 
Place. Liudytojais buvo Anta
nas J. Matcini ir Adelė Raza- 
nauskaitė.

parengimas — Arbatėlė, bažny
tinėje svetainėje. Rengėjai — 
Tretininkai pagamino arbatėlės 
ir užkandžių. Mažasis choras, 
vadovybėje muz. R. Juškos iš
pildė operetę. Kun. Virmsus
kis padėkojo kun. Urbonavičiui 
už operetės sulietuvinimą, muz. 
R. Juškai už išmokinimą, mer
gaitėms vaidintojoms, rengė
jams ir atsilankiusiems. Kun. 
klebonas pagyrė mažuosius 
choristus už lavinimąsi. Tuomi 

i jie vystą savo talentus, palinks- 
Imina susirinkusius h darą gerą 
darbą prisidėdami prie parapi
jos išvažiavimo fondo ugdymo. 
Pranciškonai jaunus choristus 
ir jų mokytoją pavaišino.

I

Tą dieną tapo pakrikštytas 
Tranas - Petras sūnus Petro ir 
Marijonos (Burnickaitės) Lek- 
nickų. Kūmai buvo Pranas Povi
laitis ir Marė Martinionytė.

3:30 vai. p. p., tą dieną įvyko

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

281 W. BROAOWAV,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu 
1:30 iki 6 ir nuo «:30 iki 9 v. ▼ 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakaro 
Nedėliotais nuo 9 iki 12 vaL dieną

(pagal sutarti)

TeL TROwbridge 6330.

Lk.M.B. 
(REP5YS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inmaa arti Centrai 8q^ 
Cambridge, Mase.

Ofiso Valandos: 2 — 4 Ir 6 — 8.

Mm

ĮVAIROS SKELBIMAI

Svarbos Susirinkimas
N. A. Chorų ir vargoni

ninkų svarbus susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, 
gegužės 9 dienąt 7:30 vai. 
vakare, Šv. Kazimiero par. 
salėje, Worcester, Mass. 
Malonėkite prisiųsti ats
tovus. Valdyba.

PADĖKA

Pranas Kudrevičius, south- 
bostonietis, rašo iš Nergaard, 
Shanghai, China. Jis gyvas ir 
sveikas.

Padėkos Žodis Bostonie- 
tėms iš Loretto Ligoninės 

Šiuomi reiškiame nuoširdžiau
sią AČIŪ visoms geraširdėms 
moterėlėms, kurios prisidėjo 
prie surengimo “Duzco Party” 
kovo 28-tą dieną, prisiųsdaruos 
pelną $91.95 Loretto Ligoninei 
Čikagoje. Esame Jums giliau
siai dėkingos ir maldaujame j 
Dievo, kad Jūsų auką įrengimui] 
Dievo Aukuro šioje įstaigoje] 
priimtų ir Jums šimteriopai at
lygintų.

Tikrai dėkingos,
I

Seselės iš Loretto Ligoninės. Į

Šv. Petro par. bažnyčioje, ge
gužės mėn. ir novenos prie šv. 
Dvasios pamaldos yra laikomos 
trečiadienį, penktadienį, ir šeš
tadienį vakarais, 7:30 vai. Sek
madienį, po mišparų, o kitomis 
dienomis rytais prieš aštuntą.

Geg. 7 d., 4 vai. p.p., bažnyti
nėje svetainėje mažasis choras 
laikys savo praktiką.

Penktadienį, 4 vai. p. p., yra 
laikomos geg. mėn. pamaldos 
vaikams.

Po pamaldų, jie turės bažny
tinėje salėje, iš didelio teatro 
judamus ir kalbančius paveiks
lus. Įžanga 5c. Suaugusiems 15c.

Geg. 11 d., šioje diecezijoje, 
yra skiriama Marijos Diena. 
Už tat visi parapijos bernaičiai, 
mergaitės ir jaunimas yra ragi
nami ateiti šv. Petro par. baž
nyčion, 8 vai. ryte, išklausyti 
šv. mišių, priimti sakramentus 
ir pasimelsti per galingą Mari
ją Taikos.

Art. Dobužinskio Pjesimy 
Paroda Bostone

Cambridge, Mass. čiama prieškariniam Len
kijos režimui ir to režimo 
tėvui bei kūrėjui maršalui 
J. Pilsudskiui bei visiems, 
padėjusiems 1926 metais 
Lenkijoje suruošti perver
smą. Kownackis yra ende- 
kas, tai yra pilsudskinin- 

įkų, arba jų sambūrio, va
dinamo “Ozono” priešinin
kas. Pilsudskininkai aima
nuoja, kad, girdi, jei Len
kija tebeturėtų Pilsudskį, 
tai Lenkija nebūtų taip 
negarbingai žuvusi, kaip 
žuvo. Kownackis gi įrodi
nėja, kad pulk. Beckas ir 
maršalas Rydz Smigly bu- 

. vo kaip tik patys ištiki-

"DARBININKO"

Sidabrinio Jubiliejaus 
PIKNIKAS

sūnus: Stanislovą ir Kastantą: 
dvi seseris — Mortą Daunienė, 
Ansonia, Conn. ir Marijoną Jau- 
gienę, Lietuvoje.

Iš Lietuvos paėjo iš Papilės
i parapijos. Prieš karą 1912 me
tais atvyko į šią šalį. Ameriko
je visuomet buvo gera prakti
kuojanti katalikė.

Laidota iškilmingai su trejo
mis šv. mišiomis pirmadienyj, 
gegužės 6. 9 vai. ryte, iš Nekal
to Prasidėjimo lietuvių par. 
bažnyčios. Velionė gyveno 36 
Adrian St., Somerville, Mass.

Lai Dievas būna gailestingas 
jos vėlei. R. I. P. miausi Pilsudskio draugai

--------- I ir jo nustatytos politikos
Perklaidą buvo apieistaVykdytOjai. Pilsudskis 

“Darb.” Koresp. Moterų Sąjun- pats, bijodamas kitų kon- 
gos 22 kp. vakaro aprašyme, ] kureneijos, apvalęs Lenki- 
kad labai gražią paskaitą skai-Įjog kariuomenę nuo karo 
tė ponia Cižauskienė apie lietu
vių dainas ir tt. Koresp.

Į
Vilnius — Čia nemažą 

' susidomėjimą sukėlė Vil- 
I niaus lenkų tarpe vykstan- 
i ti kova dėl buv. Lenkijos 
s režimo. Ta kova eina tarp 

Gegužės 3, Charles Gate ligo- i pilsudskininkų ir jų prie- 
ninėje po sunkios plaučių užde
gimo ligos mirė Elzbieta Jurkie
nė.

Dideliame nuliūdime paliko 
savo vyrą Adomą Jurkų ir du

PRAKALBOS
Gegužės 5, Federacijos 16 

skyrius surengė viešas prakal
bas Robertą School salėje 3 vai. 
po pietų. Publikos apsčiai prisi
rinko.

Vietinis choras, muziko Ma
merto Karbausko vadovybėj 
pateikė gražų tauzikalį progra
mą.

Kalbėjo trys Antanai: Mile
ris iš Worcester, Kneižys iš 
Norvood ir Šalna. Lietuvos 
Garbės Konsulas iš Cambridge.

Buvo rinkliava Vilniaus lietu
vių sušeipimo reikalams. Surin
kta iš viso $73.08. Prakalboms 
vadovavo Federacijos skyriaus 

I pirmininkas Antanas Zaveckas.
Rap.

SUTVIRTINIMAS
Gegužės 7, 10 vai. ryte J. E. 

R. J. Cusaings, Bostono Kardi
nolo pagelbininkac, suteiks lie
tuvių vaikučiais Sutvirtinimo 
Sakramentą. Pamokslą sakys 
kun. K. Urbonavičius.

MIRĖ

Birželio-June 9,1940
Romuvos Parke, Montello, 

Mass.
Prašome visų ruoštis i šį 

išvažiavimą.

ĮVAIROS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

specialistų, “geruosius” 
lenkus kalinęs ir privertęs 
emigruoti, kariuomenės 
neapginklavęs, nors per 10 
metų tai galėjęs padaryti. 
Esą jei ir Pilsudskis būtų 
tebebuvęs, nesą jokių da
vinių, kad Lenkija nebūtų 
ir tuomet dalyvavusi Če
koslovakijos padalinime ir

t

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 Broadway So. Boston, Mass.

Šiomis dienomis susida
ręs lietuvių komitetas ren
gia artisto - piešėjo Matis- 
lavo Dobužinskio piešinių 
parodą International Ins
titute, 190 Beacon St., Bos
tone nuo geg. 12 iki geg. 
19 d. Paroda sekmadienias 
bus atdara nuo 2 vai. po 
pietų iki 9 vai. vakare, o 
nuo pirmadienio iki penk
tadienio atdara nuo 9 vai. 
r. iki 5 vai. po pietų, šeš
tadienį nuo 5 vai. po pietų 
iki 10 vai. vakare. Jokios į- 
žangos nebus.

Art. M. Dobužinskis yra 
įžymus artistas - piešėjas. 
Jį savinasi rusai ir lenkai, 
bet jis Vra tikras lietuvis. 
Jo piešinių ~ parodo® yra 
buvę Paryžiuje, Londone, 
Viennoje ir kituose Euro
pos didmiesčiuose.

Komitetas kviečia visus 
lietuvius ateiti ir pamatyti 
mūsų tautos piešėjo kūri
nius. A.E.L.

j

Tą dieną yra pasninkas - Vigi
lija prieš Sekmines.

Pereitą sekmadienį labai daug 
žmonių, jaunimo ir vaikų ėjo 
prie Sakramentų. Kunigai juos 
gyrė, kad jie besi mels darni ir

DR. LANDŽIUS - SEY- 
MOUR GAVO NEMAŽAI 

BALSŲ

t

Tūkstantiai Katalikų Priėmė 
Komuniją Marijos Garbei
Pereitą sekmadienį, ge

gužes 5 d. didžiojo Bosto
no visose katalikų bažny
čiose įvyko gegužinės pa
maldos Dievo Motinos Ma
rijos garbei. Tūkstančiai 
žmonių “in corpore” priė
mę Šv. Komuniją. Pažymė
tina, kad 1200 
licininkų daly 
šiose Katedra
priėmė šv. Komuniją. Po 
mišių įvyko bendri pusry-

šininkų, vieni kitus kalti- koslovakijos padalinime ir 
nant dėl Lenkijos žlugimo, bendrai, ir Pilsudskiui gy- 
Šiomis dienomis pasirodė Vam esant, Lenkija nebū- 
buvusio “Dziennik Wilen- tų galėjusi prilygti Suomi
ški” redaktoriaus Petro jaį. Ozonistų tarpe, kurie 
Kownackio brošiūra, pa- yra susispietę aplink ‘Kur- 
vadinta “Gdy ba dziadekį jer Wilenski’, brošiūra pa- 
žyl” (Jei diedukas, tai yra; darė milžinišką įspūdį ir 
Pilsudskis, tebegyventų).!manoma, kad dabar pil- 
Brošiūros autorius sten-!SU(jsjęįnįnĮęaį grįebsis gin- 
giasi nustatyti maršalo' 
Pilsudskio atsakingumą 
už Lenkijos valstybės pra
žudymą. Į

ti Pilsudskio vardą, kuris 
savo metu Lenkijoje buvo 

Brošiūroje visa|inet įstatymais verčiamas 
Lenkijos tragedija suver-'gerbti.

ostono po
ve šv. mi- 
ir bendrai

Draugijų Valdybų Adresai y 
«Į 

•V. JONO EV. BL. PA6ALPINR9
DRAUGIJOS VALDYBA

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai Išplauti, 

paveskite tj darbą mums.

Oueen Ann Laundry, Ine.
7—9 Ellery St.,

PeterP.PIevKk
(FLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjai.
ftč>dgwall, Stut Metai Work

Namus Modernizuoja. Mokestis su
3—6—9—12 menesių išsimokėjimu

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ
Taiso Ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos Žemos 

324 E St., So. Boston. 
TEL. 8OU 1452 

Apskaitliavimal ir patarimai dykai

Balandžio 30 d. pirmi
niuose rinkimuose Dr. Juo
zas Landžius - Seymour 
gavo 1556 balsus. Jis buvo 
kandidatu į atstovus De- 

per Marijos mėnesį dėl taikos. i mokratų partijos konven- 
Kunigai prašė, kad, kas tik yraicUon- I^ors ir nelaimėjo, 
Dievo malonėje, eitų kas dieną surinko gana daug bal- 
prie šv. Komunijos, ar bent ge- Į s4 tokio mažo skai- 
gužės 11 d. ir 12 d. Jie taip pat čiaus balsuoto jų. 
priminė, kad nieks neliktų be Gegužes 20 d. Dr. Juo- 
Velykinės išpažinties, kuri baig-' zas Landžius skaitys pas
ais geg. 19 d. i kaitą So. Bostono Medika-
---------------------------------  lės draugijos 35 m. gyvavi-

VALGOMOJI! DAIKTŲ KRAUTUVES * i - - - - - - —- - - ' "j
Pirkti pat biznierius mėsą* vaistus, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie į p Juozas ZupkaUSkaS 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, iras Jie parduoda šviežius produktus Ir ma- -.z^ Vn 'c
taniai patarnauja. Nuėję J bitą kurią krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą ^“Ver OL., KUriS
matėte “Darbininke”. * pereitų metų liepos 7 d.

į nukrito nuo platformos 
maliavojant namą 802 E.

; 2nd St. ir sulaužė koją ir 
Pristatau ice creamą ir užkan- suzeide nugarkaulį, grįžo 

iš ligoninės prieš pat Ve
lykas, kovo 21 d. ,
_____________________1

PERSIKĖLĖ
Abraham Zintz, advokatas
Cambridge, praneša, kad jis 
perkėlė savo ofisą į Centrai
Sąuare Building, 678 Massachu- eidami dažnai prie šv. Komuni- 
setts Avenue, Cambridge, Mass.
Telefonas KIRkland 5530.

jos pildo šv. Tėvo prašymą, 
kurs ragina visus labai melstis

REIKALINGA prie namų ruo
šos moteris ar mergina, turinti 
geras rekomendacijas. Kamba
rys ir valgis. Rašykite laišku į 
“Darbininką”, Dept. F. pažymė- 
damos kiek turite metų ir kur 
esate dirbusi. (7-10-14)

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, M A 66.

K. Sidtauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Beetoa 9367

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perite Market
R. Baltrušiūnae Ir p. Kilnus, Sav. 
783 Broadway, TM. ŠOU 8120 

M. BOSTON. MASS.

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

skelbkit* “Darbininke"

t
Įvesk Vienoda ŠHaiių 1 Savo Namas

KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?
Už $139.00 galite į boileri jcMti Oil bu r nerį su tanku ir pilnu įren

gimu. Tik pasuksi guziką ir turisi tokią žHumą, kokią nėrėsi. Nėra 
dulkių nei darbe. Galite gauti 3 metams ižsimekėti ir nereikės pradėti 
mokėt iki Spalių • October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas 
pabrangs.

JOSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS FITERIS

CHARLES J. KAY (Katinskas)
'1-

322 Dorchester St., So. Boston, Mass. 
Telef. ŠOU 0346L

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th SL, So. Boston, Mase. 

; Tel. So. Boston 1298Čiai Copley Plaza viešbu- ; Vice-Pirm. — F. Zaletskienė,
r ! 564 E. Broadvay, So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
4115 Wa*hington St., Roslindale, 

Tel. Parkway 0558-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos OI.—Marijona Aukštikalnienė,

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

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

/Įsais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke

tyje. Garbės svečias buvo 
New Hampshire guberna
torius Francis P. Murphy, 
kuris pasakė turiningą 
kalbą. Kitas svečias buvo, 
tai Bostono miesto mayo- 
ras Tobin. Buvo ir daugiau 
kalbėtojų, tarp kurių ir 
prelatas Richard J. Haber- 
lin, teisėjas Adlow ir kiti.

Pirmininkas, Juozas Švagždys,
601 6th St., So. Bostoų, Mass. 

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, 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 
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų, Parapijos salėj. 491 
E. 7th St... So. Bootcm. Mm*.

PABANDYK ŠĮ SKANU 
VIDURIU LIU0SU0T0J4

Jei kada tik jūs kenčiate nuo už
kietėjimo iš priežasties persivalgy
mo — galvos skaudėjimą, gazus vi
duriuose. blogą kvapą ir jaučiatės 
nuvargę — kramtykite FEEN-A- 
MINT. skanų kramtomąjį gumą vi- 

] durių liuosuotoją. Jis suteiks jums vi- 
. sišką ir jaukų vidurių veikimą. Milio- 
I nai pasitiki FEEN-A-MINT, jauni ir 
I seni. Pagelbsti atgauti normalę gy- 
1 vybės kibirkštėlę. O šeimynos aprū- 
pinimui FEfitN-A-MINT kainuoja tik 

I ivc. Gaukite tikrąjį FEEN-A-MINT 
vaistinėje šiandien.

PIEK

Čia yra tobulas aukščiausios rūšies mi
šinio sumaišymas ir retas, atsargus mo

kėjimas padaryti, duoda galimybės 
pagaminti

“ALE kuris yra ALE”
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

»REWEO BY HAFFENREFFER A CO.. Ine., Boston, Mass. BREWERS SINCE 1870
Copyright 1940. riaffenreffer & Co.. Ine.

f

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “I>arbininke” tik
rai verti skaitytojų paramom

WOODSTOCK
TYPEWRITERS

GRABORIAI

IBarasevičius Ir Sūnus j
SENIAUSIAS filOS VALSTYBES 

U ETŲ VIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises 

254 W. Broadway, 
SO. BOSTON. MASS. 
Tcl. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tcl. COLumbla 2537.

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOT AR Y PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. 8OU Boston 3360.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway 
So. Boston, Mass. 

D. A. Zaletskaa F. E. Zaletskae 
Grabeliai ir Balaamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 
TeL BOU Boston 2809



Antradienis, Gegužės 7 d.; 1910
-—~------- -  -----------J---------- ----------

DARBININKAS 8
A. Maceina.

Europos Jungtinės Valstybės
arba PASAKOJIMAS APIE ANTIKRISTĄ

1. Aktuali, bet keista idėja nas būtų buvęs pranašas.
Europos istorijoje tautos 
pamažu, bet tikrai ir neat- 

Šimtmečiais Europa įro- laikomai žengė prie savų 
džiusi, kad ji moka kariau- valstybių, nes 
ti. Dabar ateinąs laikas į-! valstybė visados yra tau- 
rodyti, kad ji mokanti gy- tos atbaigimas, tautos 
venti. Po šio karo Europos objektyvacija.
veidas turėsiąs radikaliai Europos tautos susprogdi- 
pasikeisti. Europa ture- no mechanines senųjų val- 
sianti panaikinti esantį stybių formas ir sukūrė 
valstybių margumyną ir 
sukurti Jungtines Europos 
Valstybes. Tai būsiąs nau
jas Europos gyvenimo 
tarpsnis, pilnas kūrybos ir 
rimties. — Šitokiomis uto
pijomis minta karštos šir
dys, kurios, įklimpusios į 
apšvietos racionalizmą ir 
progresizmą, pamiršta, 
pasak G. de Reynoldo, kad tybių žygių metu. O Ame- 
jos gyvena jau dvidešim- rika? Amerika yra telki- 
tajame amžiuje. Jungtinių nys ne tautų, bet nidividų, 
Europos Valstybių idėja kilusių iš įvairių kraštų ir 

.net įvairių rasių.
Amerika negalėjo sukurti 

tautinių valstybių.
Net pačios amerikiečių

i

i 
i
i 
I 
i

i

savas valstybines ben-; 
druomenes, kurios tapo I 
tautinių tendencijų išraiš
ka. Dabar vėl atsiranda 
galvų, kurios norėtų Euro
pos tautas nustumti atgal 
į istorijos gelmes, kurios 
norėtų tautinį principą pa
daryti tiktai individualinių 
ir privatinių, bet ne vals-

ramumų ir valstybių pasikeiti
mo metas. Jų (japonų, A. M.) 
valdomos Rytų Azijos tautos 
susijungė sprendžiamai kovai 
su užsieniečiais, vadinasi, su eu
ropiečiais... Vykdydami savo 
didįjį planą, jie (japonai, A. 
M.) užėmė visų pirma Korėją, 
po to Pekingą, paskui pažanges
nių Kinijos partijų padedami 
jie nuvertė seną Mandžiūrijos 
dinastiją ir pasodino japoniš
ką... Valstybinis senosios Kini
jos savarankiškumas nebuvo 
galima išlaikyti. Ji turėjo arba 
pasiduoti europiečiams arba ja
ponams...”

Savaime suprantama, kad 
smulkmenose Solovjovo 
vizija neatitinka tikrovės. 
Tačiau savo visumoje jo
sios idėja nuostabiai reali
zuojasi. Todėl ir jo pažiū
ra į Europos Jungtines 
Valstybes gali būti ma
žiausiai įdomi, tuo labiau, O., Senato komisijoj laivy- 
kad šios problemos iš- no reikalams, įrodinėjo, 
sprendimąs yra labai savo- būtinumą padidinti 25 
tiškas. Jis pilnas prasmės nuošimčiais apsiginklavi- 
ir siaubingos nuojautos, mą.

t • 5. Antikristo Demaskavimas nūs, tapęs žmogumi, prisi
kėlęs ir vėl ateisiąs! Išpa
žink ir mes visi tau patikė
sime!” Bet prezidentas ty
lėjo. Jo veidas pasidarė, 
kaip numirėlio. Iš jo akių 
žybčiojo baisios žiežirbos. 
Tuo tarpu minėtas Apollo- 
nius kažką darė po savo 
apsiaustu. Tėvas Jonas vis 
atidžiai žiūrėjo preziden
tui į veidą. Staiga sudre
bėjo ir sušuko: “Viešpatie, 
padėk man! Antikristas!” 
Tą patį akimirksnį perkū
nas trenkė pro langą ir tė
vas Jonas krito negyvas.

v •

rodo, kad
yra žmonių, kurie nesu

pranta Europos valstybių 
prigimties, 

kurie nemato, kad šių vai- ttautos dar nėra. Amerikie-
stybių pamatuose glūdi čių tauta dar tik tampa, 
tautinis principas, pašvęs-įTuo tarpu Europos dabar- 
tas krauju ir mirtimi. . 
vis dar laiko valstybę tau
tai išviršiniu dalyku, kaip 
buvo apšvietos metu, kada 
Napoleono kareiviai daina- 
v:o “Sudarykime amžiną 
vienybę! Jau yra tiktai vie
na tėvynė!” Todėl jie ma
no, kad tauta gali išsivilk- 
ti iš valstybės, kaip iš ryt
metinio chalato, ir nuogu- 
čiukė prisiglausti po chi- 
meriniu kosmopolitiniu 
apsiaustu, turėdama po 
juo laisvę kurti ir jausti. 
Renanas yra pasakęs savo 
metu: “Po penkiasdešim
ties metų tautinio principo 
neliks nė žymės!” Vis dėlto 
mes netikime, kad Rena-

Jie tinės valstybės kiekviena 
yra pagrįsta tautiniu prin
cipu. Todėl kurti Europos 
Jungtines Valstybes reiš
kia padaryti atvirkščią is
torinį žingsnį, negu yra 
padariusi Amerika. Ameri
kos valstybės liejasi į vie
ną tautą ir kuria pamažu 
tautinę valstybę. Tuo tar
pu Europa turėtų tautas 
sulieti į vieną kosmopoliti
nę draugiją ir ją išreikšti 
Jungtinių Europos Valsty
bių forma. Tai būtų Euro
pos istorijos pasukimas 
atgal. Ar tai pavyks? Eu
ropos Jungtinės Valstybės 
yra aktuali, bet keista idė
ja.

2. Pranašiškas Solovjovo genijus
Europos Jungtinės Vals

tybės nėra mūsų dienų iš
radimas. Apie jas jau yra 
rašęs VI. Solovjovas dar 
1900 metais išėjusiuose 
“Trijuose pašnekesiuose”. 
Šiame veikale yra “Pasa
kojimas apie antikristą”, 
kuriame Europos Jungti
nių Valstybių idėja kaip 
tik yra iškelta ir labai sa-

votiškai sprendžiama. So
lovjovas buvo ne tik filo
sofas, bet ir savotiškas 
pranašiškas genijus. Kai 
skaitai jo pasakojimą apie 
antikristą, atrodo, kad kai 
kurie dalykai yra šiandien 
parašyti. Pavyzdžiui:

“Dvidešimtas šimtmetis po 
Kristaus gimimo buvo paskuti
nių didžiųjų karų, išvidinių ne-

i! 
i! 
i! 
it

I

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335lij!

MM

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję j tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

Europos Jungtinių Vals-jZiejų, kuris ypač rūpinsiąs 
tybių naujasis prezidentas Rytų krikščionybės pa- 
išleido atsišaukimą, prasi-| minklų tyrinėjimu ir ap- 
dedantį žodžiais: “Žemės sauga. Kas užtai pripažįs- 
tautos! Aš duodu jums sa- tąs jį savo vadu, tegul a- 
vo taiką”. Neklaužados teinąs pas jį. Vėl daugu- 
buvo jėga priverstos nusi- ma pravoslavų pakilo ir 
lenkti didžiajam valdyto- nuėjo į tribūną. Pasiliko 
jui. Metinės sukakties pro- tik tėvas Jonas su būreliu 

[ ga naujasis prezidentas iš- tikinčiųjų.
| leido kitą atsišaukimą, Prezidentas kalbėjo į 
kuriame pasakė, kad taika protestantus, pripažinda- 
be gerovės nėra graži. To- mas, kad jiems brangiau- 
dėl jis kalbėjo: “Ateikite šia esanti šv. Rašto tyrinę-1 
prie manęs visi, kurie alk- jimo laisvė. Todėl šiandien 
statė ir šąlate! Aš jus pa- jis pasirašęs dekretą, ku- Prezidentas pasakė, kad 
sotinsiu ir sušildysiu!” Pa- riuo yra įsteigiamas pa- visi matę, kaip buvęs nu
darytos socialinės refor- saulinis Šv. Raštui tyrinę- i baustas maištininkas ir ar 
mos atnešė žemėn gerovę ti institutas, gausiąs kas- dar kas išdrįs jį pripažinti 
plačioms masėms. Solov- met “ pusantro milijono aukščiausiu vadu. Salėje 
jovas pažymi, kad nauja- markių. Prezidentas sy-, buvo tylu. Staiga pasigir-

no universitetas šiandien dicitur! Atsistojo popie- 
; jam suteikęs teologijos žius Petras II ir Bažnyčios 
garbės daktaro titulą. Kas ‘ vardu iškilmingai eksko- 

į iš protestantų pripažįsta jį; munikavo prezidentą. Po- 
' aukščiausiu jų vadu, tegul piežiui Petrui II atsitiko 
į ateinąs pas naują teologi-' tas pat, kas ir tėvui Jonui, 
jos daktarą. Vėl beveik visi' Abu Rytų ir Vakarų Krik- 
pakilo. Pasiliko tik prof. ščionybės vadai gulėjo už- 
Pauli su būreliu ištikimų- mušti. 
M

Tada prezidentas kreipė- Pauli ir išvyko pro duris, 
si į pasilikusius, pavadinu Krikščionijos susirinki- 
damas juos keistais žmo- mas buvo užbaigtas dide- 
nėmis ir klausdamas, kas lėmis šventėmis ir minios 
gi jiems esą brangiausia pasilinksminimais. Toli- 
Krikščionybėje. Pakilo tė- mesnis pasakojimas apie 
vas Jonas: “Didysis Valdy- abiejų užmuštųjų atgiji- 
tojau! Mums brangiausias mą, apie žydų sukilimą ir 
yra Jėzus Kristus!... Į ta- apie prezidento ir jo Apol- 
vo klausimą, ką tu mums: lonijaus žuvimą atsivėru- 
gali duoti, atsakau: išpa-'sios žemės plyšyje, mūsų 
žink čia pat viešai, kad Jė-1 reikalui jau nėra charak- 
zus Kristus yra Dievo Sū- teringas.

Jung Valstybių Admiro- sis prezidentas ypač rūpi- ; kiu pranešė, kad Tubinge- do aiškus balsas: Contra- 
las Harold N. Stark, C. N.!nosi .globa- .T™------ ‘~~~----- --

3. Jungtimi) Europos Valstybių Sukūrimas
Susijungusios Rytų Azi

jos tautos pradeda karą su 
Europa. Taip Solovjovas 
vaizduoja Europos istori
jos tolimesnę eigą. Visų 
pirma “Dangaus Sūnus” 
užpuola Rusiją, pereina U- 
ralą ir užplūsta visą cen
trinę Rusiją. Sumobilizuo
ti lenkų ir lietuvių, suo
mių ir šiaurės rusų pulkai 
skuba į pagalbą. Tačiau 
kadangi Rusija neturėjo 
jokio iš anksto išdirbto ka
ro plano, priešas rusų ka
riuomenę sumuša ir trau
kia į Vokietiją. Vokietija 
jau buvo pasiruošusi ir 
vieną japonų armiją visiš
kai sunaikina. Tačiau tuo 
metu prancūzai puola Vo
kiečius iš užpakalio. Tuo 
būdu vokiečiai, suspausti 
tarp kūjo ir priekalo, turi 
pasiduoti. Prancūzai susi- 
bičiuliuoja su geltonaisiais 
ir užplūsta visą Vokietiją. 
Tačiau japonų vadovybė 
slapta įsako japonų karei
viams išskersti visus pran
cūzus, ką šie japonišku junga — Europos Jungti- 
miklumu ir padaro. Tuo nės Valstybės. Solovjovas 
tarpu Paryžiuje įvyksta 
perversmas. Valdžią paima 
partija “Sans patrie” ir 
pasikviečia japonus į Pa
ryžių. Prancūzija taip pat 
patenka geltonųjų val
džion. Pasiekęs jūrą, ‘Dan-

gaus Sūnus’ su laivynu 
rengiasi persikelti į D. Bri
taniją. Tačiau anglai su
moka milijardą svarų ir 
išsiperka. Tuo būdu visa 
Europa patenka japonų 
priklausomybėn ir joje iš
būna pusę šimto metų. Pa
skui įvyksta tarptautinis 
sukilimas, geltonieji pra
laimi karą ir Europa vėl 
išsivaduoja.

“Kadangi pusės šimtmečio 
vergavimas azijatams barba
rams buvo galimas tik dėl to, 
kad Europos valstybės gyveno 
nesantaikoje ir kiekviena galvo
jo tik apie tautinius savo inte
resus, o išsilaisvinimas buvo pa- 
siektas suorganizavimu visų 
Europos gyventojų, todėl buvo 
pripažinta visai natūraliu ir ne
paneigiamu dalyku, kad sena
sis atskirų tautų statinys buvo 
netekęs reikšmės. Beveik visur 
senųjų monarchijų likučiai vi
siškai išnyko”.

Europoje buvo sukurta 
demokratinė valstybių są-

pažymi, kad tai įvyko 21 
šimtmetyje po Kristaus. 
Kultūra padarė sparčią pa
žangą. Tiktai gyvenimo ir 
mirties, galutinio žmogaus 
ir žmonijos likimo klausi
mai paliko neišspręsti.

4. Jungtinių Europos Valstybių Prezidentas
nių Europos Valstybių 
sirinkimas. Europos Jung
tinės Valstybės principa- 
liai jau buvo sukurtos. Ta- 

■ čiau kovos tarp atskirų 
politinių ir tautinių parti
jų nesiliovė. Atrodė, kad 
taip sunkiai sukurtas pa- 

Į daras netrukus vėl suby-

su-Šiuo metu pasirodė vie-į 
nas gabus ir savotiškas! 
žmogus. “Jis tikėjo į Die
vą, tačiau savo širdies gi
lumoje, nesąmoningai, 
pats to nežinodamas, save 
labiau vertino, negu Die
vą, į kurį tikėjo”. Jis buvo 
spiritualistas, asketas ir

! ■ filantropas. Po savotiško ■ rėš. Tada buvo slaptų jėgų 
Jį išvidinio pergyvenimo jis nutarta pastatyti prieša- 
• i pradėjo rašyti knygą vęr- kyje žmogų, kuris sujung- 
’ 1 LL k 4 • ____•  - — : X  • - -X? -f • •  
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išvidinio pergyvenimo jis nutarta pastatyti priešą-

Į

du “Atviras kelias į žemės tų visas partijas ir nutil- 
taiką ir gerovę”. Joje jis (dytų visus ginčus, 
išsprendė visus klausimus, 
suderino visus priešingu
mus. Knyga buvo išversta 
į visas kalbas. Tūkstančiai 
laikraščių apie ją rašė kas
dien. “Visame kultūringa
me pasaulyje buvo išleisti 
pigaus leidimo milijonai 
egzempliorių su autoriaus klausimas dėl jo kilmės, 
atvaizdu”. Niekas nedrįso! kuri buvo nelabai aiški, 
šiai knygai prieštarauti, i Tačiau tai neturėjo spren- 
Tiktai kai kurie pastebėjo,’ --------- ±»-x—
kad knygoje nė vieną kar
tą nėra paminėtas Kris
taus vardas.

Tuo tarpu Berlyne susi-Į Europos Valstybių prezi-

Toks šaukdami 
žmogus kaip tik ir buvo magnum 
minėtos knygos autorius. 
Savo pašaukimu jis buvo 
kareivis — artileristas, 
savo turtais kapitalistas. 
Todėl jį palaikė kariniai ir 
finansiniai sluoksniai. 
Vienu tarpu buvo keliamas

džiamos reikšmės. Todėl 
šis žmogus visais balsais 
ir buvo išrinktas visam sa- 

I vo gyvenimui Jungtinių
Irinko steigiamasai Jungti-, dentu.

metu pas naująjį preziden- į 
tą atklydo iš Rytų žymus 
burtininkas ir magikas, į 
kuris mokėjo pasinaudoti' 
slaptomis gamtos jėgomis; 
ir padaryti nuostabių da
lykų. Jo vardas buvo Apol- 
lonius. Prezidentas juo su
sižavėjo ir jį pasiliko prie 
savęs. Jo šposai labai pati
ko liaudžiai ir ją linksmi
no. Tuo būdu prie taikos ir 
duonos jis pridėjo žmo
nėms ir linksmybių.

Vienas tik klausimas bu
vo dar neišspręstas, bū
tent, religinis. Bažnyčia 
vis dar tebebuvo susiskal
džiusi. Naujasis preziden
tas pasiryžo ir šį dalyką 
sutvarkyti. Jis sušaukė 
Jeruzalėje visuotinį krikš
čionijos susirinkimą. Be 
daugybės krikščionijos va
dų atvyko popiežius Petras 
II iš Petersburgo, nes iš 
Romos popiežiai jau seniai 
buvo išvyti ir apsigyveno 
Petersburge; pravoslavų 
neoficialus vadas tėvas 
Jonas; ir protestantų va
das prof. Ernestas Pauli. 
Susirinkimo metu prezi
dentas pasirodė visoje sa
vo didybėje. Atidaromoje 
savo kalboje jis pranešė, 
kad jis labai norįs jog visi 
gyventų meilėje ir taikoje 
ir todėl pasiryžęs pašalinti 
visas skirtybes ir sutaikin
ti visus krikščionius savo 
globoje. Baigdamas savo 
kalbą, jis paklausė: “Pasa
kykite, kas jums yra krik
ščionybėje brangiausia, 
kad galėčiau veikti šia 
kryptimi ?” Viti tylėjo. Ta
da jis kalbėjo toliau. 
Kreipdamasis į katalikus, 
jis pastebėjo, kad supran
tąs, jog jie labiausiai bran
giną savo dvasinės galvos 
autoritetą. Todėl jis nuta
ręs nuo šios dienos vėl grą
žinti popiežių į Romą su 
visomis jo teisėmis ir pri
vilegijomis. Iš savo pusės 
jis norįs, kad katalikai jį 
pripažintų savo vieninteliu 
gynėju ir globėju. Kas to
kiu jį pripažįstąs, tegul a- 
teinąs ir atsisėdąs šalia jo.

“Salvum fac 
imperatorėm!” 

beveik visi katalikai paki
lo iš salės ir nuėjo į tribū
ną. Pasiliko sėdįs tiktai 
popiežius Petras II ir ma
žas būrelis aplinkui jį.

Tada prezidentas krei
pėsi į pravoslavus, paste
bėdamas, kad jis manąs, 
jog jiems brangiausias e- 
są senasis padavimas, se
nos giesmės, seni simbo
liai, sena liturgija. Šioms 
senybėms tyrinėti jis su 
šia diena įsteigiąs Kons
tantinopolyje krikščioniš
kosios— -archeologijos mu-

I

Būrelis likusiųjų 
susispaudė aplinkui prof.

6. Vizijos Prasmė
Kokia yra šitos vizijos 

prasmė? Kodėl Solovjovas 
antikristą padarė Jungti
nių Europos Valstybių pre
zidentu? Iš visos vizijos ei
gos neatrodo, kad tai būtų 
atsitiktinas dalykas. So
lovjovas čia matė tam tik
rą prasmę. Kokia ji galėjo 
būti?

Šitą prasmę galima įspė
ti, žinant Solovjevo pažiū
ras į tautybės santykius 
su religija.
Solovjovas tautybę laikė 
būtinu pradu religiniam 

gyvenimui. 
“Tautiniuose ir politiniuo
se apmąstymuose” jis yra 
pasakęs, kad “mes turime 
tautiškumą laikyti tam ti
kra dieviška jėga, kuri yra 
būtina įvykti Dievo Kara
lystei ir įsigalėti Dievo va
liai žemėje” (32 p.). Kito
je vietoje jis taip pat tei
gia, kad “jei krikščionybė 
nereikalauja nuasmenini
mo, ji negali reikalauti nei 
nutautinimo” (42 p.). Ki
taip sakant,
tautybių naikinimas yra 
naikinimas tos dieviško

sios jėgos, kuri reikalinga 
Dievo Karalystei reali

zuoti.
Tai yra antikrikščionišįca- 
sis darbas. Kas atsistotų 
šito organizuoto plačiausia 
forma ir valstybinėmis 
priemonėmis darbo prie
šakyje, tas tikrai būtų an
tikristas. Tai yra logiška 
išvada iš minėtų Solovje
vo teigimų.

Tuo tarpu jau pradžioje
esame minėję, kad Jungti-: 
nių Europos Valstybių idė-| 
ja kaip tik eina tautybių 
silpninimo ir naikinimo 
keliu. Kiekviena tauta 
stengiasi turėti Savą vals
tybę, nes valstybė jai reiš
kia atbaigimą ir galią veik
ti viešajame gyvenime. 
Jungtinių Europos Valsty-

bių idėja šitą tautos pas
tangą paraližuoja, nes tau
tas suveda į vieną valsty
binį kolektyvą. Tautybė 
čia gali reikštis tiktai ats
kirų asmenų ir menkų ko
lektyvų žygiuose, bet ne 
viešajame valstybiniame 
gyvenime. Todėl Jungtinės 
Europos Valstybės eina 
tautybės naikinimo link
me. Bet, pasak Solovjovą, 

tai yra dieviškos jėgos 
naikinimas.

v •

Kadangi šitas naikinimas 
Solovjovo pasakojime yra 
suorganizuojamas Jung
tinių Europos Valstybių 
pavidalu, vadinasi, įgyja 
tokią formą, kuriai jokia 
tauta negali atsispirti, to
dėl visai ir tiko, kad tokio 
dieviškos jėgos naikinan
čiojo darbo priešakyje bū
tų pastatytas ne kas kitas, 
kaip antikristas.

Solovjovas yra giliai su
vokęs Europos istorijos 
prasmę. Jungtinių Euro
pos Valstybių idėjos suri
šimas su apokaliptiniais 

j dalykais yra didžios reikš
mės dalykas. Šiandien, ka
da mes stovime didžiųjų į- 
vykių išvakarėse ir kada 
Europos Jungtinių Valsty
bių idėja vis garsiau esti 
skelbiama, kaip būsimas 
Europos išgelbėj imas, 
mintis savaime grįžta prie 
Solovjovo vizijos, prie bū
simos Europos santvarkos 
ir prie — josios preziden
to. XX.
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