
Gerb. Bendradarbių Ir Skai
tytojų Dėmesiui!

Katalikas, kurs .j*eremia 
katalikiškos spaudas., neturi 
teises vadintis geręjBažny- 
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Šiame “Darbininko” nu- 
meryj, 4 pusi, telpa Gerb. 
K. straipsnis antrašte: 
“Organizuokime Skautus”. 
Tai gražus, kilnus ir remti
nas sumanymas. Gerb. mū
sų išeivijos Vadai, Visuo
menininkai, ir bendrai visi, 
perskaitę tą straipsnį, ne- 
likite pasyviais. Prašome 
tuo klausimu atsiliepti 
spaudoje, ir taipgi kreiptis 
skautų reikalu į Mariana- 
polį.
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Lakūnas Su $900 Vertės; 
Orlaiviu Pakilo Iš Kew Yorko

Komunizmas Ir Religija
Taipgi šiame “Darbinin

ko” numeryj pradedama 
spausdinti Gerb. Kun. A. 
T. Sąmatos vertimą ant
rašte: “Komunizmas ir Re
ligija”. Straipsnis ilgas. 
Bet Gerb. Skaitytojai pa
sisemkite kantrybės ir tą 
straipsnį nuo pradžios iki 
galo perskaitykite ir ki
tiems duokite skaityti, nes 
tame straipsnyj labai aiš
kiai su citatomis iš sovietų 
Rusijos konstitucijos ir 
laikraščių įrodinėja komu
nizmo melus. Perskaitę tą 
straipsnį dar geriau supra
sime, kad mes turime grie
žtai atmesti komunizmo 
kruviną, darbininkų krau
ju suteptą ranką, kurią jis 
tiesia katalikams darbinin
kams. Komunizmo žodžius 
galima prilyginti prie Len
kijos pasižadėjimų, duotų 
ir surašytų Suvalkų sutar
tyje, kuri dar rašalui neiš
džiuvus išplėšė mūsų sosti
nę Vilnių, prie plėšiko- 
žmogžudžio, kuris gražiais 
žodžiais prisikalba savo 
auką. Milijonai nužudytų 
dvasininkų, tikinčiųjų ir 
kruvinajam komunizmui 
nepritariančiųjų Rusijoje 
aiškiai įrodo mums kaip 
žiaurus, kaip baisus yra 
komunizmas.

New York, liepos 18, — 
Vakar iš Floyd Bennett ae
rodromo netikėtai 
lakūnas Douglas P. 
gan iš Kalifornijos, 
amžiaus, lėkti į 
Beach, Cal 
rytus. Kaikurie spėja, kad 
lakūnas išlėkė į Europą, 
nes jis turėjo prisipylęs 
300 galonų gasolino, kurio 
užteks 40 valandų. Jis išlė
kė su senu 1929 m. oriai-t 
viu, panašiu į Lindbergho 
“Spirit of St. Louis”.

Vėliausios žinios, kad la
kūnas perlėkė Atlantiką ir 
pasiekė Dubliną, Airiją į 
28 vai. ir 13 minučių.

pakilo
Corri-
31 m.
Long 

bet pasuko į

Žuvo 20 Žmonių Orlaivio 
Katastrofoje

Šiemet Lietuvoje iškilmingai buvo paminėta krikščionybės Lietuvon 550 metų įvedimo sukaktuvės. Šiame atvaizde matome tų su
kaktuvių paminėjimą Karo Muziejuje. Dešinėje sako kalbą Respublikos Prezidentas Antanas Smetona. Jam iš kairės sėdi arkivysku
pas metropolitas Juozapas Skvireckas. *______

61 Asmuo Jung. Valstybėse
Džiaugiasi Milijonais

Dar Vis Nesutaria Darbininkų 
Vadai

Roma, Italija, liepos 18— 
Didelis trijų motorų orlai
vis I-Volo lėkė iš Cagliari į 
Romą. Juo važiavo 20 žmo
nių. Orlaivis ore sugedo ir 
nukrito į Tyrrhenian jurą 
už 70 mylių nuo Sardinijos 
salos pakraščio. Žuvo 20 
žmonių: 4 įgulos nariai ir 
16 pasažierių.

Pasaulinė Olimpiada 
Suomijoje

Vilnius — Užmirštas 
Miestas

Tokiu pavadinimu “Kur- 
jer Wilenski” atspaude 
straipsnį, kur rašoma, kad 
Lenkijos Turizmo Sąjunga 
išleidusi užsieniams gražų 
Lenkijos albomą, kuriame 
neįdėjusi nė vieno Vilniaus 
krašto vaizdo.

Toliau su pasipiktinimu 
pabrėžiama, kad net vokie
čiai okupacijos metu išlei
dę apie Vilnių entuziazmo 
pilną knygutę “Užmirštas 
meno miestas”. Tuo tarpu 
lenkai jame neradę nieko 
verto paminėti savo leidi
nyje. Taip pat Turizmo S- 
ga rengianti įvairias eks
kursijas po visą Lenkiją, 
tik Vilniaus kraštą ji už
mirštanti. Gal būt, lenkai 
gėdinasi parodyti tai, kad 
per 20 metų nesugebėję 
net sutvarkyti Vilniaus ga
tvių ir parkų, neapšvietę 
gatvių to miesto, kur gy
vena 200,000 gyventojų.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per

Londonas, Anglija, liepos 
18 — Tarptautinės Olim
piados komiteto pirminin
kas, Belgijos grafas H. de 
Baillet - Latour planuojąs 
skirti pasaulinei olimpia
dai miestą Helsinkius, 
Suomijoj. Pasaulinė olim
piada įvyks 1940 m. Ji bu
vo numatyta Japonijoje, 
bet tos šalies valdžia dėl 
karo atsisakė priimti.

Tarp CIO vadų kilo kova. 
Automobilių industrijos 
vadas Homer Martin, per
matydamas kiek daug blo
go daro darbininkams ko
munistai, šalina lauk ko
munistus iš unijos. Bet 
John Lewis, CIO pirminin
kas, laikosi nuošaliai. Jis 
vis dar mano, kad komu
nistai susipras ir sustos 
varę komunistinę propa
gandą. CIO eiliniams na
riams toji vadų kova įkyrė
jo. Jie reikalauja, kad va
dai susitaikintų. John Le- 
wis padarytų daug gerą 
darbininkams išeidamas 

kurie turėjo pajamų dau- apie 12 milijonų darbinin- Pnes komunizmą, kuris j j _ - - . . . .................... darbininkui
Vienas asmuo pusbadžiai gyvena iš pašai- kovą su išnaudotojais. Ho-

12,000,000 Darbininkų Neturi 
Darbo - Badauja

VVashington, D. C., liepos tarp milijono ir milijono ir 
18, — Jung. Valst. iždo de-;pusę dolerių pajamų. Viso 
partmentas praneša, kad 61 asmuo 1936 m. turėjo 
1936 m. 61 asmuo išpildė pajamų $88,222,000 ir su- 
pajamų blankas ir sumokė- mokėjo mokesnių valdžiai 
jo mokesnius, kurių paja- $62,548,000.
mos buvo daugiau kaip vie- Tiek tai milijonierių gy- 
nas milijonas dolerių. 1935 vena pertekliuje ir nežino 
m. buvo 41 asmuo, o 1936 kur dėti piniguš, tuo pačiu 
m. padaugėjo 20 asmenų, laiku Jung. Valstybėse yra

giau kaip milijoną dolerių kų, kurie neturi darbų ir paralyžiuoja 
per metus.
1935 ir 1936 m. turėjo paja- pų. 
mų tarp keturių ir penkių j 
milijonų dolerių. Keturi 
asmenys 1936 m. turėjo pa
jamų tarp trijų ir keturių 
milijonų dolerių; keturioli- 
ką asmenų 1936 m. turėjo 
tarp dviejų ir trijų milijo
nų dolerių; devyni ■ 
$1,500,000 ir $2,000,000, ir 

133 asmenys 1936 m. turėjo

mer Hartin labai gerai da
ro šluodamas lauk komu-

I

Federacijos Delegacija Pas

DARBININKO
LAIVAKORČIŲ Jį

“Darbininke” jau tilpo 
žinutė, kad į Lietuvą išvy
kę mūsų išeivijos vadai 
lankėsi pas Lietuvos prezi
dentą Smetoną ir jam įtei
kė lietuvių katalikų pareiš
kimą. Dienraštis “Drau
gas” rašo:

Vakar mūsų dienraštyje trum
pai buvo pranešta, kad ALRK 
Federacijos siųstoji į Lietuvą 
delegacija (susidedanti iš kun. 
Ig. Albavičiaus, kun. J. Balkūno, 
dr. P. Atkočiūno, kun. K. Vasio 
ir A. Mažeikos) lankėsi pas pre
zidentą A. Smetoną, Seimo pir
mininką ir krašto apsaugos mi- 
nisterį. Krašto apsaugos minis- 
teriui jie įteikė Ginklų Fondui 
Tautos Fondo čekį — $500.00. 
Prezidentui ir Seimo pirminin
kui įteikė Amerikos katalikų 
memorandumą ir amerikiečių 
draugijų peticiją, kurioj reika
laujama : sunormuoti Lietuvos 
Valstybės santykius su šventuo
ju Sostu; grąžinti Teologijos Fi
losofijos Fakulteto Filosofijos 
skyriui teises; nevaržyti ištiki
mųjų Valstybei ir Tautai orga
nizacijų, spaudos ir veikimo 
laisvės; pasukti Valstybės vai
rą vieningumo ir Steigiamojo 
Seimo priimtosios Valstybės 
konstitucijos dėsnių linkme, ga
rantuojančia religijos, žodžio, 
spaudos ir veikimo laisvę.

“Bendrojo fronto” spau
dai ši žinia nepriimtina. Ji 
ją nukreipia įJSimigus. 
Savo skaitytojus"'niori įti-

Atvyko Vilnijos Lietuvių 
Sportininkai

Kaunas, liepos 16 d.
— tarp Tautinę Lietuvos Sporto O- 

p limpijadą atvyko 26 Vil
niaus lietuviai sportinin
kai, vadovaujami žinomo 
skauto žižmaro. Jie buvo 
ypatingai šiltai sutikti.

v •

Rusai Įsibriovė į 
Mandžiuriją

i

Kas Ir Kada Padarė Kelionę 
Aplink Pasaulį

kinti, kad tais reikalais rū
pinasi tik kunigai, nors Tokio, Japonija, liepos 18 

. - — Praneša, kad sovietų
delegacijoje buvo trys ku- Rusijos kariuomenė įsi- 
nigai ir du pasaulioniu. briovė į Mandžiūrijos teri-
“Bendrafrontininkams” — 
(komunistams - socialis
tams) nepatinka, kad ku
nigai ir pasaulionis katali
kai rūpinasi tikybos reika
lais ir atsteigimu demokra
tijos Lietuvoje. Komunis
tai ir socialistai tokios de
mokratijos, kuri duotų 
laisvę visiems ištikimiems 
Lietuvos gyventojams, ne
nori. Jie reikalauja demo
kratijos tokios, kokią turi 
sovietų Rusija, kruvinos 
teroristinės “demokrati
jos”, kur turi laisvę tik 
Stalino garbintojai. Jie sie
kia pasodinti ant Lietuvos 
sosto terorizmo garbinto
ją Bimbą arba kitą to 
plauko “demokratą”, kuris 
įsakytų visus kunigus ir ti
kinčiuosius išplauti arba 
sugrūsti į koncentracijos 
stovyklas ir ten juos nu
kankinti. Tokiai “demo
kratijai” pritaria ir socia
listai ir net SLA. (tautinin
kų - laisvamanių organiza
cija), kurios seimas pasky
rė stambia pinigų sumą. 
Tiesa, dešinieji tautinin
kai nepritaria, bet jie yta 
bejėgiai, o su katalikais 
dėtis ginti Lietuvą ir mū
sų išeiviją nuo komunizmo 
pavojaus jie kažin kodėl 
neišdrįsta. c < T

toriją ir ten pradėjo stip
rintis. Mandžiūrijos vy
riausybė dėl to įteikė Rusi
jai protestą, reikalaudama 
pasitraukti iš tos teritori
jos.

v •

Iškilmingai Sutikti Užsienio 
Lietuvių Sportininkai

Kaunas, liepos 12 d. iškil
mingai sutikti Amerikos 
lietuvių sportininkai Klai
pėdoje ir Kaune. Kelione 
visi labai patenkinti. Be to, 
liepos 14 d. atvyko Angli
jos Lietuvių devyni sporti
ninkai.

Lenkijos Užsienio Reikalų 
Ministras Bekas Buvo Su-. 

stojęs Kaune
Kaunas, liepos 13 d. 

skrisdamas į Rygą Kauno 
aerodrome trumpai buvo 
sustojęs Lenkijos užsienio 
reikalų ministras Bekas. 
Jį aerodrome pasitiko už
sienio reikalų ministerijos 
generalinis sekretorius p. 
Urbšys, ir Lenkijos pasiun
tinybės Kaune personalas.

Franco Jėgos Sudavė Skaudų 
Smūgį Ispanijos Radikalams

Giliai Įsiveržė Į Radikalų Teritorijų 
Barcelona Neteko Trijų Miestų

Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos rubežius, liepos 18. 
— Gen. Franco karinės jė
gos sutriuškino Ispanijos 
radikalų - lojalistų eiles, 

i žygiuodami į Valencią. Šis 
gen. Franco smūgis radi
kalams pakeitė Ispanijos 
civilio karo vaizdą.

Nacionalistų gen. Jose 
Varelos Navarrese įsibrio- 
vimas giliai į radikalų dar 
laikomą teritoriją pietinia
me ir rytiniame Teruel-Sa-i

New York — Yra pažy
mėta, kad pirmą kartą ap
link pasaulį apkeliavo 1522 
metais Sebastian Dėl Cano 
su Magelionos Vittoria lai
vynu. Tas apkeliavimas ė- 
mė 37 mėnesius.

1577 - 1580 metais Sir 
Francis Drake pasaulį ap- 
vyko per 33 mėnesius. Pas
kiau patobulėjus navigaci
jai, aplink pasaulį kelionės 
greitis palaipsniui buvo 
trumpinamas.

1889 m. Nellie Bly kelio
nę atliko jau per 72 paras 
ir 6 valandas.

1926 m. E. S. Evans ir 
Linton Wells geležinkeliais 
laivais ir iš dalies lėktu
vais — per 28 paras, 14 
vai., 36 minutas.

1927 m. Mears ir kap. C. 
B. Collyer — 23 paras, 15 
vai. 21 min.

1929 m. Grafas Zeppeli- 
nas — 21 p. 7 v. 34 min.

1931 m. Wiley Post ir Ha- 
rold Gatty — 8 p. 15 v. 51 
min.

1933 m. Wiley Post — 7 
paras 18 vai. 49 min.

1938 m. Howard Hughes 
su keturiais bendrakelei
viais — per 3 paras, 19 va
landų ir 14 minutų.

Televizijos Aparatai Kino 
Teatruose

lūs, ir jie miestą užėmė. 
Radikalai sako, kad tas pa
daryta, kad išgelbėtų 40, 
000 kariuomenę, kuri buvo 
sukoncentruota tame mie
ste, kad nacionalistai ne
paimtų į nelaisvę. Naciona
listai taip pat tuojau užė
mė kaimelį Kubielos de 
Morą.

Patys radikalai prisipa
žįsta, kad jie turėjo atiduo
ti nacionalistams du mies
teliu Castellonijos provin-

gunto frontuose rytinėje' ei jo j: Barracas ir Pina. Na- 
TSpanijoje sudarė rimtą; cionalistai įėję į miestelį 
pavojų netik Valencijai,;Barracas, kurį užėmė į 15 
bet gal ir taipgi Cuencai ir minučių, džiūgavo, ir radę 
Madridui į vakarus. j

Barcelonoje baisus radi
kalų nusiminimas dėl to
kio didelio praliamėjimo.* 
Radikalų vadai, nors ir nu
siminę, bet vis dar savuo
sius drąsina ir ragina lai
kytis.

Šiuo metu abi kariauj-: 
čios pusės sutraukė visas 
karines jėgas į karo lauką. 
Gen. Franco skubotai ruo
šiasi užimti Valencią ir pa
skui eiti į Madridą. Gen. 
Franco kariuomenė paėmė 
tarp trijų ir keturių tūks
tančių radikalų kareivių į 
nelaisvę. Radikalai skelbia, 
kad ir gen. Franco kareivių 
žuvo “tūkstančiai”.

Ispanijos nacionalistai 
užėmė miestus Rubielos de 
Morą, Albentosa ir San 
Augustin, 22 mylių karo 
fronte po smarkių ir kru
vinų susirėmimų. Kada na
cionalistai pradėjo bom
barduoti Rubielos de Morą 
miestą, tai visai netikėtai 
pamatė pasidavimo ženk-

obuolinės rūkšties bonkas 
gėrė minėdami dviejų me
tų karo sukaktį dideliu lai
mėjimu.

A T“

Franco Kariuomenė Užėmė 
Sarrion Miestų

Hendaye, Prancūzijos- 
Ispanijos rubežius, liepos 
18, — Ispanijos nacionalis
tai supliekė lojalistus - ra
dikalus ir užėmė miestelį 
Sarrion, už 13 mylių į piet
ryčius nuo Teruel. Nacio
nalistai smarkiai žygiuoja 
Teruel - Sagunto vieškeliu.

Ispanijos naminis karas 
jau prašoko du metu. Pra
dėjo trečiuosius metus tų 
žudynių, kurias išprovoka
vo ir pradėjo komunizmo 
garbintojai, atsiųsti iš 
Maskvos. Ispanijos karas 
pasidarė pasaulinis, nes 
kova eina tarp nacionaliz
mo ir komunizmo. Vienoje 
ir kitoje pusėje yra karei
vių iš svetimų valstybių.

Londone didieji kino te
atrai įrengė televiz. apara
tus ir ilgai netrukus jie jau 
demonstruos televizijos 
būdu perduodamus paveik
slus.

Tatler teatre jau buvo 
daromi pirmi bandymai,
kuriuos žiūrėjo 300 žmo
nių. Išradėjas J. L. Baird 
sako, kad televizijos ekra
nas yra būtinas kiekviena
me kino teatre.

VOKIETIJOS NACIAI NORI 
PRISIJUNGTI DANCIGĄ

_________
Berlynas, liepos 18 —Šio

mis dienomis Dancigo lais
vo miesto nacių vadas Al
bertas Foersteris nuvyko j 
Londoną tartis su diploma
tais dėl įvykdymo rudenį 
plebiscito tikslu miestą 
grąžinti Vokietijai. Foers
teris tikisi gauti diplomatų 
pritarimą. Prieš išvyk- 
siant į Londoną Foersteris 

Į lankėsi Varšuvoje ir ten 
1 lenkams tikrino, kad jų in
teresai nenukentėsią, nes 
lenkams Dancigo senate 
bus užtikrintos dviem ats
tovam vietose Gal būti len
kams ir daugiau ką paža
dėjo? Gal Klaipėdą?

Darbininkai Mar
šuos Į Mass. Vals

tybes Rūmus
John F. Gatelee, Ameri

kos Darbo Federacijos 
Massachusetts skyriaus 
prezidentas, parašė laišką 
gub. Hurley, kuriame pa
reiškė, kad šią savaitę 700 
darbininkų vadų maršuos 
į Massachusetts valstybės 
rūmus reikalauti tuojau 
pašalpos bedarbiams. Spė
jama, kad darbininkų va
dai maršuos trečiadienį.
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NUOŠIRDŽIAI DĖKUI

Šiuomi reiškiu nuošir
džią padėką p-niai Čepli- 
kienei ir Juozui Nanarta- 
vičiui už nuvežimą šeimi
ninkių į Lietuvą Dieną, 
liepos 4. Iš tikrųjų, tai di
delis pasišventimas pada
ryti tokią didelę kelionę ir 
dar dykai.

Elžb. Nanartavičienė.

kas, Klimas Hardware Store, 
p. Kuodis, p. Vaitkus, p. Matjaš- 
ka, Harris Store, p. Smigelskie- 
nė, p. Baltrušiūnas, Klondike 
Market, p. Jakštys, Frank Wal- 
lace, p. Nevieras, p. Valeckienė.

Šiuomi Lietuvių Dienos Rengi
mo Komisija nuoširdžiai dėkoja 
visiems už suteiktą tai dienai 
paramą.

Lankėsi

Parėmė Lietuvių Dieną 14

vakas neapsaugot 
maži jo a
spinta, įJŲusini 
rių klausimų apie

Šįmet Lietuvių Diena, liepos i 
4, Thompson, Conn. turėjo didelį 
pasisekimą, nes Naujosios An
glijos lietuviai katalikai supra
to savo pareigą — gausiai daly
vavo Lietuvių Dienoje; daugelis 
įvairių kolonijų veikėjai ir vei
kėjos prisidėjo savo darbu, o ki
ti aukomis.

Southbostoniečiai vadovaujant 
vyriausiai šeimininkei p. Elz.

. Nanartavičienei turėjo savo sta
lą. P-nios E. Nanartavičienės ir 
kitų šeimininkių pastangomis 
buvo nemažai sukolektuota val
gių ir kitokių dalykų. Įvairiais 
produktais ir pinigais prisidėjo 
sekanti:

Dr. Landžius, p. Zaleskas, p. 
Cūnienė, Apaštalystės Maldos, 
Tretininkių Draugija, p. O. 
Martus, p. S. Factor, Švelnis Ba
kery, O. Putelienė, P. Kohans- 
kienė, P. Masiulienė, P. Marcin
kus, Lietuvos Dukterys, P. Ple
vokas, P. Navickienė, P. Gurs- 
kienė, P. Jeskevičienė, P. Mil- 
lers, P. Ketvirtis, P. A. Ašmens-

Ketvirtadienį, liepos
d. “Darbininke” lankėsi 
kun. Mykolas Kemežis, E- 
ilizabetho lietuvių par. asi
stentas. Lankymos proga 
pasipirko knygų ir apžiū
rėjo naują “Darbininko” 
Intertypą. Kun. M. Keme
žis Naujoje Anglijoje pra
leidžia atostogas.

ŠLIUBAI

Liepos 16 d. Alena Vyš
niauskaitė gyv. 99 D. St., 
ištekėjo už Augusto W. 
Rungęs. Liudijo Petras A- 
lekas ir Ona Jakavoniūtė.

Liepos 17 d., apsivedė Jo
nas Vaitkus, gyv. 181 Gold 
St., su Marijona Baluko- 
niute. Liudytojais užsirašė 
jaunojo brolis Pranciškus 
ir jaunosios sesuo Adelė.

KRIKŠTAS

DAKTARAI
Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETBSTAS

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

:ose (aklose) akyse sugrąžin 
šviesą tinkamu laiku.

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

Liepos 16 d., tapo pakrik
štyta duktė Petro - Joanos 
(Rukaitės) Matulių var
dais Barbora Joana. Kū
mai buvo Antanas Matonis 
ir Stefanija Rukaitė.

Iš Joninės Susirinkimo

Naujos sidabrinės Lietuvos dvidešimties metų jubiliejui paminėti 10 litų mo
netos, kurios paleistos į apyvartą š. m. birželio 13 d. Šių monetų paleista apy
varton tik 100.000 egz.

• kiti 
ji ap- 
įvai- 

ligą. Gal 
tokiu pat būdu ir tavo vai
kas apsirgo.

Kvarantinos regulacijos 
įvestos nukreipti perdavi
mą ligų perų nuo užkrėsto 
neužkrėstam. Nors tavo 
vaikas tik lengvai sirgtų, 
kada perduoda ligą, tai ji 
tada kitiems yra daug pa
vojingesnė. Nors ir tiki, 
kad tavo vaikas yra visiš
kai pasveikęs, vistiek nors 
trumpam laikui dar ji pri
žiūrėk. Prisilaikyk kva
rantinos regulacijos, ku
rias tavo vietinis sveikatos 
bordas tau pataria.

FLIS.
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nuskendo išsilie ju šioje 
Ventoje, o apie šienelį ką 
ten kalbėti... nuplaukė pa
vandeniui.

Važiuoja šeimininkas į 
miestelį, ar į bažnyčią dar
da, ir pamato už alksnio 
užkliuvusį šieno kūgį, o 
ant jo grėblį. Pripažino se
sių grėblį, puikiai išdrožtą, 
ir sušuko — va, kur šienas!

Nuo to laiko ir pradėję 
žmonės tą vietą vadinti 
F uršėnais.

GRABORIAI

nuo

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Parsiduoda 3 šeimynų namas 

su 15 kambarių ir modemišku 
įtaisymu, priešakinės ir užpaka
linės durys, 2 automobilių gara
žus: Parsiduoda pigiai. Somer- 
viile 24-26 Ashland St. Tel. Kir- 
kland 6558. (12-15-19)

Liepos 17 d., Parapijos 
salėje įvyko gana skaitlin
gas Šv. Jono Ev. BĮ. Paš. 
D-jos pusmetinis susirin
kimas. Iš pusmetinės ats
kaitos pasirodė, kad praei
tą pusmetį ši didžiausia 
Bostono lietuvių draugija 
buvo gana laiminga, nes 
tik du nariai mirė ir na
riams tik viena pomirtinė 
tereikia mokėti. Pinigų pa 
dėta į banką, rodos, $900 
per pusmetį.

Nutarta metinį balių, 
kaip paprastai turėti. Pa
aukota lietuvių vaikučių 
vasarinei mokyklai $25.00, 
kurią veda Jėzaus Nukry
žiuoto Seselės.

Prot. Rašt., Jonas Gli- 
neckis pranešė, kad šian
dien sukanka lygiai 5 me
tai nuo to tragiško lietuvių 
tautai įvykio, kuomet Sol
dino miške žuvo du ameri- 
kos lietuviai patriotai la
kūnai Darius ir Girėnas, 
perskridę Atlantą. Jų at
mintis pagerbta rimties va
landėle. J on ietis.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu 
įvertini sveikatą ir j$ brangini', tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių, kuri turi savyje galin
gą šilumą, šildydama kaipo saulės, 
spinduliais, sunaikina reumatiškus
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- kun. K. Urbonavičiui UŽ at- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa- x » .».
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARAN- HasaVimą SV. 1T11S1U miTUS 
TUOJAM, kad. pavartojus kelis sy-j mŪSU mvlimam VVrUl ir Lėkius, aplaikysi palengvinimą ar pini- *ny**““*“i VJ<1 U1 “ te
gus grąžinam.

NUOŠIRDŽIAI 
DĖKOJAME

nuliūdimo valandoje. Dė
kojame ir laidotuvių direk
toriui p. D. Zaletskui, ku
ris maloniai patarnavo lai
dojant.

Nuliūdę
Monika Barauskienė ir 

sūnus Adomas.

8 Žmonės Žuvo Dėl Susigrū
dimo Kurortuose

Sekmadienį, liepos 17 d. 
dėl karščio visi pajūriai, e- 
žerai buvo užsigrūdę žmo
nėmis, kurie ieškojo vietų, 
kad galėtų atsikvėpti. Per 
susigrūdimus įvyko ir ne
laimių. Keturi žmonės už
mušti automobilių nelai
mėse, du prigėrė ir du mi
rė nuo širdies nusilpnėji
mo.

Mes nuoširdžiai dėkoja
me kleb. kun. P. Virmaus- 
kiui ir kun. K. Jenkui už 
dvasinį patarnavimą ir

• v

_ . veliui Konstantui Baraus-
Kaina 75c., $1.50 ir $3.00. mnr -i on __ cj-*-
Aplaikom šimtu* laiškų su padėka- KU1, gyV. OLIl OL.,

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, kuris buVO palaidotas lie- 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada - —
taip DEKENS OINTMENT.

krąją Deksnio Galingą Mostį >r _pa

KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiulijimų. kad ka* ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN'S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO.,

LIET. VYČIŲ 17-tos ALG. 
KUOPOS

mėnesinis susirinkimas į-i 
vyks ketvirtadienį, liepos; 
21, 1938 m., Vyčių kamba
ryj, Šv. Petro par. svetai
nėje, 7-tos gatvės, So. Bos
ton, 7-tą vai. vakare (punk
tualiai). - --

Po susirinkimo seks “en- 
tertainment”. Prašome na
rių skaitlingai susirinkti.

Sek r.

Dėkingumo Pareiškimas
Mes nubudę Kalinauskai 

šiuomi dėkojame viešai vi
siems mūsų prietebams, 
kurie prisidėjo prie laido ji-’ 
mo mūsų mylimos mamy
tės.

Gilų ačiū tariame kun. į 
P. Virmauskiui už atlaiky- 
mą šv. mišių už mūsų ma
mytės vėlę, nors jisai ir' 
pats buvo nesveikuojantis 
ir skausmų kankinamas. 
Meldžiame Aukščiausiojo, 
kad Jis priimtų tuos skaus
mus kun. Virmauskio mū
sų mamytės vėlės naudai.

Taipgi gilų ačiū tariame 
kun. K. Jenkui už patarna
vimą mamytei jos paskuti
nėse valandose, už atvažia
vimą iš taip toli atkalbėt 
už jos vėlę rožančių ir mai-. 
das prieš laidojant.

Taipgi gilų ačiū tariame 
kun. Geraldui
C. P. už mišių auką 
vėlę ir sukalbėjimą 
kapuose.

Muzikui Juškai ačiū 
taip jaudinantį

pos 1 d. š. m. iš Šv. Petro
PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti- lipfijvill DAT bažnvčios ŠV krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa- lletUVlU par. DaznyciOb OV. 

sėkmės, tai visada klausk taip: DE- Mykolo kaDUOSe.
dėkojame giminėms ir 
siems kitiems už dvasinius 
ir gėlių bukietus, už daly- 

’ vavimą šermenyse ir laido
tuvėse ir Už pareikštus

Rcikalaunam Agenčių ir Agentų. HlUmS UŽUOjaijtZ^^ŽodziuS

Mirė Vaclovas Lepeška
Liepos 12 d. išsirgęs 

šešis mėnesius mirė 
Vaclovas Lepeška, il
gametis LDS 8-tos kp. 
narys, gyv. 26 Dimick 
St., Somerville, Mass., 
ir rėmėjas. Velionis pa
liko žmoną Marijoną 
(Stankiutę). Laidotu
vės įvyko šeštadienį. 
Gedulingos pamaldos 
įvyko Nekalto Prasidė
jimo P. švč. bažnyčio
je, Cambridge, Mass. 
Pa pamaldų nulydėtas 
į šv. Mykolo kapines.

LDS Centras reiškia 
gilią užuojautą velio
nio Vaclovo Lepeškos 
žmonai ir giminėms.

KVARANTINA
New Yorko Valstybės 

Sveikatos Komisijonierius 
pagamino sekantį sveika- 

i tos straipsnį, kuris per ra
dio jį perdavė visuomenei.

Kvarantina arba atskiri- 
mas žmogaus nuo sergan
čių liga, kuri kitiems gali 
būti perduodama, yra se- 

| niausiąs būdas nukreipti ir 
sulaikyti ligas.

Net ir senaisiais laikais 
raupuočius laikė atskirose 
kolonijose. Kvara n t i n a 
prasidėjo Venecijoje, ir ki- 
tuose uostuose, keturiolik-; 
tame šimtmetyje, kuomet 

i ■
vis kuo ir išaugino Dievą 
mylinčiais katalikais.

Taipgi ačiū visiems už 
dvasinius bukietus, gyvas 
gėles, už užuojautos žo
džius, ir dalyvavimą šer
menyse ir laidotuvėse. La
bai ačiū karstnešiams už 
jų patarnavimą.

Prašome, kad Dievas 
jums visiems už jūsų ge
ras širdis dėl mūsų mamy
tės suteiktų visokios lai
mės jūsų gyvenime. Esame 
tikri, kad mūsų mamytė 
to* paties išprašys dėl jūsų 
visų Danguje.

Antanas l^airnauskas ir 
Šeima.

v •

laivai buvo sulaikyti ketu- 
riosdešimts dienų, kur bu
vo manyta, jog kas ęors 
laive serga užkrečiama li
ga, tokiu būdu visi laive su
laikyti, kad negalėtų išpla
tinti ligos. Žodis “kvaran
tina” paeina nuo itališko 
“ąuarante”, arba keturios- 
dešimts, tas reiškia sulai
kymo dienas.

Šiandien daugelis šalių 
vis prisilaiko kvarantinos 
uostuose, bet nevartoja ke- 
turiosdešimts dienų. Jeigu 
laivas atvažiuoja iš uosto, 
kur randas kokia epidemi
ja, arba laive randasi ko
kios baisios ligos, laivas 
sulaikomas pakol liga pra
nyksta. Kur nesiranda jo
kių užkrečiamų ligų, gydy
tojai peržiūri keliauninkus, 
ir jeigu visi sveiki, išleidžia 
iš laivo.

Ir tas pats su kvarantina 
namuose — sulaikymas 
sergančių nuo kitų šeimy
nos narių, pakol visas pa
vojus pranyksta. Praeity
je kvarantiną uždėdavo vi
sam namui, bet šianden pa
prastai ligonį laiko viena
me kambaryje, o kiti šei
mynos nariai iš ir į namus 
gali eiti kiek tik nori, jeigu 
tik neis į sergančio kamba
rį. Suaugę žmonės turi ap
sisaugoti, kad neišplatintų 
ligos.

Kvarantina yra lengvas 
daigtas, kada ligonis lovo
je, nes sergantis paprastai 
nenori matyti kitų; bet ka
da ligonis jau truputį svei
ksta, tas nori pasikalbėti 
su kitais, ir tuo laiku turi 
būti kuogeriausiai prižiū
rėtas, ir neleisti jauniems 
prie jo eiti. Kada užkrėstas 
yra vaikas ir tik truputį 
serga, bet nesveikas, jau y- 
ra svarbus klausimas kaip 
sulaikyti nuo kitų. Yra 
sunku jiems suprasti, kad 
jie kitiems pavojingi. Iš ti
kro, je pavojingiausi iš vi
sų. Kada mažiausias vai
kas, motinos išlepintas, pa
sveiksta ir atrodo sveikas, 
ir nori eiti į lauką, motina 
duoda jam savo valią. Bet 
turite atsiminti, kad tavo

Kaip Atsirado Kuršėnų 
Vardas?

S. Barasevicius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

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

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

irKas nežino plačios 
sriaunios Ventos, kuri net 
kelis malūnus suka, fabri
kus varo. Ot tai bent van
denėlis! Bet seniau, užan
čių girių laikuose mūsų u- 
pės dar labiau liejosi, iš 
krantų kėlė neramią savo 
kuprą. Kai užeis pavasaris, 
ar potvynis, kai užplūs lau
kai, visa šalis — didelė e- 
žero stiklinė akis.

Taip ir tąsyk buvę senai 
senai nebeatmenamose ga
dynėse, kai bičių medų 
žmonės kopinėjo, kai girio
se stūgavo neramūs žvė
rys. Kartą griebė šieną tal
kinai Ventos pakrantėse, 
bet kur tau, tuoj kaip toj 
dviejų brolelių dainoje pra
dėjo lyti. Sudėjo šieną į 
kupetą, bet kai pradėjo ly
ti, viedru versti, kad viena 
nė grieblio nebesuskubo 
pasiimti. Pylė pylė bent ke
lias dienas, kai ir laukai—

Parašė Gražią Maldaknygę

»
♦

» 
i 
i
•

t

» 
♦

mamytei paskutinį kartą 
atsilankius į mūsų Šv. Pet-
ro par.

Taipgi esame 
Jakimavičiui už jo 
širdingą patarnavimą 
palengvinimą mamytei pa
skutinių valandų; grabo- 
riui J. Kasparui už jo nuo-

mums 
taip, 
pątale, 
li|ga 
tihėlė,

prieinamiausiomis kai 
sieninj popierą, dar* 
Mes esame Venetion 
agentai, parduodame 

screens,

Tėvas Kazimieras 
Kapucinas

Daugelis senesniųjų žmo
nių atsimena Tėvą Kazi
mierą Kapuciną, kuris va
žinėjo po Amerikos Lietu
vių parapijas, duodamas 
misijas. Jo misijų ir šian
dien nepamiršta.

Tėvas Kazimieras jau 
paseno ir mažai bemato, 
bet jis ir šiandien nepaliau
na dirbęs. Jis nesenai pa
rašė labai gražią ir tinka
mą kiekvienam, kaip jau
nam taip ir senam malda
knygę — “Atlaidų šalti
nis”. Ši maldaknygė susi
deda iš 308 puslapių. Rai- 

aiškios ir labai lengva
skaityti

Parduodame 
nomls maliavą 
zams įrankius. 
Blinds fabriko
langams uždengti sietelius 
langams užlaidas visokių rūžių. Pašau
kite mus apskaitliavimui. Nieko ne
skaitome už apskaitliavimą ir įdėjimą, 
nežiūrint kaip toli Ir neatsižvelgiant ar 
bu* didelis ar mažas užsakymas.

Mes specializuojami* Venetion Blind* 
dil profesionalų ofisų. Venetion Blind* 
yra nebrangios ir labai gražiai atrodo.

UNIYERSIIY HARDWA« CO.

Tel. ŠOU Boston 1437

Joseph W. Casper
• (Kasperas) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
NOTARY PUBLIC

502 East Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 3960.

Tel. SOUth Boston 0815

D. A. Zaletskas
GRABORIUS-BALSAMUOTOJAS

Patanvrvimas Dieną ir Naktį
Funeral Home ir Res.

564 East Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Notary Public

JamesB.Cotter
GRABORIUS

12 Freeman St.,
STOUGHTON, MASS.

Biznio Tel. 236-W

Namų Tel. 236-R

{VAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

} Parduodu įvairiausios rūšies
i sinius ir sidabrinius daiktus.

i i į f i i i 
Įi

auk-|

I
Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

pavasarį buvome 
maldaknygių ne- 

kiekį, bet kaip be- 
jas žmonės išgau

dė — išpirko. Dabargi ką 
atėjo naujas iš Lietu

vos šių maldaknygių siun
tinys. Kas norite, galite jų 
gauti “Darbininko” knygy
ne. Kaina tik 65c. Užsaky- 

tuojau, nes 
jų turi-

Su užsakymu money 
siųskite: Darbinin- 

, 36$ Broadvvay, 
So. Boston/ Mass.

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kaino* žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

mus siųskite 447 Broadvvay, So. Boston
Parduodu Overglobe Ir kitų iidir- 
, byičių čeverykų*: vyram*, 

moterim* ir vaikam*.
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Antradienis, Liepos 19 d., 1938

ĮVAIRIOS ŽINIOS
i seminariją 

klierikų mokslinimui į ku
nigus;

e) veda keletą lietuvių 
Jo Ekscelencijai Juozapui parapijų;

f) skelbia misijas katali
kų parapijose;

g) darbuojasi tarpe ne-

ŠV. TĖVO 20DIS LIETUVOSI, ,d> “, 
PAVASARININKAMS

Skvireckui, Kauno Arki
vyskupui.

Ekscelencija,
Šv. Tėvas su džiaugsmu katalikų Azijoje ir kitur, 

iš tavęs patyrė, kad Lietu
vos katalikiškasis abiejų 
lyčių jaunimas greitu lai
ku ten susirinks kaip kitų 
labai malonių ir laimingų 
įvykių paminėti, taip ir sa
vo dvidešimts penkerių 
nuo įsikūrimo laimingai 
prabėgusių metų sukaktį 
švęsti.

Šv. Tėvas, kuris budriu 
ir džiaugsmingu žvilgsniu 
seka rimtą to jaunimo plė
totę ir pagvrimo vertą pa
žanga. reiškia karščiausių ti High School ir Kolegijo- 
linkėjimų, kad susirenkąs je. 
kongresas duotų tų išga
nymo ir dorybės vaisių, ku
rių gražiomis viltimis lau
kiama. Teauga kilni ri
kiuotė, naujai įgavusi išvi
dinio karščio liepsnos, 
skaičiumi ir dorybe, nes ji 
turi būti įsitikinusi, kad 
nieko nėra garbingesnio ir 
viešajai gerovei naudinges-

<• nio, kaip evangeliškosios 
išminties nuostatų išmok- tis filosofijos ir teologijos 
ti. juos saugoti ir stropiai mokslų.
vykdvti. Jei kur ant žemės 
žvdi laimė, tai ii randama 
tik ten, kur valdo Kristaus 
skeptras.

Trokšdamas susirink
siantiems gausiu dangiš
kosios malonės dovanu. Jo 
Šventėnvbė teikia jiems 
prašytąjį apaštališkąjį pa
laiminimą.

Tuos įvairius darbus at
lieka broliukai vienuoliai ir 
kunigai vienuoliai. Darbais 
pasidalina sulig palinkimų, 
gabumų ir įgyto mokslo.

Nuo norinčių būti BRO
LIUKAIS VIENUOLIAIS, 
įstojant, nereikalaujama 
aukštų mokslų. Broliukai 
vienuoliai darbuojasi spau
stuvėje arba atlieka įvai
rius darbus prie vienuoly
no, turi progos mokytojau-

Broliukai vienuolyne 
gauna išmokti darbų spau
stuvėje ir įvairių amatų.

Studentai norintieji mo
kytis į KUNIGUS MARI
JONUS, gali atvykti kaip 
tik užbaigia High School 
(klasinį kursą), išeiti du 
prirengiamuosius kursus 
Marijonų Seminarijoje, ir 
atlikus naujokyną, moky-

Būti vienuoliu broliuku, 
arba vienuoliu kunigu — 
tai ypatingas Dievo pašau
kimas. Jaunuoli! jei savy
je jauti balsą tave šaukian
tį visiškai pasiaukoti Die
vo tarnybai ir žmonių gero
vei, tai tuojaus rašyk vie
nuolijos viršininkui sekan- 

Tuo tarnu reiškiu tinka- C1U 
ma pagarbą

Jūsų Ekscelencijai atsi-j 
vęs—(pas.) Kardinolas

E. Pacelli.!
(Pavasarininku Kongre-į 

sas įvyko birželio 28 — 29 
d.d. š. m. Kaune).

adresu:
Very Rev. Provincial, 
Marian Seminary, 
Hinsdale, lllinois.

118 Metu Senis Pėsčias Į 
Varšuvą

KVIETIMAS JAUNUOLIAMS Šiomis dienomis į Varšu
vą pėsčias atėjęs 118 metų 
amžiaus Polesės gyvento
jas Jonas Stepušas įteikti

...M. i
;■ f-į .• »
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Gegužės 12 d. Lietuvoje įsigaliojo tautininkų vyriausybės paruošta ir seimo priimta naujoji konstitucija, kuri suteikia preziden
tui plačias teises. Ta proga įvyko seimo specialus posėdis, kuriame dalyvavo prezidentas ir ministerių kabineto nariai.

nių, kurios juo galėtų pasi-i 
rūpinti. Todėl pėsčias atke
liavęs apie 400 km. kelio 
prašyti Lenkijos valstybės 
prezidento pašalpos. Ar 
jam tokia pašalpa bus pa
skirta, tuo tarpu dar nesą; 
žinoma. Taigi, būna pasau
lyje senių, kurių nė jauniai 
negali savo patvarumu 
pralenkti.

Kat. Akcija Ir Spauda

SLAPTAS ANTISOVIETINIS 
SIŲSTUVAS SURASTAS

ca plain and Boylston St.
Naujos Anglijos linijų’ toli

Kaip mūsų skaitytojai 
atsimena, esam informavę 

j apie slaptą trumpų bangų 
; radijo stotį, kuri veik kiek

vieną vakarą apie 23 vai. 
transliuodavo prieš Stali
ną ir dabartinį Sovietų re
žimą nukreiptą programą.

Užsienio laikraščiai pra
nešdavo, jog GPU,

I

Dėl Reumatizmo
Vienas vokietis gydyto

jas tūlame Berlyno laik
raštyje dėsto įdomią teori
ją apie reumatizmą. Iš stu
dijų muziejuose Agypto 
mumijų jis daro išvadą,

Petardoms sprogus, ne- 
„ „ „. “l “Slowo” redakcijos

Massachusetts valstybėje Į buvęs policininkas suėmė 
šios: Ashcroft, City Mills/du jaunus vyrukus, lenkų 
Highland Lake, Plimpton-į studentus, kurie priklauso 
ville, Winslows, Fair-' priešingai “Slowo” laikraš- 
mount, River Street, Blue čio pakraipai.

Marijonų Nekalto Prasi
dėjimo Švč. Panos Marijos Lenkijos valstybės prezi- 
Kongregacija kviečia pa- dentui prašymo pašalpai 
maldžius jaunuolius stoti į gauti. Jis esąs gimęs 1820 
jų vienuoliją. metais ir 25 metus tarna-

Marijonai Amerikoje at- vęs Rusijos kariuomenėje, 
lieka įvairių kilniu darbų: Dalyvavęs 1863 metų lenkų

a) jie leidžia dieninį ir sukilime ir, turėdamas jau 
savaitinį laikraštį;

b) jie spausdina ir sklei- jos nepriklausomybės ko- 
džia katalikiškas knygas;

c) veda lietuviams kata
likišką High School ir Ko- ręs gana sunkioje padėty- 
legiją;

100 metų, dalyvavęs Lenki-

vose.
Šiuo metu jis esąs atsidū-

je. Nebeturįs jokių gimi-

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

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN Hn.L AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Sq. Cash Market

Hill Avenue, Morton St., 
Dorchester, Harvard St., 
Mt. Bowdoin, Bird Street, 
Uphams Corner, Charles 

i River, Dover, Farm Street. 
kad reumatizmas jau’toli- Medfield Junction, Cliąuot, 
maišiais Paraonų laikais Millis, Medway, West Med-

Dėl Smarkių Liucių Kilo 
Potvyniai

Tokio, Japonija, liepos 18 
— Dėl smarkių liūčių kilę

----- ------- įnešdavo, jog GHU nežiū-H hu loį 
Čekoslovakijos vyskupai ™t energingų ieškojimų, viena is ^didžiausių į>A!lin’„ham Japonijoj, kur apsėmė

v • —

prieš kurį laiką įsakė, kad tos stoties vis nepasisek- 
kiekvienoj parapijoj prie davo nutverti.
katalikiškos akcijos būtų Dabar “IKC” Londono 
įsteigta spaudos grupė, korespondentas praneša, 
Nurodyta ir bendriausios 
darbo gairės. Spaudos gru
pės susideda iš nusimanan
čių spaudos reikaluose pa
sauliečių ir dirba kunigų 
vadovaujamos. Pirmoj ei
lėj jie taktiškai stengiasi 
sukrikščioninti savo para
piją. Tam tikslui visi kuni
gai turi stengtis malda ir 
aukomis prašyti Dievą ma-suruošta medžioklė. Jos 
lonių, kad šis darbas pasi- metu keli GPU pareigūnai 
sektų. Vyskupai aiškiai pa- pripuolamai užtiko apleis- 
sako, kad kunigai po išpa- tą eiguliją 
anties gali duoti atgailą ta bandė Jeiti j vidį paSig£ 
intencija. Turi būti para- do šūviai ir j juos asi 
ginti parapijų ligonys, kad V|,1V„ p„
aukotų ta intencija savo 
kentėjimus. , • - • t jŠalia maldos stengiamasi dli» GPU pareigūnai atrado 
visus apšviesti. Su spaudos du nukautus ir du sužeis- 
pamokslais turi būti su- tus vyrus, o taip pat tvar- 
jungta gerų laikraščių pro- kingai įrengtą trumpų 
paganda. Jaunuomenei ir bangų trijų kilovatų jėgos 
suaugusiems kasmet turi radijo stotį, 
būti skiriama spaudos sa-‘ xvaite. Ypatingo dėmesio ’ _^^ip ne^us^iskeję, 
kreiDiama į reporterių pa- ' ...............................
ruošimą. Kiekvienoje para
pijoje reikalingas geras 
knygynas: prie bažnyčių 
turi būti parduodamos re
liginės brošiūros kleboni
jai, parapijai ir sąjungai 
skirtos knygos. Kur tik ga- _

" imta daug gudų komunis
tų, o į Minską iš Maskvos 
atvyko speciali tardymo 
komisija.

to laiko bausmių. Šis dak- lingham, Bellingham Junc- 
taras tvirtina, kad iš šim- tion.
to sergančių reumatizmu ! Kadangi N. Y., N. H. ir H. 
bent 20 suserga ir širdies geležinkelio kompanija yra 

es4 Federalio teismo jurisdik- 
‘ cijoj, tai jo įsakymas yra 

nuo galutinas.
ii
i

ligomis. Įrodinėja., c— 
klaidinga manyti, kad reu
matizmas paeinąs t-----
drūgnumo, nes jis žinomas 

kraštuose,

jog tenai turimomis iš Ma-!
skvos žiniomis,

“išlaisvinimo sąjungos”
siųstuvo paslaptis, tiek kaip eskimų 
laiko jaudinusi Sovietų taip ir tropikų šalyse. Reu-^ 
vyrus, jau paaiškėjusi, matizmo priežastis esąs 
Kaip rašo minimas laik- maistas, tam tikra balty- 

k: « ___ — V • f • • 1 • • v
v » • -• • « v • « • • v T**11 V'i ’ Itii i1 o inrastis, didžiuliuose mis- f - 

kuose netoli Minsko buvo venS«*
• v

Tačiau kai jie

lė kulkų lietus. Po trumpo 
susišaudymo įsiveržę į vi-

mų rūšis, kurių reikia iš-

■vienas iš užmuštųjų buvęs 
Minsko GPU komisaras 
Rubinšteinas; jo bendra-' 
darbiai taip pat buvę GPU 
agentai. “Eigulijoj” rasta 
akumuliatorių, du patefo
nai ir keliasdešimt plokšte
lių. Ryšium su tuo esą su-

Vilniuje Mėtė BombasĮ 
Redakcijų

Uždarys 93 Geležinkelio 
Stotis

Naktį iš 17 į 18 birželio, 
Vilniuje, prieš lenkų laik
raštį “Slowo” įvyko pasi
kėsinimas. Tuo tarpu dar 
nežinomi žmonės nakties 
metu įmetė į “Slowo” re
daktoriaus St. Mackevi
čiaus kabinetą net tris pe
tardas (mažos jėgos bom-

2,300 namų, išardė ir nune
šė geležinkelius, tiltus, ir 
nemažai žmonių žuvo.

Liaudies Universitetą Lankė 
3873 Darbininkai

Kaunas, liepos 15 d. Šiais 
mokslo metais Darbo Rū
mų įsteigta liaudies uni
versitetą lankė 3873 darbi
ninkai, kuriame dėstė 160 
lektorių.

Užsienio Skautai Pagerbė 
Nežinomą Kareivį

New Haven, Conn. —N.
Y., N. H. ir H. geležinkelio 
kompanijos vedėjas gavo bas): dvi iš karto, o trečią 
teismo leidimą uždaryti pO jų Sprogusios petardos 
Old Colony geležinkelio sugadino visą redakcijos 
stotis Massachusetts vals- įrengimą ir išdaužė langus, 
tybėje ir 5 stotis Rhode Is- Būdinga, kad tuo pat metu 

iš belekiančio taksio auto
mobilio kitoje gatvėje buvo 
išmesta dar viena petarda 
prie to paties redaktoriaus' Reikalų Ministro asmens 

įgyvenamojo namo, kuri!sekretorius p. St. Bačkys

I

Kaunas, liepos 14 d. Tau
tinės lietuvių skautų sto
vyklos trylikos užsienio 
valstybių skautų atstovai 
padėjo vainikus prie neži
nomo kareivio kapo.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMA ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

renunsjq. casn Marcei Profesionalai, biznieriai, pramonin-
POVILAS BALTRUSICNAS. Sav. i kai- kurte skelbiasi “Darbininke” tik- 

Tel. ŠOU 3120 verti skaitytojų paramos.
i Visi skelbkitės “Darbininke”.

490 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirm. — Ona VenienS,
311 K St., So. Boston, Mass. 

Prot. RaSt. — Ona Ivaškienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fln. RaSt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St., Roslindale, 

TeL Parkway 0558-AV 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

tis daryti tiesioginės ar ne
tiesioginės įtakos savival
dybių bibliotekoms. Para
pijos bibliotekai turi būti 
teikiama pirmenybė prieš 
organizacijų bibliotekas, 
nes parapija yra pastoves
nis dalykas, kaip organi
zacijos. Spaudos propa
gandoj rūpinamasi ir gerų 
kalendorių platinimu.

Lietuvoje Leidžiami 159 
Periodiniai Leidiniai

Čigonų Karalius Įsigeidė 
Tikros Karalystės

SV. JONO EV. BL. PASALPINėS 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Švagždys,
601 6th St., So. Boston, 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,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedėldienj kiekvieno mėnesio.
2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 492
E. 7th St„ So. Boston, Mass.

Šiuo metu Lietuvoje lei
džiami 159 periodiniai lei
diniai, 
Kaune ir 24 provincijoje. 
Leidžiama: 13 dienraščių 
(jų 6 lietuvių kalba, 4 žy
dų, 2 rusų ir 1 lenkų), 40 
savaitraščių, 23 dvisavaiti
niai, 50 mėnesinių ir 33 ki
tokį.

kurių 135 išeina

Čigonų karalius Janušas 
I Varšuvoje pareiškė vie
nam prancūzų spaudos ats
tovui, kad pasiusiąs į Žene
vą didelę čigonų delegaciją 
prašyti Tautų Sąjungą pa
stovios žemės pasaulyje 
šešiolikai milijonų čigonų, 
kurie dabar bastosi įvai
riuose Europos kraštuose. 
Kitą delegaciją pasiusiąs
pas Mussolinį su prašymu,'Liepojos vyskupo Urbšio 
kad perleistų jam Etiopijos ingresas. Iškilmėms vado- 
savarankiai čigonų kara- vavo Apaštališkojo 
lystei įkurti.

r angas Vysk Urbšio 
Ingresas

Ryga — Birželio 30 d. 
Rygos Šv. Jokūbo katedro
je įvyko iškilmingas naujo

nuncijus Arata.
Sosto

land valstybėje.
Old Colony linijos Massa

chusetts valstybėje štai 
šios stotys bus uždarytos:

Easton, Whittendon, Fer- ~ .................... r. -----------„
ry Street, Gray Gables,' sprogdama sugadino duris nuo š. m. rugpiūčio mėn. 1 
Bourne, Sagamore, East įr išdaužė namo langus.! d. skiriamas I-ju pasiunti- 
Sandwich, East Freetown, ----- - —1— —1------- 1---
Weld Street, Brayleys,Į 
North Attleboro, Plainvil- 
le, Wampum, Lake Pearl, 
Wrentham, Pondville, Wal-I 
pole Heights, East Walpo- 
le, Morrills, Bass River,! 
South Dennis, North Den- 
nis, North Harwich, Har- 
wich, Pleasant Lake, Brew- 
ster, East Brewster, Or- 
leans, Eastham, North 
Eastham, Rock, South Mi- 
ddleboro, Tremont, Mat- 
field, Westdale, Halifax, 
Plympton, Stanley,Norton,

. South Wellfleet, Wellfleet, 
South Truro, Truro, North 
Truro, Provincetown, Ran- 
dolph, East Braintree, 
West Hingham, Nantasket 
Junction, North Cohasset, 
Black Rock, Beechwood, 
North Hanson, Burrage.

Old Colony linijos Rhode 
Island valstybėje šios:

Tiverton, Middletown, 
Bristol Ferry, Portsmouth 
ant Newport.

Boston ir Providence lini
jos Massachusetts šios sto
tys: Spring Street, East 
Foxboro, West Mansfield, 
Sharon Heights, Springda- 
le, West Stoughton, Mount 
Hope, Forest Hills, Jamai-

P. St. Bačkys Į Paryžių
Ilgą laiką buvęs Užsienio

Žmonių aukų nebuvo abie- nybės sekretoriumi į Pary- 
jose vietose. žiu.

t' . ■
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CREMO1 ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
f

J

I

Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai įsendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

*

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

MMMMMMeeeeMMMSSMOMS
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DARBININKAS
(THE VVORKER)

Published every Tuesday and Friday except Hblidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 
Mass. under the Act of March 3, 1870

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ____________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly  ....... ............ .. $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Į Amerikoje metams __________ $4.00
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ........................ $5.00

; Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50
DARBININKAS

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

Šiais laikais katalikybei 
dažnai prikišama, jog ji 
neina su laiko dvasia. Ir tai 
tiesa, — Kat. Bažnyčia, 
kaipo Dievo institucija, yjrinusių partijų doktrinos, 
ra visų atspariausia nepa
stovioms “laiko dvasioms”, 
bet tai yra jos pliusas, o ne 
silpnybė. Nesigilindami į 
tai, kokia buvo laiko dva
sia tada, kai Bažnyčia pra
dėjo organizuotis, pažvelg
sime tik į naujuosius lai
kus.

Didžiosios prancūzų re
voliucijos laikais Bažnyčia 
nėjo su racionalistų suda
ryta “laiko dvasia”, už tai 
buvo kruvinai persekioja
ma,

laujama nusilenkimo? 
“Laiko dvasia” dažniausiai 
sudaro gatvėje populiarios 
teorijos ir valdžioj įsistip-

siao štai vėl kyla nauja 
“dvasia”, kuri taip pat rei
kalauja nuolankumo ir 
persiorientavimo.

Jei ir Bažnyčia bėgtų 
kartu su karjeristais, tai ji 
žlugtų kartu su tuo reži
mu, kuris būtų ją paver
gęs. Pravoslavija Rusijoj 
buvo labai sutapus su ca
rizmu, todėl carizmo žlugi
mas sudarė jai sunkiai pa
gydomą žaizdą. Amžinų re
žimų su savo “laiko dva
sia” nebuvo, nėra ir nebus, 
tad, kas pageidauja Bažny
čiai sutapimo su “laiko 
dvasia”, tas yra sąmonin- 

t

v •

v •

pgas ar nesąmoningas jos 
pnesas. t1 į

Katalikams turi rūpėt, 
kad Kristaus Bažnyčia sa
vo esmėje liktų nepaliesta 
nė vieno, kad ir gyvena
mam momentui tinkamo 
režimo. Ir to dar maža: su
sipratęs katalikas turi rū-i 
pintis, kad visi režimai, (o 
jie istorijos perspektyvoj 
keičiasi filmos vaizdų grei
tumu) savo tikslais ir prie
monėmis būtų suderinti su 
katalikų doktrinos dvasia, 
kitaip sakant, mums, kata
likams, rūpi ne laiko dva
sios palaikymas, bet kata
likiškumas. Gs. “P. G.”

Lietuvių dienos metu Marianapolio parko pakraš
ty pasistatė palapines Worcesterio lietuvių skautai 
(Šv. Kazimiero parapijos). Mažas jų ten buvo būrelis, 
bet ūpas labai pakilus. Jaunučiai skautai sumaniai 
triusinėjo apie stovyklos gyvenimą, kapojo malkas, 
nešė vandenį, gamino valgį, vis linksmai dainuodami. 
Išvakarėse naktis buvo gan vėsi, nakvoti palapinėse 
neperšilčiausia, bet skautai jautėsi garbingai atlieką! 
savo pareigas ir uoliai besirengią į būsimą gyvenimo 
kovą. Jie tarsi jau suaugę vyrai, moką rišti kasdienio 
gyvenimo klausimus. Be to, mandagūs, klusnūs, užlai
ką visame drausmę. Žiūrint į tą kuklų būrelį skautų, 
nejučiomis siūlosi apgailestavimas, kad pas mus jų 
taip maža, tarsi nė užuomazgos dar nėra. O gi tai juk 
labai svarbus dalykas.

Skautų idėja šiandien visur paplitusi. Visos vals
tybės puolasi vaikus organizuoti, drausmingai tvarky
ti, ruošti prie kietų gyvenimo reikalavimų, o ypačiai 
išugdyti juose bet kokį idealą. Žinoma, idealai auklė
jama toki, kokių pageidauja skautų organizatoriai. 
Dažniausia norima įskiepyti vaikams pilietinių dory
bių: patriotingumo, drąsos, savimi pasitikėjimo, suma
numo, ištvermės, darbštumo ir kiek džentelmonišku- 
mo. Juk šių dienų vaikai greit užaugs ir bematant at
siras gyvenimo sūkury, kur patys sau turės kelią skin
ti. Skautų gyvenimo praktika kaip tiktai juos prie to1 
priruošia. į

Lavinti vaikų būdą, padėti išsirituliuoti jų gabu- savo organizaciją galima suburti? Bet kaip tai pada- ranką, dx — x.rxx^.x
mams ir kilnesniosioms charakterio savybėms — tai rius? [Bimbos, Pruseikos ar kito į prastą formalumą, priimtą •
pats gražiausias darbas. Tačiau nereikia pamiršti dar į f' ' ‘ 1 \
svarbesnio dalyko — religinio auklėjimo. Deja, tatai šliejusiu prie medžių Marianapolio parke, man staiga to, katalikai atmeta. Kata- 
pamirštama. Valstybinių skautų programoje vargu toptelėjo mintis: o kad taip čia padarius lietuvių skau- 
berasime vietos bet kokiai religiniai praktikai, nebent tų centrą? Tam, žinoma, reikėtų atsiklausti Tėvų Ma- 
rytais ir vakarais sukalbėti kokią maldelę. Tai tik dėl rijonų ir jų prašyti, kad ir tą naują naštą pasiimtų, 
visa ko. Šiaip jau nacionalistų organizuoti skautai ve-, Tiesa, jie apkrauti darbais, bet vaikų - skautų globoji-

J ’ ■” ' mas jiems taip pat rūpi, kaip ir studentijos auklėjimas.
Katalikiško ir lietuviško uolumo pagauti, Tėvai Mari
jonai, visuomenės prašomi, be abejo pasiimtų organi
zuoti lietuvių katalikų skautus. Reikia tik tas klausi
mas spaudoj išjudinti ir nurodyti mūsų žmonėms šio

taigi pasidavimas laiko 
dvasiai reiškia tų doktrinų 
priėmimas. Dabar Rusijoj 
yra vienokia, Amerikoj, 
Anglijoj, Skandinavijoj, 
Prancūzijoj kitokia, Vokie
tijoj vėl kitokia “laiko dva
sia”. Pagaliau toj pačioj 
Vokietijoj Bismarko lai
kais buvo kitokia dvasia, 
negu Weimar’o konstituci
jos ir vėliau Hitlerio lai
kais.

Taigi “laiko dvasia” yra
betgi racionalistinė toks smulkus dalykas, jog 

respublika virto imperialis- į Bažnyčia visai susmulkėtų 
tiniu Napoleono režimu, o ir joje nebeliktų nieko die- 
katalikybė paliko ištikima viška, jei ji vaikytų “laiko 
savo “dvasiai”, savo princi- į dvasias” ir joms tarnautų, 
pams. i Kas gerbia Kristų, tas ne

vėliau atsirado liberaliz-1 gali reikalaut, kad Bažny-' 
mo ir socializmo laikų 
“dvasia”, kuri Bažnyčiai 
sudarė ne mažiau kentėji
mų, kaip ir racionalizmas, 
tačiau Bažnyčia to neišsi
gando ir savo pozicijų ne
apleido.

Šiandien kraštutinysis 
nacionalizmas ir rasizmas 
reikalauja pasidavimo jo 
dvasiai, o kadangi Bažny
čia ir dabar tebėra atspari 
svetimoms ‘dvasioms’, tad 

j Vokietijoj jai daroma daug 
j nemalonumų, 
j Kas gi sudaro tas “laiko 
dvasias”, kurioms reika-
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Komunizmas Yra Tik Nuos
tolis Darbininkams . . 1 ■ '.7r.

]das — Jėzus Kristus ir Jo 
i įsteigtoji Katalikų Bažny- I v;cia.

“Matin” Vienos kores
pondentas rašo, kad pasku
tinėmis dienomis vokiečiai 
pradėjo vesti smarkią ak
ciją prieš Austrijos kariuo
menę. Korespondentas rei
škia nuomonę, kad austrų 
pulkai būsią išformuoti ir 
dalimis inkorporuoti į Vo
kietijos kariuomenės pul
kus.

Toliau korespondentas 
rašo, kad GESTAPO šio
mis dienomis suėmė daug 
Austrijos armijos karinin- , 
kų, tarp kurių yra buvęs 
Austrijos armijos štabo 
viršininkas generolas Jan- 
sa ir dar kiti penki genero
lai. Visi suimtieji karinin
kai uždaryti Dachau kon
centracijos stovykloje.

SLA valdybos nariai sa
ko, kad toje organizacijoje 
esą apie 50 % katalikų. Jei
gu taip, tai tos organizaci
jos seimai skaudžiai įžei
džia katalikus, skirdami

Panevėžio Miesto Burmistru I
miesto taryba išrinko vėl 

bolševikų leidžiamą bro- ,T. Chodakauską, o jo pa- 
! šiūrą, kuria jie siekia pasi- dėjėju Kličmaną visais 
į gauti katalikus, rašo:

“Ta brošiūrėlė bus niekas tų nebuvo.
daugiau, kaip Bimbos de- --------------
šinėji ranka. • Sandariečių organas už-

“Turiu geresnę sugesti- dėjęs antrašte: “Juodas
i ją: duokit katalikam ne 
į tą vieną Antano Bimbos 
[ranką, bet jį visą! Nuosto
lio tikrai nebus; priešingai,1 
liks nesuklaidinti tie lietu
viai darbininkai, kurie dar. 
mano, kad Bimba yra ‘la- 

Silpnadvasiai karjeristai bai mokytas vyras’ 
nespėjo persiarientuot ir sius už nosies vedžioti”.

čia būtų panaši į pliuškę 
merginą, nuolat laukiančių 
naujų madų.

Kiek režimų, tiek ir “lai
ko dvasių”, o kiekvienas 
režimas stengiasi įsistip- 
rint, įsiamžint ištisiems 
šimtmečiams, nors iš jų as
piracijų nieko neišeina: 
nuolat “tempora mutan-j 
tur”. Viena šio pasaulio 
“laiko dvasia” naikina kitą 
ir tai, palyginti su Bažny
čios amžiumi, labai greit.

v •

Brooklyno dešiniųjų bol
ševikų organas, rašydamas 
apie centrabiurių lietuvių

I

i

> balsais be 5. Kitų kandida- kas du metai šimtus dole- 
tų nebuvo. rių laisvamanybei - bedie-

I

vybei plėsti. Vadinasi, SLA 
valdyba surenka iš katali
kų centus ir jų pinigais 

' ■■■■. Kiek-
smerkia SLA seimo atsto- vienas rimtas žmogus, tos 
vus ne tik dėl neišrinkimo 
p. S. Vitaičio redaktorium, 
bet ir dėl neįvertinimo jo 
darbo per 18 metų.

Rašo: “Kas dar keisčiau, 
juo- tai Scrantono seimo di-

Puslapis SLA Istorijoj”, griauna katalikybę.

I
I 

xiVMrvjv xx džiumos užsilaikymas po
prisitaikyt “laiko dvasiai”,! Komunizmo dešinioji ir balsavimų. Paskelbus re- 
----- _------ ------------------- j kairioji ranka yra suteptos zultatus nei vienas prie- 

kų skautus. Kam duoti savo vaikus svetimiems, kad darbininkų krauju. Tokią šingos pusės atstovas ne- 
keno ji nebūtų,: matė reikalo išpildyti pa-l
T'l l___________ A _ y?_____________1____________ ______• •____ A _ I
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darni kaip tiktai priešinga kryptimi, vadinasi, auklė
jami nereligiškai. Tai daroma labai atsargiai, bet iš vi
so tenka pastebėti, kad visokių pažiūrų ir plauko vals
tybės skautų auklėjimą pasuka savon kryptin ir var
giai kuri iš jų rūpinasi apie religiją. Tuo būdu, mūsų 
lietuvių katalikų vaikams gręsia didelis pavojus. Vai- dalyko svarbumą. Gi sąlygos tokiai organizuotei pa
kai labai mėgsta skautų gyvenimą. Ten pilna visokių čios geriausios. Vieta erdvi, žavėtinai graži. Vedėjai ir 
įspūdžių ir įvairenybių, stipriai patraukiančių vaikų globotojai — pasišventę lietuviai vienuoliai, kuriems 
vaizduotę. Jų, kaip sakoma, galva į tai pramušta. Tad pagalbon stos arti šimto Marianapolio lietuvių stu- 
jie natūraliai linksta į skautus ir prie jų dedasi, žinant 'dentų. Visoj Amerikoj panašių sąlygų nerasim. Tad 
ar nežinant tėvams, pritariant ar draudžiant. Kas tada' paklabinkime į Marianapolio vartus. Jie bus atidaryti, 
daryti? Atsakymas aiškus: organizuoti lietuvių katali-i *” ’ ■ K. |

Žiūrint į tą kuklią saujelę lietuvių skautų, prisi- kokio veidmainio komunis-! visose civilizuotose drau- 
r* 4- /\4a "L^ *-» 4- I

likams komunistų, kad ir 
i gražiausiais žodžiais para
šytos brošiūros nepriimti
nos, taip, kaip nepriimti
nas ir Antanas Bimba, ku
ris tebegarbina kruvinojo 
teroro vadą Staliną. Su
prantama, kad nuostolio 
ne tik nebūtų lietuviams 
darbininkams, kurie dar 
nėra apjakinti komunizmo, 
bet būtų naudinga, kad 
Bimba ir visi kiti komunis
tėliai grįžtų į tikrąjį kelią, 
kurį mums visiems rodo 
Vyriausias darbininkų Va-

gijose, ir ištarti bent kokį 
nors įvertinimo žodį bai
gusiam savo tarnybą”.

Užbaigia šiaip: “Alkanas 
vilkas, vaikščiodamas po 
girias ir laukus, randa pro
gų ir pateisinimo sudrąsky : 
ti avį. Galimas daiktas, jog 
ir SLA gyvenime pradeda 
įsigyventi toks laukinis — 
“jungle” įstatymas”.

Taigi aišku, kad tokios 
organizacijos ateitis labai 
juoda. Tik gaila tų darbi
ninkų, kurie priklausyda
mi sumokėjo tiek daug pi
nigų.

organizacijos narys, turė
tų protestuoti.

Amatininkų Memorialas
Vilniaus “Aidas” rašo, 

kad birželio 11 dieną Vil
niaus lietuviai amatininkai 
parašė ir nusiuntė Lenki
jos ministrui pirmininkui 
gen. Skladkovskiui memo
rialą, kuriame prašė pa
veikti administracijos į- 
staigas, kad vėl leistų veik
ti uždarytoms lietuvių į- 
staigoms ir draugijoms.

Birželio 12 d. vilniečiai 
lietuviai amatininkai buvo 
surengę išvyką į Trakus. 
Ten, ežero saloje, prie Kęs
tučio pilies, pažaidė tautiš
kus žaidimus ir padainavo 
lietuviškų dainų.

Vokiečių Lietuvių Prekybos 
Sutartis

iš 1936 metų rugpiūčio 5 
dienos po vestų derybų 
pratęsta ta prasme, kad ji, 
nuo šių metų liepos 1 die
nos taikoma ir Austrijai.

PARAŠĖ
Rt. Rev. Msgr. Fulton J. Sheen, D. D.

VERTĖ
Kun. A. T. (Samata)

Kunigo Pranciškaus M. Juro premijuotas 
vertimas

šio skaitymo tikslas yra ištirti tiesą kas 
link komunistų nusistatymo religijos klausi
mu. Komunizmas, ištikimas Populiaraus ar
ba Bendrojo Fronto taktikai, nekalba apie 
savo anti-religiškas nuomones. Komunisti
nės Partijos Jungtinėse Valstybėse sekreto
rius Earl Browder savo veikale — WJiat is 
Communism? — rašo: “Komunistai skaitosi 
su religijų klausimu. Mes gerbiame religijas, 
nes manome, kad religiškai nusiteikę žmo
nės ims dalyvumą socialinėje revoliucijoje... 
Mes komunistai iš principo priešinamės Val
stybės prievartai dėl religiškų įsitikinimų” 
(pp. 190 — 191). Gi sekančiame paragrafe 
Browder rašo: “Mes esame nusistatę be Jo
kių rezervacijų edukacijai. Tai išnaikins 
antgamtinius įsitikinimus”.

Sovietų Naujosios Konstitucijos skyrius 
124 neatrodo, kad būtų nepalankus religijos 
pratimui. Jis skaitomas: “Kad piliečiams 
užtikrinti sąžinės laisvę, Bažnyčia SSS Ru
sijoje yra atskirta nuo Valstybės ir mokyk
la taip pat atskirta nuo Bažnyčios. Pamal
dumo laisvė ir anti - religiškos propagandos 
laisvė yra pripažintos visiems piliečiams”. 
Amerikos spaudos laikraštininkai Rusijoje, 
kurie į šio krašto laikraščius siuntė vien tas 
žinias, kurias patikrino ir užgyrė Rusijos 
cenzorių užvaizdą, .daug rašė ypatingai to 
skyriaus 124 tema ir dėmesį kreipė į komu
nizmo “naują palankų nusistatymą” religi-

jai. Tačiau, jie gana nuostabiai dėsto vien 
priedinį sakinį apie “religiško pamaldumo 
laisvę”.

Yra tik vienintelis kelias spręsti, ar ko
munizmas vis dar prieštarauja religijai ar 
ne, ir dėl to turime atsikreipti į faktus ir iš
tirti. Pačioje pradžioje reikia pažymėti, kad 
dauguma iš politinių tėmytojų Amerikoje at
sižvelgia į Naująją Konstituciją kaip “lango 
dabinimą” pasaulio demokratiškoms tau
toms, ir daugiau nieko kita. Kadangi Itali
ja, Vokietija ir Japonija prieštarauja komu
nizmui, dėl to Rusija ryzasi laimėti demo
kratiškų valstybių, kaip Anglijos, Prancū
zijos ir Amerikos simpatiją. Dėl tos pačios 
priežasties Rusija išleido matomai demo
kratišką konstituciją. Kaip ji “demokratiš
ka” yra atžvilgiu religijos, galima spręsti iš 
sekančių faktų:

1. Spalių 1 dieną, 1935 metais, SSS Rusi
jos Teisingumo komisaras N. B. Krylenko 
laikė konfėrenciją, kuri tęsėsi dvi valandas 
ir pusę, ir kurios tema buvo apie Sovietų 
piliečių teises ir pareigas Naujosios Konsti
tucijos šviesoje. T6s konferencijos metu, ko
misaras tvirtino, komentuodamas skyrius 
124, kad “atskirimas reiškia, kad Bažnyčia 
neturi jokių juridinių teisių ir jomis negali 
naudotis. Pagaliau, Bažnyčia ‘ neturi nė jo
kių teisių, nė privilegijų, ir jos visos už
draustos Bažnyčiai”. Iš to tuojau yra aišku, 
kad koliai Bažnyčiai nėra užtikrintos juri
dinės teisės, ji nėra laisva laikyti religiškų

pamaldų to termino tikroje prasmėje. Taigi, 
“atskirimas” reiškia “neigimą” Naujoje 
Konstitucijoje, ir kaipo tokis, skyrius 124 y- 
ra vien R. F. S. S. R. reprodukcija. (Krimi
nalinis Kodeksas, skyrius 125 iš 1935 metų 
laidos).

2. Aiškinant pareiškimą, kad mokykla y-
ra atskirta nuo Bažnyčios, komisaras Kry
lenko galingai reiškė, kad religiškos eduka
cijos nė jokia forma nebus toleruojama bent 
kurioje mokykloje arba mokslo įstaigoje. 
Ta interpretacija jau taikoma nuo 1928 m., 
kaio aiškiai nurodo Kriminalinis Kodeksas 
No? 122. ? *

3. Kad įrodyti Naujosios Konstitucijos 
pobūdžio “lango dabinimą”, yra gerai atsi
minti, kad skyrius 124 daro skirtumą tarp 
“pamaldumo” (bei pamaldų) ir “propagan
dos”. Jis užtikrina “religiško pamaldumo 
(bei pamaldų) laisvę” ir “anti - religiškos 
propagandos laisvę”. Tarus kitais žodžiais, 
pilietis turi laisvę garbinti Dievą pagal jo 
sąžinę, jei jis gali rasti bažnyčią arba jdi jis 
gali rasti dvasiškį, kunigą arba rabiną. Ta
čiau, jų yra be galo sunku rasti. Pavyzdžiui, 
prieš revoliuciją Rusijoje buvo 70,000 krikš
čionių bažnyčių ir koplyčių. Komunistinė 
Partija neseniai paskelbė, kad antrojo Penk
mečio Plano pabaigoje, būtent, 1937 metais, 
ten nebus nė vienų namų visoje Rusijoje pa
švęstų religijai. Dar daugiau, Rusijos ateis
tų (bedievių) laikraštis, pavadintas Bezbož- 
nik iš gegužės mėn. 1935 m., kalbėdamas a- 
pie bažnyčias, rašo: “Mes uždarėme visas o- 
pijumo krautuves” (suprask: bažnyčias). 
1917 nietais Katalikų Bažnyčia RtiSijoje tu
rėjo 810 kunigų, ir iš tų 1935 metais beliko 
vos 63. O sausio mėnesį, 1936 metais, Sovie
tų laikraščiai paskelbė, kad paskutinis kata
likų kunigas Odesoje buvo suimtas ir “įmes
tas kalėjiman”.

Nors vienas ir rastų bažnyčias, kunigus, 
dvasiškius ir rabinus, ar piliečiui po komu
nistiniu rėžimu leistina įkurti tikybišką mo
kyklą? Ne! Nes tai yra “propaganda”. Ar 
piliečiams leistina platinti “religiško turinio” 
spausdinius? Ne! Nes tai būtų “propagan
da”. Ar piliečiams leistina radio pagalba 
transliuoti “religiškas paskaitas arba pamo
kas? Ne! Nes tai yra “propaganda”. Tačiau, 
ar patiems ‘komunistams leistina daryti visa 
jų galybėje, kad pulti religiją? Taip! Nes 
skyrius 124 tokią teisę rezervuoja arba pa
lieka komunistams. Ir jie turi teisę varyti 
propagandą prieš religiją, bet pilietis turi 
vien teisę garbinti Dievą, jei gali rasti kuni
gą arba bažnyčią.

Tas skirtumas tarp “pamaldumo” (bei 
pamaldų) ir “propagandos” dar labiau nu
šviečia Naujosios Konstitucijos gudrią ap
gavystę. Jis duoda galimybę Rusijai sakyti 
plačiam pasauliui, kad ji tiki į religiškų pa
maldų laisvę, bet taip pat leidžia, kad ji pa
ti sa*vo rubežių viduje gali praktikuoti be
dievybę ir varyti anti-religišką propagandą 
Visokiariopais įmanomais būdais. Yra verta 
pridurti, kad skyrius 124 aiškiai reprezen
tuoja: atsitraukimą nuo religiškos laisvės, o 
nė pirmyn žengimą į ją. 1929 metų pradžioje 
Konstitucijos skyrius 4 buvo užtikrinęs “re
ligiškos propagandos laisvę”. 0* balandžio 
mėnesį, 1929 metais, atšaukė tą užtikrinimą 
ir dabartinė Konstitucija tebetęsia tą pačią 
neigiamą ir ateistinę (bedievišką) dvasią. 
Dekretu iš balandžio 8 d. 1929 m., kurs dar 
yra galioje, skyriuje 18 randame: “Bent ku
rio religiško išpažinimo dėstymas arba mo
kinimas, kokis tik nebūtų, yra uždraustas 
Valstybėje, viešose ar privatinėse mokyklo
se”. Faktai, kurie seka, aiškiai nurodys, kaip 
komunižmas praktikoje neigia visa tai ką 
užtikrina teorijoje.
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A A. Pulk. E. Konovalcas

kad Konovalcas jau negy
vas, išėjo į miestą, kad jo 
paieškojus. Jam jo beieš
kant, policija jį pažino, 
kaipo ne tos šalies žmogų 
ir jį areštavo. O jis gi pa- 

kąip kad nužudymas Pary- matęs lavoną, tuoj pažino 
žiūje 1926 metais garsaus ir pasakė policijai, kad tai 
ukrainiečių vado Simo Pet- yra, tikrenybėje pulkinin- 
i • f tM t < * t •* v Ąlt- ' ' ’ i rr -j y
liuros. — ---------—

Žuvus Petliūrai, visi uk
rainiečiai, kurie svajoja a- 
pie savo tėvynės — Ukrai
nos laisvę, pulkininko Ko- 
novalco asmenyje matę 
vien tik tą, kuris ilgainiui 
iškovos jiems laisvę, pride
ramą tarp žmonijos tautų. 
Savo laiku, nors tada ir la
bai jaunas, jis buvo žlugu-į 
sios Austrijos kariuome-1 
nės pulkininku. Kaipo| Pagal VI. Baranausko* 
griežtas kovotojas už Uk- pasakojimo, Valiukas^ tai 
rajinos laisvę, jis septynio- neva iš Sovietų pabėgęs 
lika metų tėsę nuolatinę ukrainietis, prieš pusantrų 
kovą už laisvę savo tėvy- metų susipažinęs su a. a.

Nužudymas pulkininko 
Eugenijaus Konovalco Ro
tterdame, 23-čią d. gegužės 
ukrainiečių tėvynainiams 
buvo moralei labai "baisus, I 
o gal dar baisesnis smūgis,

kas Konovalcas, o ne Juo
zas Novakas, kaip rodė jo 
pasas. Policijai pasakojo, 
kad užmuštasis žuvo nuo 
rankos tur būti ne keno ki
to, kaip tik tūlo Valiuko, 
išeivio iš Sovietijos. Polici
ja puolė jo ieškoti, bet jis! 
jau buvo, matyt, paspru
kęs iš Olandijos.

Kas toksai Valiukas

ja Cerkoy, bei jis su kari
ninkais atvykęs į Kijevą, 
prisiekė ištikimybę etmo
nui Skoropadskiui, tačiau 
su ta sąlyga, kad jie jam 
taip ilgai bus ištikimi, ko
lei jis gins Ukrajinos nępri 
klausomybę. Bet etmonas 
lapkričio mėnesį paskelbė 
pareiškimą, kad jis Ukra
jiną federatyviu pamatu 
suvienyja vęl su Rusija. 
Tas Skoropadskio žygis pa 
sirodė pulkininkui Kono- 

jvalcui išdavystė savo ša- 
' lies priešams. Todėl jis 
kartu su kitais vadais, V. j 
Vinničenka 
sukilo prieš parsidavėlį et
moną. Sumušęs ties Moti- 
vilovka rusų kariuomenę, 
vadovaujamą kunigaikščio 
Sviatopolk - Minsky, jis 
užėmė Kijevą ir ten slap

Ki, Kada |r Kaip Valgai?
• Vasara jau čia. Sunku ry- gemalai pradeda veikt 

kuomet kūnas nudėvėtas.
Dabar laikas pasiklaus 

ti savęs, ką, kada ir kai 
valgai? Vienas iš geriausi 
būdų stiprinti kūną, tai aj 
galėti milijonus džiovu 
gemalų, kurie tik lauki 
progos veikti, ir pagerini 
žlebčiojimą.

Kodėl nepradedi šiandie 
prašalinti tą nualsintą jai 
smą?

Bandyk sekančius —
Ką valgyti: — valgyk ui 

tektinai šviežių vaisių i 
šviežių žalių daržovių.

Nevartok vaistų vidi 
riams liuosuoti, blogas pi 
protis. Geriaus valgyk fj 

“Trimitą”;, kurio, gų, sviestinių ir salotini

te atsikelti. Kasdieniniai 
darbai kaip kalnai aukšti. 
Dirbtuvėse per daug ūžimo 
ir ofisai nepakenčiami. Bū
tų daug linksmiau praleisti 
laiką lauke saulės šviesoje.

Kaip žmonės gydo nuilsi
mą? Daugelis iš jų skaito 
patentuotų gyduolių garsi
nimus ir įsitikrina, jog jų 
kūnas reikalauja gyduolių. 
Bet tos “tikros gyduolės” 
tik laikinai duoda kūnui

I i

aiS cV%>a<1r’ ’ gyvybę,* o ne stiprina kūną.lr S-PeUmra |įvįsarį reikaUnga kūnui
stiprumas.

Kuomet žmogus pailsta, 
neturi jėgos nepasiduoti li
goms. Ypatingai džiovos

xx ucxx oiap — "Trimitą”;, kurio, gų, sv
tai, be žinios, taip vadina- kas> kas, beį ienkai tai taip aliejų, 
mos Direktorijos, nuėjo bijoda-vo, kaip kipšas šven- 

1 Das SkoroDadski ir. taro

• w

iuos Direktorijos, p- 
pas Skoropadskį ir, tarp 
kito ko, pasakė tą: Jūs ne- 

į išlaikėte duotąjį mums žo
dį pagarbos kas link Uk
rajinos laisvės gynimo, to
dėl aš galėjau priesaikos 
neprisilaikyti. Ęet jei jūs 
prisieksite, kad kausitės 
už visišką Ukrajinos lais
vę, tai aš sulaikysiu sukili
mą, ir jūs pasiliksite ant 
toliaus jos etmonu. Tačiau 
Skoropadskis su tuo nesu
tiko. Tai ir tapo nuverstas. įdealui Ukrajinos laisves

iki galui savo karžygiško i. . —
. Kaudamąsis Konovalcas gyvenimo; net gi tą ištiki- kepenims, 

sitete pradėjo studijuoti] su bolševikais šiauriniame’mybę patvirtino-aplais-

; pulkininku Konovalcu ir Į 
pasižadėjęs ukrainiečių | 
kovą už laisvę šelpti pini-i 
giškai. — Konovalcas ir 
mes, sako nelabai juo užsi- 
tikėjome. — Man žinomi, 
sako, du jų susitikimai — 
Brusely ir Rotterdame. i 
Kiekvieną kartą Valiukas 
duodavo Konovalcui pini
gų, davinėjo jam ir mažas 
dovanas, dėžutes saldainių, 
arba dėžutes puikių ciga
retų, kurias tai dovanas,] 
pagal patarimo: savo žmo
nos, jis nevartodavo, bijo
damas, kad nė būtų užnuo ne Maskvos, bet Varšuvos 1915 metuose tapo rusų žūt-būt su lenkais stumia- 

os provo a oriov šnipo, slaptosios policijos tarnas? karo imtinis ir iki pabaigos mas kur kas stipresnės jė-
Matyti, planas nužudymo ^ Maskolijos skraiste karo su kitais išbuvo kari-gas, negu jie kad turėjo? 
JO seniai jau buvo sugalvo- risiden J „inkų imtinių liogeryj prie Konovalcas kartu su Pet-|

tomis dovanomis jį

nės su maskoliai, lenkais 
ir rumunais!
Jo nužudymas Rotterdame

Pagal pranešimų iš Rot- 
terdamo, tai toji piktada
rybė įvyko taip: Pulkinin
kas Konovalcas atvyko į 
Rotterdamą iš Berlyno su 
Juozo Novako pasu susi
tikti su kokiu tai “žmogu
mi iš sovietų Ukrainos”, 
su kuriuo jis susitikęs jau 
du kart: gruodžio mėnesy 
šiais metais Rotterdame, 
Olandijoj. Sustojęs viešbu
ty “Centrai”, sužinojęs, 
kad susitikimas su tuo 
“žmogumi” yra paskirtas 
23-čią d. gegužės, vidur
dieny, kavinėje “Atlanta”,: 
prie bulvaro “Kool”, Kono-;1^’. uuvauumis j4 ’ konovai PIFNf Volgos upės,
valcas (matyti jis ne labai prijaukinėdavo. Tad nelai-i NAsLe KONOVALCIENe 
užsitikėjo tuo žmogumi),! mmgoje dienoje, 23-cią ge- 
telegrafavo į Berlyną, kad 
atvyktų jo sekretorius, pa- " *”
gelbininkas, Vladas Bara
nauskas, slapyvardžiu: 
“Borą”. Baranauskas gavo] 
telegramą pervėlai, kadį 
traukinį suspėjus paimti. 
Todėl rytmetį, 23-čią gegu
žės jis paėmė orlaivį ir iš tą valandą dienoje prie sta- 
Berlyno į Rotterdamą at- lėlio susitiko du svetimša- 
piškėjo pirmą valandą po liu ir jie kalbėjo lenkiškai 
pietų. Bet viešbuty: “Cen-] (?). Kalba jų truko neil- 
tral” sužinojęs tą, kad pul- giau penkių minučių. Vie- 
kininkas Kanovalcas apieįnas iš jų antram — Kono- 
dvyliktą išėjo iš jo. Tai jis valcui padavė du pakietė- 
dar nieko nežinodamas, liu nevienodo didumo, ir

i

j----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------■

greit išėjo lauk. O Kono-! šeimos. Jis mokės Lvovo a- 
valcas užmokėjęs už su- kademinėje gimnazijoje, o 
[vartotą gėralą, irgi išėjo, būdamas penktoje klasėje, 
Bet vos tik jis apleido ka- pradėjo uoliai darbuotis 
vinę, pasigirdo baisus tren- tautinėje dirvoje. Baigęs 

• ksmas, ekspliozija. Tai į- mokslą gimnazijoje 1909 
vyko 10 — 15 minučių po metuose, jis Lvovo univer- 
dvyliktai dieną.

Čia tai savaimi skverbia- teises. Po to, tarnavo Aus- fronte, ne kartą jis gelbėjo 
si klausimas, kodėl gi tai trijos kariuomenėje. Kaipo kareiviais, ginklais ir mai- 
jie kalbėjo lenkiškai ir ar karininkas kovojo su ru-įstu Galicijos ukrainie- 
kartais tik žudikas nebuvo, sais pietvakario fronte, čiams, kovojusiems ant

Gerk nors šešis stiklu 
tinto vandens. Metuose, vandens į dieną. 
1929-se ukrainiečiai šuva- Kada valgyti: — valgy 
žiavę Vienoje įkūrė politinį tris syk į dieną regularū 
susivienymą vardu: Orga- kai — ne daugiaus. Prie 
nizacija Ukrainskich Naci- gulimą nevalgyk, bet ger 
jonalistov ir jį — a. a. pul- šilto pieno jei nori užmigt 
kininką Konovalcą išrinko Kaip valgyti: — P__ Ik
savo vadu.

Ir jis gi — a. a. pulkinin- . , • . x
kas Eugenijus Konovalcas Prle ?alS10’ bet "e nuPIau 
taip, kaip praeity etmonas malat0 _su ™nde«iiu. Pi 
Mazepa, pasiliko ištikimas mirsk rūpesčius ir skubi 
------ - - - mus. Juokas ir draugiški
iki galui savo karžygiško “as dauS geresnis už pilė

Povaliž 
valgyk ir gerai sukramty 
maistą. Gali gerti vandens

JUOKELIAItė jis ir lataku savojo krau
jo!

Pastaba: ukrainiečiai ge
rai tautiniai susipratę, tai kui buria ateitį: 
tik su viena tauta pasauly — Kortos rado,

Kortininke vienam vyri

dainių arba cigaretų, buvo 
užtaisyta pragaro mašina 
su laikrodiniu mekanizmu.

LIŪDYMAS KAVINĖS 
TARNO

Tarnas kavinvje “Atlan
ta” sakė, kad lygiai dvylik-

!

Reikalaujant VI. Bara
nauskui iš Berlyno telegra- Konovalcas tuoj paspruko 
fu tapo pakviesta puikiniu- iš liogerio ir 8U draugais, 
j° J5?n0,va c0 zmona ,lr J? karo imtiniais karininkais, 
du bičiuliai o rodos, ir gi- atsldūrė Kijeve. Kijeve, 
mmaiciai. Ir kada jie pn- ritarius Ukrainiečių Cen- 
pažino, kad užmuštasis ti- 
krai yra pulkininkas Euge
nijus Konovalcas, tai tada 
jo kūną leido palaidoti 
miesto kapuose.
PULK. EUG. KONOVAL

CAS, VADAS VISOS 
UKRAINOS

Pulkininkas Eugenijus 
Konovalcas gimė 1891 me
tuose arti Lvovo iš šviesios

. liura apleido Kijevą vasa-
Vos tik užsiliepsnojo re- rio mėnesį, 1919 metuose, 

voliucija 1917 metuose,

kad lų 
noriai vienytusi, su lietu- ! 30^ metų tamstai teks ker 
viais gi. Jų istorikai rašo, 
kad tada, kada Ukrajina 
buvo suvienyta su Lietuva, 
laikuos Gedimino ir jo ai
nių, tai buvo Ukrajinos is-; 
torijos auksinis laikotarpis 
— epoka.

Puodžiūnų Marijona, gerai.

I tėti dėl pinigų stokos.
jį — Na, o kas bus po 3 

metų?
’l— Tada teks kentėti nu 

piktos žmonos ir uošvės.
— O kas bus dar vėliau?
— Vėliau tamsta su vis 

kuo apsiprasi ir bus labž

tralinei Tarybai, jis pradė
jo organizuoti pulką, taip 
vadinamą: Sičovų Strielcų 
iš karo belaisvių - imtinių. 
Vokiečiai, užėmę Ukrajiną, 
tą pulką panaikino, bet et
monas Skoropadskis rug
piūčio mėnesį, 1918 metuo
se vėl leido jį kurti. Kono
valcas su savo štabu įsikū
rė buveinę miestely Biela-

Į
Bet, kai Petliura neprisi
glaudė prie lenkų ar kitų 
savo tėvynės priešų, bet 
paleidęs savo karius, išva
žiavo į užrubežį. Metuose
1921-se jis įkūrė slaptą ka-, 
rinę organizaciją tikslu ko
voti ir vėl už Ukrainos lais
vę. Toji tai organizacijai Einant įgaliojimu Centro Pirmininko, Kun. Jon 
taip sovietų Ukrajinoje, K. Balkūno, dabar esančio Lietuvoje, ir sekant Kunig 
kaip ir po lenkais, ne kar
tą priešams savo tėvynės 
privirdavo daug rūpesčių 
košės... Metuose 1923, kiek 
yra žinoma, jis įkūrė tos 
karinės organizacijos or
ganizacijos organą: “Sur-

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS

Vienybės Konstitucijos, par. 21, šiuomi skelbiu Kunig 
Vienybės Seimą, Ketvirtadienį, Rugpiūčio 25 d., 193 
m., 10:00 valandą ryte, Hotel New Yorker, New Yorl 
N. Y. Visi Amerikos Lietuviai Kunigai raginami dalj 
vauti tame Seime.

Kun. K. E. Paulonis,
K V. Centro Raštininkas

4. Jei komunizmas būtų tikrai teisingas 
dėl teisės garbinti Dievą, argi jis definity- 
viai sujungtų savo edukacijalinę sistemą su 
Kovojančių Ateistų Draugija? Amerika tiki 
į Bažnyčios ir Valstybės atskyrimą ir duoda 
laisvę garbinti Dievą, bet Amerika neinter
pretuoja “pamaldumo laisvės” ta prasme, 
kad reikštų “laisvę užginti pamaldumą”, ir 
neleidžia Edukacijos valstybinėms komisi
joms identifikuoti save su ateistinėmis gru
pėmis. Tačiau, tai yra kaip tik tai, ką Rusi
ja daro.

Įrodymas yra papildyts aplinkraščiu, ku
riuo Edukacijos komisaras atsikreipė į Ru
sijos edukacijos komisijų distrikto direkto
rius. Tuo aplinkraščiu komisaras skundžiasi, 
kad pakankamai nebuvo anti-religiško moki
nimo Rusijos mokyklose. Tuo atžvilgiu ap
linkraštis skamba: “Specialės investigacijos 
pasėkos, kurios gautos praėjusiais metais 
pastangomis Liaudies Komisarijato edukaci
jai, ir medžiaga neseniai surinkta, baigiant 
anti-religiškų pedagogų visa-unijinę konfe
renciją, pasirodo, kad komunistų edukacijos 
viename iš svarbiausių skyrių, būtent, anti- 
religiškos edukacijos dirvoje, mokyklų dar
bas dabartiniais metais labai ir labai susilp
nėjo. Daugiausia elementarinės formos iš 
anti-religiškos veiklos klasės dažnai yra vi
siškai ^tokuojamos. Anti-religiška veikla su 
mokinių tėvais nėra bendrai vykdoma”.

Dėl to Edukacijos Komisijos išleista se
kanti įsakymai:

(a) “Įsakoma viešosios edukacijos ins
truktoriams iš distriktų, teritorijų, miesto 
kvartalų ir departmentų, be mokyklos ins
pekcijos pareigu, kad jiems reikalinga kreip
ti Kirto dėmesio sustiprinti anti-religišką 
veiklą”.

'(b) “Į vietinių mokyklų rankvedžius tal

pinti pilnosios anti-religiškos medžiagos nu
statytą minimumą”.

(c) “Imtis priemonių užtikrinimui, kad 
mokyklos duotų metodikalinę pagalbą mo
kytojams varyti anti-religišką edukaciją ir 
sutvirtinti atitinkamą grafišką deskriptyvę 
pagalbą Viešosios Edukacijos Komisijos ir 
Kovojančių Ateistų (bedievių) praugijos 
specialaus komiteto nurodymų”.

Aplinkraštis baigiasi su rūpestinga anti- 
religiškų knygų bibliografijos selekcija, ku
rioje telpa viršum šimtas tomų, traktatų ir 
brošiūrų, ir dauguma iš tų raštų buvo para
šyta pastaraisiais penkiais ar šešiais metais.

Kad padėti anti-religiškai propagandai 
Rusijoje, dar neseniai E. Petrovsky parašė 
knygą vardu Elementarinių Mokyklų Anti- 
religiška Edukacija. Tas veikalas susidedan
tis iš dvylikos skyrių tvirtu didaktišku bū
du dėsto įvairius punktus prisiimti anti-re
ligiškai edukacijai. Pirmame skyriuje moky
tojai kviečiami iškelti anti-religiškos eduka
cijos laipsnį Sovietų mokyklose iki aukščiau
sių viršūnių. Šen ir ten puslapiuose įskysrb- 
ta fyziškos kultūros principai, ir nedoroviš- 
kąi ir klastingai sumaišyti su anekdotais, ir 
taip parašyta, kad veda prie šventvagiškos 
pajuokos. ’

Sekanti citata yra imta iš tos knygos 
pusi. 143. Tai yra komunizmo pašaipos nu
rodymas: “Vaikai turi žinoti, kad religija 
kenkia krašto Industrializacijai, mulkinant 
vyrų ir moterų darbininkių protus tikėjimu 
į nemedžiaginį dievą, kurį tiki, kad valdo 
kiekvieno individualo gyvenimą. Religija 
juos daro dar mažiau ištvermingais atletais 
sunkenybių nugalėjime”. Toliau tame pačia
me skyriuje skaitome šį pareiškimą: “Tie,

kurie seka religinius padavimus ir atsiduo
da agitacijai Popiežių, kuriems religinė tai
ka yra daugiau niekas kitas, kaip tik tvirti 
pasiryžimai, skiriami apgauti darbininkus ir 
jų jėgas mobilizuoti pačių Popiežių uždavi
niams; tie skaitlingi besimeldžianti vyrai ir 
moterys darbininkes nesuprasdami to visa, 
iki šioliai yra linkę tinginystėje pasilikti re
liginėse šventėse, ypatingai tokiose iškilmin
gose šventėse, kaip Kalėdos ir Velykoš”.

5. Priedu prie šios oficialinės anti-religiš
kos propagandos, dar žmonių protus nuodi- 
na visokeriopi laikraštpalaikiai. Pavyzdžiui, 
komunistų laikraštpalaikis vardu Robotnik 
patalpino laišką, kurį, kaip skelbia, būk pa
rašęs Jėzuitų Generolas Tėvas Pijus Przez- 
dziecki, ir adresavęs Generolui Franco, ir 
kuriuo laišku Jėzuitų Generolas Superioras 
būk pasveikinęs patį Franco kaip nugalėto
ją Toledoje ir iškėlė jį kaip globojamo kar- 
žygiškumo pavyzdį, nes “jis ir jo kareiviai 
žiauriu būdu kariavo po vyrų ir moterų prie
danga”. Visgi, kiekvienas gerai žino, kad 
Jėzuitų Draugijos Generolas nėra Pijus 
Przezdziecki, bet Jo Malonybė Tėvas Vladi
miras Ledochovsky, S. J., ir kaip matote, 
komunistų istorija yra kita melagystė!

Kaip įrodymas smarkumo, su kuriuo ko
munistai varo jų anti-religišką propagandą, 
galima sakyti, kad Sovietų Respublikos anti- 
fėligišką spaudą esminiai reprezentuoja du 
periodiški leidiniai, būtent, Bezbožnik (Be
dievis),' kurs yra mėnraštis, satyriško pobū
džio .ir iliustruotas skaitlingomis karikatū
romis. Kitąs^yra dvįmėnesinis periodiškas 
leidinys vardu Antireligiožnik, kurs apibudi
na save kaip “moksliška ir metodiška ap
žvalga”, esminiai Skirtas kovojančių ateistų 
(bedievių) pakraipai. Abu šie leidiniai yra 
“Kovojančių Ateistų Draugijos arba Sąjun

gos centralinio komiteto” organai. Tai yra 
kad į šią grupę Rusijos mokyklos turi žvelg 
ti dėl įkvėpimo ir vadovybės. Ir tai yra va 
dinama “laisvė!”

6. Antireligiožnikas, kurį redaguoja p 
Jaroslavsky, Gegužės - Birželio mėn. 1931 
m. laidoje patalpino straipsnį temoje “Stali 
nas religijos atžvilgiu”. Patsai faktas, kac 
turėjo cituoti Stalino pasenusį straipsnį, nu 
rodo, kad ten nebuvo fundamentalinių at 
mainų komunizmo atžvilgiu religijai. Vienas 
iš protarpių skaitosi: “Jo studijos seminari 
joje leido komradui Stalinui nuodugniai i 
žvelgti metodus, kuriais kuniginės organiza 
cijos mulkina mases, jas mokslinant dvasio 
je atsidavimo carui ir dvasioje klusnumo au 
toritetui... Komradas Stalinas savo straips^ 
nyje vardu “Marksizmas ir Nacijonalizmc 
subjektas”, kurs pasirodė spaudoje 1913 me
tais, tobulai suprantamu būdu nušvietė 
klausimą nusistatymo Komunistinės Parti
jos, kuri reikalauja religiško išpažinimo lai
sves, tačiau negali atsisakyti ir neatsisakys 
kovoti prieš religiją ir visas religiškas orga
nizacijas. Stalinas kalbėjo: “Atsiduodant 
proletariato interesams, komunistai varys 
kovą prieš katalikybę, prieš protestantizmu 
ir prieš ortedoksizmą, kad užtikrinti socia
listinės minties laimėjimą”. Netikėtai, gali
ma dar pridėti, kad Stalinas niekada ilgai 
nebuvo ortodoksų seminarijoje, nes jis buve 
iš jos išvarytas, jam einant keturioliktus 
metus. Tai nebuvo jo “prityrimas” seminari
joje, kur jį mokinta kaip kunigija “mulkina 
mases”. Tai buvo Marksas, į kurį Stalinas 
tikėjo, ir kurio veikalus jis slėpdavo po lo
vos šieniku, koliai jį sugavo kas per vienas 
jis buvo. *

(Bus daugiau)
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Tėvynės Ilgesio Dainius
*

Birželio 15 d. Varšuvojekeltas į Beržininkus, 
mirė žinomas lietuvis auš
rininkas Ksaveras Saka
lauskas - Vanagėlis. Jis 
buvo gimęs 1863 m. balan
džio 27 d. Dzūkų krašte, 
Simno valsčiuje, Kalesnin
kų kaime. Pradžios moky
klų mokytojo mokslą 1883 
m. pabaigė Veiverių moky
tojų seminarijoje. Nors jis 
buvo kilęs iš aplenkėjusios 
šeimos, tačiau besimoky
damas ir susipažinęs su 
garsiąja Lietuvos praeiti
mi, tapo susipratusiu lietu
viu. Jis į lietuvių tautinį; 
darbą stojo pasirodžius 
pirmiesiems “Ašros” spin
duliams. Veiverių mokyto
jų seminarija, kur mokėsi 
gana daug lietuvių, tauti
nis susipratimas ypač 
smarkiai pradėjo kilti 
“Aušros” laikais. Mokiniai 
laisvu laiku savitarpyje 
dažnai pasikalbėdavo ir 
pasiginčydavo apie tauti
nius dalykus. Ksaveras Sa
kalauskas ir Juozas An
dziulaitis, vėliau “Aušro
je” pasirašinėjęs Kalnėno 
slapyvardžiu, buvo labiau
siai tautiškai susipratę lie
tuviai. Ginčiuose su drau
gais Ksaveras Sakalaus
kas visuomet drąsiai save 
vadindavo lietuviu, “Mūsų 
tėvynė Lietuva, puikiai ap
dainuota Mickevičiaus, 
Kundroto, Kraševskio ir 
kitų garsiųjų rašytojų. Aš, 
broliai, — kartą pasakojo 
Ksaveras Sakalauskas sa
vo draugams seminaris
tams, — verkiau skaityda
mas “Margį”. Ach, kaip 
narsiai kitkart mūsų bo
čiai gynė savo kraštą nuo 
kryžeivių ir kitų lupikų! 
Kaip karštai mylėjo savo 
prigimtą šalį, kaip gerbė 
savo Dievą? Ksaveras Sa
kalauskas su Juozu An
dziulaičiu Veiverių moky
tojų seminarijoje stropiai 
ruošėsi dirbti lietuviu tau
tinį darbą. Juodu baigė 
mokslą buvo pasiryš a, kad 
ir už mažesnį atlyginimą 
pasilikti savo tėvynėje ir 
dirbti savo vargstantiems 
broliams. Ksaveras Saka
lauskas, pabaigęs Veiverių 
mokytojų seminariją, su
grįžo gyventi į Dzūkus. Čia' 
gyvendamas jis lankydavo

| savo kaimynus, tarp jų j 
platindavo liet u v iš k a s 
knygeles, skelbdavo jiems 
lietuvių tautinio atgijimo 
idėjas. Jo skelbiamos idė
jos rasdavę didelio pritari
mo tarp jaunuomenės. 
Šventvakariais susirinku
siai jaunuomenei jis pa
skaitydavo “Aušrą” ir ki
tas lietuviškas knygeles, 
su ja padainuodavo lietu
viškas dainas, kurios dai
nuojančiuose žadindavo 
tėvynės meilės jausmus. 
Ypač jaunuomenei patiko 
Ksavero Sakalausko 1883 
m. rugpiūčio mėn. 12 d. pa
rašytoji daina “Kur ban
guoja Nemunėlis”. Taip 
dirbdamas liaudyje Saka
lauskas išgyveno metus.

Po metų, būtent, 1884 m.
I rudenį jis buvo paskirtas į 

Pajevenio mokyklą moky
toju. O po metų buvo per-

Vanagėlio 
Čia reikia

ties 
Seinais. Čia jis 1886 m. ve
dė Marijoną Montvilaitę- 
Povilaikytę, Giraitės kai
mo, Šventežerio valsčiaus 
ūkininko dukterį. Dirbda
mas mokytojo darbą, Ksa
veras Sakalauskas drauge 
dirbo ir lietuvių tautinį 
darbą. Jis, jau 1884 m. 
pradėjo rašyti “Aušrelėje”, 
o vėliau ir kituose lietuvių 
laikraščiuose, pasirašyda
mas Ksavero 
slapyvardžiu,
pažymėti, kad jis nemažai 

;yra rašęs ir Amerikos lie
tuvių spaudoje. Pradėjus 
labiau slopinti lietuvių tau-1 
tinį judėjimą, lietuviai vei
kėjai iš savo tėvynės pra
dėta blaškyti. Tad ir Ksa
veras Sakalauskas su Juo- j zu Andziulaičiu buvo per
keliami i Lenkiją mokyto-; 
jauti. Juozas Andziulaitis, 
kuris mokytojavo Garlia
voje, į Lenkiją keltis nesu
tiko ir išdūmė į Ameriką. 
Ksaveras Sakalauskas, ka
dangi jau buvo vedęs ir tu
rėjo rūpintis šeima, nors 
ir nenorėdamas, turėjo 
keltis į Lenkiją. 1888 m. jis 

Į buvo perkeltas mokytoju i 
Lomžos guberniją, kur jis 
išgyveno 20 metų. Gyven
damas svetur, Ksaveras 

Į Sakalauskas palaikė glau- 
I džius ryšius su lietuvių 
tautiniu judėjimu. Lomžo
je jis įkūrė Lietuviu Pagal
bos Draugiją, rengdavo lie
tuviškus vakarus, chorus, 
paskaitas, parūpindavo lie
tuviškų knygų ir visokiais 
kitokiais būdais stengda
vosi palaikyti tautinę dva
sią tarp vietinių lietuvių. 
1905 metais jis dalyvavo 
Didžiaiame Vilniaus Sei- j 
me. 1906 metais rūpinosi, i 
kad Lomžos gubernijos lie
tuviams mokytojams būtų 
leista mokytojauti Kauno 
gubernijoje. Ir keletui mo
kytojų buvo leista. Pačiam 
Ksaverui Sakalauskui. ■ 
nors jis taip pat prašėsi 
perkeliamas i Lietuvą, ne
buvo leista. Jis 1908 m. ge- 

i gūžės 1 d. buvo perkeltas 
mokytoju į Varšuvą, ir čia 
mokytojavo tol, kol išsi
tarnavo pensiją. Gavės 
pensiją apsigyveno netoli 
Varšuvos. Gyvend amas 
Varšuvoje. Ksaveras Saka
lauskas veikliai dalvvavo 
Lietuvių Šelpimosi Drau
gijoje ir šiaip jau buvo vei
klus Varšuvos lietuvių ko
lonijos narys.
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Edw. V. Warabow
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

1000 Washington St,
NORWOCfc>, MASS. 
Tel. Norwood 1503
Brocktono Office:

24 Field 8t. 
Tel. Brockton 2005

Ksaveras Sakalauskas 
lietuvių spaudai pradėjo 
dirbti “Aušroje” ir su ja 
palaikė glaudžius santy
kius visą savo gyvenimą. 
Jis rašinėjo eilėraščius, pa
sakėčias ir prozos vaizde
lius. 1921 m. Švyturio ben
drovė išleido jo raštų rin
kinį — Ksavero Vanagėlio 
raštai. Plačiausiai Ksave
ras Vanagėlis pagarsėjo 
savo daina “Kur banguoja 
Nemunėlis, kur Šešupė 
miela plaukia, — ten Lie
tuva mano brangi, ten šir
dis vis mane traukia”. 
Nors Ksaveras Vanagėlis 
tą dainą parašė gyvenda
mas savo tėvynėje, tarp 
sau artimų žmonių, tačiau 
ji kupina gilaus ir nuošir
daus tėvynės ilgesio. Tą 
dainą Ksaveras Vanagėlis 
rašė lyg nujausdamas, kad 
jam visą pusę šimto metų 
teks gyventi tarp svetimų
jų ir ilgėtis savo gražiosios 
tėvynės. Toje dainoje Ksa
veras Vanagėlis Lietuvą 
vaizduoja ta šalimi, kur

darželiuose pinavijos ir 
mergelės kaip lelijos. Toji 
šalelė jam daug geresnė, 
juoda duona ten gardesnė. 
Poetas taip ilgisi savo gim
tojo kaimelio, kuriame gy
vena senas tėvelis, močiu
tė, mergelė, broliai ir sesu
tė, jog sako “Lėkčiau, lėk
čiau, kad galėčiau, sparnus 
paukščio, kad turėčiau: te
nai rasčiau tarp savųjų, 
daug linksmybių aš sal
džiųjų. Pamatyčiau kaip 
gėrybė nuo vėjelio ten jū- 
ruoja, ir išgirsčiau, kaip 
mergelės ten saldžias dai
nas dainuoja”. Toliau poe- 

itas sakos, kad jis pasvei
kintų šeimyną, tėvą, brolį 
ir kaimyną, o pas savąją 
mergelę nuramintų sau 
širdelę. Jis papasakotų sa
vo vargus, kurie jo širdį 
kankina, papasakotų kokie 
svetur žmonės nemeilūs ir 
kaip jo širdį kankina tėvy
nės ilgesys. Poetas taip il
gėsi savo tėvynės, jog jam 
malonus ir tas vėjelis, ku
ris pučia nuo tėvynės pu
sės, ir tie paukšteliai, kurie 
jį aplanko atskridę iš tė
vynės. Poetas savo gražią
ją dainą baigia šiais žo
džiais:

“O, Lietuva, žemė mano, 
Žemė garsi jau iš seno! 
Tėvų krauju aplaistyta 
Ir nuo vaikų paniekinta!

Kaip be vandens miršt žuvelė, 
Be rasos kaip džiūst žolelė, 
Be tavęs širdis taip džiūsta, 
Sveikos dienos mano žūsta”.

Ir kituose Ksavero Vana
gėlio eilėraščiuose atsis
pindi gili savosios tėvynės, 
savojo krašto meilė. Ksa
veras Vanagėlis buvo ti- 

i pingas aušrininkas, bran- 
. ginąs visą tai, kas sava, 
. lietuviška. Jis gėrėjosi gar

siąja Lietuvos praeitimi, 
didžiavosi gražiąja, skam
biąją lietuvių kalbą, tau
riaisiais lietuvių tautos pa
pročiais. Jis giliai atjautė 
mūsų tautos dvasią. Todėl, 
kai kurias jo daineles liau
dis paėmė kaip savas ir jas 
plačiai visoje Lietuvoje 
dainuoja. Kai kuriomis sa
vo dainelėmis Ksaveras 
Sakalauskas yra labai arti
mas liaudies kūrybai. Ta
tai mums ryškiai rodo ši 
daina: “Oi, žiba žiburužiai, 
oi dega liktoružiai: Tai ma
nės laukia sena močiutė iš 
šliūbo parvažiuojant!”

Ši dainelė tiek savo turi
niu, tiek savo forma yra 
labai artima liaudies dai
noms. Sunku ją ir atskirti 
nuo liaudies dainų.

Ksaveras Sakalauskas - 
Vanagėlis tiek mylėjo savo 
gimtąjį kraštą, jog jis 
prieš mirdamas pareiškė 
norą būti palaidotas Lietu
vos sostinėje Vilniuje. Tas 
jo paskutinis troškimas 
buvo išpildytas ir jo kūnas 
iškilmingai buvo palaido
tas Vilniuje Rasos kapuo
se. kur ilsis ir kiti didieji 
mūsų tautos veikėjai, 
šytojai, menininkai.
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U Intertypo Fondui Didelis

PIKNIKAS!
Rengia Naujosios Anglijos LDS Apskritis

Liepos-July 31 d., 1938
Palangos Parke, Melhuen, Mass. (Lawrence)

Pradžia 1 Valandą po pietų

i
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FOX per p. B.I. J.
Koraitį dovana $250. 

00 vertės.

Šis piknikas bus vienas gražiausių ir didžiausių, nes į jį žada suplaukti nevien 
Naujosios Anglijos lietuviai, bet žada būti net iš New Yorko, New Jersey ir Pennsyl- 
vanijos.

I. J. FOX didžiausia kailinių firma Amerikoje paskyrė per savo lietuvį atstovą BERNARDĄ KORAITĮ 
didelę dovaną — MOTERIŠKĄ FUTRĄ — FU R COAT vertės $250.00. Antra dovana bus - Rašomoji mašinėlė.

Reikia pažymėti, kad Palangos daržas yra vienas gražiausių Naujoje An
glijoje. Palangos Daržas tai natūralūs miškas ir taipgi yra puikus ežeras, ku 

riame jaunimas ir suaugusieji galės nevien pasinaudo
ti pikniko įvairybėmis, bet ir puikiai pasimaudyti šil
tame ežero vandenyje.

Sportui Vadovaus: M. Grendelis, Aleksandra ir Ona Ivaškai

v •
Rašomoji mašinėlė, kuri 
bus dovanota vienam šio 

pikniko dalyvių.

dykai
Visus nuoširdžiai kviečia dalyvauti

RENGĖJAI. Naujas Intertype

ra- 
Tsb

Mes dažnai gauname paklausimų kokių informacijų ir kame 
galima gauti apie Lietuvą anglų kalboje. Norėdami nors dalinai 
padėti, ieškantiems sustatėme trumpą apžvalgą, kurią ir pateikia
me Jūsų maloniam dėmesiui.

New York City, 1938 m. birž. 10 d. 
Liet. Gen. Konsulatas
Jungt. Am. Valstybėms.

NOTICE

Lithuanian Forest. V. J. O’Hara. Review of Re- 
views (London) 65:461 March, 1922.

Lithuanian Telegraph Agency (“ELTA”) Service 
Economis and General Bulletin. London, Lithuanian 
Information Bureau, 1923—.

New Baltic Statės and Their Future. C. Rutter. 
London, Methuen, 1923.

New Governments of Eastern Europe. M. W. Gra
liam. New York, Hold, 1922.

New Masters of the Baltic. A. B. Ruhl. New York, 
Dutton, 1921.

Short Economic Outline of Lithuania. Jonas Bud
rys. 2ed. New York, 1938.

ARCHEAEOLOGY AND NATURAL HISTORY
Archaeology and natūrai history in Lithuania. Na- 

ture 20:432 March, 1926.
Lithuanian bison, a dying race. V. J. O’Hara. No

tės and Queries 12th sės. 9:509 Dec. 24, 1921.
Lithuanian Bull. People’s Journal 4:255 July-Dec., 

1847.

I

In answer to the many reąuests for information in English 
on various topics relating to Lithuania, this office has prepared 
the SHORT LĮST OF ENGLISH REFERENCES ON LITHUA
NIA, a varied list of items on Lithuanian topics.

Consulate General of Lithuania,
16 West 75th Street, 

New York, N. Y.

Kur Gauti Anglų Kalboje
Informacijų Apie Lietuvę

GENERAL—
Baltic Statės, M. E. Townsend. InternationaI Re

lations Club Syllabus no. x. New York, InternationaI 
Institute of Education, Sept., 1921.

Baltic and Caucasian Statės. J. Buchan. London, 
Hodder & Stoughton, 1923.

Beyond the Baltic. A. A. Scott. London, Thornton 
Butterworth, 1925.

Centrai European Observer; Special Lithuanian 
Number. London, Reconstruction Publishing Co., n. d.

Introducing Lithuania. P. Žadeikis. New York, 
1930; 1933.

Lithuania. A. M. Benedictsen. Copenhagen, Eg- 
mont H. Petersens. Kgl. Hof. — Bogtrykkeri, 1924.

Lithuania: general report. E. Balogh. Boston 
World Peace Foundation, n. d.

Lithuania: 1928. E. J. Harrison. London, Hazell 
Watson & Viney, 1928.

Lithuania, the enigma. V. J. O’Hara. Nineteenth 
Century 102,63 June, 1928.

Lithuania Past ant Present. E. J. Harrison. Lon 
don, T. Fisher, Unwin, 1922.

Lithuania, a review. E. J. Harrison. London, Eyre 
& Spottiswoode, n. d.

Ponia naujai pasamdytai 
tarnaitei:
— Bet tu turi žinoti, Ma

ryte, kad aš labai nemėgs
tu pletkininkių ir ilgaliežu
vių. Apie tai, kas įvyksta 
mūsų namuose tu neturi 
niekam pasakoti, supran
ti?

— Suprantu, ponia, apie 
savo ponus aš niekada nie
kam nekalbu.
— Ot, tai gerai. O dabar 

papasakok man, kaip gy
vena tavo buvusieji ponai 
Raulaičiai. Ar dažnai jie ko? Juk aš pati mačiau, kai 
barasi, ar gerai valgo, kas 
pas juos į svečius ateina?

savo dukters už to vyru-

Paprasta Priemonė
— Nejaugi jūs neįeisite

jis sėdėdamas šitame 
minkštasuoly bučiavo jūsų 
Marytę.
— Ne, žinote, aš nutariau, 

kad reikia kitaip pasielgti.
— Štai tau... Nejaugi jūs

ART
Latvian and Lithuanian Art. InternationaI Studio 

59:81 Sept., 1916.
Le Musee National Lithuanian de Kaunas; Eng- 

lish summary. P. Galaune, pi. p. 3102 Mousein 3:276, 
330 Dec., 1929.

Modern rūgs and tapestries in Eastern Europe. P. 
Tugal. Foreign Trade 3:106 Feb., 1928.

Peasant art in Lithuania. M. Bronsztein. in Pea- 
sant Art in Russia. C. Holme, ed. New York, “The Stu
dio”, 1912.

Rustic and popular art in Lithuania. G. Salvatorri. 
Milan, 1925.

EDUCATION
Education in Lithuania under the Russian Govern- 

ment. Rev. J. Koncevičius. Thessis, Catholic Universi- 
ty, Washington, 1925; reprinted in Catholic Educatio- 
nal Review 24:76 Feb., 1926.

Minority schools. School Life. 15:69 Dec., 1929.
Public Education. School and Society. 25:574 Ap

ril, 1926.
University of Lithuania. Kaunas, Valstybės Spau

stuvė, 1923.
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sugalvojote savo dukterį iš 
namų išvyti?
— Ne. Aš nutariau tiesiog 

šitą minkštasuolį išmesti 
laukan.

Nereikia manyti, kad 
joks laiko tarpas yra per 
trumpas sunaudojimui.

HISTORY
Bestiąlity of the Russian Czardom toward Lith

uania. Dr. J. Szlupas. Baltimore, 1891.
Boundaries of Lithuania. J. Žilius. Washington, 

1920.
Essay on the past, present and future of Lithua

nia. Dr. J. Szlupas. Stockholm, Svanska Andelsforda- 
get, 1918.

Historical Outlines of Lithuania. J. Hermanowicz. 
Chicago, E. A. Russell, n. d.

History of the Lithuanian People and Their Pre
sent National Aspirations. Rev. A. Jusaitis. Philadel
phia, Lithuanian Catholic Truth Society, 1918.

In Lithuania. Living Age 165:185 April 18,1885.
Poland and Lithuania. Dublin University Magazi

ne 45:379 April, 1855. (Bus daugiau)
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ŠVEDAS ŽMOGĖDRŲ 
SALOS VALDOVAS

Žiniomis iš Stokholmo, 
Švedijos vyriausybė šiuo 
metu ruošia įstatymą ma
žai Polinezijos Tabaro sa
lai, perimti savo protekto
ratam Pasirodo, kad šios 
salos valdovas nėra vieti
nis gyventojas, o Fridri
chas I — kadaise buvęs 
švedų jūrininko sūnus. 
1906 metais Ramiajame 
vandenyne nuskendęs šve
dų prekybos laivas “Okha- 
len”. Šio laivo įgulos dalis 
buvusi išgelbėta ir sugrį
žusi į Švediją. Kita dalis 
pasiliko Polinezijoje ir 
kartu su vietos žvejais čia 
apsigyveno. Pasilikusiųjų 
tarpe buvęs ir tūlas Karo-, 
liūs Patersonas. Kartą šis 
švedas laiveliu atvykęs į Į 
Taboro salą, kurioje gyve
nę žmogėdros. Tabaro sala 
tiek patikusi Patersonui, 
kad jis metęs savo draugus 
ir pasilikęs gyventi tarp 
čiabuvių. Jis greitai įsigijo 
vietos gyventojų simpati
jas, ir apsivedė su viena 
vietos gražuole. Petersono
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populiarumas skubiai tiek 
išaugo, kad čiabuviai jam 
pasiūlė užimti savo valdo
vo sostą. Jis su tuo sutiko 
ir pasivadino Karolium I. 
Naujasis čiabuvių karalius 
daug padarė vietos gyven
tojų būklei pagerinti. Jis 
išvažiavo į Sidnėjų ir išrū
pino Tabaro salai nepri
klausomybės pripažinimą.

Prieš kurį laiką Karolius 
Patersonas, sulaukęs 62 
metų amžiaus, pasimirė. 
Sostą “paveldėjo” jo sūnus 
Fridrichas. Apie savo tėvo 
mirtį jis sužinojo būdamas 
Naujoje Zelandijoje, kur 
jis studijavo mediciną. Ne
delsdamas jis atvyko į Ta
baro salą ir kaip Fridri
chas I užėmė tos salos val
dovo sostą. Šiomis dieno- 

į mis jis paprašė Švedijos 
vyriausybės pasiimti Ta
baro salos protektoratą. 
Manoma, kad Švedija jo 
prašymą išpildys. Jauna
sis valdovas po to nori ap
lankyti savo tėvų žemę ir 
jai paaukoti pusę savo tur
to — kelis milijonus. Stok
holme šio nepaprasto vizi
to laukiama su dideliu su
sidomėjimu. L. A.

I

Ūkininkas Beardamas Žemę, Rado 145,000 Pilny Kariškų 
Šautuvų Šovinių

Reutero Telegramų A- tų ir 15,000 Mauserių šovi- 
Man- nių. Visa amunicija yra ge- 

kad riausiai išsilaikiusi ir tin
ka tiesioginiam kariuome
nei vartojimui. Mat būta 
labai tvirtų spintų, o kas 
dar svarbiau, — visa amu
nicija į dėžes labai gerai į- 
pakuota. Vėliau kai iš ras
tų ant amunicijos užrašų 
bei įvairių ženklų paaiškė
jo, — ji buvusi Chang Tso

gentūra iš Harbin, 
džiūrijoje, praneša, 
vienas mandžiūras ūkinin
kas, Sunhotsin Provincijo-Į 
je, apie 10 angliškų mylių! 
nūo Harbin, beardamas! 
savo lauką, keliose vietose 
geležiniu savo plūgu pra? įė
jo kaž ką vis užkliudyti, 
nuo ko jo plūgas kelis kar
tus viršun iš žemės iššoko 
ir kiek susigadino. Prado- Lin (“Senojo Tigro”) — 
jęs su spateliu tose vietose buvusiojo Kinijos karo 
kasinėti, — jis atrado kaž Viešpačio. Tačiau policija 
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PICKWICKALE
Tai yra skirtingas

nuo kitų Alės

f • t ir užTtai vyrai pažymi

Atsisveikinimo
Kolegijos

I

Iš Krano

PARODYK KRANĄ

Buteliuose
(12 ONCŲ IR PILNOS? KVORTOSE)

BreweJ by HAFFENREFFE3 & CO . INC Boston. Moss . 3?EWERS SINCE '870.

Lėktuvai Su Negyvais Lakūnais .

Kalba Marianapolio 
rijos Abiturientams
i -------------------------------------------------------------------------

Marianapoli, Marianapo- turtą net už patį auksą. - 
! Ilgai grožėjomės mes Nes mokslas, brangūs 

draugai, yra brangenybė 
brangenybių, už kurį savi--! 
ninkas daug ko turi išsiža- • ■ 
dėti. .1*

Visas kliūtis iki šiol sekr - 
mingai esate prašalinę, o * 
dabar jūsų tvirta ištvermė •' 
liksis gausiai įvertinta. Po • 
keturių metų sunkaus dar- • 

__  bo, esate sulaukę ilgai lau- 
atsi- * kiamos “Akto Dienos”. Jū- ” 

žymėti savo moksle, dabar, sų džiaugsmas šiandien y- ; 
su gailesčio prislėgta širdi- ra didis savo pasekmėmis, - 
mi šiuos žodžius tarsime: bet pamąstykite koks tai-- 
“Sudiev Marianapoli”. gali būti jūsų tėvelių ~

— ** - — —- y _ * •
- M 

išsižadėjo visokių malonu- - 
mų, ir kartais net duonos •• 
kąsnio, kad tik tau vaikeli, 
tau sūneli, būtų geriau. O' 
dabar apsupti mylimųjų 
tėvelių, ištikimųjų draugų, 
dėkokite Viešpačiui Aukš- - 
čiausiam už šios dienos įsi-- 
kūnijimą.

Nereikia man įspėti kas 
laukia jūsų už kolegijos ry- 
bų, nes čia būdami gerai ' 
patyrėte kasdieninius var- 
bus ir tikiu, jog vėliau pa- 

Tavo neišreiškiama meilė. !?au!yJe Panaslal lst?sesJtV 
_ turėdami omenyje sį obal- 

Gerai ^vertiname musiju. ..Aš eisiu doros taku, 
mokytojų pastangas ypa- nes tai randasi mano lai.

Ii!
tavimi. Tu brangioji, mūsų 
globėja, verki dėl savo vai
kelių. Liūdnai šiandien 
žiūri j mus Tavo auklėti
nius. Liūdnai regi, nes už 
valandėlės gal nevienas 
mūsų paskutinį kartą su 
tavim atsisveikinsime. Kur 
vien pro didžius Tavo var
tus peržengėme pilni entu
ziazmo, pasiryžimo, ;__
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Šioj pačioj auditorijoje 
esame praleidę nevieną lin- 
ksmą valandą. Tavo išpuš- 
tame parke po sunkios die
nos ruošos esame kartais 
pasilsėję. Čia kur viešpa
tauja lietuviškoji atmosfe
ra, mes Tavo vaikeliai esa
me gyvenę.

Alma Mater mūsų! Ne
gailestauk, neraudok. Mes 
šių metų abiturientai nepa
miršime Tavo mums paro
dytą mielaširdystę. Visa
dos pasiliks mūsų, širdyje

tingai mylimojo Rekto
riaus, kurs tėviškai skati
no mus prie šios linksmos 
dienos. Marianapoli, • židi
nys lietuvybės! Dar ištikro 
esi jaunas, bet vis atlieki 
didvyrišką darbą, nes mes į 
šios dienos baigiantieji ko- 
legistai jaučiame didelę££££;• 
transformaciją savyje. Pas ar tai būsite kunf dak. 
tave atėjome silpni, nezi- taras> ar advokatas> visa_- 

rinę čia gautomis mo^ijįĮtuviai ~ ’ ~~~
žiniomis, mes gerai galime į Mano brangūs koiegai! 
žengti j pasauli toliau savo D R g jQ reika!auja 
gyvenimą tęsti, apsigin-i mūs® visuoįenė. šiandien 
klavę su giliu sargumu, Iietuviškos akys yra at.

kreiptos į Marianapolio 
Kolegiją. Ar jūs žinote dėl 
ko? Jūs gerbiami abitu
rientai, savo rankose lai- 
___ s mūsų lietuviškosios 

i visuomenės ateitį. Jei sąži-

mė”.
Dabar 5 skyriaus vardu 

sveikinu baigiančius kole- 
gistus. Lai jūsų pasirink
tasis kelias arčiau priveda 
prie galutinio tikslo, ku
riame laimingai tęsėsite 

i savo gyvenimą. Nežiūrint

nantieji, o dabar pasistip-,dos įsiminkite, kad esate' yiirin mo rrniiTrinoiC’ mnlrc’lrtl *■
bile tik padaryti priešui ža- 

!los.
Anglų laikraščių many

mu, tokie lėktuvai bus pats 
pavojingiausias ginklas. 
Mechaniškas lėktuvas ne
turi jausmų nei širdies. Jis 
nejaučia baimės. Be jokio 
protavimo, be susijaudini
mo, pulkai tokių baisybių 
aklai skris ten, kur juos 
ves radio bangos ir kris
dami žemyn su bombomis 
naikins miestus ir kaimus. 
Ir jokie ginklai negalės jų 
nubaidyti. Nes ir pašauti 
jie kris žemyn su sprogs
tančiomis bombomis. Ma
noma, kad Anglija tokių 
lėktuvų turi jau keletą 
šimtų.

Aviacijos specialistai jau 
seniai galvojo apie tokius 
lėktuvus, kuriuos galima 
būtų valdyti be žmogaus, 
vien tik radio bangų pagal
ba. Civilinėj aviacijoj jau 
yra naudojami tokie robo
tai, vadinami žiroskopais. 
Bet žiroskopai vieni patys 
negali valdyti lėktuvo: jie j 
tik pagelbsti lakūnui-žmo-' 
gui. Įjungęs veikti robotą, 
lakūnas gali valandėlę pa
silsėti, net prisnūsti, nes jį 
pavaduoja robotas. Bet ro
botas veda lėktuvą tik tie
sia linija, o posūkius, pa
kilimą, ir nutūpimą turi 
atlikti žmogus. O štai nese
niai anglų laikraščiai pa
skelbė, kad anglų karo va
dovybė jau įsigijo nemažą 
skaičių “The Havilland” 

1 lėktuvų su mechaniškais 
lakūnais - robotais. Angli
jos vyriausybė tų žinių ne
atšaukė. Vadinasi, tai yra 
tiesa. Kas yra tie mechaniš 
ki lakūnai, įdomiai aprašo 
tie patys anglų laikraščiai.

Lėktuve yra įrengtas 
tam tikras aparatas, vadi
namas mechanišku lakū
nu. Tas aparatas sujung
tas su motoru, lėktuvo vai
rais, bombų mėtymo ran
kenomis ir tt. Iš tam tikros 
žemėje esančios radio sto
ties paleidžiamos radio 
bangos atitinkamai veikia 
tą aparatą, o šis savo ruož
tu paleidžia lėktuvo moto
rą. Radio bangų veikiamas 
lėktuvas pakyla, lekia jam 
nustatyta kryptimi, suki
nėjasi, grįžta atgal ir tt. 
Žemėje ’ esąs vairuotojas 
radio bangų pagalba “įsa
kinėja” lėktuve esančiam 
mechaniškam lakūnui, o 
šis viską klusniai išpildo, 

i Jis veda lėktuvą ten, kur

I

kokias tai paslaptingas ir kaikurie ekspertai ma- 
plienines spintas, negili ii no, kad ta amunicija galė- 
po žeme užkastas. Ukinin- jo būti ir rusų. Mat rusai 
kas tai pamatęs, greitai tuomet buvo perėję Mau
davę žinią policijai, kuri džiūrijos sieną ir tą Pro- 
vieton atvykusi ir pradėju- vinciją laikinai okupavę, 
si kasinėti, — viena po ki- Dabar Mandžiūrijos vy
tos iš žemės iškasė 42 plie- riausybė, ne tik minimo ū- 
nines spintas (dėžes), ku- kininko žemę, bet ir visus 
riose vėliau policija su me- apylinkės laukus kasinėja, 
chanikų pagalba jas atida-: ieškodama daugiau amuni- 
rius, — atsarsta pilnos ka- cijos. Dabar jos rasta ga- 
riškųjų šautuvų šovinių na daug. Tačiau kur-kas 
pripakuotos. Juos visus iš daugiau jos tikimasi su- 
42 dėžių suskaičius, atras-' rasti. Kaikurie karo eks- 
ta viso 145,000! Rūšimis( pertai mano, kad čia turi

• žemgn sukastų ne tik
kariškųjų šautuvų šovinių, 
bet taipogi ir pačių šautu
vų, bombų, granatų ir kitų 
lengvesniųjų karo gink! j, 
kuriuos rusai būdami ap
supti ir negalėdami pabėg
ti, žemėn įkasė, ūkininkui 
valdžia už taip didelį radi
nį suteikė ir didelį atlygi
nimą. J. Butkevičius.

v •
I

juos suskirsčius išeina 
taip: 110,000 tų šovinių, y- 
ra kariškų šautuvų (Ri
tes) ; 20,000 Browning rū
šies automatiškų pištalie-

Telefonas: Plaza 1350.

Jonas Grebliauckas 
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street, 
BALTIMORE, MD.

BATCHELDER WHITTEMORE GOAL CO.
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_________ *
jam nurodo radio bangos. 
Lėktuvuose su mechaniš
kais lakūnais nereikalingi 
jokie įrengimai, kurie ski
riami žmogaus saugumui 
ir patogumui. Visa tai pa
aukota “naudingam” krū
viui — bomboms pakrauti.
Lėktuve yra radio siustu-1 

i vas ir imtuvas, kurie pro- 
| tarpiais duoda sutartus 
ženklus žemėje esantiems 
vairuotojams, o šie pagal 
reikalą keičia lėktuvo kry
ptį. Kada nustatoma, kad 
lėktuvas jau yra virš taiki
nio — miesto ar kaimo ra
dio bangų veikiamas me-Į 
chaniškas lakūnas išmeta 
bombas. Lėktuvus atgal į 
aerodromą atveda tam tik
ri radio bokštai - švyturiai.

Tokius lėktuvus - robo
tus gali vesti ir lėktuvai su 
žmonėmis. Žmonių valdo
mi lėktuvai - vadovai turi 
stiprų radio siųstuvą, ku
rio pagalba valdo lėktuvus 
su negyvais lakūnais. Tik
rieji lakūnai skris viršum 
robotų, didelėj aukštumoj, 
todėl priešo pabūklai jiems 
bus nepavojingi. Lėktuvai- 
robotai gaminami labai 
pigūs. Tam tikslui imamos 
senos mašinos, visai men
ki lėktuvai — tikras lau
žas. Tokie seni lėktuvai, 
bombų prikrauti ir mecha
niškais lakūnais aprūpinti, 
bus atvedami prie tikslo ir 
su visu savo krūviu palei
džiami į žemę, į taikinį. Ka
dangi tokie lėktuvai bus 
pagaminti iš pigios me
džiagos, skirti tik kelių va
landų skridimui,* tai jie 
kaštuos tiek pat kiek vie
na didelė torpeda (mina), 
apie 50.000 lt. Dėl to jų nie
kas irnesigailės: tegul sau 
krinta kartu su bombomis,

y, •

Numirė Iš Bado Ant
Deimantų Maišelio

kad neitų veltui visa tai,; 
ką čia mes įsigyjome.

Taip, brangieji, visa tai 
širdyje jaučiate, ir nėra a- 
bejonės, kad tikrai apgai- kote
lestaujate palikdami mo- 
kyklą, kurioje jsigyjotej 

j brangų turtą, brangesni ištautėiiraa daug ka nu- . 
..........1

staigoms.
tų turtų paveldėtojai.

Dabar ieškomi veiksite dėl savųjų. _
Baigdamas, norėčiau 

jums priminti mūsų “Stu
dentų Organizacijos” obal- 
sį: “Siek Mokslo, Dirbk 
Tautai, Gyvenk Tikėjime”. 
Žengkite į pasaulį, ir būki
te tikrais mūsų visuome
nės sargais. O dabar bran
gūs broliai, Marianapolis 
taria jums sudiev.

Petras J. Venslau^kas, .
L. K.

VALGIŲ GAMINIMAS

Ką tik išėjo iš spaudos Valgiu 
Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptu — nurodymų 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa
sigaminti iš įvairių vaisių vyną. 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
223 puslapius.

Indija yra deimantų kra
štas, kur puošniausiai ir 
labiausiai žėri deimantai. 
Tenka tik pagalvoti apie 
indų maharadžas arba bliz
gančius deimantuose kuni
gaikščius. Tačiau Indijoje 
kartais deimantų turi ir vi
sai paprasti žmonės, kurie 
juos mėgsta iš grožio ir 
savotiško prisirišimo, nors 
jiems kartais grėstų ir gy
vybės klausimas.

Šiomis dienomis Indijo
je buvo panašus nuotykis. 
Haidebarados provincijoje, 
džiunglėse buvo rastas 
kažkoks žilas seniokas, ku
ris kaip pasirodė, mirė iš 
bado. Prie jo lavono buvo 
rastas tiktai vienintelis 
maišelis, kuris atrodė nie
kam nevertas. Vis dėlto te
ko patikrinti, kas ten yra. 
Kai tik buvo atrištas mai
šelis, tai bematant įvai
riomis ugnimis, spalvomis 
sužėrėjo deimantai. Tų 
deimantų buvo rasta net už 
$480,000. Rasti deimantai 

, buvo f atiduoti valdžios į-

i

“VAŽIUOJU
J

LIETUVA“

Cunard White Star Linijos laivai 
perplaukia Atlanta kiekviena 

savaite

“IR AŠ VAŽIUOJU! VAŽIUOKIM VIENA I 
IŠ CUNARD WHITE STAR LINIJOS 

EKSKURSIJŲ“.

r

QUEEN MARY
9

----------------pasaulio naujausias laivas---------------  
Ir kiti panašiai žymite Cunard White Star laivai

BEREHGABIA AQWAWA BUIANMIC GEORGIC
SPECIALE EKSKURSIJA

Amer. Liet Laivakorčių Agentą Są gos Ekskursija
Aquitania—Uepos-July 16

Ar norite žinoti, kaip galima gimines atvežti ii Lietuvos? 
Atsiųskite laiikg, praiydami “Prepaid Booklet". Gausite veltui! 

Altkesnlu Informaciją Ir rezervacijų reikalai* krefpkitf* j

L. J. Staeikelte. 233 Pleamnt St.. Gardner. Masa.
A. K. Nevtackaa, 1122 W*ahington St.. Nonrood, Mase.
G. Kybą. Aaterikoe Lietuvis, 14 Veraon St.. Worcester. Mase.
DARBININKAS. 3Š6 West Broadway. South Boston. Maus.

CUNARD WHITE STAR
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Žinios Iš Lietuvos
Lietuvos Saulių Sąjungos 

Sukaktuvės
Dabar tos kovos stačiaiŠiemet birželio mėn. Lie

tuvos Šaulių Sąjunga mi- stebėtinai atrodo. Lietuvos 
nėjo savo gyvavimo 19 me- priešai, ir žemės plotais ir 
tų sukaktuves. Kodėl 19, o gyventojų skaičiumi buvo 
ne 20 metų? Argi Šaulių šimteriopai gausesni. Jam 
Sąjunga negimė kartu su viena Rusija turėjo apie 
Nepriklausoma Lietuva? 160.000.000 mil. gyventojų. 
Juk Šaulių Sąjunga yra pa- O tačiau Lietuva stojo į 
sižymėjusi nepriklausomy- kovą prieš bet kokius mil- 
bės karuose. ! žirnis ir kovas laimėjo.

Atsiminkime, kad Lietu- Mat, tada Lietuva nei Ru- 
vos nepriklausomybė buvo sijai, nei Lenkijai nebuvo 
paskelbta 1918 metų vasa-, vienintelis priešas. Buvo 
rio mėn. 16 dieną, kai dar visur didelė suirutė. Ne 
vokiečiai — okupantai te- skaičiai laimėdavo, o pasi- 
besauvaliavo Lietuvoje.' ryžimas, drąsa. Tuo metu 
Pirmoji vyriausybė buvo 40 milijonų ukrainų tauta 
sudaryta tiktai tų metų ru- taip pat kovojo už savo ne- 
denj, lapkričio mėn. 11 die- priklausomybę, 
ną (pasaulio karo paliau- tai neatkovojo, 
bų dieną). Taigi, pirmoji vienybės 
Lietuvos vyriausybė gimėj ’ ' J 
tą pačią dieną, kai “mirė”' 
pasaulinis karas. Kariuo
menei organizuoti pirmas 
įsakymas buvo paskelbtas 
tiktai lapkričio 23 dieną. 
Pirmieji Lietuvos kariuo
menės susidūrimai su prie
šais įvyko tiktai 1919 metų 
pradžioje.

Taigi vasario mėn. 16 d. 
tiktai buvo tartas Nepri
klausomos Lietuvos atsta
tymo žodis, o dar praslinko 
ištisi metai ir daugiau lai
ko, kol tas “žodis stojosi 
kūnu”.

Besitraukiant vokie
čiams, Lietuvą priešai puo
lė iš karto keliose vietose. 
Pirmieji priešai buvo ru
siškieji bolševikai. Vieną 
laiką bolševikai jau buvo 
užėmę didesnę dalį Lietu
vos. Lietuvių tauta, pa
šaukta gintis nuo priešų, 
gynėsi atkakliai ir visomis 
priemonėmis. Organizuo
toji kariuomenė buvo nedi
delė ir silpnai apmokyta ir 
apginkluota. Kariuomenei 
į pagelbą ėjo partizanų bū
reliai. Pradžioj partizanai 
nebuvo sujungti net ben
dra vadovybe. Atskiros 
Lietuvos dalys net neturė
jo susisiekimo ir ryšių. 
Kovota, kaip galėta ir iš
manyta. Bet tautos pasiry
žimas atkovoti Laisvę bu
vo didelis, toks didelis, kad 
priešų neskaityta. Kas kur 
kaip galėjo, taip įsibriovė- 
liams priešinosi.

I

o vis tik- 
__________ ne trūko 

įr ryžtingumo. 
Lietuviams tų brangių do
rybių užteko, ir Lietuva iš
ėjo laimėtoja.

Prasidėjus nepriklauso
mybės kovoms ir daugely 

! vietų susiorganizavus par
tizanų būreliams, kilo min
tis, kad reikia sudaryti lai- 

i svų piliečių savanoriška 
į karišką organizaciją, kuri 
būtų kariuomenei pagelbi- 
ninkė.

Vladas Putvinskis (prieš 
9 metus miręs — su būre
liu kitų veikėjų pradėjo or
ganizuoti Šaulių Sąjungą 
1919 metais. VI. Putvinskis 
ir laikomas tos Sąjungos į- 
kūrėju. Pirmiausia buvo 
pradėta jungti ir tvarkyti 
jau susiorganizavusius 
partizanų būrelius į šaulių 
būrius, ir steigti naujus 
šaulių būrius. Naujoji or
ganizacija visam krašte 
rado gyvą pritarimą. Spar
čiai visam krašte steigėsi 
šaulių būriai. Iš centro 
jiems buvo duodamos ins
trukcijos, patarimai, lite
ratūra ir ginklai. Tiesa, 
ginklų centras daug netu
rėjo, tai ir patys šaulių bū
riai savo jėgomis stengėsi 
apsiginkluoti.

Netrukus pradėjo plauk
ti gana didelės amerikiečių 
aukos Šaulių Sąjungai. A- 
merikiečiai lietuviai savo 
aukomis šią organizaciją 
jos kūrimosi laikais labai 
parėmė ir sustiprino.

Jau 1920 metais, Lietuvą

Į

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

Į

PHONE*
So. Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston 
t i < *

Brazilijos lietuvių taurė futbolo nugalėtojui. Šio
mis dienomis Kūno Kultūros Rūmai gavo iš Brazilijos 
lietuvių sporto sąjungos “Lithuania” labai gražią tau
rę futbolo nugalėtojui. Taure yra pereinama dovana 
Lietuvos futbolo pirmenybių nugalėtojui. Taurę gaus 
tas klubas, kuris tris kartus (nežiūrint eilės) laimės 
pirmenybes.

puolant lenkams Šaulių 
Sąjunga sugebėjo laikyti 
ištisus fronto barus. Šau
liai jau buvo stiprūs talki
ninkas jaunai kariuome
nei.

Praūžus nepriklausomy
bės karų audroms Šaulių 
Sąjunga neišsiskirstė, bet 
toliau organizavosi, mokė
si, ginklavosi, kad ateity, 
jeigu vėl tektų Lietuvai su 
išoriniu priešu susiremti, 
jau būtų žymiai didesnė 
pajėga.

Šaulių Sąjungos darbas 
buvo paskirstytas į dvi 
stambias dalis. Viena, šau
liai mokosi rikiuotės, ka
riškos mankštos, mokosi 
ginklą vartoti. Antra, šau
liai vykdo didelį kultūrinį, 
bei švietimo darbą. Šauliai 
pradėjo steigti chorus, or
kestrus, knygynus, kursus, 
ruošia paskaitas vaidini
mus, platina literatūrą ir 
kitomis priemonėmis vyk
do kultūrinius ir propo- 
gandinius uždavinius.

Dabar Šaulių Sąjunga, 
minėdama savo 19 metų 
sukaktuves, jau yra stam
bi kariška ir kultūriška 
pajėga. Šaulių būriai, ge
rai kariškai apmokyti ir 
apginkluoti, pilni Tėvynės 
meilės ir pasiryžimo, suda
ro didelę Nepriklausomy
bei atramą. Tai antra, sa
vanoriška Lietuvos kariuo
menė, kurios išlaikymas 
valstybei beveik nieko ne
kaštuoja.

Kas nori remti Lietuvos 
ginkluotas pajėgas, tai tu
ri neužmiršti, kad Šaulių 
Sąjunga vis dar reikalinga 
didesnio ir geresnio apgin
klavimo. Šaulių Sąjunga 
turi daug pasiryžėlių šau
lių, tačiau jai niekad nebus 
per daug ginklų ir karo 
medžiagos. O šiems daly
kams reikalingi pinigai. 
Taigi, kas negali tiesiogi- 

Iniai dalyvauti Šaulių Są

jungoje, tas visuomet gali 
ją remti bei stiprinti auko
mis. / Tšb.

Skaudi Motociklo Nelaimė
Birželio 17 d. Ukmergės 

plente Kaune motociklas 
susidūrrė su sunkvežimiu 
ir motociklu važiavusieji 
kun. J. Žemaitis ir kun. Da- 
bašinskas buvo sužeisti. 
Kun. J. Žemaitis buvę su
žeistas sunkiai ir tą pačią 
dieną Kauno valstybinėj 
ligoninėj mirė. Velionis š. 
m. birželio 11 d. tik buvo 
įšventintas kunigu ir arti
miausiu laiku rengėsi savo 
tėviškės parapijoj, Bety
galos bažnyčioj, laikyti 
primicijos Šv. Mišias. Jo 
kūnas, parvežtas į Betyga
lą ir birželio 20 d. iškilmin
gai palaidotas.

Kasa Durpes Kurui
Kiduliai, Šakių apskr. 

Praėjusią žiemą smarkiai 
varžantis dėl miško dauge
lis Kidulių valse, gyvento
jų tegavo nusipirkti kaip 
vaistų. Tad ūkininkai nori 
papildyti trūkstamą kuro 
dalį durpėmis. Dabar jau 
laukus atsėjus, kiek tik 
kas gali perka ir gamina 
miškuose kurui durpes. Vi
sose Sudargo girininkijos 
durpinėse eina nepapras
tai gyva durpių gamyba.

Tvarko Heii
Dėl numatomo medžių 

plukdymo Neriu ir Nemu
nu į Baltijos jūra, Vilniaus 
vaivadijoje pradėta regu
liuoti Nerią upės vaga, že
miau Vilniaus. Vietomis u- 
pės vaga gilinama su žem
semėmis, kurias atvežė iŠ 
Pinsko. Prie tų darbų ne
toli Vilniaus gavo darbo a- 
pie 100 bedarbių.

į Lietai Atbėgo Žydai Iš; 
„.^Vokietijos

Paskutiniu laiku Vokie
tijoj vėl prasidėjo kova 
prieš žydus, neseniai į 
Kauną atvažiavo keliolika 
žydų — Lietuvos piliečių, 
kurie nuolat gyvenę Berly
ne, Karaliaučiuje ir kituo
se miestuose.

Pabėgę iš Vokietijos žy
dai tvirtina, kad ten jiems 
neįmanoma gyventi.

Tautos Šventė Garliavoj
Garliavoj per Šv. Trejy

bės šventę buvo surengta 
Tautos ir senovės diena. 11 
valandą iškilmingos pa
maldos, per kurias grojo 
5 p.p . dūdų orkestras. Po 
pamaldų paradas. Įspūdin
gi šaulių ir pradžios moky
klų sportai, senoviški šo
kiai, plastikos dalykai ir 
kita. Buvo parodyta prieš 
didįjį karą ir 1938 metais 
ūkininkų gyvenimas, pra
ėjusių ir šių laikų darbo į- 
rankiai, įvairios mašinos, 
gyvuliai, trobos ir kaip dė
vėjo senovės žmonės. To
liau buvo pradžios mokyk
lų mokinių ir suaugusių 
choro dainos, įvairios kal
bos ir kita. Prie šios šven
tės prisidėjo visos organi
zacijos ir neorganizuota 
visuomenė. Be to, buvo at
vykę aukštų svečių iš Kau
no ir iš kitur. Ši šventė pa
liko labai gražų įspūdį.

Subačius
(Panevėžio apskr.)

DIDELIS GAISRAS
Naktį Subačiaus st. mies

tely kilo didelis gaisras. 
Sudegė p. Zivo ir Ko valdo
mas malūnas, lentpiūvė ir 
daug dirbti privežtos me
džiagos. Nuo jų užsidegė 
dar du gyvenami namai, 
kurių vienam buvo resto
ranas, o antram Lietūkio 
Panevėžio skyriaus linų 
supirkimo punktas. Nuos
tolių gali būti apie 100.000 
litų. Gaisras kilo iš malūno 
motorinės. Ankščiau mies
telio sargas, pastebėjęs ten 
šviesą, nuėjo apie tai pra
nešti, bet nuo suspausto o- 
ro bake pasigirdo didelis 
trenksmas, ir gaisras apė
mė visą malūną.

Gaisras buvo greitai lik
viduotas tik atvykus Pane
vėžio, Kupiškio ir Vabal
ninku ugniagesiams.

Reikšmingos Sukaktys
Mažeikiai. Šiemet mažei

kiškiai turi keletą istorinių 
sukakčių. Didesnės jų — 
20 metų Lietuvos nepri
klausomybės, 10 metų nuo 
pirmojo geležinkelio pro 
Mažeikius pravedimo ir 
mipsto įsikūrimo pradžios, 
33 m. nuo pirmojo lietu
viško spektaklio Mažei
kiuose.

Heregis Akmenų Skaldymo 
Specialistas

Putriai, Pasvalio valse. 
Šio kaimo gyventojas K. 
Ušvila yra visai be šviesy
bės, tačiau kai kuriuos 
darbus padaro geriau ir už 
matančius. Sakysime, jis 
labai gerai nubruka linus, 
šventadienį vienas nueina 
į bažnyčią (apie 2 km.) ir 
1.1. Be to, jau 10 metų kai 
verčiasi akmenų skaldy
mu. Šioj apylinkėj jis pla
čiai žinomas kaip geriau
sias akmenų skaldymo 
speetaM(tas.

Statys Daug Plytinių
Visoje Lietuvoje paskuti

niu laiku pagyvėjo plytinių 
statymas. Didelę plytinę 
stato Biržų s-bė. Prie Plun
gės ir Telšių taip pat iš
dygs naujos moderniškos 
plytinės. O baigiamai sta
tyti Kuršėnų plytinei maši
nos iš užsienio jau pareina. 
Plytinės pasinešusios sta
tyti visos s-bės. O vykdant 
mūrinės statybos projektą 
bus ir raginamos:

Žinios - Žinelės
— Parengiamieji darbai 

traukinių susisiek i m u i 
tarp Lietuvos ir Lenkijos 
visiškai užbaigti. Birželio 
22 d. iš Varšuvos į Kauną 
išėjęs pirmas traukinys.
— Kaune išleistas didysis 

lietuviškų knygų sistema- 
tinis katalogas (knygų są
rašas). Kataloge sutrauk
tos visos rinkoje esančios 
knygos ir perijodiniai lei
diniai. Katalogas sudaro 
didžiulę 1176 puslapių 
knygą. Kaina 7 litai.
— Varšuvoje mirusio au

šrininko poeto Ks. Vanagė
lio - Sakalausko kūnas at
vežtas į Vilnių ir palaido
tas Rasų kapuose, kur yra 
daugelio Lietuvos veikėjų 
amžinoje atilsio vieta.
— Kapitonas Andriūnas 

Prancūzijoje sunkiose joji
mo lenktynėse laimėjo pir
mąją vietą. Tai jau antras 
kap. Andriūno toks laimė
jimas. Kap. Andriūno lai
mėjimas labai išgarsino 
baltojo žirgo šalies (Lietu
vos) vardą Prancūzijos 
žirginio sporto sluoksniuo
se.
— Šaulių Sąjungos cho

ras, apie 100 dainininkų, 
sėkmingai dalvvavo Latvi
jos ir Estijos dainų šventė
se Rvgoie ir Taline.
— Vilniaus lietuvių net 

redakci jos iki šiol negauna 
laikraščių iš Nepriklauso
mos Lietuvos. Laikraščiai 
iš Kauno siunčiami, tačiau 
jie nežinia kur dingsta.
— Kaune pagrindiniai re

montuojama Vytauto Di
džiojo bažnyčia. Vyriausy
bė remonto reikalams pa
skyrė 15.000 litų ir renka
mos aukos.
— Kaune įvyko mokslinė 

geodezininkų konferenci
ja, kurioje dalyvavo Lietu
vos, Anglijos, Danijos, Es
tijos, Latvijos, Lenkijos, 
Norvegijos, Prancūzijos, 
Suomijos ir Vokietijos ge
odezininkai (žemės plotu 
paviršiaus tyrinėtojai bei 
matuotojai).

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS |
ŽODYNAS |

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A j 
i Herlito Angliškai-Lietuvišką Žodyną (Dictionary) j 
Jis turi 399 puslapius, brošiūros — minkštais po- j 
pieriniais apdarais. Kaina tik $1.75. Užsakymus j 
siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.
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— Danijos sostinėje Ko
penhagoje įvyko Baltijos 
valstybių jaunųjų ūkinin
kų ratelių atstovų konfe
rencija. Joje dalyvavo Lie- 

i tuvos, Latvijos, Estijos, 
j Suomijos, Švedijos, Nor
vegijos ir Danijos jaunųjų 
ūkininkų atstovai.
— Lenkų radiofonas pa

siūlė Lietuvos radiofonui 
kortkartėmis pertransliuo
ti vieni kitų koncertus.
— Į Lietuvą pradėjo bū

riais grįžti iš Vokietijos 
Lietuvos piliečiai žydai, 
kurie ten buvo įsigyvenę. 
Grįžusieji pasakoja, kad 
Vokietijoje jau negalima 
esą gyventi ir svetimša- 

! liams žydams.
— Rygoje rugpiūčio mėn. 

11 — 17 dienomis įvyks 
Baltijos šaudymo varžy
bos.
— Kauno grupė asmenų 

steigia draugiją, kuri rū- 
Dinsis lietuviškų tautiškų 
šokių grynumu ir jų pro- 
poganda.
— Šiemet keturių metu 

pradžios mokyklas baigė 
30,000 mokinių ir šešių 
metų mokyklas 4000 moki
nių. Visiems šias mokyk
las baigusiems mokiniams 
Nepriklausomybės sukak
tuvių atminčiai Švietimo 
Ministerija duoda dovanų 
knygą “Jaunoji Lietuva”, 
Purią parašė rašytojas — 
poetas Kazys Binkis.
— Tarp Šaulių ir Kauno 

ateinančiais metais būsiąs 
pradėtas tiesti nau jas plen
tas. Šiemet bus užbaigtas 
Dlentas tarp Kauno ir 
Klaipėdos.

Tsb.

NAUJOS KNYGOS
TIKĖJIMO SKYDAS, parašė 

kun. Juozas Židanavičius. šios 
knygos autorius gražiai išaiš
kina Kristaus mokslo pagrin
dus. Taipgi savo knygoje vy
kusiai atsako į {vairius užme
timus bei priekaištus, ši kny
ga turėtų rastis kiekvieno ka
taliko namuose. Knyga yra 
389 puslapių. Kaina tik ........ $1.00.

PRANAŠYSTĖ, scenos veikalas. 
Iš anglų kalbos vertė kun. Dr. 
Jonas Navickas, MIC. Kaina .... 25c.

DU VAINIKU, scenos veikalas— 
tragedija penkiuose veiks
muose. Parašė kun. Dr. Jonas 
Navickas, MIC. Kaina ............ 25c.

ŽYDŲ KARALIUS, drama. Ver
tė kun. Dr. Jonas Navickas, 
MIC. Kaina ...........   25c.

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI 
NUO KRYŽIAUS, parašė kun. 
Pr. Juškaitis. Knygutė gražiai 
iliustruota Kristaus Kančios 
paveikslais. Kaina .................... 25c.

SKAITYK — Rasi UŽSLĖPTĄ
TURTĄ, parašė kun. V. Kuli
kauskas, MIC. Knygutėje la
bai suprantamai išdėstyta šv. 
mišių vertė ir nurodyta jų 
klausymo būdas. Kaina ...........  20c.
Knygos gaunamos: — 

Darbininkas
366 West Broadvvay, 

So. Boston, Mass.




