
DABARTIES 
BILDESIUOS DARBININKAS
Tas, kas eina į gyvenimą 

skleisti Kristaus mokslą, o 
tai turi visi daryti, gerai 
teįrašo į savo protą ir širdį, 
kad Krikščionybė įsiveržė į 
plačiausias pasaulio šalis 
ne ilgais ir iškalbingais 
ginčais, bet žaviu pavyz
džiu tų Krikščioniškų pa
pročių, kurie buvo visiškai 
priešingi pagonių neteisy
bei ir supuvimui.

Kaip dvasios dalykų ne
paisome, kai Dievas veja
mas iš visų gyvenimo sri
čių, kai žmonės nebesirū
pina vidaus grvvenimu, ta
da kraštas doroviškai puo
la ir atrodo, kad Dieviško
ji Apvaizda blogiesiems 
leidžia daryti, ką jie nori. 
Kad ir kažin kaip ten be
būtų, turi atsirasti apašta
liška širdimi žmonių, ku
rie duotų naują toną gyve
nimui ir šaltai ir žiauriai 
aplinkumai daugiau švie
sos ir šilumos.
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Klaipėdos Riaušininkai Prisi
pažįsta Esu Svetimų 

Sukurstyti
Kaunas, liepos 29 d. — Į 

Darbo Stovyklą pasiųsti 
keli svarbesni Klaipėdos 
uosto riaušininkai prisipa
žįsta buvę svetimų sukurs
tyti ir prašo malonės.

Netoli Klaipėdos Išdegė 
50 Ha Miško

Liepos m. 9 d. kilo gais
ras Melneragės miške, tuo
jau už Klaipėdos švyturio. 
Nors gaisras buvo greit 
likviduotas, tačiau ugnis 
spėjo išnaikinti apie 50 ha 
miško.
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4,000 Darbininkų Išvažiavime
Dalyvavo Ne Tik Iš Naujos Anglijos 
Bet Ir Iš Tolimųjų Lietuvių Kolonijų
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Sekmadienį, liepos 31 d., su senai matytais giminė- 
Palangoje, Methuen-Law- mis ir pažįstamais, pasige- 
rence, Mass. įvyko LDS rėti išvažiavimo programa, 
Naujos Anglijos apskričio patyrti vieni kitų vaišingu- 
išvažiavimas “Darbininko”, mą. Tas išvažiavimas paro- 
naujos Intertype mašinos 
fondo naudai. Suvažiavo iš 
visos Naujos Anglijos lie
tuviai darbininkai ir profe- 
sijonalai. Buvo net ir iš to
limų lietuvių kolonijų, bū
tent, Philadelphia, Pa. Dr.i 
Gilis su žmona; ,iš Water- 
bury, Conn. pn._ Stulginskų 
šeima — p. Stulginskienė, 
pp. Stulginskaitės — Jad
vyga, Sofija ir Ona ir p. 
Edmundas; K. Karinaus- 
kas, p. Balanda ir kiti; iš 
New Yorko ir kitų koloni
jų. Ekspertų apskaitliavi- 
mu išvažiavime buvo virš 
keturių tūkstančių žmonių. 
Kadangi parkas didelis (90 
akerių), tai visi niekad ne- 
±Ši!.b^ Ji pasiėmus pakelius
Įrita raiaa nar-Vn namr^ tikietėlių ir juOS Sėkmingai kita puse prie parko namo, įšplatino tūkstantinėje mi-

’r °S dlen°S nioje. Tai pavyzdingi dar-
■ bininkė. Vietinių darbinin-

Išvažiavimo dalyviai la- kų ir darbininkių negaliu 
blausiai buvo užinteresuo- išvardinti, nes neturiu są- 
ti I. J. Fox kompanijos kai- rašo, bet gal tai padarys iš- 
linių paroda, kurią priren- važiavimo rengimo komisi- 
gė tos kompanijos atstovas ja. Pažymėsiu tik tiek, kad 
p. Bernardas Koraitis. Pa-visi ir visos 90 laipsnių 
rodos komentatorių buvo 
p. Ona Koraitienė. Paroda, 
buvo įdomi ir visus paten-l 
kino, ypač ponias ir pane-' 
les.

Vaikučių programa, ku
riems vadovavo p. Ivaškie- 
nė iš So. Bostono buvo tu-

dė kiek daug LDS ir “Dar
bininkas” turi rėmėjų ir 
prietelių, kiek daug žmo
nių linki, kad laikraštis 
‘ ‘Darbininkas” pasiektų 
kiekvieno lietuvio namus.

Negalima praeiti nepa
minėjus ir tų šimto ar dau
giau nuoširdžių darbi r^nkų 
ir darbininkių, kurie is pa
sišventimo darbavosi per 
visą dieną, aptarnaudami 
suvažiavusius svečius ir 
viešnias. Mokytoja Jedvy- 
ga Stulginskaitė iš Water- 
bury, atvykus su savo ma
myte, sesutėmis ir broliu
ku praleisti linksmai die.;ą 
darbininkų išvažiavime, 
neiškentė neprisidėjus dar-
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Vaizdai iš Lietuvos gimnazijų moksleivių Olimpijados, kuri įvyko Kaune, š. m. birželio 11, 12, 13, ir 14 dienomis. Moksleivių Olimpijada yra įžanga į didžiąją 
Lietuvių tautinę Olimpijadą, kuri netrukus įvyks Kaune, dalyvaujant viso pasaulio lietuviams.

Šv. Tėvas Smerkia Rasių 
Kirsinimą Italijoj

300,000 Raudonosios Armi
jos Kareivių Tolimuose 

Rytuose '

Amerikos Lietuvių Krepšinio 
Komanda Laimėjo Pirmą 

Metą
Rusų-Japonų Karas

Vatikanas, rugp. 1 d. — 
Šv. Tėvas, Popiežius Pijus 
XI griežtai pasmerkė Itali
jos diktatoriaus pastangas 
pradėti kovą prieš žydus ir 
kitus “ne-ariškus” žmones. 
Popiežius pareiškė, kad vi
si žmonės, nežiūrint kokios 
tautos, sudaro bendrą žmo
niją, vieną šeimyną Dieviš
kojo Tėvo. Italijos diktato
rius, matyt aklai seka Vo
kietiją. Bet Mussolini ir 
Hitleris bevesdami kovą 
prieš rases ir Katalikų i 
Bažnyčią suklups ir žus. 
Katalikų Bažnyčios nei 
pragaro vartai nenugalės.

Kaunas, liepos 29 d., A-Londonas, Anglija, rugp.
'1 d. — London Daily Ex-
press praneša, 1__- __
muose rytuose Rusija turi , . _. m

'sutraukusi 300,000 raudo-11^0 Tautinėje Olimpi-
- nosios armiios kareiviu iš JadoJe Pirm^ vietą 27:21.nobiob arinijob Kareivių, i®lsajj;rnaą hnvn lahai <rra- s kurių apie 70,000 stovi ar- žaidimas buvo labai gra
- ti viAtnc Ann. ZUS lr ld°mUS’ kuriS SU-

d.
Tokio, Japonija, rugp. 1Į mažai amunicijos ir karo į- 
— Japonų karo žinių, rankių. Japonai atėmė iš

merikos lietuvių krepšinio1 bįuras Praneša,_ kad Man-: rusų strateginį Changku-- - chukuo parubezyje įvyko feng kalno viršūnę arti
i pasikartotini smarkūs su-Manchukuo ir Japonijosv j Toli- komanda žaidė su taip pat 

’ tvirta LFLS komanda ir

ti susikirtimo vietos. Aps- 
į kaičiuojama, kad 1500 ka
ro orlaivių stovi arti karo 

■ lauko ir laukia įsakymo; 
daugiau kaip 100 submari- 
nų ir torpedinių laivų stovi 
prie Vladivostoko.

Bombos Sprogo Teatre

traukė tūkstančius kaunie
čių ir artimesnių miestų 
gyventojų.

Japonai Įsibriovė Į Rusijos 
Teritorijų

sikirtimai rusų su japo-_ rubežiaus. 
nais. Changkufenge mūšiai 
rusai liko sumušti. Jie bėg
dami paliko 50 rusų karei
vių užmuštų ir paliko ne-

Japonai Sumušė Tris Kinie- 
karštyje dirbo labai nuo-j įj„ DjyįzĮjas
širdžiai. Garbe jiems vi- T 1
siems. LDS ir “Darbinin
kui” liks nemažai pelno.

Daug kas klausia: “Kas 
laimėjo kailinius?” Atsa
kysiu: laimėjo lietuvaitė iš - - • , o j
mašinėlę laimėjo lietuvis iš j kiniečiai sulaikė japonus 
Cambndge.,. V.ardus Pa" abejuose Yangtze upės pu- 
skelbs išvažiavimo rengi-; Smarkū| mūšfai eina 
mo komisija oficialiai kita- Kuling kalnų rezorto, 
me Darbininko numeryj. kur a nemajaį įr užsienių

Beje, reikia pažymėti ir

Shanghai, rugp. 1 d. — 
Japonijos kareiviai ver-

Hartford, Conn., rugp. 1 
d. — Proven Picture teatre 

tis keturi šimtai žmonių

Maskva, Rusija, rugp. 1 
d. — Sovietų Rusijos ofi
cialių žinių agentūra pripa
žįsta, kad rusai buvo su- 

į mušti ir japonai užėmė

mylių Rusijos teritorijos. Į 
i Rusai sako, kad smarkūs

rininga. Vaikučiai dainavo,į 
šoko lietuviškus tautinius 
šokius. Sporto programa,; 
vadovybėje p. Mykolo 
Grendelio ir Aleksandros 
Ivaškos, taip pat gerai pa- 
± T Marianapoliečių nuoširdu-
vinnta iir pasišventimą “Darbi-
Bostono L. Vyčių ratelis Iš Marianapolio
už “soft bąli” žaidimą. jReikia pažymėti, kad d tU
smakrTauSPlietau\dri^gnkdri L08 Naujos AnS“-
dienį liepos 29 d., ’nebuvo1 Jos .apskričio surengtas iš-

L IX. __ įvažiavimas “Darbininkui”

Japoiiijub Kareiviai *er- t - • uii^ bOKU, Kau auiaiKu»
ziasi gilyn j Kiangsi pro-; • J • sPoliciia j mūšiai įvyko Kazamo eze-
vinciją iš Kiukiang. Per 24 k d t f b “ro vakarinėje dalyje. Mū-į

v . .valandas japonai sumuse šiai ėjo per kelias valan-1.^aaon?^'tris kiniečių divizijas. Bet f R '

Kraujo Praliejimas 
Palestinoje

ir Tremont teatre Bostone. 
Bombos esą padarytos na
muose. Per keletą savaičių 
teatrų unijistai darbinin
kai piketavo tuos teatrus, 
bet teatrų kompanijos ga
vo teismo draudimą pikie- 
tuoti. Todėl spėlioja, kad 
streikieriai padėję bombas. 
Bet tai tik spėliojimas.

palankus to išvažiavimo 
dalyviams. Kaikurie supur
vino savo baltus batukus 
beklampodami purv yną 
prie svetainės, kur įvyko 
kailinių paroda. Ta vieta 
skyrė svetainės kalniuką 
nuo ežero pušyno, ir išrodė 
į demarkacijos liniją Vil
niaus krašte. Bet žmonės 
nepaisė, nes žino, kad tai ne 
rengėjų kaltė, T 
daug prilijo.

t praėjo sėkmingai.

Žemės Drebėjimas 
New Yorke

New York, rugp. 1 d. — 
Pereitą penktadienį New 
Yorko mieste buvo jaučia
mas stiprus žemės drėbėji-

kad tiek mas, ynač Bronxe. Gyven-
4 tojai sukilo iš miego ir dre-

Suvažiavusieji tikrai tu- bėjo iš baimės, kad nesu- 
rėjo gerą progą pasimatyti griūtų dangoraižai.

Jeruzalė, rugp. 1 d.
Prie Jordano upės vėl susi-l 
kirto žydai su arabais. Aš- 
tuonius arabus užmušė ir į 
daug jų sužeidė. Per visą 
liepos mėnesį užmušta 201 
žmogus ir sužeista 473. 
Tarp užmuštųjų yra 141 a- 
rabas ir 60 žydų ir sužeista 
303 arabai ir 170 žydų. 
Liepos mėn. įvyko 26 susi
kirtimai žydų su arabais. 
Galimas daiktas, kad žy
dai ir Palestinoj neteks 
autonomijos, ne^'.Ahglija 
nepakęs tokių pasika’rtoja- 
mų susikirtimų.

Amerikos Lietuviai Tautinė
je Sporto Olimpijadoje

das.
Stalinas susišaukė savo 

patarėjus pasitarimams 
dėl įvykių Manchukuo val
stybėje. Rusi ios diploma
tiniuose rateliuose kalba
ma, kad Stalinas ruošiąs 
griežtą protestą Japonijai, 
kuriame reikalaus, kad ja
ponai išsineštų iŠ Manchu
kuo ir Rusijos teritorijų.

Kaunas, liepos 28 dieną, 
Tautinės Olimpijados kre
pšinio turnyre pirmoji A- 
merikos lietuvių komanda, 
nugalėjusi AUŠRĄ 27:13 ir 
GRANDĮ 30:16 pateko fi
nalam Antroji Amerikos 
lietuvių komanda pralai
mėjo prieš LFLS 25:11. Fi
nale dėl aukso medalio 
penktadienį (liepos 29 <L) 
rungėsi pirmoji Amerikos 
lietuvių komanda ir LFLS. 
Kas laimėjo dar negavome 
žinių.

Suklastotais Dokumentais 
Gavo Kunigo Šventimus

“Oss. Romano” liepos

Franco Pradėjo Ofensyvą 
Katalonijos Fronte

Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos rubežius, rugp. 1 d. 
— Ispanijos nacionalistai 
pradėjo ofensyvą pietinia
me Katalonijos fronte. Na
cionalistai pasiryžo pereiti 
Ebro upę ir žygiuoti į Gan- 
desą. Radikalai-lojalistai; 
yra gerai susistiprinę ginti 
Gandesą, bet vargiai jiems 
pavyks atlaikyti naciona
listų karo jėgas. Naciona
listai pasiruošę suduoti 
radikalams tokį smūgį, 
kad jie nebegalėtų laikytis 
ir kituose frontuose.

1 
d. paskelbė, kad Ribinske 
(Rusijoje) 1912 m. gimęs 
Vladas Ereminas, lietuvis 
prašalintas iš kelių bažny
tinių kolegijų, sugebėjo su
klastotais dokumentais 
gauti kunigą šventimus ir 
kad ŠvJtevas jį degredavo, 
neduodamas jam jokios 
vilties ateityje atgauti tei
sę tapti kunigu.

Kareiviai Bombardavo 
Kiniečių Įstaigas

Lawrence, Mass., ruun. 1 
d. — Tautinės sargybos 
kareiviai ašarinėmis bom
bomis bombardavo kinie
čių naktinį klubą ir taipgi 
kiniečių skalbyklą.

Policija padarė tyrinėji
mą, ir rado kad kareiviai į- 
metė 32 draskančias ašari
nes bombas, kurias jie bu
vo pavogę iš Edward ka
reivinių, Bourne, Cape Cod. 
Vėliau keturi tautinės sar
gybos kareiviai buvo areš
tuoti.

Japonijos vadai turėjo 
! kelis susirinkimus, kuriuo
se apkalbėjo netikėtus su
sikirtimus su rusais. Korė- 

|jos armijos centro apskai
čiavimu, susikirtimu o s e 
užmušta 200 rusų kareivių 
ir rusai prarado daug karo 
įrankių ir amunicijos. Kiek 
žuvo japonų neskelbia. Mū
šiai įvyko netikėtai, nes 
Tokio ir Maskva buvo pa
reiškė, kad nesusipratimus 
išspręs taikiu būdu, bet į- 
vyko priešingai. Dabar ne- 
žine kuo tas konfliktas 
baigsis. Gali išsivystyti į 
karą.

Rusų - Japonų konfliktas 
prasidėjo po to, kada rusų 
kariuomenė įsibriovė į 
Manchukuo valstybę ir už
ėmė apie 1000 jardų Chan- 
gkufeng kalno ir pradėjo 
stiprintis. Pirmiausia rusų 
kariuomenė susikirto su 
japonų rubežiaus sargyba. 
Iš to išsivystė smarkūs 
mūšiais Šacofenge ir Čang- 
kufenge. Sovietai didžio
mis kanūolėmis taipgi 
bombardavo Kučeng.

Naujas Sklandymo Rekordas
Kaunas, liepos 29 d. lakū

nas Pyragius pasiekė nau
ją rekordą, nusklendęs be- 
motoriniu lėktuvu (sklan
dytuvu ) 180 kilometrų.

Darbininkų Metinis Seimas
Worcester, Mass., rugp. 

1 d. — Šimtai Massachu
setts Darbo Federacijos at
stovų suvažiavo į savo me
tinį seimą, kurį atidarant 
kalbą pasakė Senatorius 
Henry Cabot Lodge (res
publikonas ). Antradienį 
kalba gub. Hurley. Taipgi 
kalbės ir kiti Massachu
setts valstybės kandidatai 
į gubernatorius. Politikie
riai žino, kad jų išrinki
mas priklauso nuo darbi
ninkų. Tik gaila, kad jie 
laimėję rinkimus dažnai vi
sai pamiršta darbininkus.

Antradieni



Antradienis, Rugpiūčio 2,1938

‘vietinės žinios!
jį . ............................... —..........   p.................  j , Į

■ darbininką? 2

Wateriiuriečiai Pas Jack 
Sharkey (Žukausku)

JackShaikey—Guberaa- 
torius i

) 
Į

Paklausiau p. Jack Shar
key: Ar Tamsta nesutik
tum kandidatuoti į Massa
chusetts valstybės guber
natorius? Atsakė: “Ne, 
šiais metais aš nesutikčiau, į 
bet ką gali žinoti, ateityje, 
jeigu tik piliečiai norės, gal 
ir galėsiu kandidatuoti”. 
Jis pareiškė, kad apie lie
tuvių dalyvavimą politiko
je jau kalbėjęs su Dr. Povi
lu Jakimavičių ir kitais. Šį 
rudenį Jack Sharkey rem
siąs Saltonstall, kandidatą 
į gubernatorius.

Leistu spaudos įsakymu, 
pagal kurį yra reikalinga 
pažymėti atvirutėse, kas y- 
ra leidėjas. Dabar krimina
linė policija veda tardymą, 
kas yra tų atviručių leidė
jas.

LAIŠKŲ DĖŽUTĖ GRABORIAI

KLAIPĖDA
Pereitą šeštadienį, liepos 

30 d. iš Waterbury atvyko 
pp. Stulginskų šeima: p. 
Stulginskienė su .dukteri
mi: Jedvyga, Sofija ir Ona 
ir sūnų Edmundu • .ir p. K. 
Karinausku išpildyti Dar
bininkų Radio programą. 
Programą visi Naujos An
glijos lietuviai girdėjo ir ją 
įvertino. Po programos vi
si dalyviai sugrįžo į “Dar-; 
bininko” redakciją, o iš ten 
nuėjo į Internacional Cafe, į 
315 Broadvvay pietautų, p. j 
Stulginskienė susipažino! 
su tos valgyklos savininku 
p. B. Petruševičių ir suži
nojo, kad esą artimi para
pijiečiai iš Lietuvos.

P-lės Stulginskaitės yra 
profesionalės, p. Jadvyga 
yra mokytoja, o pp. Sofija 
ir Ona yra slaugės.

Waterburiečiai norėjo 
pasimatyti : 
kumštininkų čempionu Mass., arba “Darbininko” 
Jack Sharkey. Nuvažiavo- adm366 W. Broadvvay, 
me pas Sharkey į jo taver- So. Boston, Mass. 
ną, ir kiek palaukus atėjo 
p. Sharkey. Šių žinių rašy
tojas supažindino p. Jack 
Sharkey su Waterburie-! __ __ __  ____
čiais. Jack Sharkey pasi- neįg Alena Meškauskaitė, į 
sveikino su visais ir kalbe- gyv. 85 Pieasant St., ui cnoras 1SVVK( 
jo daugiausia lietuviškai, Danieliaus F. Callaghan. “J* įį, 
ypač su p. Stulginskiene. p. Liudijo Pranas Darbury ir S.,, ’ ’
Jack Sharkey sj rudenį za- prans TurkOnvtė ,l U * llet.uvl.ų kolomJas' Liepos 31 a;iškilmingai I piinrSpūdlV^Tenosios ■ 
įflbeh savotauUeciamsa- apsivedė Jona? P. Gricių-IlSuvS^ sostinipSun? i 

nas su Ona J. Januleviciū- Sekmadienį (liepos 31 d.).! 
te gyv. 26 Mercer St. Liu- pįrmyn choras išvyksta į 

i dvtojais uzsirase jaunojo a 
.brolis Ppfrns ir innnnsins!

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Ir Lenkai Statytis 
Laiyus Klaipėdoje

Lenkų spauda rašo, kad 
viena lenkų laivininkystės 
bendrovė veda derybas su 
Lindenau laivų statybos 
bendrove dėl dviejų kelei
vinių laivų statybos. Len
kai nori sakytus laivus pa
sistatydinti Klaipėdoje.

PAMETĖ LAIKRODĖLI

pie politiką.

atstovas susidomėjo dėira- 
čių prekyba Lietuvoje. Ta 
firma, turinti užsienyje

------------- -----------------------------------

VVi GSvVięiuS ll JuRUS 
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

2S4 W. Broadwayz
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia S637.

ĮSEATLE, WASH. —
J. M.
Kun. Kaz. Urbonavičius
Malonus Tėveli:

Sveikinu iš tolimo Seatt- 
lio miesto. Šis, miestas 
gan moderniškas ir įspū
dingas. Gatvės plačios ir 
švarios. Matosi nemažai 
didelių mūrų. Gyventojų 
šiame mieste yra apie 425, 
000. Vyrai daugiausia dir
ba giriose, lentpiovyklose 
arba prie laivų. Jūros pri
eina prie Seattlio taip, kaip 
Bostonas.

Vakar po pietų su vadu 
lipome 6500 pėdų į Mt. Ra- 
nier. Pradėjome kopti aug- 
štyn — augštyn... Kolei at
sisėdome seneliui Mt. Ra- 
njer ant baltos galvos. Pra
dėjome lipti 2 vai. ir kada 
užlipome buvo 4.30 p. m. 
Žemai stovėdami ir pakėlę 
galvas manėme, kad ant 
kalno viršūnės mažai snie
go — bet užlipę pamatėme 
kitą dalyką. Vietomis tų 
mažų plotelių sniego aki
mi negali užmatyti. Vieto
mis sniegas suvarytas į 
300 — 400 pėdų augštumo 
sieną. Turėdami tam tik
rus batus (po padais daug 
atsikišusių bukų vinių) ga
lėjome pamažu žengti iš 
vietos į vietą. Viena ranka 
laikai virvę, o kita kabini 
sniegą ir ledą su tam tikru 
kirveliu. Nežiūrint, kad ko-į 
jos ir šiądieną dar sunkios 
ir švininės, ir kad reikėjo 
tiek daug prakaito ir įtem
pimo įdėti belipant, bet 
šiuo momentu reikia už
miršti visus pergyventus 
nesmagumus ir dalytis 
vien įspūdžiais ir gražu
mais, kurie viešpatauja 
taip aukštai, arti prie dan
gaus krūtinės.

Senas jau laikas kaip čia 
lijo. Girios begalo rausvos 
— daugely vietų girios de
ga; dienos metu sunku, 
matyti kalnus, nes vieto
mis dūmai taip tiršti, kad 
reikia kosėti.

Šeštadienį, 9 vai. iš ryto 
laivu leisimės į gražiąją A- 
laską. Tenai sakoma yra 
gan daug aukso (manau A- 
laskiečiai mokės greičiau 
mano auksą atimti, pirm 
negu aš mokėsiu jų suras
ti).

Iki pasimatymo,
Dėdė Anufras.

Te}. ŠOU Boston 1437

Joseph W. Casper 
(Kasperas)

LIETUVIS GRABORIUS lr 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broad way, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 3960.
Sakalu Wfc 
ČekoslovakijojAthens, Graikija, rugp. 1

d. — Grete saloj, Canea dviračių fabriką, nori Lie- 
provincijoj įvyko ginkluo-, tuvoje steigti akcinę ben- 
tas valstiečių sukilimas, drovę ir atidaryti dviračių 
Vyriausybė pasiuntė 7 tūk-' fabriką Kaune arba Klai- 
stančius kareivių ir jurei-1 pėdoje. Dabar ta firma da- 
vių malšinti sukilėlius. ■ ro apskaičiavimus, ir po to' 
Crete saloj paskelbtas karo padarys galutiną išvadą, 

I stovis. Sukilėliai buvo už- ar apsimoka Lietuvoje stei-
. . ...... ... gti dviračių fabriką,vykę kareiviai ir jūreiviai _____ /

LDS N. A. Apskričio išva
žiavime, sekmadienį, liepos 
31 d., 1938 m., Palangos 
Parke, pametė moterišką _______  _
auksinį laikrodėlį. Jei kas ėmę Canea miestą, bet at-' 
rado, prašome pranešti

su buvusiu kun. Pr. Jurui, Lawrence, miestą atsiėmė. Crete sala
Y —___ 2__— XV . •turi apie 4 0,000 gyventojų.

ŠLIUBAI—
Liepos 30 d., ištekėjo pa-

Amerikos Lietuvių Pirmyn 
Choras Vilniuje

Jaudinanti Motinos Kova Su 
Krokodilu

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

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

(pagal sutartį)

'Jo***-

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D. 
(REP5YS)

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

278 HARVARD STREET,
Kampas Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

ŪKININKŲ TURGAI ATVIRAME ORE
Antradienį, Rugpiūčio 2 d., Marcella St., Roxbury, Mass 
Trečiadienį, Rugpiūčio 3d ., Centrai Sq., East Boston, Mass. 
Ketvirtadienį, Rugpiūčio 4 , Thomas Park, So. Boston, Mass. 
šeštadienį, Rugpiūčio 6 d., Wintrop Sq., Charlestown, Mass.

Šie Turgai bus atdari nuo 7 vai. ryte iki 1:30 vai. po 

pietų. Atvažiuokite kas savaitę ir nusipirkite šviežius pro
duktus tiesiog nuo ūkininkų. (29-2)

se- 
or- 
są-

Kaunas, liepos 28 dieną— 
ų Amerikos lietuvių Pirmyn 

j choras išvyko į Vilnių kon- 
lenkams ne

viešo koncerto, o jau

nas su Ona J. Janulevičiū-

■ brolis Petras ir jaunosios 
sesuo Alena.

/ _______________________________

PRIRENGIAMAS 
BANKIETAS

Svetimi Žmonės Nori Steigti 
Lietuvoj Dviračių Fabrikų
Vienos užsienio firmos

vie-Į
Sv. parapijos salėje 492 E. 7th

Praeitą sekmadienį,
tiniai kunigai, pranešė, ^,..r—---------—j--------------------- —

Petro So. Bostono lietuvių St-, So. Boston, Mass., tre- 
bažnyčioje, parapijiečiams čiadienį, rugp. 3 d., 7:30 va- 
malonią žinią, kad Lietu- landą vakare, 
vos Dukterų draugija ir ki
ti prieteliai rengia kun. Pr. 
Aukštikalniui, S. J. išleis
tuvių bankietą. 7” 
patarė visiems gausiai su
sirinkti ir tuomi išleisti, 
pagerbti ir pagelbėti south- 
bostoniečių ] 
Tėvas Aukštikalnis rugp.
10 d., išplaukia Lietuvon 
pora metų pagyventi. Jo 
viešos išleistuvės įvyksta

ATOSTOGOSE

Kunigai Dr. J. L. Pašakarnis
• • V • • V V •

Čekoslovakijoje yra 
nai gyvuojanti sporto 
ganizacija, vadinama 
kalais, kuri rūpinasi išug
dyti sveiką kūną, stiprią 
dvasią ir aukštą valstybin
gumą. Kas šešeri metai sa
kalai suskrisdavo ir iškil
mingai praleisdavo laiką. 
Šiais metais sakalų organi
zacijos nariai suskrido į 
Pragą paminėti savo dvide
šimties metų Nepriklauso
mybės sukaktį. Tai yra 
gausi organizacija kuri a- 
pima ne tik jaunuolius, bet 
ir vaikus ir senius. Ši orga
nizacija turi 750.000 narių.

Didžiausių iškilmių pra
džia buvo liepos m. 3 d. ir 
iškilmingas paradas liepos 
6 d.

Atskiruose sporto prati
muose 30.000 vyrų dalyva
vo, o moterų 18.000.

Didžiulėje eisenoje daly
vavo uniformuotų 74.000 
sakalų. Eisena tęsės 5 vai.

Katalikai turi dar savo 
r sporto organizacijas, ku
riose stiprina, lavina savo 
kūną, kad jis būtų paklus
nus dvasiai. Katalikai daly
vauja, be to, ir sakalų spor
to organizacijoje.

i
I

i
Tas įvykis buvo šiomis 

dienomis Pietų Afrikoj. 
Kažkokia negrė mazgojusi 
prie vienos upės skalbinius. 
Šalia upės pakraštyje ji 
buvo pasidėjusi savo mažą 
vaiką. Po kurio laiko moti
na staiga išgirdusi savo 
vaiko verksmą. Pažiūrėjusi 
motina pamačiusi šiurpų 
reginį: jos vaiką tempėsi 
pagrobęs krokodilas.

Klykdama iš išgąsčio mo
tina metėsi į krokodilą, no
rėdama iš io atsiimti savo 
vaiką. Motina sugriebė 
krokodilui už uodegos. 
Šliužas stipriai smogęs su 
savo uodega ir motiną par- 
metęs ant žemės. Nepai
sant visų pastangų moti
nai nepavykb krokodilo su
laikyti už uodegos. Tada 
kilnaširdė motina, pastebė
jusi, kad krokodilas jau y- 
ra visai arti vandens, užli
pusi ant jo nugaros. Išgąs- 

, dintasis žvėris tada atvė-
; su 

savo šeimyna išvažiavo a- 
tostogų į Cape Cod. Sugrįš 
į ofisą rugp. 8 dieną. Ofi- ręs savo žiaunas ir pama-

Klaipėda, liepos 28 dieną,
- Paskutinį Klaipėdos 

Krašto Seimelio posėdį 
vokietininkai vėl panaudo
jo agitacijai, kad Klaipė-

±‘°“ d°s Krašte būtų panaikintajo pagelbininkė patarnaus 
reikalui esant.

KRIKŠTAI

I

I

Tel. SOUth Boston 0815

D. A. Zaletskas
GRABORIUS-BALSAMUOTOJ AS 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Funeral Home ir Res.

564 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Notary Public

James B. Cotter
GRABORIUS

12 Freeman St.,
STOUGHTON, MASS.

Biznio Tel. 236-W
Namų Tel. 236-R

Juozas M. DHis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies 
ainius ir sidabrinius daiktus.

i

auk-

♦

ATIDAROMI!
Liepos 30 d., tapo pakrik

štyta duktė Andriaus-Onos 
(Tenterytės) Tauragų var
dais Florencija - Ona. Kū
mai buvo Stasys Tenteris 
ir Stanislovas Čibauskaitė.

Liepos 31 d., tapo pakrik
štytas Tarnas - Albertas 
sūnus Mykolo - Amelijos 
Domulevičių. Kūmais buvo 
Jonas Cūnus ir Stanislava 
Kavaliauskaitė.

siemusi savo sužeistąjį vai- Saugumo Policija ir karo 
ką ir nubėgusi namo. Gali- stovis.
ma įsivaizduoti motinos _________

Latvių Rusų Pisieny Sulaiky- 
tas Uetuvos Pilietisišgelbėti beyeik iš beviltiš

kos padėties savo mylimą 
vaiką.

Klaioeda

Nuo Karščio Mirė 18

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY 
So. Boston, Mass.

prieinamiauaiomis kai 
sieninį popierą, dar- 
Mes esame Venetion 
agentai, parduodame

Parduodame 
nomis maliavą, 
zams įrankius. 
Blinds fabriko
langams uždengti sietelius — screens 
langams užlaidas visokių rūiių. Palau
kite mus apskaitliavimui. Nieko ne- 
Akaitome už apskaitliavimą ir įdėjimą, 
nežiūrint kaip toli ir neatsižvelgiant ar 
bus didelis ar mažas užsakymas.

Mes specializuojamas Venetion Blinds 
dėl profesionalų ofisų. Venetion Blinds 
yra nebrangios ir labai gražiai atrodo

Pereitos savaitės pabai
goje trylika žmonių prigė
rė, o kiti penki žuvo auto
mobilių nelaimėse. Sekma
dienį, liepos 31 d. Massa- 
chusetts valstybėje keliai 
buvo užsigrūdę automobi
liais.

Paieškomi

B

BMVERSITY tURDWARE CO.
1079 Cambridge St, Cambridge, Mass.

Tel. TRO - 9263
" Savininkai; J. Snapkauskas ir N. Baiendale

Morta, Ieva ir Stanislovas 
JAKUBAUSKAI, Lauryno 
arba Raulo Jakubausko ir 
Mortos Senutaitės vaikai. 
Jiems priklauso dalis jų 
mirusio dėdės Jono Jaku
bausko palikimų. Ieškomi 
asmenys arba apie^oš ži
nanti, prašomi * atšmepti į 
Lietuvos GenėrtdiM| Kon
sulatą, 16 West 75 Street, 
New York, N. Y.

Kodėl Konfiskavo A. A. 
Petro Kontauto Atvirutes
3 krim. auton. policijos 

valdininkai perėjo Klaipė
dos lietuviškus knygynus 
ir konfiskavo žuvusio Pet
ro Kontauto atminimui iš
leistas atvirutes. Atvirutė
se yra juodais rėmeliais 
Petro Kontauto atvaizdas 
ir toks parašas: A. a. santa- 
rietis Petras Kontautas 
1938 m. birželio 28 d. vo
kietininkų sukeltose riau
šėse tragiškąi žuvęs nuo 
autonominio policininko 
paleistos kulkos. Tebūna 
Tau lengva tėvynės žemelė, 
dėl kurios Tu žuvai. Per 
amžius minės Tave lietu
viai’". Konfiskavo Spaudos 
Fonde 78 atvirutes, Karve
lio ir Ko. — 34 atv. įr “San
doros” knygyne 53 atv. Pa
siteiravus kriminalinėje 
polio joje apie konfiskavi
mo priežastis paaiškino, 
kad, rašo Vakarai, atviru
tės konfiskuotos 1874 m. j 
gegužės 7 d. Vokietijoje iš-1

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

I
i

ko į Latviją ir iš ten nele-1 
galiai norėjo pereiti į So
vietų Rusiją. Pabėgėlis lai
komas Rezeknės kalėjime

Latvijos pasienio sargy
ba prie Sovietų sienos su
laikė Lietuvos išeivį Anta
ną Daugėlą, 18 metų, iš 
Telšių. Jis nelegaliai atvy- Daroma kvota.

• V

Cunard White Star Linijos laivai 
perplaukia Atlanta kiekviena 

savaite

•■VALIUOJU 

LIETUVĄ”

"IR A« VAŽIUOJU! VAŽIUOKIM VIENA 
IS CUNARD VVHITE STAR LINIJOS 

EKSKURSIJŲ”.

“P—i

QUEEN MARY
----------------pasaulio naujausias laivas

Ir kiti panašiai žymūs Cunard White Star laivai

Parduodu Overglobe ir kitų iidir- 
byščių čeverykus: vyrams, 

moterims ir vaikams.

BERENGSIĄ MUITANU BRITANMK GEMGK
* SPECIALE EKSKURSIJA

Amer. Liet. Laivakorčių Agentų Sągos Ekskursija
Aquitania—Uepos-July U

Ar norite tlnoti, kaip galima gimines atvežti K Lietuvos? 
Atsiųskite laiške- prašydami “Prapald •ooktet”. Gausite vertuli 

l aiškesnių informacijų ir rszarvacijų reikalais kreipki*** i

Stįaįkelia, 233 Pleamat St.. Gardner. Mase.
A. K. Neviackiu*. 1122 Wsahin<ton St.. Norvood. Mm 

. Amerikos Lietuvis. 14 Venos 8t . Worceeter. Mass.
T>ARRTNTNKAS. 366 Rrondvay. South Boston. Mass.

CUNARD WHITE STAR

Peched Shee Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadway, So. Boston

fcler's Bestai St. Garage 
ir Gasoline Statlen

119 Boston St., 
DORCHESTER 

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trakus.
Peter Pilvinis, Sav.
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Ir Arkliai Turės Pasus
Paskutiniais la i k a i s 

smarkiai padidėjo arklių 
vagystės. Krim. policija 
išdirbo naują būdą kovai 
su arkliavaggiais. Vidaus 
reikalų ministerijai prista
tytas projektas. Tuo pro
jektu visi Lietuvos arkliai 
turėtų gauti tam tikrus 
pasus. Pasus išdavinėtų 
valsčių ir apskr. valdybos. 
Tuo būdu vogtieji arkliai 
būsų sunku parduoti. Ma
noma, kad šis projektas 
bus priimtas ir arkliai gaus 
savo pasus.

Vėl Plečiasi Lietuvos - Vo
kieti jos Prekyba

Apie trejus metus tru
kęs tarp lietuvos ir Vokie
tijos ekonominis karas pa
sibaigė 1936 metais. Tą lai
ką nebuvo beveik jokių 
prekybinių ryšių tarp šių 
valstybių. Per tą laiką Lie
tuvai teko susirasti naujų 
rinkų, kurios galėtų atsto
ti plačią vokiečių rinką. 
Tiesa, Vokietija Lietuvą e- 
konomiškai smarkiai pas
paudė, ypač kad tas spau
dimas vyko krizės metu, 
tačiau nepalaužė. Ekono
minis karas t ačiau turėjo 
ir tą gerą pusę, kad per jį 
Lietuva išsivadavo nuo 
perdidelės ekonominės pri
klausomybės nuo vienos 
Vokietijos rinkos.

Dabar pasibaigė naujos 
ekonominės derybos su 
Vokietija. Lietuvos delega
cijos pirmininkas direkto
rius Norkaitis supažindino 
spaudą su naujuoju Lietu
vos - Vokietijos prekybiniu 
susitarimu.

1936 m. buvo sudaryta su 
Vokietija nauja prekybos 
sutartis, kurios objektas 
maždaug siekė 16% ben
dros Lietuvos prekybos su 
užsieniais apyvartos. Per 
paskutinius dvejus m ėtus 
aplamai mūsų prekybos a- 
pyvarta su užsieniais padi
dėjo, taigi dabar derantis 
su vokiečiais taip pat busi
moji apyvarta numatyta 
kiek išplėsti. Pernai preky
bos apyvarta su Vokietija; 
sudarė 16% visos mūsų už-! 
sienio prekybos apyvartos. 
Kiek galima spręsti iš da
bar turimų davinių, atro
do, kad šiemet prekyba su 
užsieniais galės padidėti a-

v •

pie 20%. Atsižvelgiant į 
tai, nustatyta ir busimoji 
apyvarta su Vokietija. Mes 
į Vokietiją įvairių prekių 
išvežame už 42,5 mil. Lt. 
prie tos sumos reikia pri
dėti apie 2,5 mil. lt., ką iš
vežame į Austriją. Tokiu 
būdu susidarys apie 45 mil. 
Lt. Jei prekybos santykiai 
su užsieniais taip eitų kaip 
lig šiol, prekybos apyvarta 
su Vokietija sudarytų apie 
18 — 20% visos šių metų 
prekybos apyvartos su už
sieniais.

Kadangi mokėjimai eina 
per clearingo sąskaitą, to
kia pat numatoma ir įveži
mo prekių iš Vokietijos 
suma. Kokių prekių iš Vo
kietijos turėsime pirkti, 
griežtai nenustatyta. Vo
kiečiai Lietuvoje pirks į- 
vairių prekių. Pieno ir gy
vulininkystės produktai 
sudarys apie 60% visos su 
jais būsimos apyvartos. 
Toliau bus išvežama javai, 
įvairios sėklos (apie 5 mil. 
lt. sumai), linai (2 mil. lt.), 
miškas (5 mil. lt.) ir kitos 
smulkesnės prekės, kaip 
šeriai, ašutai, skudurai, 
senos geležys, sėmenų alie
jus, spiritas. Visų prekių 
išvežimo pozicijos šiemet 
yra padidėjusios, išski
riant tų, kurias pernai ne
same išnaudoję.

Aplamai santykiuose su 
vokiečiais, ypač atsiskaity
mo požiūriu, sunkumų, at
rodo, nesutiksime, nes sal
do ligi šiol pas mus yra vo
kiečių naudai.

Birželio 30 d. baigės ter
minas prekybos sutarčiai 
su Austrija. Suprantama, 
ji ir nebus pratęsta, nustos 
veikusi. Už visas sąskaitas 
ligi birželio 30 d. atsiskai
toma su Vokietija. Jei bu
vo susitarta šilingais, tai 
atsiskaitoma paskutiniu 
šilingo kursu (kovo 18 d.), 
100 šilingų skaitant 112,35 
lt.

Dėl vadinamojo mažojo 
pasienio susisiekimo pre
kybos beveik niekas nepa- 

; sikeitė. Tik Vokietijos pa
sienio gyventojams vietoje 
750 gramų per savaitę bus 
leidžiama mūsų pusėje 
pirkti pilną kilogramą svie
sto vienai šeimai.

Gyvulių gabenimui palik
ta anksčiau nustatyta 
tvarka. Naujoji sutartis 
pradės veikti dabar vei-

I >
I
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Liepos 10 d. Klaipėdoje įvyko didžiulė da inų šventė, kurioje, tarp įvairių Lietuvos chorų, dalyvavo ir Čikagos liet, choras “Pirmyn”.
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kiančiai pasibaigus — nuo 
rugpiūčio 1 d.

Direktorius buvo pa
klaustas ir apie ekonomi
nes derybas su Lenkija. 
Ligi šiol esą pasikeista pro
jektais ir, jei laikas ’ leis, 
pačios derybos būsiančios 
dar liepos mėn. bet konkre
ti data ligi šiol nepaskirta. 
Su Belgija derybos baig
tos. Laukiama, kad netru
kus Lietuvos pasiuntinys 
Paryžiuje ministras Kli
mas nuvykęs į Briuselį su
tartį pasirašyti. Su belgais 
apyvartą numatoma išplės
ti.

Ruošiamasi praplėsti 
prekybos santykius su 
Prancūzija. Tuo tarpu apie 
būsimas derybas dar ne
kalbama, nes tebestudijuo- 
jami galimumai.

Reikia pasakyti, kad nors 
su Vokietija prekybos apy
varta padidinama apie 15 
mil. Lt. (o abipusė apyvar
ta padidės apie 30 mil. lt.), 
bet tuo pačiu nesumažina
ma apyvarta su kitais kra
štais, nes krašto gamyba 
kyla, atsiranda daugiau 
tinkamų eksportų ir gali
me patenkinti visus pasi
žadėjimus užsienių rinki- 
se. Tsb.

sienos pristatytų. Už su- 
gaminimą ir pristatymą 
Lietuva turėtų Sov. Rusi
jai užmokėti. Bet kadangi 
sunku apskaičiuoti, kiek 
atseitų to miško pagami
nimas ir pristatymas, gal 
daug brangiau, negu tas 
miškas vertas, tai Lietuva 
tokiomis sąlygomis ir ne
galinti miško perimti. Jei 
miškas būtų atiduodamas 
ištolimų sričių, tai tranzi
tas būtų labai brangus.

Lietuvai pačiai tą mišką 
susigaminti Sov. Sąjunga 
nesutinkanti, leisti. Tarda
masi su Sovietais Lietuva 
iškelia dar vieną galimu
mą, būtent, 60 tūkst. ha 
miško gavimo teisę pakei
sti kita vertybe, pav., pi
nigais. Jeigu Sovietai su 
tuo sutiktų, tai klausimą 
būtų galima lengvai iš
spręsti.

• v
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darbų, kuriais būtų atsta
tyta tiek dvasinė, tiek me
džiaginė Lietuvos gerovė.

Sukakčiai paminėti šven
toriuje pastatytas kryžius, 
kurį pašventino ir atitin
kamą kalbą pasakė MA ir 
VA vyr. Direktorius T. 
Paukštis. Po to bažnyčioje, 
T. Paukščio vadovaujami 
visi iškilmių dalyviai at
naujino savo krikšto pasi
žadėjimus. Kalbos ir pa
maldos buvo visiems gerai 
girdimos, nes buvo įrengti 
garsiakalbiai.

Tik Nesuvažinė jo Lenkų 
Atstovą

I

Ar Lietuva Gaus Iš Rusijos 
60,000 ha Miško?

Lietuva sutinka

BAIGIAMA STATYTI PRIS1K
BAŽNYČIA

Kaunas — Paminklinės 
, Prisikėlimo bažnyčios sta

tyba sparčiai varoma pir
myn. Šiuo laiku betonuo
jamas paskutinis bokšto 
surišimas. Ten sudedama 
daug geležies, kuri turės 
gerai sukietėti. Paskui bus 
statoma viršutinė koply- 

’ čia ir kryžius. Taigi dar 13 
metrų į viršų ir aukštis bus 
baigtas. Dabar jau visai 
baigiamas dengti lėkštus 
stogas. Juo bus galima 
vaikščioti ir pasiekti ant
rojo žemesnio bokšto ko- 

: plytelę žuvusiems dėl Lie-

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 j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMA ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUŠIŪNAS. Sav.

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

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirm. — Ona Venienė,
311 K St., Se. Boston, Mass. 

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

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

TeL Parkway 0558-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

t Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Švagždys, 
601 6th SL, So. Boston, Mass.

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

Maršalka. Jonas Zaikis,
7 Winfield SL, So. Boston, Mass.

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

Dideles Krikščionybės Su
kaktuvių Iškilmės Garliavoje

Liepos 3 d. Garliavoje į- 
vyko visos apylinkės 550 
metų Lietuvos krikšto su
kaktuvių minėjimas. Minė
jime dalyvavo visas Gar
liavos dekanatas ir kai ku
rios kaimyninės parapijos. 
A. Panemunės ir Aleksoto 
parapijos atžygiavo savo 
kunigų vadovaujamos or
ganizuotai, su bažn. ir 
draugijų vėliavomis. Abie
jose procesijose atvyko 
daugiau kaip po 200 asme
nų. Skriaudžių parapija 
suruošė važiuotą savo pa
rapijiečių ekskursiją. Vi
sus organizuotai atvyku
sius garliaviečiai, vadov. 
kun. Leono gražiai sutiko 
ir išlydėjo.

Nuo ankstaus ryto erd
vioje bažnyčioje buvo pa
maldos skirtos atskirai 
vyrams ir moterims. Per 
jas pasakė pamokslus kun. 
Dr. Brizgys ir kun. Bakys. 
Sumą laikė dekanas kun. 
Račiūnas. Per sumą pa
mokslą sakė kun. prof. 
Dambrauskas. Pamoksli
ninkas, minėdamas šias re
tas 550 m. Lietuvos krikš
to sukaktuves, priminė vi
siems susirinkusiems pa
reigą atiduoti savo duoklę 
Lietuvos sukrikščioninimo 
darbe, kaip tai yra padarę 
keletos kartų lietuvės mo
tinos, Kražių didvyriai,, di
dieji vyskupai, kaip Valan
čius ir kit. Po pamaldų 
šventoriuje kalbėjo Dr. 
Pr. Dielininkaitis. Kalbėto
jas suminėjo kai kurias 
naujas atgimstančios krik
ščionybės apraiškas ir 
kvietė visus mesti dejuo
jančią ir raudančią krikš-

Liepos m. 8 d. apie pusę 
pirmos valandos Laisvės a- ĮUy0S laisvės, 
lėja važiavo miesto savi- Nemažesnis darbas eina 
valdybės autobusas ir ---------------------------------
sunkvežimis. Tuo momen- 800 b-vių. Likusias bendro- 
tu iš Daukanto gatvės į ves sudaro daugiausia į- 
Laisvės alėją suko Lenki- vairios draugijos žemės ū- 

kio kultūros tikslais. Jų 
tarpe D. Lietuvoje 119 že
mės ūkio mašinų ir įran
kių naudojimo kooperaty
vų, ir 182 galvijų kontrolės 
rateliai. Be to, veikia dar 6 
kooperatyvų sąjungos: 1. 
Lietuvos Kooperatyvų Ta
ryba, 2. Lietūkis, 3. Pieno- 

, 4. Liet. Žemės Ū- 
Charvatas po susidūrimo, kio Smulk. šakų ir Spec. 
sustabdęs mašiną ją ap- Kultūrų Draugijų Sąjunga 
žiūrėjo ir įsitikinęs, kad Sodyba, 5. Žydų Liaudies 
didelių nuostolių nepada- Bankų Lietuvoje Sąjunga r ---- -----
i 
mašiną ir nuvažiavo. Sunk
vežimis buvo iš Kėdainių.

ATSVĘSTAKOOPERACIJOS
DIEHA

jos atstovo Lietuvai p. 
Charvato automobilis. Au
tomobiliu važiavo p. Char- 
vatas su žmona ir pakliu
vo tarp autobuso ir sunk
vežimio. Sunkvežimis su
trenkė į p. Charvato maši
nos užpakalinę dalį, maši
ną apie metrą atmetė ir 
šiek tiek ją sulenkė. P. centras,

ir viduje. Baigiami nosiniai 
rėmai langams. Šiemet jau 
sudės duris ir laikinius lan
gams stiklus. Vėliau tuos 
stiklus pakeis spalvotais 
vitražais. Be to, daroma al
torių ir suolų dispozicija. 
Netrukus dės tinką. Kartu 
atliks ir elektros instaliaci
ją. Daromi iliuminacijų ir 
elektros apšvietimo planai 
ir projektai.

Gyvas darbas eina ir raš
tinėj. Per 6 mėnesius gau
ta ir išsiųsta 2.543 įvai
riais statybos reikalais raš
tai. Į metus susidarė per 
5.000. Aukos nuolatos plau
kia.

i

ryta, niekam dėl to nepa- įr 6. Lietuvos Galvijams 
reiškęs pretenzijų įsėdo į Auginti ir Kontroliuoti Ra- v • • v • a °

• vLietuvos atstovas įgaliotas 
tartis dėl miško*. — Neži
nia, ar apsimokėtų perveži
mas.

paimti miško vertę pini
gais.

1920 metais Maskvoje 
buvo sudaryta tarp Lietu
vos ir Sov. Rusijos taikos 
sutartis, kurioje numatyta, 
kad Lietuvos atstatymo 
reikalams Sov. Rusija duo
da Lietuvai 60 tūkst. ha 
miško.

Nuo sutarties pasirašy
mo jau praėjo 18 metų, o 
tas Taikos sutarties nuos
tatas vis dar nėra įgyven
dintas. Kadangi sutarty 
nėra aiškiai apibrėžta ati
duodamo Lietuvai miško 
tvarka ir su tuo susijusios 
išlaidos, tai ligšiol tas miš
ko kiekis Lietuvai vis ne
perduodamas. Tačiau Lie
tuvos vyriausybės atstovai 
visoms progoms tą Lietu
vos pretenziją vis kėlė ir 
kelia. Dėl tos pretenzijos 
ypač susirūpinta dabar ir 
mūsų atstovas Maskvoje į- 
galiotas šiaip ar taip šį rei
kalą sutvarkyti. Sov. Są
junga sutinka taikos su
tartimi numatytą miško 
kiekį Lietuvai atiduoti, bet 
tokiu būdu, kad jie patys
perduodamą miško kiekį čionybę, o antgamtinės 
pagamintų ir prie Lietuvos malonės padedami imtis

telių Sąjunga.
Kr. kooperatyvuose šian

dien sutelkta 120.000 na
rių, 16.000.000 Lt savų lė-

šų, 80.000.000 Lt išduota 
paskolų ir 62.000.000 Lt 
surinkta indėlių.

Prekybos., kooperatyvai 
mūsų neprikl. gyvenime 
jau yra padarę apie 1 mi
lijardą 100 milijonų litų 

apyvartos.
Tad jei jie gamintojui ir 
vartotojui sutaupė tik 1%, 
tai sudaro jau 11 mil. litų, 
o jei 5%, tai — 55 mil. Lt. 
Kooperatinių pieninių dar
bo rezultatai yra tokie: nuo 
1923 m. surinkta pieno 
2.391,4 milijonai kg., paga
minta sviesto 97.5 mil. kg. 
Nuo 1924 m. iki 1938 m. 
sausio 1 d. eksportuota 99. 
661,3 tūkst. kg. sviesto už 
363.591 tūkstantį litų; iš 
to kiekio kooperatyvams 
teko 88.193,6 tūkst. kg.

Lietuvoje Kooperatyvai 
padarė Milijardinę 

apyvartą
Kaunas — Šiemet tarpt, 

kooperacijos diena Kaune 
plačiau nešvęsta. Ją tik žy
miau paminėjo provincijos' 
kooperatyvai. Kaune koo-' 
peratyvai dienos proga pa
sipuošė vėliavomis, plaka
tais ir k.

Kooperatyvų veiklą Lie
tuvoje pavaizduos šie skai
čiai:

1933 m. sausio 1 d. iš vi
so Lietuvoje būta įregis

truota 1.355 kooperatyvų, 
tarp jų D. Lietuvoje 1.258 
ir Klaipėdos krašte apie 95 
— kooperatyvų. Aktyviai 
veike D. Lietuvoje 1.094 
kooperatyvai. Tarp jų 268 
kred. kooperatyvai, 103 
miesto kr. ir 46 tarnautojų 
taupm. skol. kasos; 184 
prek. kooperatyvai (140 ž. 
ū. kooperatyvai, 32 vart. 
b-vės ir ž. ū. drausti jų); 192 
koop. pieninės. Šios trys 
grupės yra stambiausios ir 
tvirčiausios. Su Klaipėdos 
kraštu jų skaičius siekia

i

I

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra

šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai {sendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

f
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DARBININKAS
’ (THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays 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 ta 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

DARBININKAS

LIETUVIŠKI MOTYVAI LENKŲ 
LITERATŪROJE

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________$4.00
Vieną, kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ____ ________ $5.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

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

— Vilniaus Vadavimo Są
junga Tautinės Olimpija- 
dos metu įrengia Vilniaus 
kioską, kuriame bus parda
vinėjami Vilniaus klausi
mais literatūra, vaizdai, at
virukai ir kit.

Tėvai Jėzuitai
/

Kun. P. Aukštikalnis, Amerikoje gimęs ir čia besi
darbuojąs Jėzuitas, vyksta porai metų Lietuvon pagel
bėti savo Ordino broliams dirbti apaštalavimo darbą.

Jėzuitai, kaip plačiai žinoma, labai veiklūs. Svar
biausia tai, kad jie veikia sumaniai ir planingai. Jie 
specialistai mokyklų vedime. Jų įkurtoji Kaune gim
nazija viena iš geriausių visoj Lietuvoj. Ypatingai ge- 

- ra sutvarkytos techniškosios mokslo dalys: fizika, 
chemija ir tt. Turėdama tokį prestižą lietuvių tautos 
akyse, Jėzuitų gimnazija apdrausta nuo suvalstybini- 
mo, kas šiais laikais ypatingai svarbu, nes Jėzuitai 
auklėja jaunimą pačioj katalikiškiausioj dvasioj.

Siųsdami Tėvą Aukštikalnį Lietuvon, Amerikos 
Jėzuitai ištiesia brolišką ranką lietuviškajai savo Or
dino šakai. Jie tai daro su nemažu pasišventimu, nes 
Tėvas Aukštikalnis ir čia labai reikalingas. Jis uoliai 
darbavosi ir tebesidarbuoja įvairiose lietuvų parapijo
se, duodamas misijas, rekolekcijas ir šiaip atlikdamas 
visokeriausį parapijos darbą. Atsižadėdami, kad ir lai
kinai, uolaus savo nario patarnavimo, Tėvai Jėzuitai 
parodo plataus solidarumo ir tampraus vieningumo 
sąvoką. Ad majorem Dei gloriam et pietatis incremen- 
tum (didesnei Dievo garbei ir dievotumo išugdymui)— 
tas garsus Šv. Ignaco Lojolos šūkis gyvai tebeveikia 
Jėzuitų Ordine. ' K.

Buvo laikas, kada komunistai manė paimsią Ame
riką šturmu. Keletą kartų jie mėgino sukelti genera
linį streiką. Tos priemonės sėkmingumas buvo išban
dytas Rusijoj. Ten generalinis streikas atsiekė savo 
tikslą — sukėlė sėkmingą revoliuciją prieš caro val
džią. Tačiau Amerikoj jis nepavyko. Tada komunistai 
sukėlė visą eilę lokalinių bei vietinių streikų. Jie buvo 
daromi viens nuo kito atskirai, bet tuo pačiu laiku, taip 
kad Ameriką plūste užplūdo streikų epidemija. Bet ir 
ta priemonė nepavyko. Komunistai pradėjo dairytis, 
kas čia būtų per priežastis, ir netrukus priėjo išvadą, 
kad didžiausią jų nepasisekimo kliūtį sudaro katalikai 
darbininkai. Streikuot kur reikia tai jie streikuoja, 
bet barbariškų streiko vedimo būdų nepripažįsta, ly
giai kaip atmeta bedievišką propagandą, kurią bolše
vikai būtinai iškiša kiekvieno streiko proga, tarsi bū
tų kova ne prieš kapitalizmą, o prieš religiją. Tokio 
kvailo streikavimo būdo katalikai darbininkai neprisi
ima.

Susidūrę su tokia neįprasta jiems situacija, ko
munistai nebžinojo kas daryti. Pykčio ir pagiežos pa
gauti, buvo pradėję šmeižti ir pašiepti katalikus ir vi
saip iškoneveikti religiją. Tas dar pablogino jų reikalą. 
Katalikai pasiryžo atsipalaidoti nuo bet kokio santy
kiavimo su komunistais. Tada jau komunistai užėjo 
visai iš kitos pusės ir pradėjo meilintis ir laižytis prie 
katalikų. Jau, girdi, jūsų tikėjimo nebekliudysim, ti
kėkite kaip tinkami, tik priimkite ištiestąją mūsų 
ranką ir drauge su mumis stokite į kovą prieš kapita
lizmą. Tą savo ranką jau seniai jie laiko ištiestą, net 
Popiežiumi vilioja, bet nieks jų rankos nenori priimti, 
nes perdaug krauju susitepus. Bolševikų vadai jau net 
iš tvarkos išeina ir griebiasi keistų priemonių, štai jų 
vadas Browderis pagamino brošiūrą, vardu “Atsišau
kimas į katalikus”, ir tą brošiūrą bolševikų agentai 
nešioja į namus, būtinai paskambindami skambutį ir 
asmeniškai ją šeimininkams įteikdami.

Kuomet čia eina tas “ištiestos rankos ir beldimo į 
duris vajus”, komunistai Londono kongrese žada gie
doti bedievybės himną (jau jis įtraukta programon), 
Ispanijoj degina, sprogdina, išniekina bažnyčias ir žu
do katalikus, gi Rusijoj ugdo valstybinį kapitalizmą, 
kurs atėmė žmonėms visokią laisvę: ir nuosavybę tu
rėti, ir laisvai dirbti, ir net laisvai mintyti. Kaip sude
rinti tas priešginybes komunistų programoje: tiesti 
“draugišką” ranką katalikams ir drauge juos smaugti; 
kovoti su kapitalizmu Amerikoje, o Rusijoj būti vals
tybinio kapitalizmo vergais?

Komunistai tur būt mano, kad neįgudusieji politi
koj katalikų darbininkai lengvai duosis suvadžiojami. 
Bet ir čia teks jiems nusivilti. Katalikai irgi šį tą žino. 

K.

* v

Laisvė iškovota ne tam, kad kiti ją uzurpuotų, 
bet tam, kad visi laisvėje gyventų, kvėpuotų laisvu 
tėvynės oru ir patys prireikus už tą laisvę mirtų.
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Tikiu pavadinimu “War- 
szawski Dziennik Nardo- 
wy” Nr. 180, VII. 3 atspau
de straipsnį, kuriame, ra
šoma, jog Mickevičius pa
sisakęs, kad jam lietuviš
kas dangus buvęs daug 
gražesnis už Italijos pa
dangę, lietuviškų miškų 
šlamėjimas buvęs daug 
malonesnis už pietų gies
mes. Jis nuolat ilgėjęsis 
Lietuvos, į kurią jis kreip- 
davęsis šiais žodžiais: — 
“Lietuva, tėvyne mano! 
Tu esi kaip sveikata...”

Girdi, Mickevičius paži
nęs gerai ne tik Lietuvos 
gamtą, bet taip pat ir lietu
vius, jų dainas, papročius. 
(Stebuklas!)

Tik geras Lietuvos žino
vas galėjęs sukurti “Poną 
Tadą”, “Vėlines” ir lietu-; 
vių dainas, kaip pav. “Eik 
tėtušėli”.

Ne tik Mickevičius do
mėjęsis lietuviškais moty
vais. Daugelis kitų žinomų 
lenkų rašytojų ėmęsi siu
žetus iš lietuvių gyvenimo, 
sėmęsi įkvėpimo iš lietu
vių legendų, papročių ir iš 
praeities.

Labai charakteringas e- 
sąs Vinco Pol’io eilėraštis 
apie lietuvius. Jau vien iš 
turinio galima esą spręsti, 
kokių didelių simpatijų 
jautę lenkų romantikai lie
tuviams.

• v •

Toks esąs trumpas Vin
co Pol’io eilėraščio turinys: 
“Pažvelgus į lietuvį, pra
deda širdį sopėti. Norėtum 
paklausti jo, kas jam yra? 
Bet lietuvis neišplepės! Jo 
siela yra užgrūdinta. Lie
tuviai ramūs, užsidarę, 
jautrūs, kaip sakoma, vėjo 
vėtyti ir mėtyti.

Būsi su juo nuoširdus, 
tirps kaip vaškas! Bet jei 
užgausi jį, tai ir grabe ne
dovanos ir vistiek savo at
sieks! Nors lietuvių šalis 
neturtinga, bet jie, būdami 
taupūs, tinkamai gyvena. 
Be reikalo lietuvis neišmes 
pinigo rūbams, nes protin
gas ir apdairus. Namus 
tinkamai prižiūri ir “ryto
jaus diena” nuolat rūpina
si”.

Taip pat ir Senkevičius, 
— rašo toliau straipsnio 
autorius, — savo garsioje 
“Trilogijoje” labai gražiai 
atvaizdavęs lietuvių tipus. 
Lietuviškų motyvų galima 
esą rasti ne tik Kraševskio, 
Mickevičiaus, Senkevi
čiaus ir Radzevičiūtės kū
ryboje, — gausu jų esą ir

• v •

v •

• v

• v

d. įgaliojusios konstitu-' linkui, turistui buvę paro- 
cijos VI straipsnyje tebė-dyta lietuviški kryžiai, ir 
są: “Vilnius Lietuvos sos-jis buvęs pavaišintas lie
tinė”, (stambesniu šriftu tuvišku midumi. Prie de
pą brėžta). Lenkai dėl to, markacinės linijos nebuvę 
žinoma, protestuoją, ta- galima jausti, kad čionai 
čiau lietuviai siūlą šį klau- pasibaigianti Lietuva, 
simą išspręsti Haagos tri- Kaune viena jauna mergi- 
bunole. (na turistui pasakiusi: —

Todėl Vilnius — Lietuvos “Kaip būsite Vilniuje, dėl 
sostinė... Nesuklaidinamo- manęs nueikite į Gedimino 
mis širdimis ir nuostabiu kalną, ir tenai Jūs pajausi- 
ištikimumu lietuviai esą te plakant Lietuvos Širdį”, 
prisirišę atsiminimais prie 
šio miesto.

Du asmenys, Pranas De- 
lininkaitis ir Antanas Vai
čiulaitis, jaunas lietuvių 
poetas, palydėjo turistą i- 
ki demarklinijos. Vaičiu
laitis lydėjo turistą per dvi 
jo Lietuvoje buvimo die
nas, padėdamas jam su
prasti lietuvių tautodailę, 
dainas, “šventąsias” skulp-; 
turas, etc. Vaičiulaičio de-’ 
ka turistas gavęs Pažais- Į 
lio vienuolyno sode pauos
tyti neužmirštamos “rū
tos”, tautinės lietuvių gė
les, kvapo.

Toliau, vykstant Vilniaus 1938.VII.27 d.

Lietuviai, turisto palydo
vai, prie demarkacinės li
nijas pasidarę rūsčiai ty
lūs. Ir antroje tos linijos 
pusėje buvę tokie pat lau
kai ir miškai. “Ne, Lietuva 
nepasibaigia prie to vieš
kelio”, išsireiškia turistas 
savo straipsnyje.

Turistą pasitikę du lenkų 
karininkai, pasisveikinę ir 
prisistatydinę... vokiškai.

Senuoju keliu į Vilnių, 
užmigusiu prieš dvide
šimtį metų, turistas nuvy
kęs toliau su jaunosios 
merginos žodžiu.
New York City

v •

G. K.

Kaip Vyko Balsavimai Austrijoje
Paviršutiniai žiūrint į karininką. Aišku, jo liki- 

Austrijos prijungimą prie mas nepavydėtinas... Pasi- 
Vokietijos išrodo, kad bu-'taiko ir kuriozų. Vienoje 
vo visai pribrendęs reika- smogikai uždraudė pre- 
las. Tiesa, Hitleris “nusa- kiauti moterėlėms miesto

'šių taikų žinomosios lenkuivin?.” ^triją be kraujo,turgavietėse. Nuskriaustos 
I lyrikės illakovičiūtės poe- Pralle-’lm0; Pravede balsa‘ motereles susiorganizavo 
Azijoje. Girdi,. ji žavėjusis 
ne tik tolimosios praeities 
didvyriais, bet taip pat ir 
naujesnių laikų lietuvių 
herojais, kaip pav. Volde
maru, Dariu ir Girėnu.

Lietuva, — baigdamas 
rašo straipsnio autorius,— 
turėjusi didelę įtaką lenkų 
rašytojams. Pašalinus lie
tuviškus motyvus, lenkų 
literatūros vainikas netek
tų labai didelių vertingų 
niusansų.

PRANCŪZO ĮSPŪDŽIAI IŠ 
LIETUVOS

“PARIS-SOIR” 5463 Nr.Įme esą daug naujų, gražių 
VII. 4 atspaude pirmame' pastatų, tarp jų “Pienocen- 

' ”. “Maistas”, kur e-
centralizuojamas vi

sas Lietuvos karvių ir 
kiaulių maisto produktų 
perdirbimas; iš pieno ga
minamas sviestas, sūriai ir 
grietinėlė, o “Maisto” fa
brikuose, panašiai kaip Či
kagoje, įeinančios kiaulės 

' iš tvartų, o išeina kumpiai, 
bekonai ir dešrelės. Be to, 

j ir daugiau esą ko pąmaty- 
. ti Kaune. Turistas negalė
jęs ir įsivaizduoti, kad jam 
čia būsią tiek daug ko veik
ti ir pamatyti. Ankščiau, 

i būdamas Rusijos provinci
jos miestu, Kaunas netu
rėjęs aukštesnių namų, 
kaip dviejų aukštų. Dabar 
gi miesto pastatų esą tik
rai didelių.

Jei ne laimingas konflik
to išsprendimas, taip turis
tui tekę Kaune girdėti, lie
tuviai būtų susikovę su 
lenkais. Įvairios organiza
cijos ultimatumo įteikimo 
metu buvo sukilusios mo
bilizuotis ir burtis su gin
klais. Prezidentas buvęs 
prašomas atmesti lenkų ul
timatumą. Tačiau tuo pa
čiu metu anapus Nemuno 
prie Tilžės buvę pradėję 
telktis ir naciai, kurie tuo
jau būtų suėję į Klaipėdos 
karštą, kaip išvaduoto- 
jai”.

Lietuviai neatsižadėję 
savo teisių į Vilnių, sutik
dami užmegzti diplomati
nius santykius. 1938. V. 12

puslapyje Marc’o Cha-itras”. 
dourn’o kelionės įspūdžių Isąs 
pradžia, įdėdamas keletą 
Lietuvos atvaizdų.

Pačioje pirmoje laikraš
čio vietoje atspaustas Ne
muno vaizdas su plau
kiančiais sieliais. Kiek že
miau pora lietuvių jaunuo
lių, mergaitė ir vaikinas, 
sode prie savo trobos tau
tiniais drabužiais apsirė
dę.

5-me laikraščio puslapy
je turisto įspūdžiai. Pra
džioje aiškinama dvejopa 
“administracinės linijos” 
prasmė, kurią Lietuvoje e- 
są reikalinga vadinti ad
ministracine linija, o Len
kijoj — valstybės siena. 
Šitas pavadinimo skirtu
mas esąs įsidėmėtinas su
sitinkant su lenkų ir lietu-( 
vių diplomatais. Tai esą di
plomatinės kalbos subtilu-' 
mai.

Kauno stotyje prancū
zas turistas buvęs labai, 
maloniai sutiktas, kas pa-' 
rodą, koks yra populiarus 
Prancūzijos vardas Lietu
voje.

Kaunas, pagal lietuvių a- 
pibūdinimą, esąs vadina
mas “laikinąja sostine”. 
Ta formulė esanti kartoja
ma visuose vietas lietuvių 
laikraščiuose, kiekviename 
politinio pobūdžio pasikal
bėjime.

Kaunas turistui atrodęs 
nepalyginamai išaugęs; ja-

vimą, ir austrai pasisakė ir suruošė Vienos gatvėse 
už prijungimą beveik “100 savotišką demonstraciją, 
nuošimčių”. Bet apie įvy- Išsivertusios tuščias pini- 
kusius “balsavimus”, da- ginęs, jos vaikščiojo gat- 
bartinę nuotaiką Austrijo- vėmis ir šaukė: “Mes dėko
je, katalikų padėtį XX Am- jame ruemrerui už tai, kad 

jžiaus bendradarbis paduo- likome su tuščiomis pinigi- 
da įdomių žinių, kurias čia nėmis”. Žinoma, moterims 
sutrumpinę talpiname. i malšinti buvo pasiųsta po- 

Rašo: ilicija ir smogikai. Įvyko
— O kaip vyko anšliuso gana savotiška kova, per

balsavimas? Nejaugi aus- kurią vienas policininkas 
trai iš tikrųjų balsavo už iš moterų rankų ištrūko be 
anšliusą? idrabužių.
— Taip. Bet _. i — Kokia dabar Austrijo-

nebalsuoti negalėjo, nes je katalikų padėtis? 
nacionalistai sudarė tokias Labai bloga. Kryžius vi- 
mažas balsavimų apylin- sur persekiojamas. Žinote, 
kės, kad išsisukti nuo bal- kad Tirolis buvo pasipuo- 
savimų jokiu būdu nebuvo §ęS gražiais meniško darbo 
galima, kadangi beveik kryžiais. Dabar tie kryžiai 
kiekvieną nebalsavusį jie, naikinami, deginami. Vie- 
galėjo susekti. Už ką bal- noje vietoje smogikai nu- 
suoti taip pat buvo įsakyta, kirto labai gražų kryžių, 
Visur buvo brukamos kor- tačiau tikintieji pasistatė
teles su “ja”, kai tuo tarpu 
kortelės su “nein” buvo pa
dėtos nuošaliai, kaip pa
vyzdys, kad jomis balsavi
mui naudotis... nereikia, 
Jų įsigyti ir norint buvo 
beveik neįmanoma. Bal
suotojus smogikai “įtikinė
jo”, kad balsavimas nėra 
joks plebiscitas, bet tik pa
dėka Hitleriui už... Austri
jos prijungimą prie Vokie
tijos.

— Kokia dabar nuotaika 
Austrijoje?

— Labai bloga. Jei dabar 
leistų laisvai balsuoti, tai 
už prisijungimą balsuotų 
tik labai menkas skaičius 
— jaunimas, bet ir tai tik 
jo dalis. Pagaliau kokia ga-

kitą. Bet smogikai grasi
na, kad ir naująjį kryžių 
ištiks tas pats likimas. Šie
met nacionalistai uždrau
dė Dievo Kūno šventę švęs
ti su religinėmis eitynėmis. 
Tikintiesiems visokiais bū
dais trukdoma eiti į pamal
das. Kadangi visas jauni
mas yra “organizuotas”, 
tai šventomis dienomis pa
maldų metu jis varomas 
prievarta į gatves ir čia su 
karingomis dainomis para
duoja. Per visas pamaldas 
užimtas paradavimu, tai į 
bažnyčią eiti negali. Užuot 
meldęsi, jie turi gatvėse 
dainuoti prieš kitas tautas 
nukreiptas dainas. Dažnai 

___ _________  ' galima girdėti dainuojant 
Ii būti nuotaika, jei tūks-;^ar^^^ dainą, kuria reika- 
tančiai žmonių sugrūsti į lauJa J® Lietuvos atimti 
kalėjimus. Patys austrai y- Klaipėdą-Katalikai suimi- 
ra visiškai bejėgiai. Jau ne- jami-Tirolis jau keli 
kalbant apie kariuomenę, Šimtmečiai visada švęsda-
kuriai vadovauja veik vie
ni vokiečių karininkai, 
skautams austrams vado
vauti taip pat primesti vo
kiečiai.

Kareiviai austrai, supra
tę savo krašto ir savo pa
čių tragediją, vienur kitur 
mėgina priešintis vokie
čiams karininkams. Būna 
ir aštrių konfliktų. Vienoje 
įguloje austras kareivis 
pratimų metu 
vo viršininką

sumušė sa- 
Vokietijos

jos, kaimiečiai ant kalnų 
viršūnių sukurdavo laužus, 
įtaisydavo iliuminuotus 
kryžius ir pan. Šiemet vo
kiečiai visa tai uždraudė. 
Tačiau Tirolio ūkininkai 
slapta pastatė kryžius ir 
sukūrė laužus. Žinoma, po
licija ir smogikai “nusikal
tėlius” tuojaus suseskė ir 
juos skaudžiai išplakę, o 
vietos katalikų vadą įkišo 
į kalėjimą. Katalikų kuni
gus taip pat persekioja. Ga 
tvėse sutikę dvasininką į 
pat veidą jam rėkia “Heil 
Hitler”, naktimis šalia vie
nuolynų ar šiaip namų, ku
riuose gyvena kunigai, 
stengiasi įvairiais būdais 
kelti triukšmą, kad tuo bū
du trukdytų ilsėtis. Kai 
kartą vieno vienuolyno vir
šininkas kreipėsi į smogi
kų vadovybę ir paprašė ne
trukdyti ilsėtis, smogikai 
liovėsi triukšmavę, tačiau 
jie “kompensavosi” kitu 
būdu: į vienuolynų langus 
paleido galingų prožekto
rių šviesas. Prieš sakyda
mas, pamokslą kiekvienas 
kunigas jį pirma turi pasi
rašyti ir patiekti adminis
tracijos organų cenzūrai. 
Be to, kiekvienoje bažny
čioje smogikai turi savo 
stenografą, kuris stenogra
fuoja pamaldų ir pamokslų 
tekstus. Jei per pamokslą 
kunigas pasakytų ne tą, ką 
buvo įteikęs cenzūrai raš
tu, jis tuojau būtų suimtas 
ir baudžiamas.
— Kaipgi į tai reaguoja 

tikintieji ?
— Sunku kas nors pada

ryti. Tačiau reikia pripa
žinti, kad tikinčiųjų tarpe 
auga stipri reakcija prieš 
persekiojimus. Dabar jau 
gatvėje susitikę vienas ki
tą tikintieji sveikina pagal 
seną paprotį “Sei gegru- 
esst Jėzus Christus”. “Heil 
Hitler”, kuris buvo labai į- 
ėjęs į madą, dabar smar
kiai nyksta. Austrai susi
pranta tik, deja, per vėlai. 
Lenda vargšai į katakom
bas, kaip tai buvo pirmai
siais Krikščionybės am
žiais Romos imperijoje. 
Ruošiamos slėptuvės, or
ganizuojami patikimų 
žmonių būreliai, kurie ryž
tasi, žūt būt, išsaugoti gy
vą tikėjimą.
— Kaip austrai reaguoja 

į savo pirmo kardinolo I- 
nitzerio pasielgimą?
— Kodėl jis taip pasielgė, 

nieks neįstengia suprasti. 
Initzeris tačiau neteko sa
vo populerumo. Jei kur pa
sirodo viešai, žmonės su
tinka švilpimais ir nukreip
tais prieš jį ir nacionalizmą 
šūkiais.
— Kokios gi Austrijos a- 

teities perspektyvos?
— Liūdnos. Man rodos, 

kad Austrija virs nuolati
nės ir atkaklios kovos už 
savo teises arena,'— baigė 
pasikalbėjimą ilgiau Aus
trijoje gyvenąs asmuo su 
mūsų keliaujančiu kores
pondentu.

vo labai iškilmingai Šv. 
Jėzaus Širdies šventę: bū
davo iškilmingos procesi-

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

“MOTINĖLĖS” DRAUGIJOS 
SEIMAS

Remiantis konstitucijos § 19 kviečiu visuotiną 
“Motinėlės” Dr-jos Seimą kartu su Kunigų Vienybės 
Seimu šiais metais rugpjūčio 25 d. 2 vai. po pietų Ho- 
tel New Yorker.

Kun. Dr. J. B. Končius,
Dr-jos Pirmininkas.



Antradienis, Rugpiūčio 2,1938

karo auka buvo kareivis a. a. Povilas Lukšys, Siurvi- 
liškio “Pavasario” kuopos narys, žuvęs apie 20 kilo
metrų nuo savo tėviškės.

Nors kovos ėjo ir jose labai daug pavasarininkų 
dalyvavo, bet ir organizacija stiprėjo, gausėjo ir pa
sireiškė plačiai įvairiais kultūriniais darbais. Jau 1919 
m. rugsėjo 12 ir 13 d. įvyko pirmoji vieša pavasarinin
kų konferencija, kurioje dalyvavo delegatai iš 85 kuo
pų. Nuo šio laiko pradėjo visas pavasarininkų veiki
mas eiti sistematingai pirmyn, o organizacija sparčiais 
žingsniais žengti. 1920 m. rugsėjo 3 ir 4 d. Kaune įvy
ko antroji nepriklausomoje Lietuvoje pavasarininkų 
konferencija, kurioje dalyvavo delegatai iš 125 kuopų.

Kai baigėsi Lietuvos karai su bolševikais, bermon
tininkais ir lenkais, tai kultūros darbui susidarė geres
nės sąlygos ir “Pavasario” sąjunga pradėjo labiau plės
tis ir daugiau darbų nudirbti. Jau 1921 m. birželio 21— 
23 d. Kaune trečioje nepriklausomoje Lietuvoje kon
ferencijoje dalyvavo delegatai iš 213 kuopų, o narių 
sąjungoje buvo 23.000. Faktiškai ši konferencija buvo 
10 metų jubiliejinis kongresas ir tuo titulu ta konfe
rencija praėjo. Šiame entuziastingame kongrese daly
vavo ir Amerikos lietuvių katalikų atstovai p. Zujus ir 
p. Gudas. Nors buvo ir ankščiau kilusi mintis sąjungą 
padalyti rajonais, bet tik dabar jie pasireiškė ir jų bu
vo 20. Rajonai būdami arčiau kuopų daug padėjo joms 
veikime. 1922 m. rugpiūčio 18 ir 19 d. ketvirtoji “Pava
sario” sąjungos konferencijoje išrinko pirmininku pro- 

į fesorių daktarą J. Eretą, kuris sąjungos gyvenime 
daug naujo įnešė ir ji pradėjo naujesniais metodais 
veikti. Dabar pažymėtina, kad kuopose įsikūrė eucha- 
ristininkų, blaivininkų, visuomenininkų, meno, moks- 

į lo, muzikos, spaudos ir kitos sekcijos. 1923 m. kovo 6 
d. centro valdyba įregistravo trysšimtąją Gaurės kuo
pą. 1923 m. rugsėjo 14 —16 d. konferencijoje be plenu
mo posėdžių buvo ir sekcijų posėdžiai. Konferencijos 
metu buvo ir pirmoji sporto šventė bei vieša pavasari
ninkų eisena su vėliavomis, orkestru, chorais. Ši pir
moji vieša pavasarininkų manifestacija paliko gilų į- 
spūdį tiek jos dalyviams, tiek žiūrovams, kurie tą eise
ną matė. Po konferencijos centro valdyba sumaniai

Kaip jau žinome pirmoji katalikų jaunimo organi
zacija buvo ateitininkai įsikurusi 1911 metų pradžioje. 
Tais pat metais gegužės mėn. įsikuria Kaune Lietuvių 
Katalikų Mokytojų sąjunga. Ji taip pat veikė slapta ir 
nelegaliai. Pastarosios sąjungos dėka pradėta rūpin
tis ir kaimo jaunimą suorganizuoti. Sąjungos įstatuo
se buvo paragrafas sakąs — nešti mokslą, sutinkantį 
su tikėjimu ir dora organizuojant sodžiaus jaunimą. 
Dėl to 1912 metais gegužės mėn. 10 d. išėjo pirmasis 
numeris laikraščio “Pavasaris”, kuris sudarė pavasa
rininkų pradžią. Kas skaitė “Pavasarį”, tą kiti vadino 
pavasarininku, o kur buvo didesnis būrelis šio laikraš
čio skaitytojų, ten jie pradėjo sudaryti pavasarininkų 
būrelius, ratelius ir kuopas. Rusai labai persekiojo lie
tuvių judėjimą, dėl to pavasarininkų veikimas buvo 
grieštai slaptas jos atžvilgiu, bet, kaip sako dabartinis 
“Pavasario” Federacijos vadas Dr. J. Leimonas, “pava
sariškos saulės spindulys žiaurios vergijos sukausty
tam Lietuvos gyvenimui”. Iš karto tie “Pavasario” 
skaitytojų būreliai susieidavo pasitarti, pasikalbėti, 
bet vėliau, neatsižvelgiant į gręsiantį pavojų ir sunku
mus, sumanyta centralizuoti veikimą ir dėl to 1914 me
tų vasario 24 d. Kaune įvyko pirmoji slapta pavasari
ninkų konferencija. Tai buvo labai didelis įvykis Lie
tuvos gyvenime, nes joje išspręsta, kaip pavasarininkų 
veikimą plėsti, o jo plėtimas rūpinosi lietuvybę kelti 
viešumon, dirbti jos naudai ir kovoti dėl jos viešumo 
ir teisių plėtimo. Tais metais prasidėjęs didysis karas 
sustabdė organizacijos veikimą kuriam laikui. Siau
čiant karui kultūros darbui nebuvo galimybės reikš
tis, bet pavasarininkai atskirai ir audroje sėjo savo ge
ras mintis, dirbo lietuvybės kėlimo darbą. Pasunkėjo 
gyvenimas, kai vokiečiai užėmė Lietuvą ir kaip geleži
ne ranka suspaudė visą gyvenimą ir jį ilgai slėgė. Ta
čiau pavasarininkai neatsižvelgdami į pavojus, kurie 
kiekvieną sekundę galėjo jiems gyvybę išplėšti veikė 
vietomis ir vokiečių okupacijos metu ir net leido ran
ka rašytus laikraštėlius. Šie beprotiškai drąsūs žygiai 
rodo pavasarininkų nepalaužiamą užsidegimą dirbti 
Lietuvai ir pavojingiausiu priespaudos metu. Šie gra
žūs veikimo pavyzdžiai yra tarsi deimantai šviečią ___
tamsiausią Lietuvai naktį, kada net viltis jai prisikelti ^kė^jungos^rei^s^ Suorganizuotus“ 28 rajonus 

stiprian,17ei karste pašarvota ir giliai _ palaidota. sus^įrste į keturis regijonus, būtent, Aukštaičių, Žemai" 
1916 metais Vilniaus krašte smarkiai veike pavasari- Dzūkų ir Suvalkiečių (Kapsų ir Zanavykų). 1924 
ninkai, diriguojami Vilniųje gyvenančio kan. P. Doge- m lįgpog 4 — 7 dienomis Šiauliuose sukvietė pirmąjį 
lio, pavasarininkų įkūrėjo ir jo padėjėjų. Tais pat lai-Į 
kais, kai Lietuvą užėmę vokiečiai valdė, Rusijoj gyve
no daug lietuvių karo tremtinių. Vyrai tinką kariuome
nei buvo mobilizuoti. Tačiau pavasarininkės veikė. Pa
vasarininkai taip pat savo padarė, ką galėjo savo są
lygose. Buvęs tuo metu Rusijoj Dr. J-. Leimonas štai ką 
sako: “Ten kur lietuvių tarpe buvo bent vienas kitas 
pavasarininkas, ten jautei lyg naują gyvybę. Ten lietu
viai nepaskendo netvarkingam, patvirkusiam Rusijos 
gyvenime, neatsižadėjo savo gražių papročių, nesusilp
nėjo jų tikėjimas ir tautybė. Jie gaivališkai stengėsi 
sudaryti it jūrose salelę, kurioje žydėjo katalikybė ir Į 
lietuvybė. Ir jeigu Rusijoj lietuvių tremtinių masės ne- 
prisigėrė socialistines, bolsevistmes ir kitokios sveti- darg £atalik ve£imui nepalankias ^yg^. Tačiau tų 
mos neigiamos dvasios, bet daugiausia, tik su nezy-j t met džio 17 d Jv^0 sukiUn^? veikimui są- 
miomis išimtimis, grižo kaip lietuviai ir katalikai, tai j Iaikinai kokia bus ateitis ui t
čia daug prisidėjo ir kartu su jais buvusieji pavasari- ne5buvo reikia pažymėtl, kad 19^‘m
ninkai, pavasarininkės ) , Lietuvą atlankė vyčių vicepirmininkė p. Juze Leonaitė,

Kai baigėsi didysis karas ir prasidėjo kovos dėl o tais pat metais prof. J. Eretas aplankė vyčius. 1927 
Lietuvos nepriklausomybės, tai ateitininkai ir pavasa- metų vasario 28 ir kovo 1 d. įvyko aštuntoji konferen- 
rininkai buvo pirmieji jos dalyviai savanoriuose, parti- cija. Šioje konferencijoje priimti nauji įstatai, pagal 
zanuose ar kitame veikime. Jie stodami kovon drauge kuriuos centro valdyba renkama dvejiems metams vi
su savim sukėlė lietuvių jaunimą ir išjudino visą mūsų suotinio kuopų atstovų suvažiavimo, kuris šaukiamas 
kraštą. Daug pavasarininkų žuvo kovose dėl Lietuvos kas dveji metai. Ligi 1927 metų visa sąjunga buvo pa- 
laisvės, bet jų mirtis teikė Lietuvai gyvybę ir geresnę dalyta į 4 regijonus ir 30 rajonų. Regi jonų valdybos 
ateitį. Pavasarininkės ir tie pavasarininkai, kurie ne- buvo Kaune. Šioj konferencijoj nutarta buvę regijonai pomirtiniame gyveni- 
dalyvavo kovose su ginklais pirmieji pradėjo rinkti panaikinti, o sąjungą padalyti į 5 regijonus ir jų ribos nie. 
aukas drabužiais, maistu, pinigais, kai mūsų kariuo- sutampa su vyskupijų ribomis ir regijonų valdybos y- 
menei šių dalykų stigo. Išleistus paskolos bonus, kiek 
galėdami, platino. O kai Steigiamasis Seimas ir Lietu
vos Gynimo Komitetas paskelbė, kad visuomenė imtų 
ginklą vyti besiveržiantį lenką, tai pirmieji “Pavasa
rio” Centro Valdyba paskelbė atsišaukimą į pavasari
ninkus, ragindama tą lemiamą momentą visiems imti 
ginklą, o kurie to negali, tai visais kitais būdais padėti 
kariuomenei gelbėti Lietuvą. Visa “Pavasario” centro’ 
valdyba, išskyrus pavasarininkės ir kunigą, išvyko sa-- 
vanoriais į frontą kovoti. Tai kilnus pasiaukojimas ir 
gražus pavyzdys.

Dėl to ir pati pirmoji Lietuvos nepriklausomybės
1) Dr. J. Leimonas “Pavasario” Sąjungos istoriniai bruožai. Kau

nas 1931 m. 23—24 pysi.
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Amerikos Jungtinių Valstybių 162 metų nepriklausomybes sukaktuvių iški 
mingas paminėjimas liepos 4 dieną Kaune, Vytauto Didžiojo Karo Muziejuje. Vii 
šuje, dešinėje — kalba Amerikos Jungtinių Valstybių Lietuvai įgaliotas 
tras Owen J. C. Norem, kairėje — iškilmių dalyviai; apačioje, dešinėje — 
švietimo viceministras K. Masiliūnas, kairėje Chicagos lietuvių choras “Pirmyn
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Legenda Apie Šv Jono Žemuo
ges Ir Tos Legendos Prasmė

grilli, kuriam bemaž nieko 
šventa nėra.

Abortų skaičiaus didėji
mas yra tiesiai propor- 
cionalus tikėjimo atšali

mui:
juo tikėjimas eina silpnyn, 
juo labiau sąžinė atrofuo
jasi ir abortai virsta “eko- 

. Ir vis
didžiulį pavasarininkų kongresą, kuriame dalyvavo 
daugiau kaip 7.800 organizuotų pavasarininkų su 83 
vėliavomis, orkestrais, chorais, sportininkais. Šio kon
greso metu “Pavasario” sąjunga turėjo 440 kuopų ir 
jose apie 45.000 narių. Nuo Šiaulių kongreso “Pavasa
rio” sąjungos vardas labai išpopuliarėjo. Ligi šiol kuo
pos buvo miesteliuose ir bažnytkaimiuose, o dabar jau 
net kaimuose kuriamos kuopelės, nors ir ankščiau jų 
buvo, bet jos buvo neformalios.

“Pavasario” Sąjungai dabar ramiai beveikiant už
klumpa nauji laikai 1926 m. pavasarį paaiškėjo, kad 
krikščionių partijos neteko turėtos Seime daugumos.

Europoje, ypač Italijoj, 
yra plačiai paplitusi švel
naus turinio legenda apie 
Šv. Jono žemuoges. Šv. Jo
no dieną Madonna (Švenč. 
Panelė) surenka visus 
danguje gyvenančius kūdi
kius ir žavingais, lelijomis 
žydinčiais takais nuveda 
juos į savo puikiausius so- nominiu reikalu”, 
dus, kur jiems duoda gra- dėlto toks Pitigrilli, kurio 
žiausių ir skaniausių že- romanų veikėjai pasižymi 
muogių iš dangiškų daržų, didele sąžinės atrofija, ne- 
Ir liūdinčios motinos, mo-galėjo nepastebėt, 
tinos, J 
danguje, Šv. Jono dienoje 
atsisako nuo žemiškų žem
uogių, bijodamos, kad Ma
donna nepasakytų jų ma
žyčiui: “Tau nėra žemuo
gių, vargše mažyti, nes ta
vo motina suvalgė tavo da
lį”-

Yra pagrindo manyt, jog 
šią legendą sukūrė mote
riška siela, būtent, tokia 
siela, kuri yra aborto nuo
dėmės sužeista. “Tau nė
ra žemuogių, vargšeli, nes 
tavo motina suvalgė tavo 
dalį”. Tai bus tikinčios mo
tinos sąžinės balsas, kurs 
ją kaltina, kad ji, dėl savo 
patogumo nužudžiusi savo 
kūdikį, tuo atėmė jam lai-
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galvoja moteris materiali: 
tė, kurios gyvenime relig 
ja jokios rolės nevaidino!

Taigi abortas yra bloga 
ne vien tautiniu, ne vie 
humanišku, ne vien sveiks 
tos atžvilgiu, — jis bloga 
dar ir tuo, kad sužaloj 
moters sielą, įneša į ją trs 
gingą nerimą. Ir jei nūs 

į kaltelė atgailos nedaro, t 
borto moraliniai padarinis 
paverčia moterį moralini 
monstrum’u: padaro ją tii 
karną bet kuriam nusika 
timui įvykdyt, atima ji 
moterišką jautrumą, ga 
lingumą.

Taigi abortas žudo n 
vien dar negimusį žmogi„ „ _ , jog a-į vien dar negimusį žmogi

kurios turi kūdikį bortas sudaro motinai dau- bet ir jo motinos moterr
giau dvasinio, negu fizinio kurną, tą moterų galią, kt 
skausmo. “Ir aš turiu kū- ri neutralizuoja vyrų šiui 
dikį danguje”, galvoja vie- kštumą, 
na jo veikėja, grįždama po 
aborto namo. “Ne, ne, ma
no kūdikis negaus Šv. Jono 
žemuogių iš Madonnos, nes 
aš jo dalį suvalgiau; aš pa
ti jį nužudžiau”. Ir taip

• v
jų palinkimą 

muštynes, į žiaurumą. 1 
tiesų, argi gali vyrams di 
ryt geros įtakos tokia m< 
teris, kuri savimyliški 
“suvalgė savo kūdikio d< 
lį.” “P. G.” J. Gb
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Alus Vokietijoje: Toje šalyje 
alaus virimas yra stabdomas, 
nes javų derlius yra mažas. Vo
kiečių alus žiemą vadinamas 
“bock bier”, o kituose sezonuo
se “Marzenbier, maibock, ir ok- 
tober bock” yra Reicho Maistų 
ministerijos draudžiamas vi
siems daryti. (Landon Times).

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. P. Juškaitis — Pirmininkes; P. Mankus — I Vice-Pirminin- 
kas; M. Piktalytė — II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raš
tininkas, 7 Mot t SU Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 
6 Commonwealth Avė., Worcester, Mass.; A. Zaveckas ir P. Ma- 
žiuknaitė — Iždo Globėjai; J. Buja — Redaktorius, Marianapolis 
College, Thompson, Conn.

.-g'" — ........ - .......ygg

naktį — o ne iki ankstybin 
ryto. Yra susipratusio jaunim 
kuris nevartoja alkoholio ir n 
vartos. Toks jaunimas yra sti] 
rios valios ir garbingas.

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A 
Herlito Angliškai-Lietuvišką žodyną (Dictionary) 
Jis turi 399 puslapius, brošiūros — minkštais po
pieriniais apdarais. Kaina tik $1.75. Užsakymus 
siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.

DARBININKAS
366 W. Broadway, Se. Boston, Mass.

ra provincijoje prie vyskupijų centrų. Liepos 2 — 4 die
nomis įvyko penkiolikos metų “Pavasario” sąjungos 
jubiliejinis kongresas. Jame organizuotai dalyvavo a- 
pie 11.000 narių. Tai buvo labai įspūdingas kongresas 
su pamaldomis, sporto ir dainų šventėmis, paroda, ei
senomis. Tuo metu sąjungoje buvo apie 55.000 narių. 
Pažymėtina, kad šiame kongrese Lietuvos Vyčiai A- 
merikoje įteikė Lietuvos kariuomenės vadui generolui 
S. Žukauskui aukso kardą ir sporto olimpijadoje vyčių 
komanda aktingai dalyvavo. Šis kongresas parodė 
pavasarininkų gausumą, organizuotumą ir jų pasiau
kojimą aukštiems idealams. Respublikos prezidentas 
p. A. Smetona jame dalyvavęs ir savo kalboje pabrėžė, 
kad pavasarininkai yra mūsų valstybės ir tautos gyve
nimo pagrindas, nes jų veikimas atsiremia į du svar
biausius gyvenimo dėsnius, būtent: į tikybą ir tautybę.

Tačiau sugrįžus pavasarininkams iš kongreso jų 
judėjimas pradėjo sutikti iš valstybės administracijos 

į visokių kliūčių. Juo skaudžiau, kad to jie savo dar
bais niekad neužsitarnavo. Tie trukdymai išjudino jau- 
nimą ir “išplėtė tokią akciją, kad “Pavasario” Sąjun
ga sustiprėjo ne tik išvidiniai, bet taip pat žymiai pa
didino savo eiles narių gausumu. Niekad susirinkimai 
nebuvo taip mielai lankomi kaip dabar, niekad pavasa
rininkas pavasarininkui nebuvo taip artimas ir bran
gus, kaip šiuo sunkiu laiku. Ir “Pavasario” Sąjunga 
augo, stiprėjo” 1).

• v

1) Dr. J. Leimonas “Pavasario” Sąjungos istoriniai bruožai 1931 
na. 44 pusi.

(Bus daugiau)

Kiek tikinčiai motinai 
sudaro subtiliškos paguo
dos tikėjimas, jog jos mi
ręs pakrikštytas kūdikis y- 
ra angelų tarpe ir džiau
giasi “dangiškų sodų” gro
žybėmis, tiek sąžinės prie
kaištas: “Tu pati jį dar ne
gimus; nužudei ir tuo būdu 
savimyliškai suvalgei jo 
dangiškų žemuogių dalį” 
sudaro baisų sielos skaus
mą. Gyvenimo patyrimas 
rodo, kad abortu nusikal
tusi motina negali be sie
los skausmo prisimint savo 
baisųjį nusikaltimą, žmog
žudystė visada sudaro bai
sų sopulį ir nerimą nusi
kaltėlio sieloje; sopulys tuo 
didesnis, kuo auka yra ne
kaltesnė ir artimesnė.

Kūdikis, nors dar ir negi
męs, yra ir nekaltas ir jo 
motinai labai artimas ir 
brangus, todėl jo sunaiki
nimas dėl asmenio patogu
mo sudaro sunkiai pagydo
mą žaizdą nusikaltusius 
motinos sąžinėje. Tai pa
stebėjo jau toks cinikas, 
kaip italų rašytojas Piti-

Ką geria ir valgo Arktiko ty
rinėtojai? Neseniai, kaip žino
ma, rusas Papinin su kitais ru
sais leidosi kelionėn į Arktiką. 
Švedų laikraštis “Goteborgs 
Handels Tidning” pranešė, kad 
Papanin sakėsi jis kelionėn pa
siėmė tų maistų, kurių, buvo pa
pratę valgyti savo šalyje: mė
sos, kakao, kiaušinių, pieno, 
borsos sriubos, daržovių, arba
tos, kavos, sviesto, sūrių, ir cuk
raus. Jie gerdavo daug arbatos, 
bet silpnai išvirtos. Alkoholis 
neturėjo vietos jų dienotvarkėje.

Chemikai išrado naują būdą 
patyrti tyrumą arba alkoholin- 
gumą, būtent, galima patyrti ar 
žmogus yra gėręs alkoholį — ar 
jis girtas ar ne. Vadinamas 
“Harger Method”.

Milwaukee mieste bus ypatin
gas “night club” jaunimui — 
nebus alkoholinių gėrimų. Bus 
Šokiai, bet tiktai iki prieš vidur-

Tūlas puodžius buvo užklau 
tas, kodėl nevertojąs mašinų s; 
vo darbe? Atsakė: “Esu išbai 
dęs visokių mašinų ir nepasis 
kė. Mat, reikia žmogaus rank< 
mano darbe”.

Ir mūsų gyvenimas ir gyven 
mo darbe yra darbų, kurių m: 
žinos neatliks. Parodykime mi 
sų artimui šypseną — nuliudu 
suraminkime — nuskriaustą u 
tarkime — pagelbėkime nela 
alingiesiems, žodžiu, darbu s 
pinigu. Kas žino ar neužilgo : 
mums to reiks — o kita, U 
krikščioniška.

Gyvenime nevisiems lengvi 
realizuojasi kilnūs troškimą 
užsimojimai bei planai. Reiki 
daug dirbti, kol žmogus atsi< 
kia savo tikslą. Pasirodo naru 
Ža ir pasipriešinimo ir trukdį 
mų, ar tai iš žmonių pusės ar i 
aplinkybių. Vienok trukdynu 
pasiryžėlio neveda į nusiminiau 
Jis mato savo ryškų tikslą - šit 
kinį ir tamsūs debesiai jo neui 
temdina.

J. Buja.
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L, Lenkų Pulkininkų Valdžia
Iš 

kų
visų lenkų legioninin- žmogų. Ir jaunais atgimu- 
Pilsudskis labiausiai sios valstybės laikais Sla- 

mylėjo generolą Sosnkow- wekas sugebėjo 
skį, su kuriuo kartu buvo 1 
ir Magdeburgo kalėjime. . 
Kai Pilsudskis žygiavo 
prieš Varšuvą 1926 metais, i 
Sosnkowskis buvo su savo 
divizija Poznaniuje, bet ne
prisidėjo nei prie Pilsuds
kio, nei prie vyriausybės 
kariuomenių. Vietoj to — 
jis šovėsi pats. Susigėdijęs, 
kad jo tėvynėje gali prasi
dėti vidaus karas, jis ban
dė nusižudyti, bet pasvei
ko! Chirurgai stebuklingai 
susiuvo skylę, kurią jo šir
dyje buvo padariusi kulip- 
ka... Pilsudskis atsilygin
damas Sosnkowskiui už to
kią ištikimybę, pažadėjo 
padaryti jį Lenkijos Prezi
dentu.

Pilsudskiui mirus, jo 
vietą armijoje užėmė gene
rolas Smigly-Ridz, buvęs 
legijonininkas, nors ir ne
buvo kario profesijos žmo
gus. Rydzas 1921 metais 
kare su bolševikais buvo 
paėmęs Kijevą. Jaunas bū
damas, jis mokėsi meno ir 
ketino būti tapytoju. Ar
mija, sako, visai esanti jam 
atsidavusi. Pilsudskis pasi
rūpino, kad Rydzas pasilik
tų jo vietoje, kaip armijos 
inspektorius. Gimė Rydzas 
1886 metais. Kultūringas, 
gražiai išauklėtas. 1936 m. 
jis buvo paskelbtas “Pir
muoju Lenkijos piliečiu”. 
1938 m. kovo m. 18 ir 19 
dienomis jis buvo Vilniuje, 
armijos jėgomis remdamas 
Lietuvai patiektą lenkų 
ultimatumą.

Pilsudskio revoliuciniais 
laikais artimas jo draugas 
buvo pulkininkas Slawe- 
kas, socialistas - konspira- 
torius. Dirbdamas 1903 
metais Pilsudskiui bombas, 
pats neteko vienos savo 
veido pusės. Jo kilmė pa
slaptinga — niekas, išski
riant Pilsudskį, nežino, kur 
jis gimęs ir koks jo tikras 
vardas. Pasakojama, kad 
tikrenybėje jis esąs grafas 
Četvertinskis, paeinąs iš 
senos lenkų didikų šeimos, 
paslėpęs savo kilmę, kai 
prieš 37 metus prisidėjęs 
prie Pilsudskio veiklos.

Slawekas šiandien yra 
mylimas lenkų aristokratų 
Potockių ir Radvilų bičiu
lis, Jie žiūri į jį, kaip į savo

Edw.V.Warabow
( WRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

1000 Washington St.,
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norvvood 1503

Brocktono Office:
24 Field St. 

Tel. Brockton 2005

nutiesti 
taip sakant tiltą tarp senų
jų aristokratų ir naujoviš
ko - revoliucininko Pilsuds
kio.

Pulkininkas Jozef Bekas, 
užs. reik, ministras, gimęs 
1884 metais, nepanašus į 
kitus savo kolegas minis
trus. Jis vadinamas “la
biausiai nemaloniu užsie
nių reikalų ministru Euro
poje”. Pilsudskis vis tiktai 
jį mylėjo. Bekas paeiną iš 
lenkų bajorų, gyvenusių 
Austrijoje, savo karjerą 
pradėjo Vienoje, kur mo
kėsi ekonomikos. Prisidėjo 
pre Legijono. Po karo Pil
sudskis išmokė jį kariško 
meno jo paties įsteigtoje 
Varšuvos akademijoje. Ku
rį laiką jis buvo lenkų ka
ro atašė Paryžiuje.

Lenkijos prezidentas Ig- 
nacy Mosčioki vadinamas 
Lenkijoje “Ignacu Klus
niuoju”. Jis yra žinomas 
mokslininkas, elektrofizi- 
kas, profesorius Lwowo u- 
niversitete, kai buvo Pil
sudskio pašauktas į respu
blikos prezidento vietą. 
Varšuvoje jis vadovavo 
chemiškų tyrimų institu
tui. Jis turi padaręs apie 
500 įvairių išradimų elek- 
tro - fizikos ir chemijos 
srityje, ir turi 53 patentus. 
Kaip ir pianistas Ignacas 
Paderewskis, Moscickis 
buvo labai vertingas žmo
gus Lenkijos politiniame 
gyvenime, pats nedalyva
vęs politikoje.

Buv. ministras - pirmi
ninkas grafas Koscialkow- 
skis, gimęs Lietuvoje, buvo 
legijonininku, tik jo ne
mėgdavo Slaweko - Prys- 
toro - Beko grupė, nes jis 
jų laikomas kairiųjų libe
ralų krypties. Ligi 1934 
metų jis ir nesikišo į vi
daus politiką, kuomet buvo 
nužudytas vidaus reikalų 

1 ministras Pierackis, pulki
ninkai klausė Pilsudskio, 

' kas turės būti paskirtas 
; nužudytojo Pierackio vie
ton, ir šis atsakė:
— Dėlko aš visada turiu 

spręsti? Ar jūs jaunikliai 
dar nesugebate valdyti 
kraštą?

Pulkininkai pasišalino ir 
' paskui patiekė Pilsudskiui 
' kandidatų sąrašą. Dziadek 

Pilsudskis peržiūrėjo sąra
šą ir numetė jį į krepšį. Po 
to paėmė telefoną ir pasi
kvietė Koscialkowskį, sa
kydamas :

— Tamsta esi skiriamas 
vidaus reikalų ministru!

Pilsudskis mylėjo Kos- 
cialkowskį, nes ir šis buvo 
lietuviškos kilmės. Koscial- 
kowskis, būdamas vid. rei-

v •

BATGHELDER WHITTEMORE COAL CO.

WeRecommend 

and 
Gnarantee

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

♦ ♦ ♦

TO€fU€LFOR
Modern 

flOMCS

108 Dorchester Avė- i 
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston. į

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
Marianapolio Kolegijos Rėmėjų Apskrities 

PIKNIKAS
ĮVYKSTA

MARIANAPOLYJE, THOMPSON,Ct

Rugpiučio-Aug. 14 d., 1938
Puiki Dainy Ir Muzikos Programa

Dalyvauja žymiausios Naujosios Anglijos muzikų ir daininin
kų pajėgos. Programai patarnaus garsintuvas, todėl visa bus 

girdėti plačiame parke.
čfyV'TAT Vyksta Kolegijos erdvioje, jaukioje auditorijoje 

Griežia viena geriausių apskrities orkestrų.

SPORTAS
Jaunuoliai suruoš tikrą

sias imtynes.

Kolegijos ir Parko Vaizdas

Kolegijos Rėmėjai ir Rė
mėjos svečius ir viešnias 
pavaišins skaniais val

giais ir gėrimais.
Jeigu lytų, piknikas į- 
vyks kolegijos auditori

joje —
Visus Nuoširdžiai 

Kviečia RENGĖJAI.

kalėjimai grūste prigrūsti 
kalinių. Kareivinės ir net 
mokyklos paverčiamos vie
na po kitos kalėjimais. Ka
merose, skirtose tik vie
nam žmogui, dabar sėdi po 
šešis. Visi kaliniai guli ant 
grindų, nes jokių lovų ne
duoda. Maisto jokio jiems 
giminės ir artimieji atneš
ti negali, nors visi kaliniai 
badauja pilna to žodžio 
prasme.

Blogiausiose sąlygose lai
komi Angasso kalėjimo ka
liniai. Šitame kalėjime už
daryti 2.500 austrų. Dabar 
politinių kalinių Austrijoje 
iš viso yra sugrūsta į kalė
jimus 50.000. GESTAPO 
politinius kalinius kankina 
įvairiausiais būdais: pasta
to veidu prie sienos ir išsi
tempusius taip laiko po 3— 
4 valandas. Užpakaly stovi 
su šautuvu smogikas, ku
riam įsakyta šauti į kalinį, 
jei jis padarys bent men
kiausią judesį. Žinoma, 
žmogus išsitempęs 3—4 
valandas išstovėti negali ir 
“sujuda”, ir tada jį, krin
tantį be jėgų ant žemės, 
pribaigia kulka.

INDĖNO SŪNUS LENKIJOJ 
ŠEIMININKAUJA

ĮVAIRIOS ŽINIOS
50.000 AUSTRŲ KALĖJIMUOSE

Žinomas prancūzų žur
nalistas Salmonas dien
rašty “Le Petit Parisien” 
rašo apie terorą, kuris da
bar siautėja Austrijoje.

Tuojau po kovo 11 dienos 
Europos spaudoje pasipy
lė žinios apie Austrijoje 
prasidėjusias savižudybes.

Salmonas, surinkęs visą 
medžiagą apie tas savižu
dybes, tvirtina, kad tai bu
vusios ne savižudybės, bet 
nužudymai, tik smogikai 
savo žiaurų elgesį šituo bū
du mėgino užmaskuoti.

Jei dar ir kiltų kai kurių 
abejonių dėl kitų žymių

kalų ministru, stengėsi 
švelninti lenkų atsinešimą 
:į mažumas, ir tai jo politi
kai pritarė Dziadek Pilsud
skis, suprasdamas, kad po 
jo mirties teks kiek nors 
praplėsti valdžios pagrin
dus.

Koscialkowskis yra labai 
artimas Smigly - Rydzui, 
kurio balsas, kaip armijos 
šefo, yra sprendžiamas ir 
dažnai būna galutinis.

“N. P.”

KRISTUS ALYVŲ 
DARŽELYJE

Ką tik gavome iš Lietu
vos gražių, spalvuotų pa
veikslų, 33x17 colių didu
mo. Šis paveikslas vaizduo
ja, kaip saulei leidžiantis, 
Išganytojas po dienos sun
kaus darbo atėjęs į Alyvų 
darželį, atsisėdęs ant aukš
to kalno, žiūrėdamas į Je
ruzalės miestą, prisiminęs 
ateinančias jo sunkias die
nas, susijaudinęs verkia. 
Paveikslas tikrai gražus ir 
vertas įsigyti kiekvienai 
katalikiškai šeimai. Jų tu
rime maža kiekį. Kas nori
te šį paveikslą įsigyti, pra
šome prisiųsti $1.00 laik
raščiui “Darbininkui”, 366 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass. ir gausite šį puikų 
paveikslą.

Austrijos vyrų nusižudy
mų ar nužudymų, tai ma
joro Fejaus likimą tikrai 
išsprendė smogikai. Pabė
gęs iš Austrijos vienas sa
nitaras liudija matęs ma
jorą Fėjų tik ką peršautą. 
Revolverio kulka jam buvo 
įšauta į kairiąją akį ir iš
ėjo pro pakaušį.

Nužudę Fėjų, du smogi
kai nuėjo kitą kambarį ir 
ten į rankas įspraudė re
volverį Fejaus žmonai, ku
ri peršovė sūnų, o paskui 
paleido kulką pati sau į 
galvą.

Labai žiauriai smogikai 
nužudė ir žinomo Vienos 
juveliro Futterweito brolį.

Jį nusivedė į smogikų 
štabą Vienoje ir išmetė pro 
trečiojo aukšto langą. Pas
kui buvo paskelbta, kad 
Futterweitas nusižudė bi
jodamas tardymo.

Toks pat likimas ištiko 
ir stambų Vienos pirklį 
Kotanį, kuris smogikų su
imamas, savo žmonai pri
siekė, kad pats nesižudys, 
nors ir kažkas būtų. Ir vis 
dėlto po keletos dienų smo
gikai žmonai pranešė, kad 
jos vyras pakėlė ranką 
prieš save. Žmona, gerai 
žinodama savo vyro būdą, 
nepatikėjo smogikų melu 
ir buvo tiek drąsi, kad pati 
nuėjo į smogikų štabą ir 
pareikalavo paaiškinti 
smulkiai, kodėl ir kaip jis 
nusižudė.

Drąsi moteris vis dėlto 
privedė GESTAPO virši
ninką prie to, kad jis paga
liau, pavartęs Kotanio by
lą, pareiškė:
— Tiesa, ponia, jūsų vy

ras tikrai nenusižudė, bet 
buvo nušautas, kadangi 
mėgino bėgti.

žmogžudžiai kartais vei
kia pagal tam tikrą takti
ką. Užuot žmones patys 
žudę, jie savo aukas palei
džia namo, bet tik tam,
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kad jos ten mirtų.
Taip smogikai pasielgė 

su garsiu daktaru Fassle- 
riu. Suėmė jauną ir sveiką 
vyrą, o iš kalėjimo paleido 
paliegėlį, kuris, kelioms 
dienoms praslinkus, mirė 
liga, kurios nė vienas gy
dytojas neįstengė išaiškin
ti.

Vienos policijos direkto
rius Wenzas ir komisaras 
Berneggeris taip pat buvo 
nušauti, nes “mėgino pa
bėgti”. Grąžo policijos di
rektorius Ferraris “dingo 
be žinios”. Dingti be. žinios 
jis negalėjo, nes buvo su
imtas, ir kelioms dienoms 
praslinkus iš kalinių sąra
šo buvo išbrauktas. Styri- 
jos gubernatoriaus Stepa- 
no likimo ir dabar niekas 
nežino. Nuo tos dienos, kai 
jį suėmė GESTAPO, ligi 
šiol niekas nežino, kur jis 
dingo, tačiau visi žino, kad 
gyvųjų tarpe jo nėra.

Toliau minėtas laikraštis 
rašo, kad ir dabar Vienos

• v

Daugiau negu prieš ke
turiasdešimt metų iškelia
vo lenkas Laskauskas į 
Šiaurės Ameriką ir apsigy
veno Texaso ir Meksikas 
ribose, įkūręs ten ūkį. Ka
dangi ūkininkystė sekėsi, 
tai ilgainiui pasikvietė sa
vo seserį Vandą, kuri buvo 
Lenkijoje mokytoja.

Nuvykusi pas brolį, Van
da šeimininkavo, kol lauki
nė indėnų gauja padarė 
galą jų ramiam gyvenimui. 
Išjojus broliui savo reika
lais į tolimą kraštą, indė
nai užpuolė Laskauskų ir 
kaimynų ūkius, sudegino 
trobesius, išžudė žmones, 
tik viena Vanda paliko gy- 

. va. Ji patiko, mat, laukinės 
gaujos vadui, kuris, pasiė? 
męs ją su savim, padarė ją 
savo žmona. Noromis ar 

1 nenoromis baltoji Vanda 
apsiprato raudonodžių bū
stinėje ir pagimdė indėnu- 
ką, kurį pavadino vardu 

1 Jan. Augindama jį, ji neuž
miršo išmokyti jį maldos 
“Tėve mūsų”. Ir šiaip mo- 

1 tina pasakodavo savo Ja- 
■ nui daug ką apie baltųjų 

gyvenimą. Raudonodžių į- 
pročiu Janas turėjo tapti 
narsiu kovotoju ir dalyvau-
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ti jų žygiuose net už jų gy
venamųjų sienų. Tačiau in
dėnų grobuoniškos iškylos 
į J. A. V. įkyrėjo baltiems 
amerikiečiams, ir jie su
ruošė ekspediciją, apsup
dami visą tą koloniją, ka
me gyveno Jano tėvas... Ki
lus kovai tarp reguliarios 
amerikiečių kariuomenės 
ir indėnų, Jano tėvas nu
matė pralaimėjimą. Norė
damas savo žmoną apsau
goti nuo pavojaus, indėnas 
nuvyko į jos palapinę, kur 
jau buvo atsiradęs ir sū
nus Janas. Kažkodėl tėvas 
paskutinę valandą pakeitė 
savo nusistatymą ir įsmei
gė žmonai aštrų durklą į 
širdį. Įniršęs sūnus,, nieko 
nelaukęs paėmė kirvį ir 
perskėlė tėvui galvą. Apsi- 
ruošę su indėnais, J. A. V. 
kareiviai norėjo ir Janui 
padaryti galą, bet pažinę, 
kad tat baltos motinos sū
nus, nusivežė berniuką į 
savo kraštą ir auklėjo jį. 
Ilgainiui jis tapo “laukinių 
indėnų kariu” cirke ir ke
liaudavo su juo per visas 
J. A. V. To “kario” vaidini
mo metu buvo kartą cirke 
ir lenkas, grafas Kamins
kas, kuris išgirdo, kad Ja
nas, kreipdamasis į Mani- 
to (taip vadina indėnai pa
saulio įkūrėją), kalba len
kiškai “Tėve mūsų”. Gra
fas paėmė tada Janą su sa
vimi į Angliją, rūpinosi jo 
mokslu ir, kai kilo karas 
tarp lenkų ir bolševikų, su
teikė jam progą stoti į len
kų kariuomenę, kurios ei
lėse kariaudamas, jis pasi
žymėjo nepaprastu narsu
mu. Valdžia atlygino jam 
už tat dovanodama didelį 
žemės sklypą. Dabar buvęs 
indėnas Jan Laskovski dir
ba uoliai naujoje tėvynėje, 
nebegalvodamas nei apie 
indėnų žygius nei apie cir
ką. Dr. J.J-čius.

VAŽIUOKITE
LIETUVON
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Pilnas Laidotuvių Patarnavimas $125. ir Aukščiau

I

Juozas J. Dirsa, laidotuvių direktorius VVorcestery 
yra savo profesijoje 18 metų. Jo laidotuvių įstaiga yra 
moderniškai įrengta su vėliausios mados įrankiais, ku
rie yra reikalingi prie šermenų.

Ši laidotuvių įstaiga turi nuosavius automobilius, 
laidotuvių vežimą ir visus kitus reikalingus prie laido
tuvių įrankius. Kadangi šiai įstaigai nereikia nieko 
samdyti ar renduoti, už tai mes galime daug pigiau lai
dotuves aptarnauti negu tie, kurie turi viską samdyti. 
Aš laidotuvėms aptarnauju už $125.00 ir jei kas nori ir 
aukščiau.

Taigi, atėjus liūdnai valandai, visuomet kreipkitės 
į mūsų įstaigą, kurioje rasite nebrangų, nuoširdų ir 
mandagų patarnavimą.

Dirso's Laidotuvių (staiga
X 13 ELLSWORTH ST., WORCESTER, MASS.
!£ LAIDOTUVĖMS KAMBARIAI VISUOMET DUODAMI VELTUI

J Telefonai: 4-350! J* DirSa>X 4-3865 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
♦
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Pavergtųjų Ukrainiečių Likimas
Pavergtųjų ukrainiečių Į jos. Lvove taip pat yra u-

• T 1 • • • * • • i j * -1 • T •gyvenimas Lenkijoje — 
nesaldus. Jį pažinti mums 
pravartu, nes, jį pažinę, 
geriau pažinsime pačius 
lenkus ir labiau branginsi
me savąją laisvę.

Lenkų oficialiomis žinio
mis, Lenkijoje yra 6,2 mil. 
ukrainiečių. Patys ukrai
niečiai sako, kad jų čia 8 
milijonai. Ukrainiečiai 
daugiausia gyvena šiose 
dabartinės Lenkijos daly
se: Poliesėje, Voluinėje 
(jas lenkai gavo iš buvu
sios Rusijos) ir Galicijoje 
(ją lenkai gavo iš bu v. Aus
trijos imperijos). Šių 3 sri
čių plotas siekia 153.000 
kv. kilom., taigi, apie 3 
kartus didesnis už dabarti
nę Lietuvą. -----

Ukrainiečiai daugiausia 
smulkūs ūkininkai. Polie
sėje ir Voluinėje žemės ū- 
kis žemesnis, Galicijoje — 
aukštesnis. Miestuose uk
rainiečių nedaug. Daugiau
sia jų Galicijos sostinėje 
Lvove. Čia leidžiami visi 
didieji ukrainiečių laikraš
čiai, čia didieji ukrainie
čių bankai ir kitos ūkinės 
ir kultūrinės organizaci-
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niversitetas, į kurį, deja, 
ukrainiečiams studentams 
patekti gana sunku. Pats 
Lvovas turi apie 300.000 
gyventojų. Galicijos ukrai
niečiai — šviesūs ir susi
pratę; jie duoda toną visos 
Lenkijos ukrainiečiams.

Viena dalis Lenkijos uk
rainiečių prieš karą kentė 
Rusijos priespaudą, kita 
dalis — Austrijos. Rusai 
stengėsi ukrainiečius su
rusinti ir visur juos vadin 
davo “malorosais”, tuo 
tarpu austrai ukrainiečių 
taip nespaudė.

DRAUDŽIA VADINTIS 
UKRAINIEČIU

Kaip su ukrainiečiais el
giasi nauji jų pavergėjai 
lenkai ? Pirmiausia jie 
draudžia vadintis “ukrai
niečiu”, o tik “rusinu”. An
tra, lenkai ukrainiečius no
ri visiškai sulenkinti, o 
žemes apgyvendinti viso
kiais mozūrais, silieziečiais 
ir kt. Štai kodėl lenkai taip 
uoliai uždarinėja ukrainiš- 
kas mokyklas, varžo spau
dą ir kitus kultūrinius pa
sireiškimus. Kaip naikina-

! mos ukrainiškos mokyk-' tokį vaiką sulenkinti vė- įstaigai ir gauti jos leidi- 
ilos, matyti iš šių skaičių: liau, kai jis turės lankyti mą. Jei leidimo negauna, 
1918 m. ukrainiškų moky- mokyklą, 
klų Lenkijoje buvo 2.587, o 
1935 m. beliko tik 475; šiais priskaito apie 500.000. To- 
metais joms suskaityti už
tektų rankos pirštų.

Ukrainiečiams sulenkinti! 
lenkai vartoja tokias prie
mones, kurių kultūringas 
pasaulis dar nepažįsta. 
Štai mažas pavyzdys. Sa
kysime, gimsta ukrainie
čiui vaikas; jo pavardė 
Bandarenko. Nori vaiką 
pakrikštyti. Nuneša į baž
nyčią ar cerkvę (ukrainie
čių yra stačiatikių, unijo
tų ir katalikų), kur vaiko 
pavardė metrikuose, neat- 
siklausiant tėvų, užrašo
ma Bandrowski ar kaip ki
taip sulenkinima. Ukrai- 
niškoms pavardėms len
kinti jokio įstatymo nėra, 
nes taip daryti kunigams 
įsako Storastos (apskričių 
viršininkai). Ukrainiečiai 
kunigai atsisako pavardes 
lenkinti, todėl lenkai žada 
įsteigti atskirą valstybinę 
metrikacijos įstaigą. Prieš 
vaiko pavardės lenkinimą 
negelbsti nei tėvų, nei uk
rainiečių kunigų protestai. 
Žinoma, toks vaikas, aug
damas ukrainiškoje tėvų 
aplinkumoje, lenku vis tik 
nebus; bet lenkams tai, 
matyti, dabar nesvarbu — 
jiems svarbu, kad galėtų

Tokių naujų
“lenkų” lenkiška statistika

dėl karštuoliai jau dabar 
rėkia, kad tokiais “lenkais 
reikią pasirūpinti - 
ti jiems naujų mokyklų, 
ratelių ir kitokių lenkini
mo įstaigų.

ŠVIESUOLIŲ GYVENI
MAS SUNKUS

Ukrainiečių šviesuolių 
gyvenimas Lenkijoje labai 
sunkus: baigęs mokslą uk
rainietis neturi nė mažiau
sios vilties gauti tarnybą 

i lenkų įstaigoje. Ukrainie- 
’ čiams smaugti lenkai iš
galvoja visokiausių būdų: 
ieško nepagrįstų prieka
bių; nei iš šio, nei iš to ima 
ir ištremia labfiau susipra
tusius ukrainiečius kur į 
Lenkijos gilumą, visiškai 
nenurodydami priežasties 
kodėl ir už ką. Štai kodėl 
nors ukrainiečių inteligen
tų kaime daugiau kaip len
kų, bet jie čia negali lais
vai veikti ir kultūrinti at
silikusio kaimo.

Lenkai, matydami, kad 
ukrainiečiai yrą.tvirtai pri
sirišę prie savo gimtosios 
žemės ir nenori jos paleisti 
iš savo rankų, išleido tokį 
įstatymą: kas nori pirkti 
ar parduoti savo žemę, turi 
apie tai pranešti valdžios

U

įsteig-
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Jei leidimo negauna, 
tai žemės negali nei pirkti, 
nei parduoti. Nors ukrai
niečių žemės tirštai apgy
ventos ir naujiems gyven
tojams vietos maža, lenkai, 
vykdydami jose žemės re
formą ir dalindami valsty
bei prasiskolinusius dide
lius dvarus, ukrainiečiams 
nė pėdos žemės neužleido; 
ją išdalijo iš ano svieto ga
lo atsibasčiusiems “osad- 
nikams”.

“MASLOSOJUZ”
Bet, nežiūrint lenkų prie

spaudos, ukrainiečių dar 
prieškariniais laikais į- 
steigtos ūkinės organizaci
jos (bankai, kooperatyvai) 
laikosi neblogai, nes lenkai 
prie jų neprisikabino. Ypač 
garsi yra sąjunga “Maslo- 
įsojuz”, kuri labai panaši į 
I mūsiškį “Pienocentrą”. 
“Maslosojuz” pats tiesiog 
išgabena savo narių paga
mintą sviestą, sūrius ir k. 
į Londoną, Berlyną ir kitas 
pasaulines rinkas. Tuo tar
pu lenkiški kooperatyvai 
veikia daug prasčiau. Len
kai ukrainiečiams labai pa
vydi, kad jie geriau tvarko
si.
UKRAINIEČIŲ SPAUDA
Pusėtinai laikosi ir uk

rainiečių spauda. Lvove 
ukrainiečiai išleidžia tris 
dienraščius ir keliasdešimt

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

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

NOTICE

Ponios
t

DtVfusienės 
Tragedija

kitokių periodinių leidinių 
— savaitraščių, dvisavait- 
raščių, mėnesinių žurnalų. 
Tik ukrainiečių spauda la
bai kenčia nuo lenkų cen
zūros, kuri reikalauja ne
būtų daiktų. Štai, pavyz
džiui, valdžia įsakė ukr. 
laikraščiams vadinti savo 
kraštą ne Galicija, bet 
“Malopolska”. Kuris tik 
laikraštis parašo “Galici
ja” — tuoj konfiskuoja.

Dar iš prieškarinių laikų 
ukrainiečiai turėjo savo 
“Sakalų” sporto sąjungą. 
Dabar ją lenkai uždarė ir iš 
jos atėmė didžiulę aikšte. 
Lvove. Taip pat lenkai ne
seniai uždarė ir ukrainie
čių moterų sąjungą, kuriai 
priklausė 50.000 narių; už
darė ir tos organizacijos 
leistus du moterų laikraš
čius.

Toks nepakenčiamas gy
venimas daug ukrainiečių 
privertė palikti savo gim
tąjį kraštą ir ieškoti lai
mės už jūrių. Daug ukrai
niečių išvažiavo į Ameriką, 
Argentiną, Braziliją ir ki
tur. Kiek gausinga ukrai
niečių emigracija į kitus 
kraštus, parodo oficiali 
lenkų statistika: 1937 m. 
iš Lenkijos į kitus kraštus 
išvažiavo per 25.000 žmo
nių, iš to skaičiaus—15.000 
ukrainiečių. Lenkai tuo la
bai džiaugiasi. Kad išva
žiavusieji negalėtų grįžti į 
savo gimtinę, lenkai išleido 
labai griežtą pilietybės į- 
statymą: kas išvyko į už
sienius ir po 5 metų ne
grįžta Lenkijon, tas nusto
ja pilietybės. Žinoma, šis į- 
statymas oficialiai taiko
mas visiems, T 
ukrainiečiams, dėl įvairių 
priežasčių turėjusiems pa- tartis dėl bendradar-:

Aną pačią klaikiąją Aus
trijos anšliuso naktį ponia 
Alvina Dollfusienė, prieš 
ketveris metus nužudyto- • 
jo kanclerio Dollf usso naš
lė, su vaikais pabėgo į už
sienį. Su savim ji teišsive- 
žė susitaupytus porą tūks
tančių šilingų.

Tai viena iš nelaimin- > 
giausių šių dienų Europos 
moterų, pastebi čekų laik- - 
raščio “Venkov” ženeviš- 
kis korespondentas. Ponia 
Dollfussienė dabar gyvena 
uršuliečių vienuolyne Švei
carijos Friburge. Jos vyrą” 
nužudžius, velionies kanc
lerio draugai jai buvo nu-” 
pirkę nedidelį ūkelį Tiroly; 
nacionalistai, aišku, jį kon- . 
fiskavo. Ji kreipėsi į nacių 
vyriausybę, kad grąžintų 
tik jos buto Vienoje įrengi-. 
mą; jį pardavusi ji ketina 
vykti į Ameriką. Ją parem-; 
ti suskato ir Šveicarijos 
katalikai, kurie 
zavo rinkliavą 
našlės naudai.

Minėtam čekų 
ninkui ponia Dollfussienė 
pasisakė esanti galutinai 
nusprendusi palikti Euro
pą, nes tik tokiu būdu te
galėsianti atitrūkti nuo' 
šiurpiųjų praeities išgyve
nimų ir pamiršti abu di
džiuosius ją ištikusius 
smūgius.
— Aš netekau ne tik vy

ro, bet ir to, kas su jo gy
venimu buvo taip glaudžiai 
susiję — tėvynės Austri- 
jos, — skundėsi nelaimin- 
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likti savo gimtinę.
UKRAINIEČIAI PAREI

KALAVO AUTONOMIJOS
Nors ir spaudžia ukrai

niečius lenkai, bet vis rė
kia, kad ukrainiečiai turį 
geruoju sugyventi su len
kais, nes tik lenkai galį uk
rainiečiams duoti kultūros 
ir pagerinti jų gyvenimą. 
Tiesa, dalis ukrainiečių va
dų nusileido lenkams ir ė-
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biavimo su lenkų valdžia. 
Bet, pamatę, kad lenkai 
nuo smaugimo vis tiek ne
atsisako ir nenori atsisaky
ti, nuo bendradarbiavimo 
atsisakė. O neseniai Lvove 
įvykęs ukrainiečių tauti
nių demokratų sąjungos 
suvažiavimas pareikalavo 
Lenkijos ukrainiečiams au
tonomijos, t. y. savivaldos.

Mums, kurie džiaugiamės 
laisve, skaudu žiūrėti, kaip 
nekaltai kenčia ukrainie
čiai tik dėl to, kad nori iš
laikyti savo kalbą, papro- - 
čius, auklėti ir mokyti sa
vo vaikus gimtąja kalba. 
Iš tiesų labai keista atrodo, • 
kai lenkai kelia didžiausią 
gvoltą dėl kelių dešimčių 
tūkstančių lenkų Čekoslo
vakijoje (čekų statistika 
jų priskaito 81,000, o len
kai sako — 250.000!) ir rei
kalauja jiems autonomi
jos, tuo tarpu patys smau
gia 8 milijonus ukrainie
čių. Mes, lietuviai, turime 
tatai atsiminti.

Lietuviai su ukrainie
čiais praeity daug bendra--; 
vo. Ukrainiečių karaliai se- Z 
novėje giminiavosi su lie- Z 
tuviais didikais. Prieš di- • 
dįjį karą nemaža lietuvių 
ėjo mokslus ukrainiškame 
Lvove. Ypač gražiai ukrai- - 
niečiai išeiviai sugyvena ■ 
su lietuviais svetur.

Ukrainiečių iš viso yra 
per 43 milijonus. Iš to skai
čiaus 27 mil. gyvena Sov. ■ 
Rusijoj. 8 mil- Lenkijoj, 
1,5 mil. Rumunijoj, 500.000 
Čekoslovakijoj, likusi dalis 
įvairiose pasaulio vietose.

1 
B 
a

įįttlejnent of the Memel Controversy. M. Spence. 
Current liistory 20:233 May, 1924.

Why Hitler wants Memel. H. C. Wolfe. Cųrreųt 
History Jan., 1938. (Bus daugiau)
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Liepos 4 Lietuvoje
• vieftJXcS&> ratelio pasakojo vaikučiui

ba pasakyta Kaune liepos 4 d. š. apie SenOVČS lietuvių gar-

Kantrūs buvo lietuviai. 
Pasisėmę iš motinos prie 
ratelio žinių, jau eidavo ir 
skleisdavo jas apylinkėj. 
Maža jų buvo — nešdavo 
šviesą iš Prūsų. Lietuviš
kas žodis ar raštas buvo 
meilesnis už viską. Kiek 
daug pasiaukojo lietuviško 
žodžio skleidėjai — sunku, 
įsivaizduoti. Tas jų darbas 
neįkainuojamas.

MOŠŲ IŠEIVIJA
Į Už lietuvybės darbą dau- 
I geliui teko gelbėti savo kai- 

klausomybės paskelbimo }| sprukimu į užsienį. Tokių j

ribų buvo nemaža.

ni., Vytauto D. Muziejuje minint • SvpiHd anip ni<sn«s nri Jungtinių Valstybių Nepriklauso- S1US ZyglUS, apie rUSUS pn- 
mybės Šventę. Kalba buvo per- spaudėjuS, apie tėvynės 
duota per Kauno radio.) I. 'meilę. Ji perduodavo jau-

Ne tik Lietuvos valstybė nai gyvybei visą savo mei- 
džiaugiasi savo nepriklau- ię Lietuvai, mokė poterių,! 
somybės dvidešimties me- paslapčiom mokė iš lietu- 
tų sukaktimi, bet su ja kar- viškų knygų skaityti, 
tu džiūgauja ir jos išeivija, I 
trečioji tautos dalis. Mes, 
Amerikos lietuviai, savo 
džiaugsmu dalijamės su 
Jumis, nes immūsų , dirbta, 
aukota ir rūpintasi, kad 
Lietuva būtų laisva, nepri
klausoma, savarankiška 
valstybė. Mes, gyveną lais
voje, demokratinėje šaly
je, tą laisvę įvertiname ir 
branginame. Ši diena — 
liepos ketvirtoji — ypatin
gu būdu mūsų švenčiama, 
be tik kaipo Amerikos 
Jungtinių Valstybių nepri- 
i_______„__ c________
diena, bet taipgi kaipo A-1 lietuvybės apaštalų pa- 
merikos Lietuvos Laisvės sprukusių is Rusijos valdo- 
Diena. Plačioji išeivija ją rib^ ,buvo nemaža, 
pavadinusi Lietuvių Diena. Dauguma jų danginosi A- ■
Šiandien ji ruošia pamal
das, eisenas su legionie
riais, piknikus, vakarėlius, 
paskaitas ir kita. Vadinasi, 
Liepos Ketvirtoji yra Ame
rikos Lietuvos tautinė 
šventė. Padėka tad priklau
so Lietuvių ir Amerikiečių 
Draugijai, kad ji čia, Lietu
vos laikinoj sostinėj, šioj 
garbingoj įstaigoj ir šalia 
nežinomo kareivio už lais
vę žuvusio kapo tos tradici
nės šventės minėjimą 
ruošė. * * *

pa-

PRIESPAUDOS 
LAIKAI

Rusų priespaudos laikais 
Lietuva ne tik kaip valsty
bė bet ir kaip tauta beveik 
neegzistavo, arba, tikriau 
sakant, negalėjo egzistuo
ti. Buvo gyva tik Vytauto 
Didžiojo laikų lietuvybės 
dvasia; bet ir ta negalėjo 
laisvai reikštis. Žiauri žan
daro kumštis stengėsi už
slopinti kiekvieną atsira
dusią lietuvybės liepsnelę. 
Visokiais persekiojimais, 
trėmimais, skerdynėmis 
terorizavo lietuvius, kad 
tik išspaustų iš jų paskuti
nę lietuvybės dvasią, kad 
panaikintų lietuvišką są
monę. Norėjo carai matyti 
dabartinės Lietuvos terito
rijoj grynai rusišką kraštą.

Bet tas jiems ne taip len
gvai sekėsi. Močiutė prie

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

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

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

BOSTON BW 
1410 Columbia?

South Boston
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merikon. I
Lietuva buvo prislopinta, 

vargu surakinta. Vargo 
verčiami, mūsų žmonės 
vyko pasaulin laimės ieš
kotų. Amerika ne šimtais, 
bet tūkstančiais jų pri
glaudė.

Ypač Rusų - Japonų ir 
Didysis Karas išsklaidė lie
tuvius po visą žemės rutu-( 
lį. Kiekvienas atrado sau 
naują tėvynę, kuri gal ir 
ne taip meili buvo, bet eko
nominiai reikalavimai ver
tė prisitaikinti prie vietos 
sąlygų. Amerikos Jungti-1 
nės Valstybės ir čia davė 
geras gyvenimo sąlygas, 
priglaudė. Net vėliau, jau 
atgavus Lietuvai nepri
klausomybę, dėl įvairių as
meninių ar ekonominių su
metimų, daug lietuvių pali
ko savo gimtąjį kraštą ir į- 
sikurdino pas mus Ameri
kos Lietuvoje. Tad šia pro
ga noriu pareikšti savo pa- ■ 
sipiktinimą įsigyvenusia 
nuomone čia Lietuvoje. | 
kad Amerikon bėgo tik ar
kliavagiai, žudikai ir pana
šūs. Lietuva davė išeivijai 
savo geriausius sūnus ir 
dukteris. Šie, radę sau an
trąją tėvynę, kūrė laisvp 
gyvenimą. Mes esame dė
kingi Lietuvai už mūsų pio
nierius darbuotojus, kaip 
Juškevičių, Končių, Kriau
čiūną, Burbą, Miluką. Ur
bonavičių, Sirvydą, Kru

šinską ir vėliau visą eilę] 
naujų darbininkų. Šie ne-' 
užkasė iš Lietuvos atsi
vežtus talentus, bet juos 
savo tėvynei paaukojo, su
naudojo. Kai Lietuvą slėgė 
caro jungas, amerikiečiai 
organizavosi gelbėti, šelp
ti, šviesti. Laisvi būdami, 
kėlė laisvės šūkius. Iš pat 
pradžių įvairiausiais bū
dais darė įtekmės žodžiu ir 
raštu. Visados pirmose ei
lėse rasdavosi amerikiečių 
— šviesti, gelbėti. Dažnai 
savo reikalus užmiršdavo, 
kad padėti tėvynei.

Reta šeima Lietuvoje, 
kuri neturėtų giminių A- 
merikoje. Dažniausia jos ir 
yra šelpiamos amerikiečių. 
Visa eilė ūkių jų atstatyta, 
pagerinta. Visa eilė žmonių 
išmokslintų, jų paruoštų 
gyvenimui. Mes visai tei
singai galime didžiuotis 
savais žmonėmis Lietuvo- 
ie; jie užima aukštas vie
tas mokslo, ekonomijos, 
finansų ir politikos srityse.

Neminėsiu amerikiečių 
nuopelnus spaudoje, spau
dos draudimo ir prieškari
niais laikais; neminėsiu nė 
Daramą duotą apšviesti per 
Žiburi, Saule ir Rytą. Bet 
negaliu praeiti 20 metų su
kaktį minint nepastebėjęs 
kiek'išeivija prisidėjo prie 
Lietuvos nepriklausomy
bės iškovojimo. Amerikie
čiai ruošė tautai nepriklau
somybę, kai čia kanuolės 
dundėjo ir žiaurusis oku
pantas valdė.

AMERIKIEČIŲ LIETU
VIŲ DARBUOTĖ

Tat karo pradžioj —1914 
m., rugpiūčio 21 — 22 dd., 
Lietuvių Politiškas Seimas 
Chicagoje įsteigė Tautos 
Fondą nukentėjusiems nuo 
karo šelpti ir kovai už ne
priklausomybę, nes jau šis 
Fondas rūpinosi Lietuvai 
politinę nepriklausomybę 
išgauti. Per aštuonis metus 
šis Fondas išeivijoj surin
ko virš pusės milijono do
lerių, ir visa tai tautiniam 
darbui. Buvo ir kitų orga
nizacijų panašiai dirbusių 
ir dideles sumas surinku
sių. Ju*

Jau 1914 m. lapkričio 
mėnesyje susiorganizavo 
Amerikoje Tautos Taryba.
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Tautinės dienos iškilmės Molėtuose, birželio 29 d. Išrodo, kad šiais metais Lietuvos vyriausybė labai užimta ruošimu iškilmingų 
dienų. Tokios dienos ruošiamos beveik kiekviename didesniame miestelyje. Bet didžiausios šių metų iškilmės buvo Kaune. Tai Pavasari
ninkų kongresas, kuriame ne vien vyriausybės atstovai dalyvavo, bet dalyvavo ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios vadai — vyskupai, kuni
gai ir įžymieji pasaulionys. Pavasarininkų kongreso iškilmės buvo tai Lietuvos jaunimo pasirodymas. Tik gaila, kad TSB., neva bešališ
kas propagandos biuras, mato ir mus informuoja tik apie vyriausybės ruošiamas iškilmes. Lietuvos katalikų veikimą, jųjų iškilmes pa
neigia. Laukiame vaizdų iš Pavasarininkų kongreso.

Ši Taryba pradžioje pasi
sakė tik už autonominę 
Lietuvą, bet 1917 m. sausio 
mėnesyje paskelbė pirmą
ją Lietuvos nepriklauso
mybės deklaraciją. Taryba 
siuntė delegacijas Lietu
vos ir Europon 1916 m., vėl 
1917 metais. Taryba siuntė 
delegaciją ir į Taikos Kon
ferenciją. Delegacija visa
da tarėsi su Lietuvos poli
tikais, savo įtekme pas į- 
vairius diplomatus lengvi
no ir ką tik atgimusios 
Lietuvos diplomatams. Ta
ryba veikė ir į Amerikos 
Jungtinių Valstybių vy
riausybę, išgaudama pa
šalpą ir net politinį pripa
žinimą. Tarybos informa
cijos biuras Washington’e 
vėliau Prancūzijoje ir Švei
carijoje, atliko neįkainoja
mą darbą. Būtų perdau? 
man čia išskaičiuoti kiek 
išeivija moraliai ir matelia- 
liai yra prisidėjusi prie ne
priklausomybės išgavimo.

Josios rūpesniai tuomi 
nepasibaigė. Amerikie
čiams parūpo atstatyti nu
alintą Lietuvą. Kūrėsi ben
drovės, baikai. Vieniems 
darbas sekėsi, kitiems ne. 
Neužteko, kad amerikie
čiai visada rodė gerą norą 
ir aukojo tūkstančiais do
lerių. Juk ir Lietuvos pas
kola amerikiečiuose buvo 
labai pasekminga. Tokį pat 
pasiaukojimą rodo ir dabar 
lietuviai. Lietuva ir dabar 
laiškais, palikimais ir tu
rizmu surenka nevieną mi
lijoną litukų.

Amerikietis lietuvis ne 
tik diplomatija, politika ir 
finansais gelbėjo Lietuvai. 
Kas žino, kad šis nežino
mas kareivis nėra Ameri
kos lietuvis. Už tautų atva
davimą, už laisvę daug lie
tuviško jaunimo paguldė 
galvas Prancūzijos laukuo
se. Kūrimosi metais sava
norių eilėse petys į petį žy
giavo prieš Lietuvos puoli
kus. O dar kiti tūkstančiai 
organizavosi Amerikoje 
vykti Lietuvon ir vaduoti 
tėvyne ir ios sostinę Vil
nių. Kur jis nebūtų, lietu
vio širdis vienoda, plaka tė
vynės meile ir jai pasiauko
jimu. Amerikiečiai ir Klai
pėdos atvadavime dalyva
vo.

MŪSŲ LAKŪNAI
To buvo maža. Štai du ty

lūs žemaičiai kruopščiai 
dirba sunkų darbą, renka 
centą prie cento, kad dar 
negirdėtu būdu išgarsintų 
lietuvių ir Lietuvos vardą. 
Jie nežino, kad už garsini
mą teks jiems gyvybe už
mokėti. Nutraukdami nuo 
savęs geresnį duonos kąs
nį, įsigija lėktuvą, ne pa
gal paskutinius technikos 
reikalavimus, bet papras
čiausi, kurs, jų nuomone, 
gali patarnauti tokiam di- ga.il pa.Luxua.uu Lubiam ui-j^ grįžta, taip^ sakant, į pėsčius ir vargus. Gyveni- 
deliam žygiui. Savo testą- Pasakų šalį. Neišpasakytai mas keičiasi, ir mes su juo. 
mente, kaip tikri Lietuvos džiaugiasi lietuviška _pa- jeį jau amerikiečiai 
sūnūs, nors jau buvo apsi- ^anSa>v lietuviška kultūra, žiau remia tėvynę, jei ne
pratę su naująja tėvyne, gyvenimu. Jo simato to entuziazmo, tai
rašo: “Tad gi šį savo skri- širdis ištroškusi tautiško tik dėlto, kad mes save už- 
dimą skiriame Tau, Jauno- P6110, Kerte geria sočiai iš mįršę Jums padėjome. Sa- 
ji Lietuva!

Ne garbė juos traukė į' 
mirties nasrus, ne pasipel
nymo tikslas; jie norėjo 
parodyti, kad pasaulio kon- 
glemerate yra gyva tauta 
ir valstybė, kurios vardas 
Lietuva. Šiam tikslui pa
brėžti jiedu ir savo 1 
vą pavadino ]

lietuviško šaltinio. vo namus apleidome Jums
Taip, brangieji, jis di-gelbėti. Dabar susipratome 

džiuojasi Lietuva ir negai- savais namais rūpintis, 
la jam tų aukų bei darbų Laikas, ir labai laikas, at- 
paaukotų Tėvynei. Mūsų statę Lietuvą, susirūpinti 
širdyse teka lietuviškas Amerikos Lietuva. Juk tai 
kraujas ir plaka vienu rit- tautos trečia dalis. Tikėda- 

4 mu su Jūsų širdimis. Jūsų mi i sveiką amerikonizmą, 
lėktų--^m®^mai yra mūsų lai-būtų nuodėminga apleisti 

Lituanica’ m ė ji m ai; Jūsų džiaugsmas lietuviškumą.
Sunkiai atsiplėšęs nuo pai 5™ mūs4 džiaugsmas; Jū-j Tad šioj garbingoj die- 
jūrio žemės, kovoja su liūdesys yra mūsų Ir ^P ,s,v®nt°J.n?ota1'
klastingojo Atlanto vėjais, į desys; Jūsų troškimai yra 
—x------- —i-j mūsų troškimai; Jūsų šie-;

kiai yra mūsų siekiai. Nes 
jūsų Lietuva yra mūsų Lie
tuva.

Atversiu dabar ir kitą 
mūsų lietuviško gyvenimo 
lapą, t. y., mūsų išeivijos 
gyvenimą. Ten nėra tiek 

vių taip dideTis’ ir kįržyįiš- “Tad gi šį mūsų pasirįžimą
sudedu Tau, Jaunoji Lietu
va”.

pasiekia žemyną ir... prie 
pat tikslo, ant slenksčio į 
triumfą, seniausio Lietu
vos priešo kryžiuočio že
mėje sutinka giltinę. Tie 
didvyriai buvo Darius ir 
Girėnas. Neįvertinti mums 
tuodviejų Amerikos lietu-

kas darbas. Jiedu įrodė pa
sauliui, kad Lietuva ir lie
tuviai yra du gyveną fak
toriai. Jie davė pavyzdį, 
kaip reikia mylėti motiną 
Lietuvą, nesigailint už ją ir 
gyvybę paaukoti. Jie net 
savo mirtį ir Lituanicos 
žuvimą paaukojo Lietuvai. 
Tebūnie jiem garbė per 
amžius, o pasirįžimas — 
pavyzdžiu visiems lietu
viams, kaip reikia mylėti 
tėvynę.

Turime ir daugiau žymių 
asmenų garsinančių lietu
vių vardą užsienyj: sporti
ninkus Šarkį ir Gudmaną. 
Netrukus visa eilė jų at
vyksta Lietuvon dalyvauti 
Olimpiadoje.

^06 LAIMINGI
Matome, kad tiek Nepri-

Kai kas sako, Amerikos 
Lietuva dar gyva. Nenoriu 
būti perdideliu pesimistu. 
Stengiuos būti realistu. A- 
merikos Lietuvos, kaipo to
kios, perspektyvos yra ne
daug žadančios. Tiesa, mū
sų kolonijos nusagstytos 
bažnyčiomis, mokyklomis, 

I įstaigomis, prekybiniai na-

klausomos Lietuvos, tiek mais. Lietuviai pasiturin- 
užsienio lietuviai, ugdė sa- čiai gyvena. Spauda, nors 
vyj tėvynės meilę, garsino silpnoka, bet varo kultūri- 
Lietuvos ir lietuvių vardą nę ir tautinę vagą. Jaunoji 
ir stengėsi neleisti užgesti karta mokinama. Bet mes 
lietuvybės liepsnelei. i negalime užslėpti, ir būtų 

Jūs, gerbiamieji, laimingi neprotinga užginti, kad iš- 
dabar atstatę savo nepri- eivija yra tautinėj stagna- 
klausomą valstybę. Sava cijoj. Natūralūs ameriko- 
šalis, gyva vyriausybė, lie- nizmas retina mūsų eiles, 
tuviškas veikimas, sava šuoliais silpnina mūsų pa- 
mokykla, sava prekyba, jėgas. Štai kur mūsų visa 
sava kariuomenė, savo kai- energija turės būti nu- 
ba. Nėra kas varžo, perse- kreipta.
kioja. Dauguma amerikie- Todėl supraskit mūsų rū-

ma-

! Tad šioj garbingoj die- 

ko j, galiu iškilmingai pa
sakyti: mes mokėjome gy
venti ir dirbti; sąžiningai 
savo pareigas atlikti; skru
pulingai tėvynei skolas 
grąžinti, mokėsime ir to
liau aukotis, lietuvišką 
darbą tęsti ir Amerikos 
Lietuvą atstatyti. Kaip 
Darius ir Girėnas sakau —

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.

ProfeMontlM. hlrnl^rlal, pramonin
kai, knrie nkelbinal “Darbininke” tik
rai verti akaltytnlp pnramoa.

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS
Einant įgaliojimu Centro Pirmininko, Kun. Jono 

K. Balkūno, dabar esančio Lietuvoje, ir sekant Kunigų 
Vienybės Konstitucijos, par. 21, Šiuomi skelbiu Kunigų 
Vienybes Seimą, Ketvirtadienį, Rugpiūčio 25 d., 1938 
m., 10:00 valandą ryte, Hotel New Yorker, New York, 
N. Y. Visi Amerikos Lietuviai Kunigai raginami daly* 
vauti tame Seime. -
— Kun. K. E. Paulonis,

K V. Centro Raštininkas.




