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Lakūns Corrigan Jau 
Bostone

Pereitą šeštadienį, rug
piūčio 6 d., grįžo iš Euro
pos lakūnas Corrigan, ku
ris per “klaidą” iš New 
Yorko pasiekė Airiją. La
kūnas Corrigan prieš išlė- 
kimą į Europą savo $900.00 
vertės orlaiviu buvo mažai 
kam žinomas. Jis buvo pa
prastas mechanikas. Kada 
jis atlėkė iš Los Angeles į 
New Yorką, tai mažai kas 
juo domėjosi. Bet šiandien, 
kada tas lakūnas per “klai
dą” pasiekė su paprastu 
orlaiviu Dubliną, Airiją, 
tai visi susidomėjo. Jis ga
vo labai daug įvairių pasiū
lymų. Jeigu kaip, tai jis 
gali tapti milijonierium. 
Sugrįžusį lakūną Corrigan 
New Yorke labai iškilmin
gai sutiko, vaišino ir svei
kino.

Rugpiūčio 8 d., lakūnas 
Corrigan atlėkė Bostonan. 
Čia jis taip pat iškilmingai 
oficialiai miesto valdžios, 
organizacijų sutiktas, svei
kinamas ir vaišinamas. Ai
riai vaikščioja krūtines iš
pūtę, kad jų didvyris toks 
“smart”. Sugebėjo ir val
džią “apgauti”.

Lakūnas Douglas Corri
gan yra buvęs Bostone 8 
metai atgal. Jis tada buvo 
nežinomas ir suskurdęs. 
Šiandien jis yra Bostono 
miesto dekoracija.

Silpnas Susisiekimas Su 
Lenkija
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Katalikas, kurt- neremia 

katali kitko* spaudsę neturi 
teista vadintis genč Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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MOŠŲ JAUNIMO 
SEIMAS

Šiandien, rugpiūčio 9 d. 
prasidėjo L. Vyčių seimas 
Chicagoje. Seimas baigsis 
rugpiūčio 11 d. L. Vyčių 
organizacija yra didžiau
sia jaunimo organizacija 
mūsų išeivijoje. Jos obal- 
sis: “Bažnyčiai ir Tautai”. 
Šiais laikais L. Vyčių orga
nizacija kiek susilpnėjo lie
tuvybėje. Bet gal šis sei
mas suras priemones mū
sų jaunimą atlietuvinti. | 
Sveikiname L. Vyčių Sei
mą ir linkime geriausių 
sėkmių.
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Įsigaliojo Prekybos Susitari
mas Su Vokietija

Kaunas, rugpiūčio 1 die
ną, naujas prekybos susi
tarimas su Vokietija įgyjo 
galios, kuria prekių mainai 
ateinantiems metams kiek 
padidinti.

Naciai Griausią Sinagogą
Nurnberg, Vokietija, — 

Rugp. 8. — Šio miesto bur
mistras įsakęs sinagogą 
nugriauti po to, kada žydai j 
atsisakė ją parduoti. Toji 
sinagoga buvo pastatyta 
1869 m.
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Liepos 17 d. į Pirmąją Lietuvos Tautinę Olimpijadą atvyko Vilniaus lietuviai sportininkai. Jie buvo nepaprastai iškilmingai ir nuo
širdžiai sutikti. Jų sutikti į stotį atėjo tūkstantinės žmonių minios. Vilniečiai lietuviai Kauno stotyje visų susirinkusių buvo sutikti su 
džiaugsmo ašaromis akyse. Ir visą Olimpijados laiką, kur vilniečiai pasirodydavo, ten jie džiaugsmingai visų būdavo sutinkami ir paly
dimi. Šiame atvaizde matome Vilniaus lietuvių sportininkų sutikimą Kauno stotyje. Viduryje su vėlevėle Vilniaus lietuvių sportininkas 
žižmaras.

Jung. Valstybės Ir Rusija
Pasirašė Naują Sutartį

Sovietų Komisarai Vėl 
Susekė Sąmokslų ' Čekoslovakijai Nacionalistai Paėmė 6 Radikalų

Kaunas, rugpiūčio 8 die
ną — Susisiekimas su Len
kija naujomis sutartimis 
eina labai silpnai. Tuo tar
pu abi šalys mažai kam 
duoda vizas.

Nacionalistai Iš Oro Bombar
davo Barcelonų

Barcelona, Ispanija — Is
panijos nacionalistai iš oro 
bombardavo radikalų sos
tinę Barceloną.

Rusija Ištiesė Taikos Rankų
Japonijai

Maskva, Rusija, rugp. 8, 
— Rusija, po nevykusių 
mūšių nuo liepos 29 d. 
Manchukuo valstybėje, 
pasiūlė taikos planą Japo
nijai. Komisaras Litvino
vas siūlo pradėti taikos de
rybas dėl nustatymo rube
žiaus Rusijos - Šiberijos iri 
Japonijos globojamos 
Manchukuo valstybės arti 
Korėjos rubežiaus.

Japonijos ambasadorius 
pasižadėjo Rusijos pasiūly
mą svarstyti.

Tuo pačiu laiku, kada Ja
ponija ir Rusija pasikeitė 
pasiūlymais, prie Korėjos 
rubežiaus, Changkufenge 
įvyko pasikartotini smar
kūs mūšiai. Daug kareivių 
užmušta ir sužeista.

Komisaras Litvinovas 
grasina Japonijai, ir sako, 
kad jeigu Japonija nesus
tabdys ginkluoto puolimo, 
tai Rusija pradės karą ant 
sausžemio ir iš oro. Reika-

Berlynas, rugp. 8, — Vo
kietijos naciai baisiai šėls
ta, kad du Čekoslovakijos 
orlaiviai perlėkė rubežių į 
Vokietijos pusę. Naciai 
reikalauja, kad Čekoslova- co kariuomenė sumušė Is- kareivių, 
kijos valdžia už tą nusikal- 
timą griežtai nubaustų la- nę Meąuinenza, Fayon sek- (buoti užsieniuose ir atvež- 
kūnus. cijoj, prie Ebro upės. Na- ti į Ispaniją. r"” ' -~~

Maskva, Rusija, rugp. 8, 
— Iš Baku praneša laik
raštis “Bakinski Rabot- 
nik”, kad susekė sąmokslą 
atkimšti Azerbaižaną nuo 
visos Rusijos. Tą sąmoks
lą atidengę ‘14 areštuotų 
žemdirbystės ; viršininkų, 
kurie kaltinami už sąmok* 
slą nužudyti | komunistų 
vadus ir išplėsti “atskalū
nų” veikimą. Laikraštis sa
ko, kad 14 viršininkų esą 
kaltinami ypač už nuodyji-

Maskva, Rusija, rugp. 8, 
— Sovietų Rusija ir Jung. į 
Valstybės atnaujino preky
bos sutartį, kuri pasibaigė 
pereitą šeštadienį, rugp. 6 
d. Rusija pasižadėjo pirkti 
įvairių prekių Jung. Vals
tybėse už mažiausia $40, 
000,000 per metus. 1935 - 
1936 ir 1936 - 1937 metais 
Rusija buvo garantavus 
pirkti įvairių prekių iš A- 
merikos už $30,000,000, bet 
išpirko už daug daugiau, būtent, pirmaisiais mitais Sa-
už $39,224,000 ir antrai- 
siais už $40,513,000.

v •

Saragosa, Ispanija, rugp. sunaikino ir paėmė į ne- 
8 — Šeštadienį gen. Fran-, laisvę tarp 12,000 ir 15,000 

" ’ , daugiausia sve- 
■ panijos radikalų kariuome- timšalių, kurie buvo suver-

• Lenkija Protestuoja Prieš 
Čekoslovakiją

Unija Skundžia Kompanijų 
TDST

lauja, kad Japonija sustab
dytų ginkluotus užpuoli
mus. Jeigu ji tą padarys, 
tai Litvinovas pasižada tą 
patį padaryti.

Litvinovas siūlo sustab
dyti militarį veikimą iš a- 
biejų pusių. Deryboms ei
nant, laikytis rubežiaus, 
nurodyto žemlapyj pagal 
Hunchun sutarties, pasi
rašytos 1866 m. tarp Rusi
jos ir Kinijos; tačiau padė
tis, buvusi prieš liepos 29 
d., kada prasidėjo mūšiai, 
turi būti atstatyta. Per
traukus mūšius, mišri ko
misija iš vieno Rusijos at
stovo, vieno Japonijos ats
tovo ir vieno Manchukuo 
valstybės atstovo pradės 
derybas dėl rubežiaus nus
tatymo pagal Hunchun su
tarti. Toks tai esąs Rusijos 
pasiūlymas.

Iš Rusijos pranešama, 
kad raudonoji armija iš
stūmė japonus iš Changku- 
feng kalnų, kuriuos sovie
tų kariuomenė buvo užė
mus liepos 11 d., bet prara
do liepos 29 d.

Japonija yra pasiūlijusi
■ DARBININKO-1

LAIVAKORČIŲ

i

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per

TEL. JuBO/TOH 26*0.
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Varšuva, LenkUa^rug^ 
8, — Kaip jau žinoma, Vo- 
kietija įdavė Čekoslovaki
jos valdžiai protestą dėl 
jos lakūnų perlėkimo rube- 
žiaus į Vokietijos pusęJ 
Lenkija aklai seka Vokie
tiją. Tuojau ir ji pasisku
bino protestuoti prieš Če
koslovakiją taip pat už ru- 
bežiaus perėjimą Lenkijos 
teritorijoj. Lenkija sako, 
kad pereitą šeštadienį Če
koslovakijos lakūnai perle-; 

_______ kė rubežių į Lenkijos pusę 
Maskva, Rusija, rugp. 8.artiZywiec.Lėkdami pusę 

— Pirmą kartą nuo liepos “Vį03 aukštumoje pasie- 
20 d. Japonijos atstovas Rycerskie Gory. 22 k.lo- 
susitiko su Litvinovu, Ru
sijos užsienių reikalų ko-

ko, kad visi, išskyrus du, 
pasirašę prisipažinimą kal
tais.

Azerbaižane yra 2,891, 
000 gyventojų, užima 32, 
686 ketvirt. mylių plotį. Tai 
žemdirbystės ir gyvulių 
auginimo šalis. Industrijo
je, svarbiausia aliejus.

cijoj, prie Ebro upės. Na- ti į Ispaniją. Tik apie 100 
cionalistai sunaikino visai radikalų kareivių suspėjo 
6 radikalų brigadas, t. y. persikelti per Ebro upę ir 

" " , pabėgti. Sekmadienį, rugp.
7 d. dar 600 radikalų mili- 
ciantų iškėlę baltas vėlia- 
vasjDasidavė ir įstojo į na- 
člonaUsfųėneš?'''Visur'di- ‘ 
džiausiąs pritarimas nacio
nalistams.

Šis masinis radikalų ka
riuomenės paėmimas ir

Dėl 74 Kiaulių Nuteistas 
Mirtimi Rusijoje

Maskva, Rusija, rugp. 8, 
— “Ordžionikidze Pravda” 
laikraštis praneša, kad 
teismas nuteisė vyriausią

Washington, D. C., rugp.
8, — Steel Workers Orga-: 
nizacijinis komitetas pra-Į 
neša, kad Tautinei Darbo 
Santykių Tarybai įduos 
skundą prieš Youngstown 
Sheet & Tube kompaniją, 
kurios veikimą laike perei
tų metų tyrinėjo Senato 
civilių laisvių komitetas. 
Skunde, kuris bus paduo
tas,

kar? Siberijoje-Man- žfų'j Lenkijos"žemę,’bet ji 
darbininkai padėti __
juodraščio, kad diskrimi
nuojami CIO unijos darbi
ninkai ir įvairiais kitokiais 
būdais persekiojami orga
nizuoti darbininkai.

Japonų Atstovas Susitiko Su 
Utvinovu

metrų lenkų žemėje.
Per pastarąsias dvi sa

vaites Vokietijos orlaiviaiyra pažymėta, kad misaru. Tarėsi apie užbai- ' * £20 kartu Perlėkėrūbe 
karo Siberijoje-Man- aų i LenkyKmę^t ji 

padėti 225 chukuo Spėjama, kad ne-jokio protesto, nepareiškė
susipratimai bus užbaigti.

Senis, 102, Nesibijo Karščio

I Vokietijai. Taigi iš to ma
tome, kad Lenkija aklai 
talkininkauja Vokietijai.

kiaulių prižiūrėtoją vaiką i perėjimas į nacionalistų ei- 
sušaudymui už tai, kad les yra skaudus radikalų 
dėl jo neatsargumo kilo\aldžiai smūgis, o tuo pa- 
gaisras kiaulydėje ir 74 čiu ir visiems, kurie tik re- 
kiaulės sudegė kolektyve- ■ mia Ispanijos radikalus, 
je ūkyje, Ordžionikidze 
provincijoje. Ar girdėjote 
kur nors, kad ir kapitalis
tinėje valstybėje, kad 20- 
me amžiuje dėl kiaulių pri
taikintų tokią žiaurią bau
smę, kokią pritaikė Rusi
joje. Tai nepirmas atsiti
kimas Rusijoje. Žmogaus 
gvvvbė mažiau vertinama 
už šunelio gyvybę. Tai blo
giau, negu kad buvo seno
vės vergijos laikais.

Ispanijos radikalai bando 
susistiprinti ir atsigriebti, 
bet nevyksta. Jie nori išgel
bėti Katalonos frontą. Bet 
ir čia nacionalistai apsupo 
radikalus miškuose. Nacio
nalistų apskaitliavimu, ra
dikalai prarado tarp 6,000 
ir 8,000 kareivių mūšiuose 
prie Ebro upės, neskaitant 
tų, kurie pateko j nelaisvę 
ir savanoriai perėjo į na
cionalistų eiles.

Užsienių Lietuvių Sporto 
Vadai Pas Prezidentų

Dės M oi nes, la., rugp. 8, 
— John Jonės, 102 metų 
amžiaus, atvyko į šį mies
tą pasportauti su savo anū
kais. Jis nepaiso nei karš
čio, kuris siekia 90 laips
nių. Be jokio vargo užlipo

Klaipėdos Krašto Patrijar- 
chui Martynui Jankui 80

Tekstilės Unijos Vadai Kovų 
Perkėlė Į Teismų

Sumoksiąs Atskirti Pietinę 
Kiniją

Kaunas, rugpiūčio 5 die
ną, Lietuvos Tautinei O- 387 laiptus į sostinės bokš- 
limpijadai pasibaigus, už
sienio lietuvių sporto va
dai, Olimpijados komiteto 
lydimi, buvo priimti Sme
tonų ūkyje Užulėnuose. 
Vilniečiai, be to, aplankė 
Klaipėdą ir Neringą.

tą; važinėjasi žaismavietę
sę, o tik apgailestavo pavė
lavęs lėkti orlaiviu.

Vilniaus Krašte Sugriovė 
88 Namus

ja reikalauja laikytis Hun- 
chun sutarties, ko visai 
nemini Japonija.

Rusija užėmusi Chang- 
kufeng kalnus lieDos 11 d. 
paskelbė tai esanti jos te
ritorija pasral pasirašytą 
sutartį su Kinija. Bet Ja
ponija tos sutarties, matyt, 
nenori pripažinti nes Ru
sija tos teritorijos' nevaldė, 
ir liepos 29 ČL rusus iš tos 
teritorijos išvijo.

Sužeidė 15 Piknikierių

nenori pripažint^ 
sija tos teritorijoj 
ir liepos 29 d. rui

Sudbury, Mass., rugp. 8, 
— Armijonai grįžo iš savo 
pikniko, kuris vakar įvyko 
Maynarde, autobusu. Bos
ton Elevated autobusas nu
sirito nuo vieškelio ir nu
trenkė du telephono stul
pu. Iš 45 važiavusių auto
busu, penkiolika sužeista. 
Arini jonų piknikas buvo 
metinis. Jame dalyvavo ir 
gub. Hurley.

Vilniaus krašte siautė 
nepaprastai smarki audra. 
Nuostolių padaryta už ke
lis milijonus. Audra su
griovė 88 namus.

Providence, R. I., rugp., 8, 
— Tekstilės unijos vadai 
dėl unijos fondo susiginči
jo ir tą ginčą spręsti pave

lde teismui. Kiek laiko at- 
{gal CIO prašalino Joseph 
Į Sylvia, CIO organizatorių, 
kuris dabar nepasiduoda ir 
atsisako grąžinti iždą. Gai
la, kad tokie nesusiprati
mai vyksta darbininkų 
nijose.

Shanghai, rugp. 8, — Ki
niečiai praneša, kad jie su
sekė sąmokslą atkirsti 
Pietinę Kiniją nuo visos 
Kinijos. Tokį sąmokslą e- 
są padarę Japonija su Pie
tinės Kinijos valdžia. Kol 
kas tos žinios nėra patvir
tintos.

u-

Lakūnas Šaltenis Jau
Klaipėdoje

Riaušės Prieš Čekus 
Viennoje

Klaipėda, rugpiūčio 4 
atvyko lakūnas Šaltenis.

d.

Kaunas, rugpiūčio 8 die- 
i ną — Sekmadienį (rugpiū- 
I čio 7 dieną) Klaipėdos 

Nevv York, rugp. 8 — Va- Krašto patrijarchui Mar- 
kar Jaeob Riis Park kuror-(tynui Jankui suėjo 80 me
te siautė audra. Žaibas už-! tų. Organizacijų atstovai, 
mušė tris žmones ir 17 pri-l Bitėnuose sveikino jubili- 
trenkė. Ar Ijatą.

Žaibas Užmušė Tris Žmones
Karščiai Nusinešė Vėl 

Astuonias Gyvybes
Pereitą-sekmadienį, Nau

joje Anglijoje, dėl nepa
prastai didelio karščio žu
vo 8 žmonės: šeši prigėrė, 
o du kiti1 rttfre Saulės spin
dulių pritfėiikti.IktL

Vienna, rugp. 8, — Pra
goję (Čekoslovakijoje) į- 
vyko Sokolų šventė. Sako
ma, kad sokolai pareiškę, 
kad Viennoj esą apie pusę 
milijonų čekų, ir kad prak
tiškai esąs čekų miestas. 
Vokiečiai naciai dėl tokio 
pasakymo labai įsižeidė ir 
suruošė demonstracijas, 
laike kurių išdaužė daug 
čekų krautuvių langų ir 
kaikuriuos čekus pavojin
gai sumušė. Prisibijoma, 
kad naciai nepanaujintų 
teroro prieš čekus.
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Padėkos Žodis nuoliai, geri patrijotai. 
Traukimui prasidėjus per-

LDS N,
jos ir Darbininkų Susirinkimas

Į » - ‘ ■ 5._______ *______________________ - ’ | - " ' ’ •
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Noriu prieš išvažiuojant Flė Prad^° vir3ti«^.ai: 
padėkoti gerb, Tėvui Vir-|cu» Pusę' Tuomet nezuirmt 
mauskiui noniai Siaurie-'Prasymli 1S mimos soko 
nei ir visoms Lietuvos Dūk-’ dūkams gelbėti, ir žinoma 
terų Draugijos narėms už o^kaSSū su-
mano Svių^vakaSj sunteresavu^ šiuo kontes- 
S£° NuošSai dėkoįl‘u- “ lšna“j° tvarkyti 
Juiis! Neužmiršiu JūįiTpe^aįė prinaan” 
Lietuvoj prie Dievo Alto- ma:/er&ale pripažinta ze 
riaus. Dėkoju irgi kuni- maiciaJns- _.
gams draugams gimi- Sporto programą pradėjo 
Sems, pažįstamiems, kurie Pr°Fam°Je dalyvavę vai- 
Halvvavn tnie linksmoj kuCia!. 25yardų bėgimų.

Laimėjo iš mergaičių Ale
na Plevokaitė — pirmą; 

' Veronika Jociūtė — antrą, 
j iš berniukų — Stasy? Vasi
liauskas — pirmą ir Ed. 
Aimundis — antrą. 50 yar- 
jdų bėgimą merginims lai- 
j mėjo Marytė Lensikaitė. 

Sekmadienį, liepos 31 d.! 100 jardų vaikinams — Vy- 
įvykusiame LDS N. A. Ap- tautas Anonis._ “Milžinų” 
skričio išvažiavime, Law- lenktynes laimėjo moterų 
rence, Mass. pirmą dovaną, — Grasilda Valeckiene ir 
I. J. Fox kailinius vertės Ona Krasinskienė; vyrų — 
S250.00 laimėjo No. 12528,r""’““ T’’ 
C. Milen, 290 E. 9th St.J 
So. Boston, Mass:; antrą 
dovaną — rašomąją maši-j 
nėlę — No. 6226, J. Gritz, 
Centre St., Cambridge,;
Mass.

pažįstamiems, vai-
dalyvavo toje linksmoje 
vakarienėje. Ačiū už gerus 
linkėjimus, už aukas.

Dėkingas esu visiems —
Kun. Pr. Aukštikalnis, S. Jj

Laimėjo Dovanas

ŽEMAIČIAI LAIMĖJO

LDS. N. A. Apskričio ne
paprastai skaitlingame iš
važiavime įvykusiame, Pa- 
langje, liepos 31 d. dalyviai 
buvo nepaprastai susido-1 
mėję sporto programa. Vir
vės traukimas žemaičių su 
dzūkais matyt labiausia 
visus domino. Žemaičių i 
pusėje sustojo petingi, sto
ri, typiški žemaičiai, o dzū- ; 
kų pusėje energingi... jau!irijonos

• v

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 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

JohnRepshi$,M.D. 
(REPSYS)

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

278 HARVARD STREET, 
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Ketvirtadienį, rugp. 11 d., 8 vai. vakare, 
“Darbininko” namo patalpose įvyks LDS N. 
A. Apskr. Pikniko komisijų ir darbininkų, ku
rie sekmadienį, liepos 31 d. darbavosi piknike, 
svarbus susirinkimas. Šiame susirinkime bus 
išduotas raportas iš įvykusio pikniko. Kurie 
dar neatsiskaitę už tikietus ir kitus dalykus, 
prašome šiame susirinkime atsiskaityti.

V. VALATKA, Pikniko reng. kom. pirm.

Trilypio Pikniko Reikalu
Susirinkimas

ir girdi chorą. Sustabdė 
susirinkimą ir stebisi vin- 
centiečiai iš South Bostono 
jaunimo gero noro ir ener
gijos. “Per tokius karščius 
choras praktikuoja!”

Išeina į salės priekį kun. 
Virmauskis ir viešai parei
škia savo nusistebėjimą ir 
pasididžiavimą, kad cho
ras — Amerikos lietuviai____ ___ _________ ___
vidurvasaryj, dabar Bosto^ giamojo trilypio pikniko 
ne, tris kartus savaitėje'reikalu, kuris įvyks rugsė- 
laiko savo pratybas. Į,' ' ' ' ' '

Sekmadienį, rugp. 7 d. š. 
m., Romuvos parke, Mon
tello, Mass., 3 vai. pp. įvy
ko trijų kuopų: So. Boston, 
1-mos kp., Montello, 2-ros 
kp. ir Cambridge, 8-tos kp. 
atstovų susirinkimas ren-

DURPYNAI—LIETUVOS 
LOBYNAI

Giedraičiai
Nubaudė Už Agitavimą
Du broliai Giedriai iš 

Zdoniškių vk., ilgą laiką 
buvę ramūs, prieš kiek lai
ko vėl pradėjo agituoti ir 
kurstyti žmones prieš lie
tuviškas pamaldas, niekin
dami tai, kas lietuviška. 
Taip pat per pav-kų pamal 
das pafrontėje prie Vii 
niaus kryžiaus neleistinai; 
viešai kalbėjo prieš liet, or-1 

5'metru O38 ir va^us- Abu ištremti
4 6 mėn. į darbo stovyklą.

Lietuva turi tikrai didelį 
lobyną durpynuose. Lietu
voje yra apie 65.000 hekta
rų durpynų. Visuose tuose 
durpynuose esama apie 
2.000.000.000 (du milijar
dai) tonų šlapių durpių. 
Durpės yra šlapia medžia
ga, buvusių miškų puvė
siai, dalinai susimaišę su 
žeme. Kai kur yra durpių 
sluoksniai iki 3 — f 
storumo. Durpes kasa iš .v . , , .. ,
žemės, sudaro storas ply- , Vienam is jų dar kelia by-1

liga ir jį teko sunaikinti. 
Kiti šunys gerai išsilaikė ir 
dresiruojami.

Neseniai trys šunys išlai
kė jiems suruoštus egza
minus ir jie pripažinti tin
kamais kriminalinės poli
cijos darbui. Vieną iš šu
nyno “abiturientų” iško- 
mandiravo į kriminalinės 
policijos Šiaulių apygardą, 
o kiti du palikti Kauno kri
minalinei policijai.

Povilas Likas ir p. Kazlaus
kas. Bulvių rinkimo kon- 
testo laimėtojų pavardės 
nesuskubta sužinoti.

Įdomiausias vaikams 
kontestas buvo centų rin
kimas. Maišas centų buvo 
pabertas pievoje, o vaikai 
juos rinko. Nors už šį kon- 
testą rengėjai specialios 

i dovanos nebuvo skyrę, bet 
So. Bostono biznierius Po
vilas Likas paaukavo $1.00 
ir įteikė daugiausiai centų 
surinkusiai Padvalskytei.

Sporto Komisija.

Į

| jo (Sept.) 4 d. Tai yra išva- 
Choras tokias pastangas karėse Darbo dienos (La- 

deda, nes: So. Bostono Į bor Day) Romuvos parke, 
High School’ėje spalių 26 Montello, Mass.

Atstovavo valdybas šie 
asmenys: So. Bostono kuo
pos: St. Griganavičius, V. 
Valatka ir J. Kumpa; Mon
tello — Kazimieras Gri
gas; Cambridge — p. Ra- 
daitis, p. Smilgis ir p. Ple- 
kavičius.

Išrinkta veikiančioji ko
misija pikniko reikalams. 

/Pirm. — V. Valatka, vice- 
45 pifrm. — J. Smilgis ir rašt.

d., jis stato operetę “Japo
nų Imperatorius”. Tas vei
kalas yra garsus ir įspū
dingas. Šiomis dienomis jį 
išpildo Harvardo studen
tai.

MIRĖ
I
I

KRIKŠTAS

Rugp. 7 d., tapo pakrikš
tyta duktė Fredrick ir Ma- 

; (Strakauskaitės) 
| Foley vardais Joana - Ma
rijona. Kūmai buvo Vin
centas Keris ir Marijona 
Švagždytė.

STEBINANTI 
NAUJIENA!

i
Rugp. 6 d., dieną, mirė,! 

porą mėnesių pasirgęs, J
Juozapas Kaziukonis, tre — *»• K>*****gao ** iaov.
metų, gyvenęs 285 E. St.J— J. Kumpa. Spaudos, rei- 
ir laikęs skutyklą - kirpyk- ! kalais rūpinsis St: Griga- 
lą, W. Broadway. Paėjo hąvičius; _ gėrimais valdy- 
Valkininkų parapijos. A-'ba; valgiais —Montello; 

, merikoje pragyveno 30 me-! Sporto -. meno - muzikos — 
tų. Paliko nuliūdusią žmo- p. Valatką ir p. Grigas Kiti 
ną Moniką (Karsokaitę),'reikalai palikta tolimes- 
dukterį, brolį ir seserį. Lai- niuose susirinkimėliuose 
dojamas rugp. 9 d., 9 vai. aptarti. Piknikas žada būti 
ryte iš Šv. Petro par. baž- šaunus ir įspūdingas, nes 
nyčios, Naujos Kalvarijos pramatoma'daug naujeny- 
kapuose. * bių. Tad riibšimes Visi dar-

P-nios Kaziukonienės bininkai rugsėjo (Sept.) 4, 
(Karsokaitės) tėvelis Juo- visi vykti į Romuvos par- 
zas Karsokas, gyv. Lowell, ką, baigti sezono parengi- 
Mass. yra senas LDS 97 mus šauniu, pikniku. Rap. 
kp. narys. Tad reiškiame 
jam ir jo šeimai gilią už
uojautą.

bių. Tad riibšimes visi dar-

CAMBRIDGE, MASS.

PARSIDUODA PIGIAI
Beacon Range Oil Burner, su visais 
Įtaisymais ir su (50 gal.) oil tanku. 
Taipgi parsiduoda pigiai Vidutinio di
dumo North Pole Ice Refrigeratorus, 
apdengtas su balta emale. Viskas ge
riausiame stovyje. Rašykite arba a- 
teikite šiuo antrašu: 495 E. Fourth 
Street, So. Boston, Mass. (5-9)

Penktadienį karštas oras 
[kaip ir trečiadienį ir ket
virtadienį. Nors pirmas 
mėnesio penktadienis, Šv. 
Valandos pamaldose, ku- 

I rias vedė Tėvas Aukštikal
nis, žmonių mažai tebuvo. 
Maldos Apaštalystės drau- 

! gijos mėnesiniame susirin
kime irgi mažai narių te
dalyvavo. Mat baisiai karš
ta! Po tam, ) 
Marijonų Rėmėjų draugi- tas stogų dengėjas. 
jos skyriaus susirinkimui ’ 
besibaigiant, pradėjo salėn 
eiti būriai gražiausio jau
nimo. Kas tai čia? Ir tiek 
daug jų. Pusė salės!

Visi sėdo priekyje salės. 
Jų vadas, muzikas R. Juš
ka valdo pianą. Ir visi pui
kiai dainuoja. Prakaitas 
liejasi, bet visi puikiai dai
nuoja. Mažame kambary 

• laiko savo savaitinį susi- 
■ rinkimą Šv. Vincento Pau

liečio labdaringa draugija

DAUG PASIDARBAVO 
P-nas PLEVOKAS

Nuoširdi Padėka
I

Nuoširdžiai dėkojame 
kleb. kun. P. Juškaičiui ir 
kun. J. Plevokui už aplan-

V • J V

BATCHELDER WHITTEMORE COAL CO.

tas, išdžiovina ir naudoja 
daugiausia kurui. Durpės 
tinka pakratams ir laukų 
tręšimui. Iš durpių esą ga
lima pagaminti net staty
binę medžiagą ir kai ku
riuos kitus naudingus da
lykus. Paprastai pagamin-

lą Samaitė dėl alimentų.

Linkmenyse,

— Susisiekimo Ministeri
ja ruošiasi reguliuoti Ne
muno krantus ir vagą tarp 
Alytaus ir Kauno, kad Ne
munas tiktų šitam bare 
laivininkystės ir miško 
plukdymui.

GRABORIAI

visai prie administracijos 
linijos ir pereinamojo pun
kto, Kirdeikių klebonas 

___ Ikun. J. Breiva pastatė la- 
tos'“'durpėš““tinka“'’tiktai^ F“?’ Ukrai lietuvišką, 
krosnims kūrenti. Jos ma
žai tetinka fabrikams ar 
garvežiams. Kad tiktų

kryžių, kuriuo dabar gėri
si ne tik šiapus gyventojai, 
bet ir pavergtieji Linkme-

miestų namų centraliniam nų gyventojai. _ Ta pačia
šildymui, pramonei ir ge
ležinkeliams, durpes rei
kia suspausti į mažas kie
tas plyteles, 1________
briketais. Geresni briketai 
pagaminami iš akmens 
anglies nuotrupų bei dul
kių. Bet ir iš durpių išeina 
visai geri briketai. Tačiau 
briketų gamybai reikia 
steigti gana brangiai kaš
tuojančius fabrikus.

Iki šiol durpių tikslesnį 
išnaudojimą trukdė ir pi
nigų ir durpininkystės ži
novų trūkumas. Pinigų 
greičiau susirastų, jeigu 
būtų žmonių, gerai nusi
manančių darbuose, kurie 
sudarytų aiškius durpių

proga tenka pažymėti, kad 
kun. J. Breiva Kirdeikiuo
se įkūrė bažnyčią ir dabar 

vadinamas1 Plac,laį Yar0 Pademarkhm-
i joj kulturmį darbą.

Trys Šunys Jau Išlaikė 
Egzaminus Ir Gaudo 

Nusikaltėlius

f

Kriminalinės policijos 
šunyne, Petrašiūnuose, 
Kaune, buvo patalpinti ap
mokyti ir paruošti nusikal
tėlių aiškinimo darbui 8 
šunys.

Vieną iš tų šunų ištiko

Parašė Gražią Maldaknygę

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBĖS 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2637.

TeL ŠOU Boston 1437

Joseph W. Casper 
(Kasperas) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 3960.

Įvykusiame LDS N. A. kun. J. Plevokui už aplan- 
Apskričio išvažiavime lie- kymą sergančio mūsų my- 
pos 31 d., Lawrence, Mass. limo sūnaus, Jono Kačėno, 
labai gražiai pasitarnavo įr jam mirus, liepos 27 d., 
Petras Plevokas, nuvežda- už iškilmingą jo palaidoji
mas savo troku daug vir-mą liepos 30 d.: maldas 
vių ir kitokių dalykų. Pet- šermenyse, Šv. mišias ir 

„ J: ka-
- --Į puošė ir už mūsų surami- 

kam stogas prakiūra, tai nimą nuliūdimo valandoje, 
visuomet šaukite Petrą Dėkojame ir kun. P. Aukš- 
Plevoką, kurio ogisas yra’ tikalniui, S’:J. už atnašavi-

w 'Z — 0VA AAAVllJ OvJ kj V •

mažam Tėvų ras Plevokas yra specialis- maldas bažnyčioje 
nėjų draugi- tas stogų dengė jas. Jei nuošė ir už'mūsų

naudojimo planus ir suge
bėtų juos įgyvendinti.

Pastaraisiais laikais miš-' 
kų departmento durpinin- 
kystės inspekcija, ėmėsi 
uoliau tyrinėti durpių nau-1 
dojimo galimumus. Tuo 
tikslu durpininkystės ins-' 
pektorius inž. Taujenis ir 
instruktorius Strolis išvy
ko į Latviją ir Estiją susi
pažinti su tų durpių garny-į 
ba tuose kraštuose, durpy
nų naudojimu ir kitais dur
pininkystės klausimais.

Bus stengiamasi išplėsti 
durpių naudojimą kurui 
miestuose ir pramonės į- 
monėse. Durpės galėtų žy
miai atstoti malkų kurą ir
akmens anglį, kurios tenka mierą Kapuciną, kuris va- 
už milijonus litų įsivežti iš žinėjo po Amerikos Lietu- 
užsienių.

Durpynai yra stambus : misijas. Jo misijų ir šian- 
Lietuvos lobynas. Durpių dien nepamiršta, 
gali Lietuvai užtekti išti
siems šimtmečiams. No
rint taupyti miškus ir ven
giant išleisti už anglį mili
jonus litų į užsienius, ten
ka imtis durpes tikslin
giau ir plačiau naudoti.

Tėvas Kazimieras 
Kapucinas

Daugelis senesniųjų žmo
nių atsimena Tėvą Kazi-

Tel. SOUth Boston 0815

D. A. Zaletskas
GRABORIUS-BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Funeral Home ir Res.

564 East Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Notary Public

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies 
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

1 
» 
♦

auk-

We Recommend 
and 

Guarantee

• • •

324 E St., So. Boston, Mass? 
Tel. ŠOU 1452 — 9419. Po
nas Plevokas nuoširdžiai 
patarnauja už prieinamą 
kainą. Rap.

e

TH6FUELFOR
Modern

K'«OM€J

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

108 Dorchestef Avė-
So. Bostoft, Mass.

Tel. 1830 Boston.

mą šv. mišių.
Taipgi dėkojame mūsų 

giminėms už lankymą ser
gančio, už dalyvavimą šer
menyse ir laidotuvėse, už 
dvasinius ir gėlių bukietus 
ir visokiariopą mums pa- 
gelbą; dėkojame muzikui 

išvyko į Chicagą, IUinoisJ Mamertui Karbauskui ir 
į Vyčių Seimą, kuris įvyks 1° chorul uz dalyvavimą 
rugp. 9, 10 ir 11 dienomis, šermenyse ir laidotuvėse, 

Liet. Vyčių 17-tos Algir- ui maldas, dvasinius bu
do kuopos atstovai yra šie:! ^.le$u®’ g'edojjmą bažny- 
Marijona Matuzaitė, An- !r Pareikštą uzuojau- 
tanas Gaputis, Anęlė Mark-I dėkojame karatnesiams 
siute ir Jonas Varnas. Bea-Į, oristams, ir bendrai de- 
bejo, jų kelionė į Chicagą lkoJame ™‘em3 u? Ianky 
bus labai įdomi, Ir Seimts 
bus labai interesingas ir 
naudingas. Gaila, kad visi 
Vyčių nariai i

VYČIŲ ATSTOVAI .

už maldas, dvasinius bu

vių parapijas, duodamas

lyvavimą šermenyse ir lai
dotuvėse. Dėkojame laido-

neįali daly- , P- D- A
vauU Seime, nes dalyvau-|ZaletskuI uz matonų pa-
darni Seimuose, daug ką 
pramoksta, vieni su kitais 
dalinasi mintimis ir tuomi 
sustiprina didžiausią lietu
vių jaunimo organizaciją 
Jung. Valstybėse.

Atstovai prižadėjo daug 

įių nariams. Lai viši išlai
ko prižadą. Linkta, 'ktfd jų

I

tarnavimą.
Nuliūdę tėvai —

Jonas ir Vincenta Kačėnai, 
sūnus Juozas ir duktė Jad

vyga Dainienė. 
w.ai •kamiim ■ lite!

Atstovai prizaaejo aaug — • . ......
ką svarbaus parvežti Vy- . konset^tonjo-

je ffett&ftėjo vargbtfihinki 
kursai, vadovaujabfi f K 

kelionė vakaruose būtų il-(Kavecko. Kursai turi 24 
gai neužmirštama. A.E.L. lankytojus.

Sudegė Sekmadienį Debilus 
Veždamas

Praėjusį sekmadienį ne
toli nuo Krinčino sudegė 
vieno neturtingo ūkininko 
klojimas. Klojimo savinin
kas šeštadienį buvo, kaip 
sakoma, “ant alaus”, o sek
madienį sumanė suvežti 
dobilus. Veždamas sėdėda
vo ant vežimo ir rūkė. Tik 
nustojus vežti pradėjo klo
jimas degti. Matyt, iš pyp
kės pabiro kiek degančios 
tabakos, kuri nepastebėta 
už9egėv dobilus. Atrodo, 
lyg tai bausmė už šventės 
nelaikymą.

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

Pereitą pavasarį buvome 
gavę šių maldaknygių ne
mažą kiekį, bet kaip be
matant jas žmonės išgau
dė — išpirko. Dabargi ką 
tik atėjo naujas iš Lietu
vos šių maldaknygių siun
tinys. Kas norite, galite jų 
gauti “Darbininko” knygy
ne. Kaina tik 65c. Užsaky
mus siųskite tuojau, nes 
neperdaugiausiai jų turi
me. Sų .įsakymu money 
orderį siųskite: Darbinin
kas”, 366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

V •

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengčjas 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

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

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

byščių čeverykus: vyrama, 
moterims ir vaikams.

Peter's Boston St. Garage 
ir Gasoline Station 

119 Boston St, 
DORCHESTER 

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

Vietos 75 karams, . taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Peter Pilvinis, Sav.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Salemoniškas Paryžiaus Teismo 

Sprendimas
 «--------------------------------------------------------

Savo metu Ispanijos vy-' plačiai verstis, ir miško ap
dirbimu bei prekyba. Tsb.riausybė, privengdama su

kilėlių, didelę aukso atsar
gą — apie 40 tonų išvežė į 
Prancūziją ir čia sukrovė 
Prancūzijos banko seifuo
se.

Vėliau Ispanijos vyriau- ___ 
sybė pareikalavo, kad jai _ jauniolis'*PauldeYRio’ 
tas auksas būtų sugrąžin- I Jis turi jygiai 19 colių d 
tas. Tuo pačiu metu to auk- džio> t maždaug tiek 
so pareikalavo ir Ispanijos pat> kiek dviejų kojų pėdas 
sukilėlių vadas gen. Fran-. vįena ant kitos sudėjus. Jis 
ko. Į, -_ -

Šiomis dienomis Pary-^^^ 
žiaus teismas, išnagrinėjęs žiaus, ir sveria 12 svarų 
aukso atidavimo bylą, nu- sunkumot šį met jis pa
tarė jo neduoti nei Ispani-:mė Pirmąją gv. Komuniją, 
jos vyriausybei, nei sukilę- _ Iš Tokio pranešama, 
liams, bet visą auksą palik- kad nuo Kinų - Japonų ka
ti Prancūzijos banke. ro pradžios iki dabar> t. y.

Teismas savo sprendimą ^nų metų laiko bėgy> ki_ 
parėmė tuo, kad kol Ispa- nįečių karėje užmušta 510, 
mjos likimas dar neissprę- 109; sužeista 800,000. Japo- 
stas, ir prancūzai niekam nų užmušta 36,629; (kiek 
negali atiduoti aukso, nes! sužeista, — pranešimas ne
vėliau laimėjusiai karą pu-;pasakoj) Japonai užkaria- 
sei galėtų būti priversti vo Kinijos teritorijos, 480, 
tiek pat aukso atiduoti an-'oog ketvirtainių mylių plo- 

|tą, t. y. 9 kartus didesnis 
j plotas, kai Britanija ir 2 
kartus didesnis, kai visa 
Japonijos imperija. Kinijos 
teritorijoje, japonai užka-

v • Žinios-Žinelės
Ka-— Montreal mieste, 

nadoje, gyvena mažiausias 
visame pasaulyje žmogus,

gimė Ispanijoje, iš ispanų 
. Jis turi 18 m. am-

Gub. Hurley Skirsiu Tik 
Dr. Jakimavičių

Wbrcester, Mass. — Sek
madienį, rugp. 7 d., Lietu
vių klubų piknike dalyva
vo gub. Charles Hurley. Jis 
atvyko lydimas Dr. Povilo 
Jakimavičiaus. Gub. Hur
ley pasakė kalbą. Jis pa
reiškė, kad Sveikatos De- 
partmento komisijonie- 
rium skirsiąs tik Dr. Povi
lą Jakimavičių, kurio bu- 
bernatoriaus taryba neuž
tvirtino balandžio mėn. 6 
balsais prieš 3.

Dabar Sveikatos Depart- 
mento komisijonierium y- 
ra Dr. Chadwick. Jo termi
nas išsibaigė. Gub. Tary
bos kaikurie nariai, respu
blikonai ir vienas demokra
tas, balsavo prieš Dr. Jaki
mavičių greičiausia dėl to, 
kad jis lietuvis. Lietuviai 
piliečiai lai tai įsitėmyja, 
kad rinkimuose savo bal
sais remti tik tuos, kurie 
remia lietuvius. Dr. Povi
las Jakimavičius yra pilnai 
kvalifikuotas 
Sveikatos 
komisijonierium.

Lietuvos, Naujienos
(LAIKRAŠČIUS PAVARČIUS)

tuvoje buvo statomi daž
niausi mediniai namai, 
šiaudiniais stogais. Dabar 
varoma plati propaganda 
už mūrinę Lietuvą, steigia
mos naujos plytinės ir nuo 
ateinančių metų jau pra
dedama vykdyti mūrinės 
Lietuvos atstatymo planas.
— Kaune yra puikus Vy
tauto Didžiojo muziejus, 
kuriame ypač svarbus sky
rius — Karo Muziejus. Ja
me sukrauta daug gražios 
medžiagos iš mūsų nepri
klausomybės kovų ir tau
tiškojo atgimimo. Jis labai 
lankomas. Štai tik birželio 
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mėnesis buvo vėsus, tik a- riai ir kiti. Valstybės radi- paDaigoje, kada Kaune bu- 
pie Petrines staiga atšilo jofono orkestras vasaros Y° milžiniškas pavasarmm- 
ir pakilo baisios audros, mėnesiams iš Kauno persi- i kongresas, Karo muzie- 
Ties Vilkija, Zapyškiu ir kėlė į pajūrį ir ten gražiai dienas ap-
kitur panemunėmis siaus- koncertuoja. Vasarotojai į?nke PeF 30,000 žmonių.— 
dama audra padarė nema-tuo labai patenkinti. Ne-i vasaros metu
žai nuostolių. Garliavos a- mažai vasarotojų yra ir;veikia lietuvių kalbos ir lie-į krašto

Važinėjant iš kolonijos į buvo apie 3.000 vasarotojų, 
koloniją sunku su Lietuvos Nors Palanga ir sudegė, 
laikraščiais, negaunu jų bet juntamas ten didelis 
reguleriškai paskaityti, už gyvumas. Palangos atsta- 
tat jau kai kur redakcijoje tymą visi remia. Net šven- 
prisitaikau, tai ir skaitau, tasis Tėvas paaukojo Pa- 
Paskaitęs čia noriu su ki- langai atstatyti 10.000 litų, 
tais tomis naujienomis pa- Kiti vasaroja Nidoje, Juod- 
sidalyti. ! kranteje ir kituose pajūrio

ORAS. Šiemet ilgai Lie- kurortuose. Tenai vasaros 
tuvoje skundėsi vėsoku o- metu nemažai, įvairių eks- 
ru, nors navasaris buvo an- kursi jų lankosi. Važinėja 
kstyvas ir šiltas. Birželio moksleiviai, jaunimas, ka- 
pie Petrines staiga atšilo jofono orkestras vasaros Y° ^^žiniškas pavasarinin-

4 Unijos Išsitraukė Iš 
Bridges Tarybos

trą kartą.

Klaipėda Vėl Apdirbs Sov. 
Rusijos Mišką

Klaipėda pradeda vėl at- riavo žmonių, 130,000,000. __v v Jėzaus širdies 
Jau keletą metų parapijpos bažn y č i o j e.

gauti ir miško apdirbimo 
darbus.
Klaipėdos lentpiūvės ap- Blackpool mieste, Anglijo- 
dirba stambius kiekius . je> šv. Moterystės Sakra- 
Sovietų Rusijos miško, mento ryšiu tapo surišta 
Kai kuriais metais buvo nuostabi vokiečių katalikų 
apdirbama po 100.000 ir porutė, būtent: Herman 
daugiau kietmetrių. Šie- Retter su Fraulein Anna 
met su rusais ilgą laiką ne- Knips. Nuostabi ji yra dėl 
buvo galima susitarti. Ta- to, kad jaunavedys turi 3 
čiau dabar jau susitarta, pėdas ir 8 colius dydžio, o 
ir vėl rusai gabens į Klai- jaunavedė 3 pėdas ir 6 co- 
pėdą savo mišką, kuris čia liūs dydžio! Jiedu abu pri
bus rūšiuojamas, lentpiū- klauso prie taip vadinamos 
vėse apdirbamas ir parduo- ‘Tiny town Midget Troupe’. 
damas toliau į užsienius.
Jau pirmas miško krovinys' rijos ir jos Dominijų, vyks- 
iš Leningrado (Petrapilio) tančią Parodą, Glasgow 
atvežtas į Klaipėdą. Šie- mieste, Škotijoje, nuo pra- 
met Klaipėdos lentpiūvės džios Parodos arba atida- 
gausiančios apdirbti apie ' 
70.000 kietmetrių rusiškoj 
miško.

Galimas daiktas, kad dar' 
šiemet Klaipėda susilauks 
ir lenkiško miško, atpluk
dyto Nemunu. O kadangi 
Klaipėdos lentpiūvėms ten
ka apdirbti ir Lietuvos 
miško dalį, tai supranta
ma, kad Klaipėda vėl gaus

— -Didž. Britanijos Impe-

rymo, iki 17 d. liepos, viso 
jau aplankė 5,000,000 žmo
nių. Tokio skaitlingo lan
kymo, Parodos komitetas 
su visu nebesitikėjo! Kiek 
iki Parodos pabaigai dar 
žmonių apsilankys, — sun
ku pasakyti. Tačiau kokius 
3,000,000 dar tikimasi lan
kytojų susilaukti.

J. Butkevičius.

VALGOMOJŲ 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 HTLL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUŠIUNAS, Sav. 

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

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

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

Visi skelbkite “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
♦ Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirm. — Ona VenienS, 
311 K SL, S«. Boston, Mass. 

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

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

TeL Parkway 0558-tV 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

metų mirties sukaktis vi
soje Lietuvoje buvo gražiai 
paminėta. Kaune, įgulos . 
bažnyčioje, liepos 16 d. at; 
laikytos pamaldos, kuriose 
dalyvavo nemažai ameri
kiečių. Liepos 17 d. iškil
mingai pašventintas kerti
nis akmuo busimojo Da
riaus Girėno paminklo 
Kaune.

KRIMINALISTIKA
Lietuvos spauda praneša, 

kad per paskutinius metus 
Lietuvos kalėjimuose su
mažėjo kalinių skaičius net 
visu tūkstančiu ir dabar 
visuose Lietuvos - kalėji
muose tėra tik 3.500 kali
nių, kriminalistų ir kito
kių. — Ligi šiol dar smar
kiai įsigalėjęs yra slaptas 
degtinės varymas ir varto
jimas. Tai labai atsiliepia į 

sveikatingumą. 
Gerdami nešvariai paga
mintą degtinę dažnai apsi
nuodija. Kaune surengta 
didelė paroda naminės deg
tinės žalai pavaizduoti. Su
rinkta daug gražios me
džiagos, parodančios, kaip 
naminė degtinė kenkia 
sveikatai. Paroda turėjo di
delį pasisekimą, per kele
tą dienų aplankė apie 20. 
000 žmonių. Žadama paro
da pavežioti ir po kitus 
miestus.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Nemune, ties Kaunu, at

rastas paskandintas rusų 
karo laivas. Paskandino jį 
vokiečiai Didžiojo karo me
tu. Dabar jo stiebai kliudo 
plaukioti Lietuvos laivams. 
Žadama tą laivą iš Nemu
no išimti. — Ties Kaunu, 
vadinamu Mickevičiaus 
slėnyje, atidarytas zoologi
jos sodas. Vieta tokiam so
dui labai patogi. Surinkta 
nemažai Lietuvos žvėrių ir 
paukščių. Yra kiek ir toli
mesnių kraštų žvėrelių. — 
Lietuvos Darbo Rūmai 
pradėjo statytis sau rū- . 
mus Kaune. Numatyta iš
leisti namų statybai apie 
milijonas litų. — Žuvintos 
ežere ir kituose dzūkų eže
ruose prisiveisė gražių 

i paukščių gulbių, kurios su 
šeimomis nebijodamos 
žmonių gražiai pakraščiais 

I plauko, o suėjusieji ir su
važiavusieji žmonės džiau
giasi. — Lietuvos Aido ko
respondentas Simas Migli
nas rašo, kad Lietuvoje yra 
keturi Paryžiai, du Londo- 
nai, dvi Indijos, Berlynas, 
Kaukazas, keletas Vilnių... 
Vis taip vadinamos įvairios 
Lietuvos vietos, kaimai, 
vienkiemiai, o vyskupo M. 
Reinio tėviškė vadinama 
Madagaskaro vardu... Ma
dagaskaras arti Zarasų.

V. Uždavinys.

I
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pylinkėse nunešta nemažai Birštone, gražiuose Nemu- tėviškųjų dalykų kursai 
stogų nuo kluonų, išgriauti no krantuose Kačerginėje, u.28161110 lietuviams, ku- 
elektros stulDai, nutrauk- Kalautuvoje ir kitur, bet riuos lanko siais metais 
tas plpktrns šviesos teiki- šiemet Turiznnn Draiiaiia keturių kraštų lietuviai,tas elektros šviesos teiki- šiemet Turizmo Draugija 
mas. Gelvonvse, arti Uk-1 suagitavo kauniečius va- 

- mergės, audra išlaužė me- žiuoti pasilsėti tiesiog- pas 
asmuo būti džius, sugriovė nemažai ūkininkus. Ir, kaip praneša 

Departmento trobų. Tuo pat metu Stak- spauda, apie 2.000 kaunie- 
liškių aDvlinkėse, Pieštuvė-čių atostogauja pas ūki-Į 
nų kaimo mergaitės irstėsi ninkus, kurie duoda gerą 
laiveliu po ežerą, pakilusi sveika maistą, leidžia nau 
audra apvertė laivelį ir vie- dotis įvairiais ūkio patogu 
na mergaitė. Marytė Rai- mais, o miestelėnams vėl 
žvtė, prigėrė. Liepos pra- gerai, nes ūkininkai visai 
džioje buvo smarkūs karš- nebrangiai

I

Los Angeles, Cal., rugp. 
8, — Keturios CIO unijos, 
būtent, Ladies Garment 
Workers, United Automo- 
bile Workers, United Rub- 
ber Workers ir United 
Shoe Workers, kurios turi 
apie 20,000 narių, vienbal
siai nutarė išsitraukti iš 
Harry Bridges CIO Indus- 
trijinės Unijos Tarybos už 
tai, kad jis dirba ranka 
rankon su Komunistų par
tija. Minėtų unijų atstovai 
vienbalsiai nutarė boiko
tuoti Bridge’s valstybinį 
seimą, kuris skelbiamas 
rugpiūčio 19 — 21, š. m 
Los Angeles.

Unijos kaltina Harry 
Bridges už tai, kad jis dir
ba Komunistų partijai, kad 
į unijų vadus bruka komu
nistus, kad unijų taryba 
padavė komunistų kontro
lei, kad jis gelbėjo 
nistams pasigriebti 
ardyti automobilių 
ninku, dirbančių 
dirbtuvėse, Long Beach, 
streiką, kad jis bendrinąs 
CIO reikalus su komunistų 
ir tt.

Šis organizuotų darbinin
kų išėjimas prieš Harry 
Bridges, rodos, yra pama
tuotas, nes Bridges įtaria
mas komunistiniame veiki
me.

•>

komu- 
ir su- 
darbi- 
Fordo

visai 
__ _________________ j______ ima. Kauno 
čiai, daug kas alpo ir mirė miesto ligonių kasa išvežė 
nuo kaitros saulės spindu-!pas ūkininkus apie 200 
liu. Pilviškio ūkininkai 
džiaugiasi gražiu derlium.

ATOSTOGOS. Miestų, y- 
pač Kauno, gvventojai va
saros metu išvažinė ia kur 
nors pasilsėti. Tirščiausia 
visuomet Palangoje. Šie
met ten liepos pradžioje

Kiek I Lietuvį Atvyko 
Svetimšalių

Visomis susisiekimo rū
šimis su pasais birželio m. 
Lietuvos piliečiai atvyko 
2.858 išvyko, išvyko 3.163. 
Svetimšalių atvyko 6,865.

Per pirmąjį pusmetį Lie
tuvos piliečių atvyko 10. 
524, išvyko 11,295; svetim-

darbininkų vaikų, kad ir 
neturtingų tėvų vaikai va
saros metu galėtų atsigau
ti, pasilsėti. Lietuvos ka
riuomenė atostogauja ir 
sunkiai dirba Gudžiūnų po
ligone, arti Jonavos. Ji ten 
miškuose turi išsistačiusi 
palapinių miestą. Skamba 
miškai dainomis. Dažnai iš 
tų miškų programa per
duodama per radiją visam 
kraštui. Visi mielai klauso 
kariuomenės programą. 
Lietuvos skautai šiemet 
mini 20 metų jubiliejų. Į- 
steigti skautai 1918 metais 
Vilniuje. Šiemet jie su už
sienio • svečiais skautais 
inzvena išsistatę palapines 
Nemuno krante, miške ties 
Aukštąją Panemune. Atos-

v •

atVyk° išvyko, togaujančius skautus daug
16.508 ir tranzitu pervažia
vo 24.425.

Vilnius i

Tvarkomas Gedimino 
Kalnas 

Gedimino kalnas sparčiai

kas lanko. Kaip visur taip 
ypač čia nuolat skamba 
gražios lietuviškos dainos, 
dega skautiški laužai.

POLITIKA. Vasaros me
tu didžioji politika taip pat 
atostogauja. Užsienio rei
kalu ministeris p. Lozorai-
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Pirmininkas. Juozas Švagždys, 
601 6th St., 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 St., So. Boston, Mass.

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

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

Nepaprasta "Turistė"
Reuterio Telegramų A- 

gentūra iš Paari miestelio 
Cape Town Provincijoje, 
Pietinėje Afrikoje, prane
ša, kad ten vienas gyvenan
tis škotas, — Mr. H. F. Mo- 
ller, kiek tai laiko atgal, 
nuo vieno gyventojo nupir
ko jo vilą ir jon susikraus
tė gyventi. Gi buvęs namų 
savininkas, savo namą par
davęs, išsikraustė į Spring- 
bok, — 400 angliškų mylių 
nuo Paari. Kraustanties į 
Springbok senąjam gyven
tojui, jis išsivežė ir didelę 
katę. Tačiau po trumpo lai
ko, Mrs. Moller tą katę vos 
gyvą vėl savo namų tarp
dury besėdinčią pamatė. 
Pasirodė, kad tai yra ta pa
ti katė. Mat ji dėlei nežino
mos priežasties, nepasiten
kinusi naujaisiais savo na
mais, — ūmai juos paliko 
ir vėl parkeliavo senojon 
savo vieton, iš Springbok į 
Paari, 400 angliškų mylių 
tolumo kelią! Kaip sau no
rite, tačiau katei, tokią ke
lionę padaryti, — tai tikrai 
atrodo perdaug!

J. Butkevičius.

tvarkomas. Dar pernai bu- išvykęs Vakarų Euro- 
vo išvalyta likusios kalno VJŠ kuri™s
rytų pusėje pilies dalis.

• • i • 1— ’ Į pirmininkas kun. VI. Miro-j
cionno CHatinrintAO ir au'-1' - w. ....sienos sustiprintos ir ak
menimis pridengtos.

Priverčiamojo Darbo 
Stovyklos Estijoje

kursus veda pedagogas 
Zigmas Kuzmickas. — Lie
tuvos gyventojų surašy- i 
mas, pirmas ir paskutinis, 
buvo 1923 metais. Dabar 
vėl nutarta, kad ateinan
čiais, 1939 metais, bus su
rašyti visi Lietuvos gyven
tojai. — Lietuvos civilinė 
aviacija vis labiau įsigali. 
Jaunimas labai domisi 
skraidymu. Nidoje yra įtai
syta puiki sklandymo vie
ta ir mokykla. Ją lanko ne 
tik Lietuvos, bet ir užsienio 
jaunuoliai. Lietuvos Aero 
Klubas kasmet rengia bent 
po keletą aviacijos dienų į- 
vairiose Lietuvos vietose. 
Pernai buvo surengta tokia 
diena Alytuje, Penevėžyje, 
šiemet rengiama Tauragė
je, Klaipėdoje ir kitur. To
kiose dienose parodomi į- 
vairiausi aviacijos triukai 
ir daug kas gauna “oro 
krikštą” — vadinas pas- 
kraido pirmą kartą ore. 
Lietuvos ūkininkai ne tik 
domisi Lietuvos civilinės a- 
viacija, bet ir Temia. Štai 
žemaitis ūkininkas Pr. 
Tvaranavičius iš Ketūnų 
kaimo, Tirkšlių valsčiaus, 
paskyrė nemokamai savo 
žemės sklipą, kad jame bū
tų įrengtas aerodromas 
(air port) — Kaunas, laiki
noji Lietuvos sostinė, yra 
nemažame tarptautiniame 
oro susisiekimo kelyje. Čia 
skraido vokiečių, rusų ir 
dabar pradėjo lenkų preky
binių ir keleivinij linijų lėk
tuvai. — Lietuvoje šiuo 
metu veikia 754 draugijos 
ir 11 draugijų - sąjungų, 
kurios turi 7.499 padalinius 
(skyrius, kuopas).
SUKAKTYS-MINĖJIMAI

Dariaus Girėno penkių

v •

nas, atrodo, šiemet dirba 
be atostogų. Laikraščiai 
pilni jo pasakytų kalbų į- 
vairiuose suvažiavimuose. 
Su lenkais nuolat eina į- 
vairios derybos ir susitari
mai įvairiais smulkiais kai
myniškais klausimais. Lie
pos pradžioje atvyko du

Neklaužados tinginiai bus 
baudžiami rykštėmis i

Estų teisingumo minis-'^rmieji traukiniai iš Var- 
tras pranešė spaudai apie šuvos ir Vilniaus. Taip pat 

y*--
Kauno. Taigi, po 18 metu 
prasidėjo normalus susi
siekimas su nuskriaudusia 
mus Lenkija, bet gyvumo,

įstatymą, kuriuo vengią išvyko ^du traukiniai jš 
darbo žmonės bus siunčia
mi į darbo stovyklas. Į jas 
teismo nutarimu bus siun-
čiami tokie darbo vengią atrodo did^io kaukia-
asmenys, kurie turi bent 
60% darbingumo, nuo 18 
ligi 60 metų amžiaus. Sto
vykloje jie turės išbūti nuo 
šešių mėnesių iki kelerių 
metų. Jei kuris geru elge
siu užsitarnaus privilegijų, 
tai jo stovykloje buvimo 
laikas galės būti sutrum
pintas. Darbo stovyklose 
bus labai griežta drausmė. 
Nusikaltę bus baudžiami 
ir rykštėmis — iki 25-kių 
rykščių.
— Šiemet Lietuva į užsie

nius išveža apie 8 procen
tais daugiau sviesto ir 23 
procentais daugiau kiauši
nių negu pernai.

' ma. Traukiniai trumpu
čiai. tik po du tris vagonus, 
bet ir tie tušti, viename at
važiavo keturi keleiviai, ki
tame išvažiavo bene du ke
leiviai, kuriu vienas mūsų 
brolis amerikietis.
uos 4 dieną. Fourth Julv, 
Kaune labai gražiai švęsta 
Amerikos nepriklausomy
bės šventė.
KULTŪRA - MOKSLAS — 

PAŽANGA
Liepos 7 d. Kaunan atvy

kę buvo Vengrijos žurna
listai ir rašytojai. Juos 
gražiai priėmė ir kultūri- 

1 nes įstaigas aprodė Lietu
vos žurnalistų Sąjunga. — 
Ligi šiol, kaip žinoma, Lie-

Lie-

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!
Atėję j 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.II
—»___K

BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.
TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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► Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
£ New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 
i<į. Labor Day, Thanksgiving and Christmas

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

Entered as sacond-cLass matter SepL 12, 1915 at the post office at Boston, 
Mass. under the Act of March 3, 1870

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

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ------------------  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00

, Foreign yearly   .................. $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________ $4 00
Viena kart savaitėje metama $2.00
Užsieny metams ........................ $5.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boaton, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

Juodas Komunizmo Debesys
Daugelis negali suprasti, kodėl taip yra, komuniz

mas, tiek priešingas tikybai, esamajai tvarkai, civiliza
cijos dėsniams, proto logikai ir žmogaus prigimčiai, 
gali dar turėti kiek pasisekimo. Į šitą klausimą labai 
tiksliai atsako Šv. Tėvas Pijus XI:

“Atsakymas glūdi tame, kad labai maža kas su
geba suprasti tikrąją komunizmo esmę. Dauguma pa
siduoda suvadžiojama mikliai paslėptiems ir neišma
tuojamai platiems komunizmo pažadams. Apsimesda
mas vien noru pagerinti darbininkų būklę; reikalauda
mas pašalinimo visokių išnaudojimų, plaukiančių iš 
blogos ekonominės tvarkos ir reikalaudamas teisinges
nio padalinimo pasaulio turtų (reikalavimai neabejo
tinai teisingi), komunistas išnaudoja dabartinį viso pa
saulio ekonominį krizį, kad patrauktų į save net ir tuos, 
kurie šiaip jau iš principo atmeta ir paneigia materia
lizmą ir terorizmą”.

Reiškia, komunizmas plinta dėl gausių komunis
tų pažadėjimų (kurių jie niekad neišpildo) ir žmonių 
nežinystės. Kas susiduria su komunistų raštais, tas 

, komunizmą kelia į padanges; gi kas susiduria su ko
munistų gyvenimu ir tvarka, tas bėga nuo jų kaip nuo 
limpančios ligos. Visa bėda tame, kad tolimų kraštų 
žmonės nėra matę komunistinio “rojaus”; gi kurie jo 
paragavo, tie jau nebeturi galimybės nusikratyti ko
munistinių pančių, arba, kaip kad yra Ispanijoj, turi 
vesti kruviną kovą, kad jų nusikratytų. Komunizmas 
tai tarsi koks buldogas: kai pagriebia savo auką už 
gerklės, tai tol nepaleidžia, kol ją nenužudo, ar pats ne- 
padvėsta. Prieš pagriebdamas savo auką į mirties 
spąstus, komunizmas labai moka vilioti. Savo tariamo
jo “gerbūvio” propagandai jis nesigaili daugelio mili
jonų dolerių, kuriuos priverstos sumokėti komunistų 
pavergtosios tautos. Kad jis ir badu išmirtų, lėšų ko
munistinei propagandai vis vien turi duoti. Revoliuci
jos laimėjimas yra vyriausias įstatymas, — taip skel
bia bolševikų kodeksas.

Amerikos komunistų vadas Browderis buvo pa
šauktas stoti prieš tardymo komisiją ir savo atsaky
mais parodė, kad Amerikos komunistai visame kame 
Stalinui priklauso. Iš Maskvos jie gauna direktyvų, 
kaip turi elgtis ir iš savo veiklos privalo duoti smulk
menišką apyskaitą. Joks amerikiečių savarankiškumas 
Maskvai nebepakenčiamas. Kitais žodžiais, Amerikos 
komunistai sudaro čia sovietų koloniją, kuri auga ir 
tarpsta. Pagal Browderio parodymą, komunistų skai
čius šioj šaly auga šitaip: 1930 m. jų buvo 10,000; 1934 

40,000, gi

v •

m. — 24,000; 1935 m. — 30,000; 1936 m.
dabar esą 75,000. Jie yra įsibriovę į visokias darbo u- 
nijas, organizacijas, streikus ir bendrai mėgina vado
vauti visokiam darbo judėjimui. Juos remia labai tur
tingi ir įtakingi Amerikos piliečiai, ir komunistai dau
giau džiūgauja dėl netiesioginės turtuolių paramos, 
negu dėl jų pačių darbuotės.

Reikia taip pat atsiminti, kad komunistai veda 
gudrią žūtbūtinę propagandą tarp Amerikos vaikų ir 
moksleivijos. Didžiuma neva patriotinių studentijos 
organizacijų yra komunistų žinioje. Taip dalykams 
stovint, nereikia nė minėti, kad didelis pavojus gręsia 
saldžiai besnaudžiantiems Amerikos nežinėliams. K.

Koks Bus Lietuvių Mokslo Dr-jos 
Likimas Vilniuje?

Lietuvos valdžios oficio-i “L. A.” korespondentas pa
žas “L. A.” įtalpino savo Į cituoja. Gerb. Skaityto- 
Varšuvos korespondento 
pasikalbėjimą su Lenkijos 
aukštais asmenimis, kurie 
būk pareiškią nepasitenki
nimo Lenkijos valdžios po
litika Vilniaus lietuvių at
žvilgiu. Korespondent a s 
tai įrodinėja straipsniu, 
kuris tilpęs Lenkijos pra
monininkų organe “Kur-

jams perspausdiname tą 
citatą.

“Lietuvių Vilniuje daug 
nėra, rašo “Kurjer Polski”. 
To Gedemino miesto gy
ventojų, galvojančių lietu
viškai, gyvenime kalban
čių ta kalba ir oficialiai 
prisipažįstančių lietuviais 
skaičius yra menkas. Tai

. jer Polski”. Sis laikraštis yra kažkas, kas galėtų bū- 
esąs nuo seno Lietuvos in- ti suprantama “kolonijos” 
teresų užtarėjas. Tas laik- sąvoka. Bet, kaip kiekviena 
rastis iškeliąs Vilnijos lie
tuvių kultūrinių įstaigų 
klausimą, koks gi likimas 
laukia Lietuvių Mokslo 
Draugijos. Tą straipsnį p.

tokia tautinė “kolonija”, 
gyvenanti svetimoje aplin
kumoje, tie lietuviai vilnie
čiai visada pasižymėjo di
deliu glaudumu ir palinki-

oaftšitttNKas

mų burtis ir dirbti visuo
meninį darbą tarp Savųjų”.

“Vienas tokio siekimo 
steigti kultūrines draugi
jas ir organizacijas apsi
reiškimas buvo Lietuvių 
Mokslo Draugijos įsteigi
mas, rašo toliau laikraštis. 
Tas židinys įsteigtas 1907 
m., pertraukė savo veikimą 
per Didįjį Karą, o paskui 
plėtėsi Lenkijos valdžios 
leidimu. Veikimas tas — 
reikia tai pripažinti — bu
vo platus. Draugi ja įstengė 
surinkti gražius rinkinius! čiau nuo pat šių partijų gi

mimo dienos santaikos 
tarp jų nebuvo ir, žinoma? 
niekuomet nebus. Komu
nistai socialistus vadina 
fašistų ir kapitalistų ber
nai, supuvusio demokratiz
mo pakalikais. O socialis
tai komunistus dažnai iš-|_ 
vadina vienybės ardyto- , kį apskundė, kad šis yra iš- 
jais, demokratizmo naikin-kraipęs Markso ir Lenino 
tojais ir pan. Paprastieji 
eiliniai marsizmo išpažinė
jai dažnai keliauja tai pas 
vienus, tai pat kitus. Pasi
rinkimas gana sunkus, nes 
ir vieni ir antri savo vy
riausiu ir svarbiausiu vadu 
laiko Marksą. Tačiau ko
munistai Markso mokslą 
aiškina vienaip, o socialis
tai kitaip. Pirmieji norėtų 
sudaryti visame pasaulyje 
vieną 
druomenę, panaikindami do dvi komunistinės parti- 
valstybes, visas partijas, jos, kurios viena kitą vadi- 
bei kitokių pažiūrų ir įsiti- na biauriausiais vardais, ir 
kinimų žmones.’ Antrieji vieni su kitais smarkiai ko- 
nenorėtų naikinti valsty- voja. Abi pusės skelbia viso 
bių ir visų tų, kurie trupu- pasaulio darbo žmonėms, 
tį skiriasi pažiūromis.

Komunistai tvirtina, kad riausia. Stalinas 
galutinai jie nugalėsią į-į 
vairias politines sroves ir 

| užvaldysią visą pasaulį. 
Bet ne kitaip galvoja ir so
cialistai. Šie irgi svajoja! 
pagal savo receptą sukurti 
žemėje “rojų”..

Pasitikėdami savo idėjų 
galingumu ir tikslumu, ko- 

| munistai visą laiką buvo 
pasiryžę patys vieni užka
riauti pasaulį.

Socialistų Flirtas Su Komunistais 
Nepavyko

Socialistai ir komunistai 
į savo vėliavas turi įsirašę 
žinomą šūkį: “Visų šalių 
proletarai, vienykitės”. Ta

šais”. Visus jie vadino vie
nu bendru vardu: darbo 
žmonių engėjais. Tačiau il
gainiui tarp komunistų at
sirado labiau komunistiš- 
kesnių ir menkiau komu
nistiškų. Įvyko tada ir tarp 
jų skilimas. Lenino ir Sta
lino draugas Leiba Troc
kis pasivadino save komu- 
nistiškiausių vadu, o Stali
ną apšaukė, kad šis nukry
po į dešinę. Stalinas Troc-

is praistorinės archeologi
jos, antropologijos, numiz
matikos ir lietuvių etno
grafijos. Ne viskas dar su
tvarkyta — pagaliau gi lė
šos yra kuklios. Tačiau da
lis eksponatų suklasifikuo
ta, ir iš to susidarė nedide
lis, bet gerai įtaisytas mu
ziejus, susidedąs iš 16 ga- 
bločių, laikančių apie 2000 
eksponatų.

“Visai gražiai atrodo tos 
lietuvių “placowkos” Vil
niuje knygų rinkinys. Yra 
čia daugiau kaip 35.000 to
mų įvairių veikalų, ir rei
kia dar pridurti, kad visus 
antrus knygų egzemplio
rius, kai jų susirinkdavo, 
Lietuvių Mokslo Draugija 
aukodavo kitoms institu
cijoms, kaip antai, Valsty
binei Vrublevskių vardo 
bibliotekai, Mokslo Bičiu
lių Draugijai ir k.”.

“Š. m. pavasaris atnešė 
draugijos veikimo sustab
dymą. Tai buvo adminis
tracinis žygis, pateisintas 
tų dienų politinių įvykių, 
nemalonios Kauno val
džios taktikos su lenkų or
ganizacijomis Lietuvoje”. !

Tai, deja, populiarus len
kų visuomenės suklydi
mas, kuriuo ji, žinoma, ne
mes tikėjusi, nes tą žinią 
turi iš savų atitinkamų 
sferų. Nesileidžiantį senus 
ir bergždžius ginčus, rei- - t į vie]ni užka.
ketų vis dėto ją.pagaliau ' ^ulį. Jie kovojo
painformuoti, kad lietuviai su dešiniaisiaiSj
dabartinui mementa sutik- tai j ir su kairiaisiais: 
tų Vilniuje turėti bent tai, liaudin^kais. socialdemo- 
i ^}en,al. H0. le uvoie’ filtratais, kairiaisiais sočia- Šis sumanymas kilo Mas- 
kad galutinis draugijos uz- Hstais įr kįtaig sayo ,, įe. 
darymas įvyko tada, kada . r
Lenkijos administracija 
galėjo betarpiškai sužino
ti, kaip yra su lenkų mažu- . v.
mos kultūrinėmis, ekono- pavadinimą šian-
minėmis ir k. įstaigomis d|€n ™no. yisas pasaulis. 
Nepr. Lietuvoje. Retorsine Šiandien visiems įdomu, ko 
politika to žygio teisinti siekia sudėtų vokiečiai Če- 
negalima net ir todėl, kad i koslovakijoje. Čekų spauda 
Mokslo Draugija juk yra ProSa aiškina, iš kur 
akademinio pobūdžio ins- kilęs sudėtų pavadinimas, 
titucija, išskirta iš bendrų Pasirodo, iki Čekoslovaki-

! švietimo bei kultūros įstai- Jos respublikos įkūrimo po;
gų grandies. Tai aiškina- Didžiojo karo Čekoslovaki- nuota žemė į rytus nuo El- 

1 cituojamame Jos vokiečiai visai nevadin- bos, apimanti šiaurės rytų

idėją. Dviems vadams pa
sidarė perankšta komuriis- 
tiškiausioje šalyje ir kerš
tingas gruzinas Džiugaš- 
villis — Stalinas išsivijo iš 
Maskvos žydą Leibą Troc
kį, o jo šalininkus dar iki 
šiai dienai šaudo, siunčia 
Sibiran ir laiko uždaręs 
koncentracijos lageriuose.

Tas skilimas pasireiškė 
ne tiktai Sovietuose, bet ir 

komunistinę ben-! visame pasaulyje. Atsira- 
panaikindami do dvi komunistinės parti-

kad tik jų partija yra ge- 
su savo 

šalininkais trockininkus 
vadina šnipais, parsidavė
liais, fašizmo šunimis. 
Trockis Staliną ir jo šali
ninkus vadina darbininkų 
engėju, satrapu, žudiku ir 
t. t. ‘

Netekę daugelio savo pa
sekėjų, Stalino šalininkai 
pradėjo ieškoti draugų 
“buržujų” tarpe. Būtent, 
pasisiūlė eiti iš vien su kai
riosiomis partijomis, ku
rios yra nusiteikusios prieš 
visokio plauko fašizmą.

kvoje tuo metu kai dauge-

Iš Kur Atsirado Sudėty Pavadinimas

mą net čia 
straipsnyje: 

“Koks bus

kad išsiskiria Šveicarijos 
vokiečiai, Italijos vokiečiai 
ir kt. Iki Čekoslovakijos 
valstybės atgaivinimo Su
detų kraštu buvo vadina
ma visa Čekija, Moravija ir 
dabartinė Čekų Silezija. 
Tiksliau paėmus, Sudetų 
kraštu buvo vadinama kai

davo savęs sudėtais. Tik Čekiją, šiaurės Moraviją ir
_ __ tolimesnis atgaivintoje Čekoslovaki- Silezijoje Opavos kraštą.

Vilniaus Lietuvių Mokslo Jos valstybėje jie pradėję Dar seniau sudėtų vardu 
Draugijos likimas? _ visur ir visada save vadin-'buvo vadinami dabartiniai
klausia “Kurjer Polski”. sudėtų vokiečiais, ;
Tuo tarpu ji vis tebėra už- čekų spaudos, norėdami, Čekoslovakijos šiaurės va- 
daryta, bet lietuviai sten- tuo būdu išsiskirti, kaip karų pasienyje., Tai čekų 
giasi iš naujo atgaivinti ‘
savo židinį. Valdžia yra ga

anot Krušnos kalnai dabartinės

... .  spauda įrodo duomenimis 
“L. A.” yra oficialus Lie- iš apie 150 metų po Kr. gy- 

vusi peticijų, memomndu-tuvos valdžios organas. Ne venusio graikų geografo 
mų, prašančių atšaukti už- ^k valdžia nėra pareiškus Ptolomėjaus parašytos ge- 
dra’udimą veikti. Petentai Lenkijai protesto, bet nei'ografijos. Žodis “su” reiš- 
motyvuoja savo prašymus jos organas. Taigi mūsų iš-[kia kiaulę arba šerną. Čekų 
draugijos apolitiniu pobū- eivijai Lietuvos valdžios spauda šia proga primena, 
džiu, nurodydami, kad dėl......................................................." u™,
jo tas židinys buvo pelnęsis 
visų svetimų institucijų ir 
kultūrinių bei švietimo or
ganizacijų simpatijas, kad 
buvo Mokslo Bičiulių Drau
gijos narys ir kad, antra 
vertus, Mokslo Bičiulių

politika nesuprantama? kad ir lotynų žodis “su-s”
Kaip galima išsižadėti reiškia tą patį, o taip pat 
trečdalio Lietuvos ir jos vokiečių žodis “sau” esą 
piliečių, gyvenančių Vii- kilęs iš senesnio jo “su” — 
niaus krašte? Prieš kovo kiaulės. Pavadinimas su- 
17 — 19 d.d. š. m. Lietuva dėtai, anot čekų spaudos, 
neturėjo santykių su Len-atsirado iš keltų, kurie sa
ki ja. Galėjo pasiteisinti, kytą kraštą taip praminę

Draugįja_ grynai lenkis- bet dabar, užmezgus santy-’dėl to, kad to krašto miš-
a . ■ . a. * 1^.1. « n T A.** *1»A«A A A A «« AA« a4 A Ir A 1A ,« Aka organizacija — figūrų o- 
ja Lietuvių MokskyDbau- 
gijos narių sąraše”.

Taįp rašo lenkai apie Lie
tuvių Mokslo Draugiją. Bet 
ką sako ir daro Lietuvos 
valdžia? ’ rn

kius, turėtų pareikšti Len-kais apaugusiuose kainuo
ki jai griežtą protestą dėl'se būta labąu?daug šernų. 
Vilniaus krašto lietuvių J Vadinasi, anot čekų spau- 
persekiojimo ir jų kultu- dos, pirmykštė sudėtų pa
rimu įstaigų uždarymo, vadinimo kilmė reiškia šer- 
Visa mūsų tauta šį Lietu- nų privisusių kalnų vieto- 
vos valdžios žygį paremtų.įvardį. '

finansiniai. Net nei savo 
namo centrui neturi tinka
ma Naujasis redaktorius 
tą SLA namą vadina “Fla- 
pauzę”. Jis rašo:

“Niekur pasaulyje tur 
būt nėra nebizniškesnio 
“biznio” namo. Apačioj, 
tamsioj rūsyje gyvena 
žiurkės ir naktimis skaito 
senus SLA narių pomirti
nių dokumentus.

“Kadangi namas yra tik 
“flapauzė”, negalima lauk
ti, kad Centro ofisas būtų 
panašus į ofisą. Tik iš ga
lų yra langai ir nušviečia 
apie 10 pėdų.

“Iš lauko pusės SLA Cen
tro namas irgi kaip tikra 
“flapauzė” išrodo”.

Tą patį galima pasakyti

“L. A?\ Lietuvos, tauti
ninkų valdžios oficiozas į- 
talpino p. Pero (gal Pet
ro?) Gulbio straipsnį apie 
Amerikos lietuvių susišel- 
pimo organizacijas. Tame 
straipsnyje sakoma, kad 
“Iš visų tų organizacijų 
seniausia ir tvirčiausia yra 
tautininkų SLA”. Reikia 
pasakyti, kad tai tik klai
dinimas Lietuvos tautinin
kų. SLA nėra nei seniausia, 
nei tvirčiausia organizaci
ja mūsų išeivijoje. Seniau
sia ir tvirčiausia organiza
cija yra Lietuvių Romos 
Katalikų Susivienymas A- 
merikoje (LRKSA). SLA 
yra atskala LRKSA orga
nizacijos. Tvirčiausia to
dėl, kad joje nėra tokių 
peštynių seimuose, ir nėra1 ir apie organizaciją, ir tai 
pavojaus, kad LRKSA taip ne iš piršto išlaužus, bet 
greit galėtų žlugti, kaip Į pačių tos organizacijos va- 
SLA. Tai įrodo ir naujasis dų įrodinėjimais, kada jie 
SLA organo redaktorius.
Kur tik pažiūrėsi, visur ra- kandidatą į Pildomąją Tą
si, kad toji tautininkų-lais- 
vamanių kontroliuojama kitų išaikvojimus ir nesu- 
(atsiprašau, šiais metais gebėjimus. Taigi tokia or- 
pasigavo tos organizacijos ganizacija, kurioje nesibai- 
kontrolę bendrafrontinin- gia ginčai, negali būti tvir- 
kai) organizacija įklimpus čiausia.

I •

norėdami pravesti savo

rybą iškelia viešumon vieni

komunistų partijos vadas 
Torezas pasiūlė socialis
tams, kad abidvi partijos 
iš vien pradėtų varyti pla
čią kampaniją ieškant pa
galbos Ispanijos vyriausy
bininkams. Tačiau socialis
tų partijos generalinis se
kretorius Pol Foras atsakė 
griežtai Torezui, priminda
mas, kad socialistų partija 
jau kelius kartus kvietė 
komunistus bendromis jė
gomis ieškoti pagalbos Is
panijos vyriausybinin
kams, tačiau į tuos kvieti
mus komunistai nieko ne
atsakydavo.
— Argi reikia iš to pada- 

' ryti išvadą, — rašo Pol Fo- 
! ras Torezui — kad kova su 
1 socialistų partija dėl jūsų 
(suprask, komunistų) yra 
svarbesnė, negu Ispanijos 
vyriausybininkų likimas? 
Jūs tvirtinate, kad norite 
vienybės. Bet tuo pačiu 
metu darote viską, kad ta 
vienybė būtų neįmanoma.

yje kraštų darbininkai, ap 
vilti komunizmo, pradėjo 
nuo jo bėgti ir glaustis prie 
tautinių srovių. Nenorėda
mi išleisti iš* savo bučio li
kusių komunistų, Stalino 
šalininkai užmetė tinklą 
ant demokratinių partijų.

Tokiu būdu gimė šian
dien garsus ‘Liaudies fron
tas’. Jo sumanytoju ir vy
riausiu vadu yra Maskvoje 
gyvenąs komunistas Dimi- 
trovas. Vadinamosios de
mokratinės partijos: socia
listai ir liaudininkai iš pra
džių patikėjo komunistų 
gražiems žodžiams ir suti
ko bendradarbiauti kovo
jant prieš fašizmą bei hit- 
lerizmą. Tuo tikslu sudarę 
“Liaudies frontą” dalyva-į 
vo parlamentų rinkimuose 
ir kaikuriose valstybėse 
pavykdavo rinkimus lai-: 
mėti.
Geriausiai “Liaudies fron- 

kurtui” pavyko Prancūzi
joje, kur per paskutinius 
rinkimus į parlamentą ga- Kodėl jūs visą savo energi- 
vo daugiausia atstovų ir iš ją suvartojote tam, kad tik 
savo žmonių sudarė vai- būtų išardytas liaudies 
džią. Tačiau kelerių metų frontas, kurio vienybės žo- 
bendradarbiavimas įrodė, džiais nuolat reikalaujate, 
kad “Liaudies fronte” su Jūsų darbai nuolat skiriasi 
komunistais dirbti neįma- nuo žodžių”.
noma. Jie visuomet ir vi- Iš to aišku, kad komunis- 
sais atvejais stengiasi iš- tai negali susikalbėti net 
naudoti savo bendradar- su socialistais, nes Pran- 
bius neatsižvelgdami Pran- cūzi jos interesai visai ne- 
cūzijos reikalų. Todėl ne- rūpi ir komunistai vykdo 
trukus socialistai pradėjo tiktai Maskvos įsakymus, 
nuo komunistų šalintis. Jų tikslas, panaudojant ra- 
Radikalų partija, žinoma, dikalus ir socialistus, įves- 
jaučiasi labai apsivylusi, ti Prancūzijoje Stalino 
kad susidėjo su komunis- tvarką. Bet kadangi minė
tais ir visomis priemonė- tos dvi partijos Stalino 
mis stengiasi jų nusikraty- santvarkos nenori, tai lie
ti. Skilimas, jeigu ne šian- ka tik viena išeitis: vienų 
dien, tai rytoj, vistiek į- su kitais nutraukti meilės 
vyks ir tuo būdu baigsis ryšius.
karštos meilės dienos ir šis X
faktas dar kartą įrodys,' Panašus komunistų trau- 
kad komunistai skaito tik kimasis nuo socialistų pa
tuos savo prieteliais ir ben-; stebimas ne tik Prancūzi- 
dardarbiais, kurie duodasi joje, bet ir visur kitur, nes 

' vedami ant jų diržiuko. Į matyt, atėjo toksai batiuš- ’ 
Štai neseniai prancūzui kos Stalino ukazas. “A.”

“MOTINĖLĖS” DRAUGIJOS 
SEIMAS

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

— 1:1/ « Kun. Dr. J. B. Končius,
Dr-jos Pirmininkas.



DARBININKAS.
RAŠO L. P.

Antr&dittois, Rugpjūčio 6, 1938 >t> r O Atn- S——

(Tęsinys)
Prasidėjo įvairiose vietose smurtai. Liškiavoje 

(Alytaus apskrityje) 9 jaunalietuviai keliomis progo
mis 1933 m. sausio 29, vasario 27 ir 28 d. sumušė 26 pa
vasarininkus ir pavasarininkes ir kai kurių namiškius. 
Balandžio 17 d. jaunalietuviai sumušė Krosnos (Seinų 
apskr.) kuopos du nariu ir tą pat dieną Didžios Kirsnos 
kaime per šeštokų būrio vakarą sumušė vieną pavasa- vos jaunimo, bet jame susispietę sąmoningas ir ryž- 
rininką, kuopelės vadą. Tiesa, teismas nubaudė pirmų- tingas jaunimas. Savo gražiais darbais ir veikimu ji- 
jų dviejų įvykių mušeikas, o D. Kirsnos įvykis buvo sai daro įtakos ir neorganizuotiems. Jo žadinami kil- 
baigtas tuo, kad teisme mušeika prašė dovanoti atsi- nūs ir aukšti idealai — tikėjimas, dora, tėvynės meile 
prašydamas ir atlygino medžiaginius nuostolius. To ir jai pasiaukojimas, mokslas — tik palaimą Lietuvai 
kių įvykių buvo ir kitur. 1928 m. Ramygaloje pavasari- neša. O šitą išganingą darbą jie atlieka organizuotai, 
ninku orkestro dūdas sudaužė, padarydami žymius Palaidos masės neturi reikšmės gyvenime, tik organi- 
nuostolius ir atskiri nariai bei muzikantai nukentėjo, zuotoji visuomenė su kilniais tikslais gali ruošti tau- 
Sumušta buvo ir Šateikių kuopos vadai. Smurto veik- tai ir valstybei šviesesnę ateitį. Jaunimas — tai atei- 
smų pasireiškė ir daugiau, bet nesinori jų daugiau mi-. ‘ ‘ 
nėti, o minėtieji tik prabėgamai patiekti.

Galima būtų minėti dar, kad ištisą eilę pavasari
ninkų veikėjų administracijos organai nubaudė, o ki
tus ištrėmė. Buvo ir tokių atsitikimų, kad policijos or
ganai reikalavo neteisėtai protokolų knygų, o kai to; 
nedavė, tai policija teismui apskundė tuos, kurie nepa-; 
klausė. Tačiau byla pasiekė net Vyriausią Tribunolą ir 
čia laimėta.

1933 m. birželio 8 d. atvyko New Yorkan “Pavasa
rio” Federacijos atstovai kun. Alf. Lipnickas ir adv. St

v •

BLAIVININKŲ SUSIVLENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. P. Juakaltis — Pirmininkas; P. Mankos — I Vi<»-Pirminin
kas; M. Piktalyte — II Vice-Pirminlnkas; V. J. Blavackns — Raš
tininkas, 7 Mott St, Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė,*. ■
6 CX»mmonwealtb Avė., VVorcester, Mass.; A. Zaveckas ir P. Ma- 
žiuknaitė — Iždo Globėjai; X Buja — Redaktorius, Marianapolis 
College, Thompson, Conn.

Sūnus yra kariūnas. Jonas 
Matulevičius, nors Lietu
vos nematęs, nors augęs 
tarp brazilų ar italų, laiko 
save lietuviu ir domisi lie
tuvių gyvenimu. Apgailes
tauja, kad negali girdėti 
radijo iš Lietuvos. Taip pat 
sako esąs iš prieškarinių 
laikų Porte Alegre vienas 
lietuvis inžinierius.

Pažymėtina, kad Porte 
Alegre geriausia daininin
kė yra lietuvaitė — Marija

vairūs susirinkimai, suvažiavimai, pasitarimai, gražūs 
pasilinksminimai, bendros šventos komunijos, rekolek
cijos ir kiti bendri pobūviai. Toks visuotinas judėjimas 
stebina ir džiugina gerus žmones, o kai kuriems jisai 
labai nemalonus*

Tačiau “Pavasario” Federacijos judėjimas turi 
daug gerų privalumų. Nors jisai apima tik dalį Lietu- 

Garsusis išradėjas T. A. Edi
sonas pasakė: “Turiu ko svar
besnio mano protui negu jį ap
temdyti alkoholiu”. Ir koks Kareskaitė Dirmiau zwe-
skirtumas tarp jo ir alkoholi- Pasamdyti 1660 mokytojų, bei _ .Z?’ ™ rm_5U
ninko. Kokį skirtumą — didelį tarnautojų mokyklose — $4,150, į *®Yai Kaune. Brazilijon 
skirtumą būtų padaręs jo gyve- 000.00. Išdalinti ligoninėms, naš- atvažiavo prieš 13 metų, 
namas ir mūsų gyvenimas, jeigu laitynąms, įvairioms prieglau- Apsigyvenę Porte Alegre.

Jo žadinami kil

ties visuomenę ir dėl to katalikų jaunimo susiorgani- 
zavimas, jo gražūs darbai turi džiuginti kiekvieną, ku
ris tikrai myli Lietuvą.

“Jaunimas turi labai daug energijos, susikaupu
sių jėgų, — sako “Pavasario” Federacijos protektorius! 
vyskupas M. Reinys. Tai gyvas elementas. Jis ieško 
kur nors tas savo jėgas išaikvoti. Organizacija ir duo
da progos jam šias jėgas geram sunaudoti. Organizuo
tas jaunimas prasilavina, pasidaro susipratęs, išsidir
ba pažiūras. Sveikos pažiūros veikia į valią, jausmus —

■įinrnr.p3

demiją — $600,000.00. Pastaty
ti 480 aukštesnių mokyklų, kur 
reikia — $14,400,000.00. Kiek
vieną įrengti — $4,000,000.00.

jis būtų buvęs alkoholinįnkas. doms ir pan. — $100,000,000.00. Ėjo brazilų mokyklon. Po 
.----- ;----- 77. . Pasiųsti neturtingų tėvų vaikus to pradėjo lankyti dainavi-

Yra tokių laikraščių, kuriuose į aukštesnias mokyklas — $50, mo mokyklą, kurią šiais 
negaluna skelbt, alkoholuuų ooo.ooo.oo. užmokėti neturtingų metais baigia. Deja, darni- 
gėrimų pardavimą. Ne^Jersey ^^kų paskolas — $50,000,;

000.00. Miestiečiams paskoloms
— $900,000,000.00. Reikalau-:

r n au v. R j .„ pavasario vadai nQri kad or_
Gabaliauskas. Jie lankėsi įvairiose lietuvių kolonijose, . .. ... . ■ , ... .. * .v. . . • • i • Tų i • o-. • ’ ganizacija papildytų visa, ko pilietis negavo savo sei-!Vyčių seimuose ir susirinkimuose. Dalyvavo ir 21-jame ® , f. - X, • L - ■ • • -v,T,-- * i • -- o 1A4A- moję ir mokykloje. Tai reikšmingiausia visuomenišku-;Lietuvos Vyčių Amerikoje seime rugpiucio 8—10 d. Ci- n „„„„ mJivJ
kagoje, įteikdami Pavasarininkijos ir Vyčių vienybes 
aktą. Tame seime vyčiai labai gražiu aktu atsakė į 
jiems įteiktą aktą.

1934 m. Lietuvą aplankė vyčių pirmininkas inž. A. 
Mažeika su žmona. Su juo aptarus bendradarbiavimo 
reikalą nutarta, kad pavasarininkų atstovai atvyks pas 
vyčius ir atsiveš lietuviškų audinių, siuvinių ir kitų 
rankdarbių parodą. Šis nusistatymas įgyvendintas 
1936 metais. Dr. J. Leimonas ir J. B. Laučka kovo 8d. 
išvyko Amerikon ir-lankėsi daugelyje vietų su paroda 
ir tuos atsivežtus rankdarbius paaukojo vyčiams. (Dr. 
Leimonas grįžo tik rugpjūčio 17 d.).

1934 m. gruodžio 27 — 28 d. įvyko pirmosios for
malios (ne steigiamos) mergaičių ir vyrų pavasarinin
kų sąjungų konferencijos. Federacijos konferencijoj 
dalyvavo apie 1600 atstovų. Joje pradėta rinkti pinigai: 
namų statybai.

1935 m. liepos 14 d. į Lietuvą atplaukė vyčių sek-: 
retorė p. V. Sinkevičiūtė.

Visada Jaunalietuviai buvo prieš pavasarininkus į 
labai nedraugiškai, o stačiai karingai nusiteikę ir kaip' 
jau matėme vartojo net smurtą ir pavasrininkai nuo 
jų nukentėjo, praliejo kraujo. Tačiau 1935 metais jie 
per radio ir savo organą “Jaunoji Karta” (per jį visada; 
puola) nepaprastai pradėjo pulti pavasarininkus ir net

ganizacija papildytų visa, ko pilietis negavo savo šei-

*

valstybė turi 4 tokius laikraš
čius^ Colorado, turi vieną, Mi- _____
chigan vieną, Massachusetts vie-į išdalinti
ną, Wisconsin vieną, Missouri 4, qqq q00 

ir New Yorke vieną.

Per karščius reikia gerti
bet nealkoholį. Vaisių sultys y-j
ra labai sveikos.

mo mokykla. O vistik su apgailestavimu reikia pažy-| 
mėti, kad yra tam tikrų pažiūrų žmonių, kurie labiau 
pageidauja, kad jaunimas praleistų laiką tik šokiuose, 

I smuklėse, o ne kilniam organizacijų ar šiaip kultūros 
darbe.

Pavasarininkų labai naudingą ir svarbų darbą į- 
vertino ne tik Katalikų Bažnyčios herarchija, kurios 
globoje veikia, ne tik blaivūs valstybės vadai, bet ir ki
tų religijų žmonės. Štai prof. J. Yčas kalvinas kartą 
pareiškė: “Turiu pažymėti, kad tas užsidegimas, su 
kuriuo Jūsų pavasarininkai eina dirbti naudingą mūsų 
tautai darbą, turi džiuginti kiekvieną, kam rūpi mū
sų kaimo ir visos mūsų visuomenės didesnis susiprati-i 
mas ir išauklėjimas energingo pažangaus mūsų šalies 
piliečio...” 2)

Pagaliau tai gali kiekvienas mąstąs ir blaiviai gal
vojąs žmogus pripažinti. Pavasarininkų darbai patys 
geriau kalba už save kaip bet koki keno nors žodžiai. 
O tų darbų gausu visur.

Ir tai, tie 3 bilijonai nebus su
naudoti arba išdalinti. Ir kiek 
gero tie doleriai atneštų žmo- 

inėms ir šaliai.—
! Yra geležinkelių bendrovių,: Dievas nesutvėrė žmogaus, 
kurios uždraudžia visiems savo (kurio protui būtų alkoholis rei- 
darbininkams gerti alkoholį.; ka,lirngas. Jeigu žmogus sako jis 
Kasgi norėtų važiuoti traukiniu, j turi vartoti alkoholį — 
kurį vairuoja geriantis inžinie-' kiai matyti, kad įsibrovęs tame; 
rius. Orlaivių vairininkai nevar- žmoguje koks nenormalumas, 
toja alkoholio — o kitaip neį
manoma. Pasaulyje nebūtų ne
vieno keliautojo, kurs drįstų pinigų arba piniginių turtų — 
vykti oru, jeigu vairuotojai var-jbet tikriausia tiesa, kad vistiek 
totų svaiginančių gėrimų . Ar turi tuos pačius siektinius idea-j

jau aiš-Į
I 
I
I 
Į 

Tiesa, gal šįmet mažiau turi

ne f lus: tarnauti Dievui — mylėti 
artimą ir būti ištikimu piliečiu.

Blaivybė kūdikystėje — blai
vybė jaunystėje — ir blaivybė 
senatvėje. Ar tai laimė girtuok
liauti ?

Seniau, nebuvo matyti moters 
nei prie baro nei už. Šiandien ki
bsiu laipsniškai netenka pagar- 
toks reginys. Moterys savo elgė- 
bos.

Šioje šalyje kas met prageria
ma virš 3 bilijonai dolerių. Štai, 
ką galėtume pastatyti, nupirkti 
ir naudingai sunaudoti už 3 bi
lijonus dolerių:

Pastatyti 10,000 namų —$50, 
000,000.00. Juos įrengti už $2, 
500 atskirai — $25,000,000.00. 
Pasiųsti 1,000 lietuvių studentų 
į Marianapolio kolegiją, Šv. Ka-

Reikia pasakyti, kad 1936 m. išleistas draugijų į.jzimiero ir šv- Pranciškaus aka- 
statymas, kuris turi daug teigiamų ir gerų pusių, bet; 
jisai turi ir tokių paragrafų, kurie organizaciją daro; 
labai priklausomą nuo malonės ar nemalonės adminis
tracijos organų. Be to jisai, ir tam įstatymui vykdyti 
taisyklės sudaro nemaža darbo organizacijoms, kuris 

mūsų nepriklausomybės barų savanorį Federacijos va- atrodo neturi jokio tikslo. Pagaliau šiuo įstatymu ad- 
dą Dr. J. Leimoną. Mat nuo pirmosios įsikūrimo dienos ministracijos organai gali nušalinti draugijos ir pada- 
jaunalietuviai užsigeidė sau jaunimo organizavimo 
monopolio ir nepakentė nieko šalia savęs. Dėl to jauna
lietuviai tų metų lapkričio 3 d. “garsiame” vadų suva
žiavime, kur daug nutarimų padarė prieš katalikus ir 
katalikybę reikalavo “Pavasario” Federacijos uždary
mo. To nutarimo vyriausybė nepaklausė, bet jaunalie
tuvių nutarimas parodė jų organizacijos siekius. Žino
ma, jie norėjo ir garbingos Šaulių Sąjungos uždarymo 
arba atėmimą iš jos kultūros srities veikimo, o visa 
sugrobti į savo rankas. Ir čia nepavyko. Nors ir dabar 
jie susirinkimuose, per radiją ir savo spaudoje turi la
bai daug kalbų ir raštų prieš pavasarininkus.

Nors 1932. II. 5 d. centro valdyba nutarė pradėti: 
statyti namus sąryšyje su 20 metų jubiliejumi, bet jų 
pamatai pašventinti tik 1935 m. rugsėjo 1 d., o baigti 
įrengti tik kitų metų vasarą. Savo židinio turėjimas y- 
ra didelis dalykas ir tikimasi ateityje pasistatyti dide
lę salę suvažiavimams, nes dabar pavasarininkai ne
randa Kaune salės savo konferencijoms, kur visi ats
tovai galėtų sutilpti.

Paminėtina, kad nuo 1921 m. Kaune yra Pavasario 
suaugusiems gimnazija ir nuo 1925 m. kovo 1 d. veikia 
Vyskupo Valančiaus liaudies universitetas. Taigi ne 
tik pripuolamu švietimu per kuopų susirinkimus, pa
skaitas, įvairius kursus, mokomąsias ekskursijas, bet 
ir sistematingu mokymu per aukštesniąsias mokyk
las ir liaudies universitetą pavasarininkai dirba.

“Pavasario” Federacijos veikimas tiek dabar išsi
plėtęs, kad vasaros mėtų nėra šventadienio visam kraš
te be pavasarininkų kelių kongresėlių, iškilmių, šven
čių arba rajonų kongresų. Rudenį, žiemą ir pavasarį į-

sau jaunimo organizavimo

J. Buja.

Kaip Gyvena Porto Alegre Lietuviai
mokyk-

ninkė, jauna atvažiavusi 
Brazilijon neturėjo progos 
susipažinti su lietuviška 
muzika. Sakiusi, kad rašė 
porą kartų į Sao Paulo 
prašydama atsiųsti lietu
viškų kūrinių. Tačiau pra
šymas ir pasiliko prašymu.

Tai pirmaeilė Porto Aleg- 
re dainininkė. Tai dramati
nis sopranas. Apie jos kon
certus labai palankiai atsi
liepia rimti dienraščiai bei 
žurnalai. Pasižadėjo dar 
šiais metais aplankyti Sao 
Paulo lietuvius. Tik prašė 
iš kur nors gauti lietuviš
kų kūrinių. Bet iš kur, kad 
iš Kauno siunčiami muzi
kos kūriniai batsiuviams 
kurie j juos vynioja laši
nius, ar šiaip išmėto. Labai 
pageidauja, kad dažniau 
lankytų ir kunigas lietuvis. 

! Bet iš Sao Paulo geležinke- 
' liu 75 vai. O ir išlaidų klau
simas. Na, o čia dar suda
romos sąlygos, kad tobulai 
niekur nebūtų galima iš
važiuoti ir paguosti toli
moj provincijoj gyvenantį 
lietuvį, kuris turi tokią pat 
atvirą, nuoširdžią, širdį 
kaip jo brolis, esąs Tėvynė
je. Nuo to kenčia ne kas ki
ta, kaip lietuvybės reikalai.

XX Am.

v •

Pietinėj Brazilijoj valsti
jos Rid Grande do Sul sos
tinė yra Porto Alegre. Mie
stas guli prie santaikos tri
jų didelių upių, kuriomis 
dar per vieną ežerą susisie
kia su Atlanto vandenynu. 
Gyventojų mieste yra dau
giau kaip 400 tūkstančių, 
iš kurių vienas trečdalis 
vokiečiai ar bent vokiškos 
kilmės. Apie tiek pat italų. 
Mieste daug fabrikų. Dau
gumas vokiečių rankose. 
Būna net tokių kurijozų, 
kad darbininkas, norįs 
gauti greičiau darbo, ar ge
resnį užmokestį, mokosi 
bent vokiškai kalbėti. Sa
vieji proteguoja savuosius. 
Miestas švarus. Judėjimas 
tiek tramvajais, tiek auto
busais labai didelis. Tai 
ženklas progresuojančio, 
mįesto. Priemiesčiai smar
kiai auga.

Lietuvių yra arti šimto 
šeimų.

Daugumas paprasti fa
brikų darbininkai. Nema-^^ senukė. Porte Aleg- 
zatun pasiėmę issimokeji-į regyvenąs sūnus Jonas 
mui po sklype!} žemes ir Rj-azilijoj gimė. Vedęs ita- 

t’ ines anais laikais sunku 

nai reiškiasi. Mokyklos lier

lietuviams reikia 
los ir knygyno.

Deja, lig šiol keno žinioj 
buvo Brazilijos lietuvių 

! kultūrinio gyvenimo reika
lai, neparodė nei privaloma 
susidomėjimo, nei iniciaty
vos.

Tarp Porto Alegre lietu
vių yra trys šeimos ir iš 
prieškarinių laikų. Tai bū
tent Tomas Misiūnas, (da
bar žentas čečinas, turi di
delę batų dirbtuvę, kur dir
ba 40 darbininkų ir turi lenkais. Protestuoti prieš len- 
pasistatęs trejus didelius' kus. tai turi protestuoti ir patys 
namus), Brazilijoj atvažia- Prieš save- 
ves dar 1911 metais. Prieš: Tautininkai - laisvamaniai 
tai dešimti metų gyvena «ais laikais pradėjo protestuoti 
Sibire. Kilę iš Švenčionių',r p.ries savuos!us 
apskr. Taip pat ir Macmų^okiais palaikyti ryšius. Taigi 

i seimą. Yra irgi gyvenę Si- vįg^ ką jje state, būtent, ne- 
bire. Nors sūnūs ir anūkai zaiežninkiją. dabar norėtų su
yra nematę Lietuvos, ta- griauti. Bet nezaležninkijos va

dai nesiduoda. Jie šliejasi prie 
socialistų - komunistų. Ruzelta-

Kovo 17 — 19 d. d., š. m. įvy
kiai Lietuvoje sukrėtė visą mū
sų išeiviją. Tautininkai-Laisva- 
maniai ir bendrai visi Katalikų 
Bažnyčios priešai atsidūrė keb
lioje padėtyje. Tautininkais va
dinasi, tai tokiais ir turėtų pa
sirodyti. Bet kaip? Protestuoti 
prieš lenkus ir Lenkiją? Bet vi
sa išeivija žino, kad tautininkai- 
laisvamaniai, pasiskolinę is len
kų nezaležninkiją, susirišo su 

Protestuoti prieš len-

linio vadovybę arba atskirus vadovybių narius ir net 
paskirti einamus reikalus tvarkyti tvarkytoją.

1937 m. sukako 25 metai kai gyvuoja ir veikia pa- 
vasarininkija. Per tą ketvirt. amžiaus ji labai daug nu
dirbo, nors ją sunkiai slėgė rusų priespauda, blaškė 
karo audros, vokiečių geležinė ranka spaudė ir galop 
sulaukė iš savos valstybės, dėl kurios ji kovojo ir dir
bo visą laiką, neužtarnauto šiurkštumo, neapykantos 
ir didelių sunkumų. Visi sukrėtimai tik grūdino ir stip
rino ją, o labiausiai mokino tie vargai ir kliūtys gyven
ti, dirbti ir pasiaukoti. Ir dabar visas pavasarininkų 
veikimas yra viena pasiaukojimo grandis, nes ir men
kas dalykėlis kartais padaromas daug kliūčių, suvar
žymų nugalėjus. Ir reikia, tuo pasiaukojimu tik stebė
tis.

Dabar “Pavasario” Federacijoje yra 5 regijonai 
(po vieną prie kiekvienos vyskupijos), 40 pavasarinin
kų ir 40 pavasarininkių rajonų, 624 vyrų pavasarinin
kų kuopos ir 623 mergaičių pavasarininkių kuopos. Va
dinasi iš viso 1247 kuopos. Kiek yra narių, tai paaiškės 
tik šių metų gale, kai būsią suvesta statistika.

1937 m. “Pavasario” Federacijos protektorius lan
kėsi Amerikoje ir dalyvavo vyčių jubiliejiniame seime, 
kas vyčių ir pavasarininkų bendravimą be abejo žy
miai pagerino. Tačiau vyčių vice-pirmininkas p. Raz- 
vadauskas šiais metais lankėsi Lietuvoje ir dalyvavo 
dideliame vyrų pavasarininkų kongrese Tauragėje. 
Taigi Lietuvos Vyčių Amerikoje 10-ties metų jubilieji
nio kongreso iš 1922 m. rugpiūčio 12—23 d. nutarimas 
“Mėgsti artimesnius ryšius tarp pavasarininkų ir vy-lnius namelius. Lietuviu 

į čių Centro Valdyba įgalios kas met vytį važiuojantį kultūrinis gyvenimas silp- 
Lietuvon” jau eilė metų nuoširdžiai vykdomas.

Trumpai perbėgta “Pavasario” Federacijos gali- tuviškos nėra, nors lankan- 
naa užbaigti poeto, mūsų tautos atgimimo pranašo žo- čių mokyklą vaikučių būtų 
džiais, kuriuos jis netaikydamas, pataikė taip reikšn'apie pusšimtį. Lanko vokie- 
'mingam pavasarininkų judėjimui ir tiems, kurie prie i čių ar brazilų mokyklas.

i
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čiau save vadina lietuviais 
ir kalba lietuviškai.

IŠ prieškarinių emigran- tas: socialistai - komunistai su 
tų dar paminėtina Macule- pagelba nezaležninkų vadų atė-

: vičių Šeima. Motina gyve- m® *r paskutinę tautininkų - lai- 
na Jose Bonifacio m., 87 svamanil* poziciją - SLA..

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A 
j: Heriito Angliškai-Lietuvišką Žodyną (Dictionary) 
IJis turi 399 puslapius, brošiūros — minkštais po

pieriniais apdarais. Kaina tik $1.75. Užsakymus 
siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.

DARBININKAS ■ ( w \
» 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
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l jo prisideda: —
Gražu, kai pavasaris, griaudamas ledą, 
Pažadina gamtą skaisčiais spinduliais: 
Gražiau, kad didvyriai mylėdami veda 
Tėvynę naujais atgimimo keliais. 
Palaiminti jūs, atgimimo laikai! 
Ir Jūs, išrinktieji tėvynės vaikai!

“Pavasaris” 1930 m. 1 nr. 3 ir 4 pusi. 
“Pavasaris” 1932 L 15 d. 1 nr. 19 pusi.

- / Pabaiga

L
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buvo rasti lietuvaičių Bra
zilijoj. Yra vienas iš žy
miausių Porte Alegro siu
vėjų ir didžiausios medžia
gų krautuvės dalininkas.

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

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

KUNIGŲ VIENYBES SEIMASDėl to smarkiai brazile ja 
ar vokietė ja. Yra viena or
ganizacija “Švįesa”, bet* 
stoką iiieligentinių pajp- 
gų. Lietuviškų knygų pasi-. Vienybės Konstitucijos, par. 21, šiuomi skelbiu Kunigų 
skaityti neturi. Iš Sao Pau- Vienybės Seimą, Ketvirtadienį, Rugpjūčio 25 d., 1938 
Įo, išskiriant gegužės m.’*“ * --- — *-
ten pabuvusį keletą dienų 
kun. Ragažinską, niekas 
nebuvo nuvažiavęs.

Pirmoj eilėj Porto Alegre

Einant įgaliojimu Centro Pirmininko, Kun. Jono 
K. Balkūno, dabar esančio Lietuvoje, ir sekant Kunigų

1
m., 10:00 valandą ryte, Hotel New Yorker, New York, 
N. Y. Visi Amerikos Lietuviai Kunigai raginami daly
vauti tame Seime.

Kun. K. E. Raukinis, 
K V. Centro Raštininkas.
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PAS pp. KAČERAUSKUS 
BEVERLY SHORES

Patarlėsmiestelio parką pajūry. 
Ant kranto jūros, palei 
vandenį ant uolų, stovi pa
statyti du sunkūs Didž. 
Karo laikų, vokiečių hor- 
witzeriai (kanuolės), 8 co
lių, jau gerokai surūdiję. 
Taip norėtųsi valandėlei 
atsigulti ant pievos, po ke
lionei truputį pasilsėti; bet 
dar žolė kiek šlapia. Tatai 
sėduosi sedynėn ir rašau 
raportan savo įspūdžius. 
Pabuvęs, sugryžtu mieste-, 
lin. Einu pajūrin. Čia ran
du savo būrelį ant “kroko- 
diliaus uolos”, įvairiomis 
pauzomis besifotografuo- 
jančius. Pagaliau pasirodo 
saulutė, ir gerokai pradeda 
šildyti. Smėlis, o ypatingai 
žolė, ūmai visur išdžiūsta. 
Taigi dauguma laisvai gu
lasi pasilsėti, — tyru Piet
vakarinės Škotijos oru va
landėlę pakvėpuoti.

Svieteli tu mano! — Ne 
nepajutome; kaip pusiau 9 
valandą prisiartino... Dar 
taip norėtųsi bent trumpą 
valandėlę ilgiau pabūti. 
Bet jau nebėra laiko! 9 va
landą vakare, — jau mūsų 
laivas, kupinas ekskursan
tų, net ant šono pavirtęs, 
veža mus namų linkui...

Įspūdžiai veik tie patys. 
Visi ekskursantai yra ge
riausioje nuotaikoje, ir su- 
visu neatrodo pavargę. 
Pradeda vėl lietus lyti. Da
bar jau mūsų būrelis buvo 

i pairęs, ir dainų laive nesi
girdėjo. Atplaukus į We- 
myss Bay, ir suėjus gelžke- 
lio stotin, 
tampa pusiau perskirta: 
Lanarkshire Provincijos 
lietuviai išvyksta pirmuo
ju traukiniu, o mes Glasgo- 
w’iečiai antruoju. Nuo 
Port Glasgow miestelio iki 
namų, kaikuriose mūsų 
traukinio kajutėse, ir vėl 
skamba lietuviškos dainos. 
Namon parvykome jau 
veik 12 vai. nakties.

J. Butkevičius.

atvykusiu iš Lietuvos klai
pėdiečiu svečiu,' 
pelionu, Dr. L. Groniu. Jis 
trumpoms atostogoms nuo 
savo tarnybos pasitraukęs, 
asmeniniais reikalais atvy
ko kelioms dienoms Škoti- 
jon; paskiau keliaus į Niee, 
Pietinėje Prancūzijoje; pa
skiau Liurdan, iš ten Ro
mon ir kitosna įvairiosna 
vietosna, kiek atostogų lai
kas leis. Jų dviejų tarpe 
pasirodo ir didžiausias Ško
tijos lietuvių pramoninin
kas (krautuvninkasj, po- 

— Tat jie neturi teisę nas p Bancevičius iš Bells- 
hill su savo žmona ir duk
rele mokytoja. Mes stovi
me ant laivo denio būrely: 
Iš Manchester Anglijoje, 
atvykęs Lietuvos Prekybos 
Atstovas, d-ras J. Kaške
lis, Avijacijos Technikos 
stud. p. A. Vasiliauskas, 
Glasgow’o Blaivybės dr-jos; 
pirmininkas, p. J. Dailidė, 
p. J. Giedraitis, p. J. Širmu
lis, aš ir kaikurie kiti. Po
nas J. Dailidė pakviečia 
mūsų būrelin abu kunigus 
ir p. P. Bancevičių. Visi pa
sisveikiname. Užsimezga 
pirmutinės kalbos. P-nas 
P. Bancevičius, be didelių 
ceremonijų, visus mus, ir 
dar daugelį kitų, papuošia 
žaliuojančiomis lietuviško
mis rūtomis, kurių didelį 
pluoštą iš namų atsivežė,

i I 
i

KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

GLASGOW, ŠKOTIJA Metinė Škotijos Lietuvių 
Darbininkų ŠvJuozapo Sąjungos Ekskursija Ir Jos įspūdžiai

v • karo ka-

Pereitą savaitę pas pp.

Škotijos Lietuvių Katali- ^as? — dar paklausė ponia.
Tik retas ku- 

Sąjunga, kuri leidžia vie- ' ris, iš Lietuvos atvažiavęs, 
nintelį Škotijoje lietuvių iš jų minimas popieras te- 
laikraštį “Išeivių Draugą”, turi... 
kiekvienais metais laike 
vasarinių atostogų, suruo-1 gauti nė bedarbių pašalpą! 
šia bendrą visos Škotijos — griežtai atkirto ponia, 
žiavimą arba pikniką), į — Tai šovinizmas! — pa- 
lietuvių Ekskursiją (išva- manau sau, ir greitai nuo 
kurią nors žymesnę ir pa- jos pasitraukiau šalin, nes 
togesnę Škotijos vietą, — mažai laiko tebuvo su ja 
lankiausią kur pajūrin.’ tolesniai diskusuoti. Reikė- 
Bendras Ekskursijos tiks- jo skubėti traukinin. 
las yra tas, kad bent kartą 
metuose, dauguma Škoti
jos įvairių kolonijų lietu-j 
vių, turėtų progos daigtani ^entaSTŠtatio'n (Gk£
susirinkę, bendrai vienas ,Q Centrali gelžkeli0 
su kitu susipažinti, pasi- 'stotį) Traukinys netru- 

dienelę metuose, pakvė
puoti tyru, Škotijos pajū
rio oru.

Šįmet antradienį, 19 d. 
liepos, toji Ekskursija tapo 
suruošta į Millport, — ne
didelį miestelį, toli nuo 
Glasgow Piet-vakarinėje 
Škotijoje, Firth of Clyde, 
jūros pakrašty esantį.

Tą rytmetį išėjus iš na
mų, — pasirodo apsiniau
kęs oras; dangus labai de- 
besiuotas ir kiek lynoja.__  ___
Tačiau nelabai. Vadinasi,! gražesnis: — Puikios 
tos dienos rytas oro atžvil-; liuojančios lankos, — ly

Stotin susirinkę Glasgow’o janti medžiai. Atrodo, tar-jįįi (Sea^Lion]/ Laivas 
lietuvių ekskursantai, ne- si per lietuviškus sodnus ■ galingų turbinų varomas, 
maž rūpinosi, bijodami lie- važiuojame! Kur tik pa-j su didele jėga sparčiai stu- 
taus. Kiekvienas rimtai pa.-, žvelgi, — visur puiki pono-j miasi pirmyn, Largs lin- 
mąsto: važiuoti ar neva-'rama! Tačiau ore suvisuikui. Laivas pakeliui susto- 
žiuoti? Stoties šone, išsta- nekaip atrodo. Galvą pake- ja trijose prieplaukose: 
tomą balta drobė su juodu lūs aukštyn, — nieko dau- Largs, Fairley ir Keppel 
užrašu: į giau nebematyti, kaip vien Bay. Largs ir Fairley prie-

— “Lithuanian St. Jo- tik pilkas, švininis rūkas, plaukose, paima dar dau-
seph’s Worker’s Society, iš kurio smulkiai lietus ly- giau keleivių, o Keppel 
Special Excurtion to We- no ja. Bay — prekių. Pradeda ge-
myss Bay and Millport . Po kiek laiko privažiuo-rokai lyti; visų dvasia, nu- 
v Dvi puikiai pasipuošusios jame Clyde upę (teisingiau puola; keleiviai bėga į laivo 
škotės ponios, pasižiurėju- pasakius pajūrį), ir pasie-salionus, — ir jie visi grei- 
sios į mane, tą parašą skai- kiame Port Glasgow mies- tai užsipyldo. Mes visi išsi- 
tydamos, paklausia:

— Pasakyk, mums, Tam- užpakaly. Čia matosi tik stovime vietoje.<Tas padrą-
sta, ką reiškia tie Lith- tingi, miglota jūra. Dabar sina ir kitus. Mūsų būrelis 
uanian s . mūsų traukinys, netaip bė- dvigubai pasididina. Gerb.

Greitai jomdviem _ paaiš- ga įaįp pįrma> — jau pasi- mūsų svečiui, o taipgi ir 
kinu, kad tai metinė Škoti- dar§ greitasis. Mat įvažia- pačiam klebonui vadovau
toje gyvenančių Lietuvių y© kalnų zonon, ir tankiai jant, — neatsižvelgiantį 

Juozapo Sąjungos, Eks
kursija, vykstanti į Mill
port, Škotijoje. Tai išgir
dus, ir pasipila minimų po
nių man statomi klausi
mai: — Kas tikrumoje tie 
lietuviai yra, kokios profe
sijos, užsiėmimo, ką jie dir
ba ir kur, kaip gyvena, ko
kios religijos, ar nėra bol
ševikai ir tt. ir tt. Į visus jų 
dviejų klausimus teigiamai 
man atsakius, viena jų ma
nės klausia:

—Ar jie (supr. lietuviai!) 
visi patys sau, užsidirba 
duoną ?
— Ne! — Daugelis jų da

bartiniu laiku yra bedar
biai ir valdžia teikia jiems 
bedarbių pašalpą, — atsa
kiau jom.
— Gerai! — O ar jie visi 

turi išsiėmę Didž. Britani
jos Natūralizacijos popie-

kų Darbininkų Šv. Juozapo — O, ne! f** • « • « • -• w • • ’ - — - •

8 vai. 45 min. ryto, mūsų 
traukinys pasijudina iš vie
tos, ir apleidžia The Glas-

• v

ir bent vieną k rabėga pro Didž. Bri.
tanijos Imperijos Parodą 
Bellahouston Parke, Glas- 
gow’e, kurią iki sekmadie
niui, 17 dienai liepos, jau 
aplankė viso 5,000,000 lan- 

, kytojų žmonių. Paskiau iš- 
’ ėjęs iš miesto, per lygius, 
žaliuojančius laukus, pasi
leidžia Paisley miesto lin- 0 d-ras J. Kaškelis, visą bū 
kui. Greitai privažiuojame 
Paisley, ir jį vėl paliekame;

i netrukus traukinys pasie
kia Bishopton apielinkę. 
Čia gamtos vaizdas dar 

ža-

relį apdovanoja lietuviš
kais cigaretais iš Kauno.

Laivas pasijudina plauk
ti. Ant jūrių, netoli krašto, 
per kokias 5 minutas laiko, 
vienas paskui antrą, vir-

ekskursija

_ šun kyla ir vėl gelmėsna 
giu, — nieko gero nelemia! gūs laukai ir visur žaliuo- neria, milžiniški jūrių liū-

GARDNER, MASS.

telį. Čia jau lygumos likosi plečiame lietsargius, ir visi

kinu, kad tai metine Škoti- jar§ greitasis. Mat įvažia- pačiam klebonui vadovau- 
vo kalnų zonon, ir tankiai jant, — į

Katalikų ^Darbininkų,^Sv. reį k ia kopti aukštyn. Krai- lietų, — mūsų būrely ga- 
pydamasi po kalnus ir grio- lingai suaidi lietuviškų dai- 
vius, ir tankiai keleivius nų akordai: 
smarkiai supurtydamas,— 
jis tarsi žemės kirminas, į rūtą”, 
lenda iš vieno tunelio, į ant
rą tunelį. Garvežio dūmai 
ir suodžiai, pro atvirus lan
gus. Fu! Užsidarome kaju
čių langus. Tamsu. Atrodo, 
kad iš Kauno į Petrašiū
nus važiuojame...

Pagaliau privažiuojame ba. Dainos, 
ir Greenock’o miestą; dar pertraukomis, skamba veik 
lendame į vieną antrą tune- visą laivu kelionės laiką, 
lį; išlindę žvalgomos į ža- Daugelis pasažierų škotų, 
liuojančius, lietaus debesių mūsų dainas 
miglomis aptrauktas tukš- 
tų kalnų viršūnes, ir priva
žiuojame Wemyss Bay. Čia 

1 traukiniu kelionės galas.
Iš čia reikia plaukti laivu.

Išlipę iš traukinio, skubi
namės prieplaukon ir sė
dame laivan, vardu “S. S. 
Glen Rosa”, kuriuo dar tu
rime plaukti valandą ir 15 
minučių laiko. Štai jau mes 
ir laive! Po kokios 10 minu
čių, antruoju traukiniu at
vyksta ir Lanarkshire Pro
vincijos įvairių kolonijų 
lietuviai. Greitai visi suei
na laivan. Atvyksta ir Ško
tijos lietuvių klebonas, 
gerb. kun. J. Gutauskas, 
drauge su pora dienų atgal

• v
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“Lėkė sakalė
lis”, “Tu žilviti”, “Sėjau 

“Ant kalno karklai 
siūbavo”, “Saulutė nusilei
do”, “Išėjo tėvelis” ir dau
gelį kitų, tinkančių miš
riam būreliui įdainuoti. Vi
sos dainos tai lėčiau, — tai 
vėl garsiau, gana harmo
ningai ir sutartinai skam- 

su mažomis

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir
BALSAMUOTOJAS

1000 Washington St.,
NORWOOD, MASS.
T.l. Norvvood 1503

Brocktono Office:
24 Field St. 

Tel. Brockton 2005

girdėdami, 
nemažai jomis stebisi ir jas 
giria.

Pagaliau atplaukiame 
Millporto prieplaukon.

Skubiai išlipę iš laivo, ei
name nusamdyton tai die
nai svetainėn. Čia visi sku
ba valgyti atsivežtuosius iš 
namų pietus, nes ramia jū
ra beplaukiant, visiems ne
mažas apetitas valgiui at
sirado! Oras pasitaiso. Lie
tus visiškai nustoja lijęs. 
Po pietų visi paplinta po 
miestelį, kuris randasi ant 
nedidelės Isle of Bute sa
los. Daugelis jaunimo lie
kasi svetainėje šokti, o kai- 
kurie senesnieji, jų pažiū
rėti. Nueinu į Millport

vyne, kurią mums Dievas 
apdovanojo yra garbinga, 
ir mes lietuviai turime ją 
gerbti ir mylėti; aukoti sa
vo jėgas dėl jos. Jeigu mes Kačerauskus, Beverly Sho-
išvien laikysimės, būsime res prie pat Michigan eže- 
prisirišę prie tėvynės, tai ro, suvažiavo tiek daug 
mums nereikės bijoti nei svečių iš visų kolonijų, kad 
lenko, neb ruso, nei vokie- nebuvo nei vietos kartu pa
čio, kurie tyko mūsų tėvy- valgyti, reikėjo laukti pa- 
nę užgniaužti.

Džiaugiasi gardneriečiai
Aušros choru, o Aušros ba*i" patogi vasarotojams; pi___ ______ :_ z x_ .
mas, gabų_ energingą apsi- nės labai gerai gamtos sū- 
švietusį, tėvynės labui at- budavotos. Kadangi pp. 
sidavusį pirmininką, Petrą Kačerauskai yra manda- 
Ąukštikalnį; taipgi ir te- j gūs ir svetingi žmonės, tai 
vynės mylėtoją, dainų mė-'ir svečių pas juos apščiai 
gėją, muz. J. Stačioką ir k.,Į suvažiuoja. Kiti išbūna net 
kurie krupščiai dirba kul-:po keletą savaičių, 
tūrinį darbą.

Jie patys nesigaili nei susipažinti su įdomia 
jėgų, nei lėšų. Jie duoda1 P’^e ^eva Lukošiūte, muzi- 
pavyzdį kaip mylėti savo- Aldona Alekniūte, 
tėvynę ir kaip ugdyti tė- Komp. Šarpaliu, pp. Brede- 
vynės meilę artimo širdy- siuvėju Antanu Luko- 
je. Rugpiūčio 27 —28, Auš- šiu. J? žmona> P;, ^po
ros choras rengia geguži- Į naičiu, pp. Barkščiais ir 
nę su įdomia programa — ~
sporto ir įvairiais žaidi
mais. Tad kiekvieno kata
liko lietuvio pareiga atsi
lankyti į šią gegužinę, pa
matyti ir pasiklausyti lie
tuviškų dainų ir žaidimų. 
Aušros choras dabar jau 
tvirtai gyvuoja ir gyvuos, 
nes vedamas geros prity
rusios rankos. Choras ne
pasitenkins vien gegužine, 
bet rengs kultūringus pasi
linksminimus svetainėse, 
ir darbuosis dėl savo baž
nyčios, Tėvynės ir išeivijos 
labo.

Laiminga mūs tauta, tu
rėdama gerą katalikišką 
lietuvišką spaudą — laik-‘

V V • T ~ “rascius, I 
“Darbininką”, kuris neleis 
mums užmiršti savo tėvy
nės, savo kalbos ir tikybos.

Jaunuolis.

v •

kol vieni nuėjo nuo stalo, 
pp. Kačerauskų vieta la-

choras džiaugiasi turėda- prie pat ežero, kur maudy- • moc traku orortrirao anci-Lzo -- -- Jebl

v •

I

Džiaugiasi gardnerio lie
tuviai katalikai naujai su
sitvėrusiu katalikiškos 
dvasios Aušros choru. Auš
ros choras turėjo pikniką, 
gegužinę, birželio 25-26 d., 
kuris gerai nusisekė, nors 
lietus trukdė, bet lietuvių, 
matyt, myli gražias lietu
viškas dainas, kurios ap
dainuoja mūsų šalelę Lie
tuvą, jos žalius miškus, 
žaliąsias pievas. Žmonių 
pasiklausyti buvo daug ir 
visi buvo patenkinti. Auš
ros choras negarbina Ru
sijos diktatoriaus Stalino, 
kaip kad tai daro bolševikų 
choras. Bolševikai nedai
nuoja apie Lietuvą ir jos 
grožį, bet savo dainose 
garbina Rusiją. Štai kele
tas žodžių, kuriuos man te
ko pro šalį važiuojant nu
girsti: “Rusijoj liuosybės 
rytas aušt”. Gaila broliai, 
kad jūsų akys per tamsu
mą nemato šviesos ir tie
sos. Kurgi ta jūsų liuosy- 
bė, ką jūs dainuojate, ka
da pančiai dar labiaus ver
žia darbininkus Rusijoje. 
Kur gi jūsų ta laimė, kada 
kalėjimuose tūkstančius 
pūdo. Laisvė, laisvė, tą lais
vę turi tik Stalinas nekal
tus žmones laisvai šaudyti.

Tat susipraskite broliai, 
pažiūrėkite blaiviomis aki
mis į pasaulį, pažiūrėkite į 
tiesą ir nesiduokite kitiems 
už nosies vedžioti, bet pra- 
dėkit savo galvomis, savo 
mintimis gyventi. Tik dau- 
giaus drąsos prie šviesos, 
daugiau mokslo atsidėji
mo, ir jūs patirsite, kad tė-

Tarpe daugelio svečių te-

daugeliu kitų.
šeštadienio vakare pho- 

tografistas, p. Conrad pa
rodė labai gražius kruta- 
muosius paveikslus.

Sekmadienį, visi smagiai 
praleido dieną, nors ir lie
tus pasirodė, bet visi dai
nuodami ėjo į ežerą.

J. Kizėnas.

Paieškojimas Nr. 89

Iš Žemaičių Tautosakos
Sena velka neapgausi.
Varna teik prausi, teik 

neprausi: jouda do jouda.
Pavasari e šloutražis 

krot.
Peimeniou nešventa, šo- 

nei ne puosninks.
Vaišiu vaišes lig vartų.
Šerdes ne avele — šeina 

nepadousi.
Vasara e varles skalbie-

Ka pruota daleje kam to 
bova.

Česnaką nejiesk e nekve- 
piesi.

Vieje su rietio nepagausi.
Stuore marškene ne nuo

goms.
Sausa nieks neklausa.
Onksti kieles negailėsi.
Už teisybes nakvynės ne

gausi.
Sens jautis iš vagos ne

šokąs. *
Katens senyn, naga aš

tryn.

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 paveiksią įsigyti, pra
šome prisiųsti $1.00 laik
raščiui “Darbininkui”, 366 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass. ir gausite šį puikų 
paveikslą.

Lietuvos Konsulatas Čikagoje 
paieško sekančių asmenų:

BARTULIO ar BERTULIO, 
Jurgio, iš Lietuvos išvykusio a- 
pie 1885 m., gyvenęs New Yorko 

(apylinkėje iki persikėlimo Chi- 
I cagon apie 1900 m. Ar jis tebė-

žinių neturi.
KULIKAUSKO, Jono. Prieš 

25 metus gyveno Philadelphia, 
Pa.

NARBUTO, Petro, kilusio iš 
Skaudvilės mat., Tauragės aps
kričio. Gyvena Chicagoje.

PEPALIŲ, Bronislavos, Juo
zapo, Prano ir Jono. Visi gyve
no arba gyvena Chicagoje.

PINKAUSKO, kun. Antano. 
Gyveno Chicagoje

ŠALKAUSKO, Adomo, išvy
kusio Amerikon 1902 ar 1903 
metais, iki 1915 metų gyveno 
Chicagoje, po to St. Louis, Mo.

SPEJARO, Antano, apie 1923 
; metais gyvenusio Camden, New
Jersey, 1209 So. 8th Street.

Ieškomieji arba apie juos ką 
nors žiną teiksis skubiai atsiliep
ti į Konsulatą. Atsiliepimas bus

kaip pavyzdžiui; ra gyvas, ar jau miręs, giminės

INDIANA, HARBOR
Sugrįžo Klebonas Kun. 

Bičkauskas
K.

I 
I NAUJOS KNYGOS

Lietuvių parapijos klebo
nas kun. K. Bičkauskas 
prieš 4 mėn. buvo staigiai 
susirgęs. Kurį laiką gydėsi 
namuose. Vėliau nuvažiavo 
į Milwaukee Sacred Heart 
Sanitarium ir čia gydėsi 6 
savaites. Sustiprinęs, savo 
sveikatą grįžo į parapiją 
darbuotis.

Parapijiečiai džiaugiasi nuoširdžiai įvertintas.
matydami vėl savo klebo
ną sugrįžusį ir sustiprėju
sį. K. M.

Lietuvos Konsulatas,
100 East Bellevue Place

Chicago, Ulinois.

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

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

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

Darbininkas
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas $125. ir Aukščiau

J u ozas J. Dirsa, laidotuvių direktorius Worcestery 
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
13 ELLSWORTH ST., WORCESTER, MASS.

LAIDOTUVĖMS KAMBARIAI VISUOMET DUODAMI VELTUI 

Juozas J. Dirsa, 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Telefonai: 4-3501
4-3865
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Laiškas iš Pittsburgho 
Apylinkių

Kas Amerikos lietuvių 
Mount Providence, Penn- 
sylvanijoj, nebuvo, tas ne
žino kur yra viena gražiau
sių lietuviškų įstaigų’. Gal 
ne visi dar žino ir tai, kad 
Mt. Providence kalnuose 
yra gražiai veikiantis lie
tuvaičių Seserų Pranciš
kiečių vienuolynas. Iš vie-

ir ruoštis tolimesniam ru
dens ir žiemos darbui mo
kyklose, misijose. Reikėtų 
matyti, kaip jos nuo anks
taus ryto, nuo 5 vai., ligi 
vėlyvos nakties čia kruta, 
pluša. Be tiesioginių ir 
kasdieninių jų vienuoliškų 
pareigų, jos turi čia įvai
rius kursus ir įvairias pa
mokas bei paskaitas. Vie
nos mokosi ir klauso pas-

vai
T !>■ -
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NAUJOSIOS ANGLIJOS' 
Marianapolio Kolegijos Rėmėjų Apskrities

PIKNIKAS
ĮVYKSTA

MARIANAPOLYJE, THOMPSON, Ct.

Rugpiučio-Aug. 14 d., 1938

MERGAIČI^ftEKOLEK-

Proga yra teikiama vi
soms mergaitėms dar ne
atlikusioms Rekolekcijas, 
taip padaryti rugpiūčio 26 
iki 28 d. Norinčios atlikti 
šias rekolekcijas lai prane
ša Seselėms iš anksto.

Sisters of Jesus Crucified
St, Mary’s Vilią 

Elmhurst, Pa.

• v
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MAHANOY CITY, PA.
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nuolyno langų ir jo kalnųjį 
puikiai matyti plačios, 
Pittsburgho apylinkės. 
Taigi, visiems jau supran
tama, kad Mt. Providence 
yra dūmų ir plieno miesto 
pašonėje.

Prieš 16 metų steigiant 
šį vienuolyną labai daug! 
širdies ir darbo įdėjo čika-| 
gietis kunigas prel. M. L.1 
Krušas. Ir jis ir visi geros 
valios lietuviai dabar turi 
džiaugtis šia gražia vei
kiančių, daug dirbančia į- 
staiga.

Dabar vasara. Karštos 
dienos. Niekas nenori dirb
ti. Bėga maudytis. Atosto-: 
gauja. Suprantama, kad1, 
šiuo metu atostogos ir Šv.: 
Pranciškaus Seserų vie
nuolyne. Tik... kokios skir
tingos jų atostogos. Suva
žiavo šiais metais daugu
ma Seserų iš visos Ameri
kos valstybių, kur jos ar
ba mokytojavo arba misi- 
jonieriavo. Suvažiavo, nes 
šiemet turėjo rinkti savo; 
viršininkę, Motiną, ir kitus, 
savo organus. Renka jos 
kas treti metai. Motina iš
rinkta ta pati, M. Aloyza, 
kitiems trejiems metams.

Viso Seserų Pranciškie
čių vienuolyne šiuo metu 
yra 173 seserys, apie 15 jų 
yra palikusių misijose ir 
prie mokyklų, visos kitos 
atostogauja Mt. Providen
ce, bet, kaip jau anksčiau 
sakyta, vienuolių atosto
gos kitokios. Jos čia suva
žiavo ne ilsėtis, bet dirbti

kitos važinėja į Duąuesne 
universitetą, kitos į Pitts- 
burghą ir įvairias jo mo
kyklas.

Norėdamos patirti dau
giau apie Lietuvą žinių, pa
sikvietė viešintį dabar A- 
merikoje svečią iš Lietu
vos žurnalistą V. Uždavinį, 
kuris čia gyvendamas su 
kapelionu kun. J. V. Skrip- 
kum jo kapeliam joje, per 
10 dienų laikė kasdien po 
keletą valandų paskaitas- 
kursus apie Lietuvą. Kai 
kas ėmė šiuos kursus ir 
paskaitas vadinti... tautiš
komis rekolekcijomis...

Svečias prelegentas buvo 
gerai pasirengęs daugybei 
įvairių temų Lietuvos rei
kalais ir jo kursai Seserų 
buvo labai noriai lankomi, 
nuolat buvo apie 130—140 
klausytojų kursų audito
rijoje. Kursuose paliesta 
Lietuvos ekonominė, poli
tinė, istorinė, religinė, tau
tinė, administracinė, kul
tūrinė, etnografinė ir ki
tokia būklė.

Liepos 31 dieną iškilmin
gomis pamaldomis iš Mt. 
Providence išlydėtos dvi 
Seserų pranciškiečių gru
pės į tolimus užjūrius. 
Penkios Seserys išvyko į 
Braziliją, kur pradės nau
ją darbą tarp tos šalies lie
tuvių. Brazilijon išvyko 
šios Seserys: S. M. Norber
tą, S. M. Marcelina, S. M. 
Evangelistą, S. M. Julija ir 
S. M. Karolina. Lietuvon

w •
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I Puiki Dainų Ir Muzikos Programa
Dalyvauja žymiausios Naujosios Anglijos muzikų ir daininin
kų pajėgos. Programai patarnaus garsintuvas, todėl visa bus 

girdėti plačiame parke.
čnifTAT 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 j- 
vyks kolegijos auditori

joje —
Visus Nuoširdžiai 

Kviečia RENGĖJAI.

• v
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išvyko: S. M. Urboną, S. M.! 
Kristina ir S. M. Virginija.! 
Lietuvoje Seserys mokysis 
lietuvių kalbos ir vadovaus 
lietuvių mergaičių našlai
čių amatų ir rankdarbių 
mokykloje.

Išleistuvių pamaldose be 
kapeliono kun. J. V. Skrip-

i
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Programos vedėju bus 

kun. P. Česna, Mahanoy 
City, Pa.

Šie chorai dalyvauja 
Koncerte: Šv. Petro ir Po-’ 
vilo, Hazleton, Pa.; Šv. 
Jurgio, Shenandoah, Pa.; 
Šv. Petro ir Povilo; Tama- 
qua, Pa.; Šv. Pranciškaus, 
Minersville, Pa.; Šv. Kazi
miero, St. Clair, Pa.ų Šv. 
Juozapo, Mahanoy City, 
Pa.

Chorų vedėju bus muz. - 
V. X. Medonis, Shenan
doah, Pa.

Kviečiame visus atsilan
kyti. Rengėjai. '

MALDAKNYGES
ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato, 127 pusi., ........  30c.
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 192 pusi................ 35c.
GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 384 pusi........................ 65c.
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, specialė vaikams maldaknygė, tinkama 

prie Pirmos šv. Komunijos, tikro kolenkoro viršeliai, mišių 
maldos iliustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 pusi. 40c

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos ir lankstūs viršeliai;
$1X5 

65c.
. 75c.
$1.50 

. 90c. 
$1.50 
$2.50

apvalūs kampai ........................................................ ....... .......... .........
MALDAKNYGE, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi...............................
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai ...........................
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai .....................
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai . ......................... ........
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai su kabike ....... ..
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi...................
ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai 

gausiai auksuoti tikru auksu, 565 pusi. ................... ..............
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, raudoni kraštai, 384

$3.00

p
i

pusl. .....................................................................    _........
VYRAI BROLIAI, specialė vyrams maldaknygė, parinktos gražiau- 

stos maldos, šilkinė labai plona popiera, juodi kolenkoro vir
šeliai ___________________ ________________________ ______

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu 
auksuoti kraštai, 632 pusi. ........... ......... ......................................

DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGE

‘ŠVENTAS DIEVE’

65c.

$1.30

$2.50

“Šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
3y2 colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

.00Kaina

Kad parodyti kokios raidės didumo 
yra, čia talpiname 
raidžių nuotraukų 
verkdama”.

šios maldaknygės 
“Stovi motina

Stovi motina verkdama, t 
Ant to kryžiaus regėdama 

> Sūnų savo prikaitą.
O kaip širdis jos skaudėjo, 
Kada mirštantį regėjo .e 

Sūnų savo brangiausią.
Kursai, žmogau, neraudo

tum.
Užsakymus prašome siųsti:

DARBININKAS
366 West Broadway, So. Boston, Mass.

24-ta Lietuvių Diena į- 
vyks pirmadienį, rugpiūčio 
15-tą dieną, per Žolines, 
Lakevvood Park, Pa.

Prasidės 11-tą vai. ryte 
su iškilmingomis šv. mi
šiomis Lakevvood Parko 
salėje, 
kun. J. Skripkus iš Pitts- 
burgo, Seserų Pranciškie
čių Kapelionas. Asistuos 
subdijakonas V. Vėžis iš 
Girardville, klierikai: Alb. 
Neverauskas, V. Strockis 
ir Bern. Šimkus iš Maha
noy City. Pamokslą pasa
kys kun. J. Skripkus.

Per mišias giedos jungti-i 
nis choras, susidedantis iš 
choristų sekančių parapi- ~ apylinkes 
jų: Šv. Petro f" -
Hazleton, — Šv. Jurgio, — lutes: 
Shenandoah, — Šv. Petro “Sesuo Kristina Ginkevičaitė, 
ir Povilo, Tamaąua, — Šv.j 
Pranciškaus, Minersville, 
— Šv. Kazimiero, St. Clair, 
— Šv. Juozapo, Mahanoy 
City. Chorams vadavauja 
Prof. Jonas Služelis iš Ma
hanoy City.

3-čią valandą po pietų, 
Lakewood Park salėje į- 
vyks prakalbos ir koncer
tas. Programa bus sekanti:

1) Amerikos himnas —
i išpildys Jungtinis Choras. Kur >Ta kaPas mano tčvelio-
2) “Kur Banguoja Nemu- Lietuvą branS^’ kraštą Mindau- 
nėlis” — Jungtinis Choras.
3) “šaltyšius” — Liaudies 
Daina — Jungtinis Choras.
4) Prakalba — Kun. Juo
zas Skripkus. 5) “Dzūkų 
Bernucis” — Merginų Cho
ras. 6) Smuiką solo — Po
nia V. X. Medonis, Shenan
doah, Pa. 7. Mergailtčs su 
Gitaromis ir šokiai — Mi
nersville, Pa. 8) Prakalba 
— Hon. Judge J. J. Curran, 
Minersville, Pa. 9) “Jojau 
Dieną” Liaudies Daina — 
Vyrų Choras. 10) “Sirpsta,' 
noksta avietėlės” — Jung
tinis Choras. 11) “Lietu
viais Esame Mes Gimę” — 
Jungtinis Choras. 12) Pra
kalba — Ponas St. Gegužis 
— Mahanoy City, Pa. 13)

skaitlius pasididino. Mer- Lietuvos himnas — Jung- 
gaitės džiaugiasi pasilinks- tinis Choras, 
mindamos kas ketvirta
dienį krutamais paveiks
lais “movies”; penktadie
niais viešais “camp f iręs”, 
o ateinančio šeštadienio y- 
patingumas — “specialty”, 
tai bus “Marshmallovv” ke
pimas.

Maryville mergaitės de
da pastangas įvykdinti di
džiai sėkmingą ateinantį 
Pikniką — rugp. 14-tą d.; 
priimti visus atsilankiu
sius toj 
dainomis 
kiais.

Šįmet 
grintelę “cabin” parke, ir 
jeigu visi padėtų panašiai 
kaip keletas asmenų, tai 
neužilgo visi lietuviai galė
tų gėrėtis ir didžiuotis šia 
stovykla.

Dieve laimink visus tė-Į 
vus, kurie savo mergytes 
čionai leido pabūti! Mes ga
lim užtikrinti tiems tė
vams, jog jie apturės daug 
malonių nuo Dievo kadan
gi jie daro gerą netiktai 
savojVaikeliams, bet ir šiuo 
būdu suteikia paramą se
neliams ir našlaičiams.

v •
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kia jo ateinančio su balta’ Vienširdžiai visos Seselės
Į duona, ir zuikiai, kurie lai-1 ir rengėjai darbuojasi ko- 
svai vienuolyno soduose j uoliausiai, kad šis piknikas 
bėginėja, ir medžiai, ku- būtų sėkmingas. Bet gerai 
riuos taip gražiai globoja, žinome, kad be Jūsų para- 
ir mokinės, kurias jis mo-;mos, mūsų brangūs lietu
ko... _■ viai, mes neįstengsim tai

Gražu Mt. Providence. padaryti. Kiekviena Jūsų 
Kiekvienas lietuvis turėtų 

kaus dalyvavo pranciško-čia atsilankyti, ’ kada jis 
nas kun. Edgar, kuris pa- būna arti Pittsburgho. At
sakė ilgą ir turiningą pa- silankęs pamatys daugiau 
mokslą angliškai, kun. negu čia aprašyta, pajus 
rektorius J. Vaitkevičius taurią lietuvišką šilumą,' 
lietuviškai puikiai kalbėjo pamatys gražius darbus ir< 
apie Dievo gerumą, Brid- pastangas šios .vietos gy- 
gevilles klebonas kun. A. ventojų. Pagaliau verta čia 
Jurgutis palaimino išvyk- apsilankyti ir dėl natūra- 
stančias ir susirinkusius hos gamtos gražumo. - 
jas išlydėti. Iš vienuolyno Prie pat vienuolyno dar- 
į koplyčią išvykstančias žų prisiglaudęs ir kitas 
Seseris atlydėjo su proce- kalnas ir daržas, tai Pitts- 
sija, giedodamos kelionės burgho pailsusių lietuvių 
giesmes.

! auka; ar tai didelė ar maža, 
atneša neįvertinamą nau
dą. Net ir vien Jūsų atsi
lankymas mūsų parkan 
rugpiūčio 14-tą dieną, jau 
suteiks malonų jausmą 
Našlaičiams ir Seselėms, 

r

Jūsų linksmos šypsenos 
pradžiugins nevieną nuliū
dusią našlaičio širdelę. Tad 

. nepasilikite namie! Didi ir 
maži... į Maryville Parką! 
Mes užtikriname, kad die
nai užsibaigus, grįšite iš 
pikniko patenkinta širdimi 
ir ramiu jausmu, kad “Jūs 
atlikote savo dalį”!

. vieta — kapinės. Ilsisi čia
Kai prisimena 1925 me- ir dzūkai ir žemaičiai, šu

tai, kada Seserys Pranciš-valkiečiai ir ... “kalakutai”:
Viotoc tik icikiira Mt P™, vadinami lietuviai. Dau? MARYVILLE STOVYKLA 

“Camp”
Šią savaitę mergaičių

kietės tik įsikūrė Mt. Pro-! vadinami lietuviai. Daug 
vidence kalnuose, kada to- čia kryžių, paminklų, ku-, 
je vietoje nieko nebuvo, riuos saugo ramygališkis 
kada ten riogsojo pįktr riT’iorali’’r‘4‘® Ti® enzv^na1 
šiurkštūs krūmai ir augo 
sausos piktžolės, kada krū
muose knibždėjo pikti šliu- 
žiai ir laukiniai paukščiai 
ir kai matai dabar taip vis
ką gražiai sutvarkyta, iš
vedžioti keliai ir takeliai, 
išrauti ir išnaikinti lauki
niai krūmokšniai ir jų vie
ton pasodinta apie 6.000| 
naujų medžių net 128 rū
šių, kada matai sirpstan
čias sultingas vynuoges ir 
įvairiausius vaisius, žydin
čius darželius,

čia kryžių, paminklų, kuv •

ŠIS-TAS Iš KVAKERŲ ' 
PILIES PADANGĖS *

Viena iš Philadelphijoje 
gimusių lietuvaičių, dabar ' 
gi vienuolė - pranciškietė,' 

i Sesuo Marija - Kristina 
(Ginkevičaitė), kaip čia " 
kalbama, greitu laiku iš
važiuos į Lietuvą mokyto
jauti.

Tai vietinis darbuotojas : 
plunksna, K. V. prie šios - 
progos, kad ją pagerbus ir 
pasvajojus apie Kauną ir

- — į x*****-'-'»j, suposmavo
ir Povilo, daug-maž tokio turinio ei-' Tuvcrin _

Šv. Mišias laikys,

Graži kaip tikra grožės dievaitė, 
Kaip Tu nuvyksi į Kauno pilį, 
Kurį manoji esmė taip myli... 
Rasi ten kapą, kuriame trūno - 
Mano tėvelio liekanos kūno.
Tai nuo to kapo, per Atlantiką 
Atsiųsk man žemės į Ameriką, 
Kad, kaip aš mirsiu, man ant 

krūtinės
Ir tą užpiltų žemę tėvynės.
Tai bus man lengva, ne tik ma- 
Gulėt ir žemėj amerikonų, [lonu • 
Nes vis sapnuosiu aš tą šalelę... •

*• • 
[go, 

' Kur mano esmė gimė ir augo,
Kol ji išvyko į Ameriką, 
Laivu plaukdama per Atlantiką. 
Ieškoti laimės, kaip ji svajojo, 
Bet laime... kur-gi jį ekzistuoja? 
Nebent tik, rasi, gal vien dangu

je,' 
Kur Dievui gieda vis: Aleliuja! 
Angelų eibės, o ir... merginos 
Skaisčios, kaip esmė Sesės Kris

tinos!”“

Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.

I

tai neno
romis kyla klausimas: ke- 
no ranka gi čia tai visa pa
darė?

Suprantama, dirbo ir te
bedirba labai daug visos 
Seserys, bet visa širdimi 
sodui ir daržui,' kalnams ir 
prūdui, kur knibžda tūks
tančiai žuvyčių, yra atsi
davęs vienuolyno kapelio
nas kun. J. V. Skripkus. 
Jis čia dirba ir kaip kape
lionas ir kaip daržininkas- 
sodininkas, ir kaip stalius- 
meisteris, ir kaip žuvinin
kas žuvų mylėto jasą ir stu
denčių akademikių<dvasi- 
nis patarėjas. Visi jį čia 
myli: ir žuvys, kurios lau-

Grigaliūnas. Jis gyvena 
kalne ir kapstydamas ka
pus, plaudamas žolę pasa
koja: čia guli Jonas, čia 
Petras, čia Marijona... vi
sus pažinau, su visais kal
bėjau, o dabar aš jiems! 
kalbu... jie tyli... Nutilsime 
kada ir mes, o dabar... dirb
kime, nes “darbas Dievo 
palikimas, tinginys — vel
nio pagunda”.

Mt. Providence Seserys 
nenuilstamai dirba. Garbė 
joms. Dzūkas Varėnis.

i Telefonas: Plaza 1350.

Jonas Grebliauckas y
S Graborius ir Balsamuotojas ?

į 423 S. Paca Street 0
5T BALTIMORE. MD. A

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!
I 
I

Linksmutis Piknikas
Rugpiūčio 14 Dieną

Išpildymui nuoširdžių 
norų, pareikštų mūsų išti
kimų geradarių ir nuolan
kių draugų, rengiame — 
“Liksmutį Pikniką”, rug
piūčio 14-tą dieną, Maryvi- 
lle Parke, Elmhurst, Pen- 
n’ą.

Šis išvažiavimas suteiks 
dar vięną progą mūsų my
lintiems lietuviams prisi
dėti prie to kilnaus darbo 
sušelpti Našlaityną, kuris 
yra vadovybėje Nukryžiuo
to Jėzaus Seserų.

v •
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dienoj puikiomis 
ir tautiškais šo-|

pastatėm kitą

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję j tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S.
CKERT’S

Paragavę BRO- 
jo visuomet reikalausite.

I
60 Ellsworth Sf 
Worcester, Mass.

BOSTpN BRANCH 
1410 Colyjubia Rd.,

South Boston

Telefonas 
Worcester, 5-4385

PHONE
So. Boston

t



Viktoras Ančiukaitis, 
Vasarinės Mokyklos Sky

riaus 7 mokinys.

Vasarinės Mokyklos Moki- ją iškasti — 
nys, So. Boston. I los didenybę.

Siela — didžiųjų bran
genybių kasykla; mokėk į 

.•m—— suprasti sie-

I

• v

Antradienis, Rugpiucio 9,1938

SĖKMINGAS APGAVI
MAS

NELAIMINGI DRAUGAI

New Yorke gyveno žmo
gus, kuris pralaimėjo savo 
pinigus ir namus. Vieną 
kartą draugas atėjo jo ap
lankyti. Įėjęs į kambarį, 
pamatė nelaimingąjį lipant 
pro langą šokti. Greitai jis 

kad nėra kepurių. Jis visur* sulaikė jį, klausdamas kas 
ieškojo, bet niekur nerado. ; atsitiko ? Nelaimingasis 
Staiga jis pažvelgė į medį papasakojo savo liūdną at- 
ir ten pamatė dešimts ma- sitikimą. Bet kadangi tik 
žų bezdžioniukių su raudo- kilni širdis turi galę gyve
nomis kepuraitėmis ant gal nimo ligas gydyti atsitiko,

Vienas žmogus ėjo mies
tan pardavinėti raudonas 
kepures. Jis sustojo po me
džiu ir užmigo. Trumpam 
laikui praėjus, atbudo ir 
pasiėmęs maišą pamatė,

vų. Jis šaukė ir šaukė, bet kad abu draugai iššoko pro J 
beždžionės tik sau šokinė- langą ir užsimušė.
jo. Iš piktumo jis nusiėmė! “Su kokiu sutapsi, toks 
savo kepurę nuo galvos ir ir pats tapsi”, 
metė ant žemės. Tada vi-j 
sos beždžionės numetė ir 
savo kepures. Vyras grei
tai susirinko jas ir nukelia
vo sau į miestą.

Petras Kumpa,

? * 1 

t

H a s

Vyrai! Ilgai mes pasaulio Taip moteris yra žymiai 
dalykus tvarkėme ir nėra 
abejonės, kad ir toliau tai 
darysime. Nuo amžių tiks
liai tą sunkų darbą išpildė- 
me ir daug ką esame pada
rę. Šiandien linksmai žiūri
me į savo kūrybą ir džiau
giamės josios grožybe, mil- 
žiniškumu. Kaip malonu, 
kad vyrais likome sutver-! Aukščiausiojo, ji panašiai 
ti, nes kitaip viskas tai ne trokšta išmėginti savo iš
būtų įmanoma. Iš tikro bū- mintį. Jeigu randasi mote- 
tasis ir dabartinis mūsų rų, kurios sugeba joms pa- 
darbas girtinas yra, bet vestą atsakomingą darbą 
pripažinkime šį faktą. Ar atlikti, tai kam mes vyrai 
mes vieni būtume visą tai prieštaraujame? Žinomas 
įvykdinę? Ne, brangūs bro- dalykas, kad galų gale jos 
liai, mums reikėjo pagel- ■ įsiilgs šeimos ir kiek pa- ___
gos. O iš kur ta paramą dirbę grįž prie tikro savo giai skaičiuojamas, nepai-Į 
gavome? Kartais vaikščio- amato 
darni po miesto aikštes, Taip pasilieka harmonijos 
patėmykime einančią pro' santykiai tarp moters ir 
šalį moteriškę vedant kūdi-, Vyro. Moteris tai nebejėgė, 
kj. Kaip švelniai vaikelis nes - darbo ne ia Mes 
aprėdytas, kaip atydziaii , . , ®
motina jj globoja. Vyrai! gerbiame draugus, kurie e- 
Tai mūsų ir atsakymas, nergingai dirba savo šei- 
Štai! Mūsų ir parama.

1 W
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pasižymėjus ir neviena 
šiandien užima pirminin- 
kystės vietą. Mums vy
nams tai keista rodosi, nes 
pagal mūsų nuomonę, mo- 
terės vieta yra namuose ir 
ne kokiam fabrike. Bet ne
pamirškime, kad ir moteris 
yra apdovanota talentais 
A nlraAi o noinin -n nanaaioį 
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Vaizdai Pirmosios Lietuvos Tautinės Olimpijados. Tautinės Olimpijados lengvosios atletikos kai kurių varžybų nugalėtojai. Viršu
je iš kairės: Bakūnas (Šaulių Sąjunga) laimi 400 m. bėgimą su nauju Lietuvos rekordu prieš Amerikos lietuvį Lutkų; Brazilijos lietuvis 
Žičkus, laimėjęs rutulio stūmime trečią vietą; 800 m. bėgimas: Al Šimanas (LGSF), laimėjęs antrą vietą, Amerikos lietuvis Jankauskas 
— pirmą vietą ir toliau matyti Tendys (JSO)— trečią vietą. Apačioje iš kairės: šuolio į tolį akimirka; Amerikos lietuvis Beinoris, laimė
jęs rutulio stūmime pirmąją vietą; vėl šuolio į tolį įtampos akimirka; pirmieji 100 m. bėgimo Amerikos lietuviai Prokopas ir Stanišius 
(dešinėje).

I :------------------------------------------------------------------

pildo jų priedermę prieš sivaizduoja savo Antaną, 
Dievą ir visuomenę. Tai Jonuką, išmintingu žmo- 
dėlko neužjaučiame mo-' gumi, kurio darbai pragar- 
terei, kuri per ištisus me- sės plačioje visuomenėje, 
tus stropiai triūsėsi apie Dabar viską vargšė aukoja, 
namus, kuri kogražiausiai kad vėliau sūneliui gyveni- 
daboja ir auklėja vaike- mas būtų malonesnis, įdo- 
lius? mesnis. <7 ------ _

Kiekvienas žmogus pa- Imažens būtų motinos nesu-I mergelė- Neužilgo pasine-
mesnis. Jeigu kūdikis iš

lizmu daug atskiroms savo 
šalims pasidarbavo, čia pa
našiai randasi ir moterys. 
Prancūzija visada prisi
mins savo “Joan of Are”. 
Kada Anglai tykojo užka
riauti šalį, tai į Prancūzi
jos balsą atsišaukė silpna

"uusu“ varžytas, dabar gal kurse-kė jei nugalėti tėvynės saulyj gimdamas yra Iy-^. „„.i, šiandien Pvanefiri.

šeimos auginimo, sant ar tai būtų sūnus tur
tuolio arba vargšo. Vėliau, 
sulaukę protaujamo laiko
tarpio ir šiek tiek pažinę 
vvliojantį gyvenimą, tėvų 
skatinami pradeda tinka
mai ruoštis ateičiai.

i O kas labiau rūpinasi jų 
mos naudai, kurie tikrai iš- likimu, ar ne motina? Ji į-

dėtų kalėjime apgailestau- priešą. Šiandien Prancūzi- 
damas savo vargingąją bū-j ja aukštai gerbia mergelę 
klę. Iš šio galima teisingai, karžygę. Joan of Are, kaip 
spręsti, kad moteris daug mums gerai žinoma liko 
ką vyrams pagelbsti ir vai- Anglų nužudyta, bet Pran- 
dina svarbią rolę pasaulio cūzija visada įvertins jo- 
veikale. siOs atmintį. Kas yra aukš-

Istorijoje tenka mokintis čiau už gyvybę? Kiekvie- 
apie garsius žmones, kurie nas asmuo įvertina ją ir 
didžiu pasiryžimu bei idea- sparčiai pavojui gręsiant

gina. Ta paprastoji kaimo j moters silpnumas vyrams 
mergelė tikrai suprato se-i suteikė didžiausį patenki- 
novės Romėnų patarlės j 
reikšmę: “Dulce etdeco-! 
rum ėst pro patria mori”. 
Lietuviškai: “Yra saldu ir 
teisinga mirti už savo že
mę”.

Istorija duoda mums ge- gai 
riausį pavyzdį, kuriame 
puikiai yra nupiešta mo
ters drąsumas audringame 
laikotarpyje. Iš to galima 
prieiti vienos išvados: nors 
moteris gimusi silpna, vis
tiek nuolat pasiruošusi 
naikinančias jėgas sutraš
kinti. Tiesa! Moteris yra 
atsidėjusi daug vyro para
ma ir jaučiasi tvirtai ap
saugota jojo globoje. Tas

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

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

NOTICE
In answer to the many reąuests for information in English 

on various topics relating to Lithuania, this office has prepared 
the SHORT LĮST OF ENGLISH REFERENCES ON LITHUA
NIA, a varied list of items on Lithuanian topics.

Consulate General of Lithuania,
16 West 75th Street,

Kur Gauti Anglų Kalboje ■
Informacijų Apie Lietuvą

MUSIC
Eglė, Žalčių Karalienė, work of M. Petrauskas,; 

first Lithuanian opera. Interpreter Aug., 1924 p. 13.
Lithuanian music and musicians. in Dictionary of | 

Modem Music and Musicians. New York, E. P. Dutton, 
1925.

Native Lithuanian instruments. J. Žilevičius, tr. 
by V. Matelis. Musical Quarterly 21:99 Jan., 1935.

RELIGION . .
Catholic Lithuania. F. A. Paimi 

109:591 Aug., 1918. |'
, Ecclesiastical outlook in Lithuania. Rev. J. J. Kau-
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nimą, ir pagal gamtos nu
statytų taisyklių, jie toliau 
vykdo tą senąją savo prie
volę, būtent: “Gint Mote
ris”.

Mes jaunikaičiai ypatin- 
privalome įvertinti 

merginos kompaniją gra
žiu savo elgesiu. Pakviesti 
į kokį vakarėlį, per daug 
nesidomėkime išvaizda, bet 
geriau pamąstykime ar sa
vo draugę nesugėdinsime 
nedžentelmanišku užsilai
kymu. Galime kogeriausiai 
žinoti moderniškus šokius 
ir taip vadinamą “Big Ap- 
ple” puikiai atlikti, bet jei
gu užmirštame paprastus 
auklėjimo principus, jau
nuolio privalančias dory
bes, žinomas dalykas, kad 
sekantį kartą nebeeisime 
su Leoną, Onyte, arba Bi
rute.

Mergina turi būti pagerb
ta, ne dėl to, kad yra gra
žus sutvėrimas, bet dėl 
svarbios rolės, kuri vėliau 
vaidina gyvenime. Mote
rystė, brangūs skaitytojai, 
yra ne tik dorybės aukš
čiausiasis laipsnis, bet vie
nas iš Bažnyčios Šv. Sakra
mentų. Dėl šio fakto, mer
gina užsitarnauja mūsų 
pagarbos, apsaugos.

Gaila, bet reikia pažymė
ti, kad atsiranda asmenų, 
kurie žiūri į merginas pa
mišėlių akimis. Nėra abe
jonės, kad nuo mažens uo
liai jie buvo šios temos 
(moters pagerbimo) išmo
kinti. Bet kaip jie visą tai 
dabar įvertina, atsakymą 
sužinoti, užtenka mums 
perskaityti laikraščius. Tai 
yra mūsų jaunikaičių pa
reiga blogumus išnaikinti. 
Pasekmė šio mūsų darbo 
būtų didelė ir vertinga. Vi
sados prisiminkime šį da
lyką: “Merginos kompani
joje būti džentelmanu”. 
Darykime tai visi ir be 
klastos galėsime ištarti: 
“Merginos, Valio!”
Petras J. Venslauskas, L.K.
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