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Katalikų pareiga yra galingai 

paremti katalikišką spaudą.

Leonas XUL

LDS. Centro Valdybos

SUSIRINKIMAS i

įvyks antradienį, liepos 
21 dieną, 7 vai. vakare, 
“Darbininko” redakcijos 
kambariuose. Svarbus su
sirinkimas.. Kviečiame da-> 
lyvauti.

Kun. J. švagždys, 
pirmininkas 

Antanas F. Kneižys, 
sekretorius

KATALIKŲ PASAULIS
Maryknoll, N. Y. pasižy-j 

mė jus veikėja socialiame į 
darbe, panelė Viktorija 
Larniour iš New York į- i 
stojo į Šv. Domininko už
sienių Misijų Seserų vie
nuolyną. Ji dabar žinoma 
Sesuo Viktorija Pranciš
ka. Per jos tarpininkavi
mą New Yorko 4000 kali
nių tapo paleista. Ji yra 
baigus Smith kolegiją, 
Northampton, Mass. Taip
gi ji ilgus metus mokyto
javo katalikiškose kolegi
jose.

Kun. Bernard Hubbart j 
S. J., garsus Alaskoj Misi- 
jonierius, vadinamas ‘Gla- 
cier Priest’ daro tyrinėji-' 
mus geologijos srityje. Jisi 
renka įvairias iškasenas.

Columbus, Ohio. — Šv. 
Jono Vyčiai turėjo tarp
tautinį metinį suvažiavi
mą. Virš 7000 narių ir j 
svečių dalyvavo. Šv. mi
šios buvo atvirame ore.

Montreal — Katalikų 
Akcijos mokykla šiame 
mieste, Palestre Nationale 
surengė seriją paskaitų J 
nuo liepos 27 iki 30, “Ka- ! 
talikų Akcija” temoje.—

VVashington, D. C. —Šv. ! 
Vincento a Paulio Labda
rybės draugijos praeitais 
metais išleido arti šešių! 
milijonų dolerių sušelpi- 
mui biednųjų.

Mexico City —Meksikos 
bedieviškoji valdžia atė
mė iš vyskupų namus ir 
daug kunigų areštavo.

Chicago, III. — Layola 
Universitete šįmet vasari
nius kursus lanko virš 
900 studentų.

Pagal šių metų Catholic 
Directory visose Jung. 
Valst., teritorijose ir salo
se katalikų yra 20,735,189. 
Per praeitus dešimts metų 
priaugo 2,081,161; o per 
dvidešimts metų 4,425,879.

Šv. Tėvas Katalikų Baž
nyčios galva nesenai ap
vaikščiojo 79 m. savo am
žiaus. Jis tebėra labai vei
klus ir darbštus protiniai. 
Kūno išvaizda atrodo, kad 
dar tik apie 60 m. am
žiaus.

TRIJŲ VALSTYBIŲ 
DERYBOS

Londonas, Anglija —
Britanijos ir Prancūzijos 
valdžios susitarė pradėti 
Locamo jėgų konferenci
ja, Brussely, trečiadienį, 
lieDOS 22 d. Britanijos val
džia sutiko pradėti dery
bas, nežiūrint, kad toje 
konferencijoje nedalyvaus 
Vokietija ir Italija, konfe
rencijoje dalyvaus Angli
ja, Prancūzija ir Belgija.

a

EINA NUO 1915 METŲ

NUKRYŽIUOTO JĖZAUS SESERŲ VIENUOLYNO IR NAŠLAITYNO RŪMAI, ELMHURST, 
PENNSYLVANIA, kur Liepos 26-tą įvairių parapijų komitetai rengia didelį pikniką Nukry
žiuoto Jėzaus Seserų vedamo našlaityno naudai.

SUKILO VISA LENKIJA 
DĖL DANCIGO

Varšuva, Lenkija—Len
kijos užsienių ministerija 
užversta protestais prieš 
nacius, kurie kėsinosi už
grobti Dancigą. Dancigo 
Senatas išleido naujus į- 
statymus. Lenkai tuos į- 
statymus neigia, ir reika
lauja, kad valdžią sulai
kytų nacius, kurie nori užj 
grobti laisvą Dancigo 
miestą.

Dancigo Senatas išleido 
įstatymus, kuriais panei
gia spaudos ir žodžio lais
vę. Taipgi panaikino opo
ziciją.

DU UŽMUŠTA, 17 SU
ŽEISTA LENKTYNĖSE

East Svvanzey, N. H. — 
Sekmadienį, liepos 19 d., 
po pietų įvyko lenktynės 
motorcycles. Du asmenys, 
vienas bėgikas, kitas žiū
rėtojas užmušti ir 17 su
žeista. Dešimts iš 17 su
žeistų buvo sužeisti kelio
nėje vykstant į lenktynes 
ir penki bėgikai, dalyva
vusi motorcycle lenktynė
se.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 
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VOLDEMARU NUBAU
DĖ 6 MĖN. KALĖJIMO
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Kaunas — Liepos 3 d. 
Apel. Rūmai baigė svars
tyti p. Aug. Voldemaro 
bylą už straipsnio “Liki
mo keliais” parašymą, ku
ris buvo išspausdintas 
“Tautos Kely” ir Kara
liaučiaus dienraštyje ‘Pre- 
ussische Zeitung”. Prieš 
porą metų Ap. Rūmai jį 
už tai buvo nubaudę 6 mė
nesiais kalėti, bet Volde
maras padavė V. Tribuno
lui kasacijos skundą ir by
la buvo grąžinta Ap. Rū
mams spręsti naujam tei
smo sąstate. Tačiau Ap. 
Rūmai ir šį kartą Volde
marą pripažino kaltu ir 
nubaudė 6 mėn. kalėti.

Kaip žinoma, Voldema
ras už dalyvavimą 1934 
m. birželio 7 d. sukilime 
Karo lauko teismo nubau
stas 12 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Dabarti
nė 6 mėn. bausmė jam bus 
užskaitytą į iškalėtąjį lai
ką. Iš Kauno Voldemarą 
vėl išvežė į Utenos kalėji
mą.
51 UŽMUŠTAS TRAUKI

NIO KATASTROFOJE

Maskva, Rusija — So
vietų valdžia praneša, kad 
mėnuo atgal įvyko baisi 
traukinių katastrofa. 51 
asmuo užmuštas. Ligšiol 
sovietų valdžia tas žinias 
slėpė, o tik dabar paskel
bė viešai.

SOVIETŲ BALIŪNAS
IŠKILO Į AUKŠTĮ 

150,000 PĖDŲ

Maskva, Rusija — So
vietų mokslininkai prane
ša, kad radio baliūnas iš
kilo į aukštį 47,500 mete- 
rių (maždaug 150,000 pė
dų), padarydamas kaip jie 
sako, naują rekordą.

KETURI UŽMUŠTA AU- 
TOMOBIIAU KATAS

TROFOJE ~

Sharon, Mass. —Sekma
dienio vakare ant Provi- 
dence vieškelio netoli 
Walpole linijos susimušė 
penkių-tonų trokas su au
tomobiliu. Toje nelaimėje 
užmušta keturi asmenys, 
būtent: Bartev Y. Atta- 
rian, 36, Bostono advoka
tas, gyv. 67 Coolidge road, 
Arlington; jo žmona; jo 
sesuo, ir jo uošvė. Maža 
23 mėnesių Attarian duk
tė mirtinai sužeista. Tro- 
ko draiveris nesužeistas. 
Jis buvęs pasislėpęs, bet 
vėliau pasidavė policijai. 
Troko savininku yra Mor- 
ris Kravetz, 140 Third St., 
Chelsea, Mass.

SAUSRA RUSIJOJE

Ryga, Latvija — Prane
ša, kad Pietinėje Rusijoje 
ir Pavolgyj sausra sunai
kino javų derlių. Badas 
gręsia dėl sausros nuken
tėjusių gyventojams.

MISIJŲ REIKALU
Paskirta du Tėvų Mari

jonų kunigai misijoms A- mesti oran. Vienas jų kri- 
merikoje — kun. J. Ma- to veidu tiesiog į gatvę ir 
čiulionis, MIC. ir kun. A. vietoje užsimušė. Antras 
Markūnas, MIC. Su misi- lakūnas, išmestas į orą, 
jomis pradės važinėti rug- susigriebė aukštielninkas 
sėjo mėnesį. ■ už namo gzimsų ir ėmė

Visi gerb. klebonai, ku- šauktis pagalbos, bet ne- 
rie nori gauti misijonierių išsilaikęs krito iš ketvirto 
prašomi kreiptis sekančiu aukšto galva žemyn ir 
adresu: pramušė galvos kiaušą.
Kun. J. Mačiulionis, MIC.. NuveŽus į ligoninę abu la- 

2334 So. Oakley Avė., kūnai tuojau mirė.
Chicago, Ulinois. Į' Nuo didelio trenksmo 

P. S.: Prašome gerb. beveik į patį namo kampą 
klebonų kaip galima ankš- poroje vietų sprogo mū- 
čiau savo prašymą atsiųs- ras. Laimei, kad neužsidė
ti, kad būtų galima geriau gė benzinas, nes būtų ga- 
sudaryti misijų maršrutą. į Įėjęs kilti didelis gaisras 
Kun. J. Mačiulionis, MIC., Lėktuvo sparnai aplūžinė- 

misijų tvarkytojas. . • ję nukrito į gatvę.

SKAUDI LĖKTUVO NE-
"laimė vuniuje

Lenkų Lėktuvas Nukrito 
Ant Lietuvių Gimnazijos 

Stogo

Vil-

lėktuvas su 
lakūnais, atlikęs 

uždavinį, leidosi 
į Parubanko aero- 

Bet staiga suge- 
, lėktuvas ė- 
Lakūnai dar

Birželio mėn. 8 d. 
niuje įvyko skaudi lėktu
vo nelaimė. Kurį laiką 
skraidęs virš miesto lenkų 
žvalgybos 
dviem 
savo 
skristi 
dromą. 
dus motorui, 
mė kristi.
mėgino nuplaniruoti į Lū- 
kiškio aikštę, tačiau lėk
tuvas jau buvo visai arti 
žemės ir visu smarkumu 
atsimušė į Dombrovskio 
gatvėj esantį Tautinio Vil
niaus lietuvių komiteto 
pirmininko K. Stasio na
mą, kuriame yra lietuvių 
gimnazija.

Lėktuvas nukrito ant 
namo stogo, kurį pramu- 
šęs nukrito ant lubų. Lai
mei tuo metu gimnazijoje 
nieko nebuvo.

Lakūnai nuo lėktuvo su
sidūrimo su stogu buvo iš-

Revoliucija Ispanijoj
Paryžius, Prancūzija —! 

Pranešama, kad sukilėliai, 
kurie sakosi turį savo 
kontrolėje Ispanijos Mo- 
rocco taipgi turi užėmę di
delę dalį pietinės Ispani
jos.

Iš Gibraltar praneša, 
kad sukilėliai Morocco 
kareiviai žygiuoja į Sevil-! 
jo ir Madridą. Gibraltar 
apylinkės miestų valdžia 
ir kareiviai pasiduodą su
kilėliams.

Exchange Telegraph a- 
gentūros korespondentas 
praneša, kad fašistai turi 
užėmę centralinius bara
kus ir valdžios namus, bet 
komunistai neduoda jiems 
ramybės.

40 asmenų užmušta ir i

NACIAI IŠLEIDO 
GRIEŽTESNIUS ĮSTA
TYMUS PRIEŠ OPOZICI

JA

Berlynas, Vokietija — 
Nacių valdžia parodė opo
zicijai savo dar aštresnius 
dantis, išleisdami naujus 
įstatymus, kurie nustato 
bausmę visiems nacių val
džios kritikams ir opozi
cionieriams. Naujus įsta
tymus paruošė specialė 
juristų komisija, vadovau
jant diktatoriui Hitleriui. 
Nauji įstatymai nustato 
didžiausią bausmę 2 me
tai kalėjimo, kurie tik 
“nusikals ardyme tvar
kos”, “skleisdami netei
singas žinias”.

29,000 INDIJONŲ 
NEGAUNA VANDENS
Pierre, South Dakota — 

Čia sausra sunaikino vis
ką. Gyventojai negauna 
vandens. Prezidento pa- 
gelbos misija skubiai tei
kia pagelbą nuo sausros 
nukentėjusiems gyvento
jams. Vandenį pristato iš 
tolimesnių vietų. Bet pri
statomo vandens neužten
ka visiems gyventojams ir 
gyvuliams.
NUŽUDĖ MISIJONIERIŲ

Ottawa, Ontario, Cana- 
da — Britų vyriausvbė 
praneša Kanados viršinin
kams. kad ethiopiečiai E- 
thiopijoj užmušė kun. A- 
delbert. kanadietį kapuci
ną misijonierių.

VIENAS UŽMUŠTAS.
8 SUŽEISTI LAWRENCE 

GAISRE
Lavvrence, Mass. — Sek- Toledo, Ohio — Ann Ar 

madienį, lieDOS 19 dieną bor traukinys trenkė į va 
pačiame miesto centre ki- Į žiuo jantį autom o b i 1 i t 
lo gaisras, kuris padarė Dundee, Mich. ir visi va 
$75,000 nuostoliu. Bėgėsi- žiavusieji 9 asmenys: < 
nant, vienas gaisrininkas suaugę ir 5 vaikai už 
užmuštas ir 8 sužeisti. mušti.

Kunigų Vienybes Seimas
Susidarius svarbioms priežastims, Valdyba yra 

priverstą atšaukti ankščiau paskelbtą Kunigų Vieny
bės seimo laiką ir vietą.

Šiuomi galutinai pranešame, jog Seimas įvyks 
rugpiūčio 11 dieną, Marianapolio Kolegijoj, Thomp- 
son, Conn.

Visi kunigai maloniai kviečiami dalyvauti.
Pirm. kun. K. Urbonavičius 
Ižd. kun. J. Simonaitis 
Sekr. kun. Pr. M. Juras.

LITHUANIAN 
Semi-Weekly News 

Published every 
Tuesday and Friday 
Tel. SOUth Boston 2680

366 W. Broadway 
South Boston, Mass.
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KAINA 5 CENTi

150 sužeista kovose E! 
sar, Larache ir miest 
iiuose Ispanijos Moroccf

ISPANIJOS KABINĘ 
TAS REZIGNAVO

Madridas, Ispanija —I 
panijos premieras Santi; 
go Casaras Quiroga ir ; 
ministerių kabinetas r 
zignavo dėl kilusios rev< 
liucijos visame krašte.

Diego Martines Barri 
prezidentas Ispanijos tu< 
jau sudarė naują minist 
rių kabinetą.

Vietose kur tik dešinie 
pasiėmė kontrolę, kairie; 
paskelbė streikus, bet te 
nei kiek nenugąsdino d< 
šiniųjų.

RIAUŠĖS STREIKO 
LAUKE

Camden, N. J. — Pere 
ą penktadienį įvyko R. ( 

A. kompanios darbininki 
riaušės. Riaušes išprovc 
kavo darbdaviai samdyds 
mi streiklaužius. Riaušės 
sužeista 12 žmonių, iš ki 
rių trys policistai. Devj 
nius darbininkus arešti 
vo.

ATST. LEMKE REMIA
TOWNSEND PLANĄ
Cleveland, Ohio — P( 

reitą savaitę pasibaig 
Tovvnsend organizacij o 
konvencija, kurioje paša 
kė kalbas kun. Charle 
Coughlin, Thomas Noi 
man, socialistų kandida 
tas į prezidentus, atstovą 
William Lemke, Unio 
partijos kandidatas į prs 
zidentus. Kun. Coughli: 
savo kalboje smarkiai kri 
tikavo prez. Roosevelt i 
respublikonų kandidatą 
prezidentus Landon. Thc 
mas Norman kritikavo i 
Tovvnsend pensijų plana 
Atstovas Lemke, Unioi 
party kandidatas į prezi 
dentus savo kalboje pa 
reiškė, kad jis principe re 
mia senatvės pensijų pla 
ną.

Townsend partijos vada 
persigrupavo ir pasižadė 
jo remti atstovą Lemke 
kandidatą į prezidentus.

9 UŽMUŠTA KADA 
TRAUKINYS TRENKĖ Į 

AUTOMOBILI
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VIETINES ŽINIOS
DARBININKAS M i:

MM PRIGĖRĖ LIETUVIS

IŠ FEDERACIJOS SKY
RIAUS VEIKIMO

—..........     a
VYČIŲ SUSIRINKIMAS

Liepos 14 d., įvyko L.R.. 
K. Federacijos 3-čio sky
riaus mėnesinis susirinki
mas bažnytinėje sxę££lhe- 
je. Susirinkusieji, kurie 
atstovavo 13 vietos orga
nizacijų, svarstė gautas 
žinias apie dabartinę ka
talikų padėtį Lietuvoje. 
Iš pranešimų ir gautų lai
škų aiškėja baisi Lietuvos 
gyventojų padėtis. Spau
dos laisvė visai panaikin
ta. Laikraščiai verčiami 
talpinti valdžios paruoš
tus pranešimus arba visai 
uždaromi. Organizaci j ų 
veikimas nemažiau varžo
mas. Net tie lietuviai, ku
rie atvažiuoja pas mus į 
svečius bijo mums praneš
ti apie tikrąją padėtį. Da
bar jau pralietas kraujas 
tų, kurie drįso reikšti sa
vo protestus, Diena iš die
nos padėtis darosi bloges
nė.

Aišku, kad Lietuvos 
žmonės prie žiaurios re
presijos neturi pajėgų at
sispirti, tad mums Ameri
kos lietuviams yra šventa 
pareiga jiems kiek galima 
padėti.

Susirinkime buvo pasiū? 
lyta, kad visi Amerikos 
lietuviai tuojaus pareika
lautų bonų apmokėjimo ir 
paskelbtų griežtą boikotą 
dabartiniai Lietuvos val 
džiai ir jos atstovams 
Buvo siūlyta veikti diplo
matijos keliais.

Pagaliau susirinkimas 
vienbalsiai nutarė griežtai 
protestuoti prieš laisvės 
paneigimą ir katalikų per
sekiojimus ir raginti Fe
deracijos Centrą, kad visi 
Federacijos skyriai vie
ningai stotų ginti teises 
mūsų pavergtųjų brolių 
Lietuvoje.

Skyrius norėdamas mū
sų jauniems sportinin
kams padėti ir kartu su
kelti lėšų našlaičių palai
kymui, nutarė rengti ben
drą visų Federacijos 3-čic 
skyriaus organizacijų iš
važiavimą rugsėjo 6 d.Kę 
stučio Draugijos darže 
Dedham, Mass.

Komisijon išvažiavima 
rengti įėjo p-nai: J. Kum
pa, A. PeldžiUs, J. Roma
nas, S. Kavolis, P. Pinelis 
P. Rakauskas, Kymantas. 
Tamulaitis, p-nios Mark- 
sienė, Jogminienė, Mate- 
jaškienė, Volungevičienč, 
Jocienė, Vosylienė, Jaki
mavičienė ir p-lė Majaus- 
kaitė. Rap.

L. Vyčių 17 Algirdo kp. 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks šį trečiadienį liepos 
22 d., 8:00 vai. vak. Vyčių 
kambary.

Kadangi šis susirinki
mas yra prieš šeiminis, to
dėl būtų gera, kad nariai 
turėdami naudingų įneši
mų ateitų į susirinkimą ir 
patiektų rezoliucijas, 
tovai galėtų patiekti 
mui.

Apart to, yra ir
svarbių reikalų, todėl visi 
dalyvaukime.

Širdingai kviečiu
Kuopos Pirmininkas.

ats- 
Sei-

taip

Pereitą sekmadienį, lie
pos 19 d., lietuvis, A. P. 
Griciūnas, 26 m. amžiaus,, 
gyv. 41 Farragut road, 
So. Bostone buvo nuvykęs 
į Šv. Kazimiero R. K. dr- 
jos pikniką, kuris įvyko 
Kęstučio darže, E. De
dham, Mass. Apie 4 vai. 
po pietų p. Griciūnas nuė
jęs maudytis į Corcoran’s 
Mill kūdrą. Tie, kurie ten 
maudėsi sako, kad Griciū
nas vandenyj buvęs labai 
trumpai ir dingęs. Vėliaus 
Griciūno kūną ištraukė 
tūlas Jonas Kovalsky, 
gyv. 76 Oakland road.

Nelaimingasis Griciūnas 
paliko tėvus ir seserį Ma
rijoną Grieiunaitę, gyv. 
41 Farragut road, South 
Bostone.

Okupuotoje Lietuvoje
SIUNČIA “POZNANČI- 
KUS” VILNIJAI “KUL

TŪRINTI”

bačių ir Molikų sodžiaus 
naminį mokytoją Feliksą 
Garlą. Po kratų visi trys 
buvo suimti ir nuvežti į 
Švenčionis. Ten ištardžius 
Subačius paleistas gegu- 

. žės 22 d., o J. Švogžlys ir 
į F. GaGrla — gegužės 23.

Neseniai “Vilniaus Ry
tojuje” buvo rašyta, kad 
Poznanės vaivadijoje sku-į 
biai registruojami bedar- į 
biai pradžios mokyklų! PATAPK AMERIKOS 
mokytojai, kurie būsią' PILIEČIU!
siunčiami į Vilniaus kraš-l Manant apsigyventi A- 
tą. Paskutiniu metu Vii- merikoje, reikėtų kiekvie- 
niaus “Kurjer Wilenski” nam patapti Amerikos pi- 
rašo, kad- Poznanės krikš- liečiu. “ _ j
čionių — endekų miškų yra griežtai reikalaujama, 
pirklių sąjunga nutarė k a. d kiekvienas darbinin-

Daugelyje įstaigų

daryti žygių per lenkišką kas būtų Amerikos pilietis 
biurą Poznanėje, kad jau- TT Re<?P°^.aNorintieji išsiimti pilietiš- nuosius miškų pirklius bu-kag ^^5 nusipirkite 
tų galima apgyvendinti kny^ <‘Pilietybės kate-

METINIS PIKNIKAS PIKNIKAS PAVYKO

SUSILAUKĖ DVINUKŲ

Sekmadienį, liepos 26 d., 
Munchback’s parke, Ros- 
lindale, Mass. įvyks L. R. 
K. Saldžiausios Širdies 
Viešpaties Jėzaus draugi
jos metinis piknikas. Ren
gėjai kviečia visus vieti
nius ir iš apylinkių kolo
nijų lietuvius ir lietuves 
atsilankyti į metinį pikni
ką. Užtikrina, kad sma
giai ir linksmai praleisite 
laiką, nes bus geri muzi
kantai. Taigi, galėsite ge
rai pasišokti, nes yra ge
ra estrada šokiams. Bus 
taipgi, gardžių užkandžių, 
šaltos košės. Turėsime 
saldžių ir įvairių gėrimė
lių.

Nepriklausantiems prie 
viršminėtos draugijos bus 
proga tą dieną prisirašyti. 
Nauji nariai nuo 16 iki 25 
metų amžiaus gali įstoti 
be įstojimo mokesčio. Nuo 
25 m. amžiaus, su daktaro 
paliudijimu, tik už pusę 
Įstojimo kainos.

Sekmadienį, liepos 19 d. 
įvykęs tFijų draugijų pik
nikas Palangoje, Lawren- 
ce pavyko. Visi linksmai 
praleido laiką.

V.V.S. DELEGATAS 
KALBĖS BOSTONE

Vilnių Vaduoti Sąjungos i 
atstovas Amerikoje, gerb. 
p. Vincas Uždavinys, L. 
R. K. Federacijos vieti
niam 3-čiam skyriui kvie
čiant, pasižadėjo atvykti 
ir pasakyti kalbą masinia
me lietuvių susirinkime, 
Municipal Salėje, sekma
dienį, spalių mėn.- 4 d. 
š. m.

Šis susirinkimas rengia
mas paminėti Vilniaus už
grobimo sukaktuves. Rap.

VIENĄ ĮTARIAMĄ UŽ
MUŠIME AREŠTAVO

Liepos 15 d., Dr. Jone 
Arento žmona susilaukė 
dvinukų — dviejų sūnų. 
Motina ir naujagimiai sti
prėja. Sveikiname Dr. Jo
ną ir jo žmoną. Rap-

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

į Moko muzikos, piano 
| ir dainavimo. Specia- 

į les pamokas duoda 
! vaikams.

Adresas:
98 Tonavvanda St, 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

Kelrodis: Važiuokite iki
Forest Hills, tada paimki
te Dedham Line gatveka-
rį iki Beech St kur bus
nurodytą.pikniko vieta.

Įžanga į Parką bus 10c
kaipo auka.

Kviečia Rengėjai

7

Pastaba: Jeigu būtų lie
tus, tada visas jormarkas
Įvyks 2 vai. po pietų para
pijos svetainėje, 492 E 
7th St., So. Boston, Mass

VYČIAI SMARKIAI
RUOŠIASI Į GEGUŽINĘ

L. Vyčių N. A. Apskri
čio metinė gegužinė įvyks 
rugpiūčio 9 d. gražiame 
Maironio parke. Worces- 
ter, Mass.

Vyčių vietinė kp., tuo 
reikalu sušaukė valdybos 
posėdį ir nutarė suorgani
zuoti bus’us važiuoti į ge
gužinę. Negaila, kad tas 
parkas turi tokį garbingą 
vardą, nes tai gražiausia 
vieta Naujoj Anglijoje. 
Aplinkui apsuptas me
džiais ir sidabrinio ežero 
pakraščiais žydi gėlės.

Gegužinei priruošti vi
sokį pamarginimai, spor
tai, plaukymo lenktynės 
ir tt. Tikietus platina L. 
Vyčių nariai ir jų rėmė
jai. Visi bus’u į Vyčių ge
gužinę, į Maironio parką!

R.

v •

KAS PAMĖTĖ 
StfEATERĮ?

Peteitą sekiriadienį, Pa
langoje, Lawrence rado
me sWeatėrį. Taigi kas pa
metė teatvyksta į Palan
gą kitą sekmadienį ir ren
gėjos atiduos.

E. Nanartavičienė.

rytinėse apskrityse (Vii- kjy<Tnftg” kuri padės Jums 
niaus ir Naugardėlio vai- tapti Amerikos piliečiu, 
vadijose) ir, kiek galima jos kaina 10c., su prisiun- 
juos remti. Šia proga timu 15c. Rašykite: 
“Kurjer Wilenski” labai 
džiaugiasi naujai atsiun
čiamais “kultūrinto jais”.v •

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.I

II
I 
Į

Viename sąsiuvinyje 5- 
nuvo kios giesmės: “PER TAVO 

_ _ . PRISIKĖLI- 
”, “LINKSMA DIE- 
”. “REGINA COELI”,

NAUJOS GIESMĖS
MIELAGĖNAI.. .. /- . ■ j- kios giesme:suimti lietuvių liaudies gy -grp * 

švietėjai. Gegužės 21 d. 
buvo daromos kratos pas jęjv 
Mielagėnų Švenčionių ‘Ry- “AVĖ REGINA” ir “AN- 
to’ skaityklos vedėją Juo- GĖLŲ GIESMĖ” 35e.

“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

zą švogžlį, buvusios Gilu-' 
tų sodžiaus “Ryto” skai- 

' tykios vedėją Vaitiekų Su- I-------------------------------- —

Pirmadienio ryte Bosto
no policija areštavo vieną
vyrą, kurį įtaria Wal-
tham Watch kompanijos
sargo užmušime. Areštuo
tasis turįs kriminalį
kordą.
3'

Tel. So. Boston 0823

i
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f
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LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston Į
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki i 
5 ir nno 6 iki 8 vai. vakare. Ofl-1 
sas uždarytas subatos vakarais ir| 
nedėldieniais, tafpgi seredomis nuo š 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nno 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvay, So. Bestos
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo S<30 iki 9 v. ▼. 
Seredomis nuo 9 ikt 12 v. diena. 
Bubėtomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedėliotais nuo 9 iki 12 vai. diena.

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

I
I

Tikrasis Viešpaties Jėzaus 
Kristaus Paveikslas

Italijoj yra daug pasižy
mėjusių vietų. Bet tik Tu
rino miestas yra pasižy
mėjęs todėl, kad to miesto 
katedros koplyčioj yra 
laikoma 
giausių 
genybių. Ta brangenybė 
yra “tyra drobulė”, kurioj

koplyčioj yra 
viena iš bran- 
Bažnyeios bran-

Kristui numirus, Šven-
čiausias Jo Kūnas buvo į-
vyniotas.
dinta:

Ir tikrai pava-
Paskutinis Jėzaus

Testamentas” arba “Penk
toji Evangelija”, nes nu
fotografuotas Turino Dro-
bulės paveikslas kuo aiš-
kiaušiai rodo visas Kalva
rijos nuožmybes — nuvar-

JONAS BATEŠ išdirba 
iš geriausios rūšies mešų 
skilšridffitfš, dėŠrte, Mk6- 
nus ir t.t. pagal lietuvių 
skonį.

Jonas Balęs, 327 Dor-. 
chestef St., So. Boston.

mėgino atbulai piešti, bet 
kai jųjų piešimai buvo nū- i 
fotogfafūoti, paveiksi a i i 
turėjo Visokių netikrumų i 
ir išėjo kuoprasčiausiai. i 
Taigi, jei 20 amžiuje nega
lima nupiešti nors su ma
žiausiu pasisekimu, kaip 
tai buvo galima nupiešti 
keturioliktame, fa6 Pran
cūzijoje, kur piešimas 
tuose laikuose dar visai 
nebuvo išsitobulinęs?!

Kuo daugiau 1931 me
tais beveik šimtas visokių 
specialistų padarė dar ki
tus tyrinėjimus. Su žiūro
nais kaikutie specialistai 
ištyrė audimą ar nebūtų 
kur susekta kokie piešimo 
braižymai. Bet it su žiū
ronais nerado. Trumpai 
rašant, kokius tyrinėji
mus mokslininkai vedė, 
vis padarė šitokią išvadą: 
Tuodu pavidalu ant šv. 
Turino Drobulės nėra ko
kie piešimai, bet tikroji V. 
Jėzaus Kristaus Kūno an-j 
spauda.

Nors yta paveikslų vi
sos Turino Drobulės, čia 
tik bus aprašoma nufoto
grafuotas Viešpaties Vei
do paveikslas. Veidas ant l 
Šv. Turino Drobelės nėra 
kokio prasto žmogaus, bet 
Karalių Karaliaus. Aky? 
nors užsimer kurios, vis 
dar matoma, kad tai mie- 
iaširdingo Jėzaus akys.; 
Nosis truputį sužeista, ir 
dešinysis Veidas sutinęs 
primena mums Šv. Mato j 

| (26/67) žodžius: “JieI
spjaudė jam į veidą ir mu- j - 
šė jį kumštimis; kiti gi 
daužė plaštakomis jo vei
dą”. Burnelė yra mažyte; 
ir apatinė lūpa taip išsilsi-1 
šus, rodos, atsidūsėdama, 
kad jau viskas “atlikta” 
(Jon. 19/30). Suvelti plau
kai ir pilni kraujo ir pra
kaito kuoaiškiausiai su
tinka su Evangelistų pra
nešimais: “Nupynę erškė

i 
!

las ar kas. Bet po trumpų 
tyrinėjimų pamatė, kad 
tai ne koks stebuklas, bet 
faktas.

Geriau suprasti foto
grafijos išvadas, yra labai 
naudinga ir reikalinga pa
žymėti keletą fotografijos 
dalykų. Kad ką nufoto
grafavus, fotografis tas
turi įdėti kameron (angį
camera) juodą lentutę
(arba negatyvę lentutę).
Šviesai atsimušus'ant ne-

I

gatyvės lentutes pasilieka
ant lentutės
ženklai,

nematomi
kuriuos gi che

miškais procesais galima

gusius Viešpaties Veidus, 
j botagu nuplaktus pečius, 
i erškėčių apvainikuotą gal
vą, vinių žaizdas rankose 
ir kojose, ir ieties žaizdą 
dešiniame šone. Tą Šv. 
Turino Drobulės paveikslą 
pamačiusiems širdis net 
džiaugsmu smarkiau pra
deda plakti. Tik gaila, kad 

; kurie Drobulės priešai 
daugelį žmonių suklaidi
no, pranešdami, kad tuodu 
pavidalu ant Šv. Turino 
Drobulės esą kokiu ketu
riolikto amžiaus dailinin
ko nupieštu. Rašinyje bus. vo kaip 

' išaiškinama, kaip tas bū
tinai nėra ir negali būti.

Nors galima iškelti Po- 
f piežių pareiškimus, ku
riuose be jokių abejojimų 
Popiežiai — ypač Leonas 
XIII, Pijus X ir mūsų da
bartinis šventasis Tėvas, 
Pijus XI — išreiškia, kad 

! tuodu pavidalu ant Šv. 
Turino Drobulės yta tik
roji V. Jėazus Kristaus 
Kūno antspauda, bet tik 
bus iškeliama mokslų iš
radimai, ypač fotografijos 
išradimai.

1898 metais Šv. Turino 
Drobulė buvo pirmą kar
tą nufotografuota. Sekun
das Pija, fotografistas, 
pamatęs fotografijos pa
rodymus, net nusigando, 
nes nežinojo ar tai stebuk-

I

pamatyti. Tik reikia pa
žymėti, kad ant negatyvės 
lentutės viskas yra atbu
lai. Baltieji ir žymieji 
daiktai išeina juodaisiais; 
o juodieji ir nežymieji iš
eina baltaisiais. Vadinasi, 
žmogaus žymios kūno da
lys, kaip antai nosis, lū
pos, barzda, plaukai, išei
na juodaisiais ant nega
tyvės lentutės.

Sekundas Pija, Šv. Turi
no Drobulę nufotografa
vęs, pastebėjo, kad nega
tyve lentutė neparodė vis
ką atbulai, bet viskas bu- 

iš tikrųjų yra. 
Taigi tik viena išvada 
jam pasiliko: kad tuodu 
pavidalu ant Drobulės e- 
są įspausdinti atbulai. Ir 
iš tikrųjų taip buvo, ir tu
rėjo būti, nes kai Jėzaus 
Žymesnės Kūno dalys pa
lietė drobulę, tai paliko I 
margus ženklus. O nega
tyve lentutė margus arba 
juodus žnklus parodo bal
tais.

Paveikslas ant negaty
vės lentutės taip smulk
meniškai sutinka su vi
sais prigimties reikalavi
mais ir toks tobulas, kad 
būtinai nė joks dailinin
kas negalėjo nupiešti. Dai-1 
'niunkai negali tiesiai ntb-| 
piešti tokio tobulo paveik
slo; o nupiešti atbulai, tai 
būtinai negalima. Du žy
miu Italijos dailininkų

čių vainiką, jie dėjo Jam
et.nt galvos” (Mat. 27/29).
Plaukai perskirti per vi
durį ir garbanos puola net
ant pečių.

Žmogui perkratant vi
sus mokslo liudijimus, ir

v •pamačius kaip
niškai viskas

smulkme
sutinka su

Evangelistų pranešimais,
yra visai aišku, kad tuodu 

1 pavidalu ant Šv. Turino 
Drobulės nėra kokie pieši
mai, bet tikroji V. Jėzaus 
Kristaus Kūno antspauda. 
Tad, net mūsų dienose ga
lima pamatyti tikrąjį 

j Viešpaties paveikslą.
(Kun.) Alfonsas J. Patilę- 

kas, C SS.R.
Mt. St. Alphonsus 

Esopns, N. Y.
RečL Prierašas: Viršmi- 

nėtas V. J. Kristaus pa- 
į veikslas, beveik 10 X 13 
eolių su baltu popieriaus 
apdaru 13 X 20 Colių, ga
lima įsigyti pas kuri. Aif. 
J. Pauleką, C.SS.R., Mt. 
St Alphonsus, Esopus, N. 
Y. Kaiha $1.00.

NORTH BRIGHTON
BAKERY 
Savininkas * 

J. Trasas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltu 

juodą ir baltą duoną. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

duonos su raide “S”.
North Brighton Bakerv 
64 Lincoln St., Brighton, Mass. 

Tet Stadium 8411

*

S. BARASEVIČIUS IR
SUNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

113 Ames St., Brockton, M&u. 
Tel. Brockton 390

&yven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel Columbia 2537

/■ 
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JOSEPH W. GASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES 
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 

Residence: 158 W. 7th St. 
Tel. ŠOU Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktį

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS

409 WINt>SOR ST.
CAMBRIDGE, MASS.

Prieš lietuvių bažnyčią
O/iso Tėl. TROwbridge 7880 
O/iao Tel. KIRkhmd 9221 
Varno Tel. TROwbridge 6434 
Sąžiningas ir Rūpestingas 

PATARNAVIMAS

JUOZAS M. DUS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

PARSIDUODA 2 šeimynų ka
rnas ir 3 karu garadžius. Namas 
randasi ant Ė St. arti bulvaro. 
Namas turi stem heat. Apkainuo- 

j tas $5,500. Rendos neša $68.00 į 
mėnesį. Atsiašukite: Mrs. M. A. 

Į Casey, 89 Colborue Rd., Brighton, 
Mass. (1®—14).

366 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

f. ■■ . -TJ

LiettMška Užeiga
GEO. PETRAITIS, sAt.
Skanus alus ir likeriai

58 Dotchestet St., 
So. Boston.

GEORGE’S TAVERN

v 5/
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KOKI SEIMAI BUVO 
LIETUVOJE

bės paskelbimo pasakyta: 
“Drauge Lietuvos Taryba 
pareiškia, kad Lietuvos 
valstybės pamatus ir san
tykius su kitomis valsty-

Pasirašyk
visi pagis. Pažymima, kad 
be Aromo Roškevičiaus 
daugiau užmuštų nebuvo.

i --------------------

Dabar, kai Lietuvoje, po bėmis privalo galutinai 
devynerių metų pertrau- nustatyti 
kos, yra sudaromas nau- greičiau 
jas “seimas”, labai įdomu 
pažymėti, koki seimai 
Lietuvoje buvo ankščiau.

Seimus gerai žinojo se
noji Lietuva. Pirma buvo 
didžiųjų ponų taryba Vil
niuj, ilgainiui virtusi sei
mu, kuriame ir smulkesni 
bajorai turėjo savo atsto
vybę. Kai ėjo ilgos dery
bos dėl Lietuvos - Lenki
jos unijos, lietuvių didikai 
ilgai spirėsi, reikalaudami 
Lietuvai atskiro seimo, 
bet turėjo nusileisti ir 
1569 m. garsioji Liublino 
unija nustatė, kad lieka 
tik vienas seimas ir se
natas, kur Lietuvai ski
riama tam tikra dalis vie
tų. Tačiau apskričių sei
meliai veikė ilarai. Iš tų j 
senųjų laiku užsiliko ir 
pats žodis “seimas”, kurs 
esąs lietuviškas iš ‘sueiti’.

Naujaisiais laikais žino
me garsųjį 1905 m. Didįjį 
Lietuvos seimą, kurs rei
kalavo Lietuvai plačios 
autonomijos ir skelbė ko
vą prieš rusų valdžią Lie
tuvoj. 1917 m. 
Rusijos Lietuvių Seimas, 
kuriame buvo 
reikalaujantis Lietuvai vi
siškos nepriklausomybės. 
Seimo pobūdžio turėjo ir 
1917 m. Vilniuj įvykusioji 
Lietuvių konferencija, ku- limo. St. seime nuolatiniu 
ri išrinko iš savo tarpo pirmininku buvo išrinktas 
Lietuvos Tarybą. Tai vis A. Stulginskis, kuris ėjo 
buvo pripuolamu būdu su- ir prezidento pareigas, 
darytos visuomenės orga
nizacijų ir partijų afsto- . .. __  _ ________
vvbės ir tik Petrapilio statymų, kuriu svarbiau- 
Lietuvių Seime buvo ren- *;as buvo žemės reformos 
karnas platesnio balsavi- Kintvmas nriimtas 1922 
mo būdu. Į vasario 16 d.. Valstv-

1918 m. vasario 16 d.; hss konstitucija buvo ori- 
Lietuvos nepriklausomy- I imta 1922 m. rugpiūčio 1

kiek galima 
sušauktas Stei- 
Seimas, demo- 

būdu, visų jos

Kontraktą Dabar!
EUCHARISTINIS KON

6BESAS KRETINGJJ
BUVO O’OiNGAS

I

• w • _ T * —

žinomas

priimtas

giamasis 
kratiniu 
gyventojų išrinktas”.

Kaip žinoma, iki sušau
kiant tą steigiamąjį Sei
mą, tautos atstovybės 
parlamento pareigas ėjo 
Tautos Taryba, kuri suda
rinėjo laikinosios vyriau
sybės ministerių kabine
tus. Nelaukiant net nepri
klausomybės karo pabai
gos, vos tik išvadavus di
desnį plotą Lietuvos že
mių, 1920 m. pavasarį bu
vo išrinktas Steigiamasis 
Seimas, kurį Valstybės 
Teatro rūmuose iškilmin
gai atidarė 1920 m. gegu
žės 15 d. Jo sąstatas buvo 
atstovų:
krikščionių bloko ....... 59
Socialistų liaudininkų 29 
socialdemokratų 
žydų ................
lenkų ................
vokiečių ............

• v

✓ Žemiausios Anglių Kainos 
Dabartiniame Sezone

Sutaupyk Pinigų-Pasirašyk Kontraktą

ŠIANDIEN!

n 
■ i!

amžiumi

viso .....»............ 112
Pirmam Steigiamojo Sei

mo posėdžiui pirmininka
vo seniausioji
moteris atstovė rašytoja 
K. Petkevičaitė, 
riavo jauniausias atstovas 
J Muraškaitė. “Dvi mote
rys atidarė seimą” — šai
pėsi tada dėl tokio supuo-

sekreto-

• v

Steigiamasis Seimas pa
ruošė eile nagrindiniu i-

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KR AUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves i- 

kitokius daiktus, kurie ske’hiasi “Darbininke” ansi 
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir malonia 
patarnauja. Nuėję i bile kurią krautuvę pasakykite 
kad jti skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSIIMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St., 

Tel. HIGhlands 4855 
ROXBURY. MASS.

PERKINS SQ CASH MARKE”
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

i 490Broadway, Tel.S.Boston3120
Į ___________________________

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadvvay 

Telephone South Boston 9367

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-pfrm. — Ona Jankieng, 

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Rnfit. — Elizabeth Oxalls,

111 H. St. So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 9282

Fln. RaSt. — Marijona Markonhitė,
29 \Vhlpple Avė., Roslin<lale, Mass. 

Tel. Parkvvay 0558-W
Iždininkė — Ona Staniulintė,

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

1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass. 
Kasos Olobėja — E. JannSonlenė,

1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass
Draugija savo snsirlnkimns laiko kas 

nntra ntsminka mėnesio.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINF 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas švagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. Jonas Galinis,
78 Marine Rd., So. Boston, Mass. 

I'rot. RaSt. Jonas Glineckis,
5 Thomas I’k.. So. Boston, Mass. 

Fin. Raėt. Aleksandras TvaSka,
1514 Columbia Rd.. S. Boston, Mass. 

Iždininkas Pranas Tuleikis,
109 Bowen St., So. Boston, Mass. 

MarSalka Jonas Zaikis,
7 IVlnfield St., So. Boston, Mass. 

Draugi ja laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po piety. Parapijos salėj, 492 

E. 7th St., So. Boston, Mass.

7:30 vaL vakare, pohažnyttnėj

Visais drangijos reikalais kreipkitės 
na s protokolu raStininke.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
į GR A BORIUS - UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
; 258 W. BROADVVAY,

Telefonas SOUth
5 BROCKTONO OFISAS:
fi 16-18 Intervale Street,

SO. BOSTON, MASS. 5 
Boston 4486.

Tel. Brockton 4110 ' 
Montello, Mass. !

White Fuel Corporation
900 E. First St., So. Boston, Mass*

Telefonas SOUth Boston 4500
<4^

Lietuvoj ! 
išrinktas

1

d. ir tuo st. Seimas baigė 
savo svarbiausius daigus, 
Kaip iš sudėties matyti, 
St. Seime obsoliutę daugu
ma turėjo krikščionys.

Pirmiausias 
Seimas buvo
1922 m. rudenį ir atidary
tas lapkričio 12 d. Jame 
buvo 80 atstovų iš tokių 
grupių:
krikščionių demokratų 15 
krikš. ūkin. sąjungos 12 
krikšč. darbo feder. 11 
soc. liaudininkų 5
valstiečių sąjungos 16 
socialdemokratų 11
darbo gr. (komunistų) 5 
žydų 3
lenkų 2

Tuo būdu krikščioniij 
blokas turėjo 38 atstovus, 
9 kitos grupės negalėio 
sudaryti koalicijos, todėl 
kilo sunkumų dėl vyriau
sybės organizavimo. Dėl 
tos priežasties pirmasis 
seimas buvo prezidento 
A. Stulginskio paleistas’
1923 m. kovo 13 d. Tų pat.
metų birželio 5 d. susirin-i 
ko naujai išrinktas antra
sis Seimas iš 78 atstovų, 
kurie buvo pasiskirstę: 
krikš. demokratų ......
krikšč. ūkin. sąjungos 
krikšč. darbo feder. 
valstiečių sąjungos 
socialdemokratų 
žydų 
lenkų 
vokiečių 
rusų

Toks sąstatas vėl 
absoliutinę daugumą 
ščionių blokui, prie kurio 
dar prisidėjo rusų atsto
vas Jerinas. Šis seimas 
buvo ir vienintelis iš trijų 
seimų (neskaitant steigia
mojo), kuris išgyveno vis, 
rnvo konstitucijos nusta
tytą kadencijos laiką — 3 
metus.

1926 m. gegužės 8-10 dd. 
vyko trečio ja seimo Tin
imai, o jis buvo atidary

tas birželio 2 dien. šiame 
-eime buvo 85 atstovai to
nu sąstatu: 
valstiečių liaudininkų 
-ocialdemokratų 
krikš. .demokratų 
krik, ūkininkų są-gos 
krikš. darbo feder. 
Klaipėdos krikš. atst. 
’enkų 
tautininkų 
žydų

v •

v •

i
<

i

♦
♦

14
14
12
16
8
7
4
2
1 

davė 
krik-

ūkininkų partijos 2 negali eiti numatytu tem-
vokiečių 1 pu ir sąmatomis dėl sto-

Trečias Seimas rodė- vi- kos darbininkų. Dėl tos 
sai naują vaizdą, nes iki pačios priežasties daug ū- 
tol vyravęs krikščionių 
blokas atsidūrė žymioj 
mažumoj, iš 85 atstovų, 
pravesdamas t i k 30. 
Stambiausiomis frakci
jomis virto abi kairiosios. 
Prezidentu buvo išrinktas 
liaudininkas Dr. K. Gri
nius. Susidarė kairioji vy
riausybė, kurią parėmė 
taip pat ūkininkų partija tokius davinius.
ir dalis mažumų, tautinin-j Kai kurie užsienių laik- 
kams likus neutraliams, o raščiai paskutinių dienų į- 
krikščionims atsisto j u s vykius Lietuvoje aprašė 
griežton opozicijon. 
padėtis tęsėsi iki 
džio mėn. vidurio, 
jau pradėjo skilti liaudi
ninkų koalicija su social
demokratais, kurių minis- 
teriai jau ruošėsi pasi-

i traukti. Bet gruodžio 17 
d. permainos pakeitė visą 
padėtį. Gruodžio 19 d. 
Lietuvos Seimas išrinko 
Prezidentu A. Smetoną, 
susidarė A. Voldemaro 
vyriausybė, kurion įėjo 
tautininkai ir du krikš
čionys.

kininku liko be samdinių.

IflPif DĖS R5IVC

Kaunas — Birželio 24 
d. “Lietuvos Aidas”, tau
tininkų oficiozas paduoda

Kai kurie užsienių laik-
.. . - - ' * £ . • _ _ __

Toji labai tendencingai, perdė- 
gruo-,.............................  -
kada

I

22
15
14
11
5
5
4
.3

Kongrese dalyvavo daug1 
aukštų svečių. Šventąjį 
sostą atstovavo mons. Sa- 
more. Gerbiamų vyskupų 
buvo: J. Staugaitis —kon
greso šeimininkas, Telšių 
Vyskupas; arkivysk. Pr. 
Karevičius, Vilkavišk i o 
vysk. A. Karosas, Kaiše- 
dorių vysk. Kukta; vysk. 
Pr. Būčys, vysk. Reinys, 
vysk. Ransonas iš Rygos 
ir per dvidešimts kitų au
kštų dvasininkų.

Kongrese dalyvavo apie 
30.000 maldininkų, kurių 
pusė užsiregistravo. Nak
tinėje, nepaprastai gražio
je ir tvarkingoje procesi
joje dalyvavo 7600 žmo
nių su žvakėmis, gretomis 
po 6 žmones. Sekmadieni 
didžiojoje procesijoje da
lyvavo 6200 žmonių. Pro
cesijos ilgis nuo 1—1,5 ki
lometro, 
dalyvavo 
vėliavos, 
vėliavos.
39.

Eisenoje labai gražiai* 
atrodė Kretingos pranciš
konų gimnazijos orkestrą- 
ir parapijos choras, tau
tiškai apsirengusios kata
likės moterys ir katalikai 
darbininkai su savo rau
donai marga vėliava. Į- 
spūdingai atrodė ir Pa
langos katalikai vyrai; la
bai gražus Gargždų plaka
tas: “Kristau einame pas 
Tave, priimk mus”. Gra
žiai atrodė ir Kulių, Sedos 
katalikai vyrai, Mažeikių 
pav-kai. Skuodo irei ne
paprastai gražiai dalyva
vo. Lenkimų parapija ne
šė daug gražių plakatų, 
’U labai gražiais žodžiais. 
Be to. visa 
tvarkingai 
parapijų.

Kongreso 
daugiausiai 
Tėvai pranciškonai.

gimo. Bendrovė buvo į- 
steigta 1931 m. 3 mil. litų 
akcinio kapitalo. Dabar 
bendrovės akcinis kapita
las siekia 6 mil. litų, ben
drovė turi didelius moder
niškus cukraus fabrikus, 
kuriuose pagamina mas 
jau visas krašte suvarto
jamas cukraus kiekis.

Tsb.

RASTI SENPRĖSIŲ
KAPAI

“Naujasis Tilžės Kelei
vis” praneša, kad Rytprū
siuose (Regenių kaime) 
darbininkai, kasdami ak
menis, atrado senovės ka
pines, iš kurių išėmė gele
žinį, kardą ir rūbų sagą. 
Jie, iškasdami toje vieto
je apie 60 kubinių metrų 
akmenų, sunaikino di
džiausią dalį ten buvusių 
senovės kapinių. Kara
liaučiaus muziejaus žino
vai tik atsitiktinai patyrė 
apie iškastuosius akme
nis, nuvyko į kapinyno 
vietą ir nustatė, kad ten 
vra vienos iš seniaushj 
kapinių visame tame kra
šte. Tose kapinėse senieii

i nrūsai maždaug prieš du 
tūkstarčiu metu Isėdojo 
r-avo mirusiuosius.

Šioje procesijoje 
.126 bažnytinės 

39 organizacinės 
Plakatų nešta

tai ir iškraipytai. Galuti
nai paaiškėjo, kad birželio 
17 ir 18 d.d. įvykių metu 
saugumo organai sulaikė 
iš viso 340 asmenų. Į ta 
skaičių įeina ir tie asme
nys, kurie tomis dienomis 
buvo sulaikyti mieste be 
asmens dokumentų. Tokie 
sulaikytieji, paaiškėjus jų 
asmenybei, buvo tuojau 
paleisti. Iki birželio 22 d 
iš sulaikytųjų skaičiaus 
buvo paleista jau 161 as- 

.0 1927 m. balan- muo. Likusiųjų sulaikytų- 
džio 12 d., Seimui atsisa-,^ asmenų asmenybės ti- 
kius išduoti sukilimo ruo- riamos, ir jie vis palei- 
šimo apkaltintąjį atstovą džiami. Tikimasi, kad šio- 
Dr. J. Pajaujį, trečiasis mis dienomis iš sulaikytų- 
Seimas buvo paleistas. skaičiaus dar didesnė 
Tuo būdu, pirmasis Seimų dalis bus paleista. Kai ku- 
laikotarpis Lietuvoj buvo pe ’j“"
gana trumpas — nuo 1920 ’ 
m. gegužės 17 d. iki 1927 
m. balandžio 12 d., t. y. 
nepilni 7 metai. Jei imti 
pačius seimus (neskaitant 
steigiamojo), tai seimų 
laikotarpis tesitęsė tiktai 
4y2 metų, t. y. nuo 1922 
m. lapkričio 12 d. iki 1927 
m. balandžio 12 d.

Dabar Lietuvoje sudaro- riaušių 
mas jau ketvirtasis (ne- iškaičius, 
skaitant steigiamojo) ‘sei- sužeisti septyni asmenys, 
mas’, į kurį įeina 49 ats- būtent: Ipolitas Aranavi- 
tovai. Atstovų skaičium čįus, Katrė Grotickaitė 
tai bus mažiausias “sei-i Juozas Chodosevičius, Ro
mas” iš visų ligšiol buvu- mualdas Moiskis, Janina 
šių. Dabartinis 
yra sudaromas 
riems metams.

•9
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i

eilė gražiai, 
dalyvavus i ų

surengimui 
pasidarbavo

SOLDINE STATOMA 
LIETUVIŠKA KOPLY

TĖLĖ

DIDELĖ AUDRĄ 
KULAUTUVOJ

Liepos 3 d.. 15 vai. 
Kulautuvą praėjo didelė 
audra su perkūnu ir le
dais. Daug nušu išlaužta 
‘•r išversta. Išversta daug 
telefono ir elektros stulpų. 
Laidai nutraukyti. Viena 
gatve net pravažiuoti ne
galima. Apdraskyti stogai 
ir nuverstas vienas kami
nas.

iš sulaikytųjų, kurie 
bus rasti kurstę darbinin
kus priešintis teisėtie
siems policijos reikalavi
mams ir šiaip kurstę dar
bininkus kelti riaušes, bus 
atiduoti teisingumo orga
nams arba administraci
jos organams atitinkamai 
nubausti.

Galutinai paaiškėjo ir 
metu sužeistijjų 

Iš minios buvo

I

seimas 
penke- 

Tsb.

TRCKSTA DARBININ
KŲ

Šiaurės ir rytų Lietuvos 
ūkininkai labai nusiskun
džia darbininku

Netrukus bus minimos 
trijų metų sukaktuvės 
nub Dariaus ir Girėno 
tragiško žuvimo. Soldino 
miškely, kur nukrito jų 
lėktuvas ir lakūnai užsi
mušė, bus pastatyta lietu
viško stiliaus koplytėlė — 
kryžius, kurį padirbta 
Marijampolės amatų mo
kykloje. Koplytėlė visai 
panaši į žemaitiškas ko
plytėles, dažnai sutinka
mas kryžkelėse ir šalike- 
’ėse. Ji jau geležinkeliu 
siunčiama į Soldiną.

Profesinnntai. pmmonlnlrnf
<nrip skubinsi “T>»rhininkp" tikrai 
-Arti <?k:»»tytop) pnrnTTn^

Vi«i r«inkito» “T>?» rbinlnlrA”

9
I
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Tel. S. B. 2805-R i
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
iIakiniu 

akis atitie 
amblljoni? 

sugrąžinv >
i i

ATVYKS VILNIAUS 
LIETUVIAI

mualdas Moiskis, 
Jurevičiūtė, Jonas Petrai
tis ir Berelis Michlesas. 
Kai kuriuos iš tų sužeidė 
pati minia.

Taip pat buvo sužeista 
10 policijos tarnautojų. 
Keturi iš jų sužeisti gana 
sunkiai.

Visų sužeistųjų sveika-* . • . « • **

Liepos mėnesio vidury
je j Kauną atvyksta apie 
50 žmonių ekskursija iš 
Vilniaus. Vilniaus krašto 
’ietuviai atvyks pasimaty
ti su savo laisvoje Lietu
voje gyvenančiais giminė
mis ir susipažinti su Lie
tuvos gyvenimu.

5 METAI LIETUVOS 
CUKRUI

stoka, tos stovis yra patenkina-
3 i Net melioracijos darbai mas, ir manoma, kad jie

Šiemet sueina penki me
tai nuo Akcinės “Lietuvos 
Cukraus” bendrovės įstei-i

Ižegzaminuojn aki’ 
priskiriu 
kreivas 
einu ir 

? koše (aklose) akyse
i šviesą tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS, 0 D
Į 447 Broadvvay, South Boston

i L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
riu rūšių TONIKĄ, DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose jtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visą U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairinusias. 
POKII.IAMS, VESTUV fi M S. 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LTAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatom greitai ir 
veltai. Atdaras nuo 8 ryto ik! 
11 vak.

Pnšauklt SOU-th Boston 4147

Pas J. STRIGUNĄ
195 L ST., SO. BOSTON, MASS.



Antradienis, Liepos 21d., 1930 *■< 3— ... . V
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Šv. Tėvo Enciklika Dėl 
'Krutamųjų Paveikslų

Šv. Tėvas Pijus XI, kaip paprastai labai susirū
pinės dorovės klausimu, atkreipė ypatingo dėmesio į 
krutamuosius paveikslus ir išleido šiuo reikalu enci
kliką, kurioje išgiria Amerikos Vyskupus už jų rū
pestingumą dėl supadorinimo krutamųjų paveikslų 
industrijos. Ypatingai šv. Tėvas džiaugiasi dėl neper
seniai įsteigtosios “Padorumo Sąjungos”, kurios už
davinys reikalauti padorių krutamųjų paveikslų ir 
boikotuoti nemorališkuosius.

Pirmesnioje savo enciklikoje “Divini Illius Ma- 
gistri” šv. Tėvas nusiskundė, kad “galingi publikaci
jos veiksniai (kaip antai kintamieji paveikslai), ku
rie, pakreipti į tinkamą pamokinimo ir apšvietimo 
vagą, galėtų atnešti visuomenei daug naudos, deja, 
dažnai tarnauja paskatinimui į blogus geidulius ir ne
švaraus pelno įsigyjimui”. Rugpiūčio mėnesyje 1934 
m. šv. Tėvas kalbėjo į Tarptautinės Krutamųjų Pa
veikslų Federacijos atstovus ir pažymėjo, kokią svar
bią rolę galėtų suvaidinti kintamieji paveikslai, jei 
jie būtų pastatyti švietimo, dorovinimo ir edukacijos 
kryptyje. Jau vien dėlto krutamieji paveikslai turė
tų būti dorovingi. Šv. Tėvas su džiaugsmu pastebėjo, 
kad krutamųjų paveikslų Federacijos atstovai su ta 
jo nuomone pilnai sutiko. Ir vėl pereitą pavasarį (bal. 
mėn.) šv. Tėvas turėjo pasikalbėjimą su tais pačiais 
atstovais ir priminė jiems didelę jų profesijos svarbą 
ir atsakomybę. Tas dalykas tiek svarbus, kad Popie
žius vėl prie jo grįžta ir išleidžia šitą encikliką.

Jis gyvai atsimena, kad dar kovo mėn. 1930 m. 
Amerikos Krutamųjų paveikslų direktoriai iškilmin
gai pasižadėjo raštu nestatyti tokių filmų, kurios į- 
žeistii viešąją moralybę. Deja, savo pasižadėjimų jie 
neišlaikė. Palaipsniui į krutamųjų paveikslų industri
ją vis daugiau ir daugiau briovėsi nepadorių filmų ir 
nemoralybės banga visu smarkumu ėjo pirmyn. To 
krizio metu Amerikos Vyskupai suorganizavo taip 
vadinamą “Padorumo Sąjungą”, kaipo vajų viešajai 
moralybei atstatyti. Negi jie tuomi norėjo pakenkti 
krutamųjų paveikslų industrijai, bet tik apdairiai ap
siginklavo prieš pavojų, kurs gręsė žmonėms, ypač 
jaunimui, iš nešvarių krutamųjų paveikslų. Toji “Pa
dorumo Sąjunga” atnešė labai gražių pasekmių. Mi
lijonai katalikų raštu pasižadėjo nelankyti tokių fil-

greit, kai jie apyvartoje pasirodo. Čia reikia tikslaus, 
sumanaus ir reguliariško darbo. Tam tikslui galima 
vartoti specialius buletinus ar katalikų dienraščius.

mų, kurios įžeidžia katalikų principus ir dorovę. Ir _ Būtų gera, kad visus krutamuosius paveikslus 
net kilnesnieji protestantai ir žydai prie to vajaus būtų galima suklasifikuųti vienodai visam pasauly, 
prisidėjo. Tos gražios pasekmės suteikė daug džiaug- Į Tačiau, kadangi kiekviena salis turi savotiškas kultū- Lo šv3 Tėvui. Atsirado, tiesa, kritikų, kuri/tvirtinl 
kad moralybės varžtai pakenks artistų talentui. Ta
čiau taip nebuvo. Priešingai, krutamųjų paveikslų in
dustrija pagerėjo ne vien doroviniu atžvilgiu. Suma
žėjus blogoms, pigaus pobūdžio filmoms, ant scenos 
pasirodė daug gražių istorinių ir pamokinančių pa
veikslų, kurie išsyk pakėlė moralinį ir protinį visuo
menės stovį.

Tačiau pavojus nevisiškai praslinko. Blogosios 
filmos, kad ir sumažėjo, bet neišnyko ir prie mažiau
sio apsileidimo iš “Padorumo Sąjungos” pusės gali 
įsivyrauti po senovei. Taigi reikalinga akyliai budėti, 
kad toji nelaimė neįvyktų. Neužtenka suorganizuoti 
“Padorumo Sąjungą”, bet reikia prižiūrėti, kad ji 
taip pat uoliai veiktų, kaip buvo pradėjusi. Tam tiks
lui šv. Tėvas daro šitokias praktiškas išvadas:

Kad viso pasaulio Vyskupai pasektų Amerikos 
Efiskopatą, būtent paimtų iš tikinčiųjų pasižadėji
mus neremti blogų krutamųjų paveikslų ir tuos pasi
žadėjimus kasmet atnaujintų. Čia privalo pasidarbuo
ti parapijų klebonai per bažnyčias ir mokyklas, ypa
tingai įpareigodami tėvus ir motinas, kad jie supras
tų didelę prieš Dievą atsakomybę apsaugoti savo vai
kus nuo blogos nešvarių paveikslų įtakos. Taip pat 
Vyskupai privalo atsiliepti į katalikiškąją spaudą, 
kad ji visomis pajėgomis bendradarbiautų su dvasios 
vadais tame prakilniame darbe. Priimant tuos pasi
žadėjimus reikia žmonėms nurodyti, kurie paveiks
lai yra priimtini visiems, kurie tik reservuotai, vadi
nasi, leidžiami matyti tik išskirtiems asmenims, o ku
rie niekam neleistini. Tam tikslui reikalinga skubotai

366 W. BROADVVAY 
SO. BOSTON, MASS.
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Šiurpulingos- Žinios iš 
Lietuvos

“Draugas” įtalpino vie-p 
no veikėjo iš Lietuvos a- ; 
meri kiečiui rašytas žinias. ■ 
Skaitant tas žinias šiur
pas pereina, kad mūsų tė- 
vynėje tautininkai, pasi
grobę valstybės vairą, žu
do ir kankina nekaltus, 
patrijotingus piliečius.

Rašo:
“Žinių iš Lietuvos po 

truputį juk gaunate. Tad 
apie įvairias smulkmenas 
neteks čia kalbėti.

“Nuo I Pasaulinio Lie
tuvių Kongreso mūsų tau-| 
tą tautininkai pavaišino; 
trimis kvailiausiais įsta
tymais: 1) spaudos, 2) 
draugijų ir 3) rašomų ma
šinėlių registracijos. Anot 
vieno žymaus žmogaus, 
tai “trys gėdos stulpai, 
prie kurių kalama Lietu
va”.

“Kai Čaplikas pakeitė 
Platoną (buvusį min. Rus
teiką), tai mūsų kraštas 
sparčiu tempu pralenkė 
caristinės Rusijos įstaty
mų kvailumą ir žiaurumą.

“1935 m. rugsėjo pra
džioj Suvalkijoj prasidėjo 
ūkininkų sukilimai ekono
miniais motyvais, neke-; 
liant politinių klausimų. 
Sušaudymai Veiveriuose 
ir negirdėti žiaurumai 
(policijos) šakiuose (1936 
-11-16) įtikino šviesesnius 
ūkininkus, kad šis politi
nis režimas nesiskaitys su 
jų reikalavimais. Tad nuo 
pavasario daugelis gaisrų, 
sumišimų, pi-okĮamaei jų, 
susišaudymų su policija ir 
sprogdinimų įgijo ir visai 
aiškius politinius tikslus. 
Pavasarį ūkininkai aiškiai 
pradėjo reikalauti sušauk-

ti teisingo, senu įstatymu 
išrinkto seimo. Nuo kovo 
mėn. proklamacijos aiš
kiai nukreiptos prieš Sme
toną ir Tūbelį. Tuomet 
valdžia nusprendė sušauk
ti savo pritarėjų seimą, 
neleisdama tautos daugu-

I

ŽEMĖS ŪKIO DARBININ
KŲ ATLYGINIMAS 

LIETUVOJE
ną šalis privalo turėti savo kontrolę sulig savo gyven
tojų kultūringumo lygmens. Tat kiekvienos šalies 
Vyskupai privalo turėti pilną autoritetą ir net savo 
vyskupijose gali sulig savo nuožiūros neįsileisti net 
tokių filmų, kurios kur kitur yra leidžiamos. Vysku
pams čia geriausiai galėtų padėti Katalikiškosios Ak
cijos organai, kurie visame kame privalo būti Vys
kupų kontrolėje. Filmų cenzoriai privalo būti apsipa- 
žinę su krutamųjų paveikslų technika ir drauge turi 
būti žmonės tvirtų katalikiškų principų. Jie turi bū
ti priežiūroje kunigo, kuri Vyskupas tam tikslui pa
skiria. Būtų labai pageidaujama, kad visų šalių cen
zoriai dažnai tarp savęs susižinotų ir pasikeistų savo 
nuomonėmis dėl krutamųjų paveikslų vertingumo. 
Tas daug pagelbėtų suvienodinti visų katalikų tame 
dalyke nusistatymą. Jei cenzorių sprendime pasitai
kytų klaidų — jų visados pasitaiko žmonių nuomonė
se — tuomet Vyskupai savo išmintingu uolumu suras 
priemonių, kaip tokius dalykus pataisyti, taktingai 
pašalinant klaidinėjančiuą asmenis ir juos pakeičiant,

v •

v •

privalo pasidarbuo-, kitais, reikalas čia toks didelis ir svarbus, kad jam I
jokių aukų negaila. Šv. Tėvas taip pat karštai įparei- 
guoja krutamųjų paveikslų katalikus direktorius ir 
aktorius, kurių nemaža toj profesijoj randasi, kad jie 
neužmirštų esą katalikai ir nesuterštų savo tikėjimo 
principų.

Teikdamas Apaštališkąjį palaiminimą, Šv. Tėvas 
pasitiki, kad vieninga Vyskupų, kunigų ir žmonių 
darbuotė, ištvermė ir ištikimybė sutvarkys krutamų
jų paveikslų industriją bent tiek, kad jie daugiau tar

suklasifikuoti visus krutamuosius paveikslus, taiplmus palinkimus.

Ūkio krizei palietus že
mės ūkį, smarkiai kritus 
žemės ūkio produktų kai
noms, suprantama, turėjo 
atpigti ir darbo atlygini
mas. Žymiausiai darbo at
lyginimas krito 1932 ir
1933 m. 1935 m. jau tekri- 
to tik 8-12%, lyginant su
1934 m. Tačiau šiais 1936 
m. tiek padienių, tiek me
tinių žemės ūkio darbinin
kų atlyginimas visur pa
didėjo.

Metinių darbininkų at
lyginimas, centralinio sta
tistikos biuro apskaičia
vimu, šiais metais yra di
desnis, kaip praėjusiais 
metais, apie 4—6 %. Ber
nui vidutiniai Lietuvoje 
metinės algos mokama 
240 lt. (pr. 230), pusber
niui 160 lt. (152 lt.), n5ėr- 
ginai 195 lt. (180 lt.), pus
mergei 130 lt. (119 lt. ir 
piemeniui 85 lt. (81 lt.).

Aukščiausios----  - - - ■ . _ „_________Aukščiausios samdinin- 
naus žmonijos auklėjimui negu žadins aistras ir že- algos yrt Klaipėdos 

 K- krašte, Biržų, Šiaulių ir
Lietuvos vidaus politine mokama„ 25—43 didesnis 
padėtis ne tik nesikeičia,; , .. . .r ... , , , ... ''atlyginimas nei vidutiniainesitaiso, bet to labiau 0
komplikuojasi, šių skau- atl iniJmas AlytauSj 
džių hmų mes gal būt ir jr ' apslrity.
noa IzarKriimn dianrac- - • A *

“pataiso” tik val-vaip 
džios pasitikėjimą užsi
tarnavę 
kraštas tik juokus krečia. 
Su tais avinėliais niekas 
nesiskaitys.

“Birželio 18 d. Europos 
spaudoj buvo keletas žine
lių, kad Kaune dideli su
sirėmimai su policija: ė- 
są 400 areštuotų, sunkiai 
sužeistų 14 piliečių ir 8 
policininkai. Paskelbt a Š 
apgulos stovis: nuo 10 va
landos vakaro uždrausta 
vaikščioti. Ypatingai sau
gomi prezidento , rūmai ir 
tiltai. Vadinasi, iš naujo 
“seimo” nieko tauta ne
laukia. O Suvalkijoj jau 
senokai karo stovis: nuo 
10 iki 5 neleidžia vaikšti”.

“Draugas” užb a i g i a 
šiaip:

Tokias žinias gauname 
iš Lietuvos. Tiesa, jos nė
ra naujos, 
čios seniau gautąsias, bet 
iš jų reikia spręsti, kad

mas pasekmes. Du iš ke
turių sušaudytų pasakė 
prieš mirtį kalbas. (Pet
rauskas ir dar vienas). 
Petrauskas sakęs: jei Vol
demaras, komunistus šau
dęs, 12 metų atsisėdęs ka- 
lėjiman, tai Smetonai gy
slas ištraukysią už patrio
tiškų ūkininkų šaudymą.

“Po tų keturių ūkininkų

mai statyti kandidatus ir 
bendrai rinkimuose pasi
reikšti su savo mėgiamais 
kandidatais. Valdžia ma
nė, kad ūkininkų daugu
mas šitos apgavystės ne-i 
supras ir “rinkimų” nuo l 
rinkimų neatskirs. Tačiau 
ūkininkai, ypač suvalkie-I 
čiai, stebėtinai greit su
prato pigios apgavystės 
tikslus ir pradėjo dar la- sušaudymo sekančią naktį 
biau pykti ir bruzdėti. ‘ 
Čaplikas įtikino Smetoną, 
kad reikia apie 50 ūkinin
kų sušaudyti ir tuomet 
vėl viskas bus ramu. .

“Gegužės mėn. 22 d. 
Kauno IX forte labai šlyk
ščių būdu apie 3 vai. ryto 
policijos mokyklai paves
ta sušaudyti keturi visai 
padorūs jauni ūkininkai: 
2 pavasarininkai, 1 jauna
lietuvis ir 1 šaulys. Ka
riuomenės toms skerdy
nėms nenorėta panaudoti, 
nes tai sukeltų jos pasi
piktinimą ir gal nenumato

buvo Suvalkijoj keletas 
gaisrų.

“Sušaudyti ūkininkai 
nesugauti in flagranti. Vi
si mano, kad-jie yra auka 
Kybartų gimnazijos žval
gybininko ir provokato
riaus Bukio, kurs neseniai 
pasikorė palikęs užra- 
rą, kad dėl jo mirties 
nieko nekaltintų, nes kal
tas esąs Kaunas. Suprask, 
kaip nori: vietiniai aiški
na: “Kaunas” — žvalgy
ba.

“Iš seimo rinkimų, ku
riuos kontroliuoja ir sa-

žmonės, visas

tik papildan-

VYTIS KANKINYS
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA

Parašė
Vincas Nagornoskis

(Tęsinys)

ALEKSANDRA
(žingeidžiai žiūrėdama į ją.) 

Ar tu bedievė?
SOFIJA

O ne, vieŠpatiene!
Tikiu į Dievą, mūs Sutvėrėją;
Ir Jį tik vieną mylių visa siela...

(Išdidžiai žiūrėdama į dangų lyg įsimylėjus į 
ką ir ranką lėtai keldama aukštyn. Aleksandra 
jai perkerta kalbą.)

ALEKSANDRA
Tai tu esi...

SOFIJA '
(Garsiau, išsitiesus žiūri išdidžiai.) 

Taip, esu krikščionė!
ALEKSANDRA

(Tolindamas! ir viena ranka griebdamasi už 
plaukų.)

Galinga Avesta, kaip jie dauginas?
Ir nesibijo persekiojimo.

(Kroatas su kareiviais atveda Jurgį.) 
Tai jis ateina, ir matyt be baimės;
žengia it. bntų>j»fgalėtojas...
O jis krikščionis!

(Jurgis be šalmo, skydo ir kardo, tiktai tuni
koj ir diržu persijuosęs įžengia lėtu žingsniu 
artėdamas prie Aleksandros.)

f « - t j* x A1CLXj.II 11 KJv/AAALA nuozii av yneskelbtume savo dienras-. . . . . - . se, apie 33—35% žemesnistyje, jei jas rašytų papra-i vįutini
sti sensacijų iešką repor-i _ , ....
toriai, bet jas gauname iš , Padienių darbininkų at-
tokių šaltinių, kuriais vi
siškai galima pasitikėti. 
Jas rašo žmonės, kurie 
valstybei ir tautai yra 
daug nusipelnę, kurie visa 
savo širdimi trokšta Lie
tuvai gerovės.

I
į

To viso akivaizdoje, mes 
negalime rankas sudėję 
sėdėti ir nieko nedaryti. 
Mums reikia veikti. Mūsų 
manymu, neužteks tik 
protestus siųsti tautinin
kų valdžiai. Reiks susior
ganizuoti, kad ir materia
linę pašalpą šutei k t i 
skriaudžiamiems ir perse
kiojamiems žmonėms Lie
tuvoje. i

j

lyginimas pakilo apie 
00%. Duodant maistą da
bartiniu metu vyrui už 
darbo dieną mokama 1,00 
lt. (pr. m. 1,65 lt.), mote
riai 1,3 lt. (1,2 lt.). Be 
maisto vyrui mokama 2,- 
6 It. — (2,4It.), o mote
riai 1,95 lt., (1,8 lt.). 1935 
metus, lyginan su 1934 
met., padienių darbininkų 
atlyginimas buvo 15—30 
centų mažesnis. Tuo tarpu 
1936 m. 10—20 centų yra 
didesnis kaip 1935 m. Tsb.

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

SCENA n.
Tie patys, Jurgis ir Kroatas

JURGIS
Romos Ciesorienei, 

Mano nuolankus pasveikinimas.
(Žemai linktelėjęs prieš Aleksandrą.) 

ALEKSANDRA
(Neramiai, lyg nežinodama ką sakyti.) 

Karžygy, kodėl nori mus palikti? 
Kodėl nenori toliaus mums tarnaut?
Gal mes neduosniai malonę dalinom? 
Gal tau tarnystė yra persunki?

JURGIS
Man yr malonus šio dvaro gyveninis, 
Ir čia tarnystė yra geidžiama;
Bet Jais gėrėtis nėra mano valioj; 
Esmu priverstas jų išsižadėt.

ALEKSANDRA
(Maloniai ir vyliojančiai.) . 

O ne, karžygy, turi laisvą valią 
Pasirinkt kelią į gyvenimą 
Žadantį laimę, turtus ir galybę 
Įgyt kiekvieną savo lūkestį. 
Gyventi pilnai malonioj gerovėj, 
Širdies troškimais pasitenkinęs.

JURGIS
Taip, vieŠpatiene, galiu tą pelnyti, 
Tiktai už kainą nepasiekiamą.

ALEKSANDRA
(Šalčiau su abejone.) 

Bile kas gali mesti ant aukuriaus 
Saujelę grūdų. Tai nėr persunku, 
O tave išgelbės...

(Reiškiančiai pažvelgia į Kroatą.)
;’ KROATAS

(Suprasdamas jos žvilgsnį, pertikrina.) 
Susiprask, drauge, 

Tąu yr patarta mesti ne aukaut 
Žiupsnelį grūdų. Tai bus tiktai gestas,

I

Tave prie nieko nepriveržiantis, 
Be jokios prasmės. Jį prider atlikti 
Kad užgesinti kerštingus geismus... 
Kareiviai murma...

ALEKSANDRA
(Greit ir karščiau.) 

Girdi?... Jie gal kilti, 
Ir čia ramybę į karą pakeist;
Ir vieton Kristaus pildyt Marso valią; 
Ir būčiau puolus jiems auka, bet Jurgis 
Stojo gint mane ir išgelbėjo 
Nuo pasiutimo pragaro gašlybės, 
Ir davė teisę vest gyvenimą 
Pilną malonios laimes ir gerovės 
Ir atjautimo būvio dangiško. 
Jis man suteikė daug geradėjisčių; 
Už tai demonai geidžia jo mirties. 
Ar man privalu už tai juos godoti? 
Ne! Aš negaliu. Aš jų nekenčiu. 
Netapki gi karo priežastim.
Sutik, Apoliui, tiktai galvą linktėlt; 
Tik ranką mostelt. Užganėdinki, 
Dėl žmonių akių, tamsią niektikystę. 
Gelbėkis save ir minias kitų... 
Tyli, nenori manęs paklausyti?

(Nusiminus, žengia atgalios.)' 
SOFIJA

(Labai nedrąsiai.)' 
Jei tas taip lengvą, tai ir aš išdrįstu 
Taipgi patarti palaikyt ramybę 
Ir praliejimo kraujo nedaleist.

JURGIS
(Labai maloniai į Sofiją, paskui į Aleksandrą.) 

Ne, karalaite, tokiu būdu niekad 
Nė jokio gero neatsieksime.
Tiktai padėsim klastai, vyliugystei 
Toliau gyvuoti ir svietą klaiayt, 
Ir išnaudoti... Atleisk, vieŠpatiene, 
Jei nesielgsiu kaip man patarei.
Šiuo kart negaliu naudotis malone. 
Taip sąjaUsmingai man pasiūlyta; 
fr būtų veltui remt kas yr pasmerkta 
Griūt, subyrėti, pražūt amžinai.
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Ką Sako Bažnyčios Tėvai Apie Girtybę?

Šv. Klemensas iš Alek
sandrijos, Bažnyčios Dak
taras, savo veikale “Peda
gogas” štai ką sako: “Pa
giriu tuos, kurie apsirinko 
sau aštrų gyvenimo būdą 
ir kurie, kad apveikus ne
susivaldymą, geria van
denį, nuo vyno gi šalinasi, 
kaip nuo ugnies”.

. x . - i    v------------------ ~ ~ —k s — - — |

Šv. Ambroziejus, Bažny- mirtį; paduodi jam vyną, 
čios Tėvas, savo vienoje tat, vadinas, duodi jam 
gromatoje aštriai pasmer- nuodus (tručyzną), ka- 
kia pragaištingus papro- dangi visa, kas kenkia kū- 
čius vaišinti svečius svai- no ar dūšios sveikatai yra 
ginančiais gėralais. Jis ra-! nuodai, 
šo taip: “Negaliu atleisti, kyti, kad vyno 
jei užprašai pas save ką- kito gėralo veikimas yra 
nors, kaipo savo prietelį, kartais pavojingesnis, ne- 
ir davarai jį, kaip tartum

jis būtų tavo aršiausia 
priešas, iki tokiam sto
viui, kad jis pasidaro ver
tas didžiausio pasigailė
jimo. Geriau būtų buvę, 
kad būtum išpylęs savo 
gėralą (suprask: svaigi
nantį) ant žemės. Užpra
šai savo prietelį pas save, 
kad pasižmonėtų, it pri
verti jį, kad gertų į save

... net galima paša* 
ar kokio

gu nuodų veikimas”.------------------ - --- -- -

KATALIKAS
(Iš bolševikų valdymo)

— Žingsniai, krūptelėjo i 
ir kartu nudžiugo kunigas 
Vainys.

Jo širdis, nuslopinta vi
durnakčio tylos, pabudo 
ir ėmė daužytis, lyg pauk
štis narvely. Vis gal koks; 
gyvas padaras pasirodysi 
toj užburtoj užmigdytoj 
pily — klebonijoj. O gal 
kas iš parapijos, į kurią 
jau kelintas mėnuo, už
drausta jam išvykti.
— Tamsta varai kontre- 

voliucijos akciją -rr. prisi
minė kunigas padarytą 
jam priekaištą.

Paskui aukso žiedais pa
dabinta ranka didingu į rašė, vargu ar pats nusi-
gestu užbrėžė nuo kleboni-1 manė. Ir tie vidurnakčiai, 
jos gonkų naujos, jam ski- tie nemigos ir nedarbo vi- 
riamos parapijos ribas — dunakčiai, kada kiekvie- 
klebonijos daržo tvorą. i
— Nors žingsnį toliau, ir liūzijas...

pirmas pasitaikęs raudon-Į Kunigas vėl įtempė au- 
armietis nudės tave vieto- į sis.
je, kaip šunį. I — Tuoj pabels,

DSHBININKSS
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vojo, bet veide pasirodė 
nusivylimas: aplink buvo 
visiška tyla, tik nuo stogo 
.ašėjo. .. ,A.
— Atodrėkis, — stengėsi 

susivaldyti ir vėl padažė 
nudžiūvusią plunksną* bet 
ji nepalietusi popieriaus 
vėl pasviro ore.

Aš tik į kleboniją, į 
kleboniją, — pabudo velkius, 
kunigo vaizduotėje garsai. 
Tai verkia moteriškė rau
donarmiečių plakama.
— Aš tik pas kunigėlį, 

sūhus miršta.
Bet kareiviai nesiliauna.

— Kontrrevoliucionierius 
matai kokia. O nežinai, 
kad į kleboniją niekam 
negalima, tik draugui ko
misarui.

Kunigas Vainys nušvi
to. Tai šit kodėl nieks ne
ateina pas jį. Jie neišsiža-į 
dėjo, jie nepamiršo savo; 
ganytojo. Jie nuolat tyko 
progos pas jį pakliūti, tik 
už kiekvieną pasikėsini
mą kankinami be apeliaci- 
jy-

Kunigas nuleidžia plun 
ksną, bet vieton tęsti pra
dėtąjį tekstą užrašo “yra 

_į išgamų” ir atsidūsta.
Prisiminė.
Tai buvo užvakar. Kam

barin įšliaužė menkos iš
vaizdos žmogelis ir ant 

— kelių parpuolęs maldavo 
kunigo prie mirštančios

• •
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— Juk į bažnyčią 
susirūpino kunigas...
— Bažnyčioje patalpino- į gimdyvės — esą ir kūdi-

me belaisvius. • kiui krikšto ir mirštančiai
reikia. Ore 

baisi sniego pūga, net ir
— O Švenčiausioji... —• suraminimo 

šūktelėjo kunigas.
— Švenčiausioji tūri ten sargybiniai sulindo į pa- 

daug jaunesnių Už tave, Salius. Kunigas pagaliau 
juk tu jau žilsti, — nusi- sutiko ir lydimas nepažįs- 
kvatojo komisaras ir trin- tarno jo žmogelio brido pro 
ktelėjęs varteliais, smagus 
nuėjo miestelio pusėn.

Nuo tos dienos, nuo tos 
valandos kunigas Vainys 
tapo belaisvis. Atrodė, 
kad visi jį užmiršo, išsiža
dėjo. Prasidėjo ilgos vie
natvės ir neveikios die
nos. Tiesa* jis rašė, bet ką

nas šnabždesys sukelia i-

pagal-

gyvo sniego pusnis.
Pro mažos lūšnelės lan

gus spinksojo žiburys ir 
švaistėsi žmonių .šešėliai.
— Čia? — paklausė ku

nigas eidamas į kiemą, 
bet nieks neatsakė.

Kunigas apsidairė — 
žmogelio nė kvapo. Kiek 
nustebęs paspaudė dunj 
klingę. Kaip iš maišo pra
truko girtų žmonių mur
mesys. Grįčioje buvo keli 
raudonarmiečiai. Krikšta- 
suoly, kažkokią moteriš
kę apsikabinęs, sėdėjo ko
misaras.
— Batiuška, jau tu atė

jai, — sušuko jis į stabo purtė. O kas žino, kas dar 
ištiktą kunigą. — Griška bus. Pasilenkė prie rašto, 
tave atvedė. Vot Griška, 
molodiec Griška! Draugai, 
išgerkim už Grišką—krei 
pėsi jis į draugus. — 
Ura-a-a!..

Tuo tarpu kiti vilko ku- 
i nigą prie stalo.

— Kontrrevoliuci o n i e- 
kontrrevoliucionie-

rius, — jie gnaibė dvasi
ninko nugarą. Šis darftis 
sukandęs tylėjo.
— Batiuška, tu žinai, at

meni, ką tau esu įsakęs,— 
prabilo vėl švebeldžiuoda
mas komisaras?

Kunigas tylėjo.
— Taip, tu žinai, tu at

meni! Taigi dabar nudėsiu 
tave... Tu šuo, tu kontrre
voliucionierius, šuo, — rė
kė beveik užkimdamas ir 
išsitraukęs brauningą tai
kė kunigui Vainiui krūti
nėn.

Kunigas tylėjo.
— Ką, tu nebijai? Nebi

jai? — niršo mėlynai pri
tvinusių veidu. — Drebėk! 
—subliovė. |

Bet išbalusios kunigo 
lūpos tik šyptelėjo.

Moteriškė išsprukusi iš 
komisaro glėbio pradėjo 
verkti. Komisaras sumišo.
— Batiuška, — atsipūtė 

ir nuleidęs brauningą pri
dėjo: — dovanok. Ja pjan, 
aš šiandie girtas, pasiutu
siai girtas, o jie — čia pa
rodė į raudonarmiečius — 
jie norėjo, kad tave už
muščiau. Jie tie šunes, aš 
juos užmušiu! Nori?

Kunigas tylėjo.
— Tu nekalbi, tu nenori 

su manim... Tu kontrrevo
liucionierius, nušau... — 
susilaikė. Girtom akim 
permetė visus esančius, — 
tik kad šiandien esu gir
tas... bet tu kontrrevoliu
cionierius. Kotu išėjai iš 
klebonijos. Tau uždraus
ta, tau negalima...
— Nuvarykit jį atgal v 

plebaniju, — įsakė karei
viam griebdamas išspru
kusią moterį.
— Batiuška, bet tai pa

skutinis kartas, paskuti
nis. Daugiau nesmiej išei
ti. Išeisi, užmušiu iej Bo- 
gu užmušiu...----------

Kunigas Vainys nusi-

v •

• v

M

i

KROATAS
(Nustebęs ir tolindamasis.)

Dėl Jupitero.
ALEKSANDRA

, Ką tu pranašauji? 
JURGIS

Nepranašauju tik parodau kad, 
Be teisingumo ir mielaširdystės; 
Be šviesos, meilės ir be sągailos 
Artymiems savo, padėtis draugijos 
Nepersikeitus, neužsilaikys.
Todėl gi matom griūvant stabmeldystę, 
Jai nėr pagalbos, ją remti veltui;
Nes vieton stabų kryžius visur kyla 
Ir svietui tikrą šviesą suteikia.

ALEKSANDRA
(Liūdnai ir nusižeminus.) 

Tame daug tiesos; vistiek tau nereikia 
Aukotis jeigu tas tikrai įvyks.
Pasigailėki savo ciesorienės, 
Prašau, maldauju neženk į liepsnas.

JURGIS
(Susijaudinęs, graudingai meldžia.) 

Pasigailėki manęs, ciesoriene!
Turėk sągailos ir neversk manęs 
Vėlei nusidėti nepaklusnumu; 
Vėlei sakyti, kad aš negaliu 
Tikrai ar klastingai garbint demonų; 
Tai yra priešai mano sąžinę. 
To nepajėgiu atlikt, nors iškęsiu 
Tris kart mirties kančias, nesą šitaip 
Man yr paskirta...

ALEKSANDRA
(Maldaujančiai.) 

Tau bus atleidimas.k
JURGIS ’

Ne, viešpatiene, tokius kaip aš 
Čia mirtim baudžia... Aš esu krikščionis, 
Ciesoriaus valiai pasipriešinęs;
Kurs jo atstovą ginkluotai užpuolęs 
Ir nuginklavęs, drįso krikštyti'

I
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Keturias - dešimts tūkstančių Dacijonų, 
Tarp jų karalių ir jo dukterį;
Ir jų sostapilyj kryžių pastatyti. 
Romoj šios kaltės nėr atleidžiamos. 
Todėl maldauju daleisk, viešpatiene, 
Ištart nuoširdžiai ant amžių sudiev!...
Lydėk kroatai.

(Kroatas ruošiasi su kareiviais.)
ALEKSANDRA t 

(Rankas laužydama desperatiškai.) 
Argi tau nė mirties

Kančios nėr baisios?
JURGIS

Pirmas perkenčiau
Kada Sėlenoj pragaras užpuolė, 
Vienok galybė Dievo viršijo, 
Mane gelbėjo...

(Apkalbina viena ranka verkiančią Sofiją ir 
paglostęs jos plaukus atsisveikina, paskui eina 
į kareivių tarpą.)

Sudiev, karalaite. 
Neverk, mes pasimatysim... Sudiev!

(Traukiasi nuo scenos tarp kareivių.)
SCENA m.

Tie patys, Valeras, Silvanas ir Anastazas
VALERAS

(įeidamas ir artėdamas prie Aleksandros.) 
Venk, Aleksandra, paniurtos išvaizdos. 
Tai kenkia tavo skaistumui, kas tau9....
Apsiašarojus?

ALEKSANDRA 
O mano mielas, 

Nereikalauki, kad šypsočiausi, . 
Kuomet aplinkui mirties puota siaučia, 
Griežiant nekaltų aukų raudomis. <. . , r .
Nesusitiksi tokioj aplinkybėj 
Laimės ir džiaugsmo reiškiančiais veidais.

VALERAS
Tau nubaudimas keleto krikščionių 
Išrodo klaikus. Kas tai jei keli

>

Iš gatvės atlėkė rusiš
kas keiksmas. Kunigas 
nustebo. Tai ne vidurnak
čio iliuzija.
— Su žiburiu, — išgirdo 
čia pat palangėje.
— Ateina, ko? — pašoko 

nuo kėdės.
Pentinais ir šaškomis 

žvangėdami nė riepabeldę, 
i į kambarį įvirto du rau
donarmiečiai.
— Batiuška’s prosboj — 

prabilo vienas rusišku pa
pročiu nusilenkdamas. — 
Naš komisar...

Bet kitas nutvėrė lietu
viškai :
— Komisaras nori tams

tą matyti. Jis serga, mirs. 
Turi tamstai kažką pasa
kyti.

Kunigas nustebo. Komi
saras turi jam ką pasaky
ti ? Miršta. Provokacija, 
dingtelėjo kaip žaibas 
mintis ir jis atsakė sau
sai:
— Man įsakyta neišeiti. 
Kareiviai sumišo.

— Bet juk komisaras 
pats, jis pats prašo, — 
spyrėsi lietuvis.
— Prašo, kaip užvakar 

Griška prašė, — atkirto 
kunigas.
— Jis pats prašo, — pa- 

šoko ir kitas raudonar 
mietis.
— Atneškite raštą, —ne

sidavė kunigas.
— Jau negalės parašyti.

— susirūpino lietuvis.
— Tai atgabenkit jį patį.

— nesileido dvasininkas.
— Oho! — šūktelėjo, — 

rusas vozmiom ego, —pa
mojo jis draugui paimti 
kunigą prievarta, bet lie
tuvis žaibo greitumu nu- 

| tvėrė užpykusį rusą už a- 
pykaklės ir beveik raitas 
išjojo lauk. Lik<5 tik sutir 
pusio sniego bala.

Kunigas negalėjo suvok-; 
t;k. ’
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Atsišaukimus,

Korteles,

Atvirutes,

Programus, .

Tikietus,

Vizitines korteles,

I

— Staiga kieme, priean
gy kilo trukšmas. Kuni
gas pašoko prie lango, 
Sniego atšvaistėje judėjo 
ištisas skruzdėlynas.
— Ksiondz, gdie ksiondz?
— rėkė per tuščius kam-' 
barius kažkoks vyras.

Kunigas su žvake ran-( 
koje pasitiko svečią. Buvo 
tai vienas armijos vyres
niųjų,
— Poidiomte, tovarišč,— 

paėmė jis kunigą po ran
ka.

Svečių kambary, kuris, 
dabar nuplėštas panašėjo 
į tuščią klėtį, ant numes
tos milinės gulėjo komisa
ras. Apie jį trūsė raudon
armietis lietuvis.
— Vyslušai ego, — kal

bėjo vyresnysis rodyda
mas dvasiškiui krauju pu
tojantį žmogų. — On sam 
sebia ubil, sam prokliatys. 
Za etų paršyvku.

i — Negaliu, — pasitrau- 
ti reikalo. Stovėjo kamba-: kė žingsnį atgal kunigas, 
rio vidury, klausė tolstan- ’ — Bažnyčia tokių negali 
čių žingsnių garso ir ne-! aprūpinti paskutinei ke- 
žmoniškų ruso keiksmų.' lionei.
Paskum sudėjo popierius, — Kaip, bet jis juk pra- 
į stalčių, uždarė rašalinę šė, jis miršta, — maldavo 
ir paėmęs žvakę nuėjo į raudonarmietis lietuvis, 
miegamąjį. Ilgai klūpojo — On umirajet, skarej,—
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miegamąjį. Ilgai klūpojo
panėręs veidą delnuose, i ragino vyresnysis, 
paskui atvertė brevijorių.' — Ty nechočeš, ty kontr-

Puspročiai žūsta. Jie to užsipelnę 
Stodami priešai Romos dievaičiams.

ALEKSANDRA
(Pažvelgdama i Anastazą.) 

Ne prieš dievaičius tiktai prieš jų tarnus, 
Nes jie užmiršo gyventi dorai.

VALERAS
Tave kerėja tie Jurgio niekai._______________

ALEKSANDRA
(Lyg išmetinėdama.) 

Veltui baiminies, atsisveikinau
Su juo ant amžių.

VALERAS
(Cyniškai šypsodamas.) 

Taip, jo vyliojimas 
Mūsų gražuolių liepsnomis nulėks.

ALEKSANDRA

Jo pamokos liks.
SILVANAS

Ant juokų, dievyste, 
Jų nieks neklauso.

ALEKSANDRA

(Karštai.)

(Šiurkštai.) 
Liaudis ir vergai.

VALERAS■ ■ • ' • • • ’ * ’ (Kreipdams prie Anastazo, kvakstelėdams.) 
Taip, ir dvaro moterys.

ANASTAZAS
(Nuolankiai.) 

O dievyste!
Tai yr protingas persergėjimą^.-.
Įjiaudis ir vergai klauso tu pamokslų: 
Ir nieks nežino kaip naudojas jais. 
Gal pasijuokia, gal svarsto ir mąsto; 
Ir laukia progos ginkluotai sukilt.

(Bus daugiau)

Vestuvėms užkvietimus,

Laiškus,
S*.-

Posterius,

Blankas, z

ir t.t. ir t.t.
Ii

Konstitucijas,

DARBININKAS,
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

.Padarome Įvairius

subruz-revoliucijonier, 
do ir kiti kareiviai.
— K stienkie... — niršo.
— Aš jo prašymo negir

dėjau ir neturiu teisės. 
Tegu paprašo dabar.

Kareiviai siuto.
— Tiše, rebiatš, tiše, — 

ramino vyresnysis. — Po- 
tom razberiomsia. Daite 
umeriet.

Kunigas atsiklaupė prie 
sužeistojo.
— Tėve, — sudejavo šis.

— Aš... daugiau nebūsiu 
toks. Ar, aš... kata...likas..
— kraujaplūdis užliejo 
burną ir nuslopino žo
džius.

Akys pastyro, kūnas iš
sitiesė, net sąnariai su
braškėjo, ir paliko neju
drus.
— Mirė, — tarė raudon

armietis lietuvis.
Visi nusiėmė kepures. 

Kunigas tyliai meldėsi:
— Dieve, būk atlaidus ic 

tokiems katalikams.
UA 99
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N. A. LIETUVOS VYČIŲ 
APSKRIČIO BASEBALL

LYGOS ŽAIDIMAI
įvyks sekančiose vietose:

Liepos 19 d. — Lawren- 
ce žais South Bostone; 
Norwood žais Providence,

Liepos 26 d. 
dence žais 
Norwood žais Lawrence.

Rugpiūčio 2 d. — Wor- 
Lawrence žais Providence. 
cester žais So. Bostone;

Rugpiūčio 9 d. — įvyks 
baseball ratelių vadų ir 
narių susirinkimas, Mai
ronio parke, Worcester, 
Mass., kur įvyks N. A. 
Lietuvos Vyčių Apskričio 
piknikas.

Providence baseball ra
telis Lygoje yra pirmoje 
vietoje.

Viktoras J. Babilas, 
N. A. Lietuvos Vyčių Ap
skričio Baseball Lygos 

Pirmininkas.

. — Provi- 
Worcestery;

MĖSŲ JAUNUOMENĖS 
IDEALAI

Kad patraukti jaunimą 
artyn prie grožio, prie 
šviesos, tolyn nuo žemiškų 
purvų, artyn prie dangiš
kos šviesos, prie idealų 
amžinų, duokite jiems per
skaityti Kaune išleistą Pr, 
Penkausko “Mūsų Jaunuo
menės Idealai”. Knygutė 
kiekvienam jaunuoliui bei 
jaunuolei perskaityti. Ją 
galite gauti “Darbininko” 
knygyne, '366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 
Jos kaina 15c., su prisiun- 
timu 20c. Knygutė turi 68 
puslapius.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ! 
KOLONIJOSE

Lavvrence visuomenė la
bai susiįdomino Dainų; 
Švente. Visi kalba, bruz-i 
da, rengiasi. O mūsų dar
buotojai: p. Bauba, Būt-j 
kevičius, Gryna ir kiti 
dirba ištisas dienas Pa
langos parke, kad tik bū
tų įrengti pageidaujami 
visi patogumai. Tvarko 
stalus, sėdynes, remontuo
ja bizniui daryti vietas.! 
Pastatė vasariško typo'

•i

New Jersey iv kun. Pran-! 
ciškui V. Strakauskui iš 
Lo\vell, Mass., visi iš Jun
gtinių Valstybių, kurie 
nesigailėdami lai:-io ir ke
lionės tolumo pasiryžo at
lankyti mus pustelninkus.

Muz. A. ŠLAPELIS, , 
palapynę, kur bus įvesti Vargonininkas Norwoodo 
garsiakalbiai kalbėtojams, Lietuvių Šv. Jurgio para- 
aukštiems svečiams. 
bernatoriui Curlev, Mies
to majorui, iš Lietuvos 
Pavasarininkų atstovams, 
Dr. Leimonui ir adv. Lau- 
čkai ir kitiems. Masiniam 
chorui bus laiptai susta
tyti, kad būtų patogiau, 
darniai sudainuoti. Šv. Ce
cilijos choro nariai dar
buojasi, pardavoja įžan
gos bilietus, ypač ponia 
Kuklevičienė. S. Rvmaitė. 
ir Bruzgulis, smarkia’ 
darbuojasi. Visi rūpinasi, 
rengiasi dalyvauti, nes 
toks įvykis dar pirmas 
mūsų apylinkėje, kad 11 
parapijų chorai bendra 
dainuotų, sudaryt” ben
drą chorą iš 500 daininin 
kų; iš jų jaunų krūtiniu 
plauks mūsų liaudies dai
nos, kad net miškas aidės.! 
Tai bus didinga šventė! Iš! 
daug atžvilgių labai nau
dinga : susiartinimas mū
sų katalikiškojo jaunimo, 
susipažinimas, susidrau
gavimas. Ypač mūsų ko
lonijai gal bus labai nau
dinga: susipažins jauni
mas su saviškiais, gal bus 
mažiaus maišytų vedybų. 
Dainuodami liaudies dai
nas susilaiko nuo ištautė- 
jimo, neorganizuot a s i c 
jaunimas pamatęs gražų 
veikimą ir tas stengsis su
siartinti ir priklausyt’ 
prie chorų, ir tuomi atsi
trauks nuo iškrypusio ke
lio. Taigi visų iš visur yra 
šventa pareiga atsilanky
ti ir paremti mūsų jauni
mo pirmąjį žingsnį, pri
duoti energijos toliaus 
veikti dailės ir meno sri
tyje.

Visi į Dainų Šventę, sek
madienį, liepos 26 d., Pa
langos parke. Lavvrence.

Vox Humana.

Gu- pijos, nesako ką jisai su 
savo choru ir parapijie
čiais veikia, kad pasirody
tų Dainų Šventėje, bet 
mes girdime, kad jisai dir- • 
ba sunkiai ir uoliai. Ma
nome, kad Norwoodo ko
lonija, jo pastangomis, nu
stebins visus savo gausia 
reprezentacija. Lienos 2? 
Norwoodiečiai bus Palan
goje.

I

I

Muz. JUSTAS BALSIS. 
Worcesterio Aušros Var
tų pa r. vargonininkas, ku
ris su savo choru (80 as
menų) dalyvaus Dainų 
Šventėje. Kada buvo už
klaustas Justas, ar ne per-1 
toli vežti chorą į Palange ; 
— Dainų Šventę, tai ji°j 
atsakė: “Dėl tokios die-; 
nos, aš su savo choru va
žiuočiau net 200 myliu, c 
dabar iš Worcesterio į Pa
langą tik 60”.

I

KOMUNISTŲ VEIKIMAS
Kur kūrenasi ugnis, te

nai turi būti ir dūmų. 
Montrealy irgi netrūksta 
visokio plauko komunistų. 
kurie šiomis dienomis be
galo susirūpino Lietuvių 
tautos reikalais. Šiomis 
dienomis siuntinėja laš- 
kus visoms draugijoms 
bei kuopoms kviesdami 
dalyvauti i jų šaukiamą ii 

sudaryti 
Manau, 

katalikai 
nesiduos

CAMB1IDGE. MASS.

!ių galite įsigyti pas para
pijos pikniko darbininkus- 
es. Sekantis pikniko dar
bininkui susirinkimas į- 
zyks rugp. 19.

Visi ruoškitės į Piknin- 
’.ą rugp. 9, Voses Pavilio- 
e. Kvieslys.<7

Kadangi mūsų kolonija 
yra atskirta nuo kitų ko
lonijų savo tolumu, dau
gelis lietuvių, kitose kolo
nijose, gali pamanyti, kad 
čionykščiai lietuviai kata
likai yra apsnūdę ir ne- 
,’e’k’ūs. Tai net’esa.

Veikimo čionai yra daug 
ir kas pagirtino, kad Mon
realio lietuviai katalikai 
šv.

I DIDEL’S METINIS ?

turi veiklų ir nuoširdų 
kleboną, asmenyje kun. 
Antano Bobino. Tai jau
nas ir energingas kunigas, 
kuris jau septyni metai 
kaip rūpinasi ne tik para
pijos gerove, bet kartu ir 
mūsų dvasiniais ir tauti
niais reikalais. Be galo e- 
same mes lietuviai, katali
kai dėkingi savo Arkivys
kupui už paskyrimą mums 
toki prakilnų ir darbštų 
kleboną.

I

I

seimą. Bando 
“bendrą frontą”, 
kad Montrealio 
ir jų draugijos
save mulkinti tiems, kurS) 
keli metai atfral visa gerk- 
’e šaukė prieš Lietuvą ir 
garbino Rusiją. Tur būti 
šeškas randasi ma’še. kad 
iie taip ūmai pasidarė to
kie uolūs lietuviai ir rū
pestingi patriotai.

Per kelis metus Kana
dos valdžiai nusileidus 
privažiavo čionai ir į ki
tus Kanados miestus tūk
stančiai visokiu pažiūru 
lietuviu: socialistu 
ševiku ir komunistu, 
bar valdžia pasidarė 
žtesnė ir pradeda
vaudvti ir gabenti-atgal į 
Lietuvą.

Muz. J. TAMULIONIS, 
Šv. Kazimiero par. vargo
nininkas — Nashua, N. H. 
sako: “Kadangi iš Nashua 
į Palangą netolimas ke
lias, tai manau, kad lietu
vių liepos 26 d. Nashua 
nebus. Visi važiuoia į Pa
langą — į Dainų Šventę.

I 
i

men-
Da- 

grie- 
juos

ATLAIDAI
Šį metą, liepos 11, 12, 13 

dd., garbingai šventėme 
40 valandų atlaidus. Pa
prastai svečių kunigų ma
žai atvykdavo, bet šį me
tą klebonui pasirūpinus, 
susilaukėme daug svečių 
kunigų, kurie savo gra
žiais pamokslais sužadino! 
mūsų širdyse, didesnę Į 
meilę ir pagarbą Švč. Sa-j 
kramentui. Esame dėkin- j 
rn kun. Juozui Valantiejui 
iš Waterbury, Conn., kun.

Kazimiero parapijoj’ J. Kemežui iš Elizabeth,

LEIDŽIA ATOSTOGAS
Šiomis dienomis kun. J. 

Kemežis iš Elizabeth, N. 
J. su savo broliu iš Car- 
ney, N. J. leidžia atosto
gas pas savo gerą draugą, 
mūsų kleboną kun. A. Bo- 
biną. Svečiai geriasi Mon
realio miesto didumu ir 
skaitliumi °ražių ir dide
lių namu. Džiaugiasi, kad 
Montrealio katalikai turi 
tiek daug gražių bažnyčių 
ir mokyklų. Jonukas.

P I K N I K A S I

S

-----  Rengia -----
ĮVAIRIŲ PARAPIJŲ KOMITETAI

Liepos - July 26 d., 1936
PRIE EŽERO, ŠV. MARIJOS VILOJ, 

Elmhurst, Pa.
Pelnas Nukryžiuoto Jėzaus Seserų Vedamo 

Našlaityno Naudai

PARAPIJOS 
IŠVAŽIAVIMAS

Maynard, Mass., Voses 
Pavilione, rugpiūčio 9, se
kmadienį, įvyks nepapra
stai gražus, įvairus, links
mas ir draugiškas Nekal
to Prasidėjimo parapijos 
piknikas. Gaspadinės, ku
rios taip gražiai darba
vosi, taip skanius valgiusi 
gamino praeitame piknin- 
ke, jos vėl darbuosis iri 
šiame išvažiavime. Gas- 
padorius su gerais padėjė
jais daro planus, kad se
kančiame išvažiavime dar 
daugiaus pelno padaryti.

Per praeitus du sekma
dienius pikniko darbinin- 
ki turėjo susirinkimus. 
Nutarė skirti $50.00 lai
mingiems žmonėms, kurie 366 W. Broadway, 
turės tikietus. Tų tikietė-j tr-----------------------

Bus lenktynės seniems ir jauniems, bingc, 
šokiai, įėjimo dovana, skanūs užkandžiai ir gėri
mai/įvairūs kontestai. Taipgi tą dieną bus išleis
ta trys dovanos: 1-ma, $5 00; 2-ra, Ranka išsiuvi
nėtas “Luncheon Sėt”; 3-čia, Ranka nupieštas pa
veikslas.

Rengimo Komisija Visa širdimi Darbuojasi, 
Kad šis Piknikas Gerai Pavyktu. Visus Nuošir
džiai Kviečia — ' RENGĖJAI.

*

* 1

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ

11

Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir | 
Priedermes

Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug į Į 
jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų ‘ Į 

anglų ir lietuvių kalboje.
KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.

Siųskite užsakymus: Į [

“DARBININKAS”
So. Boston, Mass. ;j

to-Delko mūsų choras 
kis linksmas? Delko tair 
sunkiai darbuojasi? Delkc 
ankcsi į praktikas su to 
kia energija? Nagi, ren
kasi į Dairu Švente. Pa- 
'angoj — lienos 23 dieną! 
Būsime ir mes. iu tėvai iT 
nrieteliai, paklausyti r 
didžiulio choro iš 500 bal
uli. Ar būsite ir jūs iš kitu 
kolonijų su tokia gausia 
reprezentacija kaip mes 
Lowelliečiai ? Snaudžius.

LIETUVOS VYČIŲ
DĖMESIUI

Vyčių

seimas bus tikrai pasek- 
mingas. Lauksime visų.

Rengimo Komisja.

tuvišką “karvojų” (vestu
vių pyragą).

Iš kitų LDS ir M. S. kp. 
dar jokių pasižadėjimų 
negauta. i

Nutarta turėti įžangos 
10c. Orkestrą pasamdyta. 
Įvairių žaislų vedėja iš
rinkta p-nia L. Venčienė. .

Komisijos posėdyje iš
kilo mintis, jeigu būtų ga
lima, kad prieš išvyksiant 
į Lietuvą Kan. Kemešiui, 
kviesti Gerb. Svečią atsi
lankyti šiame parengime 
atsisveikinimo proga. Pa
likta šis klausimas tuo- 
jaus tirti.

Sekantis komisijos susi
rinkimas įvyks Palangos 
narke liepos 26, š. m.

Rap.

e

ŠVEDŲ AMERIKOS 
UNIJA

(Per Gothenburgą, Švediją)

Patogi ir greita kelione 
Pigios Laivakorčių kainos 

Laivą išplaukimai iš N. Y.
Kl'N'GSIlOI.M. — Kl’Gl’ICCKr 18 
I>IiOTTXIX«HOI.M. —RUGP. 27 
GKIPSHOl.M, — RUGSfUO 5 

KINGSHOLM,---------RUGSĖJO 10

KĮ TIK ATSPAUSDINTA
1. Naujas Giesmynais, —

(Pirmoji Dalis) Adven
tinės ir Kalėdinės gies
mės. Žodžius ir melodiją 
parašė Seirijų Juozas— 
harm. Juozas Žilevičius, 
kaina 50c.

?. Naujas Giesmynėlis, —

S3VEDISH AMERICAN LINE
154 Boylston St., Boston. Mass.

Platesnes žnias apie kelionę tei
kia veltui ir, parduoda laivakor
tes, visi mūsų autorizuoti laiva
korčių agentai ir visi Švedų A- 
merikos Linijos Skyriai.

L9WE & POWER, INC.,
115 Monk St.

Tel. Stoughton — 12-W 
STOUGHTON, MASS.

Kaip iau žinote, 
seimas ivyks rugp. 4, 5 ir 
3 d d. Providence, R. I.

Seimo rengimo komisiia 
’oliai dirba, kad tik šis 
vyčių seimas būtų įspū
dingas, todėl ir kreipiasi į 
Vyčiu kuopas prašydami 
nrisiipikvti seimo rengėjų 
na"eidavimų:

i) Runos kuopos dar 
->ėra prisiuntė sveikinimų 
i seimo programos knyge- 
’e. rr^šome skubiai pri- 
«’;”<?ti. nrisilaikant nuro- 

i dvt” taisyklių laiškuose 
Registracija $6.00 

bei- iei°ot užsiregistruosite 
nrješ liejos mėnesio 25 
d., tai registracija kainuos 
‘ik $5.00. Registruoda- 
mieni siuskite $1.00 adre- 

Jnsephine Matūzaitė 
72 Gndd°rd St. P^oviden- 
oe R I. Kitus $4 00 sumo
kėsite re<nstraciios dieno
je stvažiave į seimą.

Vienvbėie galybė, to
dėl dirbkime vieningai, o

šiomis dienomis mūsų 
kolonijos lietuviai rengia
si vykti į Palangą —Dai
nų Šventę. Jurgis Stačio
kas, vietinis vargoninin
kas, jau priruošė savo 
chorą tinkamai. Pereitą 
trečiadienį atvyko iš Wor- 
cesterio p. Žemaitis ir su
bendrino balsus. Jaunimas 
su nekantrumu laukia Ii ;- 
nos 26. O mes, tėvai ir 
choristų prieteliai, neri
maujame belaukdami tos 
dienos. Taigi, draugai iš 
kitų kolonijų, susitiksime 
visi Palangoje, liepos 26 
dieną. Senelis.

DYEJHPSKRiŠIU K0- 
MlSIjy SUSIRINKAMAS
- Sekmadienį, liepos 19, š. 

m., 3 vai. po pietų, Palan
gos parke, Lavvrence - Me- 
huen, Mass., įvyko Dvie- 

’ų Apskričių Komisijų 
(Moterų Sąjungos ir LDS.
N. A. Apskr.) susirinki
mas.

Į susirinkimą atvyko at
stovai iš LDS. N. A. Aps
kričio, Moterų S-gos Aps
kričio, LDS. ir Moterų S- 
Tos kp. Lawrence, Mass., 
Moterų S-gos kp. So. Bos- 
con, Mass., Moterų S-gos 
kp. Nashua, N. H.

Susirinkime dalyvavo 
šie asmenys: J. Kumpa,
O. Siaurienė, K. A. Ven
cius, Liudvika Venčienė, 
Vincas Černiauskas, Leo
nora Švenčionienė, Valeri
ja Černiauskienė, Silves 
tras Čeikauskas, Juozas 
Černiauskas, p-nia Mit- 
chel, E. Marksienė, p-nia 
Jankauskienė.

P-nia Magdalena Urmo- 
nienė savo raportą pri
siuntė raštu.

Susirinkime išrinkta šei
mininku — K. A. Vencius, 
šeimininke — Leonora 
Švenčionienė.

Iš raportų paaiškėjo, 
kad susirūpinimas rugpiū
čio - august 16. š. m. dvie
jų apskričių pikniku yra 
•abai didelis. Pavyzdžiui 
Worcesterio kuopos štai 
kaip praneša: “Šv. Kazi
miero par. M. S-gos kp. at
vyks skaitlingai. Atsivež 
15 svarų “Hamsą”. Auš
ros Vartų par. M. S-gos 
kp. vyks skaitlingai ir at- 
livež keptą gaidi ir baksą 
-aldainių. Prie to Worces- 
‘erietės atsiveža “Bingo” 
kortas. Lawrence M. S. 
kp. rengia dovanų ‘maišą’. 
Nashua M. S. kp. keps lie

(Trečioji Dalis A.) Ge
gužės mėnesio giesmės. 
Žodžius ir melodijas pa-į 
rašė Seirijų Juozas — 
harm. A. Kačanauskas, 
kaina 25c.

3. Naujas Giesmynclis, — 
(Trečioji Dalis B.) švč. 
Sakramento gies m ė s. 
Žodžius ir melodijas pa
rašė Seirijų Juozas — 
harm. A. Kačanauskas, -

EOVV. V. WARABOW
(VVRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Wa.shingtOD St.
\< »l<\\ (>( >1 >. MASS 
TEL. N’urwood 1503 
Montello Office:

10 Intervale St. 
TEL BrockTot. 2005

Kaina 15c.
Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

PARSIDUODA arti Romuvos 
Parko 6 kambarių gerame stovy
je namas, pusantro akerio žemės, 
26 vaisiniai medžiai. Vieta tinka
ma laikyti paukščius. Kaina pri
einama. Atsišaukite: 21 Hashell 
St. Brockton, Mass. (10-14)
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DIDELE ekskursija

Į LIETUVA
<J o

Dideliu ir populiariu garlaiviu

STATENDAM
Išplauks iš New Yorko

LIEPOS 21, 1936
I KLAIPĖDA (Per Ro++erdamą) 
G G

RUOŠIA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 
SĄJUNGA AMERIKOJE

Norėdami informacijų kreipkitės j: 

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St.,Chicago, III. 

J. SEKYS
4 33 Park St., Hartford, Conn. 

A. S. TREČIOKAS
197 Adams St., Nevark, N. J. 

A. VARAŠIUS
1200 Carson St., 

S-S. Pittaburgh, Pa.
VIENYBE TRAVEL BUREAU 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
C. J. WASHNER 

1921 Carson St. 
S-S. Pittsburgh, Pa.

COSMOPOLITAN TRAVEL 
^FRVTCF

Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon St., Worcester, Mass.

P. BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Montello, Mass.

“DIRVA”
6820 Superior Avė., CIeveland, O.

P. MOLIS
1730—24th St., Detroit, Mich.

HOLLAND-AMERICA LINE
L\\\V

XI
I
i
1

APLANKYKIT LIETUVĄ!
Atėjus vasarai daugelis galvoja kur praleidus 

vasarines atostogas. Geriausia laiką praleisti ir 
pailsėti tai senoje tėvynėje Lietuvoje. *

Manantieji važiuoti Lietuvon, važiuokite per 
“Darbininko” Laivakorčių Agentūrą. “Darbinin
ko” Agentūroje yra parduodamos laivakortės ge
riausių linijų. Važiuojančius keleivius aprūpina 
visais reikalingais dokumentais. Visais kelionės 
reikalais kreipkitės:

& “DARBININKO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

e
ra

p > Vi

366 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston — 2680



Antradienis, Liepos 21 3., 1936
II! I xuw.u, J._______ W. - =

Federacijos Tarybos 
Nutarimai

■■i.—Tu .m

Birželio 30 d., Mornson viešbutyje, Chicagoj įvy
ko A. L. R. K. Federacijos Tarybos suvažiavimas, a- 
pie kufį spauda jau yra nemažai rašiusi. Šiuo skelbia
ma suvažiavime priimti nutarimai — rezoliucijos:

I.
Amerikos Lietuvių Rymo Katalikų Federacijos 

Taryba, susirinkusi savo posėdin 1936 m. birželio 30 
d., norėdama, kad Lietuvių Tauta, tiek daug kentėju
si ir, taip karžygiškai į nepriklausomą gyvenimą pri
sikėlusi, vis sparčiau žengtų kaip dvasinės, taip me
džiaginės gerovės keliu ir kartu vis į šviesesnį ir ge- 
fesnį savo gyvenimą ir kad visur gyvenantieji lietu
viai vis tampriau jungtųsi į vieningą lietuvišką šei
mą didingiems lietuvių tautos užsimojimams gyven
dinti, randa reikalinga pasisakyti šiais svarbiaisiais 
mūsų tautos reikalais:

Dėl nenormalių santykių tarp Lietuvos vyriau
sybės ir Katalikų Bažnyčios —

Jau daug laiko praėjo, kai tęsiasi nenormalūs 
santykiai tarp Lietuvos dabartinės vyriausybės ir 
Katalikų Bažnyčios. Nuo to labai daug kenčia ir di
džiausiomis aukomis sukurtoji Lietuvos valstybė ir 
visa Lietuvių tauta. Mums visiems gerai žinoma, kad 
lietuvių katalikų pastangos buvo, yra ir bus išlaiky
ti lietuvių tautą tokioje aukštumoje, kad ji galėtų 
sėkmingai eiti visokeriopos pažangos keliu. Lietuviai 
katalikai niekad nieko nėra padarę, kas kenktų lie
tuvių tautos gyvenimui, bet, priešingai, jie buvo, yra 
ir bus svarbiausiuoju lietuvių tautos gyvastingume 
ramsčiu. Todėl Amerikos lietuvių katalikų visuomenė 
labai apgailestauja, kad santykiai tarp Lietuvos da
bartinės vyriausybės ir Katalikų Bažnyčios vis dar 
nesutvarkyti. Kadangi tai daro daug žalos ir lietuvių 
tautai ir valstybei ir ypač trukdomas vieningas dar
bas lietuvių tautos ir valstybės gerovei, be ko mūsų 
tautos gyvastingumas ir iiet išsilaikymas yra neįma
nomas, todėl mes, atkreipdami į tai Lietuvos vyriau
sybės dėmesį, laukiame, kad tie santykiai būtų kuo 
veikiausiai sutvarkyti.

n.
Draugijų ir spaudos reikalu.

Amerikos lietuvių katalikiškai visuomenei yra 
gerai žinomi Lietuvos vyriausybės išleistieji draugijų 
ir spaudos reikalu įstatymai. Pagal tuos įstatymus 
spaudos laisvė visiškai panaikinama, o draugijų eg
zistencija bei veikimas suvaržomas ir pavedamas vi
daus reikalų ministerio asmeninei nuožiūrai. — Ka
dangi gyvenimo pažanga galima tik tuomet, kai pa
laikoma visos tautos iniciatyva ir pastangos, kadangi 
aukštas kultūringumas ir vispusiškoji tautos gerovė 
atsiekiama tik laisvu ir darniu tautos jėgų pasireiš
kimu, todėl mes, žinodami kokiuose tarptautiniuose 
pavojuose yra Lietuva ir tikėdami, kad Lietuva gali 
išlikti gyva tik tuomet, kai ji bus aukštai kultūrin
ga ir dorovinga ir kai tautos nariai savo asmenybe 
galės ne tik prilygti, bet ir pralenkti savo kaimynus, 
mes kreipiamės į Lietuvos vyriausybę ir, lietuvių tau
tos likimo vardan, reikalaujame netrukdyti lietuvių 
tautos draugijinio ir spaudos gyvenimo.
' III.

Vilniaus ir kitų Lietuvos okupuotų kraštų 
vadavimo reikahi.

Amėrikos lietuvių katalikiškoji visuomenė skau
džiai pergyvėna, kad Lietuvos sostinė Vilnius ir žy
mi dalis kitų Lietuvos žemių tebėra svetimųjų užgrob
tos. Tai didelė žala visai lietuvių tautai, tai didžiau
sias nusižengimas teisingumui.

Amerikos lietuvių katalikiškoji visuomenė darė 
ir darys visa, ką tik ji pajėgia okupuotiems kraštams
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išlaisvinti. Visų Amerikos lietuvių katalikiškųjų or
ganizacijų veiklos vienu svarbiausiųjų punktų buvo 
ir yra šis reikalas. Panašiai elgiasi ir kitos lietuviš
kosios Amerikos lietuvių organizacijos. Taigi Ameri
koj gyvenanti lietuvių išeivija šiame darbe aktingai 
dalyvauja.

Taryba dar kartą pareiškia katalikų visuomenės 
didelį susirūpinimą Vilniaus ir kitų okupuotų Lietu
vos žemių vadavimo reikalu ir įpareigoja Federaci
jos skyrius aktyviai prisidėti Vilniaus vadavimo dar
be ir moraliai ir materialiai.

V. 
Lietuvybės išlaikymo reikalu.

Didelė lietuvių tautos dalis yra išsisklaidžiusi po 
visą pasaulį, bet ypač daug jos yra susispietę Jungti
nėse Amerikos Valstybėse. Kaip čia, taip ir kitose 
užsienio valstybėse gyvenantiems lietuviams gręsia 
didelis ištautėjimo pavojus. Būdami pasiryžę šioje 
srityje padaryti visa, kiek tik mūsų pajėgos išgali 
mes drauge kreipiamės į mūsų tautos kamieną, į Lie- 
tuvoje gyvenančius lietuvius, prašydami šiame darbe 
kiek galima daugiau pagelbėti, nes lietuvybės tarp 
svetur gyvenančių lietuvių išlaikymas yra drauge it 
visos lietuvių tautos reikalas, šia proga mes reiškia
me didelio džiaugsmo dėl įsikūrusios Pasaulio Lietu
vių Sąjungos, kuriai linkime stipriausio susiorganiza- 
vimo ir veikimo lietuvybės išlaikymo darbe. Drauge 
Taryba nori pažymėti, kad Lietuvos gyvenimas turi 
labai didelės įtakos lietuvybei išlaikyti tarp lietuvių, 
gyvenančių už Lietuvos ribų. Todėl Taryba pageidau
ja, kad Lietuvos valstybės gyvenimas būtų taip tvar
komas, kad jis svetur gyvenančius lietuvius džiugin
tų ir keltų jų lietuviškąją dvasią.

iv.
Dėl Lietuvos ir Amerikos lietuvių katalikiškųjų 

visuomenių bendradarbiavimo.
Mes esame giliai įsitikinę, kad už lietuvių tautos 

likimą yra atsakingas kiekvienas lietuvis. Bet kadan
gi lietuvių tauta savo didelėje daugumoje yra katali
kiška ir kadangi lietuvių katalikiškosios organizaci
jos yra ir pačios gausingiausios ir pačios galingiau
sios, todėl savaime aišku, kad katalikiškai lietuvių 
visuomenei ir josios organizacijoms tenka pasiimti 
savo tautoje ir atitinkama dalis atsakomybės. Šie ir 
kiti bendrojo darbo motyvai verčia Lietuvos ir Ame
rikos lietuvių katalikiškąsias visuomenes tampriau 
bendradarbiauti visuose veikimo reikaluose.

Todėl, džiaugdamiesi ligšicl vykusiu abi pusiu 
bendradarbiavimu, reiškiame vilties, kad tas bendra
darbiavimas ir abipusė pagalba ateity dar labiau sti
prės ir neš didelių vaisių kaip lietuvių katalikiškai vi
suomenei, taip ir visai lietuvių tautai.

4 ’i VI. si*i

Tarybos suvažiavimas skatina Federacijos sekre- 
torijatą dėti pastangas visose kolonijose organizuoti 
Federacijos skyrius ten, kur jų nėr. Tam tikslui laiš
kais atsikreipti pas vietos gerb. klebonus bei žymes
nius veikėjus.

KOKS SKIRTUMAS, 
PILIETIS, AR NE?

(Ketvirtas Straipsnis)

Daug ateivių nutarė pa
silikti Jung. Valstybėse. 
Jie sutinka su Amerikos 
sistema. Ir taip sutinka 
su pilietystės svarbiau
siais reikalavimais. Bet 
jie neėmė jokių žingsnitj 
tapti piliečiais.

Kartais ateivis bijosi 
pradėti tą visą darbą, 
jrieš jį stovi visoki keb
lumai — apsibuvimo da- 
rodymas, kur gali rasti 
tinkamų liudininkų, la
biausia jį kankina asme
niškas egzaminas teisme,, 
ar jį galės išlaikyti. Kar
tais jis neturi iš ko užmo
kėti reikalingus mokes
čius. Jis mažai apie pįlie- 
tystę mislina. Tankiai sau 
nutaria — “kam bereika
lingai vargti?” Pilnai už
imtas savo darbu ir užlai
kymu savo šeimynos. Jis 
mano — “Man Amerika 
patinka ir aš ketinu šičia 
apsigyventi. Jokio skirtu
mo nedaro ar žmogus pi
lietis ar nepilietis. Tai ko-Į 
kį skirtumą pilietyste da
ro?”

Taip. Kokį skirtumą pi-Į 
lietystė daro? Tai tas gal 
yra svarbiausias iš visų 
klausimų. Žmogus, kuris

mąsto apie pilietystę turi - klausimus, pagelbą ūki- 
žinoti kokias privilegijas ninkams, vaikų darbą, pa- 
ir atsakomybes jis ima, šalpą, karą ir taikos klau- 
pirm negu jis išmintingai simus. Amerikos likimas 
gali atsakyti klausimą — guli rankose jos piliečių, 
“ar aš noriu tapti Ameri
kos piliečiu?”

Vienas iš pirmų dalykų, 
apie kurį mes turime mąs
tyti sąryšyje su pilietyste, 
tai yra balsavimo teisė.

Ateivis, nepaisant kaip 
ilgai išgyvenęs Ameriko
je, neturi jokio balso kas- 
link valdymo. Jis dirba 
Jung. Valstybėse, moka 
taksus už kelius, mokyk
las, policiją, ir daug kitų 
apsaugų, bet jis neturi 
balso šituose ir kituose 
dalykuose, kurie liečia jo 
kasdieninį gyvenimą ir in
teresus. Jis remiasi ant 
kitų, kad jie nutartų kas 
yra jam geriausia. Tas 
viskas užsibaigia, kuomet 
ateivis lieka piliečiu. Ir 
tada jo balsas toks 
bus koks yra balsas 
vieno piliečio.

Balsavimas yra 
blausias būdas, per 
pilietis dalyvauja sau-val
dymo proceso. Jo balsas 
prisideda prie nusprendi- 

; mo ar jo gatvės švarios, 
ar mokyklos tinkamos, 
kiek taksų mokėti, ir tt. 

i Sprendžia paskyrimą tei
singų ir tinkamų urėdnin- 
kų, teisdarių ir įstatym- 
davėjų. Sprendžia tarifo
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svar- 
kiek-

svar-
kurį

Kaip galima pasiekti auk
štesnį apsaugos laipsnį, 
apturėti geresnes gyveni
mo aplinkybes? Didžiuma 
balsų tą nusprendžia. Bal
suojant, pilietis dalyvau
ja valdžios valdyme. Atei
vis, neturėdamas balso, y- 
ra “pašalpinis” pilnoje 
prasmėje, jis nėr dalis a- 
pielinkės ir pačios tautos 
gyvenimo.

Jeigu balsavimo teisė y- 
ra privilegija, tai irgi yra 
ir atsakomybė. Yra už
duotis kiekvieno piliečio 
dalyvauti viešuose reika
luose, apsipažinti su poli
tiškais dalykais, ir kandi
datais taip, kad jis galėtų 
išmintingai balsuoti. Nes 
valdžia yra tik tokia tei
singa ir veikli, kokią jos 
piliečiai padaro. Aktyviš- 
kas ir rūpestingas prisi
dėjimas prie valdžios pro
cesų yra atsakomumas 
kiekvieno piliečio. F.L.I.S.

v •
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L. VYČIŲ ŠEIMINIAI 
VAKARAI

i

f PIKNIKŲ RENGĖJAMS

Pranešimas
Šidffiiš dienomis “Darbininkas” gavo iš Lie-, 

tuvOs “Birutės” skanių saldainių. Norintieji pa
daryti piknike gerą biznį su saldainėmis, tai tu
rėkite “Birutės”, nes jas žmonės labai mėgsta ir 
jų reikalauja. Piknikams perkant saldaines, duo
dame papigirita kaina.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

vn.
Tarybos susirinkimas nuoširdžiai dėkoja išeivi

jos veteranui gerb. kun. K. Urbonavičiui už iškeltas 
aktualiais klausimais svarbias mintis.viii.

Federacijos Taryba vienbalsiai nutarė šiais me
tais Federacijos Kongreso nešaukti ir ateityje Fede
racijos kongresus laikyti kas du metai. Tarybos posė
džius šaukti reguliariai kas mėtau sutaikant su cen- 
tralinių organizacijų seimais.

IX.
Po referatų ir plačių diskusijų, Fed. Tarybos su

važiavimas perspėja kat. lietuvių išeiviją saugotis 
soicalistų ir komunistų siūlomų bendrų frontų, o stip
rinti savo katalikiškas jėgas, organizuojantis į savo 
draugijas ir jungiantis į Federacijos skyrius ir aps- 

I kričius.
I X.

Kadangi Lietuvos atitinkamos įstaigos siunčia 
savo studentus į užsienį mokytis anglų kalbos, kad 
jie galėtų ją dėstyti Lietuvos mokyklose kas kaštuo
ja daug pinigų, ir kadangi pamirštama, kad Ameri
kos išeivija turi išsimokslinusio jaunimo, kuris suse

talikiškosios visuomenės darbuotojų, aukojusių kata
likiškajam ir lietuviškajam darbui visas savo pastan
gas, lėšas ir sveikatą. Jis sunkiausiais lietuvių tautai 
ir lietuvių katalikiškajai visuomenei laikais kovoje 
pačiose pavojingiausiose vietose, visomis jėgomis 
grumdamasis už skaistesnį lietuvių tautos ir lietuvių 
katalikiškosios visuomenės ateitį. Prof. Dr. Pr. Dovy
daitis yra pirmasis pasaulietis inteligentas stojęs į 
kovą prieš siautusią bedievybę besimokinančioje lie
tuvių jaunuomenėje prieškariniais laikais Lietuvoje. 
Jis yra Ateitininkų vienas įsteigėjų ir visais laikais 
jųjų nenuilstamas vadas. Jis yra uolusis spaudos dar
bininkas: prieškarinių laikų dienraščio “Vilties” re
daktorius, įsteigėjas ištisos eilės katalikiškųjų žurna
lų, kaip Naujoji Vaidilutė, Lietuvos Mokykla, Logos, 
Soter, Kosmos, Gamtos Draugo, kuriuos jis pats re
dagavo, o kai kuriuos ir dabar redaguoja. Jis yra di
dis Lietuvos pedagogas, buvęs vienas pirmųjų nepri
klausomos Lietuvos gimnazijų direktorius, dabartinis 
Vytauto Didžiojo Universiteto profesorius. Prof. Do
vydaitis yra pasirašęs Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo aktą, jis vienas pirmųjų ministerių kabine
to pirmininkų; šiuo laiku jis yra krikščionių darbi
ninkų sąjungos pirmininkas ir vienas žymiausių Ka
talikų Veikimo Centro vadų. Ir dabar, kai jis šven
čia savo gyvenimo 50 metų garbingą sukaktį, Ameri
kos lietuvių katalikiškosios visuomenės vardu nuo
širdžiausiai jį sveikindama ir linkėdama Dievo palai
mos ir jo ateities darbams, Taryba pareiškia, kad ji 
organizuoja Prof. Dovydaičio vardu fondą aktingai 
dirbantiems lietuviškąjį ir katalikiškąjį darbą remti, 
ypač jei dėl to darbo jiems tenka nukentėti.

XII.
Lietuvos katalikiškai visuomenei, tiek daug dar

bo ir gyvybių padėjusiai ant tėvynės išlaisvinimo au
kuro ir visuomet dirbančiai kūrybinį tautinį darbą, 
dėl dabartinio režimo netekusiai žodžio, organizacijų 
ir spaudos laisvės, mes Am. org. kat. visuomenė perROS ISdVlja tUn lSSimokSĮinUSlO jaunimo, kUriS SUge- 11 yig. a<u. viouyiiicnc

betų tą anglų kalbą dėstyti Lietuvos mokyklose, Ta- savo tarybą, suvažiavę į metinį seimą, reiškiame gi-

xni.
Am. L. R. K. Fed. Taryba nurodo katalikų veikė

jams krikščionišką pareigą susidomėti giliau sociali- 
■niu klausimu, ir, remiantis popiežių Leono XIII ir Pi- 

t — iš- 
jai visuomenei gerai žinoma, kad Prof. Df. Pr. Dovy- ’ Vystyti platų šviečiamąjį it organizatyvinį darbą to- 
daitis yra vienas žymiausių, nenuilstamų lietuvių ka- i je socialinėje srityje. ______ __

rybos suvažiavimas kreipia dėmesį atitinkamų Lietu
vos įstaigų, kad jos šį taip svarbų reikalą turėtų gal
voje.

XI.
Prof. Dr. Pranciškaus Dovydaičio jubiliejaus 

ir jojo vardo Fondo sudarymo reikalu.

lią užuojautą it skatiname ištverti savo principuose 
iki laimėjimo.

Tarybai ir visai Amerikos lietuvių katalikišką- j&ūs XI-ojo enciklikose išreikštomis mintimis
i__d T'fc___ i* TS— TN^.»«r ’ drvro+v.r^l Yvlfe+u oiribZio tvio ii 4 /» rkY*erQ n i 70 4"xrtri n4 rJ*3i

PASIRAŠYDAMI APDRAtDOS KONTRANT^ DĖL ENGLAND COKE ANG
LIŲ, ir DABAR paimdami 2 tonų koksų, tuomi apsidrausite ateinančiai žiemai žemiau
sia koksų kaina.
Pasirašydami kontraktą su mumis, tamstos taf&lte pilną užtikrinimą, kad angliai bus 
pristatyti kitai žiemai greitai, atsargiai ir žemiausia kaina.

Pašaukite
VVHITTEMORE 
tts Avė, BostonP

Tel. HIGhlands 1920

L. Vyčių 24-tas metinis 
Seimas įvyks šių metų 
rugpiūčio mėnesy 4, 5 ir 6 
d. d. Šv. Kazimiero para
pijoje Providence, R. I.

Pirmadienį, rugpiūčio 3 
d., susipažinimo vakare, 
bus perstatytas trumpas 
veikalas, užkandžiai, ir 
šokiai.

Antradienį, pirmą vaka
rą seimo bus išvažiavimas 
laivu, (Moonlight Sail).

Trečiadienį, antrą seimo 
vakarą įvyks didžiulis 
bankietas pagerbimui ats
tovų ir svečių gražiausia
me viešbuty Biltmore Ho- 
tel.

Ketvirtadienį, trečią ir 
paskutinį seimo vakarą į- 
vyks šaunūs 
žiausioje R. I. 
vietoje Roger 
Park Casino.

Į šias minėtas 
tuves, išskyrus pirmadie
nio vakarą, širdingai 
kviečiame visą plačią ka
talikų visuomenę, o ypač 
jaunimą, kurie būtinai tu
rėtų paremti šeimines 
programas.

Atvažiavę nesigailėsite, 
nes kaip malonu pasivaži
nėti laivu, susitikti daug 
naujų draugų iš visų A- 
merikos šalių ir užmegsti 
naujus draugiškumo ry
šius.

L. Vyčių N. A. kuopos 
būtinai turėtų organizuoti 
bus’us ar automobilius ir 
daugybę jaunimo atsiųsti 
į šeimines programas, y- 
pač paskutinį vakarą į šo
kius, į gražų Rogers Wil- 
liams park Casino.

Vietiniai Providenee’o 
lietuviai turėtų nuošir
džiai paremti mūsų jaunio 
mą. Visi ruoškimės į Pro
vidence. B.

v •

šokiai gra- 
valstijos 
Williams

pareng-

SKYRIAI:
Brighton 314 Wash.
Cambridge 4 Brattle 
Charlestown 101 Hfedford 
Dorchester 346 Talbot av.

ALG onqn-3108 
KlRklnd-6820 
CHAston-OOM
GENeva-1350

Malden 69 Pleasant MALden-6800
Worwood 269 Lenox NOR wood-0744
Roslindale 6 Corinth PAR kway-3900
Roslir.dale 6 Corinth PAR kway 4210
Roxbtry 99 Warren HIG hlnds-6450
South Boston 463 Br0adWay SOUBos-1830 
Executive Office 834 Mass. ar. HIG hlnds-1990 
Nights Sundays Holidays KEN more-8100
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Pennsylvanijos Žinios V'

Pereitą kartą kun. J. V. 
Skripkus atsakė mano 
klausimą kas link suradi
mo pašaukimo ir laimės 
gyvenime, bet nebuvo pa
žymėta kokią katalikišką 
mokyklą geriausiai pasi
skirti?

Marytė K— 
Dayton, Ohio

Tas klausimas yra per 
kietas atsakyti vienu žo
džiu, bet pagvildenus len
gvai surasi sau atsaky
mą.

Pirmas dalykas yra pa
togiausia vieta pasiskirti 
savo tautos — tai yra lie
tuvišką Akademiją, bei 
aukštesnę mokyklą, nes 
lietuviškoj, bei savojoj 
dvigubai pasinaudosi dau
giau negu svetimtautiško- 
je. Nes lietuviškoj moky
kloj (katalikiškoj) mokys 
tikėjimo, Meilės Dievo, 
Meilės artimo, prie to dar 
uždegs širdies meilę prie 
savo tautos, prie tėvynės 
Lietuvos, kas yra didžiai 
naudingas ir brangus da
lykas kiekvienam prakil
nios dvasios žmogui.

Antras dalykas, savose 
lietuviškose katalikiškose 
mokyklose būsi ant ly
gaus laipsnio su visais ki
tais mokiniais, o pas sve
timtaučius gali sakyti bū
si lygus su kitais mokeš- 
čių laipsnyje, o šiaip vi
suomet užpakaly kitų.

Trečias dalykas, turi iš
važuoti iš namų ir pasi
duoti į mokyklą visiems 
met ams (Boarding 
School). Tame yra didelė 
svarba, nes namuose bū
dama turi lankyti svetim- 
tautišką 
važinėti 
karas 
bus’ais.
daug kainuoja ir labai tus darbavimos Apveizdos 
daug brangaus laiko pra- i Kalne, ir įteikė jam dva- 
leisi, ir dar svarbesnis 
dalykas, kad bevažinėda- 
ma gausi didelių distrakci 
jų ir mokslas nesiseks. 
Prie to dar, nežiūrint, kad' 
ir gerus turi namus, bet J 
namuose daug esti truk-! 
dvmo nuo mokslo ir gaiši-j 
nimo laiko. O kuomet į-' sarik iš Mahanoy City, 
stoji į mokyklą tokią, kur. kuris taiD gi turi dukrelę 
gyveni, ten ir valgai ir Akademijoj. Pusryčiai tę- 
miegi, tai neapsakomai sėsi iki vienuoliktos va- 
daugiau pasinaudosi. Pir- ! landos. Po pusryčių stu-

mas dalykas, kad mokyk
loj yra laikas keltis, mo
kytis, valgyti, žaisti ir 
miegoti tikrai paskirtas, 
ko namuose negali pada
ryti. Kitas, mokykloj bū
dama išsilavini savo būdą, 
palieki mandagesnė, prie
lankesnė, ir išmoksi tvar
ką užlaikyti, kas gyveni
me yra brangesnis negu 
pats mokslas. Trečias da
lykas, kad būdama na
muose neturi tokio gero 
vardo nei užuojautos kain 
nuo tėvelių, taip ir kai
mynų, negu kad parva-; 
žiuoji kartą į metus.

Kadangi iš Ohios Vals
tybės yra netoli gera Ka
talikiška Mokykla: Šv. 
Pranciškaus Akademija^ 
Pittsburgh, Pa.

Todėl, Maryte, kreipkis 
sekančių antrašu: Princi
pai, St. Francis Academy, 
Mt. Providence, R. D. 9 
South Hills, Pittsburgh. 
Pa. I

PITTSBURGH, PA. I

MOKYKLOS UŽBAIGI
MO ŽINUTĖS

Birželio 15 dieną baigu
sios turėjo savo Class 
Day. Visų intencijai atlai
kytos dvejos šv. mišios: 
pirmąsias laikė kapelio
nas kun. Skripkus, o ant
rąsias kun. A. Angel, Šv. 
Onos parapijos, Castle 
Shanon, klebonas. Laike 
antrųjų šv. mišių visos 
studentės ėjo prie šv. Ko
munijos. Šaunūs pusryčiai 
buvo prirengti trečiame- 
čių studenčių. Laike pus
ryčių Studentės visos pa
eiliui linkėjo Gerb. Kape
lionui kun. Skripkui Ad 
multos annos, nes mūsų 
kapelionas apvaikščioja

mokyklą ir turi
kas rytas ir va- 
gatvekariais bei: savo penkioliktuosius ku-
Per metus gana nigystės metus, o dešim-

sišką puokštę. Kalbėjo 
Gerb. Celebrantas, duoda
mas paskutinius patari
mus baigiančioms mokyk
lą; po jo kalbėjo kun. A. 
Angel, paskui vienos stu
dentės dėdė, pasionistas 
iš Kentuckv ir ponas Ci-

5

Telefonas
Worcester, 5-4334

BROCKERT’S ALE!
Kas norite atsigerti gryno, skanaus 

lietuviško alaus, tai atėję į tavernus 
ar restoranus visuomet reikalaukite 
BROCKERT’S ALAUS, kuris tikrai jus 
patenkins.

įpilkite man

BOSTONO APIELTNKES BROCKERT’S Ir CREMO ALAUS Pardavė
jas ir Distrtbutorius CHARLES U'AYSHVTLLE, pristato alų baliams, 
restoranams ir aludėms. Saukite: Ded. 1731.

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

Dainų Švente
Rengia N. A. Lietuvių Parapijų Chorai 

Kurie Sudarys Bendrą Chorą Iš

DAINININKŲ

Liepos-July 26 d., 1936
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday escept Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Dav, Independenee Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
--------------  bv --------------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-dass matter Sept. 12, 1915 at the post offke at Boston, 

Mass. un<ler the A et of March 3, 1870
Vcceptance for mailing at special rate of postage provhled for in Section 1103 

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

Domestic yearly ...........
Foreisn yearly ............
Domestic once per vveek 
Forei"n once per vveek

366 West Broadway

.......... $4.00
.......... $5.00 
yearly $2.00 
yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ...................... S4.00
Užsieny metams  ........................ $5.00
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.00

DARBININKAS
South Boston, Mass. 

TeleDhone SOUth Boston 2680

DAINĮ! ŠVENTĖ ARTINAS
kelrodys į Palangą. Taigi 
kur susitiksime liepos 23 
dieną? —Palangoje —Dai
nų Šventėje. Tūba.

Ne\v Jersey Parapijinių 
Choru Sąjungos širdingas

PADĖKOS ŽODIS
lietuviškomis 
Lietuvių vi- 
Worcesterio, 

Norvvoodo,
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PALANGOS PARKE, 
Laivrence - Methuen, Mass.

Kalbės Mass. Gubernatorius James M. Curley.

Ši Dainų Šventė bus tikrai Istorinė. Dalyvauja 
Chorai iš So. Boston - Norwood - Cambridge - Montel- 
lo - Worcester - Lowell - Lawrence - So. Worcester - 
Athol - Nashua, N. H. - Providence, R. I.

Specialė platforma įtaisyta dainininkams. Bus 
šokiai — maudynės gražiame ežere, visokių naujany- 
bių.

Atvažiuokite ir pasisvečiuokite su visais savo 
draugais iš visos Naujos Anglijos.

Durių dovanos— $25.00;— $15.00;— $10.00. 
Įžanga 10 centų. KVIEČIA RENGĖJAI.

4
4
4 
t
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 
t 
t 
t
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4 
4
♦
4
4

t
4
4 
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 
4
4
4
4
4
4
4
4
4 
4
4
4

t 
I
» 
I
4 
»4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 
4
4
4
4
4
4
4
4

BUŠAI Iš SO. BOSTONO:

Nuo Bažnytinės svetainės, W. Fifth St., 8:30, 9:30 ir 11:30 ryte.
Nuo Parapijos svetainės • 492 E. 7th St., 9:30 ir 11:30 vai. ryte.

Bilietas i abi pusi-------------------------------------90 centai
Vaikams Į abi pusi —------------—--------- 45 centai.

’J

l Kazimierietes, 
tai nepaskūpaukime ir 
Pranciškietėms. Jos tokį 
pat garbingą Bažnyčiai ir 
Tautai darbą atlieka. Tai 
yra pasišventusiai per vi
są savo amžių, mokina lie
tuvių vaikučius: lietuvių 
kalbos, tikėjimo, ir tt.

Rodos, bus po viena bu-

dentėms buvo prirengta Samaitė (iš Šv. Jurgio pa- paremėm 
programa, laike kurios rapijos Cleveland), Rita 
buvo apdovanotas kitų C. Girgaitytė (iš Šv. Juo- 
studenčių brangiomis do- zapo par., Lowell, Mass.), 
vanėlėmis atminčiai dienų Marijona C. Butrimaitė 
praleistų jų draugijoje. 
Visos taipgi įsirašė į A- 
lumnietes.

Birželio 16 dieną, suvai
dintas juokingas veikalė
lis. Žmonių daug atsilan- i 
kė. Pralotas M. L. Krušas 
su kleriku Ambromavičiu 
ir Antanu Valančium, 
taipgi dalyvavo parengi
me.

Birželio 17 dieną, sep
tintą valandą vakare pra
sidėjo užbaigimo progra- 
ma.   u —~ ~„

no diplomas 16 studenčių, ta M. Collins, Dorothy E. 
baigusių 4 metų akademi-; Ejchel ir Darata J. Sur- 
jos kursus, o keturioms 4 vinskyte, visos is Castle remtiną išvažiavimą, 
metų komercijos kursus, i n v+'vm

Akademiją baigė šios: 
Paulina D. Lepo (iš Šv. 
Jurgio par., Philadel
phia), Pranciška R. Gri- 
galiunaitė (iš Šv. Petro ir 
Povilo par., Grand Ra- 
pids), Alena C. Kedytė (iš 
Šv. Trejybės par. Hart- 
ford, Conn.), Alena E. At- 
galainytė (iš Šv. Juozapo 
oar.,-DuBois, Pa.), Alena: 
M. Dovidaitytė (iš Šv.Į 
Juozapa par., Waterbury, 
Conn.), Marijona B. As
trauskaitė (iš Šv. Vincen
to par. Pittsburgh), Maria 
F. T. Evanauskaitė (iš Šv. 
Antano par., Detroit), 
Pranciška D. M. Girdžiau- 
skaitė (iš Šv. Juozapo par. 
Waterbury, Conn.), Ona 
Sadžiutė (iš Šv. Juozapo 
par. Mahanoy City), BJ

Marijona C. Butrimaitė 
(iš Šv. Jurgio par. Ro- 
chester, N. Y.), Ona M. 
Čiurlionytė (iš Šv. Jurgio 
par. Philadelphia), Elvera 
M. Koffler (iš Šv. Onos 
par. Castle Shannon), A- s’ą prie visų bažnyčių. Ti- 
lena M. Puišytė (iš Šv. 
Kazimiero par. St. Clair, 
Pa.), Teophila R. Metelio- 
nytė (iš Juozapo par. Du- 
Bois, Pa.), Juozepina A. 
Leonavičiūtė (iš Šv. Ka
zimiero par. Pittsburgh).

Keturių Metų Komerci- 
?Gerb? Pralotas"'išdali- >1 bai?ė šios: Ri’

kietus ir kitas informaci
jas galite iš anksto gauti 
visose klebonijose. Taipgi 
klausykite garsinimų per 
radio.

Piknikas įvyks pilnume, 
su puikia muzika įvai
riems šokiams; skaniais 
gėrimais ir gardžiais už
kandžiais. Tik nepamirš
kite atsilankyti į labai 

Se
serų Mokytojų naudai, ar- 

Tarp Svečių buvo kun. ba tikriau sakant, naudai 
Jurgutis, kun. Misius Lietuvystes palaikym u i 
(kalbėtojas), kun. Ambro- šiame krašte.
maitis. Gaila, kad nebuvo 
Gerb. Kapeliono ir kun. 
Vaišnoro; jie tuo laiku 

Į buvo išvažiavę rekolekci
joms.

Birželio 18, studentės 
pradėjo išvažinėti atosto
goms.

• v

i

Pr. Pūkas

PHILADELPHIA, PA.
REMTINAS 

IŠVAŽIAVIMAS
Liepos 26 d., t. y. pas

kutiniame sekmadienį šio 
mėnesio, įvyks didelis pik
nikas Seserų Pranciškie- 
čių naudai, p. L. Gudavi
čiaus ūkėje. Jei gausiai

Mes “Darbininko” skai
tytojai skaitėme, kad Lie
tuvoje sušaudė 3 ūkinin
kus ir 4 patalpino ilgiems 
metams į kalėjimą. Už ką 
gi juos taip skaudžiai 
baudžia? Atsakymas, kad 
jie negalėdami mokėti 
mokesnių pakėlė balsą 
prieš dabartinę valdžią. 
Aš gavau laiška iš Lietu
vos, kuriame rašo, kad ū- 
kininkai jokiu būdu nega
li užsimokėti mokesnių. 
Lietuvos tautininkai prez. 
Smetoną lygina D. L. K. 
Vytautui^- bet- .Vytautas 
savo žmonių nemaitino

Ilgai laukta diena, liepos 
26 d., mūsų Jaunuomenės 
Dainų Šventė jau arti.

Visi prisirengimo darbai 
jau beveik užbaigti. Cho
rai išlavinti, prirengti. 
Laukia tik kada bus lai
kas pakelti savo 500 balsų 
linksmomis 
dainelėmis, 
suomenė iš 
Providence’o,
Brocktono, Nashua, Law- 
rence, Boston, Cambridge. 
Lowell, Athol ir kitur ren
giasi visu smarkumu vyk
ti į Palangą paklausyti 
dainelių. Tenai ne tik iš
girs dainų, bet taipgi pasi
matys su draugais iš kitų 
kolonijų. Pasisvečiuos Pa- 
]angos gražiame parke su 
kaimynais. Bus Augštai- 
čiai, Žemaičiai, Zanavy
kai, Dzūkai, Kapsai. Ar 
ne malonu bus pasišne
kučiuoti su tais draugais 
kurių nesate matę, nuo iš 
Lietuvos atvažiavimo lai
kų.

O kur bus ta proga pa
simatyti? Nagi Palangoje 
— Dainų Šventėje.

Jaunimui bus proga šok 
ti, maudytis gražiame e- 
žere, pasivaikščioti gra
žiame parke. Senesniems 
pasėdėti pušyne, pasišne
kučiuoti, 
draugais 
gražių dainų.

Apie vertumą vykti? 
Tai jau daug kartų buvo 
atsakyta, kad taip. Je; 
mūsų Massachusetts gu
bernatorius James M 
Curley supranta Dainų 
Šventės reikšmę ir pasiža 
dėjo pats atvykti pakalbė
ti lietuviams, tai mums 
tokio klausimo nereikia 
kelti, bet visiems, liepos 
26 d. vykti į Palangą.

Kalbės ir Statė Treasu- 
rer Charles Hurley. Taigi 
žinodami, kad toki garbin
gi svečiai atvyksta, tai 
mes visi kaip vienas vyki
me į Palangą — Dainų 
Švente. O kur toii Palan
ga? Važiuokite visi i Law- 
rence - Methuen, Mass., o

v v •

susitikti su 
ir paklausyt’

N. J. Chorų Sąjunga dė
koja visiems, kurie tik 
kuomi prisidėjo prie ren
giamos Chorų Sąjungos 
Lietuvių Dienos, birželio 
21, 1936 m., Ukrainian 
Park, Linden, N. J.

Dėkoja visiems, kurie 
aukavo gražias dovanas: 
p. E. Petrikas, iš Eliza- 
beth, N. J. “meškerę”, ku
rią laimėjo už “pajų” val- 
gimą A. Sabon (svetim
tautis). Kitą dovaną au
kavo, p. J. Kralikauskas, 
iš Newark, N. J. visam 
metui laikraštį “Ameri
ką”, kurį laimėjo P. Sta- 
nionis iš Kerney, N. J. už 
maišuose bėgimą. Ir dar 
kita dovana buvo iš, Pa- 
terson, N. J., kurią dova
nojo H. Marions. “Rank- 
žiedį”, kuri laimėjo, p. O. 
Baranauskienė iš Newark, 
N. J. už greitą bulvių rin
kimą.

Tadgi visiems, o, vi
siems, kurie tik kuomi 
prisidėjo prie šio gražaus 
įaunimo darbo širdingai 
dėkų. O ypač mūsų muzi
kams vadams, chorve
džiams: p. komn. J. Žile
vičiui, muz. A. St.anišaus- 
kui, muz. P. Hodeliui, 
muz. V. Justui, kurie iš-, 
mokė chorus ir jiems va
dovavo. Visiems rengimo 
komiteto nariams ir dar
bininkams. kurie taip šau
niai ir gražiai darbavosi 
■aike pikniko. Tegyvuoja 
mūsų choru sąjunga, vi
sas lietuviškas jaunimas 
ir jų rėmėjai.

N. J. P C Sąjungos 
Valdyba.

Pirmininkas— Z. Stankus 
Raštininkas — P. MMius 
Iždininkė — P. Baniutė.

Iš LIETUVOS 
SALDAINIS!

Ką tik gavome iš Lietu-kulkomis. Vytautas my-1
Įėjo savo žmones, o p. vos skanių saldainiu. Dė- 
Smetona kulkomis ir kalė-. žutė 2 svarai — $1.10. 
jimu atsilygina savo Užsisakykite ‘Darbininke’, 
žmonėms, kurie jį iškėlė 
ir iš kurių valgo duoną. 
Gaila, kad ponai Lietuvos 
tautininkai nemato savo 
klaidų -arba matydami ne
sistengia jų atitaisvti.

K. Z.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

NATURAL - LAX - HERB TEA
Jcltru nori išvengti liga* kaip tai: viduriuose gazns, votis, galvos 

sknudėjltną, Šaltį. katarą, npendiką, įdegimą, tonsolų, rheumatis- 
mą. nervų ligas, eezemą, inkstų ligas, kepenų Ilgas, .dantų ligas ir t.t. 
Vartokite Thomsono NATŪRAI. - LAX - HERB TEA. tai yra viena 
H geriausią pnlinosavimni, iivalimui ir šntvarkimui pairusių vidurių.

Thomsono NATŪRAI, - LAX - TIERB TEA yra sutaisyta 15 12-kos 
Natūralių žolynų Ir medžių lapų, žiedų, žievių. ly «aknų, kurie turi 
visas minlrnlęs druskas ir Vitaminus, kas yra Mitinai reikalinga žino- 
gaus kūnui.

NATURAL-LAX-HERB TEA turi skanų smoką ir kvapnį. Gvaran- 
tuojnme už kiekvieną pakelį ir pasekmes. NATURAL - I.AX - HERB 
TEA pakelis prekitiojn 5Oc. Prlsiųsklte Money Order už 50c., o mes 
jums už tai pasiusime N.L.H.T. Reikalinga Agentų moterų ir vyrų, 
geras uždarbis. Rašykite lictuvISk.ii bei angliškai, aS esu Lietuvis. 
John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
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