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Lietuvos Krikšč. Darbi
ninkų S-gos organas sa-i 
vaitraštis “Darbininkas”' 
išleido savo 900-tąjį nume
rį. “Darbininkas” pradėjo1 
eiti 1919 m. lapkričio 30 d. 
Atsakomaisiais redakto-1 
riais yra pasirašę V. Ber- 
žinskas, V. Bičiūnas, adv. 
J. Katilius, P. Jočys, J. 
Kuras ir prof. Pr. Dovy
daitis, kuris ir dabar yra 
jo redaktorius. Redakcijos 
kolektyvą sudaro dr. Pr. 
Dielininkaitis, adv. J. Ka
tilius, kun. Reičiūnas ir A. 
Sakas. Šiemet “Darbinin
kas” eina pertvarkytas, 
patobulintas ir padidintas. 
“Darbininkas” yra ne tik 
seniausias Lietuvos darbi
ninkų laikraštis, bet ir ap
skritai vienas iš seniausių 
dabar einančių savaitraš
čių. I

200 M. NUO ŠV. VIN
CENTO KANONIZAVIMO

Lietuvos skaučių seserijos ir skautų brolijos vadų suvažiavimo bendras iš
kilmingas posėdis Karo Muziejuje balandžio 2 d. 1) kalba Valstybės Prezi
dentas Antanas Smetona, 2) suvažiavimo dalyviai ir 3) iškilmingas lietuvių 
Skautų Sąjungos Šefo Valstybės Prezidento Antano Smetonos išlydėjimas.
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Anglija ir Prancūzija Sudarė
I
I

«
I

I PRAMATOMAS KRŪVI-1 Londonas, Anglija -
NAS SUKILIMAS Didžioji Britanija ir Pran

cūzija, balandžio 22 d. 
priėmė naują militarę su- 

. į tartį prieš Vokietiją. Abi 
■ ■ valstybės pasižadėjo viena

Naują Militarinę Sutarti
kitą ginti, jeigu Vokietija 
vieną iš jų užpultų. Naują
ją sutartį pasirašė Angli
jos užsienių reikalų minis- 
teris Eden ir Prancūzijos 
krašto apsaugos ministe- 
ris Daladier.

i

Šių metų birželio mėn. 
16 d. sukanka 200 metu, 
kai didįjį labdarybės apaš
talą Šv. Vincentą a Paulo 
kanonizavo Poniežius Kle
mensas XII. Ta sukaktį 
tinkamai paminėti ja a- 
bar ruošiasi ne jo
paties įkurtos, bet 'daug 
ir kitu kongregaciiu. Be 
to, sukaktis bus iškilmin
gai paminėta visame kata
likiškajame pasauly.

KANADOS DARBININ
KAI LAIMĖJO KOVĄ j 

--------- i
Oshavva, Ont. — General 

Motors korporacijos dar
bininkai 2,205 balsais 
prieš 36 priėmė unijos va
dų padarytą susitarimą su 
G. M. korporacija ir nuta
rė streiką užbaigti. Pirma
dienį darbininkai grįžo 
darban. Korporacija pri
pažino automobilių darbi
ninkų unijos Oshavva lo-

I kalą, sutiko įvesti 44 vai. 
darbo savaitę, ir sutiko 
pakelti algas nuo 5c. iki 
7c. į vai. ir mokėti pusant
ros algos už viršlaikį.

Dabar prasidėjo derybos 
dėl kitų sutarties punktu. 
Darbininkus atstovauja 9 
asmenų komitetas.

GELEŽINKELIEČIŲ 
STREIKAS ATIDĖTAS

Ispanijos Sukilėliai Sustojo 
Bombardavę Madridą

Madridas, Ispanija —
Sukilėliai, kurie per 12 
dienų be sustojimo bom
bardavo Madridą, pertrau
kė bombardavimą. Visos 
Ispanijos sukilėlių karinės

SUKILĖLIAI APŠAUDĖ 
ANGLIJOS LAIVUS

SOVIETAI LAUŽO 
SUTARTI

MASKVA REMIA CIO 
SĄJŪDĮ

Levviston, Me. — Čevery- ‘ 
kų dirbtuvių darbininkų 
streikas gali baigtis krau-Į 
jo praliejimu, didesniu ne- darbininkų gerovė, bet re
gu jau yra buvęs. Valdžia ■ voIiucija Komunistai vei. 
grasina uždarymu maisto kia pagal Maskvos įsaky- 
virtuvių. Sekmadienį, bal. > mo visur bruktis ir kiršin- 
25 d miesto name kalbėjo |tį darbininkus prie kraujo 
p. Mary Donoyan Hap-; praliejimo Jeigu darbinin. 
g?o<tv_PaslzylneJus1 te^".kai laikysis vienybėje, tai 
phomscių streike Ji kars-.kovoje jiems nereikės pra. 
tai ragino darbininkus ]ieti kraują. Darbininkų 
laikytis vienybeie. Kalbe- dau a ir j pusėje lai. 
dama apie maisto virtuvių 
uždarymą pareiškė: “Aš ----------- 1-------------------------
vesiu darbininkus kraują 
pralieti, jeigu valdžia 
jiems atims maistą teismo 
įsakymu. Aš esu pasiruo
šus stoti su bile kuo čia ir 
kovoti prieš jų durtuvus”. 
Toliau ji sako: “Jeigu jie 
uždarys CIO komisariatą’ 
ir atims mums duoną. Ma
ry Hapgood kraujas bus 
pirmiausia pralietas. Jei
gu jie uždarys, tai kraujas 
bus ant ju galvų”. Tokiais 
tai žodžiais kurstė darbi
ninkus Mary Hapgood.

Lewiston ir Auburn mie
stų ir valstybės valdžios 
matyta palaiko kompanijų. sistafęs ne tik ištverti šv. Tikėjime ir Bažnyčios vie- 
pusę. Jeigu taip bus ir to- nybėje, bet ir atitaisyti, kiek galėsiu, padarytą Baž- 
liau, tai gali įvykti baisus -- - - ------
kraujo praliejimas. Val
džios turėtų tą permatyti 
ir prie to neprileisti.

Kraujo praliejimo trokš- ... _ „ .
ta komunistai, kurie labai '>kų Bažnyčios, nuo Tikrojo Kristaus mokslo ir veda į 
brukasi į CIO vadovauja- suvedžiodama žmones gyvenančius Amerikoj,
mus streikus. Darbininkai,: 
kovodami už geresnes dar
bo sąlygas ir algas, turėtų- 
kovoti rimtai ir šaltai.
Vienybėje — galybė, o ko
munistai kaip tik ir taiko
si tą darbininkų vienybę 
suskaldyti. Jiems nerūpi

Leiviston, Me. — Aukš
čiausiojo Teismo teisėjas 
Manser pranešė, kad teis
mas neuždraus CIO komi
sariatui laikyti maisto vir
tuves atdaras. Taigi dėl 
maisto virtuvių p. Hap- 
good kraujo nereikės pra
lieti.

Buvęs Nezaležninkų Vadas
Grįžo Katalikų Bažnyčion

VACLOVO VAICEKAUSKO, Jėzno parapijiečio 
VIEŠAS PAREIŠKIMAS

Grįždamas iš Amerikos Tautinės lietuvių sektos 
Kat. Bažnyčion, prieš Prel. V. Vaičiulį, kaipo Vys

kupo įgaliotinį, darau šį pareiškimą:
Šiuomi pareiškiu savo viešą apgailestavimą, kad 

esu padaręs tokį niekšišką darbą išsižadėdamas savo 
tikrojo'šv. Tikėjimo ir Rymo Katalikų Bažnyčios ir 
buvau prisidėjęs prie Bažnyčios priešų ir su jais už- 

I puldinėjau šv. Katalikų Bažnyčią ir Jos mokslą.
Dabar ne tik apgailestauju, bet grįždamas tikro- 

’ : jon Bažnyčion, kaip paklydusis sūnus tvirtai esu nu-

R.

Hendaye, Prancūzija — 
Ispanijos sukilėliai iš or- 

__ __  ~____ laivių apšaudė Anglijos 
jėgos dabar yra nukrein- Į laivus, kuriais vežė mais- 

• • - j tą į Bilbao uostą, Ispaniją.
i Bet nei vienakiaivas nenu- 
j kentėjo. Gen Franco pa- 
i reiškė griežtą 
Anglijai, kad ji 

į riniais laivais, 
, ma kitų laivus, 
vežtų kareivių ir karo gin- 

i klų, pati siunčia savo lai
vus i Ispanijos raudonųjų 

; valdžios kontroliuojamas 
į teritorijas.
i Gen. Emilio Molą, suki
lėlių armijos vadas Baskų

v •

tos į Baskų provinciją.
Ispanijos raudonųjų val

džia pavedė Madridą civi
liai tarybai, kurią sudaro 
socialistai ir komunistai ir 
kuriai vadovauja kepėjas, 
socialistas.

protestą 
savo ka- 
saugoda- 
kad neį-

nyčiai ir Tikėjimui skriaudą, savo broliams duotą pa
piktinimą.

Aš žinau, kad Amerikos Lietuvių tautinė bažny
čia yra atskala, nuklydusi nuo Tikrosios Rymo Kata-

ANGLIJA LAUŽO 
ISPANŲ BLOKADĄ

Maskva, Rusija —Sovie
tų oficiozas “Pravda” pla
čiai rašo apie Jung. Vals
tybių darbininkų sąjūdį— 
sėdėjimo streikus, CIO 1 
veikimą. “Pravda” kores
pondentas iš Jung. Valsty
bių rašo, kad komunistų 
partija J. V. remia CIO: 
veikimą, ir kad komunis-] 
tai padeda vykdyti masi-! 
nius streikus ir kad tik 
per streikus galima at
siekti pasaulinę revoliuci
ją. Be to, “Pravda” pripa-i 
žįsta, kad Maskva remia 
komunistų partiją Jung. 
Valstybėse ir toji partija 
v< 
mais.

Vadinasi, Maskvos ko
munistai, kurių rankose 
sovietų valdžia, viešai pa
sisako, kad jie remia Jung. 
Valstybių komunistinį ju
dėjimą, o tas judėjimas 
griežtai yra priešingas 
Jung. Valstybių konstitu- Į 
ei jai ir sutarčiai, kurią pa
sirašė Jung. Valstybės ir 
Sovietai. Sovietų valdžios 
vardu užsienių komisaras 
Litvinovas pasižadėjo ne-

i

Šis pareiškimas padarytas prie kun. J. Vilučio ir 
Valentino Baniulaičio. kaipo liudininkų.

Jėznas,
1937 m. vasario mėn. 2 d. (pas.) V. Vaicekauskas 

((antspaudas) Nuorašas tikras.
Nr. 614 (pas.) Kun. P. Laskauskas,

1937 m. kovo mėn. 20 d. Kaišedorių Vysk. Kurijos 
Kaišedorys. Notaras.

Bilbao, Ispanija — Pe
reitą penktadienį dar trys 
Anglijos laivai su maistu provincijoj, su savo armi- 
įplaukė į Bilbao uostą, ne- j

Unijos” ir paisydami Ispanijos suki- bao. Smarkūs mūšiais vy-
York — Geležinke-
streikas atidėtas
dienom. 1__

kompanijų i lėlių blokados.

Nevv 
liečiu 
dviem 
geležinkelių kompanijų i 
atstovai tariasi. Tarpinin
kauja Otto S. Beyer, Fede- 
ralis tarpininkas. Streikas 
atidėtas 48 valandoms.; 
Jeigu per tą laiką nesusi
tars, tai visi geležinkelių, 
raštininių darbininkai.' 
nrekiu krovėiai, ekspresų ! 
ir stočių darbininkai išeis 
į streiką.

ja žygiuoja pirmyn į Bil-

ksta Cantabrian kalnuose

Nauji Vergijos Pančiai
SEIMO ATSTOVO PREL. LAUKAIČIO 

KALBA SEIME 1937. III. 19.

Kam tas jaunimo veiklumo, energijos ir ini 
1 ciatyvos tramdymas? Žalingų valstybei susi
būrimų, kurie rausia valstybės pamatus, šis 
įstatymas nepasieks. Jie, sulindę į požemius 
varo savo pragaištingą darbą ir, deja, ne: 

i budri policijos akis dažniausiai jų nesuseka
Tad prieš ką tas įstatymas nukreiptas? Prie;

Maskvos nurody- jgg jgy^yjj V|R§|N|N_

KU AREŠTAVO RUSIJOJE

(Iš seimo stenogramų)
talpiname prel. Laukaičio, Lietuvos Seimo 
kalbą, pasakytą Seime Lietuvos draugijų 
Lietuvos valdžia, vasario 1 d., 1936 m. de-

Londonas, Anglija —
Praneša iš Maskvos, kad 
GPU (slaptoji Stalino po
licija) areštavo 300 sovie- 
tų valdžios aukštus virsi-, 
ninkus, kaipo neištikimus 
Stalino diktatūrai. Tarp 
areštuotųjų viršininkų y- 
ra ir Namų Departmento 
Policijos viršininkas Lu- 
rie, ir Finansų Depart. Po- 

remti Jung. Valstybių ko- licijos viršininkas Ostrov- 
munistų ir jų veiklos, bet sky, abu žydai.
dabar tuos pasižadėjimus Stalinas įsakė apvalyti 
laužo ir viešai remia ko- visus departmentus nuo 
munistų veiklą Amerikoje, trockistų. Taigi valymo 

Jung. Valstybių valdžia, darbas eina visu platumu, 
ypač prez. Roosevelt, jei- Kada bus galas? Išrodo, 
gu nori apsaugoti šią šalį kad Rusijos komunistų 
nuo kruvinojo komunizmo,] diktatorius Stalinas užsi
turi tuojau nutraukti vi- mojo sunaikinti pirmuo- 
sus santykis su Stalino sius komunistus revoliuci- 
valdžia. jonierius.

(Čia 
atstovo 
reikalu, 
kretu išleido įstatymą, kuriuo visas ne tautininku 
draugijas, galima sakyti, pasmaugė. Prelatas Lau
kaitis, kaipo kunigas, su p r a s d a m a s to 
Įstatymo žalingumą, ypač katalikiškoms organiza
cijoms, praeitą žiemą Įnešė Seiman su 7 atstovu ' 
parašais interpeliaciją. Prie tos progos pasakė že
miau dedama kalbą. Bet seimas be jokiu pamatuo
tų argumentu, žinoma valdžiai pataikaudamas, tą 
interpeliaciją atmetė. Iš tos kalbos pamatysite, 
Gerb. “Darbininko” Skaitytojai, koks žalingas 
Lietuvos valdžios nusistatymas katalikybės ir lie
tuvybės atžvilgiu, ir kaip sunku tenai katalikams 
organizuotai veikti. Tuščia, pilna veidmainystės 
Lietuvos valdžios argumentacija, kad kunigai Sei
me reikalingi būsią Lietuvos katalikų reikalus at
stovauti, ginti. Lietuvos “tautininkų” valdžiai kuni
gai reikalingi Seime tiktai, kad apdumti katalikiš
kajai. ypač užsieniuose gyvenančiai, visuomenei a- 
kis, kad štai netikėkit, mes katalikų nepersekioja- 
me. mes net kunigus Seime turime. Pagaliaus. ku
nigus įstatė kandidatais Seiman, kad žmonės eitų 
balsuoti fiktyviuose balsavimuose. Tačiau Seimo 
darbai vis vien aiškiai rodo Lietuvos “tautininkų” 
valdžios nepalankų nusistatymą Katalikų Bažny
čios atžvilgiu, šios prel. Laukaičio kalbos Lietuvos 
“tautininkų” valdžia laikraščiuose neleido spausdin
ti. Red.)

LAUKAITIS:
G. T. A. Vienybėje galybė. Tatai savo lai

ku buvo visos lietuvių tautos giliai suprasta

ir tuo obalsiu iškovota Lietuvos nepriklau
somybė. Tas specialus lietuviškas šūkis vie- 
nY^j galybė — be abejo ir toliau^ turi būti jaunuolius, kurie nori ne požemiuose, bet vie 

šai veikti ir lavintis kultūros bei švietime 
srityse.

Vidaus Reikalų Ministeris šiuo įstatymi 
turi beapelacinių teisių leisti ir neleisti drau 
gijoms kurtis, įkurtas varžyti, jungti, nuša 
linti draugijų vadovybę, skirti joms tvarky 
tojus ir net jas uždaryti “valstybės ar tau 
tos saugumo arba kitų valstybės ir tauto: 
reikalų sumetimais”, šitoks draugijų veiki 
mo ir jų egzistencijos pavedimas asmenine 
ir beapeliacinei Vidaus Reikalų Ministerii 
nuožiūrai įstato draugijų veikimą ir jų eg 
zistenciją į netikrą, beteisę padėtį. Kai til 
šis įstatymas buvo paskelbtas, visoje valsty 
bėję skaudžiu aidu nuaidėjo dideliausio ne 
pasitenkinimo šauksmas. Atrodo, kad vals 
tybė išjudino visa savo aparatą, išstatė kul 
kosvydžius ir armetas prieš didžiausią prie 
šą — prieš ramius piliečius, kurie nori vie 
šai dirbti kultūros darbą. Ar tai neerzini 

Kuo šis įstatymas geresnis už senąjį, sun- visuomenės? Ar tai kelia valdžios ir vyriau 
ku suvokti. Iš daugelio jo straipsnių dvelkte sybės autoritetą?
dvelkia tendencija suimti geležinėmis replė- f 1 
mis visas draugijas, varžyti, trukdyti ir slo-' pobūdžio sunkumų, nes

vykdomas, kad mūsų tauta ir valstybė išlai
kytų sau tinkamą vietą kultūringame pasau
ly. Viena iš sėkmingiausių priemonių tam 
bendram - tikslui siekti yra atskirų vienetų 
susibūrimai įvairiems reikalams visose gyve
nimo srityse. Kokį milžinišką darbą yra at
likę tie susibūrimai prieš karą, karo metu ir 
po karo, visoje platumoje nušvies tik istori
ja, bet ir mes patys tai jaučiame ir matome. 
Kad tie susibūrimai neiškryptų iš tiesaus ke
lio ir tikrai būtų naudingi, jauna Lietuvos 
valstybė pirmais savo nepriklausomybės me
tais išleido draugijų įstatymą, kuris veikia 
ir ligšiol. Tai nėra kokia tobulybė. Pasikei
tus aplinkybėms ir jame reikėjo šis tas pa
taisyti. Tuo tikslu 1936 m. vasario 1 d. buvo 
paskelbtas naujas draugijų įstatymas, kuris 
turėjo įsigalioti nuo tų metų liepos 1 d.; pa
skui jis buvo kelis kartus atidėtas ir turi įsi
galioti nuo šių metų liepos 1 dienos.

Šis įstatymas sudaro nemaža ir juridini)
i jis nesuderinama 

pinti jų veikimą. Jaunimas iki baigtų 18 me- su pagrindiniais Lietuvos valstybės įstaty 
tų net į jaunimo draugijas neįleidžiamas, Ii- mais ir net jiems prieštarauja. Lietuvos Vai 
gi baigtų 21 metų jis neturi sprendžiamo bai- stybės Konstitucijos 18§ sako: “Piliečiam 
so, į mergaičių draugijų vadovybę gali pa- laidojama draugijų ir sąjungų laisvė, jeigi 
tekti tik senmergės, baigusios 24 metus. (Tęsinys 3 pusi.)
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Šiais Metais LDS. N. A. Apskričio Metine GEGUŽINE įvyks
’ !

Birželio-June 6 d., Kęstučio Dr-jos Parke, Dedham, Mass.

vietinės žinios!
I- - - - - - - - - - - - - - - - -  ■;. - - - - - - - - - - - - į

BOSTONO LIETUVIU KOLONIJOS MASINIS 
SUSIRINKIMAS

Pirmadieni, gegužės 3 d., 7:30 vai. vakare, Šv. 
Petro parapijos salėje ant 5-tos gat. įvyks So. Bosto
no kolonijos masinis susirinkimas Lietuvių Dienos 
reikalu į kuri yra kviečiami visi veikėjai, veikėjos, 
draugijų atstovai, profesijonalai, biznieriai ir tie, ku
rie prijaučia lietuvybei, mokslui ir apšvietai. Visus 
nuoširdžiai kviečia

Fed. 3-čio Skyriaus Valdyba

k b • ,» ' * I

ti — Šimkus; b) Barcarol-i 
le — Denza — solo Valeri- i 
ja Beleskaitė.

6. a) Spinduliai — žižiū
nas — Choras.

7. a) Vienuolyno Daržas
— Vertinys — solo Anta
nina Grabioliutė ir choras.

8. a) Širdelė Moterų — 
Verdi; b) Kaip aš turėjau
— Vanagaitis — solo Juo
zas Antanėlis.

9. a) Tpruki, Tpruki — 
Vanagaitis; b) Ei, Pumpi
— Vanagaitis; c) Senos 
Bėdos — Vanagaitis. Due
tas — R. Juška ir J. An
tanėlis.

10. a) Jaunimo Mintys—i 
Liaudies; b) Tas ne bro-

I
i • ' * • •• ' '

ras, bet vaikučių susirin
ko virš 300. Buvo keli de-

■ sėtkai ir suaugusių. Sese
lės Jėzaus Nukryžiuoto 
tvarkė vaikučius. Kun. F. 
Virmauskis viešai padėko
jo už vaikams pramogą — 
K.. Šidlauskui, minėtoms 
kompanijom ir jų įstruk- 
toriams.

KATALIKO PASAULIS ĮVAIRIOS ŽINIOS
ĮSPĖJO pramoninin

KUS

didžiuotis savo patriotiz
mu ir meile link Lietuvos, 
kuri kartais nusiskundžia, 
xad jaunimas ištautęs, ne- Įjs — Vanagaitis. Choras.

Stepono Dariaus — Le
gionierių benas, kuris pir- 

_ J _ . \
gražiai atliko dalį progra
mos. Tam dėkingi esame 

Choro pirm. p. Al. Kibu- jo vadui ponui Kriaučiū- 
ris tą vakarą nusiskundė nui ir eonui Romanui, 
susirinkusiems. Mačiau ta-. Kun. Pr. Aukštikalnis, S.J.i 
me nusiskundime skaudų 
apsivylimą, kad taip ma
žai buvo žmonių paremti Bal.

i jų gražias pastangas. Juk! Pranciškus Steckis, gyv.; 
.jie praktikavo ilgas valan- 1514 Columbia Rd., su Ju-j 
'das; išsižadėjo daug kitų zefina Kuzbarska, I
i
. lietuviškomis dainomis
! pradžiugintų lietuvių šir-: lava Steckytė. 

pagirtini pastangų. įr palaikytų tautybę
i Amerikos jaunimo tarpe.

Nepaprastą džiaugsmą 
ir malonumą yra suteikęs 
mums So. Bostono, Šv. 
Petro parapijos choras, 
sekmadienio vakare, -ba
landžio 25 dienoje savo, .
Švelniomis dainelėmis ir! ™kame vakarėlyje, 
puikiai suvaidinta kome
dija.

Stebėjaus to choro rim
tomis pastangomis ir pasi- i 
šventimu. Didžiai džiau Į 
giaus jųjų artistiškai su
dainuotomis lietuviškomis 
dainelėmis. Stačiai sužavė
jo jis mūsų širdis. Tai tik
ras menas ir prityrusio 
artisto - vado Rapolo Juš
kos i 
vaisiai.

Lietuva yra dainų šalis. 
Lietuviai savo dainomis 
moka išreikšti savo giliau
sius jausmus. Švelnus dai
navimas ir muzika sušvel
nina žmogaus jausmus ir 
iššaukia iš širdies gelmių 
visa kas gera ir kilnu. ■ • ■ v

Tačiau, kaip gaila, kad 
daugiau mūsų žmonelių 
nedalyvavo toje nepapras
toje dainų puotoje. Liūd
nas ženklas, ištikrųjų, kad 
senoji karta, kuri moka

mokėjo tinkamai įvertinti 
to jaunimo pastangų ir 
paremti jų darbus savo sykį viešai pasirodė
dalyvavimu grynai lietu-

I
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Ispanija — Jėzuitų kole
gijos čionai kasmet aprū
pindavo 172,000 neturtin
gų ir pavargėlių. Madride 
Jėzuitų mokyklose moki
nosi 13,000 mokinių. Visos 
vienuolių įstaigos buvo 
pripažintos aukščiausios 
rūšies. Dabar mažai kas iš 
tų beliko tose vietose, kurį 
raudonieji viešpatauja.

• ’V » » »• į i ' *

Brooklyn — “Brooklyn 
Tablet” tilpo paveikslas 
lietuvio Alberto Čižausko, 
laimėjusio pirmą vietą 
Kat. Aukšt. mokyklų kon
kurse. Jis parašė gražiau
sią straipsnį: “Kodėl tu- 

. retume skaityti ‘Brooklyn 
Tablet’, diecezijos organą 
anglų kalboje.

Amsterdam — šį mėnesį 
Fuldoje įvyks nepaprastas 
visos Vokietijos hierar
chijos susirinkimas aptar
ti svarbius Bažnyčios rei
kalus, ypač dabar paskel
bus Šv. Tėvo encikliką.

Ogdensburg, N. Y. — 
Šios diecezijos Vyskupas 
J. E. Juozapas H. Conroy, 
labai įtikinančiai įrodė 

j spaudos svarbumą. Kartą ’ 
tos diecezijos katalikai

> rinkti jam 
i piniginę auką, jo Sidabri
nio Vyskupystės Jubilie-į 
jaus proga. Pradžioje lei
dimo nedavė, bet galutinai 
sutiko su ta sąlyga, kad 

į visos aukos būtų skiria
mos diecezijos laikraščio; 
įsteigimui. “Man nebūtųi 

■ į didesnio džiaugsmo šiame 
•; Jubiliejuje, kaip kad ma- 
• ryti išpildytą mano troški

mą ir Jūsų — diecezijos 
laikraščio”, jis sakė.

St. Louis — Švč. Trejy-i International News Serci- 
bės bažnyčioje 800 nariii ce korespondentas prane- 
Šv. Vincento Pauliečio dr- ša, kad gen. Franco, suki- 
jos priėmė Šv. Komuniją, lėlių vado apskaitliavimu, 
Arkivyskupas J. J. Glen- Ispanijos civiliame kare i- 
non dalyvavo ir pasakė ki šiol žuvo 485,000 žmo- 
pamokslėlį, iškeldamas jų nių. 
pasišventimą. Bertaininis ----
raportas parodo, kad Vin- 
centiečiai leido 41,000 ne- įai verti skaitytoji; paramos, 
turtingųjų šelpimui.

New "Žork — J. E. Kar
dinolas Hayes savo gany
tojiškame laiške, kuris 
buvo skaitomas jo arkidie- 
cezijos 371 bažnyčioje, 
griežtai pasmerkė komu-į 
nizmą. Jo Ekscelencija 
karštai ragina atgaivinti 
krikščionišką dvasią.

Stad. A. J. J.

I 
)

Bal. 16 d., mirė Boston 
Sanatoriume, 15 mėnesių 
sirgęs, Bernardas Palubin
skas, 56 metų, gyv. 177 H. 
St. Paėjo iš Daugų para
pijos. Amerikoje pragyve
no 23 metus. Paliko moterį 
Antaniną (Subačiutę) ir 
dukterį Oną. Iškilmingai 
tapo palaidotas bal. 19 d., 
9 vai. ryte, iš šv. Petro 
bažnyčios, Šv. Mykolo ka
puose.

v
Sudbury, Kanada —

Kun. J. J. O’Leary, Kris
taus Karaliaus bažnyčios 
klebonas, griežtai įspėjo 
Katalikus pramonininkus, 
kad jie dabar darbininkų 
pakeltomis algomis nesi- 
pelnytų.

“Jeigu jūs Katalikai ma
note pasipelnyti iš darbi
ninkų didesnių algų, atsi
minkite, kad Jūs laužote 
septintąjį įsakymą. Nes 
Jūs vagiate, tai darydami. 
Jeigu kiti taip daro tai ne
reiškia, kad ir Jums tai 
leidžiama daryti. Jau atėjo 
laikas, kad Jūs rimtesnie
ji vyrai šitą vietą apvaly
tumėte — tokius sukčius 
pravarytumėte. Susiorga
nizuokite ir pareikalauki
te valdžios tuo dalyku rū
pintis.”

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

- ***-

z

L St. LIQUOR STORE ¥ 
Parduodam geriausius įvai- y 
rip rūšių TONIKĄ, DEG- X 

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ. Ų 
Visokiose įtalpose: Bonkoms, A 

Gorčiais ir Bačkomis. Visy U. Ų 
S. firmų ir užsienio, pasirinki- S 
mas didžiausias ir įvairiausias. A 
POKLLIAMS, VESTUV E M S, Jį 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA- X 
LIAMS. Specialiai kainos su- (I 
mažinamos. Pristatom greitai ir 3 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki A 
11 vak. U

Pašaukit SOU-th Boston 4147 X 
Pas J. STRIGUNĄ Ų 

195 L ST., SO. BOSTON, MASS. ?

PLAUKŲ SLINKIMAS
LANKĖSI

Pirmadienį, balandžio 26 
d. “Darbininko” redakcijoj 
lankėsi mįsijonierius kun. 
K. Juozaitis, lydimas LDS 
Centro Vice - Pirmininko 
kun. P. Juro. Kun. Juozai
tis dabar skelbia šv. misi
jas Lavvrence Nekalto Pra
sidėjimo airių parapijos 
bažnyčioje, kur susirenka 
nemažai ir lietuvių jauni
mo pajiklasyti iškalbingo 
pamokslininko pamokslų.!

Tą pačią dieną lankėsi 
misijonierius kun. P. Auk
štikalnis, S.J., kuris po li
gos ilsisi.

APLANKĖ UOŠVĮ
Šiomis dienomis iš Wa- 

; shington, D. C. orlaiviu 
buvo atvykęs J. V. orlai- 
vyno mechanikas, p. Ta
rnas Lyons ir aplankė uoš- 

! vį, p. Vincą Kohanską, gy
venantį Dorchester, kuris 
Verbų Sekmadienio ryte 
tapo automobiliu sužeis
tas, einant į Broadway tu- 

! nnel. Tarnas Lyons ryto
jaus dieną orlaiviu grįžo į 
Washington.

ŠLIUBAS
25 d., apsivedė

• t
LENKIJA UŽDARĖ ŽY 

DŲ LAIKRAŠČIUS

i

gyv. 
užsiėmimų, tam, kad savo 252 W. 3rd St. Liudijo Mi

kas Vinevičius ir Stanis-

KRIKŠTAS
Bal. 25 d., tapo pakrikš-

I...... ........................... .....<......    E
Tel. So. Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS Į

DR. M. V. CASPER Į
Arti MunicipaI Bailding i 

525 E. Broadway, S. Boston Į
Ofiso Valandos į

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 ik) i 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
sas uždarytas subatos vakarais ir j 
nedeidieniais, taipgi seredomis nuo| 

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

I

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 Iki 9 1. vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų.

Tačiau, kas svarbu, ne
žiūrint jųjų apsivylimo, jie tyta dukrelė Aleksandro— 
nenuleido rankų, bet kuo- Anastazijos (Stakauskai-1 
puikiausiai 
programą 
kultūringai publikai.

Taigi, reikia visiems su-! Adomaitis, 
šiprasti ateityje. Mes tu
rėtumėm būti dėkingi mū
sų gabiam chorui, kuris 
sekmadieniais savo gies
mėmis sužadina mūsų šir
dyse pamaldumą ir Dievo 
meilę.

Štai to vakaro progra
ma:

Komedija: “Žydas Bač-. 
koj”. Vaidino: Marė —Ma
rija Sinkevičiūtė; Marty
nas— Jonas Pešinas; Juo-! tų, K. Šidlausko rūpesčiu.,! 
zas — Inžinierius Stasys Hood ir Neapolitan kom- 
Beleskas; Šliomkė — Pet- panijos rodė vaikučiams, 
ras Rakauskas; Lekus — kalbamus paveikslus ir 
Jonas Taruška.

Dainų Programa —
1. a) Jaunimo Daina 

žižiūnas; b) Lopšinė 
Naujalis — Choras.

2. a) Motuš, Motuše 
Liaudies; b) Kaip gi gra
žus — Liaudies — Mergi
nų Choras.

3. a) Jonas Milius —Ver
tinys; b) Jūrų Varpai — 
Vertinys— solo Albinas 
Jodaitis.

4. a) Burtai — Naujalis; 
b) Tu ir Aš — Vanaigaitis 
— Dvigubas Kvartetas.

5. a) Sunku man gyven-

atliko savo lės) Armonų vardais Juli-Į 
susirinkusiai ja Natalija. Kūmai buvo 

Adelė Stakauskienė ir Pr.

MIRĖ
Bal. 26 d., mirė Vincen-

■ tas Trinka savo namuose.
4 Bay St., Dorchester. Jis 
ilgai ir sunkiai sirgo. Bus 
laidojamas bal. 28 d., 9 va
landą ryte iš šv. Petro ba
žnyčios.

VAIKAMS PRAMOGA
Bal. 22 d., 4 vai. po pie-

X.* 11 t'
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LANKĖSI J. VALAITIS
Šiomis dienomis pas p. 

Naujokaičius, gyv. So. 
Bostone lankėsi p. J. Va
laitis iš Brooklyn, N. Y., 
lietuviškų radio progra
mų vedėjas.

dalino šaltakošės. Pir
miausiai rodė apie pieno;

— išdirbystę, pradedant nuo 
ganyklų baigiantis pieno 
išvež iojimu kostumie-, 
riams. Po to, rodė vai- IŠ LIETUVOS SALDAl
kams mėgiamas komedi-i NIAI
jas. Baigiant parodė šalta
košės (Ice Cream) išdir
bystę nuo pat uogų ir kitų 
reikalingų tam produktų 
auginimo.

Paveikslai buvo labai į- 
domūs ir pamokinanti a- 
pie tas dvi taip paprastas 
išdirbystes.

i Nors buvo lietingas o-

■\ 1 •
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Ką tik gavome iš Lietu
vos šviežių “TILKOS” vai
sinių saldainių, kurios yra 
labai skanios ir visų mė
giamos. Parsiduoda sva
ras po 55c.‘Jų galite gauti 
“Darbininke”, 366. Wešt 
Broadway, Boston,
Mass.

Varšuva, Lenkija — Ba
landžio 26 d. — Lenkijos 
policijos komend a n t a s i 
konfiskavo visus žydu lai
kraščius Varšuvoje už tai, 
kad jie įtalpino straipsni 
apie B’Nai Britn žydų va
dų areštus ir konfiskavi
mus Vokietijoje. Policijaį 
aiškina, kad ji turėjo im
tis žygių prieš žydų spau- i 
dą, nes ji išėjo prieš kai
myninę valstybę.

Slinkimas, Plaiska- 
nos ir Niežtėjimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vacum Process, 
Electric Vibrassage 

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas.

Dr,Grady,327BTZX.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

V. 1 - .

GRABORIAI

ISPANIJOS CIVILIAME 
KARE ŽUVO 485,000 

ŽMONIŲ

Salamanaca, Ispanija

•

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik-

Visi skelbki t ės “Darbininke”.

I

I

SUNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS EB 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

1113 Ames St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 390

Į Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. Columbia 2537

|

JOSEPH W. CASPER
(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

A

>. r«. m.

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Funeral Home ir Res.

564 East Broadway 
So. Boston, Mass.

NOTARY PUBLIC

Patikėtinas hnimentas.
palengvina gėlimus ir
skausmus nuo istampj

PAIN-EXPELLER
i vaisbazenklis Inkras

žinomas vaistinėse

mu ir išsinarinimu

r -

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PAIEšKAU patyrusio karper.-i 

terio ir vieno penterio. Atlygini- 
jmas geras — pagal gabumo. At-| 
j sišaukite: Paul Yonkers, 374 Sil
ver St., So. Boston. Tel. SOUth į 
Boston 0822. (23-27) į

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Mass.

- u W .
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Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D 
(REPŠYS)

LIETUVI8 GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq.

Cambridge, Mass.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Eoston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 Iki 12 v. dienų. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliom is nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutarti)
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Cunard Line milžiniškas laivas “BĖRENGARIA”. 
Šiuo milžinišku laivu “Darbininko” ekskursija išplauks 
iš New Yorko birželio 19 d. Kurie norite vykti į Lietuvą, 
nelaukite ilgai, užsisakykite vietas tuojau, nęs nedaug 
laiko beliko prirengimui reikalingų kelionei dokumentų.

Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštus gėrimus (Tonie). 
Pristatome į krautuves, piknikus, balius ir į visokius parengi
mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonico su ženklu ant 
leibelio BERKSHIRE BEVERAGES. Taipgi tarime ir Alaus 
Agentūrą. Reikale kreipkitės

CAMBRIDGE BOTTLING CO. INO.
Cambridge, Mass.

Tel. TROwbridge 8374

!
1 4—6 Berkshire St.,

... _.......... ...i 1 Savininkai: Jonas Malinauskas, Jokūbas Pnzinas, Juozapas F. SmUyys.

IŠSIRENDAVOJA 6 kamb. fia
las. Visi moderniški įrengimai, | 
stirnų apšildomas. Atsišaukite: I 
385 W. 4th St. So. Boston. Kiau-
• T . * ė' » . •

skite ant 3-čių latrą.
(23-27-39)

Auto Painting & Duco 
Spraying Repairing 

TEL. 2469-M
66 Victoria St,

_XA_ • • į •""*» *?• ♦ ■* - *

W. Sommerville, Mass.
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SEIMO ATSTOVO PREL. LAUKAIČIO 
KALBA SEIME 1937. III. 19.

(Pradžia 1 pusi.)
jų tikslai ir vykdomosios priemonės nėra 
priešingos baudžiamiesiems įstatymams”.

Pagaliau šio įstatymo, pilno nereikalingų) 
varžymų, trukdymų ir apsunkinimų, vykdy-| 
mas jau antri metai atidedamas, aiškiai ro
do, kad jis nėra gyvenimo iššauktas. Jo vyk
dymas neatneš nieko gera, nes tai bus nauji 
vergijos pančiai, kuriais laisva lietuvių tau-: 
ta lauks pirmos progos nusikratyti.

II.
Draugijų įstatymo keitimo projektui yra 

paimtas draugijų įstatymas, apie kuri tik ką 
esu kalbėjęs. Jame išleisti ir pakeisti tie 
straipsniai, kurie be tikslo, be reikalo varžo' 
ar trukdo draugijų veikimą, kurie duoda Vi-j 
daus Reikalų Ministeriui beapeliacinių teisių: 
ir palieka jo nuožiūrai draugijų veikimą ir 
likimą. Įvedami ir nauji straipsniai, kurie ap
saugoja piliečių teises nuo neteisėto admi
nistracijos veikimo. Vedamoji projekto min
tis — apsaugoti esamąją valstybės santvar
ką, laikyti tinkamoje aukštumoje valdžios ir 
vyriausybės prestižą ir nesusipratimų spren
dimą tarp draugijų ir Vidaus Reikalų Minis
terio, teisėtumo atžvilgiu, pavesti Aukščiau
siajam Tribunolui. — Draugijų veikla pa-i 
remta įstatymais, savaime tat atpuola leidi-į 
mų sistema, susieta su administracijos orga-j 
nu nuožiūra. Ju pareiga yra vien prižiūrėti; 
ir sekti, kad būtu laikomasi istatvmu. Jei-' 
gu įstatymams nusika’stoma. draugija užda
roma. Štai kaip atrodo pakeistieji straips
niai :

LAUKAITIS. G. T. A. Ponas Vidaus Rei- sucentralizuota visų draugijų priežiūra, kad 
kalų Ministeris teikėsi pasakyti, kad šiame tuo reikalu būtų vienas prieš ministerį atsa- 
projekte viskas nerealu, neaišku, kad jame kingas asmuo, tam ir siūloma įvesti registro 
viskas supainiota, kad nesą jokio principo, | vedėją, kurį skiria ne kas kitas kaip ministe

ris. Šitam asmeniui p. Ministeris galės staty
ti savo reikalavimus, galės pasakyti “pra- 
nešdinėk man viską...” Čia pats Vid. Reik. 
Ministeris nustatys registro vedėjo teises. 
Jis bus atsakingas p. Ministeriui kaip kad 
bet kuris departmento direktorius ar valdi
ninkas.

Ponas Ministeris nemato orojekte jokio 
principo, jokios sistemos. Gaila, kad jų ne
norėta įžiūrėti. Princinas aiškus: ne adminis
tracijos organu nuožiūra, ne beapeliacinė 
Vid. Reik. Ministerio teisė, bet įstatymai ir 
teisėtumas, kad Diliečiai nebūtų kokie ver
gai ar pastumdėliai. Pagrindinė mintis — ne 
leidimu sistema, bet istatvmu tvarkos ke
lias. Čia atouola teisės, kurias ministeriui 
duoda 1936 m. įstatymas, atpuola kiekviena
me žingsny ministerio sutikimas ar leidimas.

Ponas Ministeris įrodinėjo, kad draugijai 
steigti reikia 12 steigėju. Aš esu nurodęs 
pavyzdi, kad kartais atsitiktinam kokiam 
reikalui geriau turėti mažesnis kolektyvas. 
Ir nriežodis sako: tres faciunt collegium. 
Kodėl turėtų būti steigėju 12, o ne 10 ar 15?

Vizų Mokesčių Panaikinimas

...........................................................
G. T. A. Kitu, mažesnės reikšmės, pake’-j 

t imu nė neminėsiu. Jei reikės, iie bus svars-i 
tomi komisijoj. Prašau šį projektą pripažin-' 
t i svarstytinu.

PIRMININKAS. Žodį turi tautos atstovas 
Čaplikas.

jokios sistemos. Aš esu iškėlęs kelis principi- ’ 
nius dalykus, bet p. Ministeris nekreipė į 
juos dėmesio, praėjo pro juos tylomis, savo
tiškai aiškindamas pakeistuosius straips
nius, iškreipė jų mintį, kaltino draugijas iš
pūstais nusikaltimais ir įrodinėjo, kad pro- 
jektuojamasai draugijų įstatymas pavojin
gesnis valstybės saugumui ir gerovei už 1919 
metų draugijų įstatymą.

Be abejo, valstybės saugumas ir gerovė 
turi visiems rūpėti, bet tik tuomet valstybė 
bus saugi ir kils jos gerovė, kada lietuvių 
tauta bus laisva ir tvirta, kada bus ne ver
gų tauta, bet laisva ir organizuota. Visiems 
yra gerai žinoma, kokį milžinišką darbą y- 
ra nudirbusios draugijos prieš karą, karo 
metu ir po karo. Jei pasitaikė kada atskirų 
asmenų nusikaltimų, tai kur jų nėra? Jų ne
mažiau matome ir valstybės globojamose or
ganizacijose. Čia apie tai kalbėti netenka. 
Aš noriu iškelti tik tą nenormalumą, kuris 
gresia lietuvių tautai, įsigaliojus 1936 m. 
draugijų įstatymui. Draugijų likimas pareis 
nuo vietos policijos. Apie draugijų steigėjus,1 
apie ju ištikimybę nuovados viršininkas re- kam reikalingas toks didelis steigėjų skai- 
partuos apskrities viršininkui, apskrities čius. vis tik p. Ministeris neitikina. 
viršininkas Vid. Reik. Ministeriui, o Vid.! Dėl jaunimo amžiaus aš esu pabrėžęs 
Reikalu Ministeris tvirtins taip, kaip jau šiuos dalykus: be mažiausio reikalo ligi baig- 
nranešta. Vietos policijos nuomonė bus pri- tu 24 metu jaunuoliai neįleidžiami i draugi- 
dengta ministerio vardu. Nuo jos nėra ane- iu vadovybę, ligi baigtų 21 met. neduodama 
liacijos. Pasakyta ir baigta. Tuo tarpu Lie-j j’ems sprendžiamo balso net jaunimo drau- 
t.uvos Valstybės Konstitucijos 186 sako: “Pi-j ^iioj ir ligi 18 metu paaugliai ir vaikai pa
liečiams laidojama draugijų ir sąjungų lais-! liekami be jokiu organizacijų. Jaunimas ta« 
vė. jeigu iu tikslai ir vykdomos priemonės: tautos viltis, tautos ateitis. Iš mažens reikia 
nėra priešingos baudžiamiems įstatymams”.^ 
Aišku ir be komentarų.

Poras Ministeris savo kalboj, liesdamas 
projektą, taip visus dalykus supainiojo, tain 
iškreipė atskirų straipsniu mintį, kad iš pro
jekto padarė karikatūra. Tarp ko kito jis nu
siskundė, kam i 4 str. įvestas registro vedė
jas. Čia nasipvlė ivairių įtarinėiimu ir spė
liojimu: šis napildvmas esąs įvestas tam 
kad draugios būt” atitrauktos nuo Vid. 
Reik Ministerio priežiūros, kad joms leng
viau būtu dirbti valstybei ”raCTaistintas dar
bas. O čia paprasčiausias dalykas. Kad būtų

v •

“Pi-i p’iioį ir ligi 18 metu paaugliai ir vaikai na-

žadinti jo energiią, veiklumą ir iniciatvva. 
Geriausia tam priemonė įpratinti jį i organi
zacini darba. Juk dabar iš kaimo iaunimo. 
kurs nesideda i draugijas, nesuko draugii” 
susirinkimu, dažnai išauga peštukai, kurie 
lanko tik vakaruškas, skaldo vieni kitiems 
'rnb^as arba badosi peiliais. Nėra kas įuos 
šviečia, lavina, sudraudžia. Pono ministerio 

‘’roiim^rtaciia. kad draugijos esą nėr rim
tas dalvkas. kad jaunimas dar tam neori - 
brendęs, ksd i draugijas gaH dėtis tik rimti 

v'monės, nieko neitikins Kodėl jaunuolis.
(Tęsinys 4 pusi.)

(Lietuvos Pasiuntinybės 
Žinios)

WASHINGTON, D. C.— 
1937 m. Balandžio 19 d.

Lietuvos ir Amerikos 
Vyriausybes susitarė sa- 
vytarpiai nuo š. m. gegu
žės 1 d. panaikinti vizų 
mokesnius. Jokio mokes
nio už prašymus (aplika
cijas) vizai gauti taipgi 
nebebus imama. Susitari
mas dėl vizų mokesnio pa
naikinimo šiomis dienomis 
tapo pasirašytas Washin- 
gtone per P. žadeikj, Lie
tuvos Įgaliotą Ministerį, ir 
Gerbiamą Cordell Hull Se- 
cretary of Statė.

Tatai reiškia, kad pa

X •

Juokinga, Ar Ne?

ĮVAIRIOS ŽINIOS
LIETUVIO PARODA 

SARDINIJOJ

’ie pradėjo eiti naujas ka
taliku laikraštis “Tak”, 
kurį įkūrė žinomas čeku 
filosofas, konvertitas R. T. 

gimė į Maly. Laikraščio idėja — 
i su socializmu ir

TILŽE t

. kad Ranpaportas

.Kaune 1899 metais. 12 me- kovoti
tų amžiaus jis su savo tė- komunizmu. Pirmasis nu

meris kairiųjų tarpe su- 
i kėlė tikrą protesto audrą.
I

Sardinijos laikraščiai ,vais išvyko į Ameriką, kur 
plačiai rašo apie Cagliari (atliko savo pirmas tapy- 
mieste lietuvių tapytojo bos studijas. Po to jis grį- 
Alberto Rappaporto su- žo į Europą, kur studijavo 
rengtą parodą. Laikraš- Dresdene, Paryžiuje ir tt. 
čiai apie parodoje išstaty- Laikraščiai mini ir Lietu- 
tus kūrinius labai palan- vą vaizduojančius paveik- 
kiai atsiliepia ir deda kai 
kurių kūrinių atvaizdus.

Iš Sardinijos ir Romos 
laikraščių duodamų meni
ninko biografijų matyti,

sius.

KATALIKŲ SPAUDA 
ČEKOSLOVAKIJOJE

Neseniai Čekoslovakijo-

Kiek stipri katalikų 
: spauda Olandijoje, galima 
spręsti nors ir iš to, kad 
jos tiražas siekia daugiau, 
kaip 200.000 egz.

i
i

I

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

tus. kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję Į bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadvvay

Sirijoje katalikai turi 
didelį laikraštį “Al-Ba- 
chir”. Šis laikraštis eina 
jau 66 metai. Ligi šiol jis 
išeidavo keturis kartus 
per savaitę. Nuo šių metų 

i jis jau eina kasdieną ir 
sausiai iliustruojamas. 
J jaikraštis spausdinamas 
Beimtos katalikų spaus
tuvėje. Jame nagrinėjami 
religijos, mokslo, meno, 
kultūros, socialiniai ir e- 
konominiai klausimai.

Nubaudė Lietuvos Pilietę
Marcelė Daugševičiūtė 

vieną naktį dar per užšą- 
lusį Nemuną, neturėdama 
paso, nuėjo į Tilže šio to 
nusipirkti. Be 
atsinešė dar ir 6 markes 
60 pfenigų vokiškų pini
gų. Nors Daugševičiūtė 
sakėsi nežinojusi, kad pi
nigų įgabenimas į Vokie
tiją yra uždraustas, bet ją 
vis tiek nubaudė 6 savai
tėm kalėjimo ir 30 markių 
pinigine bauda.

KAR. TEISMAS NUBAU
DĖ ŠAKIU APSKR. 

ūkininkus

10.000 DARBININKŲ 
TIES KLAIPĖDOS 

PLENTĄ

“---------------------- -

Kaunas, Bai. 2 d. naktį 
apie 11 vai. buvo paskelb
tas sprendimas šakių aps- 

1 krities ūkininkų byloje. 
20 litu ji.pr. Kuprišauskas nubaus

tas 2,5 mt. s. d. kai., ta
čiau jam įskaitytas 9 mėn. 
atsėdėtas laikas, tai dar li
ko sėdėti 1 metai ir 9 mėn. 
Jam pritaikyta B. S. 28— 
29 ir 30 §. K. Strimaitis, 
J. Patašius, J. Balsys ir P. 
Murauskas nubausti po 8 
mėn. paor. kai., bet Iškai
čius atsėdėta laiką, paleis
ti. Pr. Kluodas nubaustas 

i 1 mt. papr. kai. lygtinai.
Astrauskas išteisintas 

I Teismo išlaidos uždėtos vi
siems nuteistiesiems soli-

•>

PERKINS SQ.
CASH MARKET

Povilas Baltrušiūnas, sav.
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120

čios vizos nėra panaikina
mos ir kiekvienas keleivis, 
Amerikos pilietis, vykda
mas į Lietuvą turės kaip 
ir pirmiau gauti U. S. pa
sui iš Lietuvos Generali
nio Konsulato, 46 Fifth A- 
ve., New York, arba iš 
Lietuvos Konsulato, 100 
E. Bellevue Place, Chica
go, III. lietuvišką vizą 
(leidimą), — tik už tas 
vizas nieko jau neberei
kės mokėti, kada pirmiau 
reikėdavo mokėti tai pen
ki, tai dešimts dolerių.

Yra manoma, kad vizų 
mokesnio panaikinimas 
bus visuomenės palankiai 
sutiktas ir paskatins abie
jų kraštų turizmą. Šis su
sitarimas betgi neliečia i- 
migrantus, o tik turistus 
arba laikinai atsilankan
čius svečius.

Turizmo (svečiavimosi) 
reikalas, ypač Lietuvai, 
vis darosi svarbesnis ir 
svarbesnis: Lietuva turi 
puikų pajūrį ir tokias jau
kias vasarvietes, kaip Pa
langą ir Klaipėdos Krašto 
rezortus. Su turizmo malo
numais paprastai jungia
mas ir koks nors biznis. 
Dažnai tenka išgirsti A- 
merikos lietuvių nusiskun
dimą: “čionai per krizį vos 
gala negavau, o Lietuvoje 
būčiau galėjęs dvarą nusi
pirkti”. Jei ne dvarą, tai 
bent gerą ūkį galima nusi- 
nirkti ir dabar Lietuvoje. 
Gražus Lietuvos pajūris 
nuo Šventosios žveiu uosto 
iki Nidos turi įvairiu ga
limybių nevien sveikatos 
bet ir biznio atžvilgiu. Ne
mokamos vizos tegul pa
skatina praleisti vasaros 
atostogas Lietuvoje visus 
tuos. kurie dėl menkų 
priežasčių vis atidėlioja 
savo senosios tėvynės ap
lankymą bei joje apsigyve
nimą, prisidedant tenai 
prie naudingo darbo.

— New Yorko Ortodon- 
tistų draugija šitaip pa
taria atpratinti kūdikius 
nuo nykščio čiulpimo: 1. 
du kart per dieną palaiky
ti kūdikį prieš veidrodį; 
2. paliepti tenai čiulpti 
nykštį. Lengva, ar ne?
— Pranas D. įėjo į krau

tuvę, pamatė gražų laikro
dį, pasiėmė su savimi ir 
pradėjo eiti laukan. Staiga 
suskamba laikrodis ir ne
laimingasis turi aiškintis. 
Blogai pasirinko, ar ne?
— Massachusetts Valsty

bės atstovai rimtai ap
svarstę priėmė biliu drau
džiantį elektros ir gazo 
kompanijoms imti mokes
ti už “meters”. Valstybės 
Senatas atmetė, nes Šen. 
Goodwin pranešė, kad tokį 
pat bilių pereitais metais 
jau yra priėmę.
— Rapolas B. tapytojas 

ir šoferis štai kain ieško
jo darbo: “Klausykite — 
aš esu tinginys, nekenčiu 
darbo; nesu perdaug tei
singas; reikalauju darbo 
su trumpomis valandomis 
ir tinkamu užmokesniu. 
Nenoriu dirbti, bet esu 
verčiamas”. Jam pasiūly
ta buvo 17 vietų. Taip ir 
man reikia pabandyti, ar 
ne?
— Redaktorius San Jose, 

Kalif. pasiuntė reporterį 
aprašyti policininkų ir 
gaisrininkų kvotimus. No
rėdamas juos gyvai apra
šyti, reporteris pats kvoti
muose dalyvavo. Jis gavo didintu tavo protą, — at- 
antrą vietą policijos kvo- i akė užklaustas.
. • I v • • ___• I

I

JUOKELIAI
I

Laisvamanis jaunuolis 
susitikęs savo tikintį 
draugą ir norėdamas jį 
pašiepti sako:
— Ir sakyk, Petrai, kodėl 

taip susilenkęs bažnyčioj 
dūsavai, kaip kokia davat
ka?
— Prašiau Dievo, kad pa-

timuose, o trečią gaisri
ninkų. Abu darbai dau
giau apmokami kaip re
porterio darbas, bet jis ne
ėmė jų. Ir tu taip darytu
mei, ar ne?
— Antanas D. užsidėjęs 

nėrikų rūbais nusileido į į 
jūrą apžiūrėti vandeninki 
dūdų. Pareiškė, kad jis sė
dės jūros dugne iki pakels

Kaunas —Netrukus pra-JL Į J _ _ • • <

si dės intensyvūs Žemaičių aanai. 
plento darbai. 56 km. ruo-i
že Bebtai — Kryžkalnis TUOJ PRASIDĖS KAIMŲ 
tuoj bus pradėta pilti ak-j SKIRSTYMO DARBAI 
mens skalda. Nuo Kryž- Kaunas — Šiemet žemė- 
kalnio ligi Gargždų darys Ivarkos darbai prasidėjo 
pylimus ir tiltus. Šiuos balandžio 15 d. Numato- 
v»susdyb,US • <?lrbs aple ma išskirstyti 760 kaimų, 
10ZW0 darbininkų. | bendro ploto 151.087 ha

SKIRSTYMO DARBAI

Kaunas — šiemet žeme-

Kai Sumodernėjo...
Moderniška panelė klau

sia kitą panelę:
— Kas yra moters gro

žis?
— Sielos grožis — atsako 

klausiamoji.
— Tpfu, kokia tu atsili- 

kėlė, — aiškina moderniš-
VĖL KONFLIKTAS SO

VIETŲ RUSIJOJE?

“Neus Wien. Joum.” ra
šo, kad politbiuro bendra
darbis žymus komunistas 
ždanovas CIKo plenumo 
posėdy pasakęs kalbą, ku
rioj pareiškęs, kad vidaus 
politika turinti būti kei- 

i čiama iš pagrindų, nes ko
munistų partija tokia, ko- 

į kia ji dabar yra, masių 
* reikalavimų nepatenki
nanti. Esą įvairiose SSSR 
teritorijos vietose nuolat 
vyksta neramumai, gyven- 

arsa,™ uoo j tojų bruzdėjimai. Ždano-
7 ninfleM st., so. Boston | vas pasiūlęs CIKui pada- 

ryti generalinį partijos va
lymą ir pašalinti “senąjj 
elementą”, kad tuo būdu 
būtų įgalintos dirbti jau
nos jėgos.

Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiemr 

parengimams.
I

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS SV JONO EV. BL. PAŠALPINf 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

PirmininkA — Eva MarkslenA,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona JanklenA,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. I'rot._RaAt. Jonas Glineekis,
I’rot. RaSt. — Bronė CunienA,

29 Gonld St., VV. Rozhnry, Mass.
Tel. PAR 1864-W.

Fln. RaSt — Marijona MarkonintA,
4115 IVnshirtgton St., Roslindsile, Mass.

Tel. Parkvay 0558-W
Iždininkė — Ona StaniuHntA.

105 West 6th St, So. Boston, Mass.
TvarkdarA — Ona MfzjrlrdienA,

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass.
Kasoa Globėja — Ona SlaurienA,

443 E. 7th St.. So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas

antrą utaruinką mėneido.
J . ■ S' *.'"1....

/

DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkas Juozas ftvagždya,

601 Cth St.. So. Boston. Mass. 
Vicp-T’irm. Albinas Neviera,

16 IVinficId St., So. Boston, Mass.

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 
iFin. RaSt. Aleksandras Ivaška, 
( 1514 Columbia Rd„ S. Boston, Mass
Iždininkas Pranas Tulelkls,

i 109 Bowen St., So. Boston, Mass. 
Maršalka Jonas Zaikls,

Draugija laiko snstrlnkimns kas tpe į 
člą nedAldienj kiekvieno mAnesio.; 
2 vai. po piettj. Parapijos salėj. 492 

E. 7th SU So. Boston, Mase.

7:30 vai. vakare, pobažn.vtlnAj avė 
rainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitėa 
paa protokoltj raitininke.

Dabar plentas tarp Kau
no ir Babtų jau baigtas, o 
rudenį susisiekimui bus a- 
tidarytas ir Kauno Ra- prašymus ligi 1930 metų, 
seimų — Kryzkalmo ruo- išskyrus Telšių apskritį.

žemės. Šiemet skirstys vi
sus tuos kaimus, kurių že
mių savininkai padavė

šeinių — ] 
žas. Šį ruožą nutiesus, 
Kaunas su Klaipėda plen
tu jau bus sujungti per 
Tauragę, Pagėgius, Šilutę. 
Plentas per Rietavą, Garg
ždus bus baigtas kitų me
tų rudenį. i

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti 
DODGE ir PLYMOUTH 
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti

ANDREW SQUARE 
MOTORS INO., 

554 DORCHESTER AVĖ, 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew 8q, 
Subvay

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

1 ■ 1
I

.i arba pašauk

jo algą. Tuojaus pridėjo I moters grožis^-—
jam tris dolerius. Kitas tai jos drabužių grožis: 
būtų reikalavęs penkių net ir veido grožis nesvar- 
dolerių pakėlimo, ar ne? (bu, nes čia dažai pirmoj 

Parinko A. J. J. vietoj.

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS
Statistika parodo, kad iŠ 120,000,000 A- 

merikoj gyvenančių žmonių tnri visada vi
durius užkietėjusius 40.000,000 žmonių. Gi 
kita 40,000,000 žmonių turi taip labai blo
gus vidurius, iš ko ir kitokios ligos išsi
vysto. 95 iš kiekvieno 100 žmonių turi 
Chroniškas ligas. 70 nuoš. žmonių turi su- 
kietėjuws kepenas. 80 nuoš. iš kiekvieno 
1O0 žmonių turi širdies ligas. 99 nuoš. žmo
nių turi vidurių nesmagumus. <50 nuoš. 
žmonių turi apendiko įdegimus (aklažar- 
nės). KODĖL? Atsakymas. Todėl, kad jųjų 
viduriai nedirba normaliai.. Vartojant NA

TŪRA T, - LAK HERB TEA nesibijo nei Salėki, Kataro, Tnfluenzos ir 
kitokių ligi). Todėl, kad Jų visada švarfts vidurini. NATŪRAI. - LAK- 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet taipgi Ir kraujų ir 
visų kOno sistemų. Sergantieji ir įveiki, tnojaus prisiųsklte $1.00 bei 
$2.00, Money Order (Cheklų neprijimu), o aš jums pasiųsiu NATŪ
RAI. - LAX - HERB TEA ir iš ko jūs patys persitikrinsite, kad tie
sa yra. NATŪRAI. - I.AX - HERB TEA dėžutė kainuoja tik 50c. 
Siųskite užsakymų tuo jaus. Rašykite:

John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
----- >--------------- ------ .--------------------

I



Antradieni*,, Balandžio 27, 1937

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeoendence Day, 
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SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.C. ASSOCIATION OF LABOR
Eutered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 
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SUBBSCRIPTION KATES:
Domestic yearly .......................... $4.00
Foreign yearly ........................ '. $5.00
Domestic once per vveek yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ..................
Užsieny 1 kurt savaitėj metams $2.50 
Vieną kart savaitėje metams 
Užsieny metams ........................

$4.00

$2.00
$5.00

gimtinės apylinkės gamta 
nepaprastai graži ir ji tu
rėjo didelės įtakos jo kū
rybai. “Aš čia gyvenau, 
gamtos padavimų įspū
džiais ir taikių žmonių 
meile, pasakojo jis, — tie 
visi veiksniai sudarė mano 
sielą, jais ir tegaliu save 
išaiškinti. Mano raštų ti
pai, vietų vardai, aprašv- 
mai ir padavimai iš čia! 
semti, nepramanyti”.

Sąžine Prabilo, Bet...
Lietuvos “tautininkai” (jau seniai metas apdrau

sti juos svetimženkliais) improvizuodami taip vadina.- 
mą savo seimą, viename dalyke lyg ir neapsižiūrėjo: 
įsileido tris kunigus. Rodos, kam jų ten reikia? Nė sa
vo skaičiumi nė autoritetu jie ten nieko nereiškia. Ta
čiau “tautininkai” galvojo kitaip. Jiems kaip tiktai 
to reikėjo, kad kunigai nieko nereikštų, vadinasi, kad 
jų kalbos būtų šaukiančiojo girioje balsas. Bet jiems 
taip pat reikėjo, kad kunigai seime būtinai dalyvautų 
ir savo dalyvavimu, taip sakant, sankcijonuotų bei už- 
girtų visus drakoniškus prieštikybinius Įstatymus, 
kuriuos “tautininkai” jau seniai yra suplanavę pra
vesti ir tik laukė tinkamos progos, vadinasi, savotiš
kai suorganizuoto seimo. Pagaliau tuos kunigus gavo, 
nors su didele bėda. Gavę, pradėjo trinti iš džiaugsmo 
rankas, bet...

Bet štai įvyko šeimyniškas skandalėlis ir tai toks, 
kad nežinia kur su juo dėtis. Net laikraščiams už
drausta apie jį minėti, bet, rieškučiomis vandens ne- 
užgniauši. Tad ir mums teko šis tas nugirsti. Dalykas 
toks, kad vienas iš tų trijų kunigų, Prelatas Laukai
tis, “šeimyniškoj” seimo nuotaikoj pasirodė, anot 
prancūzų, tikras enfant terrible (baisingas kūdikis). 
Jis savo kalboje įrodė, kad dabartinė Lietuvos vyriau
sybė, uždarydama katalikiškas draugijas, sulaužė 
valstybės konstituciją, kurios 18-tas punktas sako: 
“Piliečiams laidojama draugijų ir sąjungų laisvė, jei
gu jų tikslas ir vykdomosios priemonės nėra priešin
gos baudžiamiesiems įstatymams”. Kas į tai buvo at
sakyti? Vidaus reikalų ministeris kažką numikčiojo 
apie nerimtumą vaikų ir jaunimo organizacijų (ange
laičių ir pavasarininkų). Tačiau konstitucija mikčio
jimų nepripažįsta. Jos žodžiai skamba aiškiai, nemini 
jokių nerimtumų ar netobulumų, tik leidžia visoms 
organizacijoms gyvuoti, jei jos nenusikalsta baudžia
miesiems Įstatymams, o kurios nusikalsta, tas užda
ryti, bet ne urmu visas. Tuo būdu konstitucija griež
tai pasmerkia vyriausybės užsimojimus.

Caro laikais Pobiedonoscevas su Goremykinu da
rė tokias pat operacijas su rusų visuomeninėmis orga
nizacijomis, bet Pobiedonoscevas bent nemikčiojo. Jis 
iškalbingiau gynė rusų administracijos sauvališkumą.

Seimo pirmininkas matė sunkią ministerio padėti 
ir visaip jam padėjo, ignoruodamas aiškią kaip dieną 
Prelato Laukaičio logiką. (Ištisa jo kalba telpa “Dar
bininke”) Ji skambėjo kaip neatlyžtas sąžinės balsas. 
Deja, veltui. Prelatas jautė, kad kovoja pralaimėjimo 
kovą, kad dalykas išspręstas jau seniai, ar jis kalba, 
ar nekalba. Bet vis dėlto dar nenustoja vilties ir krei
piasi Į tautinę seimo atstovų sąmonę: “Ar 1936 m. 
draugijų įstatymas, kurs yra nukreiptas prieš katali
kiškas organizacijas, suartins Bažnyčią su valstybe? 
Ir vis tik reikėtų ieškoti kokios išeities, sudaryti ben
drą frontą prieš komunistus, bet tam reikia geros va
lios, kurios, deja, lig šiol nematyti”.

Galima įsivaizduoti, kokia klaiki šypsena pasiro
dė ant “činovnikų” veidų, kada jie kits kitam kumš
telėjo į pašonę: “Koks tas kunigas naivus! Ar jis dar 
nesuvokia, kad mes darome bendrą frontą su komu
nistais, ne prieš komunistus?!”

Prelatas, be abejo, puikiai žino, kad nepriklau
somybės “globotojai” ima įsakymus iš Maskvos, bet 
kaip čia apie tai prasitart? Gaila Lietuvos... K.

Pabaigęs Dinabarko rea
linę mokyklą, Juozas Tu
mas įstojo į Kauno kunigu 
seminariją. Kauno kuni
gų seminarija anais lai
kais buvo smarkiai sulen
kinta. Juozas Tumas jau, 
Dinabarko realinėje gim
nazijoje būdamas buvo su
sipratęs lietuvis, skaitė 
lietuviškus raštus, tarp jų 

! ir “Aušrą”. Mokydamasis 
į seminarijoje jis veikliai 
dalyvavo lietuvių tautinia
me darbe, buvo vienas iš 
steigėjų ir bendradarbių 
“Žemaičių ir Lietuvos Ap
žvalgos” laikraščio. 1893 

j m. pabaigęs seminariją ir 
Įšventintas Į kunigus, kaip 
susipratęs lietuvis patrio
tas, buvo išsiųstas į Kur
šą, į Mintauja. Vikariau- 

: damas Mintaujoje, jis il
gėjosi Lietuvos ir, žūt būt, 
norėjo į ją sugrįžti. 1895 

• m. jis buvo paskirtas i 
j Žemaičius Mosėdžio para
pijos "vikaru. Čia jis 1896! 
m. isteigė “Tėvynės Sar
go” laikraštį ir buvo kele- 

į rius metus jo redakto
rium. Be to, jis uoliai pla
tino lietuvių draudžiamuo
sius raštus ir užtai 1897 
m. su broliu pateko žanda
rams i rankas. Jam grėsė 
didelė bausmė. Todėl kai 
kurie jo draugai, ragino jį 
bėgti į Ameriką, kur jau 
nemaža lietuvių veikėjų 
buvo pabėgę nuo rusų val
džios persekiojimų. Žymus

Kan. J. Tumas - Vaižgantas!
(1869-1933)

Šių metu balandžio mėn. 
29 dieną sukanka ketveri* 
metai, kai mirė Kan. J. 
Tumas - Vaižgantas. Kiek
yj eneriais metais jo mirtį 
visi lietuviai, kaip galint, 
plačiau pamini. Kan. J. 
Tumas - Vaižgantas yra 
vienas iš populiariausių ir 
daugiausia Lietuvai nusi- 
pelnusių žmonių. Reta 
rasti kitą tokį žmogų, ku
ris taip plačiai ir giliai bū
tų įaugęs į mūsų tautos 
kultūrinį gyvenimą, kaip 
Kan. J. Tumas - Vaižgan
tas. Spaudoje, mene, mok
sle, religijoje, politikoje ir 
įvairiose kultūrinėse bei Svėdasų

visuomeninėse organizaci
jose, per keturiasdešimts 
metų, tauri bei ekspansyvi 
jo asmenybė plačiai bei tu
riningai pasireiškė. Nuo 
“Aušros” laikų ligi pp.t sa
vo gyvenimo pabaigos, 
Kan. J. Tumas - Vaižgan
tas žengė pirmose mūsų 
tautos veikėjų eilėse, sa
vo asmenybe ir veikalais 
visuomet atstovavo pa
čiam jautriausiam, pačiam 
gaivališkiausiam mūsų 
tautos elementui.

Juozas Tumas - Vaiž
gantas gimė 1869 m. rug
sėjo 20 d. Malaišių kaime, 

parapijoje. Jo

i

DIRBININESS

KAN. JUOZAS TUMAS-VAIŽGANTAS

1 Vilniaus ištremtas. Tada Į keltas docentu ir 1929 m. 
• jis Žemaičių vyskupo Gas- jam buvo suteikta litera- 
paro Cirtauto buvo paskir- tūros garbės daktaro laip
tas Laižuvos klebonu. Tais snis. 
pat metais jis buvo išvy- 
kęs į
draugijai 
merikoje 
aplankė 
kolonijų

Ameriką Saulės 
aukų rinkti. A- 
išbuvo 90 dienų, 
daugelį lietuvių 

____ ir surinko apie 
35.000 rublių Saulės drau
gijos namams statyti. Iš 
tų pinigų ir buvo pradėti 
statyti dabartiniai gražūs V 
Saulės rūmai, kurių gim
nazijoje moko ir bendra
butį veda amerikietės vie- " 
nuolės kazimierietės.

Kan. J. Tumas - Vaiž
gantas yra šakotas ir pla
taus masto veikėjas: jis 
vienas iš žymiausių publi
cistų, beletristų, literatū
ros istorininkų, mokslinin
kų, visuomenės veikėjų ir 
t. t. ir t.t. Jis yra vienas 
iš žymiausių lietuviu ra
šytojų. Iki šiol jo raštų y- 
ra išleista keliasdešimts 
tomų ir kelis syk tiek jo 
raštų dar tebėra išblašky
ta no Įvairius periodinius 
leidinius. Iš žymiausių 

* Vaižganto veikalų minė- 
x tini šie: trijų tomų apysa

ka ‘Pragiedruliai, ‘Dėdės 
ir dėdienės’, ‘Šeimos vė
žiai’. ir daug smulkesnių. 
Gražiausias Vaižg a n t o 
kūrinys yra ‘Pragiedru
liai’. kuriuose jis vaizduo
ja lietuvių tautos kovas 
dėl savosios kultūros.

Amerikos lietuvių veikė- mėgiamas ir kelioliką me- 
jas kun. Antanas Kaupas, tų tremiamas iš vienos į, 
sužinojęs apie Tumo nelai- kitą parapiją. 1906 m. pa- 
mę, jį tiesiog maldauti baigoje jis atkilo i mūsų 
maldavo vykti į Ameriką, sostinę Vilnių ir čia kurį 
Važiuok, girdi, — jis ra- laiką dirbo pirmojo lietu- 
šė, mums reikia jaunų vių kalba “Vilniaus Žinių” 
darbščių ir energingų, to- dienraščio redakcijoje, 
kių, kaip tu. Atvažiuok ir 1907 m. draug su dabarti- 
būsi perlu tarp mūsų ku- niu Lietuvos Respublikos 
nigų. Tik kunigas A. Dam- Prezidentu Antanu Smeto- 
brauskas Kan. J. Tumui na įsteigė “Vilties” 
nepatarė niekur iš Lietu- ; rasti, kuris aplink 
vos bėgti, nes kiekvieno 
garbingo kario pareiga 
narsiai stovėti savo sar
gyboje ligi pat savo mir
ties. Tad Kan. J. Tumas to 
balso paklausė ir į Ame
riką nebėgo.

Kan. J. Tumas
gantas ir rusų valdžios ir J1S sulenkėjusios dvasinės 
sulenkėjusios savo dvasiš- vyriausybės buvo labai ne- 
kijos vyriausybės buvo ne- mėgiamas j" “"

Nauji Vergijos 
Pančiai

SEIMO ATSTOVO PREL. LAUKAIČIO
KALBA SEIME 1937. III. 19.

t

(Pradžia 1 pusi.)
jaunuolė negali būti rimti? Mūsų jaunimas' 
rimtas, o jei kas nerimtas, tai reikia jį pada
ryti rimtą. Daug nerimtų žmonių yra ir su
brendusiųjų tarpe Tiesiog nesuprantama 
baimė tų, kurie taip varžo jaunimą. Argi 
mergaitei tekėti už vyro reikia mažiau rim
tumo, negu jai stoti į jaunimo draugiją ? Ar
gi jaunai 17 metų motinai reikia mažiau rim
tumo, negu būti moterų draugijos nariu? Va
dinas, motinai moterų draugija per rimtas 
dalykas. Argi čia ne juokai? Išeina, kad pas 
mus į draugijas galės dėtis tik senberniai ir 
senmergės. Jaunuoliai, jaunuolės palikti be 
teisių, o paaugliai ir vaikai išskirti iš drau
gijų gyvenimo.

Projekte reikalaujama, kad prie pareiški
mo būtų pridėti: steigėjų pasirašytas vienas 
egzempliorius steigiamosios draugijos įstatų 
ir du tų įstatų nuorašai, bet steigėjų para
šai viename įstatų egzemplioryje ir du tų į- 
statų nuorašai turi būti notaro paliudyti. 
Ponas Ministeris daro iš to išvadą, kad čia 
esanti kokia tai slapta mintis: kodėl, girdi, 
steigėjų parašai nepaliūdyti visuose trijuose 
egzemplioruose? Tai esą padaryta tyčia, kad 
vienas įstatų egzempliorius lengviau būtų 
nuslėpti ar sunaikinti. Tikra komedija. Juk 
nuorašai, notaro paliudyti, turi tokią pat 
vertę kaip originalas. Tuo tarpu praktikoj 
paliudyti 36 parašus kaštuoja daug brangiau 
negu paliudyti 12 parašu ir du nuorašu. Tai 
tik palengvinimas steigėjams.

Jei būtų steigiamos draugijos ne leidimų, 
bet pareiškimų tvarka, tai p. Ministeris bijo, 
kad tokia laisve nepasinaudotų , antivalsty- 
niai gaivalai, kurie raus valstybės pagrin
dus. Tai tuščia baimė. Kada draugija atsiųs 
draugijų rejestrui savo įstatus, tai rejestro 
vedėjas juos patikrins ir referuos Vidaus 
Reikalų Ministeriui. Jeigu įstatai netinkami,

laik-
i, save

subūrė geriausias lietuvių 
tautos jėgas. Gyvendamas 
Vilniuje, Kan. J. Tumas- 
Vaižgantas smarkiai kovo
jo su lenkais dėl sugrąži
nimo lietuvių kalbos ir 
pamaldų į Vilniaus Vys- 

Vaiž- kuPij°s bažnyčias. Dėlto

Didžiojo karo audrą Kan. 
Juozas Tumas-Vaižgantas 
perleido gyvendamas už 
Lietuvos ribų — Rygoje, 
Petrapilyje, Stokholme ir “ 
k. ir daugiausiai tvarky
damas lietuviu pabėgėliui 

i reikalus. 1918 m. jis su
grįžo Į Vilnių ir kuri lai-- 
ką dirbo “Lietuvos Aido”, 
redakcijoje. 1919 m. įstei- x . .,
gė griežtai opozicinį lenkų! 
valdžios atžvilgiu 
klausomos Lietuvos” dien- 

j raštį ir jį redagavo ligi 
1920 metų. Tais metais jis 
sugrįžo į Kauną ir tuojau 
buvo pakviestas redaguoti 
“Tautos” laikraščio. Be to, 
įsteigė ir kurį laiką reda
gavo šaulių laikrašti ‘Tri- f------r--------; ~------  —
mitą’. 1921 m. Švietimo f.as muslJ ,taut°le yra Sra‘ 
ministerijos pakviestas 21ausl° lr kimiausio, 
suorganizavo ir redagavo Kalbant apie Vaižganto 
“Mūsų senovės” žurnalą, gyvenimą ir kūrybą, ne- 
kuriame buvo paskelbta galima pamiršti jo restau- 
daug Įdomios istorinės me- rotosios Vytauto Didžiojo 
džiagos. 
pakviestas 
Lietuvos Universiteto Hu- Vaižganto 
manitarinių mokslų fakul- Vytauto Didžiojo bažny- 
tetą, kur daugiau, kaip čia buvo viena iš jo mis- 
septynerius metus, dėstė tinės dvasios iškeltu brau
namosios lietuvių literatu-! genybių, kuri, kaip ir visa 
ros istoriją ir savo-paskai- jo kūryba, auklėjo mūsų 
tose daug naujos ir ido-Aautą, kad jai būtų gražu 
mios medžiagos. Už savo ir šviesu, dora ir gera.

ir 1911 m. iš'mokslo darbus buvo Da-'

■w •

mūsų tautos opopėja. ku
rioje keliami aktualiausi 
mūsų tautos dalykai, vaiz
duojamas Įvairiausių luo
mų ir profesijų žmonių gy
venimas ir piešiami gra
žiausi Lietuvos gamtos 

i vaizdai. Vaižgantas savo 
raštuose kelia aikštėn tai. 

Švietimo kas mūsų tauto1e Vra gra- 
pakviestas žiausio ir kilniausio.

“Nenri-

1922 m. jis buvo bažnyčios, kurios rekto- 
Iektoriumi i rium jis buvo 13 metu, 

restauruotoji

Tsb.

tai bus pranešta steigėjams, kad Draugija 
neregistruojama. Kam čia leidimas? Argi 
būtinai reikia visiems žemintis prieš p. Mi- 
nisterį — būk geras, leisk, p. Ministeri, pa
rodyk mums savo malonę. Ne, tai žemintų 
lietuvių tautą, tokia sistemo darytų tik ver
gus.

Ponas Ministeris stebisi, kodėl išbraukia
mas projekte apskrities viršininkas, o drau
gijos praneša ir savo Įstatus ir savo vadovy-: 
bę ar atskirų jos narių pasikeitimus tik; 
draugijų registro vedėjui. Čia vėl ta pati į-, 
tarimų ir spėliojimų istorija. Ištikrųjų tai 
padaryta tam, kad visi draugijų reikalai bū
tų sukoncentruoti vienoj vietoj. Draugijų 
registras pranešinės apskričių viršininkams, 
kuri draugija registruota, kuri atmesta, kas 
draugijoje yra pasikeitę. Kam čia reikalinga, 
kad tą pat ir draugijos pranešinėtų apskri
ties viršininkams?

Ponui Ministeriui nepatinka ir tai, kad re
gistruotos draugijos vadovybė pradeda eiti 
savo pareigas, tik pranešusi apie tai draugi
jų registrui. Kokioj kvailoj padėty atsiduria 
jau registruota draugija. Jos išrinkta vado
vybę turi patvirtinti p. Ministeris. O jeigu 
tos vadovybės ar atskirų jos narių nepatvir
tins, vėl nauji rinkimai, o jeigu ir tų nepa
tvirtins? Kam reikalingas toksai trukdy
mas?

Ponas Ministeris bijo, kad kultūrinės 
draugijos ne darytų sąjungų su ekonominė
mis ar politinėmis. Tad sąjungoms esąs bū
tinai reikalingas leidimas, kad piliečių rei
kalai būtų apsaugoti. Vėl toks pat nesusi
pratimas. Juk sąjungos įstatai bus pristaty
ti draugijų registrui. Jeigu nevykę įstatai 
nebus registruoti, tai nebus ir sąjungos.

Gerb. Tautos Atstovai, girdėjote ką Mi
nisteris yra pasakęs apie vaikų ir paauglių 
organizacijas. Jos esančios nereikalingos, 
nes, pavyzdžiui, angelaičiai nešioję ir sklei
dę antivalstybines proklamacijas. Jeigu taip, 
tai reikia ir visas mokyklas uždaryti, nes į 
jas dar lengviau gali įsiskverbti ir įsiskverb
davo visoki agitatoriai. Čia ne rimta prie
žastis, o tiktai pretekstas. Matyti, kitokiais 
sumetimais trukdomas katalikiškų organiza
cijų veikimas.

Prieš kelerius metus Švietimo Ministeri
ja yra išsiuntinėjusi visiems pradžios, mo-

kyklų vedėjams aplinkraštį, kuriuo mokyk
lose leidžiama angelaičių organizacija. Mo
kytojai gali ją palaikyti ir net užleisti mo
kyklos patalpą angelaičių susirinkimams. 
Katalikų visuomenė džiaugėsi, bet tas džiau
gsmas buvo trumpas. Mokytojams buvo iš 
aukščiau Įsakyta, kad angelaičių į mokyklas 
neįsileistų, kad mokytojai prie jų organiza
cijos neprisidėtų. Ko tuo siekiama? Kito vai
kams ekvivalento nėra. Tiesa, kurį laiką bu
vo bandoma mokyklose organizuoti vilku
čius ir paukštytes, bet toji organizacija buvo 
taip nevykusiai sugalvota, kad vaikų tėvai 
ja pasibaisėjo: jeigu jų vaikai bus dabar vil
kučiai, tai išaugs iš jų vilkai. Motinos su 
šluotomis vijo vaikučių organizatorius. Išėjo 
pilniausias fiasco.

Imkime katalikų moterų draugiją. Jos jo
kia politika niekas nė neįtaria. Jos naudin
gumas neabejotinas, todėl ji turi savo pada
linių kiekvienoj parapijoj. Jai ekvivalento 
valstybėje nėra. Tačiau ką mes matome? 
Joks valdininkas, joks mokytojas ar jų žmo
nos, kad ir norėdami, neišdrįsta ateiti į mo
terų draugiją su paskaita iš baimės netekti 
savo vyresnybės malonės ir susilaukti repre
sijų. Kokia tai tamsi jėga izoliavo katalikių 
moterų draugiją nuo inteligentijos. Išimtį 
sudaro tik laisvų profesijų žmonės, bet jų 
randasi tik miestuose.

Imkime pavasarininkų organizaciją. Jos 
nuopelnai nepriklausomai Lietuvai neginčy
tini. Ji vien savo jėgomis varo didį kultūros 
ir švietimo darbą. Jai svetima visokia poli
tika, priešinga esama jai valstybės santvar
kai. Jos visas sroviškumas yra tas, kad ji 
nori būti katalikiška, kad ji tėvynės meilūs 
pagrindu stato Dievą. Tačiau ir pavasarinin
kų organizacija yra izoliuota nuo inteligen
tijos. Ar tai normalus mūsų gyvenimo reiš
kinys? Ar tai ne ardymas tautos vieningu
mo, kurio reikalauja tautos vadas?

Beje, dėl priekaištų, kad draugijos variu
sios antivalstybinį darbą, kad buvę jose vi
sokių ekscesų, čia netenka kalbėti. Tam y- 
ra kiti įstatymai ir pagal juos pasielgta. Ek
scesų pasitaiko ir valstybės remiamose orga
nizacijose. Viena jų net reikėjo uždaryti. 
Mes matėme žmones, stovėjusius tų organi- 

(Tęsinys 5 pusi.)
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Dr. Zenonas Ivinskis

Krikščionybės Pradžia Lietuvoje
mo ironija, kad Lietuvos buvo daug, tai, kaip rašo 
krikštijimo darbas atiteko'tas pats kronikistas, pa- 
ne tiems, kurie du šimtme-' skirstytiems į būrius buvo 
ciu Vakarų Europoje f-i- duodamas atskiras vardas.

Vokiečių Ordinas ir Lietu-j 
vos Christianizacija.

1 
ciu Vakarų Europoje f-i- 

vergti (tuo reikalu turime Sį^avo kaip jos christia- Krikštas buvo pradėtas o \

L. D. S. XXI Seimas
šaltu vasario mėn. laiku. ----Inocento III, Honorijaus i pitonai, , . , ...

Kryžiaus Karai III. Inocento IV skelbtus kurių sostą atsisėdo lietu- Kadangi tuo laiku uzsalu- 
1387 M. Krikštas Vilniuje nuostatus). Vokiečių ordi- Vs kunigaikštis, Algirdo sios Lietuvoje visos upės,

Pirmosios Privilegijos 
Stačiatikių ir Lietuvių 

Separacija

550 M. (1387—1937)
JUBILIEJAUS PROGA

pat niekais nuėjo jo org: 
nizuotas kariškas pervei 
smas. Trockis, mat, buv 
ginkluotų pajėgų viršini 
kas, karo komisaras. Įs 
galėjęs valdžioj Stalini 
pradėjo laipsniškai varž 
ti ir persekioti Trocl 
Pirmiausiai atleido jį m 
valstybinių pareigų, o v 
liau prievartą ištrėmė 
Sibirą. Trockio draug 
bei šaliniitkai, kurie dai 
gumoje buvo žydai (pal 
Trockis irgi žydas, jo tik 
ji pavardė Leiba Bror 
teinąs) ėmė bruzdėti t 

| ruošti įvairius sąmoks 
liūs. Kadangi trockininl 

| nemažai buvo Čekoj (be 
f ševiku žvalgyboj) tai St 

linui buvo gana sunku k 
voti su jais. Norėdam 
duoti trockistų judėjim 
mirtiną smūgį Stalin 
1927 metais įsakė vis 
Trocki ištremti iš Rusiji 
Tą vykdant. Trockis bu 
suimtas, patalpintas į 1 
vą ir, nežiūrint visų 
protestų, išvežtas į Tur! 
ją, kur ir apsigyveno 
gesniam laikui.

Ištrėmime Trockis nėr 
rimo. Jis vis ieškojo bū 
bei priemonių, atgauti j 
vo prarastoms pozicijom 
Šiuo reikalu su pagal 
savo artimesniųjų drau 
ir aukso, kurio jis nema: 
pasigrobė laike revoliu 
jos, jis pradėjo organizi 
ti Vakarų Europoj sa 
šalininkus 
vadinamą
nalą. Kiek didesnį sau š< 
n inkų skaičių jam pasi 
kė surasti Prancūzij 
Čekoslovakijoj ir, pr 
Hitlerio įsigalėjimą, 
kieti jo j.

Trockistai kaip ir \ 
komunistai yra marks 
tai. Ju idėjinius pagrinc 
sudaro įvairios priešks 
nes Markso ir Lenino d< 
trinos. Patys trockis 
save laiko ištikimais 1 
nino pasekėjais. Stalii 
ir III Internaciįonalas, 
not jų, esąs. įsigimes. 
patingai trockistai si 
paskutiniuose raštu 
smarkiai puola stalinis 
dėl Ispanijos įvykių, k 
tindami, kad būk Stalii 
nėr silpnai remias Ispa: 
jos revoliuciją, t. y. 
siunčiąs atvirai kari 
menės ir t.t. Neseniai į 
kęs Paryžiuj trockistų 
ternacijonalo suvažia 
mas nutarė visoms iš 
lems išplėsti savo veiki 
tuose kraštuose, kurie 
bežiuojasi su Sovietų 
junga. Šiam atvejui lab 
negu kitados prisimint 
lietuviška patarlė: “p 
das katilą vanoja — J 
labu toki”.
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ŠIUOMI SKELBIAME LDS. ORGANIZACIJOS 
DVIDEŠIMTS PIRMĄJĮ SEIMĄ

Birželio 28 ir 29 d. d., 1937
Šv. Kazimiero Lietuvių Parapijoj, Nashua, N. H.

LDS. kuopos rengkitės prie šio seimo gyvai. 
Išrinkite atstovus pagal konstitucijoje nustatytos 
tvarkos, būtent: “§ 38. Kiekviena kuopa gali siųs
ti j Seimą bent po vieną atstovą. Didesnės kuępos 
turi teisę po vieną atstovą siųsti nuo kiekvieno 10 
narių 
yra

sūnus Jogaila. i todėl neįmanoma, kad pats
Ir Vytautui ir jam buvo krikštas būtų buvęs atlik- 
aišku, kaip gyvenimo ta, kaip Rytų Bažnyčioje, 
faktai rodo, kad pago- penėrimu į vandenį. Krikš- 
nystė jau buvo tapęs gy- tijama buvo pašlakstymu, 
venimo anachronizmas. Į Kas liečia vokiečių Ordi-

Vienintėlė pagonių salelėj ną, tai jis ilgai dar Vakarų 
pora šimtmečių nelemtom Europoje ir per bažnyti- 
politinėm aplinkybėm išsi-'nius susirinkimus skelbė, 
laikiusi, turėjo išnykti. Jei kad lietuviai esą tapę ne- 

j krikštas ant Or- tikrais krikščionimis. Ir 
no politikoje, kuriam nau- dino kardo galo būtų reiš- Romoje Jogaila susitiko 
jos žemės, ypač Žemaičių, kęs Ordino kardo galo bū- su Ordino pinklėmis ir in- 
užemimas virto svarbiau- tų reiškęs galą valstybinei trygomis, kai reikėjo 1387 
siu viso amžiaus rūpesčiu, nepriklausomybei, stačia-'m. žygiui vauti sutikimą, 
reikia i 
kodėl krikščionybė nega- kojo elemento įsigalėjimą ; paradoksas, 1 
Įėjo prigyti Mindaugo lai- ir persvarą Kunigaikštys- ; krikšto gynėjas jo įvedi- 
kais, kodėl neturėjo prak- tėję, tai pasitaikanti pro- mą trukdė. Kiek daug pir- 

----u;------ Į mu atveju buvo pakrikšty- 
; ta, negalime tiksliai paša- 
kyli.

Dlugošas sako — “pusė
Vilniaus”

nas atstovavo imperato
riaus misijų krypti. Šitoji 
aplinkybė vertė vokiečių 
Ordiną vien kardu brautis 
į pagonių teritoriją. Per 
du su viršum amžių vokie
čių ordinas pastoviai atli-1 
kinėjo plėšimų, žudynių ir 
deginimų ekspedicijas.

Šitokioje vokiečių Ordi- į Vakarų

<
II♦
I

I .

_ karuose jai dėl jų reikėjo 
ieškoti priežasčių, tikiškas kryžius — rusiš- Toks jau buvo gyvenimo ilgai kovoti. Atskiru doku- r*i Iraninri v rnn nocro _ i ai rrn IniivYi o .   1 „ J .CI 1,, ! * z -« c\r\r* -r-r \ i

”. Pilnateisiais nariais skaitomi tie, 
pilnai užsimokėję mokesnius.

LDS. Centro Valdyba,
Kun. J. švagždys, Pirmininkas, 
Antanas F. Kneižys, Sekretorius.
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♦
Kristaus mokslas pama

žu iš Viduržemio jūros 
plotų plito į Vakarų, Vi
durio ir Šiaurės Europą. 
VlII-me amžiuje jį priėmė 
vakariniai germanai. IX- 
jame jų rytiniai kaimynai. 
X-me amž. krikščionimis 
tapo lenkai (966) ir rusai 
(988). Toliau ji buvo sklei
džiama Skandinavų kraš
tuose. Patekdavo jos skel
bėjai į prūsų, į latvių že
mes, bet čia naujasis mok
slas pritarimo nedaug te-' 
rasdavo. Pagoniškoji reak
cija vėl griaudavo tai, kas 
ilgu triūsiu buvo padary
ta. Neofitams apsaugoti, 
krikščionybei nuo pagonių 
ginti ir jai platinti buvo 
atkviestas vokiečių Ordi
nas, kuris beveik vienu 
laiku nuo Dauguvo ir Vis- 
los krantų ėmė artėti į 
Lietuvos ribas, 
čių uždavinys buvo ginti, 
pakrikštyt nuo pagonių. 
Tačiau praktikoje iš de- 
fensyvos Ordinas perėjo į 
ofensyvą. Jam vietinių 
tautų christianizacija ėmė 
reikšti paprasčiausią jų 
krašto okupaciją.
Misijų buvo dvi kryptys: 

imperatoriaus ir popie
žiaus.

ga priimti Evangeliją per 
lenkus atrodė patogi.

Bet ji buvo būtina ir 
vienintelė.

kėjimo ir kit.
Lotyniškas krikštas ir 

kad oficialus Įmentu (1387.11.20) kara- priėmusių jį lietuvių bajo- 
jo įvedi-. bus fiksavo Lietuvos ba- rų privilegijavlmas spe

cialiom privilegijom pada- 
|rė Kunigaikštystėje rvš-

liūs fiksavo Lietuvos ba 
jorų teises ir jų privilegi
jas. | _ .

Naujai įvestą Katalikių kesnį etnografinį padalini- 
tikėjimą Lietuvoje reikėjo Imą tarp lietuviu ir rusų, 
apsaugoti nuo senesnės, —
labiau įsigalėjusios stačia- 
tikystės. Todėl Jogaila
1387 m. vasario m. 22 d. 
iš eilės trečiu dokumentu 
nustatė, kad lietuviai ne
privalo vesti rusių ir ne- 
katalikių, kol rusiškoji 
pusė nepriims katalikų ti-

tiškų pasėkų keli bandy
mai Algirdo ir Kęstučio 
laikais. O juk buvo nuo 
XIV amž. pusės Lietuvoje 
ir krikščionių vienuolių ir Kitokios galimybės nebe- 
bažnyčių. 
gaikščiai, 
pasižymėjo didele toleran
cija. Ir katalikai, ir sta
čiatikiai, kurių buvo daug 
Kunigaikštystėje, turėjo 
pilną laisvę. O kai kurie 
kun-čio šeimos nariai bu- tus pasižadėjimus, 
vo priėmę Rytų krikščio- lietuvių

i 
Lietuvos kuni- buvo, nes tikrieji misijų L,., 
ypač Algirdas, amžiai (airių ir škotu vie-Į Klta P?.s^..?n.’

nuolių pavyzdžiu) buvo'tur but’ bvv° ?taciatikiai 
jau praėję. įlr svetimtaučiai.

Tapęs Lenkijos karalių-: 
mi (1386), Jogaila pradėjo 
vykdyti Krėvėje pasirašy- 

Visa 
tauta oficialiai

Tačiau oficialiai turėjo priimti krikščiony- 
krikščionybė nebuvo įves- bę. Todėl 1387 m. pradžio- 
ta, ir visa lietuvių tauta i je jis, lenkų dvasininkų 
dar skendėjo pagoniškuo- lydimas, atvyko Vilniun, 
se butruose ir prietaruose. Kaip mums pasakoja Dlu- 
Charakteringa, kad vokie- gošas, kuris vienintelis sa- 
čių Ordinas nedarė nė ma
žiausių pastangų taikiu 
būdu toliau plėsti rūsenan-Į 
čią krikščionybės šviese
lę. Ir antroji XIV-jo amž. 
pusė žino tik dar intensy- 

Imperatoriaus linija—pir- vesnius žygius, ekspedici- 
ma okupuoti, vėliau chris- jas ir iš Prūsų ir iš Livo-1 
tianizuoti. Popiežiaus — nijos. 
christianizuoti, bet nepa-' Tokia jau buvo gyveni-

Kryžht°? nybę!
(Tinti 1

v •

vo kronikoje Lietuvos kri
kštą yra plačiai aprašęs, 
pirmiaušia buvo sunaikin
ta šen. liet, kulto dalykai: 
užgesinta amžinoji ugnis, 
iškirsti švent. miškai, iš
mušti lietuvių garbinami 
žalčiai ir gyvatės. Būriais 
lietuviai buvo krikštijami. 
Kadangi besikrikštijančių

I 

I

Bet nepakako paprastoj 
krikšto. Reikėjo dar duoti Į 
Lietuvai bažnytinę organi- i 
zaciją. 1387 m. vasario1 
mėn. 17 d. Jogaila išdavė 
pirmosios vyskupystės 
(Vilnius tapo pirmoji Lie
tuvos vyskupija) įkūrimo 

! dokumentus. Buvo įsteig
tos ir pirmosios tos vys
kupijos parapijos (Ukmer
gėje, Maišiogaloje, Medi
ninkuose (Vii.), Krėvoje, 
Nemenčinoje. Obolčuose, 
Aine). Užrašydamas vys
kupijai ne maža žemių, 
valdovas atleido jas nuo 
visų mokesčių ir pareigų. 
Taip Lietuvoje Bažnyčia 
įgijo lengvai didžiausias 
privilegijas, tuo tarpu Va-

«

1
Pančiai

i jos

SEIMO ATSTOVO PREL. LAUKAIČIO 
KALBA SEIME 1937. III. 19.

(Pradžia 1 pusi.)

Tuo būdu buvo užkirs
tas kelias linkimui sta- 
čiatikystėn ir, žinoma, 

rusifikacijai.
Krikščionybė buvo naujas 
kultūros bei švietimo veik
snys lietuvių tautos gyve
nime, bet apie tą — kitą 
kartą.

Kas Yra Tie Trockistai?

ti demokratiniu būdu iš
rinktą Rusijos Steigiamą
jį Seimą kartu su dabarti
niais stalininkais jis taip

I

Įtiksią turėjo p. Kviklys, iškreipydamas ma
no mintis ir pakeistuosius straipsnius. Jo 

' priekaištai štai kokie:
Jeigu draugijos bus steigiamos pareiški

mais, o ne leidimais, tai Lietuvai gresiąs di- 
j delis pavojus, nes joje privisią antivalsty
binių draugijų.

Jeigu draugijų nesusipratimus su valdžia 
spręs Vyriausias Tribunolas, tai jis būsiąs 
užverstas nereikalingu darbu ir, kol tęsis by
linėjimasis, draugijos padarysiančios daug

zacijų priešakyje, o paskui atsidūrusius ka- žalos valstybei.
Įėjime. Ar čia kalta organizacija, kad kelis Į šiuos priekaištus jau aš esu atsakęs p. 
žmones reikėjo net sušaudyti. Vid. Reik. Ministeriui. Gaila, kad p. Kviklys

Ponas Ministeris neįžiūrėjo projekte nei to nesuprato, nes, matyt, nebuvo ne skaitęs 
principo, nei sistemos. O kokio principo jisai kalbamojo projekto.
laikėsi, iškreipydamas pakeistųjų straips- p. Kviklys kaltina kunigus, kad jie atstu
mų mintis, juos pašiepdamas ir įtarinėda- ( mią nuo bažnyčios tautines organizacijas, 
mas? Juk pakeitimo projekte niekur neįžei- kad jų neįsileidžia į bažnyčias, kad nešven- 
džiama nei valdžia, nei valstybė, niekas ja- tina jų vėliavų, kad įsileidžia į savo draugi- 
me nenaikinamas, išskyrus beapeliacinę ad- jas svetimšalius, apsimetusius lietuviais ir tt. 
ministracijos teisę.

Vyriausiasis Tribunolas įvedamas štai 
kam: ministeris prižiūri registro vedėją, re
gistro vedėjas yra vidaus reikalų ministeri
jos valdininkas. Svarbesniuose dalykuose ūži 
jo darbus atsako ministeris. Jeigu apskrities! 
viršininkas ar registro vedėjas atrodo netei
sėtai pasielgęs galima skųstis Ministeriui, 
bet jeigu Ministeris skundo nepatenkina, tai 
kodėl neduoti teisės suinteresuotiems žmo
nėms, kurie jaučiasi esą nuskriausti, nesusi
pratimo sprendimą vien teisėtumo atžvilgiu, 
pavesti Vyriausiajam Tribunolui? Koks čia 
pažeminimas? Ponas Ministeris sako, kad 
kol nėra tarnybos įstatymo, tai nesąs gali
mas toks dalykas, reikią palaukti adminis- jų atsipalaiduoti. Ar čia kunigas gali šven- 
tracinio teismo. Aš nežinau, kada bus admi
nistracinis teismas ir ar šitas įstatymas, ku
rį gina Ministeris, lig tol gyvuos, bet turiu 
pabrėžti, kad šis įstatymas jau daug žalos 
yra padaręs. Nesileisdamas į tolesnius gin
čus, prašau gerb. tautos atstovus pripažinti 
šitą projektą svarstytinu ir pakeisti tą ža
lingą Lietuvos valstybei įstatymą, kuris že
mina lietuvių tautą.

PIRMININKAS. Žodį turi tautos atstovas 
Kviklys.

PIRMININKAS. Žodį turi pranešėjas prel. 
Laukaitis.

LAUKAITIS. G. T. A. Aš nežinau, kokį

Aš neteigiu, kad iš kunigų pusės nėra bu
vę netaktų, bet kartais jie nė negalėjo pasi
elgti taip, kaip tautinių organizacijų norėta. 
Priešingoji pusė tų netaktų ar ne daugiau y- 
ra padariusi. Aš čia priminsiu tik keletą:

Viename jaunalietuvių susirinkime iš 
Kauno atvykusis paskaitininkas Kristų pa
vadino legendariniu asmeniu, su kuriuo ne
pakeliui jaunalietuviams. Niekas prieš tai 
neprotestavo. Ar kunigai gali tokio draugi
jos padalinio šventinti vėliavą?

Kitame jaunalietuvių susirinkime apskri
ties viršininkas vyskupus ir kunigus pava
dino juodąja armija, su kuria jaunalietu
viams ir tautininkams reikią kovoti ir nuo

• v

tinti jiems vėliavas?
Gerai atsimenate, kokias rezoliucijas yra 

išnešęs vienas jaunalietuvių kongresas. Jose 
buvo grasoma vyskupams ir kunigams, kurs
tomas jaunimas prieš visą Bažnyčios jerar- 
chiją. Nejaugi nesusipratimus tarp valstybės 
ir Bažnyčios turi spręsti nesubrendęs jauni
mas? Tos rezoliucijos liudnu aidu nuskambė
jo po visą Lietuvą. Kaip tat vyskupai ir ku
nigai gali žiūrėti i tokią organizaciją, kuri 
masėse žemina jų vardą ir autoritetą?

Panašių pavyzdžių galėčiau priminti išti
są eilę. Todėl nereikia visas kaltes suversti 
vienai pusei. Ar 1936 m. draugijų Įstatymas,

Paskutiniu metu spau-Į iš žymesniųjų dar prieška- 
doje dažnai minimas Troc-j riniais laikais bolševikų 
kio ir jo pasekėjų taip va- veikėjų — teoretikų. Jis 
dinamų trockistų, vardas, i aktyviai organizavo bolše- 
Ypatingai didesnio susido- vikų partiją, redagavo jos 
mėjimo apie save sukėlė! spaudinius, ir prasidėjus 
trockistas po didelių ir Spalių revoliucijai, buvo 
sensacingų Maskvoj įvy- vienas iš pirmųjų, kuris 
kusių bylų, kurių metu bu- griežtai reikalavo išvaiky- 
vo nuteista ir paskui su
šaudyta keliolika žymes
niųjų bolševizmo kūrėjų 
bei teoretikų.

Pats Trockis yra vienas, pat reikalavo, bolševikams 
--------------------------------- valdžią paėmus, panaikinti 

t kurs yra nukreiptas prieš katalikiškas or-į žodžio ir spaudos laisvę ir 
ganizacijas, suartins bažnyčią su valstybe? 
O vis tik reikėtų ieškoti kokios išeities, suda- 

i ryti bendrą frontą prieš komunizmą, bet tam 
reikia geros valios, kurios, deja, lig šiol ne- 
matyti. Kimbama prie svetimšalių, kurie dir- 

i ba pozityvų, naudingą darbą, o kokią žalą 
padarys valstybei kalbamasis įstatymas, ne
norima numatyti. Kritikuojamas to įstatymo 
pakeitimo projektas, kaip dideliausio libera
lizmo padaras, kuris galįs privesti Lietuvą: žymėjo dideliu žiaurumu, 
prie Ispanijos įvykių. Ateities nežinome, bet i * 
nenumatytai kilus kokiai panikai prie tokios 
disorientacijos, kaip kad dabar, Lietuvoje, 
visko galima laukti. Vargas tautai, kurioje 
nėra vienybės ir žmonišku būdu prie tos vie
nybės neinama. Už tai bus kaltas ne siūlo-i 
mašai projektas, bet visi tie, kurie didina 
prarają tarp bažnyčios ir valstybės. Ir Ispa-į 
nijoj nuo 1870 metų Bažnyčia buvo pašalin-j 
ta iš kūrybinio visuomeninio darbo, kas la
bai palengvino įsigalėti komunizmui.

Aš čia turiu dar kartą pabrėžti, kad kata
likiškos organizacijos, nors slopinamos, yra 
lojalios ir nevaro jokios politikos, priešingos į 
esamąjai valstybės santvarkai. Jose daugiau1 
tikro patriotizmo, kaip tautinėse organizaci
jose. Daug kam nepatinka pavasarininkų o- 
balsis: Dievui ir Tėvynei. Kodėl pirmoj vie
toj Dievas, o ne tėvynė? Tą kvailą ginčą jau 
seniai yra pasmerkęs pats tautos vadas, 
šaukdamas visus į vienybę, kad visa lietuvių 
tauta būtų vieninga. Deja, atsiranda vis 
naujų tamsių jėgų, kurios tą vienybę ardo. 
Jeigu mes taip toliau kalbėsimės ir vieni ki
tus kritikuosime, kaip kad daro p. Kviklys, 
tai niekad nesusikalbėsime.

Aš prašau gerb. tautos atstovus rimtai a- 
pie tai pagalvoti. Seimas turi dabar parody
ti savo veidą aiškiai. Dar kartą įspėju, kad 
Lietuva yra atsidūrusi ant bedugnės krašto, 
kad minėtosios prarajos gilinto jai kasa Lie
tuvai duobę. Jei šis projektas bus svarsto
mas ir priimtas, neabejoju, kad daug kas pa
sikeistų gerojon pusėn, bet jeigu ji.atmesi-' 
te, būšiie' atsakingi už tą žalą, kutu paskui 
bus sunku atitaisyti.

PIRMININKAS. Kalbėtojų eile išsibaigė. 
Po visų kalbėtojų tautos atstovas Čaplikas 
nori kalbėti kaipo ministeris.

, įvesti raudonąjį terorą. 
Jo suorganizuota Raudo
noji Armija, jam vadovau
jant, stengiasi užsmaugti 
norinčųis išsilaisvinti ma
žąsias tautas k. a. Latvi
ją, Estiją, Suomiją ir taip 
— pat ir Lietuvą.

Apskritai, Trockis pasi-

Net dabar ištrėmime savo 
parašytuose atsiminimuo
se “Mano gyvenimo istori
ja”, jis duoda tokiu scenų, 
nuo kurių plaukai šiaušia
si. Kai 1919—20 metais, 
dėl siautusio Rusijoj žvė
riško teroro. Vakarų Eu
ropos darbininkai siųsda
vo protestus Sovietų val
džiai, reikalaudami sus
tabdyti nekaltų žmonių 
žudymą, tai 
ties Trockio 
liepęs juos

pagal To pa
rodžius, jis 
kišti j pečių.

ir kurti t: 
TV Internac

MA»y
I Kai 1920 metais laike vie- PAMAinil TVARfRAš
no posėdžio Savanarkome 
(tam tikras krašto komi
tetas) buvo atstovų nusi-, 
skųsta, kad krašte siau
čia badas, tai Trockis pa
reiškė: “Koks čia badas? 
Badas bus tada, kai vieną 
žiurkę gaudys dešimts 
žmonių”. Todėl supranta
ma, kad jo įsakymą vyk
dydami raudonarmiečiai 
išžudė tūkstančius badau
jančių, kai jie susibūrę 
gatvėmis ėjo pas komisa
rus prašyti duonos.

Leninui mirus, Trockis 
kaip ir Stalinas, panoro 
likti Rusijos diktatorium'. 
Kadangi dauguma aukštų
jų komisarų pasisakė už 
Staliną, tai savaime Troc
kis nieko nelaimėjo. Taip

PAMALDŲ TVARKRAŠ
Shenandoah, Pa., k 

Juozo A. Karaliaus kle 
naujamoje bažnyčioje, : 
sijos bal. 19 — geg. 2, 
vas generolas kun. i 
drius Cikoto, MIC. ir k 
Adomas Morkūnas, MI

Philadelphia, Pa., k 
Igno Zimblio klebonai 
moję bažnyčioje, geg. 3 
birž. 6, misijos, kun. A 
mas Morkūnas, MIC.

Cicero, III., kun. Jerc 
mo Vaičiūno klebonai 
moję bažnyčioje, noven 
šv. Antaną, birž. 4 — 
tėvas generolas kun. j 
drius “Cikoto, MIC.

t

Profesionalai, biznieriai, prami 
kai, kurie akelblasi “Darbininke" 
rat verti skaitytoji) paramos.

Visi skelbki tts ‘•Darbininke”.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

ĮHiA~rniIruiTlinil'uĮiiuxq!UglMXU.'-,i,iVl,V

MONTELLO, MASS. apie kelios dešimtys eg
zempliorių.

Muzikalę dali pradėjo! 
jaunas chorvedys S. V. 
Rakauskas savo kompozi
cija “Dainų Šventė”, kurią 
labai gražiai atliko choras 
su orkestru. Ir kiti choro 
su orkestru pasirodymai 
buvo labai vykę. Galingai 
skambėjo Ch. Gounod “Su
žadink jausmus”, ilgesiu 
lydima buvo daina “Gim-, 
toji šalis” ir nenanrastai 
Įspūdingai praskambėjo A. 
Vanagaičio “Vilnius” su 
K. Pažerskio inscenizuota 
deklamacija. Be to. choras 
lydėjo ir kai kurių solistu 
dainas Visur jis pasirodė 
vykusiai i 
Rakauskui tenka didelis 
pripažinimas, juo labiau 
prisiminus tai, kad jaunas 
muzikas Lietuvos nėra 
matęs, o visa širdimi Lie
tuvą myli ir lietuvių tau
tos muzikos kultūrai dirb
ti nasirįžo ir jau dirba. 
Galima jam tik palinkėti 
gražiausio pasisekimo, o 
jo veikla, jo muzikos dar
bas bus lietuviu tautos 

Surengė prakalbas, gražiai įvertintas ir lietu-
i Amerikos jauni

mui labai naudingas.
“Lietuvą prisiminus” 

puikiai, jautriai sudaina
vo A. Kaminskas, kuriam 
negailėta katučių, kaio ly
giai susilaukė gražaus 
pritarimo ir vienuoliškoje 
uniformoje deklamavusi 

noriu: E. Panšvtė. Puikų duetą, 
lydimą, 

dienos davė n-lė H. Lukas ir ne
inąs T. Petkus sudainuoda
mi gana sunkią St. Adams 
“Jeruzalę”. Tiesiog su en
tuziazmu buvo palydėta 8 
metu mergytė L. Petkiutė. 

i kuri visiškai gražiai na- 
I dainavo ir lietuviškai ir 
nncrųškai populiaria Ame- 

į riko jo 
Į Smn"u 
°ražiai

' bas.
Geniališkai sugrojo po

rą dalykų akordeonu jau- 
i nas vytis J. VVarnutis. Jis į 

Į susilaukė bnne daugiausia 
nritarimo. A*kordeonas jo 
rankose tikrai maestriš- 
kai valdomas.

Jaukia šilima buvo su
tiktos aštuonios jaunos 
poniutės sudarančios link
smą Šakar Makar chorą, i 

: Jų pasirodymas buvo gra
ižęs. juo labiau, kad visos: 
buvo tautiškais rūbais pa-i I sirėdžiusios. Ir čia tenka 
pripažinti p. Rakauskui 

i nuopelnus, kad jis mokė- 
I jo savo gražiame Roselan
de surasti tas poniutes ir 
jas gražiai “šakarmaka- 

• riškai” išmokyti.
, Meniškai smuiką 'valdo 
' ir jautriai sugrojo porą 
dalykėlių p-lė Woicick (G. 
Vaicekauskaitė) smuiku 
solo.

Įvairiais programos pro
tarpiais gražiai publiką 
linksmipo du juokdariai; 
“žemaičiai” Ig. Sirtautas! 
ir L. Jagminas. Jų pasiro-l 
dvmas vietomis buvo vi-1 
sai vykęs.

i
Visas vakaras buvo taip 

organizuotas, kad atrodė 
esanti tai 
valanda, 
pranešėju 
vytis, .
pravedęs J. Labžentis, ne
retai į savo pranešimus į- 

1 pindamas gero jumoro.

J—
LDS. 2-ros kuopos mėne

sinis ir ekstra susirinki
mas įvyks gegužės 4 d. š. 
m., 7:00 vai. vakare, 10 
Arthur St svetainėje. J šį 
susirinkimą kviečiami visi 
nariai ir prenumeratoriai 
atsilankyti 
mokesčius
“Darbininką” užsimokėti.

Bus tariamasi ir apie di
džiulę gegužinę, kuri įvyks 
gegužės 30 d., taipgi LDS. 
N. A. Apskričio gegužinę, 
kuri įvyks birželio 6. š. m. 
Dedham, Mass. Valdyba

ir užvilktus 
už laikrašti

paro-

LAWRENCE, MASS. ; lonu klausytis pamokslų
1 jauno, energingo, darbš
taus, gražiai lietuviškai 

misijonieriaus 
Vaško, MIC., kuris 

taip gražiai skelbė Dievo 
žodį nuo 5 d. balandžio iki 
18 d. Šio jauno misijonie
riaus pasakyti pamokslai 
ilgai pasiliks tikinčiųjų 
širdyse. Aš manau nekly
stu pasakęs, kad visa pa
rapija dalyvavo misijose 
ir ėjo prie šv. Komunijos, 
kaip jaunieji, taip ir senie
ji. F.A.K.

energingo, 
gražiai

Šv. Pranciškaus paraoi- kalbančio 
jos nariai didžiuojasi tu- kun. 
rėdami puiku Dievo namą, 
kuris vra dailios arkitek- 
tūros iš oro, taip pat yra 
labai Duikiai išouoštas vi-į 
dus. Parapijiečiai yra dė-

w •

Kadangi didelė progra
mos dalis buvo verstinė iš 
anglų kalbos, tai negalima 
nepaminėti ir jauno vertė
jo Ad. Aieliūno, kuriam 
tikrai garbė, kad jis taip 

į gerai moka lietuvių kalbą 
ir išvertė ne tik prozos, 
bet ir dainų tekstus visai 
gražiai lietuviškai.

Po programo scenoje kingi Aukščiausiajam, 
buvo jaukūs šokiai, dažnai kad mums skvrė darbštų 
lietuviškais tautiškais šo- ir visu mvlima kleboną 
kiais pamarginami. Vaka- kun. Praną M. Jurą, kurio 
rėlio tvarka buvo pavvz- sumanumu taoo įtaisytas 
dingą, nes vakarą vedė ge- varpas ir naujos šviesos, 
ras tvarkdarys D. Varnas.

Malonu man bus prisi
minti šis paskutinis vaka
ras Chicago je, praleistas 
lietuviškojo jaunimo tar
ne. Linkiu Chicagos Vv- 
čiams ir toliau geru vadu 
vadovaujamiems eiti gra
žiais lietuviškais keliais . 
ir dirbti tautiškai kultūri-įbus įvykdytas, 
nį darbą. V. Uždavinys.’ Paraoiiiečiams buvo ma- įr muzikui S. V. ...___

I

pritaikintos bažnyčios sti
liui. Garbė kun. Jurui iri 
parapijiečiams, kurie vie- 
ningar darbuojasi. Dabar 
choristai su pagelba gerų 
paranijiečių vra pasiryžę 
sukelti fondą įtaisymui 
nauju vargonų. Aš manau 
šis užsimojimas irgi greit

žaisti ir kunkuruoti su čia 
gimusiais Amerikos lietu
vių jaunuoliais. Tuomi no
rima suartinti Lietuvos 
jaunimą su Amerikos lie
tuvišku jaunimu ir suda
ryti bendrus tautiškus ir 
lietuviškus ryšius tarpe 
Lietuvos ir Amerikos jau-i 
nimo.

Sportininkai atvyksta 
šiais metais, pradžioj lie
pos mėnesio. Taigi, kaip 
mes tuos mūsų tėvynės 
jaunuolius sutiksime ir 
kaip juos čia vaišinsime? 
Mūsų pareiga yra juos

BALANDŽIO 30 D. BUS ; kuopuikiausiai sutikti
RENKAMOS LIETUVAI-I
TĘS — PRIĖMIMUI LIE
TUVOS SPORTININKU

Chicagos lietuviai 
dė nepaprastai daug šir
dies man, kaip Vilniui Va
duoti Sąjungos delegatui, 
pareikšdami įvairius atsi
sveikinimo linkėjimus ga
lutinai iš šio didžiausio 
lietuvių centro išvažiuo
jant. i 
vakarienes ir išleistuves. am
Apie kai kurias teks pa
rašyti vėliau, tačiau pas
kutinis Vyčių vakaras, ku
riame teko dalyvauti iš
vykimo išvakarėse — pa
darė man nepaprasto į- 
spūdžio ir atsisveikinda
mas per spauda su malo
niais čicagiečiais 
parašyti keletą žodžių a-1 choro ir orkestro 
pie balandžio 18 
Vyčių “Juokų ir linksmy
bės valandą”. Taip jie pa
vadino savo gražų vakarą.

Vakarui vyčiai pasirin
ko jaukią draugi n g ų 
mums čekų Sakalu salę 
Vakarą pradėjo Chicagos 
apskrities dvasios vadas 
kun. M. Urbonavičius, pa
sakydamas įžanginę kal
bą. Su juo Chicagos vy
čiai, matyt, jau labai gra
žiai susigyvenę, jį gerbia 
ir džiaugiasi jo gražia vei
kla jaunimo naudai. Ypač 
pagyvėjo vyčiu chicaaie- 
čių veikla, kai kun. M. Ur
bonavičius su vyčiais sy
kiu išleido Lietuvos Istori
ją Paveikslais, kurios ir 
pačiame vakare parduota

“Mickev 
pažvmėti, 
moka abi šias kai-

WILLIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

PA TA RNA VIMMF

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R.

Telephone: 
Ofiso: Dester 1952 

Namu: PI. 6286

I.

I

Mouse”. 
kad ii

radio 
kurios 
buvo 

vykusiai

■

mėgėjų 
vedėju 
jaunas Į 
vakarą

liepos 9 d. Minėtame vaka
re.įvyks jaunuolių dalyvių 
“Grand March”, kuriame 
dalyvaus Lietuvos sporti
ninkai — bet kas bus tų 
jaunuolių sportin inkų 

i kompanionės arba drau
gės “Grand March” eise
noj? Žinoma, ne kas kitas 
kaip tik mūsų lietuvaitės, 
kurios bus išrinktos Ame
rikos Lietuvių Sportininkų 
baliuje, kuris įvyks balan
džio 30 d., Lietuvių Audi
torijoje, 3133 So. Halsted 

i Street. Visos Chicagos ir 
apylinkės lietuvaitės, pa- 

i ir neles, yra kviečiamos atsi- 
| pavaišinti. 1 lankyti į šį balių ir įstoti į

Pirmiausiai Lietuv o s eilę ir dalyvauti minėto 
jaunuolius - sportininkus baliaus “Grand March”. 
ir jų palydovus sutiksime 
ir susipažindinsime Amer. 
Lietuvių Sportininkų Ko
miteto surengtame svečių P*a savY kančių bedugnę: 
priėmimo baliuje, kuris Į- atkasei laimę, tuoj išsiver- 
vyks penktadienio vakare, žė ir kančių šaltinis.

Į Ieva Lukošiūtė

Chicago, III. — Pirmą 
kartą/atvyksta į Ameriką 
nepriklausomos Lietuvos 
jaunuoliai - sportininkai

Šio gyvenimo laimė sle-

/
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“Ištikrųjų, ištikrųjų sakau jums: ko tik prašy
site Tėvo, mano vardu, jis jums duos”.

(Jono 16:23).
Pasaulis — didelis karo laukas. Jame vedam ne

paprastą, daug lemiančią kovą, kurios pasekmės at
neš nesibaigiančią laimę danguje arba amžinas kan
čias pragare. Tai milžiniška dvasinė kova, kurioje 
mums krikščionims tenka grumtis su pasauliu, savo 
geiduliais, ir su šėtonu.

Be ginklų, aišku, nieko nenuveiksime, ir visos 
mūsų pastangos vėjais nueis. Vienok Kristus — mūsų 
Vadas. Apleisdamas šį pasaulį, Savo sekėjams Jis pa
liko dangišką ginklinvčią — šv. Sakramentus — ku
riais pasinaudodami mes tampame neįveikiami. Be 
to, Savo šalininkams Išganytojas įteikė dar vieną nau
dingą įrankį — maldos ginklą. Taigi, kaip tik Šv. Sa
kramentuose ir maldoje glūdi visos mūsų pajėgos. 
Prieš tokius šarvus, šėtono ginklai tirpsta, lyg degan
čios žvakės.

Be šarvų geras kareivis nestos kovon. Panašiai 
turėtų elgtis ir doras krikščionis. Todėl prieš prade
dant dienos darbą arba bet kokį svarbų užsimojimą, 
žmogui būtų naudinga apsišarvoti malda. Juk patsai 
Kristus davė mums sektiną pavyzdį. Prieš išrinkda
mas apaštalus, Jis “išėjo į kalną %nelstis ir praleido 
naktį maldoje Dievui”. Pirm negu prikėlė numirusį 
Lozorių, V. Jėzus pasimeldė. Prieš kenčiant baisias 
kančias ant kryžiaus, Išganytojas nuėjo Alyvų darže
liu “ir atsiklaupęs, Jis meldėsi”. Sekdami Kristaus 
pavyzdžiu, pasimelskime ir mes, pav. keldami ir prieš 
gulsiant, darbo dienos bėgyje, o ypač pagundos laiku.

“Ko tik prašysite Tėvo, mano vardu, jis jums 
duos”. Reiškia, mūsų maldos taip patiks dangiškajam 
Tėvui, kad iš meilės Savo Sūnaus, Dievas mums su
teiks visokiu malonių. Kristui tarpininkaujant, mes 
galime išmelsti visą eilę palaimų, kad tik jų prašysi
me Jo vardu.

Atpirkėjas nesako: “Ko tik prašysite, Jis jums 
dažnai, arba kai kada, duos”. Tais žodžiais V. Jėzus 
nori pareikšti, kad tikrai ir visuomet gausite tą, ko 
tik prašysite, jei gerai pasimelsite. Jis nesako: “Šv. 
Antano arba Šv. Pranciškaus vardu, Jis jums duos”. 
Ne. Kristus tvirtina: “Mano vardu”. Čia nemanoma 
nuskriausti šventųjų; jie Dievo tarnai ir verti didelės 
garbės, tačiau žmonės turėtų kreiptis į Kristų, jeigu 
norį tikrai gauti Lą" TTors iš Dievo Tėvo.

Dažnai tenka nugirsti: “Kad meldžiaus, tai mel
džiaus, deja, nieko negavau; malda liko neišklausyta”. 
Tokiems taikomi Šv. Rašto žodžiai: “Prašote ir ne
gaunate, nes negerai prašote, tik savo geiduliams pa
tenkinti”. Tiesą pasakius, neretai žmonės meldžia sau 
įvairių žemiškų gėrybių, kurios, be abejo, labai ma
lonios kūnui, bet kenksmingos sielai. Aišku, tokių 
maldų Dievas neišklauso, nes už laikinę laimę Jis ne
nori, kad mes amžinai kentėtume pragare.

“Prašykite, o gausite”. Tai toli gražu nereiškia, 
jog Dievas ūmai suteiks mums pageidautą malonę. 
Kartais ilgai sulaiko norėtą malonę, kad išbandyti 
mūsų tikėjimą. Ar gi neskaitome, kad ir šventųjų 
maldos per ilgą laikotarpį liko neišklausytos9 Tai ko
dėl mes skundžiamės, kuomet mūsų prašymai veikiai 
neišklausomi? Ar gi dera mums aimanuoti, dejuoti? 
Juk šv. Augustino motina — šv. Monika — melste 
meldė Dievą per maždaug J8 metų, pakol Jis neiš
klausė jos maldos, būtent: kad jos sūnus atsiverstų 
ir taptij kataliku.

Daug iš mūsų nebesimeldžia, nes teisinasi maldos 
nenaudingumu. Ar gi tokie žino geriau už Kristų, Ku
ris skelbė jos naudingumą? Kaikurie tingi, nes malda
vimas perdaug laiko užima. Vienok kas gailisi aukš
tam tikslui pašvęsti šiek tiek laiko, tas nieko gera ne
padarys. Kad malda būtų gera, turime tvirtai įtikėti 
į visa tai, ką Dievas yra apreiškęs. Turime pamaldžiai 
prašyti tik to daikto, kuris būtų naudingas ir kūnui 
ir sielai. Be to, reikia ištvermingai melstis. Nenusto
kime nei vilties, nei drąsos, jei iš pradžių Dievas ne
paiso mūsų maldos. Ištesėkime, o gausime.

“Iki šiolei jūs nieko neprašėte mano vardu. Pra
šykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmas būtų pilnas”. 
Ar tai ne tiesa? Kiek mažai esame prašę, o kiek daug 
progų praleidom, neprašę Dievo įvairių palaimų! No
rėdami pasidžiaugti amžina dangiškąja laime, savo 
sielą turime tobulintis malda. Juk malda — dangaus 
raktas. Reikia melstis ne tik sykį į dieną arba savaitę, 
bet daugelį kartų dienos raidoje, o ypatingai pagun
dos metu. Norėdami tapti ištikimais Kristaus kariais, 
privalome apsišarvuoti maldos šarvais, nes nesimel- 
džiąs žmogus — kareivis be ginklų.

“Šykštuolis” ir “Našlaitis” 
Marianapolio Kolegijos Studentų vaidinimas 

šiais metais susideda iš dviejų dalių: dramos — 
“NAŠLAITIS” ir komedijos “ŠYKŠTUOLIS”.

Po Velykų bus vaidinama šiose vietose:
Cambridge, Mass. — Gegužio-May 2 d., 3 vai. po pietų. 
So. Boston, Mass. — Gegužio-May 2 d., 7:30 vai. vak.
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Nori ištiesinti ir Pagerinti 
Kelią

Iš Alytaus į Pivašiūnus, 
Dusmenis ir Onuškį yra 
III rūšies vieškelis, kuriuo 
didelė pademarklinijo da
lis turi susisiekimą su A- 
lytum. Tačiau tas vieške
lis yra apleistas ir sun
kiai važiuojamas Pivašiū
nų, Onuškio ir Žilimų apy
linkių gyventojai prašo jį 
ištiesinti, geriau išpilti ir 
padaryti I rūšieš vieške
liu.

VIEKŠNIAI

w •

Lietuvos
paėmė jo piniginę su pini
gais. Kareivinėse paliko 
sukruvintą mundurą, užsi
metęs milinę vienmarški
nis nuėjo į miestą ir nusi
pirko naujus drabužius ir 
laganliną. Grįžęs kariškus 
drabužius grąžino, atgavęs 
savo senus drabužius, nau
jaisiais apsirengęs, rengė
si važiuoti i tėviškę (į Ža
garę), nes tą dieną buvo 
paleistas į atsargą. Pasi
vėlino į traukinį. Stotyje 

' sulaikytas bufete begeriąs 
degtinę. Pas jį rasta velio- 
nies piniginę, 22 lt. likusių 
pinigų ir dvi rusų auksi
nės monetos po 5 rublius. 
Pastarosios suvyniotos į 
šilkinę skarelę. Velionies 
žmona pripažino, kad pi
niginė yra jos vyro. Auk
sines monetas ji pati vy
rui davusi suvyniotas į šil
kinę skarelę. Du liudyto
jai taip pat patvirtino, 
kad pas Pamparą rastoji 
piniginė buvo Mačiulio.

Už šią žmogžudystę ka
reivį Pamparą karo lauko 
teismas kovo 23 d. nubau
dė mirties bausme. Nutei
stasis buvo padavęs Vals
tybės Prezidentui malonės 
prašymą, bet jo prašymas 
nepatenkintas ir mirties 
bausmė įvykdyta.

>

Dvi žmogžudystės
Kovo 13 d. 6 vai. ryte 1 

Padvarnių kaimo lauke 
rastas Švažo Jono, 70 me
tų amžiaus, lavonas. Įtar
tas jo posūnis Ruze Sta
sys, 20 m. amžiaus, suim
tas. Paaiškėjo, kad Ružė 
nesugyvendavo su patėviu, 
bylinėjosi. Kovo 13 d. nak
tį, nesant namuose namiš
kių, posūnis pasmaugė 
Ružę ir vežė lavoną prie 
geležinkelio, matyti, norė
damas pakišti po trauki- 

! niu ir paslėpti baisų nusi
kaltimą. Pamatęs priešais 
keleivius, išsigandęs ir la- 

] voną išmetęs lauke. Suim
tojo Ružės drabužiai vieto
mis turėjo kraujo žymių, 
rogėse irgi matėsi kraujo. 
Tardomas Ružė prisipaži
no. Nusikaltėlis padėtas į 
kalėjimą.

Antroji žmogžudystė į- 
vyko kovo 14 d. apie 18 
vai. Žibikų kaime. Pas 

i Barvydį Joną, 80 metų 
amžiaus, užėjo nepažįsta
mas, jaunas vyras, apie 25 
m. alfižiaus.'* Pasiprašė 
vandens. Vėliau pradėjo Biržų 
su šeimininku, Barvydžiu, 120.598, Kauno mieste — 
kalbėtis. Namuose dar bu- 106.794, Kėdainių — 99.- 
vo šeimininko žmona, Bar- 
vydienė, apie 70 m. senute. 
Ji virė vakarienę. Šeimi
ninkė kurčia ir negirdėjo 
ilgai užtrukusio vyrų pasi
kalbėjimo.

Tik staiga pamatė at
suktą į savo vyrą revolve
rį. Moteriškė spėjo clar iš
bėgti pas seniūną, 1*.^**^ —
gyvena apie 100 m. nuo jų 145.938, Utenos —125,782, 
trobų. Atbėgęs seniūnas Vilkaviškio — 92,445, Za- 
rado nušautą keliais šū- rasų — 49,893, Klaipėdos

v •

Contralinio statistikos 
biuro tik dabar surinkto
mis duomenimis, šių me
tų pradžioje Lietuvoje bu
vo 2.526.535 gyventojai, jų 
tarpe 1.216.779 vyrai ir 
1.309.756 moterys. Alytaus 
apskrityje yra 135.986. 

108.491, Kauno—

753, Kretingos — 112.405, 
Marijampolės — 116.606, 
Mažeikių — 82,406, Pane
vėžio — 153.349, Rokiškio 
— 94.141, Seinų — 46.718, 
Šakių — 75.484, Šaulių — 
210.079, Šiaulių mieste — 
24.687, Tauragės — 133.- 

’ 307, Telšių — 94.650, Tra- 
kuris kų — 96.792, Ukmergės—

rado nušautą keliais šū- rasų — 49,893, Klaipėdos 
viais Barvydį, bet nepažįs- — 33.111, Klaipėdos mies- 

38.545, Pagėgių —41.tarno jau nebuvo. Į te — 38.545, Pagėgių —41.
Spėjama, kad nepažįsta- 835 ir Šilutės — 38.469 gy- 

« ■ -entojai.
1936 m. sausio mėn. 1 d. 

s buvo 2.499.529 
gyventojai. Taigi, praėju
siais metais priaugo 27.- 

Į 006 gyventojai, iš jų 13.- 
. 971 vyras ir 13.035 mote
rys. Nepriklausomoje Lie
tuvoje kasmet gimsta 50.- 
000 — 65.000 vaikų. Di
džiausias gimimų skaičius 
buvo 1927 m. — gimė 66.- 
114 vaikų. Praėjusiais me
tais gimė 60.446 vaikai, iš

mas norėjo Barvydį api- v 
plėšti, nes jis kartais gau
davo iš savo dukters Ame- Lietuvoje 
rikoje pinigų. Nusikalti
mas stropiai aiškinamas

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ
RADVILIŠKYJE

L »*.

Žudikas Nubaustas 
Mirties Bausme

* *

• v •

y
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Radviliškio inžinerijos 
batalijono naujųjų karei-- 
vių centrinio šildymo kū-! jų 3L099 berniukai ir 29.- 
rikas civilinis tarnautojas 347 mergaitės. Paskutinių 
Mikas Mačiulis rengėsi metų statistika rodo, kad 
per Velykas surengti ant-' 
rosios dukrelės krikšty-' 
nas. Buvo žinoma, kad 
Mačiulis piniginėje turi a-’ 
pie 200 litų pinigų.

Kovo 12 d. tos kareivinės 
pastogėje Mačiulis buvo 
rastas nužudytas. Mačiulis 
buvo pasmaugtas ir peiliu 
subadytas. Išaiškinta, kad 
Mačiulį nužudė jo padėjė
jas kareivis Liudas Pam- 
paras. Norėdamas pasipel
nyti, jis Mačiulį nusivilio
jo į pastogę, sakydamas, 
kad reikia ten kažin kokį 
yamzdelį sutaisyti. Čia

daugiau gimsta berniukų, 
kaip mergaičių. Bet prie
auglis berniukų ir mergai
čių beveik lygus, nes ber
niukų daugiau miršta.

Per metus miršta apie 
30.000 — 35.000 žmonių, 
didesnė pusė skaičiaus vy
rų. Kaip rodo paskutinių 
metų statistika, mirtingu
mas Lietuvoje mažėja. 
Mat, čia nemažai padeda 
nuolatinis valdžios rūpini
masis krašto gyventojų 
sveikatos reikalais. Bety
rinėjant mirtingumo prie- 

, žastis, pasirodo, kaęl dau- 
žiauriai Mačiulį nužudė ir giausia žmonių miršta na-

A * *

1
turalia mirtimi, t. y. se
natvei atėjus. Tačiau ne
mažai miršta ir nuo į vai- mantas, 
rių ligų, ypač širdies ir 
kvėpuojamų organų.

Metinis gyventojų prie
auglis svyruoja tarp 23.- 
500 ir 30.000 žmonių arba 
kiekvienam tūkstanč i ii i 
gyventojų per mėtiis pri
auga 9—13 žmonių. Per- jungos Šefo pavaduotojas 
nai kiekvienam tūkstan- dr. Alekna. Į iškilmingąjį 
čiui priaugo beveik 11 posėdį atvyko Lietuvos 
žmonių, užpernai tik virš Skautų Šefas Respublikos 
9 žmonių. Prezidentas Antanas Sme-

Krizės metais buvo ma- tona, kuris pasakė skautų 
žiau jungtuvių. Dabar 
jungtuvių skaičius vėl ky
la. Taip, 1934 m. buvo 18.- 
246 jungtuvės, 1935 buvo 
18.254 ir 1936 m. — 18.843 į 
jungtuvės. Daugiausia su
situokia 25—29 metų am
žiaus žmonės. Tokio am
žiaus žmonių jungtuvės 
sudaro iki 40% visų jung
tuvių. Nuo 30 iki 34 metų 
amžiaus susituokia apie 
20%. Daugiausia vaikų 
gimsta 25—34 metų tėvų 
amžiaus. Tsb.

•1

vyr. kariuomenės kapelio
nas kun. VI. Mironas, 
skautų vadovybė ir daug 
aukštų svečių.

Posėdį atidarė skautų 
tarybos pirmininkas, Są-

atsilankė krašto apsaugos būdu galima būtų prąkti- 
ministeris brig. gen. Dir- kcje įvykdyti tą nesikiši- 

kariuomenės va- mą. Be kitų darbų Lorido-* 
das gen. št. pulk. Raštikis, no nesikišimo komitetas 

’ ' " ’ ” priėjo prie sumanymo, kad
visos valstybes, kurios da
lyvauja nesikišimo srity
je, uždraustų savo pilie-. 
čiams vykti į Ispaniją da
lyvauti kare ar tai vienoje 
ar kitoje kariaujančių pu
sėje.

Balandžio mėn. 2 dien. 
tokio įstatymo projektas 
buvo svarstomas seimo 
posėdyje. Jį referavo einąs 

vadams reikšmingą kalbą, užsienio reikalų ministe- 
po kurios buvo sugiedotas rio pareigas vice - minis- 
Tautos Himnas. teris J. Urbšys. Įstatymo

Buvo visa eilė paskaitų, projektas vienbalsiai pri- 
pasitarimų, diskusijų. Va- imtas. Tsb.
kare suvažiavimo dalyviai iiirwio nniur^iHin
uždėjo vainiką ant Neži- VIEŠAS rnANESIMAS
nomo Kareivio Kapo ir bu- _______
vo valstybės teatre, o kitą iMKRičin
dieną skautų-čiu dainos ir ( . APSKR!dO
literatūros vakare. Tsb. .. Ht oruMb_____ Siuomi pranešu, kad

LIETUVOS PILIEČIAMS ] pffi: -
DRAUDŽIAMA DALYVAU-:

TI ISPANIJOS VIDAUS I 1937 m., Šv. Juozapo lietu
vių parapijoj, Congress

; Avė., Waterbury, Conn., 1 
vai. po pietų. Kuopos tuo-

Kilus Ispanijos pilieti-] jau sušaukite susirinki-
r 

suvažiavimą. Taipgi pra-

Tsb.

KARE
Aktualiems Lietuv o s niąm karui ir pasireiškus mus ir išrinkite atstovus 

skautų sąjungos darbams kai kurių užsienių valsty- 
nustatyti ir aptarti aptar- bių kišimuisi, Prancūzijos šome pagaminti įnešimų 
t i balandžio 1—2 d. Kau
ne įvyko skaučių seseri
jos, o balandžio 2—3 d. 
skautų brolijos vadų suva
žiavimai.

Skaučių seserijos šuva- siūlė ir Lietuvai prisidėti 
žiavime dalyvavo per 60 prie tokios sutarties. Po 
atstovių, iš visų tuntų ir to, kai Lietuva sutiko pri-i 
vietininkijų. Suvažiavimą, sidėti prie nesikišimo su- _ _
vedė seserijos vadė sktn. tarties. Lietuvai taip pat: Kaip tik bus laikas ir apie 
K. Žilinskienė. tenka dalyvauti Londone] tai pasvarstyti, kad toji

Balandžio mėn. 2 d. Ka- sudarytame komitete.
ro Muziejuje įvyko abiejų 
suvažiavimų iškilmingas miteto uždavinys 
posėdis, į kurį pradžioje svarstyti ir spręsti, kuriuo

vyriausybė iškėlė projektą organizacijos gerovei. Ka- 
sudaryti nesikišimo Ispa- dangi suvažiavimas bus 
nijos vidaus karą sutartį. 2riešseiminis, tai svarbu,

Prancūzijos vyriausybė 
kitų valstybių tarpe pa-

kad kuodaugiausiai atsto
vų suvažiuotų. Būtų ma- 

i lonu šį kartą pamatyti su- 
i važiavime ir Bridgeportie- 
čius. Artinasi mūsų aps
kričių trilypė gegužinė.

gegužine butu sėkminga. 
Londono nesikišimo ko- i 

yra i
B. Miciūnienė,

LDS. Conn. Apskričio 
Raštininkė.

Važiuokite i Lietuvą

SU “DARBININKO” EKSKURSIJOMIS

Gegužes - May
Laivu GRIPSHOLM”

d
u

TIESIOG Į KL AIPĖDĄ BE PERSĖDIMŲ 
KURIAI VADOVAUS PATYRĘS VADO
VAS JUOZAS KRISČIUNAS.

J

VYKDAMI Į LIETUVĄ SU “DARBI
NINKO” EKSKURSIJA TURĖSITE MALO
NUMĄ, NES LAIVE TURĖSITE GERĄ EK
SKURSIJOS VADĄ, KURIS JUMS VISAME 
KAME PADĖS.

III
t

Kita “Darbininko” Ekskursija

Mag. Juozas Krisčiunas

- June 19 d.
Milžinišku Laivu * “BERENGARIA”

į i

i

m
Kurie manote važiuoti į Lietuvą, ruoškitės iš ank

sto, nes Lietuvos piliečiams reikalinga išgauti sugrį
žimo dokumentai. ,

Visais kelionės reikalais kreipkitės į

DARBININKO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
i, »

366 w. Broadnay, So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston — 2680

<



Antradienis, Balandžio 27, 1937

Rytinių Valstybių Žinios
LAIšKAS IR ĮGALIOJI- Moterų Sąjungos 33-ičios

MAS i kuopos narės rengiasi iš-
_ —-——_ __ ' kilmingai paminėti 20 me-

» su-Roslyn, L. I. 17,‘bal. 1937 tų kuopos gyvavimo 
Gerb. Redakcija:— kaktį.

Šiuomi prisiunčiu jums. Minėtą dieną yra ruošia-J 
, Bus 

suvaidinta juokinga kome
dija, “Kuprotas Oželis”. 
Taipgi bus solo ir duetų, 
kuriuos išpildys vietiniai į 
ir apylinkės dainininkai- į 
kės. Programai užsibai
gus, seks šokiai prie sma
gios orkestros.

Taigi meldžiame

kaktį.

Vytauto Didžiojo Muzie- ma graži programa, 
jaus viršininkų man pri- ...................
siųstą Įgaliojimą rinkti 
eksponatus augščiau mini
mai Įstaigai. Prašyčiau 
jūsų labai gražiai patal
pinti šį įgaliojimą jūsų 
laikrašty.

Prie progos turiu pa
reikšti, jog apie šį Įgalio
jimą buvo pranešta ke- draugijų bei kuopų tą die 
liems asmenims ir Lietu- * * . - --
vių Spaudos Kliubui, ku
ris savo susirinkime 16 d. jas ir kuopas dalyvauti! 
balandžio, paremdamas ši Moterų Sąjungos 33-čios 
darbą ėmėsi iniciatyvos kuopos paminėjime. Kvie- 
sušaukti nepartinę vietos čiame visas Conn. Apskri- 
veikėjų konferenciją to čio Moterų Sąjungos kuo- 
darbo programui nustaty- į pas atsilankyti Į šį pami-1 
ti. L. S. Kliubas irgi yra nėjimą. Kviečiame visus i 
pareiškęs pageid a v i mą šios kolonijos ir apylinkių i 
svarbesnių eksponatu fo- kolonijų lietuvius atsilan- 
lostatus palikti Ameriko- | kyti ir pasilinksminti, 
je. J Taipgi primename, kad

Dėkodamas Tamstos už dabar eina Moterų Sąjun- 
patalpinimą, o L. S. Kliu- g0S naujų narių vajus. Ge- 
bui ir visiems turimiems ra proga moterims ir mer- 
padėjėjams už paramą, gaitėms prisirašyti prie 
lieku, į šios organizacijos, nes Į-

Su aukšta pagarba, stojimas yra dykai. Taigi 
Kun. A. Milukas, pasinaudokite. Valdyba

K .. ™ MM, CT. 
ros Muziejus (KauneT 
šiuomi Įgalioja Kun. A.‘ 
Miluką Amerikos lietuvių 
tarpe rinkti tinkamus mu
ziejui eksponatus.

Visu Amerikos lietuvių 
Įstaigų, organizacijų ir at
skirų asmenų prašoma ne
atsisakyti turimus muzie
jinius eksponatus per kun. žadino mumis naują pasi- 
A. Miluką aukoti V. D.,rįžimą uoliau darbuotis 
Kultūros Muziejui. Kiek- gjeių išganymui. Net ir se- 
vienas paaukotas ekspona-j nįaį buvę bažnyčioje atsi- 
tas muziejaus bus priim-']ankė. Kaikurie vėl grįžo 
tas dideliu dėkingumu; jis! j vėžias. Vietinis

caii rrmr.ipiiiip tinka-' ------------------ ■

KUN. D-RD MYKOLO RA
ŽAIČIO MISIJŲ EILĖ

kitų

ną nieko nerengti. Nuošir
džiai kviečiame visas dr-

w •

Rekolekcijos Įvyko. čia 
bal. 14—18 d. Tėvų La sa
lėtų, kun. I. A. Abroma
vičiui vadovaujant. Ma
žam būreliui buvo ištikrų- 
jų malonu, nes tai pirmą 
kartą Įvyko. Įdomūs misi- 
jonieriaus pamokslai su-

U. S. GOVERNMENT BUYS

REFRIGERATORS FOR
1O-YEAR ECONOMY

Public Works Administration awards

16,697 VVESTINGHOUSE

Westinghouse ivorld’s largest single

order for refrigerators

• When the Goverament buys refrigerators for 
its PWA slum clearance and low-rent housing 
projects, low operating cost is essential. Bids 
are based on initial price PLŪS cost of elec- 
tricity for ten years. On that basis, Westing- 
house won the ordėr for 16,697 refrigerators 
against other leading makes. Due to the 
Westinghouse Sealed - in Mechanism, thick 
Super-sealed Insulation, and other features for 
increased operating efficiency, Westinghouse 
could submit a lower over-all bid, even though 
others quoted lower initial prices for refrig
erators ... If a Westinghouse Refrigerator will 
save money for the Goverament, it will save 
money for you!

“It’s Ten-Year economy that anmts!”

X-Westinghouse refrigerator

Edson Electric Co.
487 W. Westminister St.

< -

Providence, R. I.

r
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Pennsylvanijos Žinios
CHESTER, PA. įdainuos solo vargonininkė 

M. Mitruliutė. Pasibaigus 
i programai bus šokiai. 

Aušros Vartų parapijos j Gros pilipinų Million Dol-
nepaprastas Koncertas ir 
Balius Įvyks sekmadienį, 
gegužės 2 dieną, Lithua
nian Club Hali E. 4th and 
Upland Sts., Chester, Pa.

Programos pradžia 7-tą 
vai. vakare. Svetainė at
dara nuo 4-tos vai. Svarbu 
žinoti, kad: Pilipinų Mil- 
lion Dollar Pier iš Atlantic 
City šeši pagarsėję artis
tai gros ir dainuos, lietu
vių, pilipinų, havajų, išpa- 
nų, ir kitų tautų dainas ir 
juokins. Dainuos parap. 
choras, vargon, p-lei M. 
Mitruliutei vadovaujant;

I

lar Pier orchestra. Auka 
tik 50c. Mokiniams — 25c, 
vaikams — dykai. Atsi
lankę nesigailės. Širdingai 
kviečia visus kleb. kun. E. 
Paukštis.

PITTSBURGH, PA.

ras sau muziejuje tinka-' 
mą vietą ir kartų kartoms 
bylos apie Lietuvių Tau
tos gyevnimo laimėjimus 
ar vargus. Kiekvienas au
kotojas atliks kilnų dar
bą savo tėvynei ir tautai, j

P. Galaunė,
Muziejaus direktorius į 

l)r. A. Raukus,
Istorinio skyriaus vedėjas..

Tel. GAspee 4518

Kibirkštys

NEW HAVEN, CONN. I

Moterų Sąjungos 33-čios 
kuopos 20 metų Sukaktu
vės gegužės 16 d. š. m.

Balandžio m. 26,—geg. 2, 
1703 Jackson St

Scranton, Pa.
Gegužės 3, — 16,

207 Adams St., 
Newark, N. J.

Gegužės 17, — 23,
Šv. Kazimiero parapijoj 

St. Clair, Pa.
Birželio 4 d. — 13, 

213 South 4-th St.
Brooklyn, N. Y.

Lietuviai komunistai ne
siliauja apgaudinėję dar
bininkų Ispanijos civilio kai Sovietų Rusijoj, Ispa-!

Jie tebe- nijoj ir Meksikoj.

aukotojus, kaip kad buvo 
ir yra šaudomi darbinin-

BROCKERT’S ALEi
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

karo klausimu, 
skelbia, kad Ispanijos civi- 

j lis karas, tai karas už de
mokratinę tvarką ir val
džią. Jie ragina darbinin
kus ąukoti raudonajam 
frontui. Komunistai de
mokratija rūpinasi 
kiek tas reikalauja 
1 iojimui iš mažiau 
pratusių darbininkų 
kiai uždirbtų centų. Tikre-!

i nybėje, Ispanijos civilį ka- TY1/n+ 
i

I

KATALIKYBĖ IR DEMO
KRATIJA

I

Lidove Listy, čekoslova- 
laikrašty, dr. Alf.1

%

Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale, 
atėję j tavernus ar restoranus prašykite 
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Broc- 
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

Telefonas
Worcester, 5-4334

BOSTONO APIET.INKftS BBOCKERTS Ir CREMO ALAUS Pardavė- 
jas ir Distributorins CHARLES AVAYSHVTT.T.E, pristato alų baliams, 
restoranams ir alndčms. Saukite: Ded. 1731.

81 Lafayette St., 
Worcester, Masa.

tiek, • v • I 
1SV;- kų
SUS1" Fuchs paskelbė ankietą: 
®un"|“Kuo Čekoslovakija prisi- 

” i prie demokratinės 
i - • j i minties pagyvinimo parą iššaukė ir tebeveda ko- sauivl'e»» 

™ni,stai’ nk-ad . su*fiaati Į ją atsakė daugelis žy- 
Katahkų Bažnyčios jtaką mįJvisuomenininkų, poii- 
ir išžudyti katalikų kum- tjk* Prezidentas Bų’n^s 
gus, vienuolius ir pašau- ^.k- d čia įtakog 
lionius vadus. Tiesa, Ispa- / *
nijoj eina kova ir tarp ko- į 
munizmo ir fašizmo, bet 
ispanams abu yra svetimi 
ir nepriimtini. Ispanai ka
talikai gina Katalikų Baž
nyčią ir jos teises ir už tai 
jau tūkstančiai žuvo nuo 
žiaurių komunistų kulkų.

Darbininkai, kurie duo
da komunistams nors vie-Dostalek tvirtina, kad čia 
ną centą, prisideda prie tų 
budeliškų žudynių ir patys 
sau lieja kulkas ir kanuo- 
les, kuriomis, komunistai 
Įsigalėję, šaudys ir pačius

lr Pfau- pareiškė,
turėjo keli veiksniai: 

Masaryko humanišku
mo filosofija, demokra
tinės tautos tradicijos, 
taiki užsienio ir koalici
nė vidaus politika, paga
liau — kultūrinė politi
ka, nenorinti ardyti dva
sios laisvės.
Darbo ministeris v inž.

1

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.———————
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Sovietų diktatorius Sta
linas, kad ir žiauriausio
mis priemonėmis negali iš
naikinti “trockistų”. Kas
dien areštuoja, kasdien 
teisia ir vis jų netrūksta 
visose industrijos >ir pra
monės šakose.Kada bus ga 
las kruvinam Stalino tero
rui? Štai dabar praneša 
kad “trockistai” sutrukdė 
požeminio tunelio darbą. 
Vėl visa eilė “trockistų” a- 
reštuota. Kas gi priveisė 
tų “trockistų”, ar ne ko
munistai? Vadinasi, sovie 
tų komunistai, “Laisvės” 
žodžiais tariant, priveisė 
tiek niekšų, kad ir Stalino 
milijoninė GPU armija ne
besuspėja išnaikinti.

v •

NAUJA KOMUNISTU 
TAKTIKA PABALTY IR 

LENKIJOJ

Kas tik gali, teatvyksta 
į Mokslo Katedrą. Gegu- 
žės-May 7 d. 1937 m. 8 vai. 
vakare bus Mrs. R. C. 
Mitchell paskaita apie jos 
kelionę po Lietuvą. Cathe- 
dral of Learning, 3th 
floor. Įėjimas nuo 5th A- 
venue.
Liet. Kambario Fondo se
kretorius, J. Baltrušaitis.

NAUJOS ANGLIJOS VY 
ČIU KUOPOMS IR 

VISUOMENEI
N. A. Vyčių Apskričio 

metinis suvažiavimas Į- 
vyks gegužės 2 d, Šv. Pet
ro parapijos svetainėje, 
492 E. Seventh St, Šo. 
Boston, Mass, 1:00 vai. 
po pietų.

Kuopos raginamos iš an
ksto ruoštis ir prisiųsti 
kuodaugiausiai atstovų.

Jaunimo dvasios vadai, 
profesijonalai ir visi Vy
čių prieteliai kviečiami 
dalyvauti šiame suvažiavi
me.

N. A. Apskričio naujų 
narių vajus tęsis iki ba
landžio 25-tos, vieną sa
vaitę ilgiau. Sidabrinė tau
rė bus Įteikta kuopai pri
rašiusiai daugiausia nau
jų narių.

Balandžio 17-tą, So. Bos
tono Algirdo kuopa stro
piai darbuojasi rengdama 
N. A. Apskričio Vyčių šo- 
ikius, Hotel Somerset, Bos
tono mieste. Pelnas skiria
mas pusiau: Vyčių centrui 

’L N. A. Apskričiui. Šir
dingai kviečiame visus N. 
Anglijos lietuvius, senus 
ir jaunus dalyvauti šiame 
parengime. Kuopos, Į dar
bą!

Lenkų dienraštis “Kur- 
jer Poranny” rašo, kad 
kominternas pra dėjęs 
naują ofenzyvą Lenkijoje 
ir Baltijos valstybėse. E- 
są, paskutiniuose komin- 
terno pasitarimuose buvo 

nutarta Įsakyti Lenki
jos, ir Baltijų valstybių 
komunistų partijoms or
ganizuoti liaudies fron-l 

tus. jr
Laikraštis tvirtina, kad 
kominternas šitokios tak
tikos imasi norėdamas la
biau užmaskuoti pragaiš
tingą savo veikimą. Tokią 
naują kominterno taktiką 
“Kurjer Poranny” vadina 
“tyliu griaunamuoju dar
bu”. Visų valstybių komu
nistų partijų vadovybėms 
Įsakyta

savo narius būtinai tu
rėti visose legalėse kai
riųjų partijose ir orga

nizacijose.

B. Stašek atmeta 
pasaulio dalinimą Į kai
riuosius ir dešiniuosius 
frontus ir pareiškia, kad 
katalikai kovoja už 
krikščioniškąją demo
kratiją, kuri remiasi ka
talikų doktrina. Kiek
vieno žmogaus siela tu
ri Dievo akyse begalinę 
vertę, ir dėl to pagrindi
nės žmogaus teisės ir 
laisvės šventos. Didelis 
mūsų respublikos Įnašas 
Į demokratiją yra mūsų 
proporcinė tautos atsto
vybė, kuri yra tiek tei
singa, kad niekas nega
li jai ką nors prikišti.
Dr. J. Jiri Ruckl savo at

sakyme kreipia dėmesį Į 
neseniai

Įvykusį katalikų kon
gresą, kurs Įstengė su
jungti šešias tautines 
katalikų grupes ir kurs 
visų gyventojų, nežiū
rint politinių ir konfesi
nių skirtumų, buvo nuo
širdžiai priimtas. Visuo
tinės netolerancijos e- 
pochoj Čekoslovakijoi 
gyvuoja tolerancija, ši 
dvasia įgalina Čekoslo
vakiją pagilinti demo
kratines idėjas Europo
je.
Šiuos ankietos atsaky

mus tokia pat antrašte 
persispausdino ir kairiųjų 
dienraštis “Prager Pres- 
se”. Tai pažymi tos vals
tybės spaudos objektyvu
mą, nes kitur panašios 
krypties spauda katalikų

v •

Vincas Kereišis, 
Apskričio Pirm.

KUN, JONO BRŪŽINO, S.J. 
ADRESAI:

didelės Įtakos turėjo tos 
socialinės mintys, kurios 
lydėjo technikos progresą 
ir kurioms jis buvo pa
lenktas:

“Dvasia yra daugiau 
negu medžiaga ir dėl to 
mūsų technikoj žmogus 
nėra medžiagos tarnas, 
o jos valdovas”.
Čekoslovakijos liaudies [atžvilgiu ne kartą esti ne- 

partijos pirmininkas msgr. objektyvi. XX.
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Komunistai darbinin
kams kalbėdavo, kad ko
munistinėse - socialistinė
se valstybėse nebus “va
gių, niekšų ir kitokių pa
razitų”, bet pasirodo, kad 
Sovietų Rusijoje laike 20 
metų komunistinio režimo 
priviso daugiau vagių, plė
šikų ir kitokių nenaudėlių, 
negu kad jų buvo caro lai
kuose arba daugiau, negu 
yra taip vadinamose kapi
talistinėse valstybėse.

Šiandien visiems darbi
ninkams aišku, kad komu
nizmas yra tai motina vi
sų niekšybių. Nėra pasau
lyje nė vienos kitos vals
tybės, kurioj tiek daug 
žmonių būtų išžudyta už 
įvairius nusikaltimus, kaip 
kad Sovietų Rusijoj. Lai 
komunistai paaiškina sa
vo pasekėjams priežastis 
tokių skerdynių komunis
tinėje - socialistinėje vals
tybėje.

f

Nuo bal. 19 iki geguž. 4,
259 N Str, 

Brooklyn, N. Y.
Nuo geg. 7, iki 16,

25 So. Broad Mt. Avė 
Frackville, Pa.

Nuo geg. 16 iki geg. 23,
545 Hudson Avė, 

Rochester, N. Y. 
Nuo geg. 24 iki 30,

191d E. Falls Str., 
Niagara Falls, N. Y. 

Nuo geg. 31 iki birž. 4,
260 E. Main Str, 

Amsterdam, N. Y.
Nuo birž. 4 iki 13,

425 Lafavette Str. 
Utica, N. Y. 

Nuo birž. 21... —
2601 W. Marųuette Rd, 

Chicago, III. 
Nuolatinis adresas: Rev. 
J. Bružikas, S. J, 259 N. 
5th Str, Brooklyn, N. Y. 
T. Bružikas tarpininkau
ja visų kat. laikraščių už
sisakymui arba atsinauji
nimui, dėl to prašoma 
kreiptis prie jo.

•>

•>

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