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SVEIKINU
Jautriausiai sveikinu vi

sus chorvedžius ir jų cho
rus su taip nepaprastu pa
sisekimu jų taip stropiai 
rengtos Dainų Šventės, i 
Palangoje, liepos 26 d., ir 
visus prie šiojo pavykimo 
prisidėjusius. Dienos gie
drumas, minios didumas 
ir dainų galingumas suda
rė Palangoje ypatingai 
jautrų reginį ir širdingą 
nuotaiką.

Tūkstantinės žmon i ų 
minios, kupiniausiai pasi
tenkinusios, kaip jūra 
bangavo, plaukė po Palan
gos erdves beveik vieno
dai kalbėdamos: “Tai čia 
viskas gražu! Kaip džiau
giuos, kad čia esu! Tai 
smagu - puiku! Gaila, 
kad negalėjo čia su mumis 
būti N. N. Dar Palangoje 
nėra tokios minios buvę. 
O yra čia buvę 3000 ir 
4000. Tokio būrio choris
tų nesu matęs. Tokio gra
žaus jaunimo ir nesu ma
tęs. Jų čia tūkstančiai! Ne 
šimtai!” žodžiu, gražiau - 
sis pasitenkinimas, pasi
gėrėjimas ir džiaugsmas 
matėsi ir reiškėsi tūkstan
tinėse ekskursantų 
se.

Kalbant apie 
skaitlingumą tūlas 
mano, kad ji buvo taip 
skaitlinga, kaip kunigo 
Coughlino klausytojai Ro
muvos parke.

Taigi, dar sykį sveikinu 
to viso kaltininkus. Ir lin
kiu, kad sekanti Dainį}

• v

minio-

minios 
asmuo

Lietuvių Diena'
Kun. P. A. Virmauskis.

GERBIAMIEMS N. A. 
MUZIKAMS - VARGONI

NINKAMS!
Liepos 26 d. Palangoje į- 

vyko Dainų šventė. Tai 
pirma tos rūšies pramoga 
Naujoje Anglijoje. Ger
biami parapijų vargoni
ninkai uoliai rengėsi orie 
tos dienos. Chorus lavino, 
kad sujungtomis pajėgo
mis gražiai išpildytų dai
nų programą. Kuomet 
chorai sustojo paskirtose 
tam tikslui prirengtose 
vietose, labai gražų vaiz
dą darė. Užgiedojus Ame
rikos himną, visų akis ir 
ausis atkreipė. Lietuviš
kos rinktinės dainos kiek
vienam už širdies griebė.

Šia proga širdingai svei
kinu Gerbiamus muzikus- 
varginininkus ir jų gra
žius chorus, artistiškai 
gražią programą išpildžiu- 
siems. Lai ši pirma Dainų 
šventė pasilieka visuome
nės atmintyje ilgiausiai!

Kun. Pr. Juškaitis,
Cambridge Klebonas.
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Pirmoje eilėje: Juozas Gudas (Worcester, Mass.), Pranas Kašėta 

(Wilkes Barre, Pa.), Aleksandras Petronis (No. Adams, Mass.), Bro
nius Mažukna (Worcester, Mass.).

Antroje eilėje: Juozas Kamandutis (Brockton, Mass.), Juozas Mek- 
šraitis (Minersville, Pa.), Gerb. Rektorius 
ir Jonas Lukšiai (New Philadelphia, Pa.) 
dock, Pa.).

Trečioje eilėje: Eduardas Kundrotas
Pečiukevičius (Philadelphia, Pa.), Jonas Savukynas ir Jonas šakočius 
(Pittston, Pa.), Juozas Stanionis (New Philadelphia, Pa.) ir Antanas 
Bambalas (Chicago, III.).

Kun. Dr. J. 
ir Vladas

(Worcester,

Navickas; Stasys 
Alinskas (Brad-

Mass.), Leonas

4.

Kruvini Mūšiai Tebesitęsia Ispanijoj
Madridas

sukilimas nenumalšintas. 
Ir vyriausybė ir sukilėliai 
pranešdinėja apie savo 
laimėjimus. Sukilėliai yra 
apsupę sostinę Madridą, 

yra ^stipriausia vy
riausybės atspara. Sukilė
lių vadai sako, jog jie ge
riau badu išmarinsią Ma
drido vyriausybę, negu 
kanuolėmis imsią.

Vyriausybė yra sudariu
si net moterų batalijonus; 
jos kariuomenė sukoncen
truota kalnuose aplink 
Madridą.

Užsienio valstybių ats
tovybės išsikėlė. Svetim
šaliai bėga. Miestuose di
džiausios riaušės. Ypač 
daug kraujo praliejama, 
kur miestai pakliūna į ko
munistinio elemento ran
kas — kunigai šaudomi, 
bažnyčios deginamos, vie
nuolynai išniekinami.

Prie Ispanijos pakraš
čių yra atplaukę Ameri
kos, Anglijos, Prancūzijos 
ir Vokietijos karo laivai 
savo piliečiams gelbėti. 
Amerikos piliečių daugu
ma jau paliko Ispaniją — 
juos paėmė Anglijos ir A- 
merikos laivai.

Sukilimo galo dar nesi-

Iš Seirijų praneša, kad 
šiemet Dzūkų miškuose 
nepaprastai užderėjusios 
uogos. Žemuogių rinkimas 
jau biaigiasi. Dabar tur
guose pilna mėlynių. Kir
timuose nepaprastai daug 
aviečių. Į aplinkinių mies
telių turgus prinešama 
daug uogų, kurios labai 
pigios. Rinkėjai nusiskun
džia, kad uogautų truk
dančios gyvatės, kurių

N. A. Jaunimo Jėgų
T\ • •Demonstracija

ORLAIVIO KATASTRO
FA ATLANTIKO VAN

DENYNE

Sekmadienio naktį, lie-

j

i
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pos 26 d. Bellanca orlaivis
belekiodamas apie Cunard 
White Star linijos didžiu
lį laivą, plaukiantį iš Eu
ropos į New Yorką, staiga 
krito į Atlantiko vandeny
ną ir susikūlė. Vienas 
žmogus užmuštas ir 8 su
žeisti, kurie važiavo Bel
lanca orlaiviu. Užmuštasis 
Edwin T. Ramsdell, 46 m. j
amžiaus, gyv. Newton bu- v^eno laimėjimo.

Tūkstančiai Dalyvavo
1-moję Dainų Šventėje

Lavvrence-Methuen, Ma- nioje matėsi, be minėtų 
ssachusetts — Liepos 26 asmenų, daug įžymių sve- 
dieną. Amerikos lietuvių Čių: kunigai Dr. J. Navic- 
istorijoje be abejonės bus kas, Pr. Juras, Pr. Juškai- 
irašyta gražiausiomis rai- tis, J. Švagždys, K. Vasys, 
dėmis. Naujosios Anglijos Pr. Virmauskis, J. Vaite- 
lietuvių katalikiškoji vi- kūnas, J. Čižauskas, Dr. J. 
suomenė susilaukė

vo žymus Boston Post fo
tografas

I

i

laikraštinin- chorų vadų ir choristų di- 
kas. Orlaivis Bellanca su- džiosios pastangos, dėtos 
birėjo į šipulius. ....................

Šimtai žmonių, kurie va- sius, susilaukė gražiausio 
žiavo laivu “Queen Mary” įvertinimo.

lrn 4ti oi-T — "*

Ispanijos mato. Kariuomenės didės- vienuoliai persirengę kai- 
‘ Įnioji dalis yra sukilėlių miečių drabužiais pabėgo 

pusėje, tik laivynas dau-dš vienuolynų ir atvyko 
gumoje liko ištikimas so- čia kartu su kitziz 1200 
cijalistinei vyriausybei.

Į Ispaniją šiuo momentu sa Margareta. Jie pasako- 
nukreiptosĮ yisos Europos , ja, kad raudonieji bolševi-

v —
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kitais 1300
pabėgėlių laivu Principes-

matė orlaivio katastrofą, 
bet nelaimingiems negalė
jo pagelbėti. Laivas 
“Queen Mary” nei nesus
tojo, nes norėjo padaryti 
(ir padarė) greitumo re
kordą. Nelaiminguosius 
išgelbėjo laivu “Exer- 
mont”.

akys. Ispanijoj"brolis bro- kai - socialistai vienūoly- 
lį žudo dėl Ispanijos atei
ties.

VAIKAI NUŽŪDE
100 KUNIGŲ

I

daug yra žemuogių ir mė
lynių uogienojuose. Pasi
taikę ir įkandimų.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
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LAIVAKORČIŲ

< Gf IUAIN-

Gibraltar — Britų pabė
gėliai iš Ispanijos pasako
ja, kad kada jie buvę įka
linti viešbutyje, tai jie 
per langų uždangas matę 
kaip jauni vaikai 14—17 
metų amžiau, užsivilkę 
raudonais marškiniais ir 
užsidėję raudonus kakla
ryšius siautė gatvėse te
rorizuodami gyventojus. 
Raudonųjų įkaitinti vai
kezai su įsiutimu puolė 
kunigus, vienuolius, vie
nuoles, pasaulionius kata
likus ir vadinamus fašis
tus. Vaikezai buvo apgin
kluoti revolveriais, šautu
vais ir kitokiais ginklais. 
Jie beplėšikaudami nužu
dė keletą šimtų žmonių, 
tarp kurių buvo apie 100 
kunigų ir vienuolių ir apie 
1,000 žmonių sužeidė; su
degino apie 250 namų.

Amerikiečiai pabėgėliai 
pasakoja, kad raudonieji 
sudegino taip vadinamų 
monarkistų ir fašistų klu
bus, namus ir šapas. Taip
gi sudegino keletą bažny
čių. Kaikurias bažnyčias 
raudonieji pavertė mitin
gų salėmis, o religinius 
daiktus išnešę iš bažnyčiij 
sudegino arba išniekinę 
sunaikino. Raudonųjų ei
lėse matyt, sako amerikie
čiai, labai daug ateivių, 
atvykusių iš kitų šalių.

v •

VIENUOLIAI PABĖGO
PERSIRENGĘ KAIMIE

ČIŲ DRABUŽIAIS

Genoa, Italija — Pasa
kojama, kad iš Barcelonos

nūs padegė ir daugelį jų 
brolių vienuolių užmušė ir 
išvilkę paliko šalę vieške
lių. Piktadariai nužudė 30 
karmelytų vienuolių ir ke- 
lioliką Salaziečių Seserų 
vienuolių, 
vienuolės 
rengusios 
žiais.

Tas parodo, kad raudo
nieji bolševikai - socialis
tai, kur tik gauna progą, 
pirmiausiai puolasi žudy
ti kunigus, vienuolius ir 
bendrai visus katalikus, 
nes toks yra jų svarbiau
sias tikslas. Jie tą darė ir 
tebedaro Rusi joje; tą patį i 
daro Meksikoje ir Ispani
joje.

Keturios italų 
pabėgo persi- 
elgėtų drabu-

AMERIKIEČIAI PABĖ
GO IŠ ISPANIJOS

Washingtori, D7U.—Pra
nešama, kad beveik visi a- 
merikiečiai, 
globojamų 
Jung. Valst.
Madride, išvyko iš Ispani
jos, kada padėtis susidarė 
labai bloga ir pavojinga.

išskyrus 150 
amerikie č i ų 
ambasadoje,

14 UŽMUŠTA ANT 
GELEŽINKELIO
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PIRMASIS “SEIMO” PO
SĖDIS RUGSĖJO 1 D.
Kaunas — Naujojo “sei

mo” pirmasis posėdis įvyk 
sta rugsėjo 1 d. Kaune, 
seimo rūmuose. Tą pačią 
dieną ‘seimo’ atstovai 
duos nustatytą tautos at
stovo priesaiką arba iškil
mingą pasižadėjimą.

IŠVYKO TYRINĖTI 
STERELIZACIJOS

Kaunas — Vyt. D. uni
versiteto profesorius Bla
žys išvyko į Vokietiją, 
Švediją ir Suomiją susi
pažinti su sterelizacijos į- 
statymais ir praktišku jų 
vykdymu. Kadangi kai 
kas iš mokslininkų ir 
šiaip aukštų asmenų tą 
klausimą kelia ir Lietuvo
je, tai dabar teiraujamasi, 
ar nebus tik sterelizacijos 
ir Lietuvoje.

Hamilton, Ohio — Sek
madienį, liepos 26 d. auto
traukinys trenkė į važiuo
jantį skersai p-eležinkelio 
automobilį ir užmušė 9 as
menis, juo važiavusius. 
Taipgi viena moteri, pasa- 
žierę, sužeidė pavojingai.

Oconomovvac, Wis. — 
Penkis asmenis užmušė ir 
vieną mirtinai sužeidė, 
kurie važiavo skersai ge
ležinkelio, Mil w a u k e e 
traukinys.

X •

KADA POLICIJA GALI 
VARTOTI GINKLĄ

Vidaus reika-Kaunas
lų ministeris paskelbė po
licijai instrukciją, pagal 
kurią prieš minią policija 
bet kurį ginklą gali varto-, 
ti šiais atsitikimais: kai 
minia pereina į atvirą po
licijos ar jos saugumo ob
jekto puolimą; kai gadina 
ar naikina policijos arba 
jai saugoti pavestą turtą 
ir kai puola atimti suim
tąjį. Prieš vartojant gink
lą įspėjami tie, prieš ku
riuos jis bus pavartotas. 
Be įspėjimo ginklą vartoti 
galima, kai negalima įspė
ti dėl laiko stokos, kai pe
reina į atvirą policijos ar 
ios saugumo objekto puo
limą, pav., šaudo, duria ir 
panašiai.

Ši instrukcija Lietuvos 
policijai veikia nuo liepos 
1 dienos.

dar Pauliukonis, J. Vosylius, 
Dr. A. Bružas, S. Bucevi- 

Vienuolikos parap i j u ^us’ J-
rauskas, F. Norbutas, Pr. 
Skruodenis; iš profesijo- 
nalų paminėtini adv. J. 
Cunys, adv. J. Gailius, Dr. 
Dusevičius, mokyt. Pr. 
Galinis, Marijanapolio ko
legijos mokytojas, ‘'Stu
dentų žodžio” redakto
rius, J. Pilipauskas, inž. 
J. Jasionis ir kiti.

Angliškų laikraščių re
porteriai - fotografai pri
skaičiavo dalyvių tarp 8 
ir 10 tūkstančių.

Visa Dainų Šventė tik
rai buvo mūsų lietuviško 
katalikiško jaunimo jėgų 
demonstracija. Ir ta de
monstracija puikiausi a i 
praėjo! Garbė mūsų para
pijų chorams ir jų va
dams!

per kelis darbščius mene-

Lawrence Palanga dar 
nebuvo mačiusi tokios mi
nios, koki sugužėjo praė-, 
jusį sekmadienį pasiklau
syti gražiųjų lietuviškų 
dainų.

Rengėjų pažadai buvo 
ištęsėti. Specijaliai paren
gtoje estradoje pasirodė; 
tikrai 500 mūsų gražiojo 
jaunimo, mūsų dainuojan
čio lietuviškojo jaunimo!

Iškilmes^—pradėjo Law- 
rence varg. p. A. Vismi
nas, sveikindamas rengėjų 
vardu tūkstantines minias 
ir gausinguosius choris
tus. Programai vesti pa
kviestas kun. Juozas Vaš
kas sutiktas didžiausiu 
pritarimu.

Įžanginę kalbą pasakė 
garbingasis kun. K. Urbo
navičius, išpuošdamas sa
vo turiningąią kalbą gra
žiausiomis ištraukomis iš 
lietuviškų dainų. Tikėki
me artimoje ateity išvysti 
tą kalbą spaudoje!

Dirigentų M. Karbaus
ko, R. Juškos ir J. Žemai
čio vedamas jungtinis 
choras išpildė tokią prog
ramą : Amerikos himnas, 
Jaunimo Giesmė — Nau
jalio, Mergužėlė mano — 
Čižausko, Važiavau dieną 
— Šimkaus, Čia kraštas 
liūdnas 
Kur bėga Šešupė 
nausko, 
Žilevičiaus. Palankėj pa- 
lankėj —Pociaus, Kam šė
rei žirgelį — Petrausko, 
Pasisėjau žalią rūtą — 
Neimonto, Vilnius — Va
nagaičio ir Lietuvos him
nas.

Visos dainos sudainuo
tos nepaprastu sutartinu- 
mu, palydėtos nuoširdžiu 
dangtūkstantir.ės minios 
pritarimu.

Protarpiais sveikinimo 
kalbas pasakė Lietuvos 
pavasarininkų vyriausis 
vadas Dr. Juozas Leimo- 
nas ir Amerikos liet. kat. 
studentų ir profesijonalų 
są-gos pirmininkas, Juo
zas B. Laučka. Dr. J. Lei- 
monas perdavė Lietuvos 
katalikų visuomenės kar- 

sveikinimo žodį ir 
dėl

KUN COUGHLIN PASA
KĖ UGNINGĄ KALBĄ

Hankinson, N. D. — Pe
reitą sekmadienį, kun. 
Charles Coughlin pasakė 
ugningą kalbą tūkstanti-

I

Žilevičiaus,
Sas-

Šokim šokim —

šta
didžiausį džiaugsmą 
šio nepaprasto įvykio.

Daugtūkstantinėje mi-

niai miniai farmerių. Jis 
pareiškė, kad farmerių di
džiausiu rūpeščiu turi bū
ti, tai tas: “kaip apsisau
goti nuo bankerių, kad ne
patekus į jų rankas ir nuo 
sausros”. Kun. Coughlin 
karštais žodžiais ragino 
remti ir savo balsus ati
duoti kongr. Lemke, Uni
jos partijos kandidatui į 
prezidentus, nes tik jis 
atstovauja Jung. Valsty
bių žmones darbininkus.

Kun. Coughlin kalba bu
vo kaip ir pradžia rinki
minės kampanijos prieš 
dabartinę Roosevelto ad
ministraciją ir respubliko
nų partijos kandidatą 
Landon.

Taigi dvi milijoninės or
ganizacijos: National U- 
nion for Sočiai Justice ir 
Townsendo lyderiai nuo
širdžiai 
partijos kandidatą į pre
zidentus, 
William Lemke.

remia trečiosios

kongresmo n ą

LENKIJA - VOKIETIJA 
SUSITAIKĖ DĖL 

DANCIGO

Varšuva, Lenkija —Šio
mis dienomis Lenkija ir 
Vokietija susitarė dėl 
Dancigo krašto ir tuo nors 
laikinai prašalino pavojų, 
kuris buvo susidaręs. Bile 
dieną buvo laukiama na
cių sukilimo Dancige.

r*
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ŽINUTES

Liepos 24 d., 8 vai. vak., 
bažnytinėje salėje, įvyko 
sportui paremti pikniko 
rengėjų susiri n k i m a s. 
Daug pasiimta įžangos ti- 
kietų platinti. Sekantis 
susirinkimas įvyks kito 
penktadienio vakare.

Liepos 27 d., kun. Jonas 
Vasylius MIC., su kun. 
Bubliu MIC., išvažiavo į 
Chicagą. Kun. Vasylius 
Bostone viešėjo porą sa
vaičių. Kun. Bublys, sus
tojo Bostone tik vieną na
ktį.

Liepos 25 d., atvažiavo 
iš Chicago, III. ponia Juš
kienė. Ji viešės pas sūnų 
art. Rapolą Jušką

Rugp. 1 d., 3 vai. po pie
tų, parapijos salės kieme 
492 E. 7th St., įvyksta va
sarinės mokyklos viešas 
užbaigimas. Bus bazarėlis 
ir programa. Statoma 
programai estrada, kad 
vaikučiai - vaidintojai ga
lėtų labiau pasimokyti.

ATLAIDAI

Nuo pietų rugp. 1 d., iki 
vidunakčiui rugp. 2 d., 
pranciškonų bažnyčiose ir 
tose, kur yra pranciškonai 
tretininkai įsteigti, yra 
gaunami Porcinkolės at
laidai.

VIETINĖS ŽINIOS] 
i 

'8»
N. A. Apskričių) komisijų 
pasitarimas, kas link ren
giamosios Palangos par
ke, rugpiūčio 15, š. m. Ge
gužinės. Pasitarimai lietė 
daugiau biznio pusę ir 
artimesnį kontaktą su 
abiejų apskričių kuopo
mis. P-nas Vencius ren
giamosios Gegužinės dvie- 
. ų apskričių pirmininkas 
atsišaukė į dalyvaujan
čius pasitarime delegatus, 
kad kuopos nuoširdžiai ir 
aktingai prisidėtų prie 
šios bendros didžiulės ap
skričių pramogos. Kvie
tė ir tas kuopas, kurios 
neturėjo šiame susirinki
me atstovų, kad jos pra
vestu savo kuopų susirin
kimuose nutarimus vykti 
i Gegužinę rugpiūčio 16 d., 
ir prie to jeigu kuopos iš
gali ką nors paaukotų ko
kioje išlaimėjimų ar tai 
oarėmimo valgiais formo
je. Ankstyvesni pasižadė
jimai Moterų Sąjungos 
nekuriu kuopų priimti su 
dideliu dėkingumu.

Susirinkimui užsibaigus 
buvo nutarta, kad kuopos 
Įvairiais klausimais turė
tų korespondenciją su Ge
gužinės pirmininku p-nu 
K. A. Venčium, 19 Cross 
St., Lawrence, Mass.

v •

4,000 ŽMONIŲ KLAUSĖ
SI TOWNSENDO 

BOSTONE

ĮSIGYKITE TIKIETUS

L. Vyčių N. A. Apskri
čio metinė gegužinė įvyks 
rugpiūčio 9, Maironio par
ke, Shrewsbury, 
(šalia Worcester.).

Vietinė L. Vyčių kuopa 
ir vyčių rėmėjai organi
zuoja bus’us į gegužinę. 
Norintieji važiuoti įsigy
kite tikietus iš anksto. 
Kaina į abi pusi $1.00.

Worcester vyčių kp. 
smarkiai dirba ir jau pri
ruošė 
todėl 
gražų Maironio Parką, į 
vyčių gegužinę!

Bus’ų Komisija.

Mass

v — įvairią programą, 
visi važiuokime i

TRILYPES GEGUŽINES 
SUSIRINKIMAS

LDS. L. Vyčių ir Choro 
busimosios gegužinės rei
kalu susirinkimas įvyks 
šiandieną parapijos salė
je 7th St. 8 vai. vak.

Išrinkti atstovai — ko
misijos kviečiamos daly
vauti. Valdyba.

DVIEJŲ APSKRIČIŲ 
GEGUŽINĖS RENGĖJŲ 

PASITARIMAS

Sekmadienį, liepos 26, š. 
m. Palangos parke, Lavv
rence - Methuen, Mass. į- 
vyko dviejų apskričių 
(Moterų Sąjungos ir LDS.

visus _ _ prajuokinti savo I

I
šposais per radio. To dar 
niekados nėra buvę mūšų 
parapijoje. Bus įdomu pa
matyti.

O svarbiausia, tai vaka
re įvyksianti “Penny Sa
le”. Mes turėsime virš 
šimto gražių dovanėlių. 
Salėje mandagiai patar
naus jaunimas. Visi atėju
sieji ramiai sėdėsite, o jie 
bėgios, surankios cente
lius ir išdalins laimėtojui 
dovanas. Šio vakaro kara-1 
liūs bus “Centas”; vienas į 
centas viską nugalės, vis
ką laimės, viską papirks. į 
Tad į šį naują parengimą 
ateikite visi. Įžangos ne
bus. A. M. A.

CAMBRIDGE, MASS.

Sekmadienį, liepos 26 d., 1 
Bostono Arenoj kalbėjo 
Dr. Francis E. Townsend 
$200 pensijų plano suma
nytojas ir vykintojas. Ke
turi tūkstančiai žmonių 
klausėsi jo kalbos. Tai bu
žo politinė priešrinkiminė 
kalba, kurioje jis pareiš
kė, kad jis remiąs Unijos 
partijos kandidatą į pre
zidentus, kongresmoną p. 
William Lemke. Bet jei 
jau p. Lemke nelaimėtų, 
atsako į klausimą Dr. 
Townsend, tai verčiau tu
rėti Baltuose Rūmuose 
prezidentu Landon. Jis ne
norėtų, kad dabartinė ad
ministracija pasiliktų.

Taipgi kalbėjo ir Town- 
sendiecių kitas vadas, bū
tent, protestantų pryčeris 
Gerald L. K. Smith, karš
tas mirusio senatoriaus 
Huey Long sumanymų 
vykintojas. Jis taipgi pa
reiškė remiąs kongresmo
ną Lemke, kandidatą į 
Jung. Valstybių preziden
tus.

Publika sukėlė dideles o- 
vacijas Townsendo va
dams.

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

Per praeitus du sekma
dienius pikniko darbinin- 
ki turėjo susirinkimus. 
Nutarė skirti $50.00 lai
mingiems žmonėms, kurie 
turės tikietus. Tų tikietė- 
lių galite įsigyti pas para
pijos pikniko darbininkus-, 
es. Sekantis pikniko dar
bininkų susirinkimas į- 
vyks rugp. 19.

•f
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Tel. So. Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 ik)
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 

šnedžldieniais, taipgi seredomis nuo 
: 12-tos dieną uždarytas.

Taipgi nuima ir X-Ray

y

Šiame rymos sode _...
Klausos paukšte pasaulio » 
Tyla žaidžia su garsais 
Artimais, tolimais ir skardžiais ir dusliais 
Saulė alpina tylą palšvo aukso vėduokle 
Ateini su senaisiais darbais 
Nepalyginamais begaliniais 
Ilgas ir grakščias turi rankas 
Jomis sėji sapnus 
Ar gal kapą kasi
Kur palaidotos bus dienos gražios pernelyg? 
Ar vienuolis esi? ar gal Dievas?
O! tie keisti darbai tiesiai saule 
Kurie auga ir meta šešelį 
Į sielos glūdumas
O kaip yr didingi ir kilnūs tavo judesiai! 
Sapnuojam dausas
Sapnuojam Dangaus 
Skaisčią Ponią nužengiant 
Vaikų atlankyt netikėtąją dievišką valandą 
Taip jau seniai
Esi pirmkart šiuos darbus padaręs 
Žinai juk juos taip įstabiai 
Kaip maldą kasdienę
Kas gi tad man pasakys, ar šis kartas 
Yra paskutinis? Juk tau vis tiek 
Kai ieškome tavo mes darbo versmės 
Bet tuo tarpu gyveninis tau davė 
Keistųjų garsų dangišką atbalsį 
Ir visi laikai jaisiais stebis.

Laisvai išvertė iš Esprit, Novembre. 1934 
Tadas Venta.

■“ f v • n j • t • r- ą r -MISIJŲ-REIKALU
Paskirta du Tėvų Mari

jonų kunigai misijoms A- 
merikoje — kun. J. Ma- 
čiulionis, MIC. ir kun. A. 
Markūnas, MIC. Su misi
jomis pradės važinėti rug
sėjo mėnesį.

Visi gerb. klebonai, ku
rie nori gauti misijonierių 
prašomi kreiptis sekančiu 
adresu:

Kuri. J. Mačiulionis, MIC..
2334 So. Oakley Avė., 
Čhicago, Ulinois.

P. S.: Prašome gerb. 
klebonų kaip galima ankš
čiau savo prašymą atsiųs
ti, kad būtų galima geriau 
sudaryti misijų maršrutą. 
Kun. J. Mačiulionis, MIC., 

misijų tvarkytojas.

I AMERIKOS LIETUVIŲ 
VARGONUOS

PASLAPTĮ IŠDUODU

Iš Musų Veikimo Centro

. JONAS BATES išdirba 
iš geriausios rūšies mėsų 
skilandžius, dešras, beko
nus ir t.t. pagal lietuvių 
skonį.

Jonas Bates, 327 Dor
chester St., So. Boston.

NORTH BRIGHTON
BAKERY 
Savininkai: 

J. Trušas ir P. Gelžjnia
Kepa iš geriausios rūšies miltu 

juodą ir baltą duoną. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

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

Tel. Stadium 8411

t'jl!

S. BARASEVIČIUS IR
SUNŪS

SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

Gyven. vieta-. 838 Dorchester Avė. 
TeL Columbia 2537

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 5:3O po piety ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

A.
251

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

L. KAPOČIUS
W. Broadway, So. Boston

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. dieną. 
Subutomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartį)

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 
les pamokas duoda 

vaikams.
Adresas:

98 Tonawanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

Tiktai maža dalelė žmo
nių težinojo kas buvo vei
kiama Vasarinės Mokyk
los salėse po pamokų. Da
bar visi turi žinoti.

Vasarinės Mokyklos sa
lėse kasdien po pamokų 
būna praktikos dainavi
mo ir šokimų, kurie suda
rys programą Mokyklos 
Užbaigtuvėse, rugpiūčio 1 
dieną. Seselės - Mokytojos 
rūpestingai darbuojasi, o 
mergaitės mokosi. Tikrai 
bus graži programa. Para
pijos Salės kieme tuojaus 
bus statoma estrada ant 
kurios pasirodys gabio
sios ir gabieji programos 
dalyviai.

Berniukai nepasiduos 
mergaitėms. Jie buriasi 
sudaryti mėgėjų grupę iri

v •

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.
r

GEORGE’S TAVERN

Šiais metais sulaukėme 
A.L.R.K. Vargoninkų Są
jungos 25 metų jubilie
jaus. Paminėkime jį gra
žiai savame seime, Brook- 
lyn, N. Y., ten, kur šioji 
sąjunga buvo sutverta.

Šios sąjungos jau kele
tas įžymių vargoninkų mi
rė, nesulaukę jubiliejaus. 
Jie taip pat, kaip ir mes, 
dirbo dėl lietuvių tautos ir 
Dievo garbės: rašė lietu
viškus vaidinimus, dainas 
ir mokė jaunimą loštį, dai
nuoti ir bažnyčioje Dievą 
garbinti. Mes tuomet netu
rėjome savo žurnalo jų gy
venimo istoriją įrašyti, 
nebuvome galingais nei jų 
kūrinius išleisti ir jie ta
po užmiršti.

Dabar, kuomet turime 
savo muzikalį žurnalą, 
“Muzikos Žinias” ir lai
mingai sulaukėme 25 metų 
jubiliejaus, sueikime į di
desnę vienybę, pažinkime 
vieni kitus! Padarykime 
visų vargoninkų vieną pa
veikslą. Tuomet šis jubilie
jus istorijai bus brangus 
ir mumyse paliks amžiną 
atmintį. Todėl prašau 
Tamstų, kad man greitai 
prisiųstumėte savo paveik
slą ir pilną vardą, pavardę 
ir miestą, nes taip bus pa
rašas po paveikslu.

Tas paveikslas tilps ‘Mu
zikos Žiniose” prieš seimą 
ir dėl įsigijimo bus padi
dintas 8—10. Kaina nusta
tyta $2.50.

Tad prašau visų prie 
darbo.

■f
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Įvairiems reikalams prisiųsta į Federacijos Cen

tro iždą šios pinigų sumos: •
Amžinojo Rožančiaus dr-ja, Phila. Pa.............
Šv. Kaziimero dr-ja, Phila. Pa...........................

i Šv. Elenos dr-ja, Phila. Pa...................................
šv. Teresės Sodalicijos, St. Clair, Pa................
Šv. Vardo dr-ja, St. Clair, Pa............................
Šv. Rožančiaus dr-ja, St. Clair, Pa....................
Šv. Kazimiero parapijos, Phila. Pa...................
Šv. Kazimiero parapijos, St. Clair, Pa.............
Aušros Vartų parapijos, Chester, Pa................
Šv. Kazimiero Sodaliečių, Phila. Pa...................
Šv. Kazimiero par. Gyvojo Rož. dr-ja Phila. Pa. 
Maspeth, L. I. N. Y. už Vilniaus pasus ir žekl. 
Pittsburgh, Pa. Fed. apkr. už Vilniaus p. ir žl. 
Norwood, Mass. V. Kudirkos namuose surinktos 

aukos Vilniaus našlaičiams .................. .
Montello, Mass. SLRKA. kuopos duoklė ..........
Montello, Mass. Šv. Monikos dr-jos duoki.........
Montello, Mass. N. P. P. šš. Moterų dr-jos d.....
Chicago, 111. Aušros Vartų par. už Vilniaus pa

sus ir ženklelius ..... ...................................
Chicago, III. Fed. 19 skyrius trijų dr-jų duoki. 
Girardville, Pa. už Vilniaus pasus ir ženklelius 
Fed. 12 skyrius, Cicero, III. dr-jų duoklės......
Fed. 19 sk. Čhicago, III. už Vilniaus pasus ir žkl. 
Rockford, III, parapijos dr-jų duoklės..............
Sheboygan Wisc. dr-jų duoklės.........................
Archėr Heights, Fed, 50 sk. duoklės....................
Boston, Mass. Fed. 3 sk. Vilniaus našlaičiams 
Boston, Mass. Fed. 3 sk. Jėzaus Nukryžiuoto Se

serims ...........  16.00
Philadelphia, Pa. Fed. apskr. už Vilniaus pas. ir 

ženklelius ....................................................
Pittsburgh, Pa. Fed. apskr. už Viln. pasus ir žkl. 
Baltimore, Md. Fed. skyrius, dr-jų mok. ..........

I Norwood, Mass. Fed. 18 sk. dr-jų mok............
Chicago, III. Fed. 19 sk. dr-jų mokesčiai ..........
Chicago, III. Fed. 19 sk. Vilniaus pasai ir žkl. 
Chicago, III. Fed. 15 sk. dr-jų mokesčiai ......
Wilkes-Barre, Pa. per p. Zujų, Vilniaus pasai ir 

ženkleliai ......................................... ..............
Chicago, III. Fed. 19 sk. Vilniaus pasai ir žkl. 
Brooklyn, N. Y. Fed. apskr. dr-jų duoklės......
Detroit, Mich. Šv. Jurgio parapija, Vilniaus pa

sai ir ženkleliai .............................................
Philadelphia, Pa. Fed. sk. Šv. Jurgio par. dr-jų 

duoklės ..................... ..................................
Pittsburgh, Pa. Fed. 5 sk. Dangų Žengimo par. 

draugijų duoklės z...................... ...... ...........
Bridgeville, Pa. Fed. sk. dr-jų duoklės ..............

į Indiana Harbor, Ind. Fed. sk. dr-jų duoklės......
Waukegan, III. Šv. Baltramiejaus dr-jos duoklės 
Chicago, III. Fed. 19 sk. dr-jų duoklės................
New Yorko Federacijos apskritys, dr-jų duoki. 
Los Angeles, Calif. Fed. skyrius.........................
Philadelphia, Pa. Prof. Dovydaičio fondui......
Brooklyn, N. Y. Gyvojo Rožančiaus dr-ja Kar. 

Angelų par......................................................
Fed. 18 skyrius, New Britam, Conn. dr-jų duoki. 
Philadelphia, Pa. Šv. Andriejaus par. dr-jų dkl. 
LRK Mot. Sąjungos centro metinė duoklė ......
SLRK. Amerikoj centro metinė duoklė ..............
Cicero, III. Fed. 12 skyrius už Vilniaus pasus ir 

ženklelius ........................................................
Kai kurios organizacijos ir visa eilė draugijų dar 

neužsimokėjo savo duoklių į Federacijos centrą už 
šiuos metus. Centro Valdyba nuoširdžiai prašo tuos 
mokesčius, kiek galima greičiau sumokėti. Iš anksto 
tariame

1 I

I

Lietuviška Užeiga 
GEO. PETRAITIS, sav. 
Skanus alus ir likeriai 

58 Dorchester St., 
So. Boston.

vi

v • • 'acių.
ALRK. Federacijos Sekretorijatas

«

2334 So. Oakley Avė..
Chicago, III.

$ 5.00
5.00
5.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00

24.25
23.30

8.10
1.00
1.00
1.00

3.20
3.00
5.35
9.88
6.10

13.48
4.00 

. 1.00 
16.00

i

10.00
9.30
5.00 

10.00
6.00
4.00
8.00

4.00
17.44
13.00

7.00

15.00

10.00
3.00
4.00
1.00 

. 4.00
3.00
1.00 

19.00

1.00
5.00

10.00
10.00
10.00

3.00

N. Kulys, sekrt. 
1619 N. Damen Avė.

Chicago, III.

DVIEJU ORGANIZACIJŲ 
APSKRIČIŲ GEGUŽINĖ
LDS. N. A. Apskričio ir) 

Moterų Sąjungos N. A. j 
Apskričio Gegužinė įvyks; 
rugpiūčio 16 d. š. m., Pa-1 
langos parke, Šv. Pranciš
kaus liet. par. Lawrence, 
Mass. (Methuen, Mass.). 
Į šią dviejų Naujos Angli
jos organizacijų Apskri
čių gegužinę kviečiamos 
visos LDS ir Moterų Są- 
jungos kuopos. Yra prašo
mos tą dieną savo paren
gimų, savo kolonijose ne
turėti, bet skaitlingai da
lyvauti dvilypėje geguži
nėje Palangos parke.

Rengėjai.

PARSIDUODA 2 šeimynų na
mas ir 3 karu garadžiu*. Namas 
randasi ant K St. arti bulvaro. 
Namas turi stem heat. Apkainuo- 
tas $5,500. Bendra neša $68.00 į 
mėnesį. Atsisukite: Mrs. M. A. 
Casey, 89 Colborne Rd , Brighton, 
Mass. (10—14).

F. WAITKUS
LIETUVIS GBABORIUS 

400 AVIN’DSOR ST. 
CAMBRIDGE, MASS.

Prieš lietuvių bažnyčių
Ofiso Tel. TROwbridge 7880 
Ofiso Tel. KIRkland 0221 
Vajno Tel. TRChvbridge 6434 
Sažininsras ir Rūpestingas

PATARNAVIMAS

Tel. South Boston 0615

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsam no to jas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS. ____ I

DftCCMOTOR 
KUDJ PARIS Ca

Užlaikome visokiems karams 
ir trakams dalis.

TAISOME BRAZIUS

Tel. ŠOU Boston 8735
Tel. ŠOU Boston 0620

280 BR0ADWAY, SO. BOSTON.,

PRIE GERO GYDYTOJO
REIKIA KREIPTIS

deiel pagydymo visokių 
kraujo, nervą f r chroniš
kų ligų. Kurie kenčiate] 
nuo reumatirao, ekaudn-l 
lfą, vočių, ratinium arta] 
šiaip kokią kūno liga, tu
rėtumėt kreiptis tuojaus. 
Atminkit, pasiteiravimas,

patarimas dykai visą šį w»neeį 

Dr.Grady,327AL 
Valaados-. Antradieniais, ketvirta* | 
dieniais ir Šeštadieniais 10—12 ry-l 
te. 2—5, 7—« vakarą; mknadto*

10—: ■c



Antradieni,, liepos 28 i, 1936

Y
Sveikata^Brangus Turtasl-----------®J

ir po pietų. Svarbu jiems sus raikščius, kad nevar
duoti gerus pusryčius iš žytų kraujo cirkuliacijos, 

į vaisių, grūdinio maisto Ant galvos ir smilkinių 
* su pienu ir sviestu su duo- uždėti šaltus kompresus, 
na. Vidurdienį jiems duo- Su šaltu kompresu palen- 

ikite gerą užkandį, visuo- gva trinti jo šonkaulius ir 
Įmet su žaliomis daržovė- nugarkaulį. Jei arti ran- 

Sveikatos Komisijonierius mįs> q vakare duokite dasi vanduo, tai nuolatos 
----------- karštą valgį iš dviejų la- pilti ant kūno šalto van- 

Leiskite Jonuką ir- Ma- Du°tŲ daržovių, žalių sa- dens. Gerai yra arti no-

z

"atostogų laikas ir
TAVO VAIKAI

John L. Rice, M. D.
Nevv Yorko Miesto

v •

Leiskite Jonuką ir Ma- ^ daržovių, žalių sa- dens.
riutę per visą vasarą lau- ir stiklą pieno apart sies laikyti prikišus šaltą 
ke žaisti. Lai jų vasariniai męsos, bulvių, duonos ir skudurą, pamirkytą amo- 
drabužiai būna toki, ku- i sviesto. / 
riuos lengvai galima iš
skalbti ir kurie lengvai 
nesusipurvina. Ar vaikai 
namie ar kur išvažiuoja 
vasara yra jų atostogų 
laikas ir kuo ilgiaus jie 
pasilieka ore, tuo geresnė 
bus jų sveikata. Žaisdami 
jie išmiklina kūną, švie
žias oras ir saulėkaita 
jiems duoda sveikatos rei
kalingiausius reikmenis. 
Visi normalūs vaikai nori 
ore žaisti. Raginkite, kad 
jie taip darytų.

Jeigu nėra pavojaus, tai 
kodėl jiems nepavelinti 
nusiimti čeverykučius ir 
pančiakutes ir tegul basi 
braidžioja vandenyje. La
vinkite pat jaunystėje 
plaukti. Netik jaunos 
mergaitės ir berniukai 
privalo mokėti plaukti, 
bet ir visi augusieji.

Vartojimas daug van
dens ir muilo yra kitas la
bai geras vasarinis įprati
mas. Pratinkite vaikus 
nusiprausti po kiekvieno 
žaidimo. Tegul jie tą at
lieka patys. Tegul neima 
jokio maisto į rankutes, 
jeigu jos nešvarios.

Kiekvienas augantis ber
iliu kas ir mergaitė turi 
gerą apetitą, teisybė, kad 
jie reikalauja daugiaus 
maisto negu augę žmonės. 
Dėlto yra labai geras pri
pratimas juos pratinti 
gerti stiklą pieno, su duo-j nuo kaklo, nuo krūtinės ir 
na ir sviestu prieš pietus juosmens. Atliuosuoti vi-

v •

sviesto. Augantis vaikas niake. 
turi valgyti ką augę šei
mynos nariai valgo.

Pratinkite 
dien pasimaudyti, valyti 
dantis po kiekvienu val
giu. Jie turi miegoti net 
dešimts valandų į dieną. 
Prižiūrėkite, kad kasdien 
viduriai veiktų tuo pačiu 
laiku.

Taip darant netik vai
kai. bet ir motinos links
mai praleis visą vasarą 
namie ar kur išvažiavę.

KA DARYTI, KAI SAULĖ 
ŽMOGŲ PERKAITINA

Vidurvasary saulės spin
duliai karšti, ypač vidu
dienyje jie yra stiprūs. 
Tada pavojinga yra vaikš
čioti be skrybėlės, ypač 
tiems, kurių plaukai ant 
galvos yra reti.

Kai nuo saulės spindulių 
žmogus perkaista, jis alp
sta ir griūva ant žemės. 
Ir jei kiti jo negelbės, tai 
nelaimingasis gali numir
ti. O jei ir stengsis gelbė
ti, bet nežinos kaip, tai ne
laimingajam padarys dau
giau žalos, negu gero.

Saulės pritrenktąjį rei
kia šiaip gelbėti: apalpusi 
''kubiai nunešti i pavėsį. 
3a<n’Jdyti aukštelninką ir 
nuimti visus drabužius

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves i> 

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežins produktas ir malonia* 
patarnauja. Nuėję į bile kuria krautuvę pasakykite 
kad ju skelbimą matėte “Darbininke”.

Taip reikia daryti, 
atvyks gydytojas, 

vaikus kas- teiktos pirmosios 
bos, ligonį tuojau 
vežti į ligoninę.

Bet, štai, mieli skaityto
jai, atminkite ko nereikia 
daryti. Nereikia saulės 
pritrenktąjį mušti, purty
ti ir smarkiai braukyti. 
Nereikia nelaimingajam 
duoti vandens gerti, į bur
ną Snapso pilti. Nereikia 
leisti žiopliams nelaimin
gąjį ratu apstojus žiopso
ti, nes apalpusiam reikia 
kuo daugiausia tvro oro ir 
gaivinančio vėjelio.

Saulės pritrenkimas nė
ra paprastas apalpimas. 
Kiekvieną saulės pritrenk
tą, po pirmosios pagalbos, 
reikia skubiai vežti i ligo
ninę. Jei saulės pritrenk
tasis nesulauks tinkamos 
medicinos pagalbos, ypač 
kai saulės pritrenkimas y- 
ra smaugiančios rūšies, 
tai žmogus gali numirti. 
Be to, beveik no kiekvieno 
saulės pritrenkimo, žmo- 
°us gauna smegenų pleve
nu uždegimą. kas yra 
žmogaus gyvybei ir svei
katai labai pavojinga. Ki- 
*i, išsigelbėję nuo mirties 
kartais gauna nroto pami
šimą, kitiems baisiai gal- 
Tra sopa, beveik kasdien, 
kiti patamna baisūs, pik
čiurnos. Taigi tinkamas 
^vdymas po tokio nelai
mingo atsitikimo yra bū
tinas.

Vidurvasary, kad išven
gti saulės pritrenkimo. 
reik vengti karštu saulės 
spinduliu, vnač vidudienv 
reik ieškoti tinkamo pa
vėsio.

iki 
Po su- 
pagel- 
reikia

v •
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Dr. Al. Račkus.
POVILAS BUSHMANAS

48 Crescent Avenue, 
Telephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER. MASS.

45 Hampden St., 
Tel. HIGhlands 4855 
R0XBURY. MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKEI
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 9367

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

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

Pirminfnkg — Eva MarksienC,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

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

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. RnSt — Elizabeth Oialls,

111 H. St.
Tel. ŠOU

Fin. RaSt. —
29 \Vhipple

'MIGRANTU PROBLEMOS
ATEIVIAI, KURIE REI
KALAVO PALIUOSAVI- 
MO NUO MILITARIšKOS 

TARNYSTES

Klausimas — Ateivis at
sisakė tarnauti Amerikos 
armijoje laike pasaulinio 
karo todėl, kad jis buvo 
kitos šalies pilietis. Jo 
darbas reikalauja, kad jis 
būtų Amerikos piliečiu. Jo 
draugai duoda jam viso
kių patarimų. Ar negalite 
pranešti ar kits ateivis ga
li ar negali tapti Ameri
kos piliečiu?

Atsakymas

DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkas Juozas Svagždys,

601 6th St., So. Boston, Mass.
Vice-Pirm. Jonas Galinis,

78 Marine Rd., So. Boston, Mass.
Prot. RašL Jonas Glineckis,

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. Aleksandras IvnSka,

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Iždininkas Pranas Tuleikis,

I 109 Botven St., So. Boston, Mass.
Maršalka Jonas Zaikis.

7 IVinfield St., So. Boston, Mass. •
.gu’!’l??.LTus ‘T* mas aiškiai sulaikoTYlATlCSiO. _ , _ , — _

t 2 vat po pietį. Parapijos salėj, 492 Amerikos pilietystes tik 
e. 7th su So. Boston, Mass._______ tuos ateivius, kurie buvo

7:80 vai. vakare, pobažnytinėj sve piliečiais neutrališkų Ša-

So. Boston, Mass. 
Boston 9282 
Marijona Markoniutė, 
Avė., Roslindale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliutė, _ __

105 West 6th St., So. Boston. Mass. ėją nedėldien) kiekvieno mėnesio. 
Tvatkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. Janušonienė,

1426 Columbia Rd., So. Boston. Mass. t-»<n*1 ----- .~~T~ ~ ~~ ~7
Draugija savo susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkitės lių» ii* kurie ištraukė jų in- 

antrs utsminka mėnesio. ' nu protokolu mMlninke. tencijOS deklaraciją (tai
yra, pirmas popieras) 
vientik, kad išsisuktų nuo 
militariškos tarny s t ė s. 
Kaslink kitų ateivių, ku- 

, rie reikalavo paliuosavi- 
mo, bet kurie ne ištraukė 

: jų pirmų popierų, tai įsta
tymas jų nesulaiko nuo 

'Amerikos pilietystes, bet 
| keliuose naturalizacij o s 
teismuose vis aplikantų

Įstaty- 
nuo

* P. J. AKŪNEVICH IR SŪNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY,

Telefonas SOUth
BROCKTONO OFISAS:■I SO. BOSTON, MASS.

Boston 4486.
Tel. Brockton 4110 

Montello, Mass.

DARBININKAS

Žmones kurie užsisako
PICKWICK, jie nedaro

bandymų... jie žino, kad
jis turi visas Ale ypatybes

RODYKLE RODO KRANĄ

Taipgi Buteliuose galite gauti pas Vietinius Deale- 
rius. 2 už 25c. (tik alus) Didžiajame Bostone.

, Boston. Mass.. BREWERS SINCE
___________ .________

Kodėl Taip Elgiamasi?
Lietuva, atgavusi nepri

klausomybę, sukūrus sa
vo valdžią demokratiniais 
pamatais, atstačius savo 
kraštą į tikras vėžes, dė
ka demokratijai, kurios 
uriešaky visuomet buvo 
.katalikai ir jų vadai, pra
dėjo savystovį teisėtumo, 
lygybės ir brolybės gyve
nimą. Iš pat pradžių, kada 
trūko darbininkų tam at
statymo darbui, tai kai- 
kurie tik ką iš Rusijos 
grjžę lietuviai tautinin
kai, šypsojosi iš kataliku 
pastangų pastatyti Lietu
vą Europos tautų šeimy
noje. Jie planavo ir laukė 
progos, kad sutvarkyta 
Lietuva patektų į jų ran
kas. Tautininkai per tuos 
pirmuosius Lietuvos gy
vavimo metus galvojo, 
planavo, kaip čia pada
rius, kad Lietuvos liaudis 
pradėtų nepasitenkinti de
mokratine valdžia. Jie ta
tai ir surado būdus, ir ga
lop jų planai virto tikre
nybe — Lietuvos valdžia 
pateko į jų rankas.

Katalikai, kurių Lietu
voje yra apie 85 nuošim
tis, kaip ir šiandien, dirbo 
iš pasišventimo Lietuvos 
atstatymo darbą. Jie dir
bo visa širdimi atsidavę 
Lietuvai. Bet dirbdami 
tautinį darbą jie buvo per
daug nuolaidūs ir negud
rūs. Tie, kuriems rūpėjo 
tik valdyti (išvirtas kiau
šinis suvalgyti), bet ne
dirbti, išnaudojo saviems 
tikslams. Katalikų nuolai
dumas praeity, šiandien

<• v

užklausta apie militariš- 
ką rekordą, ir kaikuriems 
pilietystė atsakyta todėl.

Lietuvoje jaučiamas. Se
niau lietuviai būdami po 
caro letena neturėjo teisės 
skaityti savo kalba laik
raščių ir knygų, savo nuo
mones išreikšti spausdin
tu žodžiu. Taip yra Lietu
voje ir šiuo laiku. Katali
kams, kurie daugiausia 
pasidarbavo atstatymui 
Lietuvos, draudžiama pra
sitarti netik raštu, bet ir 
žodžiu. Tūkstančiai da
bartinės Lietuvos tauti
ninkų šnipų veikia visoj 
Lietuvoj; seka kiekvieno 
pažangesnio kataliko dar
bus ir žingsnius ir saugo
ja dabartinės Lietuvos 
valdžios galvas, Griež
čiausia cenzūra visame 
kame. Nė vienas laiškas 
neišeina iš Lietuvos ne- 
oeržiūrėtas. žodžiu, jei e- 
si tautininkas, tai tau lei
sta viskas, priešingai, tau 
viskas draudžiama.

Galop, tautininkai ma
tydami, kad jų valdžia 
Lietuvos žmonėms prade
da įgristi, kad juos jau 
viešai visi pradeda vadin
ti diktatoriais; ūkininkai, 
negalėdami pakelti tos 
naštos, kurią tautininkų 
valdžia yra jiems uždėju
si, pradėjo vienur kitur 
kelti maištus, sumišimus. 
Čia tautininkai norėdami 
pasirodyti, kai jie galin
gi ir kartu pagąsdinti ne
pasitenkinusius jų val
džia, sušaudė keliolika ū- 
kininkų, buk tai už “ne
dovanotinas” išdavystes. 
Vienok Lietuvoje ūkiuose 
nepasitenkinimas Smeto
nos valdžia auga kiekvie
na dieną ir bile dieną gali 
kilti revoliucija. Tautinin
kų valdžia mato tą viską,

kad jie atsisakė tarnauti *r kad tą kiek nors su- 
Bet trukdžius, ------- ’ ~

3.
mus ir patys save kitiems, 
ir kad tokie apsivilkę a- 
vies kailiu vilkai, išlan
džioję po mūsų namus tu
rėtų progos mus piudyti 
su kitais. Gana mums tar
nauti svetimiems die
vams. Būkime gudresni, 
nekaip buvome iki šiol, 
kada kiekvienas mus iš
naudodavo saviems tiks
lams. Padarykime rezoliu
ciją, kad kol Lietuvoje 
tautininkai persekios lie
tuvius katalikus, tol mes 
jokių jų agentų neprisi- 
įmsime, juos ignoruosime. 
Te žino tautininkai, kad 

i Lietuvos dabartinė padė
tis, nepaisant jų cenzūros, 
yra mums žinoma ir todėl 
mums yra skaudu, kad 
tautininkai, tokiam kri
tiškam Lietuvos padėjime, 
nepaiso apie jos ateitį. 
Taigi Amerikos lietuviai, 
katalikai, susipraskime!

Yla.
_________

ATIDARYTAS MAIRONIO 
MUZIEJUS

Kaunas — Lietuvių tau
tinio atgimimo dainiaus, 
a. a. prel. Maironio — Ma
čiulio, mirties metinių su
kaktuvių proga, sekma
dienį, birželio 28 d., Mai
ronio namuose (Muziejaus 
gatvėje, prie Rotušės) bu
vo iškilmingai atidarytas 
Maironio muziejus. Tokį 
muziejų velionis buvo nu
matęs pats savo testamen
tu. Dabar tas jo paskuti
nis noras jau gyvendc- 
mas.

Muziejuje bus surinkti 
mūsų šio žymiojo tautos 
veterano gyvenimą, veiki
mą bei kūrybą liečiantieji 
paminklai, kurie gyviau, 
negu žodžiai bylos jauno
sioms kartoms apie jo nu
veiktus didžius Dievui ir 
Tėvynei darbus. Ta proga 
taip pat norėtųsi pagei
dauti, jog kiek galint 
greičiau būtų sutvarkytas 

: <r jo įkapis, kad mokyklos 
, ir ekskursijos galėtų jį 
lankyti.

I

Taigi seimo sušaukimas y- 
ra didžiausias lietuviams 
ne tik Lietuvoje, bet viso
se pasaulio dalyse, akių 
muilinimas.

Negana to, tautininkai 
nepamiršta ir mūs Ameri
kos lietuvių. Ir čia mes 
turime šimtus tautininkų 
šnipų po visas mūsų kolo
nijas, kurie ar tai už pini
gus, ar už kokius ten or
dinus, tarnauja Lietuvos 
tautininkams pranešdami, 
kas ir ką kalba apie jų 
valdžią, pranešdami jiems 
tų žmonių nusistatymą, gi 
tautininkai tokius “prasi
kaltėlius” traukia juodon 
knygon. Ir tokie lietuviai, 
atvykę Lietuvon, sekami 
slaptų agentų. To dar ne
gana, dauguma tokių a- 
gentu - šnipu atvyksta A- 
merikon su labai kilniais 
tikslais lankosi no lietuviu 
katabku draugijas, jų sei
mus ir pranešinėia jų nu- 
mstatvmus Lietuvos val
džiai. Tokiu šnipų Ameri
koje ir šiandien yra. Jie 
tuojaus atsilieps, kad jie 
nėra kalti, mes kaltę ant 
kitų.

Amerikos lietuviams ka
talikams reikėtų nusista
tyti, kad tokių Lietuvos 
organizacijų, neaiška u s 
nusistatymo agentų, ne
priimti, kad jie ir su gra
žiausiais tikslais pas mus 
atsilankytų; o išnaudoję 
mus, galėtų gražiai pasi
juokti, kad jie mus priga
vo. Mums nereikia tokių 
Lietuvos pasiuntinių, ku
rie už centą ar ordiną, 
parduoda savo įsitikini-į
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GRABORIUS
ASMENIŠKAS V ATAUNA VIMAS

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso; Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

i

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

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairinusias. 
POKILIAMS, VESTUVĖMS, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LTAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatėm greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147

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

sumanė su
šaukti neva “nepartinį” 

žinoti apie jo distrikto na- kuris, žinoma, susi-
turalizacijos teismo nusi-; d®s ?erai artuotų tauti- 
statymą šitame reikale. rinku ir dirbs. kartu s.u 
jis tas informacijas gali “*» stink Dieve, kuris, 
gauti nuo tinkamo natų- jų atsirastų ‘trefnas”, 
ralizacij o s egzaminato- , tai jam vieta jau senai 
riaus. i paruošta kaipo ‘išdavikui’.

Amerikos armijoj, 
žmogus iš anksto gali su- Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 

jums padės, nes joje randasi daug Klausimu ir Atsakymų 
anglų ir lietuvių kalboje.

I 
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 

Priedermes

KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.
Siųskite užsakymus:

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

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ
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366 VV. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

Giriasi, Bet...
Tautininkų organas, rašydamas ■ apie jubiliejinį 

SLA seimą, pastebi, kad seimas praėjęs gana ramiai 
ir tautininkai išėję laimėtojais, nes savo ideologijos 
tradiciją būk tai išlaikę sveiką ir nepaliečiamą. Pra
eityje tautiškas Susivienyjimas turėjęs sunkiai kovo
ti kol nusikratė klerikalizmu, paskum dar sunkiau 
buvo apsidirbti su komunistais, kurie norėję SLA tur
tą užgrobti, bet ir juos tautininkai nugalėję. Dabar li
ko soeialistai, kurie mikliai prisidengė “pažangiųjų” 
skraiste, bet ir tie buvę nugalėti. Tačiau...

Tačiau benagrinėjant tą prieš socialistus “laimė
jimą”* patiems tautininkams tenka prisipažinti, kad 
tas laimėjimas daugiau panašus į pralaimėjimą. Tai 
atrodo lyg būtų “pasitraukimas į geresnias strategiš
kas pozicijas”, kaip būdavo vis sakoma nelaimingos 
atminties generolo Kuropatkino, po kiekvieno rusų 
prieš japonus pasitraukimo. Vadinasi, mūšis kad ir 
laimėtas, bet pozicija vis priešo rankose... Ir taip 
SLA pirmininkas socialistas, didžiuma Pildomosios 
Tarybos nartų socialistai, “vogčiomis” nubalsuota 
skirti 400 dolerių iš tautiškų centų “Lietuvos politi
niams kaliniams” — žodžiu, smūgis po smūgio taiko
mas tautininkiškajai organizacijai, gi jos nariai tyli 
ir — kenčia. Esą jie buvę gerai užsigrūdinę prieš mi
klią “pažangiųjų” (socialistų) taktiką ir mokėję į- 
žiūrėti “vilkus avių kailyje”, bet vis dėlto davėsi su
vedžiojami ir leido “vogčiomis” nubalsuoti stambią 
pinigų sumą iš tautiškų centų visai netautiškiems, ar 
geriau pasakius prieštautininkiškiems reikalams. Rei
škia, viena iš dviejų: arba tautininkai seime žiopsojo, 
arba buvo mažumoj. Ir viena ir kita didelės garbės 
nedaro ir skaidrios vilties ateičiai nesuteikia.

Tiesa, tautininkų organas liepia saviškiams bu
dėti. Patarimas, žinoma, geras, bet ar tik ne pervėlai 
bus patiektas: ne metas pultis rakinti tvartą, kada 
jau arkliai išvesti. K.

Darbininkai Ir Kooperacija
Kooperacija ne visuose 

kraštuose sukėlė vienodą 
susidomėjimą. Kai kur 
kooperacija pražydo per 
gana trumpą laiką, o kai 
kur ji ir šiandien dar ne
randa pritarimo. Koopera
cija Lietuvoje kiek labiau 
paplito tik pokariniais lai
kais, bet negalima pasa
kyti, kad ji šiandien yra 
jau pakankamai tvirta. 
Lietuvoje daugiausia šiuo 
sąjūdžiu susidomėjimo pa
rodė tik ūkininkai. Kiti 
visuomenės sluoksniai ti
ko pasyvūs.

Pradėjus ieškoti susido
mėjimui pateisinti prie
žasčių, pasirodo, kad jų 
rasti sunku. Darbo žmo
nės paliko koperacijai a- 
bejingi, lyg nesitikėdami 
gauti iš jos nei jokios 
naudos.

Tačiau ar iš tikrųjų dar-! 
bo žmonėms kooperacija 
nieko negali duoti? Pana-' 
grinėjus kooperacijos už
davinius, galima pasakyti, 
kad ji darbininkui nėra 
nereikšminga. Juk koope
racija, tai laisvas žmonių 
susispietimas vienumon, 
kurio tikslas yra saugoti 
žmones nuo išnaudojimo 
ir kurti tuo būdu didesnę 
gerovę.

Darbo žmonėms yra rei-Į 
kalingi visų rūšių koope
ratyvai — lygiai gamybi
niai, lygiai kredito. Šian
dien darbininkas kiekvie-, 
ną sau reikalingą smulk
mena yra priverstas pirk
tis pas privatų pirklį. Pri
vatus prekybininkas ne 
tiek žiūri vartotojo intere
sų, kiek savo. Jam svarbu 
pelnas. Siekdamas dides
nio pelno, privatus preky
bininkas nepasigėdina nei 
kainą didesnę paimti, nei 
iškišti blogą prekę geros 
Vietoje. Darbininkas daž- 
nai permoka, visai net ne
numanydamas.

Napasitaikytų tokių da
lykų, darbo žmonėms tu
rint savus kooperatyvus. 
Kooperatyvas paprast a i 
žiūri tik vartotojų intere-

Perdaug Skubotumo
Dvidešimtasis amžius 

skubiai nuo vienos perga
lės žengia prie kitos. Išra
dimas po išradimo, maši- per skubūs, 
nerija po mašinerijos gim
sta, ir su jomis gimsta 
nauja gyvenimo aplinku
ma. Beabėjonės, gyvena
me didelio progreso am
žių. Bet tas progresas yra 
toks greitas, jog nei nepa
žvelgiame į mūsų padary
tus pirmyn žingsnius. Tat, 
ar nebus naudinga pažvel
gti į gyvenimą ir pamaty
ti, ar nesą, kartais, jame 
perdaug skubotumo, ar 
kartais, nesame per stai
gūs, rasit, ir per smar
kūs? Gal neužtektinai įsi
giliname į savo motyvus,

gal negalime suderinti sa
vo veiksmų su mūs įsitiki
nimais... Ištikrųjų, esame

I

sų, stengdamasis patiekti 
geriausią prekę tikra jos 
kaina.

Visai kitokio pobūdžio 
galėtų būti gamybiniai 
darbininkų kooperatyvąį. 
Šių kooperatyvų reikšmė 
darbo žmonėms būtų dar 
didesnė, kaip pirmųjų. Pa
prastai darbininku mes 
laikome tik tą, kuris darb
daviui parduoda savo fizi
nę jėgą ir dirba tik tai, ką 
darbdavys liepia. Tačiau 
yra keleriopai daugiau ki
tokios rūšies darbininkų, 
kuriuos įpratę esame va
dinti amatininkais ir ki
tais kuriais vardais. Tai 
staliai, batsiuviai, siuvė-

I

ĮVAIRENYBES
žaibas yra ne vien debesų, 
bet ir žemės padaras. Plo- 
nasai elektros siūlelis de
besyse pasidaro nuo vėjo 

' jėgos, kuris trinasi į debe- 
| sį ir sudaro su juo lyg ko- 
ikią dinamo mašiną, kuri 
ieško susijungimo su že
me ir, pasiekus to susijun- 

igimo, išgauna iš jos dide
lę elektros srovę. Tie pa
tys žaibo tyrėjai apskai
čiavo, kad vienas debesys 
duoda apie 3 milijonus ki
lovatų elektros. Kas mi
nutė žemės paviršiuje vy
ksta apie 2.000 žaibų, ku
rie nuolat duoda apie 10 
bilijonų kilovatų elektros, 
tai yra apie vieną dešimt 
tūkstantinę dalį jėgos, ku
rią per tą pat laiką duoda 
saulė žemei. “L. Ū.”
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VYTAUTO KANUOLĖ

“Izvestija” praneša, kad

gimdymo kontrolė:: legali, 
ar ne. Kadangi žmonės1 
dabar yra bėglūs, neatjau
čią jokios atsakomybės, 
tai mano, kad mažiausias 
nesusipratimas naminiuo
se reikaluose jau sudaro
jiems persiskyrimo prie- sename mieste Porchove 
žastį. Tenepamiršta Kris- atidarytas istorinis mu- 
___ ____Ką Dievas ziejus, kuriame surinkti 
surišo, te žmogus nesuar- dokumentai, liečią 600 

I do”. Moralinis tuštumas, metų miesto istoriją. Mok-

taus žodžių:
Juk skubotumas priveda •

nrip tu nnvplišku __ uu • lusimiias, uuvoiv i^cvujcį.
keistu moralybės idėiu Nepastovumas, kuris lydi alininkai tiria Porchovos Keistų moraiyDeS įaejų, _ k.- lifilranss Tvirto-žmones prie kūno patenki- tvirtovės liekanas. Tvirto- 

nimo, ar tai nėra skubotu
mo pasekmė?

Kadangi vaikai esą sun
kenybė, taip sakant, gal, 
kartais, už tėvų akių už
eit, kadangi sunkūs laikai, 
ar tai reiškia, kad gimdy
mo kontrolė yra legali? 
Pasvarstykime tuos daly
kus.

Neseniai patyrėme di- 
kalo visokioms medecinos dėlę mūs lietuvių tautai 
asosiaeijoms tardyti, ar negarbę lietuvio Karpio 
---------------------------------  asmenyje. Ar manote, kad

kurios sugriauna visos do
rovės tvarką. Ar ne sku
botumas, kuris, it grąžtas, 
išgręsia socialūs tvarkos 
pagrindą? Jei būtų dau
giau apsisvarstymo, dau
giau sanprotavimo, būtų 
išvengta skubotumo; ne
būtų tų socialių aplikacijų 
— divorsų, gimdymo kon
trolės, kurios pūdo dvide
šimtąjį amžių. Nebūtų rei-

jai, šaltakalviai, mezgėjos, mas patiekti vartotojui, jis toks užgimė? Greičiau- 
pynėjai, virvininkai, skar- neturi organizacijos, kuri 
dininkai ir kiti, dirbą sa- ateitų jam talkon, 
vistoviai. Jų būklė yra ne
pavydėtina, nes jie turi' 
blogiausias darbo sąlygas, tikimuose 
Be to, jie nuolatos dar tu
ri vesti konkurenciją su 
didžiąja pramone, kuri 
juos baigia suvaryti į ožio 
ragą‘

Visai kitas dalykas pra- Neatrodo 
sidėtų, jei šie darbo žmo
nės sudarytų savo ben
druomenę. Jie dirbtų kiek- Pagaliau kredito koope- 
vienas savo jėgomis, bet ratyvai. Darbo žmogus pi- 
gaminius atiduotų par- niginės paramos kartais 

savo kooperaty- labai būna reikalingas, 
kurie surastų var- tačiau niekur jos negali 

totojų ir įstengtų atsis- gaūti. Tai dėl to, kad dar-

duoti 
vams,

I
I

vės istorija labai įdomi. 
1428 metais Lietuvos ku
nigaikštis Vytautas apgu
lė Porehotą. Lietuviai tu
rėjo labai didelę kanuolę 
“kuosą”, kurią pagamino 
vokiečių meisteris. Pasak 
metraštininko kanuolę ve
žė 40 arklių. Kanuolės 
sviedinys pramušė tvirto
vės bokštą ir bažnyčią, 
bet ir paleidęs šūvį ka- 
nuolininkas buvo užmuš
tas. Porchoviečiai sumo
kėjo Vytautui duoklę ir 
jis pasitraukė.

v •

Gamybiniai koperatyvai 
suvaidintų tokiuose atsi- 

labai svarbų 
vaidmenį. Ir dar daugiau 
— jie galėtų aprūpinti 
darbo žmones net žaliava. 
Užsieny šios rūšies įstai
gos yra labai populiarios. 

, kad jos mirtų 
i tik pačioje pradžioje ir 
pas mus.

I

GINČAS DĖL. KŪJO IR 
PIAUTUVOšia tėvai jam davė per

daug laisvės. Neapsisvars- 
tymas, neapsimąstymas 
tėvų! Neginčitina. Daug 
yra tokių tėvų, kurie lei
džia savo vaikams daryti 
tai, ką jie nori. Tai, sako, 
dabar tokie laikai, tokia 
mada. O, tėvai, jūs nežino
te, kad, teikdami savo sū
nums ir dukterims per
daug laisvės, stu/niate 
juos pražūtin. Pažvelgki- 
te tik į šių dienų įvykius. 
Tie kriminalistai, žudikai 
apie kuriuos jūs kasdien 
skaitote, juk tik vaikai! 
Aštuoniolikos, dvidešimts 
metų amžiaus! Visi jie su
daro pirmutinius kasdie-

• - — - — V V • Įpirti didžiąjai pramonei. bininkų niekas nepasitiki, . . , vv. , ,
Teisybė, daugelis šios įęad darbininkas negali nĮnill laikraščių antgal- 

rūšies darbo žmonių ir da- patiekti turto ar kitokios v^us-
bar patys savo gaminių garantijos. Esant savam Ištikrųjų, reikalinga a- 
patiekimu vartotojui nesi- kredito kooperatyvui, ga- pie tuos dalykus pasvars- 
rūpina. Jie dirba prekybi- rantijų klausimas būtųityti. Kur tas skubotumas 
ninkams. Pavyzdžiui, eilė lengviau išsprendžiamas, mus nuves? Nevienas pa-

X •

vius.
Ištikrųjų, reikalinga a-

rantijų klausimas būtųityti. Kur tas skubotumas
batsiuvių: gamina batus, ■_________
kuriuos iš jų perima pirk-; atliktųir kitokį vaidmenį, 
lys ir leidžia juos į rinką Esant šios rūšies įstai- 
savo vardu. Tačiau ką iš goms, darbo žmonės būtų 
to gauna batsiuvis? Tik J paskatinti taupyti ir turė-

Bet kredifbi 'kooperatyvai sakys, kad tas ' skubotu
mas ekonomiškesnis, pra
ktiškesnis ir pelningas. 
Bet neužmirškime, kad 
skubotumas tai eikvoji
mas. Per jį tampame žmo
nės paviršutiniai, švelnu
čiai, taip sakant, “cacos”, 
jokių atsakomn.gumų ne
jaučią.

Daugiau griežtumo šei-

II
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trupinius, tik dalį to, ką tų patogią vietą savo su- 
privalėtų gauti. Šios rū- taupoms laikyti.
sies darbo žmogus yra iš-- Darbo žmonės turėtų 
naudojamas, bet negali pagalvoti, kuriais būdais 
nieko padaryti, nes pats darbo žmonių kooperaty- 
savo gaminio neįstengda-i vus galima įsteigti. ‘D.’

VYTIS KANKINYS
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA

Parašė
Vincas Nagornoskis

___  (Tęsinys)
PASEKRAS

(Kaip aukščiau į Valerą.) 
Dangus atsiuntė 

Debesiatrūkį užgesint liepsnas.
Laužas užlietas, ant jo meldžiasi 
Už nuodėmes jūsų nukankintas 
Antru kart, mirties pergalėtojas.

VALERAS
Ką pliauški, seni?

PASEKRAS
Jurgis atkentėjo 

Antrąją mirtį už jūs nuodėmes... 
Kada jam kryžių replėmis išplėšėt, 
Jis buvo danguj, sugrįžo, bet jau 
Nei pragaro liepsnoms nepaliečiamas. 
Nes jas jam užliejo*debesiatrūkis 
Ant amžmų-amžių. Jis dabar, šventas!

(Labai išdidžiai žiūrėdamas į dangų.)
ANASTAZAS

(Gudriai prisigerindamas Valerui.) 
Šisai krikščionis išdrįsta meluot, 
Net jūsų dievystės akyvaizdoje. 
Jei mes nematėm nė lašo lietaus, 
Kaip gi tikėti, kad debesys trūko? 
Tai melas!... Melas!

į* VALERAS 
Tikėt negaliu.

Lietaus nesimato, o giedra aplink 
Liudija priešai ką man sakai. 
Kodėl meluoji?
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Ryšium su konstitucijos 
pakeitimu SSSR prasidė
jo ir ginčai dėl tautinės 
emblemos — kūjo ir piau
tuvo. Pedagogikos žurna
le “Za komunističeskoje 
prosveščenije” visa eilė 
mokytojų pasisako už kū
jo ir piautuvo panaikini
mą, nes tas ženklas nebe- 
simbolizuojąs produktin- 
gųjų šalies jėgų. Maždaug 

debesio žemyn; kai tik tąsiąją pat nuomonę reiškia 
siūlelis pasiekia žemę, iš 
jos pakyla stora elektros' 
srovės virvė ir tuo pačiu 
keliu, kaip ir siūlelis, bėga 
į debesio pusę, viską nai
kindamas pakeliui. Taigi,

Yra visų priprasta ma
nyti, kad žaibas “trenkia” 
iš debesų į žemę. Tobulai 
padarytas fotografijos a- 
paratas, nutraukęs žaibo 
paveikslą, tačiau parodė, 
kad ne visai taip yra. Tas 
aparatas parodė, kad žai
bas prasideda plonu elek
tros siūleliu, kuris bėga iš

ir “Izvestijos”. Sovietų o- 
ficiozas, kurios net siūlo 
naują emblemą — pasau
lio rutulį, kurio poliuj ple
vėsuoja raudona vėliava, 
o per pusiaują perjuostas 
laurų vainikas. Virš že-

mose, daugiau autoriteto mės rutulio tame projek- 
tėvuose, daugiau religinės, te spindi didžiulė penkia- 
sąvokos socialėje draugi-• kampe raudona žvaigždė, 
joje ir individuose. Suvo- i 
kime, pramatykime tuos 
tragiškus rezultatus, ku
riuos skubotumas su savi- 
mi nesą. Išvengsime to sa- e n T Ą 
blomškumo tikybinių pa- MĄ”, 
reigų atlikime. Tinkamos 'NA”,’ 
reflekcijos, apsimąsty-; “ A VE REGINA” ir “AN- 
mas prie kiekvieno dalyko, GĖLŲ GIESMĖ” 35c.

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

NAUJOS GIESMĖS
Viename sąsiuvinyje 5- 

kios giesmės: “PER TAVO 
’---------- -- PRISIKĖLI-

“LINKSMA DIE- 
“REGINA COELI”,

užtikrinus mums tvarkin-i 
gą gyvenimą.

Romas Insa.

C i-

(Su pasigailėjimu į Pasekrą.) 
PASEKRAS

Man nereik meluoti.
Ką sakiau tuojau paliudys kiti; 
Bet kas tau darodys Romos Ciesoriau, 
Kad pavojinga kankint šventąjį?

VALERAS
(Paniurtai jį matuodamas akimis.) 

Man negrąsinki! Jis liepsnoms paskirtas 
Ir lauže sudegs.

SCENA VI.
Tie patys ir Maksimianas 

MAKSIMIANAS
Ciesoriau, lietus 

Užliejo laužą, o pakurt išnaujo 
Nebegalima. Turėsi išrast 
Kaip Kapadocijos Jurgį nubausti 
Kitokiu būdu.

VALERAS 
Ir tu stebuklus 

Skelbi, Maksimiane?
(Labai nusistebėjęs lyg išmetinėdamas.) 

MAKSIMIANAS
(Galvą linguodamas ir susirūpinęs.) 

Taip, dievvste,
Esmu priverstas tikėt į stebuklus; 
Nes mačiau, Jurgį, ramiai liepsnose 
Garbinant kryžių. Liepiau jį atimti. 
Per didį vargą kryžių budelis 
Replėms išplėšė. Jurgis apsiverkė; 
Ir giedriausioj dienoj vanduo iš dangaus, 
Ne kaip lietus, bet it vandens-puolis 
Smarkiausias, laužą užliejo... Ar tai 
Nėra stebuklas? pasakyk, dievyste.

VALERAS
(Mostelėdamas rankomis.)

Aš nesuprantu.
SCENA VII 

Tie patys Budelis ir taniai
(Įeina labai susirūpinęs, kalba baizriėje ir nuže
mintai. Jo du tarnai, su kankinimo įrankiais.

kaip tai, ilgos replės, rytinys virvių ir retežių 
rankose, laikosi arti, galvas nukorę.)

BUDELIS
Viešpatie, atleisk

Mus nuo tarnystės ir suteik apsaugą.
VALERAS

Apsaugą? Nuo ko?
(Žiūri į juos išsigandęs ir nusistebėjęs.)

BUDELIS 
Nuo įsiutusios 

Minios drąsuolių.
VALERAS

(Labai šiurkščiai ir garsiai.) 
Baikit savo darbą 

Kaip įsakyta, tik paskubinkit
Mirtim užbaigti.

BUDELIS 
Mes negalime 

Nė jokiu būdu, Jurgio numarint.
VALERAS

Ko gi jums trūksta^ juk aplinkui laužą 
Tvirta sargyba.

BUDELIS
(Tarnai rodo Valerui sugadytus įrankius.) 

Taip, tuo tarpu, bet 
Replės sulūžta, ratai subyra; 
Laužą užlieja debesiatrūkis; 
O jis nelytėtas, sveikas meldžiasi 
Į savo Dievą, nebematomą 
Bet į dievystę kur kas galingesnę 
Už mūsų Marsą ir Jupiterį.

SILVANAS
Vargiai, nes kryžius jo negal išgelbėt 
Nuo mirties bausmės.

BUDELIS
To aš nežinau,

Tik kad tarp liaudies mums kyla pavojus 
Ir šauksmai krikšto, ir mūsų mirties. 
Jie gal sukilti, išgelbėti Jurgį, 
Ir keršindami sudraskyti mus.

r
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Iškilmingos Kun. Jančiaus 
Primicijos

PAGERBTUVIŲ 
BANKIETAS

Lavvrence, Mass. —
Liepos 25—26 dd. Lavv

rence parapijiečiai minėjo 
džiaugsmingą įvykį. Dar 
vienas Kristaus vynuogy
no darbininkas, kilęs iš 
šios parapijos, užbaigs di
dįjį pasiruošimo darbą, 
sugrįžo trumpai valandė
lei į gimtąją koloniją ir 
grįžo atnašauti pirmųjų 
iškilmingųjų šv. mišių.

Naujam Levitui, kun. 
Jonui Jančiui, Vienuoliui 
Marijonui, pagerbti para
pijiečiai su savo klebonu 
kun. Pr. Juru liepos 25 d. 
parapijos salėje surengė 
iškilmingą vakarienę, ku
rion atsilankė beveik 200 
dalyvių.

Vakarienę pradėjo šei
mininkių vardu p. L. Ven- 
čienė. Įžanginį žodį tarė 
klebonas kun. Pr. Juras, 
išreikšdamas parapijos ir 
savo didį džiaugsmą. Sa
vo kalboje klebonas primi
nė kun. Jančiaus vaikys
tės dienas, kurios klebo
nui buvo gerai žinomos. 
Kun. Jančius buvęs pa
vyzdingas altaristas. Susi
jaudinęs klebonas baigė 
savo pasveikinimą šiais 
žodžiais: “Seniau- kun.
Jančius man tarnavo šv. 
mišioms, rytoj aš jam 
tarnausiu”. Programos ve
dėju pakviestas pas kle
boną viešįs Juozas B. 
Laučka.

Sveikinimo kalbas pasa
kė kun. J. Vaškas, Dr. J. 
Leimonas, kun. J. Vosy
lius, klierikas Jodka, klie
rikas J. Padvaiskis, slau
gė J. Pauliukonytė (kun. 
Jančiaus pussesere), p. 
Pauliukonis, kun. dr, J. 
Pauliukonis (kun. Jan
čiaus pusbrolis, drauge 
grįžęs su primicijantu iš 
Romos), p. L. Venčienė, 
Pr. Jančius (primiėijanto 
krikštatėvas). Buvo pa

tui tarnavo: arkidijakonu 
— kuri. Pr. Juras, kuri. 
Dr. j. Pauliukonis — dija- 
konu, kun. J. Vosylius — 
subdi jakonu; šv. mišių 
klausė šie kunigai: Dr. J. 
Navickas, kuri. K. 
navičius, 
mauskis, 
dys, kun. J. Vaškas.

Pamokslą pasakė Primi- 
eijanto artimas draugas, 
Marianapolio kolegi jos 
profesorius, kun. J. Vaš
kas. Pamokslininkas ir 
minčių turtingumu ir ne
paprastai gražia forma, ir 
lietuvių kalbos taisyklin
gumu pagavo iškilmių 
nuotaiką — gražiausiai iš
dėstė kunigystės aukštąjį 
pašaukimą, Kristaus su
teiktąsias kunigams tei
ses ir didį lietuvių išeivi
jos džiaugsmą dėl sulauk 
tos naujos pajėgos.

Šv. mišių metu sutarti
nai giedojo parapijos cho
ras, p. A. Vismino veda
mas, o muzikas p. Rapolas

Auksines Smiltys

Juška savo artistiniu bal
su maldingai sugiedojo A- 
ve Maria.

Per šv. mišias Primiei- 
janto Tėveliai ir artimieji 
giminės priėmė iš Primici- 
janto rankų Švč. Sakra
mentą.

Pamaldoms pasibaigus, 
Primicijantas suteikė sa
vo palaiminimą.

* Primici jantui pagerbti 
klebonas kun. Pr. Juras 
iškėlė pietus, kuriuose da
lyvavo svečiai kunigai, 

k Primiėijanto giminės. Iš 
viso dalyvių buvo 35. Po 
pietų, visi dalyviai daly
vavo nepamirštamoje Dai
nų Šventėje, Palangoje.

Tėvai Marijonai kun. 
J. Jančiaus ir kun. Dr. J. 
Paulikonio asmenybė s e 
susilaukė didelių pajėgų. 
Visi nuoširdžiai linkėkime 
ir Primicijantui, ir Tė
vams Marijonams geriau
sios Dievo palaimos jų di
džiuose darbuose. D. P.

• v •

lesnio gyvenimo ir užsiė- 
mirrių» kurie palieka 
mums daugiau vidujinio 
ramumo. Taip, mes galime 
būti kunigų pagelbininkė- 
mis tūlame saike, būtinai 
reikaling o m i s pagelbi- 
ninkėmis, ne davime Sa
kramentų, bet prirengime 
sielų ir įgyjime joms tų 
Sakramentų gerų vaisių.

“Tu užmiršti, mano prie
telė, ką nors kas vaidina 
svarbią dalį pasaulyje; tu 
užmiršti MALDĄ.

“Kad Apveizda nėra pa
darius moterį Jo garbės 
indu, ir nėra pavedus, jei 
Jo vardo skelbimo pasiun- 
tinystą gali būti Sutikta, 
nors su tūlais priturėji- 
mais;’ bet yra kita galybė, 
kurią Jis jai yra davęs, ir 
be kurios net kunigų pa
tarnavimas sieloms būtų 
dažnai bergždžias; ši tai 
maldos galybė ir pasiunti
nystė.

“Malda tai tikroji evan
gelijos skelbėja, tikras 
misijonoriuS, raktas, kurs 
atidaro protus ir širdis, 
kaip jis atidaro dangų; tai 
rasa kuri padaro sėklą 
vaisinga, ir be kurios ji 
neišduotų vaisiaus.. Ji ap
turi evangelijos skelbėjui 
dovaną su judinimo sielų, 
tą brangią dovaną, kurios 
mokslas negali suteikti, 
kurios gabumas negali į- 

’ gyti, ir be kurios kuo iš
kalbingiausi žodžiai yra 
tiktai skambantį cimbalai. 
Dargi, šis visagalingas 

. maldavimas yra mūsų da
lis: mūsų priedermė yra 
melstis, kuomet kiti kovo- 

( ja; prašyti kunigo žo
džiams to spindulio, kurs 
apšviečia, tas vilyčios, ku
ri pereina ir išjudina šir
dis. Malda mūsų rarikose 
tai tas lenciūgas, kuriuo 
laikome mūsų vaikų sie
las; ji prilaiko juos ir su
gražins juos mums ankš
čiau ar vėliau.

“Ne, ne, mes neturime 
skųstis; mūsų dalis yra 
puiki, tuo puikesnė, kad 
ji netaip skaisti ir kad vi
sa jos garbė eina kitiems.

“Ir kas gali pasakyti, 
brangioji prietelė, ar skai-

jos kurioms mes ką tik 
buvome liudininkėmis ne
priklauso nuo moterų mal
dų: motinos, dukters, se
sers, kurios kalbėjo savo 
rožančių kas vakaras, vy
rams, tėvams ir broliams 
beklausant pamokslų?”

nuo kunigo, bet tai ji, ku
ri išdirba jo supratimą; 
tai ji, kuri išbudina jo 
protą tiesiai ir jo širdį do
rai; tai ji, kuri prirengia 
jį priimti ir apčiuopti ku
nigo pamokas; tai ji, kuri 
iškalno nujaučia piktojo 
darbą, ir pasėja šioje ap
valytoje sieloje gemalus, 
kurie su vargu gali būti 
išrauti.

“Kunigas lengvai pažįs
ta kūdikį krikščionės mo
tinos išauklėtą: Dievas, 
Šventa komunija, Marija 
Jėzaus Motina, Rojus, an
gelai sargai, yra jam pa
žįstamos mintys. Mintys, 
kurias jis sudaręs apie 
juos savo mažame prote
lyje gali būti šiek tiek ne
aiškios, bet jos buvo pa
darytos meilios ir patrau
kiančios kūdikiui, ir jis 
jas myli, nežinodamas del- 
ko.

“A! šiame dalyke, mote
ris, aš neabejoju tai pasa
kyti, moteris gali daugiau 
padaryti nekaip vyras”.

♦ * *

“Taip, taip, kol kūdikis 
yra su jo motina; bet, de
ja! kūdikis, kaip jūs žino
te apleidžia mus. Mes pa
laikome jo širdį, gal, kad 
jis jaučia, *kad mes jį my
lime, ir jis mus taipgi my
li, bet jo supratimas, jo ti
kėjimas, jo nekaltumas, 
ar jie ilgai pasilieka po 
motinos globa?

“Nėra mums duota su
grąžinti jam tikėjimą, ne
kaltumą, kuriuos, kuomet 

(atsiskyręs nuo mūsų, vis
kas stengiasi išplėšti iš jo 
ir kurie, deja! yra taip 
lengvai prarandami.

“Mes negalime duoti 
jam jo pirmos komunijos 
Dievą, kurį jis šį rytą pri
ėmė — ne, mes neturime 
tų ypatingų privilegijų, 
kurias Kunigystė sutei
kia. Tai ką aš reiškiu kuo
met sakau, kad esu pavy
di kunigo pasiuntinystes”.

“Aš suprantu tavo min
tį, bet nežinau, kad nors 
mes negalime būti kuni
gais, mūsų pagelba Dievo 

. tarnų darbe gali būti vai
singesnė, nekaip žmonių, 

. iš priežasties mūsų nuoša- tlingos ir uolios komuni

Urbo- 
kun. Pr. Vir- 
kun. J. Švagž-

kviestas ir primiėijanto 
tėvelis, bet šis dėl didelio 
susijaudinimo, dėl neapsa
komo džiaugsmo, negalėjo 
lūpomis kalbėti — visi su
prato, ką kalba jo ir pri
mici jarito motinos širdys.

Programą įdomiai pra
turtino muzikas p. Rapo
las Juška, jausmingai su
giedodamas ‘Maldą' (Nau
jalio) ir iš širdies Sudai
nuodamas “Visur tyla”.

Primicijantui suteikta 
dovanų.

Paskutinis kalbėjo pats 
Primicijantas kun. Jonas 
Jančius, MIC. Savo kalbo
je išreiškė gilų dėkingumą 
Dievui, pašaukusiam į Sa
vo tarnybą ir asmeninis, 
datlgiausia prisidėjusioms 
jo kelyje į kunigystę. Tais 
asmenimis Primicijantas 
nuoširdžiai suminėjo savo 
tėvelius, kleboną kun. Pr. 
Jurą ir kun. Dr. J. Navic
ką, MIC. Dideliu kuklumu 
papasakojo sa^O netoli
mos praeities įvykius, pa
kreipusius jį į kunigystę.

Visi dalyviai buvo ir su
jaudinti ir sužavėti. Pri- 
micijanto žodžiu, kuris pa
sižymėjo ir minčių gilumu 
ir nepaprastai taisyklin
ga, gražia lietuvių kalba.

Vakarienė baigta malda. 
Taip buvo pagerbta kun. 

Jančius savo pirmųjų iš
kilmingųjų šv. mišių išva
karėse.

IŠKILMINGOS ŠY. MIŠIOS
Liepos 26 d., sekmadienį, 

§v. Pranciškaus bažnyčia 
buvo liudininkė didžiųjų 
iškilmių. Erdvioji bažny
čia buvo tirštai prikimšta 
tikinčiųjų. Laikrodžiui iš
mušus 11, iš klebonijos 
pasirodė didžiulė procesi
ja, Vedanti Prlmieijantą 
prie Dievo altoriaus. Pasi
girdo galingi choro aidai 
Ecce Sacerdos ir į bažny
čią įžengė naujasis Kris
taus apaštalas.

Šv. mišiose Primicijan-
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• V I

BUDELIO TARNAI
(Vienbalsiai.) 

Todėl maldauju atleisk nuo tarnystės. 
Stebukladario nekankinsime.

ANASTAZAS 
(Grąsindamas tarnams su kumščia.) 

Jūs maištą keliat!
SCENA VIII 
Tie patys ir Aubris
AUKOS

(Įbėgdamas su ištrauktu kardu rankoje.) 
Viešpatie pasaulės, 

Suteik man tiesą kareivius mainyt.
VALERAS 

(Pašokdamas nuo sosto išsigandęs.) 
Dėl Jupitero!... Maištas sargyboje 
Mano! X

ALEKSANDRA 
Vėl stebuklas!

AUBRIS 
Taip, viešpatie!

Juos permainyti reikia kuogreičiattsiai ;
Ginklai netur tekt miniai į nagus.

VALERAS
Šiaip pavojingai?

SILVANAS 
Bet ko gi jie nori?

AUBRIS
Krikšto ir Jurgio paliuosaviino!

VALERAS
(Pečiais patraukia nusistebėjęs.) 

Ištikro tas vytis užsipelnė mirtį 
Ir čia nereikalingas.

ALEKSANDRA
(Lėtai paimdama jo ranką.)

Jo mirtis
Tau čia neatneš nė jokios ramybės.
Atpenč taps sėkla keršto, nesą jau

. -J t?*
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LIETU VOS Žl NIOS

(Iš angliško vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis.) 

XLI.

Į

Krikščionės Moters 
Pasiuntinystė

Velykų šventė! Garbin
ga diena; garbingas dan
gus viršuje, skaisti saulė. 
Altorius, apakinantis švie
somis, bet padarytas dar 
puikesniu žerėjančiais vei
dais tos minios vyrų, ku
rie iškilmingai gieda Mag- 
riifikatą. Didelis, ypatin
gai yra puikumas tų sielų, 
kurie yra tik priėmę Jėzų 
Kristų Šventoje Komuni
joje, ir kurie jaučiatės pe
rimti šviesos, kuri netik
tai apšviečia, paguodžia, 
ir sužavėja, bet, rodos, tū
lame saike, priverčia juos 
užmiršti šią žemę.

‘‘Kaip puiku! kaip pui
ku!” murmėjo jauna mer
gelė, apleidus bažnyčią, 
atsigrįždama į vyresnę 
draugę kuri nusišypsojo 
iš jos entuziazmo. “Kaip 
puiku!” ji tęsė, “ir kaip

baimingas yra kunigas ap
turėjęs nuo Dievo pasiun
tinystę duoti sieloms gy
vybę, stiprybę, ir džiaugs
mą, patraukime jų arčiau 
Dievo, atidavime jų Die
vui! Aš pavydžiu vyro 
privilegijoms. Visą kas y- 
ra mūsų, tai mūsų pagei
davimai, ir mūsų gera va
lia. Tas yra taip maža, 
taip labai maža!”

“Bet, mano brangioji 
prietelė”, sakė draugė, 
“kam nebūti užganėdinta 
šiuo mažumu? Prie to, ar 
tu manai, kad šis panie
kos pilnas išsireiškimas 
teisingai sudaro sutrauką 
mūsų pasiuntinystos? Mo
ters įtaka į žmoniją visuo
tinai yra menka, bet ji ga
li daug padaryti, ji gali 
visa atlikti su atskirais 
žmonėmis.

“Ar tai ne ji, kuri yra 
šeimynos pamatu, ir kai
po pasekmė to, žmogiškos 
kartos? Koks evangelis
tas galėtų padaryti ką 
motina padaro? Ji priima 
savo kūdikį pakrikštytą

I 
t

Matyt žalingos pasekmės grasina; 
Nuo jų privalom apsisaugoti.
Todėl maldauju, nežaisk su pavojum; 
Būk kiltaširdžiu ir Jurgiui daleisk, 
Keliauti drauge su jais į jų Daciją; 
Jie tau liks draugais ir tik tau tarnaus.

(Rodydama į Audrianą ir Sofiją. Valeras ją ap
kabina su viena ranka; ji glaūdžiasi prie jo, la
bai nusiminus.)

VALERAS
(Nusistebėjęs su gaileščia.) 

Kas tau Aleksandra?
SOFIJA

Ir aš maldauju 
Suteiki laisvę mano karžygiui.

AŪDRIANAS
Būk riialoningas, viešpatie pasaulio, 
Daleiški Jurgiui Dacijon keliaut; 
Ir tenai tavo valią užlaikyti; 
Ir tau tarnauti drauge su manim.

MAKSIMIANAS
(Užsimąstęs nedrąsiai į Valetą.) 

Rodos būt protingai...
ANASTAZAS

(Greitai perkirsdamas.) 
Ne, senatoriau. 

Stebuklus reikia stebuklais atkirst.
MAKSIMIANAS

• Kaip tą suprasti?
ANASTAZAS

(Kreipdamas į Valerą.) 
Kas ardo ramybę?... 

Kerėjimo galia ir įtekme 
Klastoriaus ant minios... Panaikinkyt jas! 
Priverskit Jurgį, kad lengvatikius, 
Nors vienu kartu vyliotų dalykais 
Jam neįvykdomais, viršgamtiniais.

■ ? Priverskit sykį minią suvylioti, 
O gudragalvis tuoj bus parblokštas, 
Po jūsų kojoms, ant jūsų malonės;

i
■
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DIDELĖ IR NUOSTOLINGI 
AUDRA JONIŠKY

Liepos 4 dieną Jonišky 
Šiaulių apskr. apie 14 va
landą sutemo labiau, kaip 
vėlų vakarą. Pasipylė 
nors neilgas, bet labai 
smarkus lietus vietomis 
su labai stambiais ledais 
(karvelio kiaušinio didu
mo ir dar didesniais), ku
rie išdaužė labai daug lan
gų (pusės Joniškio) ir iš
mušė daržus, sodus ir ja
vus. Jei kas nespėjo palįs
ti po stogu, tai šiandie su
tinęs guli, nes smarkiai 
sudaužytas. Tai didelė ka
tastrofa, kurią galima pa
vadinti uraganu, kuris su
griovė labai daug trobe
sių, nuplėšė stogus, malū
nams sparnus ir k. Iki 
šiol, kiek žinoma, yra ir 
aukų. Jonišky daržinė už
griuvo žmogų, sunkiai jį 
sužalodama. Viename kai
me užmuštas arklys. Ma
noma, kad yra ir daugiau 
panašių atsitikimų. Dau
giau ar mažiau nukentėjo. 
Skilvonių k., Basiūnų, 
Balkaičių ir k. kaimai, ku
rių kai kuriems gyvento
jams sugriovė net po 2 
trobesius. Laukuose mato
si labai liūdnas vaizdas.

• v

•

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Visų apleistas, visų išjuoktas.
VALERAS

Beabejonės jis neraganautų, 
jei raganystę atidengtume. 
Reikia pabandyt visai atkirst galvą 
Jaučiui ir Jurgiui Iiept jį atgaivint. 
Gal klius į sląstas.

ANASTAZAS
Paklius, o dievyste, 

Beabejonės, neišvengtinai; 
Nes meškeriosim šiuo kart su lavonu 
Keturių šimtų penkiosdešimtys 
Mėtų senumo. Jokia raganystė 
'Tokiam velioniui niekados negal 
GrąŽifit gyvasties; bet mes jį pavešim 
Jurgiui prikelti iš numirusių.

(Trina rankas ir akyviai žiūri į Valerą.)
VALERAS

(Užsiganėdinęs, kraipydams galvą.) 
Gudriai sugalvojai.

ANASTAZAS 
Šitokiu būdu 

Mūsų dievaičius vėlei iškelsim 
Į jų senovės garbę ir didybę, 
Kad juos krikščionys nenužemintų.

VALERAS
Meškerė gera, skubink ją surasti.

ANASTAZAS
Tik valandėlę man truks tą atlikt.

(Linktelėja Valerui ir išeina.) 
VALERAS

(Paniurai į budelius.) 
Jūs galit eiti Jurgį čion atvesti.

BUDELIS
Atleisk, viešpatie. • , . '

(Žemai pasilenkęs Valerui išeinatarnais.)
VALERAS

(Permesdamas akimis Aubrį lyg apsvarstant.) 
Tu, Aubri, dabok, 

(Bus daugiau)

..... i ——————

Taukuočių Kaimas, Pane
vėžio apskričio — Liepos 
4 dieną šiame kaime ir a- 
pylinkėje siautė baisi aud
ra su lietumi ir ledais, ku
rie buvo obuoliukų didu
mo. Žmonės buvo labai 
nusiminę, nes ledai ir au
dra padarė daug nuosto
lių: iškapojo javus, daržo
ves, išdaužė langų stiklus.

Birželio mėnesyj, Kun- 
drenų kaime, Pr. Masėno 
namus uždegė žaibas., ir 
nutrenkė vieną vaiką. Ū- 
kininkui padarė daug nuo
stolių. Tokias tai žinias 
patyriau atvykęs į savo 
tėviškę. Aš iš Newarko iš
vykau gegužės 29 d. Laivu 
važiavo apie 30 lietuvių. 
Kelionė buvo gera. Van
duo ramus. Ant laivo suti
kau ir chicagiečių vyčių. 
Klaipėdoje visus patiko 
šauliai su muzika ir Vik
torijos viešbuty visus pa
vaišino. Amerikiečiai lie
tuviai nupirko vainiką ir 
uždėjo ant žuvusio karei
vio kapo. Po to 11 vai. na< 
ktį visi išvyko į savo tė- 
vyškę. Teko aplankyti ū- 
kininkų parodą Kaune ir 
pamatyti puikias įstaigas.

Taipgi man buvo labai į* 
domu aplankyti ir pama
tyti Smilgius, Rozalimą! 
Sidabravą, Panevėžį ir ki
tas vietas. Labai gaila, 
kad p. Nekrašas užsimušė 
orlaivio nelaimėje. Aš jo 
brolio dovaną iš Amerikos 
įteikiau motinai Panevė
žy j.

" Jonas Stasilionis. 
-------------- I

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. x .., ęj, Ksenofontajų



Kongregacijos Vienuolynas
Įėję (III.), ŠŠ. Petro ir 
Povilo Apaštalų dieną, 
1935 metais. Ten pat, bir
želio 29 dieną, 1926 me-

Lun. A. T. (Samata)

Jėzaus Švenč. Širdies Meilės

t *

6.

’ 7i V
1

" II 
nnr 
i 1 i i 1 ■ *4

i i i ii ; * 
| *

u
L. --‘L -fcZOjO e •-Ji • •

t

Kongregacijos 
Pradžia

Jėzaus Švenč. Širdies 
Meilės Kongregaciją pra
dėjo didžiai gerb.
L. S. Brigmanas, Westvil-

L. Vyčiai Ir Busimasis 
Seimas

Ir vėl, laukiame Lietu- 
vos vyčių. Seimo. Daug 
metų prabėgo nuo Įsikūri
mo L. Vyčių org., daug 
buvo darbuotasi organi
zuojant kuopas parapijo
se, kad tik pirmosios sėk
los, kurias sėjo gabiausi 
tų dienų vadai, neštų gau
singus vaisius.

Prisiminus Vyčių org. 
praeitį, jų istoriją, tikrai 
džiugina, nes vyčiai nu
veikė daug, gražių, sun
kių, garbingų darbu.

1912 metais, p. M. Nor
kūnui, Vyčių org. tėvui 
kilo mintis Įsteigti org., 
kuri apimtų visokios pro
fesijos lietuvius katalikus 
jaunuolius. Jo mintį tuoj 
parėmė ir kiti, kaip tai: 
kun. P. Virmauskis, 
K. Urbonavičius 
org. garbės nariai) 
gybė kitų.

Čia, jau iš pirmų 
tik užgimusiai Vyčiu org. 
Į talką atėjo daugybė ga
bių jaunų pilnų jaunatvės 
energijos vadų. Nors dar
bas iš pirmų dienų org.

kun. 
(Vyčių 
ir dau-

dienų

bet palyginus su šių die
nų, buvo kur kas lengves
nis.

Kodėl taip būta? — Su
sikūrus Vyčių org. i ją 
prisirašė kuo ne visi atvy
kę iš Lietuvos jaunuoliai. 
Dauguma atvykę j laisvą 
Amerikos sali stengėsi 
kuo nors pasidarbuoti lie
tuvybei ir net laikė sau už 
didelę garbę turėdami 
progos Įstoti i lietuvišką 
org., ar prisidėti orie ko
kio naujo laikraščio istei- 

; gimo. Vyčių org. kaip 
i ir davė visiems progos 
sidarbuoti lietuvybės 
bui.

Org. vadovavo įžymūs 
asmenys, o prie jų iškylo 
ir daugybė naujų veikėjų: 
dr. Pakštas, 
L. Šimutis, 
Bagdonas, 
J. Kaupas,

tik 
pa-
la-

dr. Račkus, 
dr. Poška, dr. 
adv, Česnulis, 
M. Zujus, P. 

Zdanku.s ir daug kitų. Da
bar jie yra plačios katali
kų visuomenės vadai. Be
pigu buvo vyčių org. 
smarkiai triumfuoti pir-

NAUJOS ANGLIJOS j

COKE’SŲ
KAINOS PAKILS

Rugpiučio 1-mo
Pasinaudok Proga

Nupigintomis Kainomis

SUSITARK
Ir Teatveža Dabar!

Telephonuok, ŠOU Boston 4S0 t

KLAUSK
Bronis Kontrim

ir ežero pakrantyj teikė 
jauniems nariams malo
niausią klimatą jų svei
katai stiprinti ir jėgoms 

Tėvas tais, ŠŠ. Petro ir Povilo taupyti, buvo galimybė 
bažnyčioje, kur dabar kle- laimingai išauklėti svar- 
bonauja gerb. Tėvas Jonas biam ir kilniam uždavy- 
P. Paukštys, C. C. J., pir- niui tinkamai pasiruošu- 
mieji šeši (du kunigai ir 4 šių veikėjų ir misijonie- 
klierikai) iškilmingai su
darė paprastuosius netur
to, skaistybės ir klusnumo 
Įžadus J. E. (Peorijos) 
vyskupo E. Dunne, D. D. 
akivaizdoje.

Vienuolyno Trumpa 
Istorija

Jėzaus švenč. Širdies 
Meilės Kongregacijos Įkū- 

1 rėjas ir viršininkas, Tėvas 
i Brigmanas, C. C. J., žvelg
damas i Kongregacijos a- 
teitį, tais pačiais, būtent, 
1926 metais, Įkūrti Vie- 

neima-i nuolynui ‘igy:jo gražią ir >’ 
Hrvriiain spūdingą vietą prie pat e- 

žero, vadinamo Harvey’s 
Lake, Scrantono vvskupi- 

7Š joje.
Nauja vieta buvo daili, 

žavi, poetinga. Vienuoly
no rūmai, nudažyti balto
mis ir geltonomis varso
mis, įspūdingai stovėjo 
kalno viršūnėje, paskendę 
skaitlingai importuotų rū
šių medžių giružėje, o 
nuosavybės priešakys nuo 
Harvey’s ežero apėmė 
1,000 ketv. pėdų. Kas atsi
lankė Į tą vietą, kiekvie
nas persiėmė gražiais ir 
kilniais Įspūdžiais. Vie
niems priminė Šventąją 
Žemę, tą kalną ir ežerą, 
kur mūsų Išganytojas lan
kėsi, mokino ir darė ste
buklus. O kitiems priminė 
Šveicarijos puikią gamta, 
Lietuvos „gražią šalelę, ir 
t.t. Tė’ras L. S. Brigma
nas, C.C.J., negalėjo nie
kur kitur gauti patoges
nės ir gražesnės vietos.

Įžengęs i Vienuolyno vi
dų, patėmijai, stačiai 
nrieš duris nastatytą dai
liausio ir balčiausio mar
muro Jėzaus Švenč. Šir
dies statulą, specialiai 
Vienuolynui atgabenta iš 
Italijos. Pačioje koplvčio- 
ie Įgavai dievotu Įspūdžių. 
Jėzaus Švenč. Širdies al
torius buvo Įturtintas 
Šventųjų relikvijomis ir 
visada būdavo puoštas gy
vomis gėlėmis. Be to. vi
dų dabino ir kitos religiš
kos statulos ir meniški pa
veikslai. Visi langai buvo 
brangaus stiklo: tūli spal
vuoti ir paveiksluoti.

Vienuolyne buvo užves
tas knygų . archyvas, ku
riame radosi Įdomiausioji 
lituanika ir lietuviu spau
dos seniausi leidiniai i“ 
rankraščiai. Apie Lietuvą 
būta turtingų raštų ir sve
timose kalbose.

Kongregacijos na r i ų 
dvasinio gyvenimo ugdy
mas džiugino kataliku šir
dį: tautinės sąmonės nu
vokimas narių tarpe, bū
tent, tėvynės atjautimas, 
tėvų kalbos nepamirši- 

ir

White Fuel Corporation
900 East First Street
South Boston, Mass.

myn, kada buvo vadų per
teklius. Bet, palaipsniui 
vyčiai atsidūrė kitose ap
linkybėse. Virš minėti va
dai dėl gyvenimo aplinky
bių turėjo paleisti vairą 
jaunesniąjai kartai. Vyčių 
org. pritruko vadų. Gar
siai skambantis varpas a- 
pie vyčių veiklumą ir atsi- 
žymėjimus nutilo. Vyčių 
org. susilpnėjo.

Deja, palaipsniui susi
laukiame jaunų vadų, pro- 
fesijonalų ir pastaraisiais 
trejais metais vyčiai vėl
padarė gražią pažangą.j 
Bet atstatyti vyčių org. Į 
pirmąsias dienas i 
nom, nes jaunimo gimusio 
ir augusio Amerikoje psy-j 
ekologija ir vaizduotė ne-! t 
sutinka su atvykusių iš 
Lietuvos.

Todėl tas ir apsunkina 
veikimą, nes o*—”-----
dažnai pasitaiko 
net svarbiausią 
org. veikime.

Negalima kaltinti nė 
jaunimo, ar sakyti, kad 
jie nesukalbami, nedarbš- 
tūs. atša’e religijoje, ar iš
tautėję. Pažįstu gerai jau
nimą. su jais būtu galima 
nuveikti didžiausius dar
bus, tik reikia vadų, kad 
jiems vadovautu. Gerai 
priežodis sakot “Kam bu
rės jei nėra kapitono”. 
Taip ir čia, kam org. jei 
nenorime jai vadovauti, 
ar net gražiai Į ją pažvel
gti?!

Džiaugiamės sulaukę 
jaunu profesijonalų. Laik
raščiai Įdeda paveikslus 
kaip tik baigia mokslus, 
gražiai aprašo, vadina bu
simaisiais vadais. Bet ar 
daug ju matome visuome
nėje veikiančius? Ar daug 
iu vra nariais Vyčiu org, 
LDS ar kitose? Mažas 
skabius. Net šįmet, kuo
met Į Ameriką atvyko L 
Vyčių org. kviečiamas i- 
žymus Lietuvos kataliku 
veikėjas Dr. Juozas Lei- 
monas, surengtose jiems 
prakalbose dalyvavo labai 
mažas skaičius profesijo- 
nalu — “vadų”.

Kam kaltinti jaunimą 
iei mūsų vadai tokie? 
Gerb. profesijonalai turė
tu šiuo klausimu susirū
pinti ir atminti, kad se
niau kitain buvo, profesi- 
ionalai vadovavo, todėl ir 
Vvčiu org. buvo toli nu
žengusi.

Nenmšali būtų priminti 
ir jauniesiems kunigams, 
’nirie turi užtektinai ga
bumu ir autoritetą 
vauti jaunimui, o 
mažas skaičius ima 
vumą.

Vienaip ar kitain 
sime, vienok prieisime iš
vados, kad vyčių org. vai
dina svarbią rolę mūsų iš
eivijoje. Todėl turėtume 
vvčiu org. rimtai susirū
pinti.

L. Vyčių seimas įvyks 
įProvidence, R. I., lietuviu vad išsiauklės naudingi) 
parapijoj, rugp. 4, 5 ir 6 
dienomis.

Gerb. Dvasiškąja, profe
sijonalai ir vvčiu vadai 
turėtu skaitlingiausiai da
lyvauti! P. R.

I

ateiviams 
vairuoti 
mašiną

I

vado- 
Jabai 
daly-

kalbė-

rių.
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Tėvo L. S. Brigmano 
pirmieji nuveikti dar
bai vaizdžiai Ii ū d i j o, 
kad Gerasis Dievas juos 
laimino ir kilnios širdies 
žmonės rėmė. Ir, ateityje, 
tikėtasi, kad Visagalis; 
Dievas laimins didžiai 
gerb. viršininko tolimes
nius darbus, ir kad Jė
zaus Švenč. Širdies Meilės 
Kongregacija išaugs Į di- 
de’ę ir kultūringą lietuvių 
Įstaigą.
Vienuolyno Rūmai Sudegė 

iki pat grindų
Tačiau, ištiko didelės 

nelaimės... Jėzaus Švenč 
Širdies Meilės Vienuoly 
nas labai nukentėjo nuo 
pirmojo gaisro, Įvykusio 
gruodžio 31 dieną, 1932! 
metais. Apie tai buvo pla
čiai rašyta anglų ir lietu
vių spaudoje. Baltieji Tė
veliai, kaipo padegėliai, 
išsisklaidė po kitas para
pijas. O Tėvas L. S. Brig
manas. C.C.J., apsikrovęs 
rūpesčiais, kęsdamas var
gą ir skurdžiai gyvenda
mas, sunkiai susirgo šir
dies nusilpimu ir reuma
tizmo'' komplikacijomis, ir 
vasario 14 dieną (1933 
m) tano nugabentas į 
Mercy ligoninę, Wilkes- 
Barre, Pa., kur gydytojų 
rūpestingoje priežiūroje 
išgulėjo apie 4 mėnesius.

Likusius gaisro Vienuo
lyno rūmus prižiūrėjo pa
liktas broliukas. Vasario 
27 dieną, 1933 metais, jis 
buvo atvykęs i ligoninę 
atlankytų Tėvo Brigmano. 
Tuo tarpu apie pusę šešių 
vakare iš nežinomos prie
žasties prasidėjo gaisra^ 
ir iki pat pagrindu sunai
kino Vienuolyno rūmus ir 
viską pavertė Į pelenus. 
Liepsnose rūmai ir vi^os X
brangenybės. Patys Tė- 

’ vėliai liko be pastogės, 
prarado viską, Gi tų pačiu 
metų, gegužės 1 dieną, iš 
nežinomos nriežasties da*’ 
sudegė užsilikusi pašiūrė 
gyvuliams ir darbinin
kams miegoti namehs, ku- 
riedu nebuvo visai ap
drausti.

I

Vienuolynas Įsikuria 
naujoje vietoje

Liūdna ir griaudu buvo
žiūrėti Į trijų gaisrų su
naikintą ir į pelenus pa
verstą Vienuolyną, kurs 
pirmiau žavėjo kiekvieną 
keleivį, ir į kurį lietuvių 
išeivija žvelgė, kaipo reli
gijos ir kultūros židinį.

Tai didelis ir skaudus 
smūgis, kuris ištiko visą 
Kongregaciją. Ta č i a u, i
Kongregacijos nariai ir jų; 

mas. ir kūrimas tikrai viršininkas, Tėvas Brig - 
tautinio ir tikybinio židi- manas, kupinas gražių vil- 

» čių ir didelių užsimojimų, 
neprarado vilties ir pasiti
kėjimo į Jėzaus švenčiau
siąją Širdį, kuri buvo ir- 
yra jų suraminimas ir pa
guoda. Visi savo maldose 
pasitikėjo, kad Ji paguos 
jų nuliūdime ir taip parė- 
jjjrar, kąd ir. yęį atsistaty
dinti ir uolesniai pradėti*

nio ten, kur gręsia žuvimo 
navoins Lietuvos visai iš
eivijai. davė pasitikėjimo.

tėvvnainiu darbininkų 
mūsų Tautos gerovei. Kū
no reikalai taip Dat ne
praėjo be susidomėjimo. 
Dėl nenaorąstai tyraus q- 
ro, kurs ten kalnų tarpe;

“Meilė”, pašvęstas Jėzaus 
Švenčiausiai ši r d ž i a i. 
Kongregacijos ’ uždavinys 
ir tikslas yra kilniausias 
ir vienas iš labiausiai 
šventųjų čia, žemėje. Kad 
ta Nukruvinta širdis vien 
padėtų Kongregacijai su
tvirtėti ir pradėti išganin
gą šventąjį darbą. Katali
kams remiant ir Dievui 
padedant, ši Kongregacija 

j gali susilaukti garbingiau- 
i sios ateities! Tik daugiau 
ištikimybės, daugiau atsi
davimo, nueširdesnio pa
rėmimo ir kilnesnio pasi
aukojimo kilniems uždavi
niams. Apvaizdos keliai 
paslaptingi ir nežinomi 
mums. Tik daugiau uoles- 

! nio pasitikėjimo ir dau- 
į giau atsidavusio pamaldu
mo į tą Meilę, kuri yra 
Dievas!

Jėzaus Švenč. Širdies 
Meilės Kongregacijos na- 

! riai su didžiai gerb. virši- 
■ ninku visiems yra dėkingi 

yra mūriniai, trijų av.- ”ž gražią paramą ir nuo- 
štų, septyniolikos kam-: širdžių užuojautą, parody

tą praeityje, ir per Jėzaus 
Švenč. širdies galingą už
tarymą — tikisi, kad ge
rosios ir kilnios širdies 
žmonės savo aukomis ir 
dabar Vienuolynui ateis į 
nagalbą iš naujo įsisteigu
siam naudais pagrindais 
naujoje vietoje.

Gerb. geradariai aukas 
Vienuolynui ar intencijas 
Tėveliams atlaikyti Šv. 
Mišias, malonėkite siųsti 
sekančiu antrašu. Sacred 
Heart Monastery, % Verv 
Rev. L. S. Brigmanas, C. 
C. -J., 123 North Second
Street. Easton, Pa. Už vi- 
°us rėmėjus, aukotojus ir 
geradarius Kongregacija 
meldžiasi kas rytą ir va
karą. o kiekvieno mėnesio 
pirmąjį penktadienį yra 
;aikomos Šv. Mišios visų 
bendra intencija.

Jėzaus švenčiausio j r 
Širdis tepalaimina visų 
aukotoju ir geradarių gy
venimo visas dienas.

vėl darbuotis Jėzaus Šven
čiausios širdies garbinimo 
plėtimui, kad visi garbin
tų Kristų Karalių ir JĮ 
pripažintų savo sąžinės ir 
sielos Valdovu, Karaliu
mi.

Ir Jėzaus Švenčiausioji 
Širdis neapvylė jų. štai, 
Tėvas Brigmanas, šių 
metų pradžioje iš Jo Emi
nencijos kardinolo Dou-į 
gherty, D. D., gavo leidi-! 
mą ir tapo maloniai pri-! 
imtas su visa Kongregaci
ja Įsikurti Jėzaus Švenč. 
Širdies Meilės naujame 
Vienuolyne Filadelfijos 
a rki vyskupijoje.

Naujo Vienuolyno vieta 
randasi gražiame mieste 
Easton, Pa.

Vienuolyno viršininkas. 
Tėvas L. S. Brigmanas, C. 
C. J4, be galo triūsia susi
tvarkyti. Paties Vienuoly
no rūmai, kur apsigyveno 
keletas kunigų ir kandida
tu
1

barių patalpa. Antri na
mai mediniai, trylikos 
kambarių, bet seni, kurie 
bus nuversti ir jų vietoje 
bus pastatyti mūriniai, 
kuriems reikalinga skubi 
piniginė parama. Vienuo- 
Ivno vidus dar nėra visas 
“furnished” — dar nėra 
pilnai išpuoštas. Dar visa, 
ko trūksta ir daug visa 
ko reikia. O koplyčia, norc 
nedidelė, bet graži. Di- 
džiasis altorius įturtintas 
Šventųjų gausiomis relik
vijomis, kurios Įtalpinto: 
i ma.žas monstrancijas ir 
relikvi iorus. Be to. atmin
tiną ir maldingą isnūdi 
koplyčiai priduoda Jėzaus 
Švenčiausios Širdies aukš
ta ir brangintina statula 
iš balčiausio marmuro; ji 
ura vienintelis palikimas 
’š senojo sudegusio Vie
nuolyno. apie kuria, u<mis 
plėtėsi ir vauduo švirkštė, 
o stebėtinu ir stebuklingu 
būdu išliko sveikutėlė. D?1 
to, žmogus, atsilankęs i 
š’a koplyčia, ir besimels
damas. paiunta. jog gvve- 
n? ne be žemiškame, bet 
antgamtiniame pasaulyje.
Labai Reikalinga duosni 

finansinė pagalba
Balticii Tėveliai, kurie 

per trejus metus buvo be 
pastogės, dabar įsigyję! 
naujus rūmus Vienuoly
nui, be galo džiaugiasi. 
Tačiau , iš naujo pradėti 
gyventi, yra labai sunku, 
nes daug visa ko trūksta. 
Būtinai reikalinga daryti 
pataisas, supirkti rakan
dus ir ištaisyti Vienuoly
no vidų. Be to, labai trūk
sta skatiko moksleiviams 
ir kandidatams aprūpinti, 
taip pat reikakngi centai 
pradėti plėtoti Vienuoly
no užsimotą išganingą 
darbuotę. Dėl to, Jėzus 
Švenč. širdies Meilės Vie
nuolyno viršininkas, Tė
vas Brigmanas, nuo- 

I lankiai atsikreipia į lietu
vių katalikų visuomenę ir 
iš gerosios širdies žmonių 
pasitiki nuoširdžios para
mos, kad savo aukomis 
prisidėtų Jėzaus Švenč. 
Širdies Meilės Vienuolyno 
parėmimui.

Po ištikusių trijų gaisrų 
didelių nelaimių, Kongre
gacijos užsimotas išganin
gas veikimas buvo susto
tas. Nūngi, Dievui pade
dant, viskas bus daroma, 
kad tą išganingą darbuo
tę vėl pradėti ir tęsti to
liau. Taip pat žadama; 
pradėti iš naujo leisti Į lie
tuviu katalikų pasaulį .vi
sų mėgiamas mėnraštis

parama.

I
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AR NORI BŪTI 
LINKSMAS?

Visa Amerikos lietuvių 
katalikiška visuomenė v- 
f'ač vadai, kuriems tik rū
pi mūsų jaunosios kartos 
ateitis Amerikoje maloniai 
vra kviečiami dalyvauti 
š’ame seime. Nes šis sei
mas bus nepaprastas ir 
'uomi, jog jame dalyvaus 
darbingieji Vyčių idėjos 
broliai ’š Lietuvos — pa- 
• asarimnkų atstovai —Dr. 
T. I.eimonas, “Pavasario” 
federacijos vyriausias va
das ir adv. J. B. Laučka 
didelis L;.etuvos ir Ameri
kos jaunimo veikėjas. Sei
me jie laikys naskaitas ir 
oficialiai, iškilmingai Į- 
♦eiks TJetnvos Vvčiams 
"avasarininkų sutaisytą ir 
' merikon iu atgabentą 
gražiąją rankdarbių paro
dą.

I

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

i EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORW(K»IX MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
*
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APSAKYMĖLIAI

BEKEIKALO 
AIMANAVIMAS

Vienas vyras susitikęs 
savo kaimyną pradėjo ai
manuoti apie sunkius lai
kus, nedarbą, pinigus ir 
dar ką.

“Aš tau sakau, kaimy
ne, šiandieną yra sunku 
pragyventi. Ir tos mote
rys, kokios iŠlaidžios. 
Paimk, kad ir mano žmo
na. Gera butų žmona, ne
pyksta, namus gerai pri
žiūri ir valgius moka pa
gaminti, ale jai vis pinigų 
reikia ir reikia. Vieną die
ną ji prašo, kad duočiau

i

DSfcBININKAS
pasitikėjo, kad niekam ki- Dvasiškas gyvenimas jam 
tam neišduos tos paslap- nerūpėjo. Ir kuo senyn ė- 
ties. 1 jo, tuo daugiau buvo pri-

IŠ arti ir iš tolo žmonės’ sirišes Prie žemiškojo gy-
ties.

V

venimo ir 
garbei ir

atsidavęs jo 
kūno smagu-ėjo galingo valdovo pra

šyti gyvybės ir gyvenimo 
vandens tik vieno mažo mams- 
lašo. Paliegę dėl senatvės Pagaliau atėjo laikas, 
ir sumenkę ligoniai nuo- kad karalius Saliamonas 
širdžiai ;
liaus Saliamono, kad jis 
pasigailėtų jų ir duotų to 
brangintino vandens. Kai 
kurie ligoniai buvo atneš
ti, gulintieji ant mirtino 
patalo, ir padėti ties jo 
sostu. Bet, viskas veltui! 
Karalius Saliamonas atsi
sakė duoti net mažiausį 
lašelį gyvybę ir sveikatą 
grąžinančio vandens.

Galingo valdovo atsaky-

vandens tik vienojai dolerį, už kelių dienų 
jau teikia jai dviejų dole
rių, o už kokios savaitės 
dviejų ar trijų nė minėti 
nemini, bet prašo pen
kių.”
Kaimynas nustebęs klau

sėsi tokio aimanavimo, 
paskui užklausė:

“Bet pasakyk man, kai
myne, kągi tavo žmona 
daro su visais tais pini
gais r

“Negaliu pasakyti”, at
sakė jo draugas, “negaliu ~ - L
žinoti, mat aš jai niekad maį būdavo~visada~iširdn- 
pmigų nedaviau . T.

Kun. A. T. (§amata)

•aliai; atėjo laikas

maldavo kara- turėjo neužilgo stoti prieš
1 "I •• •« , • _ W -«

3 <

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
Netv Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN B. C. ASSOCIATION OF LABOR
Pirm mirsiant, karalius Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boaton, 

Saliamonas realizavo, prie Ma6& uniler the a<* of March 3, i«ro
ko jį privedė palaidus cry. Acceptance for maitine at apecial rate of postuge provlded for ia Seetioū 1103* f Act october 8, 1917, authorized on July 12, 1918

galves. Indas buvo tuš
čias! Brangintinas vanduo 
išsauso net iki paskuti
niam lašui. Nevartojamas 
per ilgus metus, jis pama
žėl}, bet tikrai išoravo ir 
ištuštėjo.

Karaliaus Saliamono Indas

savo Kūrėją. Giltinės šal
tos rankos jį pagriebė le
diniame nutirpime. Ir ga
las artinosi. Tačiau, kara-1 
liūs Saliamonas tik juoka
vo iš to visa. Jis nesibijo
jo. Ir dėl ko jis turėjo 
baimėtis? Argi jis neturė
jo brangintino gyvybę 
grąžinančio ir gyvenimą 
atnaujinančio vandens?

Ir tuojau jis pašaukė 
prie savo lovos ištiki-į 
miausią tarną, kuriam į 
ausį tylomis tarė, kad at
neštų eliksirą iš slaptos 

J vietos. Tarnas, būdamas
_ __ __ , ~ ______ , klusnus, skubiai bėgo į

sikaltėlis maldavo jo, kad slaptą vietą, nes pats pa
Saliamonas, Dov y d o • 

garbingas sūnus ir žydų 
karalius, buvo išmintin
giausias vyras, kuriam iš 
kitų pasauliečių vargiai! 
kas prilygo. Didžiulį savo 
palocių, šalia majestotin
go maldnamio, kurį Jeru-1 
žalėje pastatė Dievo gar
bei, jis turtino branginti
nomis retenybėmis, kurias 
gaudavo ar supirkinėdavo 
iš pasaulio visų kraštų.

Iš kitų nuostabių ir 
brangintinų nuosavybių ir 
retenybių, galingas kara
lius Saliamonas neįvertino 
kita ko taip labai, kaip 
vieną emeraldinį indą,. 
kurs buvo neįkainuojama 
jam brangenybė, ir pasau
lyj jo nebūtų atstojęs nė

I

tingi. Tai visa prisidėjo 
prie jo nepaprastos išmin
ties išgarsinimo. Jis įgavo

( vaj>
dą. Ir taip, jei ligonis nu

duotų magiško - vandens matė savo akimis, kad ka-jokis kitas turtas. Anot duotų magiško .vandens
senovės mokytų žinovų ti-! lašelį, valdovas ątsakyda- paliaus Saliamono akių j 
... . J u . ... ’ve, kad nuodėmingas "y- žydrumas jau geso ir silp-

venimas neturėtiį būti ii- j nėjo, o jo kvėpavimas bu
krinimo, tame inde tilpo'vo, kad nuodėmingas gy- . 
magiškas vanduo. Ir se-- venimas neturėtiį būti ii- j 
kant anų laikų padavimus,1 ginamas. O jei ateidavo Ii-, vo nmaięs.

--------------- ---------------------------------------- X-------------------------------- -ii-j -*■-'—
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atsakydavo, kad teisinga-, minčius karalius dreban- 
sis žmogus neturi bijotis čiomis rankomis pagriebė 
mirties, bet džiaugsmin-' emeraldinį indą. Nuo pa- , 
gai turėtų ją sutikti. Į galvių jis net pasikėlė. Jo 

Mėnesiai ir metai ėjo akys staiga nušvito žėrin- 
greitai, karalius Saliamo- čia šviesa. Ir neužilgo, jo 
nas, nors ir buvo išmin- manymu, sveikata vėl sul
tingas valdovas, bet su grįš, jaunyste bus atnau-

»

Kai tarnas sugrįžo, iš-.
i-l

venimas smagumuose ir 
linksmybėse. “Tuštybės 
ant tuštybių”, garsiai jis 
pašaukė, “ir visa yra tuš
tybė, išskyrus tarnauti ir 
mylėti tavo Dievą”.

.Karaliaus Saliamono in
do istorija daug ko mus 
mokina. Kai dėl saumy- 
lystės atsisakome dalintis 
su mūsų artimu tomis gė
rybėmis, kurias Dievas 
mums davė, mes save la
biau nuskriaudžiame^ ne
kaip savo artimą. Taigi, 
gerai atsiminkime, kad ti
kroji laimė ateina iš nuo
širdaus davimo savo arti
mui, o ne iš gavimo ar ė- 
mimo iš kitų. Jei turime 
ką nors brangintino ir jį 
labai įvertiname, kaip ka-

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly .........................
Foreign yearly .........................
Domestic once per week yearly 
Foreign once per week yearly

$4.00
$5.00
$2.00
$2.50

DARBININKAS

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ...................... $4.00
Užsieny metams .......................... $5.00
Vieną kart savaitėje metams $3.00
Užsieny 1 kart savaitėje metams $24)0

366 West Broadvvay South Boston. Mass.
Telephone SOUth Boston 2680

KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

GARY, INDIANA.
ŠV. KAZIMIERO PAR. 
Lietuvos Vyčių Baseball 
ratelis, prieš Detroito 

Lietuvių ratelį
Šeštadienį, liepos 4 d.,

sakomas vanduo turėjo £oms geras žmogus, jis 
gyvybės eleksirą arba gy- 1 * 
venimo atnaujinimą.

To vandens tik vienas 
lašas mirštančiam grąžin
tų gyvybę ir sveikatą. O 
vien pavilginimas, senat
vę atnaujintų į jaunystę, 
o nuliūdusioms širdims^ laiku įr jįs patg atitolo jinta ir jis pats tikrai lai 
duotų džiaugsmą ir ramy-j nUQ Dievo Pasaulio tušty-1 mingas.

ralius Saliamonas darė su Lietuvos Vyčių baseball 
emeraldiniu indu ir jo į-
talpa, neslėpkime, bet šir- Michigan, Lietuviu 
dingai dalinkimės su savo 
artimu. Kitaip tas gėris 
ištuštės ir turėsime 1 
nieko palikti.

bę.
Ir tą brangintiną eme

raldinį indą karalius Sa
liamonas laikė slaptoje 
vietoje, kuri buvo žinoriia 
tik jo ištikimiausiam tar
nui, vieninteliam, į kurį

bė padarė jį išpuikusiu a- 
pie bočių tikėjimą. Visa to 
pasekmė buvo pabaigoje, 
kad jis, tas garsus išmin
čius, taip buvo nugrimz
dęs, jog išdrįso aukoti net 
stabmeldžių dievams.

Karalius Saliamon a s 
žaibo greitumu atidarė 
gyvybės ir gyvenimo in
dą. Tačiau, netikėtai išėjo 
griaudus klyksmas iš jo 
lūpų. Su dideliu, vaitojimu 
jis atkrito į minkštas pa-

bei

j Geleott
Į S. Nemtuda 
Bilunas

i Dakin 
Kaminski 
Costea

Mes galime suprasti ko-.Kaminski 
kią svarbią rolę lošia įvai- Filkowski

JUNG. VALSTYBIŲ 
PREZIDENTAS

Mt i'i
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ratelis žaidė su Detroito, 
J rate

liu, Tolleston Parke. Žaidi
mo rezultatai:

Šv. Kazimiero parap. 
A.B. R. H. E.
5
4
4
4
4
2
3
2
3

lietuv. rat. 
A.B.

5
3
3
4
4
2
2
2
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vuoja. Pirmiau žaisdavo 
vardu “Šv. Kazimiero” C. 
Y. O. (Catholic Youth Or- 
ganization). Šiais metais 
atgaivinus Lietuvos Vyčių 
kuopą, šis ratelis tapo 
Lietuvos Vyčių kuopos. 
Šiais metais žaidė jau S 
kartus. Pirmus du pralo
šė, o kitus 6 išlošė. Žaidė 
su: Immaculate Concep- 
tion (lenkų) Whiting, In
diana; St. Peter and Paul 
(Lenkų), Whiting, India
na; St. John, Whiting, In
diana (Mišras); Lake Eli
za, Indiana tymu; AsSum- 
ption, Indiana Harbor, In
diana; C. Y. O. Organiza- 
tion čampionais ir dabar 
su Detroito Lietuvių rate
liu. Gary lietuvių jauni
mas žengia pirmyn. Rug
sėjo 7 d. Labor Day, Ga
ry, Indiana ratelis vyks į 
Detroitą atsidėkoti bran
giems svečiams.

Kleb. kun. S. Draugelis 
atidarė tos dienos žaidi
mą pirmas mesdamas 
sviedinį; Po žaidimo para
pijos svetainėje buvo su
ruošta vakarienė pagerbi
mui atvykusių svečių.

Rap.
Redakcijos prierašas.

Gaila kad mūsų jaunimas 
iškraipo savo gražias lie
tuviškas pavardes. Pagei
daujama, kad iškraipytas 
pavardes nors korespon
dentai atlietuvintų, t. y. 
parašytų tikrai lietuviš
kai.

v •

1
1
1
1o o
2
0
1

2
1
1
2
0
1
1
0
0rių partijų seimai paskir

dami savo atstovus į pre
zidento urėdą, kuomet 
matome kokią milžinišką 
galę turi Jung. Valstybių 
prezidentas, galva federa- 
lės valdžios išpildomojo 
departamento. Yra dvi ki
tos atskiros valdžios da
lys — įstatymdavystinė, 
kuri pavesta Jung. Vai. 
Kongresui ir teisdarysti- 
nė, kurios gale pavesta 
Augščiausiam Teismui ir lis susitvėrė ”1936^ metais
mažesniems teis m a m s.

Gudinąs
Detroito

E.
Malensky 
Litvaitis 
Sabolski 
Yasaitis 
Seminitis 
Zemnickas 
Shimkus 
Snaves 
Jarusin

Detroito Lietuvių

R.
0
1
1
0
0
1oo
1
rate-

iš senų pasižymėjusių ba-
Šios šalies balsuotojai ne- sebolininkų. Naujai susi- 
prisideda prie paskyrimo tvėręs ratelis žaidė su De- 
federalių teisdarių. Juos 
prezidentas paskiria su Qoach Bresson Jewelers 
pritarimu Senato. Atstovų ir University of Detroit 
Būto ir Senato nariai ren- High SchooL visus nuga-

federalių teisdarių. Juos troit Nationals Motor

kami kiekvienoje valsty
bėje, ir jų išrinkimas in
teresuoja tik tų valstybių 
vietinius gyventojus. Bet 
kitas dalykas kuomet pre
zidentas ir vice - preziden
tas Jung. Valstybių yra 
renkami. Tai jau šitas da
lykas liečia visą tautą, 

j nes jų paskyrimas pamai
no vedimą visų tautiškų 
reikalų.

Pagal Konstituciją, iš
pildomoji gale pavesta 
Jung. Valstybių preziden
tui. Jis nėra atsakomu 
šios šalies Kongresui, kad 
nors jį galima prašalinti 
iš vietos už šalies išdavi
mą, papirkimus ir kitus 
didelius nusižengimus. Vi-

]
i i
i 
i

Įėjo. Vienas narys, Alek. 
Jasaitis (Al. Blaky) yra 
profesionalis žaidikas, da
lyvavęs New Yorko — 
Pennsylvania Lygoj.

Ratelio manadžeriu An
tanas Labond, per 23 me
tus buvęs ratelių mana
džeriu. Paskiausiu laiku, 
buvo manadžeriu Risdom 
Creamery Baseball Tymo, 
pasauliniu amatorių tymų 
daug kitų; buvęs čampio- 
nu 8 sykius. Jo tymai yra 
dalyvavę pasauliniame ba- 
sebolininkų toumamente.

Šv. Kazimiero par. Lie
tuvos Vyčių Baseboll Ra- ' 
telis jau 2 metai kaip gy-
senatorių sutinka. Jis pa

šoje Amerikos istorijoje skiria taipgi per ir su pa
turime tik vieną tokį atsi- tarimu bei pritarimu Se- 
tikimą, tai buvo įkaitintas nato, ambasadorius ir ki- 
Andrew Johnson, bet iš- tus viešus ministerius ir 
teisintas. konsulus, Augščiausiojo

Prezidentas turi būti vy-j Teismo teisėjus ir visus 
riausiu komandierium kitus Jung. Valstybių val-( 
Jung. Valstybių armijos dininkus, kurių paskyri- 
ir laivyno ir milicijos pa- mas nėra čia kitoniškai 
skirtųjų valstybių kada y-1 padavadytas. Jis priima 
ra tas pašaukta į aktyviš- svetimus ministerius. Jis 
ką Jung. Valstybių tar- gali sušaukti vieną arba 

abu Kongreso būtus eks
tra sesijai. Laikas nuo lai
ko davinėti Kongresui in
formacijas apie šalies sto
vį ir įnešti tokius suma
nymus, kokius jis matytų

KĄ TIK ATSPAUSDINTA
1. Naujas Giesmynėlis, — 

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

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

3. Naujas Giesmynėlis, — 
(Trečioji Dalis B.) švč. 
Sakramento giesmes. . 
žodžius ir melodijas pa
rašė Seirijų Juozas — 
harm. A. Kačanauskas, 
Kaina 15c.
Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

nystę. Jis turi galę suteik
ti pabaudas ar dovanoti 
prasikaltimus prieš Jung. 
Valstybes. Jis turi galę 
daryti sutartis su sveti
momis šalimis su sąlyga, 

I kad du trečdaliai esančių
4

IŠ LIETUVOS 
SALDAINIS!

Ką tik gavome iŠ Lietu
vos skanių saldainių. Dė- 

_____ ____ .. _ _ žutė 2 svarai — į • 
reikalingu ir * naudingu. Užsisakykite Darbininke’.

I 
I 
I
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Žmogus, Kurs
Laimėjo Karą

Nevienas rašytojas su
kuria apysakas iš savo 
gyvenimo įvykių. Kartais 
dideli prasikaltimai, tei
singai apysakose aprašy
ti, neišrodo į teisybę: ka
dangi lengviau yra pana
šų dalyką Įsivaizduoti, ne
gu vieną iš tikrų Įvykių 
paimti ir aprašyti. Valdiš
kuose užrašuose nesiran
da to viso Įrodymo apie 
tą, ką aš pasakysiu. Vie
nintelis tikras Įrodymas 
yra užkastas mažoje ak
mens dėžutėj Flander’os 
jūrų krante.

I.
Vėlai žiemos vakarą 

1927 metais aš važiavau 
Bruselio greituoju trauki
niu, kuris lėkė tamsiu 
Ruhr slėniu, lyg išsigan
dęs raudonos šviesos ir iš 
plieninių krosnių mėtė 
pragariškus žėrė j i m u s 
virš uolų ir kalnų viršū
nių.

tamstos pasakymas gal 
bus geresnis už mano.

Po trumpos tylos, jis pa
klausė vienodu balsu: — 
Ar Jūs tikrai norite tą su
žinoti? Aš laimėjau karą. 
Aš laimėjau!

Aš atsiradau nemalonioj 
padėtyje ir geidžiau, kad 
jis nebūtų pavojingas.
— Tamsta manai, kad aš 

esu truputį kvailas, — jis 
pagaliau tarė:
— Nemanau, — aš atsa

kiau, — man būtų malonu 
ką nors daugiau apie tai 
išgirsti.

Jis pažvelgė į mane ir 
visą nuo galvos iki kojų 
peržvelgė.
— Gerai, kodėl ne? — jis 

paklausė pagaliau savęs, 
—kaip tik dabar bus ge
riau prisiminti. Mano var
das Roger Bradman. Jis 
persistatė man patsai ir 
mes pasisveikinome.

II.
I— Išrodo kaip pragaras., — Žinoma, tamsta nie-

ar ne? — aš tariau Į kitą kad nesi girdėjęs Brad- 
bendrakeleivį mano'sky- man bylos 1913 metais, — 
riuje, ramų anglą. I jis pradėjo, — nes tai visa
— Pragaras? — Anglas įvyko, prieš jūsų laikus,

nusijuokė. — Taip. Jie čia Tas teisybė. Aš esu daug 
ruošia 
laipsnio pragarą, 
gaminamas dėl šautuvų ir 
sviedinių! — ir

daug aukštesnio skaitęs apie garsias bylas 
Plienas Dr. Spingardo knygoje.

— Argi ne tas įvykis, 
tyliau, kuris ką tik neiššaukė ka- 

kaip ir Į save tarė, — oi, ro tarp Vokietijos ir An- 
kvailiai Argi dar jie neuž- glijos? Ar Jūs esate tas 
lėktinai paskutinį kartą pats Bradman?
£avo? — Taip, — jis linktelėjo,

Šis jo išsitarimas pri- — Jūrininkų žinių rinki- 
vertė mane savo bendra- mo skyrius pasiuntė mane 
keleiviu geriau susipažm- Berlynan,
ti. Jis turėjo apie 50 metų tvirtovių planus išgauti, 
amžiaus. Jo pilkos akys 
buvo aštrios ir draugiš
kos. Jo kelionės dalykai 
susidėjo iš čemodano ir 
keturkampio popierių įvy
nioto ryšulio, kuris buvo 
šalia jo ant sėdynės.
— Taip, — aš tariau, — 
Amerika nebus daugiau 
taip lengvai į tą dalyką Savo išlaidoms padengti 
vėl Įtraukta, nes tas “lai- /pinigus gaudavau iš vieno 
mėjimas” karo išrodo per Karalienės pasiuntinių, 
daug jai kainavo. į Paskui 1914
— A ? — jis Įsikišo, —ar I 

tai Amerika laimėjo karą, ! 
a?
— Taip, — aš pasakiau. 

nekaltai, — jeigu ne mes 
laimėjom karą, tai kas pa-jdrake” 
galiau laimėjo? Aš manau sergėti.

Heligol a n d o

Taip aš juos gavau, bet 
vėliau buvau vokiečių su
sektas, bedirbant braiži
nius, ir suimtas. Anglija 
manęs neprisisavino. Vė
liau, kokiu tai stebuklingu 
būdu, mane vokiečiai pa
leido. Po to, per metus aš 
trankiausi po kitas šalis.

t « <-» tto «« £ X TV, ZSM ZS
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Paskui 1914 metais, 
kuomet prasidėjo karas, 
gavau įsakymą sugrįsti į 
Londoną. Čia man buvo 
pavesta vadovauti žvalgy
binis naikintojas “Fire- 

ir Šiaurės Jūrą

r————i
z

ĮPILKITE man
BROCKERT’S ALE!

z

t
Kas norite atsigerti gryno, skanaus 

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

♦

XlE
Telefonas

Worcester, 5-4334
81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

BOSTONO APIEI.INKfiS BROCKERTS ir CREMO ALAUS Pardavė
jas ir Distrihutorius CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliams, 
restoranams Ir alndems. Sankite: Ded. 1731.

Šitą pasakodamas Ang
las paėmė iš manęs laik
raštį ir nupiešė ant jo Bel
gijos pajūrį ir pažymėjo 
miestus Ostande, Niūpor- 
tą ir vingiuotą Yser’o upę.
— Kaip žinote, — jis ro

dė paišeliu, — vokiečių ar
mija puolė Prancūziją tri
mis kriptimis: viena pie
tuose per Vosgesus, antra 
viduriu išilgai Marne ir 
trečia armija, vadovauja
ma Von Kluch, veržėsi per 
Belgiją. Jų planai buvo 
traukti į Paryžių ištiesto
mis linijomis ir greitai jį 
iš visų pusių užpulti. Vo
kiečiai džiaugėsi- galėsią 
greitai Paryžių paimti.

Užėmę Antverpeną, vo
kiečiai traukė tolyn, pajū
rio miestus Dunkirką, Ca- 
daisą ir Boulogne užimti. 
Jie norėjo perkirsti žy
miausias Anglų susisieki
mo linijas ir taip pat su
laikyti sąjungininkų tei
kiamą pagelbą.

Tu tarpu vokiečiai ką 
tik nesuvarė mažos belgų 
kariuomenės į kanalą. 
Diena po dienai traukian
tis atgal, apšaudomi di
džių kanuolių, belgai mū
šyje jau buvo liepto galą 
priėję. Spalių mėnesio 28 
dieną naktį belgu ir vo
kiečių kariuomenės stovė
jo tik pusės mvlios atstu
me viena nuo kitos. Užpa
kalyje belgų kraštas že
myno baigėsi smėlio kopo
mis šiaurės Jūroje tuo i 
už Niūporto. Belgų karei
viai buvo visai nusikama
vę ir mieguisti stovėjo sa
vo apkasuose. Buvo bevil
tis jų padėjimas. Karalius 
Albertas žinojo, kad vo
kiečiai auštant juos gal 
būt nuls. Jis taip pat ge
rai žinojo ir suprato, kad 
jo išsibaigę jėgos niekaip 
negalės puolimo atlaikyti, 
ir ieiau vokiečiai prasi- 
lauš. bus karo pabaida, 
nes iš čia jiems Parvžius 
nasiekti nieko nereiškia. 
Belgu karalius apie pus
nakti spaliu 28 dieną su
šaukė savo štabą. Susirin
kę nė vienas negalėjo ras
ti būdo, kad būtu galima 
kokia nors jau išeitis ras
ti. Galu gale, tokiam pa
dėjimui esant, vienas dra
gūnų pulko vadas sugal
vojo toki pasiūlvmą, kad 
reikia iš vvrų kelis žval- 
°ns išrinkti ir pasiusti 
juos kairia jan suamu j 
pajūri, kur jie turi kaip 
nors pereiti per vokiečiu 
sargvbas ir paleisti į jū
ra ženklus, kuriuos gal 
pastebės kokia nors dalis, 
tamsumoj plaukiojan t i. 
Britų laivyno ir suteiks 
belgams pagelba, anšau- 
dvdami vokiečių linijas 
savo didžiomis kanuolė- 
mis. t

Šitas pulkininko suma
nymas buvo priimtas, kai
po paskutinis išsigelbėji
mo būdas. Buvo išrinkta 
aštuoni vyrai į žygį. Jie 
nuėjo negiliu grioviu smė
lio kopų link, durtuvais 
rankose, pasiruošę, kaip 
jie manė, kad būtų trum
pas ir ramus veikimas.

III.
Čia Bradmanas sustojo 

kalbėjęs ir pasiėmė ketur
kampį ryšulį, kuris gulėjo 
šalia jo ant sėdynės.
— Ar jie rado sargybi

nį? —aš ūmai paklausiau.
— Taip, jie rado jį, — 

Bradmanas tęsė nuožmiai, 
— bemiegantį! Vaikinas, 
turįs apie 20 metų, liesas 
ir nuvargęs, sėdėjo ant 
vandens išplauto rąsto, 
laikydamas šautuvą tarp

kelių. Jis batus buvo nu
siavęs, o savo skaudan
čias kojas įkasęs į drėgną 
smėlį. Vienas iš karininkų 
sukirto jam revolverio ko
tu ir paėmę jį surišo. Pas
kui vietoj, apsaugotoj au
kštomis smėlio kopomis, 
belgai sukūrė, iš vandens 
išplautų medžių ir alie
jaus, ugnį. Kaip gerai ug
nis įsidegė, jie metė pro
tarpiais ant ugnies para
ką, kuris degdamas darė 
tam tikros rūšies kįlantį 
liepsnojimą - ženklą.

Tą naktį aš “Firedrake” 
plaukiau Belgijos pakraš
čiu, veždamas laivynui dėl 
atsargos sviedinių, torpe
dų ir kelias dėžes škotiš
kos degtinės, kurią mes iš 
karto manėme tikrai deg
tine esant, nes kai krovė
me Plymouthe laivan di
deles dėžes, jos visos tu
rėjo užrašus, pąžvminčius, 
kad degtinė, skiriama dėl 
Highlandiečių, bet vėliau, 

.kai pradėjome tikrinti, su
radome, kad tose dėžėse 
buvo ne degtinė, bet ško- 

, tiški drabužiai, skiriami 
dėl pirmo Camerono High- 

| iandiečių, kuris buvo kur 
tai Prancūzijoj. Iš viso 
buvo 180 škotiškų unifor
mų. O, kiek tuomet buvo 
buvo be galo daug juokin
gų apsirikimų padaroma! 
Apie pirmą valandą ryto 
29 dieną, vienas iš mūsų 

j žvalgybinių past e b ė j o 
krante ugnį. Mes stebėjom 
tuos ženklus, gan ilgai, 
bet negalėjom suprasti, ką 
tai reiškia. Mes galvojome 
ar tik nebus pirmyn einą 
vokiečiai, bet nė vienas iš 
mūsų nenorėjo tikėti, kad 
jie būtų čia taip toli jau 
atėję. Nepaprastai buvo į- 
domu sužinoti, kas ten y- 
ra, nes šioj vietoj nepriva
lėjo jokia ugnis rastis. Aš 
paliepiau plaukti artyn Į 
krantą. Vienas dalykas 
buvo aiškus, kad kas nors 
leido kokius tai ženklus į 
jūrą. Aš nuleidau mažą 
laivelį ir su tuzinu jūrei
vių, atsiskyręs netoli kra
što, sustojome ir išlipom 
ant kranto. Iš karto buvo
me atsargūs, kol pastebė
jome belgu uniformas, o 
naskui aš šūktelėjau Į 
juos prancūziškai. ‘Fove!’ 
Aš niekad savo gyvenime 
nebuvau matęs tokios iš
raiškos vyrų veide, kaip 
tą syki! Kai pamatė jie 
mus, einant į ugnį, pribė
go prie mūs, apsikabino 
ir verkė iš džiaugsmo. Per 
kelias minutes mes nega
lėjome ištarti viens kitam 
žodžių. Paskiau belgų ka
rininkas išbriežė smėlyje 
mūšio stovio liniją ir išai
škino mums, kokioj jie ap
verktinoj padėtyje randa
si.

Aš paaiškinau jiems, 
kad iš “Fihedrake”, turin
čio mažas kanuoles, nega
lime toli kranto apšaudy
ti. Tai išgirdęs belgų ma
joras nusiminė, o aš nu
kreipiau savo akis šalin 
kad nematyčiau to skaus
mo jo akyse, ir pastebėjau 
šalia gulintį ant smėlio 
vokiečių sargybinį, kuris 
man išrodė, kaip vaikas, 
su paraitytoms kelinėms 
ir ištiestomis nuogomis ko 
jomis. Kada jis atgavo są
monę, belgai užkimšo jam 
burną, kad jis nešauktų. 
Aš, bežiūrėdamas į vokie
tį, ūmai prisiminiau tas 
laive Highlandiečių uni
formas. Kodėl neatiduoti 
jų belgams. Kuopa, aprė- 
džius škotiškais drabu
žiais, gali išgąsdinti, iš
vargusią mūšyje, Von

Kluch armiją, kuri gali 
pamanyti, kad tai Britai 
atsiuntė pagelbon naują 
rinktinę diviziją. Tai buvo 
psichologiškas šposas, bet 
jis galėjo belgams pagel
bėti. Taip pat aš galėjau 
jiems padovanoti vieną ar 
dvi dėži Lewiso šautuvų.

Aš pareiškiau tą savo 
sumanymą majorui, kuris 
iš karto nenoroms to klau
sės, bet paskui, suspaudęs 
man ranką, verkiančiai iš
tarė: “Taip, taip! Tai vis 
kas nors galų gale!”

Aš skubėjau į laivą ir, 
paėmęs du laivelius, atve- 
žėm į krantą drabužius ir 
šautuvus, o belgai tuom 
tarpu atsiuntė dvi kuopas 
kareivių, mus patikti pa
jūryje. Tai buvo reginys, 
kurio aš niekuomet nepa
miršiu — 180 vyrų persi
rengė prie ugnies, juokda
miesi iš spalvuotų škotiš
kų drabužių, ir užsidėjo 
kepures ant galvos taip, 
kad kaspinai, esanti prie 
kepurių, kabojo ant jų pil
kų ir purvinų veidų. Mes 
atidavėm jiems ir Lewiso 
šautuvus. Visa buvo baig
ta kokią valandą prieš 
aušrą. Mes stovėjome 
krante tol, kol neišnyko 
paskutinis belgų kareivis 
mums iš akių smėlio ko- 
Dose. Paskui mes skubė- 
Kai mes plaukėme į jūrą, 
jome atgal į “Firedrake”. 
pasigirdo pirmutiniai vo
kiečių šūviai ir prasidėjo 
Fladeriečiams pirmų mū
šių lemiamoji diena.
— Diena, kada jie sulai

kė vokiečius, paleisdami 
ant jų vandenį iš upės Y- 
ser tvenkinių, — aš pasa
kiau.

Anglas palingavo galva 
ir tarė: — Tas tai tik į is
torijos knygas užrašyta, 
bet tikrumoje škotiškais i 
drabužiais apsirėdę karei-, 
viai tą padarė su keletu 
kulkosvaidžių. Belgų alti- j 
lerija privertė priešų tris i 
galybes, einančių nėr pel
kes. Sekantis po Verdūno 
ir Gallipolio ir gal būt bai
siausias buvo mūšvs iš 
karų. Sykį ar du artileri
ja sulaikė savo ugnį, kad 
vokiečiai galėtų prisiar
tinti ir pamatyti Britų u- 
niformas. Kai tik vokie
čiai pamatė, jie sulaikė, 
puolimą, nes manė, kad 
pasitiko juos, kaip jiems 
rodėsi, nauji kareiviu bū
riai, susidaranti iš škotiš
ku pulkų. Vėliau, kai pa
leido belgai iš upės Yser 
mažesnius tvenkinius, mū- 
šys buvo baigtas ir nuo 
tos valandos sąjungininkų 
kairysis sparnas buvo 
saugus, nes vokiečiai iki 
karo paabigos nedrįso to
liau pirmyn savo kojos 
kelti.

IV.
— Gerasis Dieve, — aš 

sušukau, — žmogau, ar tu 
niekam apie tai niekad 
nepasakojai? Ar daugiau 
niekas to nežino?
— Taip, buvo vienas, ku

ris tą žinojo, — jis atsakė, 
— vienas žmogus. Prieš 
tris metus aš keliavau lai
vu tuo pačiu pakraščiu ir 
taip atsitiko, kad buvo ly
giai dešimt metų tą dieną 
nuo to mano įvykio pajū
ryje. Aš pajutau savyje 
kokį tai jausmą ir patrau
kimą, nueiti į tą pajūrį ir 
vėl jį pamatyti. Mes sus
tojom 29 dieną spalių, ry
te, Antverpene, vakare aš 
jau buvau Niūporte. Baž- 
nytakimio viešbutyje bu
vo ir kitas svetys, jaunas 
vokietys vardu Bechtel-

Kunigų Vienybės Seimas
Susidarius svarbioms priežąstims, Valdyba yra 

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

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

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

Gunnar Bechtel, su kuriuo 
aš susipažinau bevakarie- 
niaujant.

Vėlai vakare aš ėjau ak
menimis grįstomis gatvė
mis tiesiai į jūrą. Neužil- 
gio aš buvau pajūryje. Be
eidamas smėliu net krūp
telėjau, kai pamačiau vy
rą, sėdinti ant galo rąsto, 
bet, mėnuliui šviečiant, 
tuoj pažinau, kad tai bu
vo Bechtel. Aš nusijuo
kiau ir pamažu pašaukiau 
ji-

Mes ten sėdėdami rūkė
me ir kalbėjomės. Paga
liau jis paklausė manęs, 
delko aš atvykau spalių 
mėnesyje Niūportan. Aš 
papasakojau jam visą at
sitikimą taip, kaip aš tau 
pasakojau. Aš atsimenu, 
kai pabaigiau kalbėti, 
man pasidarė truputį ne
smagu, ar tik ne per daug 
išsikalbėjau. Todėl savo 
pasakojimą aš užbaigiau 
pusiau juoku, sakydamas, 
tai matai, tamsta Bechtel, 
aš esu žmogus, kuris karą 
laimėjo.

Vokietys, padėjęs savo 
ranką ant manės, tarė: — 
Ar tu žinai, kas aš esu, 
mano drauge? Aš esu tas 
žmogus, kuris karą pralai
mėjo. Aš esu tas sargybi
nis, kurį jie rado miegan
tį-
— Tas buvo teisybė. Per 

dešimtį metų už savo kal
tę, kaip jis tai vadino, 
sąžinės graužiamas, jis ką 
tik iš proto neišėjo. Jis 
savo paprastu kaimietiš
ku būdu buvo įsitikinęs, 
kad, nuvykęs nusikaltimo 
vieton, gal numalšys savo 
sielos skausmus ir tą są 
žinės jausmą nutildys.

Po karo, matydamas 
tuos visus revoliucijos 
baisumus ir savo tautiečių I 
vargus ir badavimus, jis

palaikė tą visą kaipo pa
dariniu, jo baisaus prieš 
tėvynę nusikalmo. Bechtel 
žinojo, kad jeigu tik jis 
būtų tą naktį budėjęs, vo
kiečių kariuomenė be jo
kių didelių kliūčių būtų 
buvus jau Kalėdoms Pa
ryžiuje.

Pajūryje mes stovėjome 
ant tyro smėlio, mėnulio 
šviesoj, žiūrėdami viens į 
kitą: “Žmogus, kuris lai
mėjo karą” ir “Žmogus, 
kuris pralaimėjo karą”. 
Kiek pabuvę ten, mes grį
žome tylėdami pamažu pa
jūriu atgal.
— Ar esi kada nors po 

to vėl Bechtel matęs? — 
aš paklausiau.
— Ne, — atsakė Brad

manas, — aš niekad po to 
jo nemačiau. Tik kartą 
per metus mes parašvda- 
vom viens antram laišką 
ir viskas. Jis dirbs gele
žies liejykloje netoli Dart- 
mund’o. Prieš savaitę aš 
gavau nuo jo laišką iš li
goninės, kuriame jis pra
šė mane atvykti ir kokį 
tai labai svarbų dėl jo da
lyką atlikti. Yra truputis 
žemiu dėžutėj, jis man ra
šė laiške, ir prašė, kad aš 
ją nuvežęs užkasčiau že
mėn netoli Niūporto pajū
ryje. Dabar aa ten važiuo
ju ir štai ta dėžutė.

Jis jautriai išvinioio iš 
popieros ryšulį, ir aš pa
mačiau mažą akmens dė
žutę, ant kurios buvo pa
prastas užrašas:
GUNNAR BECHTEL.

Iš Anglų Kalbos vertė
S. Lukas.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paea Street 
BALTIMORE, MD.

APLANKYKIT LIETUVĄ!
Atėjus vasarai daugelis galvoja kur praleidus 

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

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

X
“DARBININKO” LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA

366 Broadway, So. Boston, Mass.

TeL SOUth Boston — 2680

t
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NATURAL - LAX - HERB TEA
Šimtai Medicinom ir Natnropnthy’on gydytoji) savo pacijantams pa

taria nno vidnrių užkietėjimo vartoti NATURAJ>-LAX-HERB TEA, 
John W. Thomaon (Tankuno) sudaryta M 12-koa Natūralių žolynų ir 
medžių, lapų, žiedų, žievių ir Šaknų arbatų, Naturai-Lax-Herb Tea, 
kuri palluosuoja, tžvalo ir sutvarko pairusius vidurius. John W. Thotn- 
aon’na yra pabaigęs Natnralial gydymo mokslų (Naturapathy), Bio
chemijos. dietetikos ir botanikos. Natftrai-Lai-Herb Tea pakelis kai
nuoja 5Oe. tuojau* priaiųsklte už 50c. Money Order, o mes Jums pa
siųsime pakelį N. L H. T. Rąžykite žlaip.
John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.


