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Iš Vatikano praneša,
kad liepos 31 d. Šv. Tėvas
Popiežius Pijus XI priėmė
audiencijon J. E. vyskupą
M. Gallagher iš Detroito,
Popiežiaus vasarn a m y,
4Castel Gandolfo. Smalsuo
DARBININKŲ VADŲ
Providence, R. I. —Šian- St. Laivu gali važiuoti viliai laikraštininkai, kurie
GINČAS
KILS
ADF
dien,
rugpiūčio 4 dieną, si. Seimo Rengimo Komitiek daug prirašė apie J. Klaipėda, Lietuva —Lie
SEIME
Šv. Kazimiero lietuvių pa- sija praneša, kad seime
E. vyskupo Gallagher iš pos 16 ir 17 d. visame Lie
rapijoj
prasidėjo Lietuvos dalyvaus apie 100 atstovų
vykimą ir įvairių spėlioji tuvos pajūry siautė di
New
Bedford,
Mass.
—
' Vyčių XXIV seimas iškil ir tiek pat ar daugiau
mų apie kun. Charles džiulės vėtros. Liepos 18
Rugp.
3
d.
čia
prasidėjo
mingomis pamaldomis tos svečių.
Coughlin, tikėjosi gauti . d., audrai tilstant, iš pat
51-as
Massachusetts
vals

parapijos bažnyčioje. Pa Trečiadienį seimo tąsa
sensacingu žinių iš vysku ryto į Girulių pajūrį pri
tybės
Am.
Darbo
Federa

maldose dalyvavo daug ir vakare bankietas Biltpo pasikalbėjimo su Šv. gūžėjo žvejų būriai su
cijos
seimas.
Šiame
seime
mūsų Dvasios Vadų ir more Hotel, Main Balltam tikrais tinklais ginta
Tėvu.
bus
reikalaujama
apdėti
Providence diecezijos J. room.
ro žvejoti, o uolesni vasa
Labai nusivylė Jung. rotojai
mokesčiais
pusiau
viešas
E.
vyskupas Keough.
entuziastai — gin
Valstybių politikieriai, taro rinkti.
įstaigas,
kurios
dabar
jo

Seimo sesijos prasideda Ketvirtadienį seimo už
Rūsčiai nusi
nes tikėjosi, kad J. E. vy teikę žvejai skubiai
kių
mokesčių
valstybei
tuoj po pamaldų, parapi baiga ir vakare šokiai,
kovo
skupas Gallagher kalbėsis jo su bangomis ir tarp
nemoka.
TaiDgi
bus
reika

jos svetainėje, 349 Smith Roger Williams Park Cajū
su Šv. Tėvu apie kun. J ros atmatų sugavę dide
laujama įvesti 30 valandų St. Seimą atidaro pirmi sino.
Charles Coughlin veiklą, lius gintaro gabalus su
darbo savaitę.
ninkas inž. Antanas Ma Pirmadienio vakare įvy
ir kad jam bus uždrausta, grubiomis rankomis go
Svarbiausis klausimas žeika, bjępoklynietis.
ko šaunus koncertas, kukaip jie sako, “politikuo džiai kišo į krepšius. To
bus tai kilęs ginčas tarp Vakare įvyks išvažiavi rio programą išpildė vieti”.
darbininkų vadų Green ir mas laivu nuo So. Water tinis choras, solistai-tės,
gintaro vėtros prie kranto
Jau buvo pasakyta, kad buvo tiek daug praplovu
Lewis, kuris, beabejo, iš
vadovaujant muzikui p.
NACIAI UŽDRAUDĖ Giedraičiui;
vyskupas Gallagher pilnai sios, kad sėkmingai gau
šauks daug karštų disku
Darbiniu k ų
SESERIMS
VIENUO

užgyrė kun. Coughlin vei dyta nuo ryto iki vėlybo
Radio choras, vadovausijų.
LĖMS MOKYTOJAUTI jant muzikui Rapolui Juš
kimą, nes jis veikia varg vakaro. Visas pajūris juo
šų žmonių naudai, kuriuos davo nuo ieškančių ginta
PRANCŪZŲ MALDININ Munich, Bavarija —Vo kai; Waterburio lietuvių
baisiai išnaudoja kapita ro.
KAI VYKSTA LIURDAN kietija — Šiomis dienomis parapijos Radio choras,
listai ir kmunistai.
muzikui p.
yra duosni. Ji me
nacių vyriausybė išleido vadovaujant
Paryžius,
Prancūzija
—
Tuoj po audiencijos vys ta Jūra
Aleksiui; Ukrainų choras
daug gitaro. Žve
dekretu įstatymą, kuriuo ir
Šios
šalies
katalikai
mal

kupas pareiškė laikrašti jai labai
kiti.
tą dieną jo prigaudė
draudžia Seserims Vie
dininkai,
kurių
susidarys
ninkams, kad jis su šv. kilogramais.
ta pati
nuolėms mokytojauti. Ba
Tėvu kalbėjo apie įvairius jūra reikalaujaBet
JO EKSCELENCIJA PROVIDENCE VYSKUPAS daugiau kaip 125,000, varijos katalikų vyskupai RAUDONIEJI Iš ORLAI
sau
ir
au

įvyks specialiais traukisavo vyskupijos reikalus, kų. Tą pačią liepos 18 d.
VIU MĖTĖ BOMBAS
KEOUGH
tuo reikalu išleido bendrą ANT TRIJŲ MIESTŲ
bet apie kun. Coughlin ne prieš
pietus ties Giruliais Antradienį, rugpiūčio 4 d. Garbingasis Ganytojas da- pia-is į nacionalę maldinin- ganytojišką protestą, pa
buvę kalbos. Pats Popie ji išplovė
Vyčių eSiminėse pamaldose, kurios jbų konvenciją, kuri įvyks žymėdami, kad nacių įsta Sudegino ir Apardė Daug
du jaunus sken lyvauja Lietuvos
.................................................
žius nieko anie tai neužsi duolius (Garmų
įvyksta Jo diecezijos vienintelėje lietuvių parapijos rugpiūčio mėn. trečiąją tymas priešinasi ne tik
Namu
ir
Nemminė. Popiežius tik pa činavičių), kurie pratinosi bažnyčioje, Providence, R. I. Jo Ekscelencija musi< savaitę.
žmoniškumui, bet valsty
reiškęs vilties, kad šiame jūrą nugalėti. Tėvų susi jaunimui ir visai parapijai suteikė ganytojišką pa
Madridas, Ispanija —
audringame pasaulyj J. tikimas su nuskendusiais i laiminimą.
SOCIALISTAI REMIA bės įstatymams ir kon Raudonųjų valdžia prane
Valstybės ir toliau pasi buvo tragiškas ir klaikus.
BAŽNYČIŲ DEGINIMĄ į kordatui.
ša, kad jos “ištikima ka
Vyskupai savo ganyto riuomenė padarė daug ža
liks taikos šalis.
Apie tą nelaimę kalbėjo
Masines Skerdynes Loja,
New York — Jung. Val jiškame laiške labai išau- los sukilėliams: suardė
visi
Giruliai.
SOVIETŲ RUSIJOJE
stybių socialistai pasiuntė kština seseris kaip moky traukinius, kuriais suki
Ispanijoj
Tą
pačią
dieną
vos
neat

LAISVĖ BUS TIK
$5,000 Ispanijos “liaudies tojas ir auklėtojas. Pažy lėliai vežė amuniciją ir
sitiko dar kita šiurpi ne
FIKCIJA
frontui”, kad jis sėkmin mi, kad ilgiau kaip per ginklus; suardė ir sudegi
laimė — vos nepaskendo I Gibraltar, Ispanija —
Iš Ronda pranešama, giau galėtų kovoti “fašis- tūkstantį metų seserys no sukilėlių maisto san
Naujoji Sovietų Rusijos jūroje besimaudydami du Londono žinių agentūra, kad raudonųjų budeliai, tų” frontą, ‘Liaudies fron- mokytojos švietė ir lavino delius ir apšaudė sukilėlių
konstitucija numato įsiti svečiai iš Berlyno, du su praneša, kad britų pilie sudeginę bažnyčias, nužu tą’ sudaro socialistai ir jaunas mergaites ir pri tvirtoves Madrido šiauri
kinimų ir žodžio laisvę. žadėtiniai. Jiems improvi čiai, pabėgę iš liepsnojan dė visus kunigus.
bolševikai, kurie gauną rengė jas gyvenimui, šian nėje apylinkėje”.
Kai kas iš to susidaro sau zuotą gelbėjimo kartį pa čios ir lavonais nuklotos Gen. Queipo de Liano, instrukcijų iš Maskvos, dien naciai visa tai nieki Raudonųjų vadinamas
iliuziją, kad Sovietai grįž davė p. A. šerkšnas, Ma- Ispanijos, pasakojo žvė
Prasidėjus naminiam ka- na ir griauna. Kovodami “liaudies frontas” susilau
sukilėlių
vadas,
kalbėda

prieš religines mokytojas,
ta prie demokratijos. Tuo rijos Pečkauskaitės gim- riškus raudonųjų komu
mas per radio iš Seville rui Ispanijoj, “liaudies naciai siekia kad išnaiki kęs daugiau kariuomenės
tarpu šitas iliuzijas griau nazijos inspektorius.
nistų - socialistų darbus. pasakė: “Dėl žiaurių kri frontiečiai” ir jų pasekėginti sostinę Madridą.
na pats oficialusis sovie
Loja miestelyje, kuris minalinių komunistų dar jai griebėsi deginti baž nus katalikiškas mokyk Valdžios laikraščiai sklei
tiškas organas Pravda, MIRĖ VARGŠŲ TĖVAS— randasi tarp Granada ir bų Puentegenil ir Ecija nyčias, žudyti ir šaudyti las ir iš katalikų tėvų atė džia įvairius gandus apie
rašvdamas: “Ne išsigimsGLOBĖJAS
Malaga, raudonųjų bude - sukilėliams įsakyta imtis katalikų kunigus, vienuo mus galimybes savo vai sukilėlius, kad tik nusta
’
tančios buržuazijos krimi
lių gaujos plėšė, degino ir griežtų priemonių prieš lius ir pasaulionis katali- i kus auklėti katalikiškoje tyti
visuomenės opiniją
dvasioje.
nalinių agentų naudai mes Lack\vanna, N. Y. —Ar žudė visus, kurie tik atro raudonųjų
kus.
prieš sukilėlius. Jie tvir
gaujas”.
_________
įsteigėme žodžio laisvę. ti pusę milijono žmonių a- dė nepalankus kairiųjų Raudonųjų
budelių žvė Taigi amerikiečių socia AUKSO IMPORTAS SIE tina, kad sukilėlių svar
Buržujų, menševikų ir es- tėjo pasimelsti prie karsto “liaudies fronto” valdžiai. riškas siautimas
atidarys listų žygis yra ne kas ki KIA APIE 2 BILIONŲ biausias tikslas esąs “įserų spauda panaikinta kun. Baker, žinomo bied- Pirmiausiai raudonųjų bu akis visiems, kurie
vesti fašistinę diktatūrą ir
ti tas, kaip tik rėmimas baž
DOLERIŲ
visam laikui. Naujoji lais nųjų Tėvo, kuris mirė lie deliai puolė kunigus • ir kėjo komunistų dar
grąžinti pilniausią laisvę
vilioji nyčių deginimą.
vė neturi tarnauti niekam j pos 29 d.
juos visus nužudė; bažny mams, kad komunistų > Washington — Rugp. 2 dvarininkams ir kuni
Monsignioras Nelson H. čias, vienuolynus, mokyk
kitam,
socialistų
svarbiausias
ti

Sekretorius Roper pa- gams”. Jie savo tvirtini
kaip tik sustiprinti mū Baker visą savo amžių las padegė; taipgi nužudė kslas žudyti Katalikų DYSNOS APSKR. DEGA !į d.,
mams paremti paduoda,
pašventė neturtėlių ir naš ir visus įžiūrėtus nepalan Bažnyčios vadus, deginti 10.000 HA DURPYNO skelbė, kad pereitais me kad mūšiuose buvęs nužu
sų partijos darbui.
tais į Jungtines Valsty
Ne tik mes neduosime po- laičių tarnybai ir savo kiais “liaudies fronto” vy bažnyčias, kad paskui ga
vienas kunigas, ku
Varšuva, Elta. Dysnos bes buvo įvežta 1.739,000,- dytas
pierio nei spaudos dažų labdaringais darbais pa riausybei.
ris
buvęs
sukilėlių armijo
lėtų lengviau apsidirbti ir apskrityje, Vilniaus kraš 000 dolerių vertės aukso.
garsėjo
po
visą
pasaulį.
Gauja
budelių
ėjo
iš
na

kam nors, kas norėtų vei
su eiliniais katalikais.
Jis aiškina tą nepaprasta je.
kti prieš režimą, bet toks Iš ryto prie bazilikos, kur i mo į namą ir naikino visa Bet raudonieji to nesu te, užsidegė durpynai. aukso
Raudonieji nužudė šim
plaukimą į šią šalį
visuomenės nuodintojas jo kūnas buvo pašarvotas, kas tik jiems nepatiko. lauks, nes nekaltų žmonių Gaisras trunka jau ilgesnį dėl neramumų
tus
kunigų, tai kodėl ne
Europoje ir
neras net visai vietos mū susirinko 400,000 žmonių. Vieną žymų ūkininką, ra kraujas iššauks atkeršiji laiką. Dega jau apie 10.- padėties gerėjimo Jung. primesti. kad visi yra bu
sų krašte”. Aiškesnio pa Vakare dar buvo eilė žmo dę pasislėpusį namuose, mą. Jie patys sau pasida 000 ha durpyno. Vietos
vę sukilėlių armijoje?
policija
su
pasienio
ka-.
Valstybėse.
nių
dviejų
mylių
ilgio,
ku

nužudė
ir
jo
lavoną
išvil

sisakymo rodos, neberei
Kruvini mūšiai tebeina
rys galą.
riuomenės dalimis ir tuo; Pereitais metais Jungti- ir šiandien dar negalima
kia.
(XX) rie laukė progos dar kar kę į gatvę sudraskė kulko
tą pamatyti savo mylimo mis.
Notre Dame, Ind. — Įžy reikalu mobilizuotais be- nės Valstybės eksportavo pasakyti, kurių pusėje lai
klebono veidą ir už jo vėlę
darbiais stengiasi gaisro savo gaminiu už 2,283,000, mėjimas.
mus
autorius
Amold
Iš
Granada
atvyko
suki

pasimelsti.
-000 dolerius;
septynis
lėlių kariuomenė. Pasislė Lunn, neperseniai priė plėtimąsi sulaikyti.
nuošimčius daugiau kaip ŽUVO 9 MAINIERIAI
ŠVENTOVE IŠLIKO pusieji kaimiečiai stojo į męs katalikų tikėjimą pa- Lowell, Mass., — Liepos 1934 metais.
LIETUVON
GAISRO NEPALIESTA kariuomenės eiles ir įsiu- teiks seriją paskaitų Not- 28, Nekalto Prasidėjimo
Duųuoin, III. — Rugp. 2
Per
tusius komunistus bude- re Dame universitete, parapijos klebonas McIš BADO ALPSTA
šeši mainieriai, kurie ban
Fiskdale — Rugp. 2 d. liūs išvijo iš miestelio Lo- Verta pasiklausyti,
Dermott O. M. I. paskel
DARBININKO laike
ŽMONĖS
dė ištraukti tris savo
----------pamaldų Šv. Onos ja __link Malaga.
bė,
kad
sekančius
mokslo
draugus iš požemių, už. , , ,
.
I New York City — J. M.
LAIVAKORČIŲ
šventovėje, kur dalyvavo Komunistų
budeliai ap- Prel p j sheen n ko . metus pradedant tos para Vilniaus spauda pažymi t troškintus nuodingom i s
Ir o hi nn no rnndnnaia
virš tris tūkstančiai mal c?i
sikabinėię
raudonais žen Britų Salas. Ten jis sakys pijos aukštesnioji mokyk skaudžias skurdo išdavas. j dujomis, tų pačiu dujų pa
dininkų kilo gaisras arti klais, siunta ir kituose ilgą eilę pamokslų. Jis yra la nebeatsidarys. PriežasŠiomis dienomis Vilniuje liesti visi devyni mainie
muose
laukuose.
Gaisras
miestuose
ir
miesteliuose.
,
tis
finansinė.
Toje
mokyk

riai mirė.
labai iškalbingas, ir profe
PATARNAVIHA'.
apdeginęs virš tris akrus Marbella ir Estenona mie- soriauja Kataliku Univer loje mokėsi 125 mergai Trakų gatvėje staiga kri- Mainieriai gesino gais
žemės buvo besiartinąs steliuose raudonieji sude- i sitete Washingtone.
tės. Per k’eturioliką metų Įį to vienas prekybos moky- rą požemiuose. Staiga
; Nekalto Prasidėjimo auk-1^ bebaigiąs mokinys, o sprogo naujai pastatytas
prie šventovės. Bet vėjas gino visas bažnyčias, gypradėjo pūsti į priešingą venimo namus ir ūkio tro- Parish — Jo Em. H. C. štesnioji mokykla Lowel- .Liudvisarų gatvėje apalpo transformatorius ir pasi
pusę ir pavojus buvo pa- besius. Jie buvo atvykę iš Kardinolas Binet, arki- lio miestui sutaupė $116.- jauna moteris. Jų apalpi- pylė nuodingos dujos.
šalintas. P
...............
_ sukurstyti komu- vyskupas Besancon 67 m. 252.50. O kiek pradinės mo priežastis — badas, Dvylika kitu mainierių,
Pamaldos
laike Malaga
gaisro nebuvo pertrauk- ristų viską naikinti ir de- amžiaus mirė. Jis buvo, parapijų mokyklos mies- Tokie įvykiai Vilniuje esą kurie buvo dujų perblokštos.
i ginti.
I pasaulinio karo kapelionu J tams sutaupo?
.nenaujiena.
Įti, tapo atgaivinti.

Sveikiname L. Vyčių XXIV Seimą
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Antradienis, Rugpiūčio 4, 1936

DARBININKAS
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IŠKILMĖS
praleistame vakare daly
JONAS BATES išdirba
Šv. Pętro parapijos ku vavo “Studentų žodžio”
iš geriausios rūšies mėsų
nigai paskelbė bažnyčioje, redaktorius J. Pilipausskilandžius, dešras, beko
jog, čia, rugp. 9 d., 11 vai. kas, Pr. E. Galinis, Vyčių
nus ir t.t. pagal lietuvių
ryte, kun.'J. Jančius MIC., centro vice - pirmininkas IFTIIVIAI IR VnilFr.lAI i rė didvyrių mirtimi Soldi skonį.
no apskrities miške, ties Jonas Bates, 327 Dorlawrencietis, ką tik grįžęs Pr a n a s Razvadauskas,
Kuhdamu.
iš Romos, laikys iškilmin I vietinės vyčių kuopos na
chester St., So. Boston.
Pagerbė Dr
gą sumą. Gerbiamąs pri- riai: Pr. Karįopaitė, M.
ĮSPŪDINGAS GRANITO
micijantas suteiks kuni- Matuzaitė, O. Petrušytė,
PAMINKLAS —
Pereitą ketvirtadienį, A. Bucevipįus, Čižąuskas, ! gišką palaiminimą po p.p. Nevierai, G. Zovytė,
du dideli sujungti kryžiai
liepos 30 d., Bostono Es- MIC., J. Jančius, MIC., j kiekvienų šv. mišių. Iškil J. B'. Laučka, E. Meškaus— iškilo miške ir yra ir
BAKERY
sex viešbutyje, 70 iš Bos Paulikonis, MIC.
mėms pritaikomą pamoks kaitė, V. Averka.
amžinai
atvykstantiems
iš
Savininkai:
tono plačiosios apylinkės Pasaulionys — Garbės lą sakys kun. J. Vaškas Po atsisveikinimo vai Soldinas, Vokietija —
tėvynės
lietuviams
tauti-i
J.
Trušas
ir P. Gelžinis
rinktiniausių žmonių suė svečias ir to bankieto kal- M.I.C.
šių Dr. J. Leimonas drau Penktadienį, liepos 17 d.
Kepa
iš
geriausios
rūšies miltų
jo pagerbti ir atsisveikinti tįninfcas Dr. Jįjęząs Lai Po pamaldų visi važiųo- ge sų p.p. Mažeikąis išvy- įvyko iškilmingas pamin ' nė šventybė, o tos srities juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
Dr. Juozą Leimoną, Lie monas, p. Juozas B. Lauč I Po pamaldų visi važiuos ko į Proyidence, dalyvauti klo transatlantiniems la gyventojams juos patrau krautuvėse North Brighton Bakery
duonos su raide “S”.
tuvos Pavasarininkų vy ka, adv. Ę. Sykes su žmo- i į Vyčių apskričio me L. Vyčių seime.
Rap. kūnams Dariui ir Girėnui kianti įdomybė. Pamink-;
įr, as pastatytas toje pačio-; North Brighton Bakerv
pašventinimas. Darius
— ’
riausiąjį vadą ir Užsienių pą, adv. A. Mileris, J. tinį išvažiavimą.
Girėnas, kaip žinoma, ly je vietoje, kur nukrito 64 Lincoln St., Brighton, Mass.
Lietuviams Remti atsto Kumpa, A. Peldžius, R.
Tel. Stadium 8411
giai prieš trejus metus, i“Lithuanica I”. Plačiu ra-į
vą. Susirinkusiųjų vardu Juška su žmopa, M. Gri-1
IŠVAŽIAVO
j
tu
granito
kryžiai
apsupti
perskridę vandenyną, mįatsisveikinimo kalbas pa bąitė, adv. Kalinauskas, j.
Seselės
Jėzaus
Nukry

žemu betono aptvaru ir
sakė vietinis Šv. Petro Stukas sų žmopa ir trims, žiuoto, kurios buvo pasili ii
geležiniais
vartais. Apie
lietuvių parapijos klebo svečiais iš Rochester, N. kusios Cambridge’je, tiks Sekmadienį, rugpiūčiobetoninį aptvarą pasodin
August 16 d., š. m., Palannas, bankieto rengimo ko Y., D. Zaletskas ir jo duk lu mokyti, So.
T Bostone,
~
<ypgį parke,
ta gyvatvorė, kuri žada SENIAUSIASSŪNŪS
Latvrepce.
misijos garbės pirminin tė, M. Karbauskas, Petrei- bernaičius - mergaites,
ŠIOS VALSTYBES
būti
aukšta
iržalia.
Neto

Mass.,
LDS.
N.
Anglijos
Šį
sekmadienį,
rugpiūčio
LIETUVIŲ
GRABORIUS
IR
kas, kun. Pranciškus Vir- kis su žmona, Bušmanas rugp. 3 d., išvyko namon,
li
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delį atsparumą ir pajėgu susirinkimą, parap įjos 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl-i nytojas ir organizatorius praleisti linksmai laiką. lietuvis dvasininkas.
uždarytas snbatos vakarais ir|
Po kuklių tikybinių amą tą pavojų nugalėti. svetainėje 492 E. 7th St. sas
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valandąs kol užgesino gai mo bėgį”. Paskui kalbėjo tus. Taipgi ir pataisau.
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rengėjams, kurių prieša LABDARYBEI IR SPOR
414 Broadway, So. Boston
kyje buvo kun. P. Vir- TUI PIKNIKO RENGĖJŲ Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai. metus. Palįko, Amerikoje Quincy ir Raųdolph. Gais nikas su lietuvių tautinių
moterį Elzbietą, dvi seseri ras nugalėtas.
mauskis, Šv. Petro lietu
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po pietų ir
spalvų kaspinais.
DACC MOTOR
SUSIRINKIMAS
nuo 6 iki 9 1. vakarę, šventą dieną
(Griciunienę
ir
Knašienę)
vių parapijos klebonas.
Po to kalbėjo lietuvių a- KvDD PARTS Co
pagal susitarimą.
ir brolį, Lietuvoje. Laido
Tarpuose kaljoų mūsų Penktadienį, rugpjūčio 7
eroklųbo pirmininkas pro
ŠLIUBAI
jamas rugp. 8 d., 9 vai. r., Rugp. 1 d., su šv. mišio- fesorius Žemaitis ir vokie
Užtaikome visokiems karams
muzikai pp. Rapplas Juš d., š. m. 8:30 vaL vakare
Tel. So. Boston 2660
ir trokams dalis.
iš Šv. Petro bažnyčios, mis, iškilmingai priėmė čių aeroklubo — “Lufka ir Jų.ozas žemaitis ir bažnytinėje salėje, 5th St.
Lietuvis Dantistas
Naujos Kalvarijos kapuo moterystės Sakramentą thansos” ir “Derulufto”
TAISOME BRAKIUS
pasižymėjus Naujoje An įvyks, Labdarybei ir Spor
se.
glijoje dainininkė p. Mar- tui Pikniko (kuris įvyks
Jonas Sverinavičius, 183 atstovas Sommeris.
Tel. ŠOU Boston 3735
gareta Grybaitė sudaina- Kęstučio dr-jos darže, DeTel.
ŠOU Boston 9620
Lietuvių
ir
vokiečių
ae

Gųld St., ir Bronįslava
vo keletą gražių lietuviš- dham, Mass.) rengėjų su 251 W. Broadway, So. Boston
Lepševičįutė, 141 Bowen roklubų vardu buvo padė 280 BROADVVAY, SO. BOSTON.
kų dainelių.
St. Liudijo Jonas Lepšęvi- ti dideli vainikai. Dariaus
sirinkimas. Šiame susirin Ofiso valntidos nuo 9 Iki 12, nuo I
sesuo padėjo didelę rožių r.
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$4.00 Amerikoje metams ...
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$5.00 Užsieny metams ......................... $5.00
once |>er week yearly $2.00 j Vieną kart savaitėje metams $2.<M>
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šimtai Medicinos ir Naturopathy’os gy
žiausius Vilniaus guber- žiuojama į Suvalkų pusę, švedams Vyšniovieck i o bo apimti tirkšliškiai, reikalingų reikaląvi m ų,
dytojų savo pacijentams pataria nuo vidu
nijos rūmus
Į ir rugiai čia daug žalesnį, kariuomenę nuo padusio nors varpų garsai jau ne- iis rekomenduoja, kad pirių užkietėjimo vartoti
NATI RAM.ANIIERB TEA, Jobu \V. Thomsoii (Tankumo
su
šimtais
Jkambarių nes nf^ra smiltynų. Miros nuvijus, paveikslas paliko ebgalėjo jiems tos šiurpu ; lietystė būtų tokiam ateisudaryta iš 12-kos Natūralių žolynų ir me
šiandien tų rūmų ir pama- | lavo valsčiuje jie visai ža- užmirštas toje pat vietoje. lingos naujienos pranešti. j viui duota. Jeigu aplikan
džių. lapų, žiedu. žievių ir šaknų arbata.
Natūra l-I.ax-IIerb Tea, kuri i*alin>>suoja. iš
7ai"baigiami nurinkti. “Še- !i ir «™žiai atrodo, tačiau Tik vėliau piemenys jį ra Degė varpinė. Atvykusios tas nežino angliškos kal
valo
ir sutvarko pairusius vidurius. Jolm
novinė dvaro romantika rugiapiūtės_ dzūkai vistiek do, o grįždamas iš fronto Viekšnių ir Mažeikių gais bos, ir nežino apie Ameri
\V. Thoinson’as yra pabaidęs Natūralini gy
vienas aklas kareivis, kai rininkų komandos gaisrą kos valdžią, tai kvotėjas
sulaukei .dar prieš
dymo mokslą t Naturapatliy t.
Bio-t'hemiJėzne nyksta. Gražus par- tikisi
:
jos. dietetikos ir batanikos. Natural-I.axnutiko
piemenis
su
pa

sulaikė,
bet
bažnyčios
ne

kas ir Jėzno ežeras sveiki-]sv- 0^4, o Vuniaus puse
Į jam pataria sugrįžti kada
Herb Tea pakelis kainuoja 5Oc. tnojaiis
veikslu,
praregėjo
ir
paži

mano
iki
šv.
Onos
rugius
išgelbėjo.
Telšių
gaisrinin

prisiimkite už 5Oc. Money Order. o mes jums pasiųsime pakelį N.
11.
na naują atgimusią lietu- \
.
nors
ateityje
ir
vėl
bandy

T. Rašykite šiaip.
bo
vietą,
kur
kariuomenė
ir
suvežti.
kai
nuvažiavę
iki
Sedos
viškąją kartą, kuriančią
ti išlaikyti kitą kvotimą.
savo kultūrą...
Už Alytaus 14 klm. yra buvo meldusis. Tain čia į- grįžo, nes jau gaisras bu Jeigu pilietystė rekomen I John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y. ,
vyko pirmas stebuklas. vo sulaikytas. Sudegė baž
Netoli plento lieka Stak-, miestelis, kuris neturi Rastąjį paveikslą žmonės nyčią. sudegė varpinė su duota, tai aplikantas turi
vardo.
liškės, Nemaniūnai, kur
ėmė garbinti, tą vietą nuo varpais, sudegė ir apie 20 atvykti i viešą teismą im- kandidato rekordų, kaip rie tik nori tapti pilieturėtų prasidėti garsus Pradžioje jis rusų buvo trijų Kryžių
praminė namų. Gaisro priežastis +i ištikimumo priesaiką jis elgiasi savo namuose, čiais, gali lengvai apsipaNemuno sutrumpini m o vadinamas Slabada, vėliau Kryžiais ir pastatė medinę ] dar nežinoma. Spėjama. Kad nors teisdaris turi šeimynoje, susiedijoie ir žinti su reikalingomis inF.L.I.S.
kanalas, ir Punia su Mar- Miroslava, tačiau vietos koplytėlę, vėliau bažny kad pirmasis namas buvo <-eisę užklausti ko nori. apylinkėje. Jeigu ateivis formacijomis.
gio kalnu ir aukščiausio gyventojai,, visi lietuviai, čią. kurios didžiajam alto-] padegtas tyčia. Netrukus bet iis retai tain daro. Tik apleidžia savo šeimyną,
boniteto mišku Lietuvoje. ! nei vienu nei kitu vardu Huje buvo šis paveikslas. viskas paaiškės. Nuosto- valstybių teismuose apli arba turi žmoną ir vaikus
Arčiau Alytaus rugeliai i nepatenkinti, o Lietuva Dabar jis perneštas i šo pai dideli. ~
v
Ypač tirkšliš- 1 Įrartą galima egzaminuoti sename krašte ir naują
dar geltonesni. Vingiuoto šio miestelio vardo nei su kine koplytėle, kur tikin kiams gaila bažnyčios, ku
šeimyną šitoje šalyje ar Paskirta du Tėvų Mari
plento dulkių apnešti pa lietuvina nei atlietuvina čiųjų minios iš arčiau ga- ri dabartinio klebono kun. viešame teisme. Bet apli ba jeigu jis apkaltintas jonų kunigai misijoms Akelėse jie daug kur plau Gal dabar vietovardžių ’i prie jo pasimelsti. Ta- Kielos rūpesčiu nesenai kantas visada gali paduo- kokiu nors prasižengimu merikoje — kun. J. Ma
tini. Keli kilometrai prieš lietuvinimo komisija at- či°n altorių, ant kurio na- buvo atremontuota ir gra i ti natūralizacijos peticija per penkis metus prieš čiulionis, MIC. ir kun. A.
federaliam teismui, o ne
miestą plentas jneria į kreips akį ir į lietuviškąj' "eikslas kabo, reiktų gra žiai išdažyta.
Markūnas, MIC. Su misi
valstybės teismui, jeigu padavimą jo aplikacijos, jomis pradės važinėti rugsausą jauną pušyną, kurio Miroslavą,
žiau papuošti. Per atlai
skai
s
sakų medum kvepiantis Jei j šitą apylinkę turis dus jis ypač nekaip atro VAGYS VIENUOLYNE, iis nenori imti tokį kvoti- tai tokius negalima
tyti geros doriškos ypaty- s®j° mėnesi,
oras jaučiamas ir auto tas pateks per šv. Petrą do. kai esti apkrautas li- PINIGAI BATO AULE imą.
Visi gerb. klebonai, ku
j
bės žmonėmis. Aplikantas.
mašinoj. Dešinėje matvti tai būtinai turės aplanky ^ais. tolkomis. kiaušiniai^
Dažnai mes girdime nuo kuris gražiai gyvena, pri- rie nori gauti misijonierių
Alytaus miškininkystės ti ir Kryžius, dzūkų ste ip kitais daiktais, kurie Šiomis dienomis Troš žmonių, kurie išlaikė kvo
silaiko įstatymų, yra dar-įprašomi kreiptis sekančiu
mokykla, prie kurios yra, buklingą vietą, nes nė vie *-iktu dėti šalia altoriaus. kūnų vienuolyne įvyko
adresu:
timus,
kad
jie
yra
labai
tur būt, įdomiausia Lietu noje aplinkinėje parapijo
šventa vieta palikti di stambi vagyste. Nakties sunkūs. Yra teisybė, kad bštus, ir pildo užduotis sa
vo šeimynai neturi nieko Kun. J. Mačiulionis, MIC.,
voje
metu nežinomi piktadariai
je tą diena nebūna pamal lesnei pagarbai.
neseniai kai kuriuose dis2334 So. Oakley Avė.,
autobusų stotis po grybu dų, o visi kunigai ir tikin Aplink Kryžius matyti specialiu raktu atsidarė triktuose teisdariai už- bijotis.
Chicago, Illinois.
Taip atrodo miškų moky tieji išvažiuoja i Kryžius daug stilingų liet, kryžių. vienuolyno duris, išplėšė klausdavo labai kvailų Dabar kaslink natūrali
kasą
ir
pagrobė
iš
jos
700
klos įrengta uždanga lau art Dusios ež. kranto. Jei Važiuojant iš Seirijų ant
zacijos klausimų. Neseniai P. S.: Prašome gerb.
kti autobuso. Nors Aly- t ^’ria die^a su lėktuvu pa Straigiškių kalno yra gra ’itų pinigais. Po to vagys klausymų, tik apgauti buvo iš valdžios kvotė klebonų kaip galima ankš
žmones, tarpe tokių klau
taus miestas jau čia pat, 1:rijęs virš Kryžių pažiūrė- žus Straigiškių pavasari dingo.
jams įsakyta, kad jie krei čiau savo prašvmą atsiųs
tačiau autobusas į stotį tum žemyn, tai pamatv- ninkų kryžius. Puikūs Dabar vietinė policija iš simų sekantieji keli pa ptų dėmesį į kiek metų ti, kad būtų galima geriau
dar turi važiuoti beveik tum, kad visi takai ir ke- kryžiai, labai meniškai aiškino, kad vagystę pa siųsti — “kiek žvaigždžių aplikantas turi, į jo fiz'š- sudaryti misijų maršrutą.
nastatyti prie Metelių ke darė vietos gyventojas S. turi amerikoniškas kvo- ką padėjimą, jo praeitį, ir
Kun. J. Mačiulionis, MIC.,
metu pavogtieji teris”; “kaip augštas yra
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES lio, Santakoje, Krikštony- Kratos
e ir kitur. Atrodo, kad pinigai buvo surasti S. Bunker Hill paminklas“; kokioms apšvietos pro
misijų tvarkytojas.
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius daržoves ir
goms
jis
galėjo
naudotis
bato
aule.
Vagis
suimtas
“kiek kojų turi mūsų kon
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” ansi dzūkai rūpintojėlių meną ir perduotas teismui.
'obulina
ir
kelia.
stitucija”, ir t.t., bet Wa- savo šalyje ir Jung. Vals
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir malonia
“XX Amžius.”
shingtono valdžia įsakė, tybėse. Aplikanto klausia
patarnauja. Nuėję j bile kurią krautuvę pasakykite
DAUG GAISRŲ
kad tie visi klausimai turi ma keli lengvi klausimai
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”
GRABORIUS
KAUNO ARKIVYSKUPI
DZŪKUOSE
būti išnaikinti, nes jie ne apie federa’ę valstybę ir- ■4S VK.V/.ŠA .4S F*4 7 1 V 117.1/ 1.S
JOS
PARAPIJŲ
VIZITA

vietinę valdžią. Gal klau
POVILAS BUSHMANAS PERKINS SQ CASH MARKEI
turėjo jokios vertės.
CIJA
metų
Per
pirmą
jį
šių
331 Smith St.,
48 Crescent Avenue,
Povilas Baltrašiūnas, Sav.
Kvotimo tikslas yra pa siama apie kelis svarbius
pusmetį Dzūkuose buvo rodyti aplikanto tinkamu įvykius iš Amerikos isto PROVIDENCE, R. I.
Telephone Columbia 6702
prasidėjo liepos 15 d. Kė
190Broadway, Tel.S.Boston3120
Telephone:
29 Savin Hill Avenue,
dainių dekanate. Parapi 95 gaisrai, kurie padarė mą būti Amerikos pilie rijos ir užduotis ir atsa
Ofiso;
Dexter 1952
150,000
lt.
nuostolio.
Daug
DORCHESTER. MASS.
komybę Amerikos piliety-j
K. ŠIDLAUSKAS
jas lanko tik ką iš kelio
čiu.
Kuomet
aplikantas
su
Namu: PI. 6286
45 Hampden St.,
nės po Ameriką ir Šv. Že gaisrų kilo iš žaibo.
918, E. Broadway
savo liudininkais pasiro stės. Tai tuos dalykus aTel. HIGhlands 4855
S
mę grįžęs J. E. Vyskupas
Telephone South Boston 9367
do, tai reikia spręsti se teivis, kuris ieško natūra č(X=XXK=2»
ROXBURY. MASS.
KIEK
LIETUVOJE
lizacijos privalo žinoti, i L St. LIQUOR STORE 2
T. Matulionis.
kančius dalykus —
NUKENTĖJO NUO
Parduodam geriausius ivai- (j
1) Kad aplikantas gyve kad nors ir nebūtų kvoti
DRAUGIJŲ VALDYBŲ SUĖMĖ VOKIŠKŲ KIR
AUDRŲ?
? rių rūšių TONIKA, DEG- ?
nęs Jung. Valstybėse ma mų.
ŠINAMŲ DAINŲ PLA
ADRESAI
TINTOJĄ
žiausia 5 metus, ir apskri Visuomet daugumas ap J TINĘ, ALŲ ir VYNĄ. fi
Greitomis
apskaityta,
Visokiose įtalpose: Rankoms, ?
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS SV. JONO EV. BL. PAŠALPINF
tyje kur prašo pilietystes ykantų pasekmingai išlai Pj Gorčiais
ir Bačkomis. Visų U. Į)
kad
šiemet
vasarą
Lietu

Klaipėdos krašte, VilPO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
DRAUGIJOS VALDYEA
k S. firmų ir užsienio, pasirinki- X
šešis
mėnesius.
ko
kvotimus.
Tik
apie
vie

kiškių, Viešvilės ir Smali voje nuo audrų nukentėjo
A mas didžiausias tr įvairiausias. Ą
Pirmininkas Juozas švagždys,
Pirminink? — Eva MarksienS,
GO1
6th
St„
So.
Boston,
Mass.
025 E. 8th St., So. Boston, Mass.
ninkų apylinkėse, buvo daugiau kaip 1.000 gyven 2) Kad jis moka kalbėti nas iš šimto aplikantų yra J POKII.IAMS, VESTUV F: M S, y
vaišėms ir 14A- ?
j Viee-Pirm. Jonas Galinis,
Tel. So. Boston 1298
kiršin a m o s tojų. Šiaurės Lietuvą dau angliškai ir gali pasirašy atsakytas, ir tokiems pi ŲNAMUOSE
78 Marine Rd.. So. Boston, Mass. platinamos
j I.TAMS. Specialiai kainos su- (t
Vice-pirm. — Ona Jankienč,
lietystė atsakyta ne dėl Z mažinamos. I'ristatom greitai ir X
nrieš Lietuvos valstybę giau palietė viesulai, o ti savo vardą,
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. I’rot. Rast. Jonas Glineckis,
5
Thomas
I
‘
k..
So.
Boston,
Mass.
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki Ą
Prot. RnSt. — Elizabeth Ozalis,
vokiškos dainos. Ryšium pietų — perkūnai ir žai 3) Kad jis yra žmogus nežinojimo atsakymų, %et ) 11
1 Fin. RaSt. Aleksandras IvaSka,
vak.
y
111 II. St. So. Boston, Mass.
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. su tuo, suimtas Paul Gergeros doriškos ypatybės, kad nėra žmonės geros do p Pašaukit SOC-th Boston 4147 y
Tel. ŠOU Boston 9282
bai.
I Iždininkas Tranas Tuleikis,
Fin. KaSt. — Marijona MarkoniutS, i 109 Bowen St., So. Boston, Mass.
wien. Rastuose per kratąs TRAKAI
4) Kad jis apsipažinęs riškos ypatybės. Po trum J Pas J. STRIGUNĄ V
29 \Vhippie Avė., Roslindale, Mass.
'MarSalka .Tonas Zaikis.
_______________________ ___
J
ranka
rašytuose
dainų
eg

su fundamentališkais fak pų sistematiškų studijavi \ 195 L ST., SO. BOSTON, MASS. A
Tel. Parkway 0558-W
7 IVinfield St., So. Boston, Mass.
Iždininkė — Ona StnniiiliutC,
Draugija laiko susirinkimus kas tre zemplioriuose yra tokių,
tais apie Jung. Valstybių mų, vyras ar moteris, kuATBĖGO LENKŲ
105 VVest 6th St., So. Boston, Mass.
čią nedėldien) kiekvieno mėnesio. kuriuose ragina užtaisyti
valdžią ir kad jis tiki į
2 vai. po pietų, Parapij<»s sal€j, 492
Tvarkdnrf — Ona Mlzjrirdienė,
KAREIVIS
E.
7th
St.,
So.
Boston,
Mass.
^autuvus
paraku
ir
švinu
1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass.
Jung. Valstybių Konstitu
Kasos Globėja — E. JanuSonienč,
>
Įsigykite
7:30 vai vakare, pohsžnvtinčj sve :r šaudyti krašto pasienio
Šiomis dienomis Trakų cijos principus.
1428 Columbia Rd., So. Boston. Mass
rotnėl
policiją,
atimti
Klaipėdos
Dransija savo susirinklmns laiko kas Visais draurifos reikalais kreipkitės
apskr. per demarkliniją 5) Aplikanto ir jo liudi |
PILIETYBES KATEKIZMĄ
kraštą iš Lietuvos etc.
antra ntsminka ujenesto.
nas protokolu raštininke
atbėgo lenkų kareivis. Pe ninkų paliudijimas yra už
LIETUVOS RUSAI IŠ reinantįjį smarkiai apšau tektinas darodymas pen | Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir J Į
i
P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS \ VYKS Į BRAZILIJĄ dė lenkų pademarklinijo kių metų rezidencijos šio
Priedermes
je
šalyje.
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug ! I
-ur jų organizacijos už kareiviai.
GRABORIUS - UNDERTAKER
Per kvotimą lengva su
jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų Į [
mirko didelius žemės ploanglų ir lietuvių kalboje.
$
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
žinoti
ar
jis
moka
užtekti

IŠ
LIETUVOS
us kolonizacijos tikslams,
SALDAINĖS!
nai angliškai, kuris pagal
; 258 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. J šiemet ir ateinančiais meTelefonas SOUth Boston 4486.
ais žada emigruoti apie Ką tik gavome iš Lietu įstatymus turi būti žodiš
J BROCKTONO OFISAS:
Tel. Brockton 4110 J L000 asmenų iš Kėdainių, vos skanių saldainių. Dė kas.
Žmogaus gerą dorišką
Ž 16-18 Intervale Street,
Montello, Mass. j Panevėžio, Rokiškio ir Za žutė 2 svarai — $1.10.
KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.
rasų apskričių.
Užsisakykite ‘Darbininke’. ypatybę galima spręsti iš

PILIETYSTES KVOTIMAS

Žinios Iš Lietuvos
'V

MISIJŲ BEIKALU

I

I

t

Siųskite užsakymus:

;’

CSičBirJIMtAS

Antradienis, Kugpiucio 4, 1936
------------------------------------------- —,

."ĮTTrrT**—

tautinę gyvybę,
Spren- pažadinti mūsų gražiame
džiant iš dinamiško entu- jąųniųje snūduriųojan t į
zijazmo, kuriuo sekmadie tautinį kūrybingumą, gali
Tuo būdu atrodo, kad Ispanija virto platzdarmu ar nį, liepos 26 d., Palangos prakasti gražiausių, ne Klausimas — Ar yra tei
ba kovos lauku tarp bolševizmo ir fašizmo.
parke, Lawrence, Mass., svajotų Amerikos lietuvio sybė, kad garsioji Kerr
Taip aiškina Ispanijos situaciją išoriniai politi 500 rinktinio katalikiško kultūrinių turtų kasyk byla, apie kuri laikraščiai
tiek daug rašo, ir kuri vi
kai. Tačiau pati Ispanija nepaiso, kaip kas aiškina jo jaunimo pareiškė ga las.
sur yra diskųsuojama, ap
jos politišką padėtį. Ji kovoja dėl tautinės ir ekono- linga daina savo žilagal
I minės savo gyvybės, nes ją baigia smaugti bolševi viams tėveliams, jog “jie Kun. Juozas Vaškevičius. rūpina užregistravimą ateivių ir ar ji stovi prieš
Jau gerokas laikas, kai Ispanijoje siaučia baisus kai, ar tikriau pasakius, kairieji “bendrafrontiečiai”, be Vilniaus nenurįmsią...
radikališkus elementus ?
naminis karas. Sukilėliai tiek įsigalėjo, kad užėmė kurie apgaulingai paėmę krašto valdžią, spaudžią jie lietuviais esą gimę,
Kokios yra tos bylos nau
beveik pusę Ispanijos provincijų ir žygiuoja į šalies paskutinius syvus iš ispanų tautos. Ypatingu įžulumu tokiais ir mirsią”, neten
dos?
sostinę Madridą. Esamoji Ispanijos vyriausybė sumo j jie puola tikėjimą. Štai rezultatai “raudonųjų” šeimi ka abejoti, kad kol mūsų Naujosios Anglijos lie
bilizavo visas pajėgas ir stato desperatiškas pastan ninkavimo Ispanijoj: visiškai sunaikinta 160 bažny jaunimas tąja duona mis, tuvių daiųų šventė įvyku Atsakymas — Kerr By
kaip paduota Atstovų
gas sukilėliams atremti. Kovos rezultatai nėra dar čių; apgriauta, mėginta padegti, susprogdinta 251 tol jis ir Amerikoje savo si š. m. lįepos mėn. 26 d. la,
Butui, visai nei nemini atiek tikri, kad viena ar kita pusė galėtų pasidžiaugti bažnyčia; žmonių užmušta 269; sužeista 1,287; sunai tautinę gyvybę palaikys. Palangoje, Lawrence, Ma- pie užregistravimą atei
pilnu laimėjimu. Vieni ir kiti giriasi, kad jiems seka II kinta 69 politiniai katalikų centrai; sunaikinta 10 lai Dažnai nusiskundžiama ssąchusetts ir sutraukusi vių.
si, bet tos priešginingos žinios kaip tik parodo, kad kraščių spaustuvių, bandyta sunaikinti 33; bombų iš jaunų vadų - idealistų sto- dideles lietuvių minias,
tikrojo laimėjimo dar nėra ir šiuo momentu sunku sprogdinta 146. Prie to, tose vietose, kur bažnyčios ; ^ ^as”mite p.^Maiertą buvo pavyzdingai graži. I Ji tik sustiprina išde----------“bendraf“ron
tįečiai” neleidžia
kata- i kata- : Karbauską, p. Juozą Že Didžiulis choras buvo portavimo įstatymą prieš
sunaikintos,
bendrafrontiečiai
” neleidžia
numatyti, kuri pusė nugalės. Tačiau iš to, kad val buvo
triukšmada
džia mobilizuoja net moteris, galima spėlioti, jog jos likams melstis privatiniuose namuose, žodžiu, kai tik maitį ir p. Rapolą Jušką drausmingas, da i n a v o gengsterius,
rius ir profesijonališkus
padėtis yra labai sunki. Pradeda aiškėti, kad sukilę- bolševikuojantieji bedieviai pasigriebė Ispanijos val vadovaujanč i u s didžiu darniai, ekspresiškai, ga kriminalistus. Įstatymas
giams padeda Italijos kariniai orlaiviai. Iš to pigu su- džią, tuoj prasidėjo nežmoniškas katalikų persekioji- liam jungtiniam chorui, lingai. Gėrėjomės daina ir pavėlintų sekančias tris
prasti, kad sukilėlius paremia kokia nors svetima mas.
kas žino kaip visa eilė p. chorvedžių meistrišku grupes ateivių legalizuoti
Ir ne tik tikėjimo atžvilgiu blogai išėjo ispanai garbingų N. A. vargoni dirigavimu. Publikos lai jų buvimą ir tapti Ameri
valstybė, o gal ir ne viena. Bet ir Ispanijos valdžią remia dabartinė Prancūzijos vyriausybė, nes ji, girdi, su bendruoju bedievių frontu. Ekonomijoj ir politikoj ninkų dirbo ir kilniai pa kymasis buvo tikrai pa kos piliečiais, būtent—
nenori atsirasti tarp dviejų fašistinių valstybių — susidarė netvarka: anarchistų amaras paplito po vi- siaukojo, kad pirmoji N. girtinas. Susispietusi apie (1) įstatymą užlaikan
Vokietijos ir Ispanijos, ir dėlto kovoja prieš “fašisti- są šalį. Kiekvienas “raudonasis” žudo ir griauja kaip A. dainos šventė pasisek dainų šventės tribūną, ji tieji gyventojai, kurie at
nį” Ispanijos sukilimą. Bet ir Italija ir Vokietija var- tinkamas, nes šalies įstatymai neveikia. Tad ispanų tų, kas girdėjo su kokiu rimtai, susikaupusi sekė vyko nelegališkai prieš
gu benorės matyti bolševistinę valdžią Ispanijoj, už- tauta, kuri taip nesąmoningai buvo užsikrovusi bol- sąmoningu švelniu jaus programos eigą, audringo liepos 1 d., 1924 m.
teršiančią vakarų Europą komunizmo perais, ir jų in- ševikų jungą, dabar kogreičiausiai nori juo nusikra- mingumu, su kokiu tautos mis ovacijomis reikšdama (2) ateiviai, kurie čia
teresais yra neleisti ten Įsivyrauti sovietų valdžiai, tyti.
K.
garbės pajautimu, net pa savo dėkingumą progra nelegališkai atvyko, bet
kurie nuolatos gyveno
sididžiavimu ir pasigerėji mos vykintojams. O pasi Jung. Valstybėse per ne1 nas visas tas straipsnis, praneša, kad už šią biau- mu savąja taip miela lie baigus programai vieni
Pagaliau jis baigiamas rią provokaciją ir šmeiž tuviška daina 500 gražaus gražiai šokiais linksmino mažius dešimts metų.
šlykščiausią provakacija: tus minėtą lenkų laikraš jaunimo išpildė programą, si, kiti susimetę i būrelius (3) ateiviai, kurie turi
laikraštis siūlo konfli- tį jis jau patraukė teismo tas negalėjo šioje pirmuti dainavo lietuviškas dai Jung. Valstybėse tėvą,
G
nas, treti šiaip jau šneku žmoną, vyrą, vaiką, brolį
kuoti (nusavinti) visą atsakomybėn.
nėje dainos šventėje neį čiavosi. Visur buvo jauki, ar seserį, kurie legališkai
lietuvių organizaci j ų, Iš šito lenkų spaudos žiūrėti naujai atbundan
---------- į Vilniaus lietuvių komitelabdaringų įstaigų ir,! viešo
w pasisakymo, kad čios tautinės gyvybės pa graži nuotaika, skambėjo Įleisti nuolatiniam apsigy
JIE SICLO APIPLĖŠTI tas, kurio pryšakyje stovi
lietuviška kalba ir lietu venimui arba kurie jau
bendrai,
Vilniaus
krašto
■
i
en
ka
į
dabar
siekia
iš
VilLIETUVIUS
gerai
žinomas
ir
priešlenVILNIAUS
žymių.
viška daina. Tai buvo tik Jung. Valstybių piliečiai.
lietuvių turtą ir namus. Į niaus krašto lietuvių akiško nusistatymo Kons---Žodžiu, Tlustrowany Kur- ^timti jų turimą nuosavy Negalima taip gi nepa rai lietuviška šventė. Gar Pagal kito aprūpinimo.
Nepriklausomos Lietu- tautinas Stašys”.
minėti, kad ypatingas vi bė už tai šios šventės ren I tai kai kuriuose atsitiki
vos gyventojai yra jau ap- Išskąičiavęs Vilniaus Jer Codzienny’
bę, kad jos netekę lietu- suomenės padėkos žodis gėjams, chorų dirigen muose ateivis, kuris atvy
siūlo šiais laikais dar j viai būtų priversti pasida
sipratę su biauriais lenkų lietuvių labdarybės įstaitams, dainininkams ir vi ko čion kaipo studentas
niekur negirdėtą, Vil ryti lenkų vergais ir paka tenka p. Rapolui Juškai, siems šventėje dalyvavu arba svečias ir apsivedė
šmeižtais prieš Lietuvą ir gas, straipsnio slapukas
kuris pirmas sumanė dai
ypač prieš Vilniaus krašto pats baisiausiai išsigan niaus krašto lietuvių a- likais. Tai yra biauriau- nos šventę ruošti. Jis bu siems lietuviams. Duok su Amerikos piliete, gali
piplėšimą.
lietuvius. Dažnai į tokius dęs, šitaip rėkia: “Kas
sias jų siekimas visoje vo spiritus movens viso ! Dieve, kad tokiu švenčių pamainyti jo stovi neaplenkiškus puolimus nepr. bent kiek nusimano kariš Šis straipsnis, supranta J lygšiol buvusioje Vilniaus veikimo ir pats uoliausiai Amerikos lietuvių tarpe leidžiant Jung. Valstybių.
Lietuvoje jau yra kreipia kuose dalykuose, tas turi ma, Vilniaus krašto lietu krašto lenkinimo politiko i dirbo tam sumanymui į- būtų kuodaugiausia.
i ‘Kažkurie žmonės tiki,
Dr.
Juozas
Leimonas.
ma rimto dėmesio. Tačiau patvirtinti, kad Lietuvos vių visuomenėje sukėlė y- je.
kad Kerr Bylos kaikurie
Tsb.! vykdyti. Šia proga p. Jušliepos mėn. 9 dieną Kro vyriausybė Vilniuje su patingą nusistebėjimą ir
aprūpinimai bus vartoja! ka parodė mūsų laikais
kuvoje išeinantis lenkų pirkinėjami namai turi didelį pasipiktinimą. Visi
Pr^e® ateivius laike
retos inicijatyvos, gra- ...“Aš matau pasaulyje
laikraštis “Ilustrowa n yI kariško pagrindo, nes lie- Vilniaus lietuvių laikrašG
! žaus idealizmo ir tikro galingų pastangų, drąsių
Kurjer Codzienny” Įdėjo tuviai išpirko namus to- čiai į jį tinkamai atsakė,
lietuviško kūrybingumo, bandymų pasiekti gražiau Bet rėmėjai šitos bylos
kažin kokio slapuko strai kiuose punktuose, kad jei Tautinio Vilniaus lietuvių Teisingai pastebėjo gar- Iš viso, N. A. organizuo- sią idealą, kokį tik žmo deda pastangas, prašalin
psnį, persunktą didžiausia Įvyktų mūšiai gatvėse, tai komiteto pirmin i n k a s busis išeivijos vadas, kun. ti vargoninkai pasirodė gaus protas gali nuvokti, ti tokius pasipriešinimo
Lietuvos ir lietuvių nea tie namai gali tapti bai- • Konstantinas Stašys spau- K. Urbonavičius, kad lie- rimta kultūrinė pajėga ir bet, iš kitos pusės, bujoja punktus. Šitos bylos pa
duotus aprūpinimus remia
pykanta. Tas straipsnis siausiomis tvirtovėmis, iš I doje paskelbė laišką, ku- į tuviškoji daina buvo tas verta visuomenės duos- žemoji, aistra, kurios pa Įvairios organizacijos, ku
pavadintas: “Atidengiamej kurių kris šūviai į mūsų riame atriame šiuos biau- maistas, kuriuo
1—
-----lietuvių į niausios
paramos. Visuo- vyzdžiu, kaip tik dabar rios veikia imigrantų la
Lietuvos vyriau s y b ė s pečius”.
irius lenkų šmeižtus. Drau-j tauta, I500 metų priešų menei remiant, ši naujoji matome žmonių gyveni bui.
griovymo akciją Lenkijo Panašių nesąmonių pil- ge savo laiške K. Stašys • engiama l, palaikė savo i galinga katalikų jėga gali me” (Kettleris).
F.L.I.S
i
je”. Šiuo straipsniu pasie-j
Žmogus negali. Tai viršgamtinis
kiamos aukščiausios pro- .
O ne svajonė, kaip mūsų dievai.
Pasikėsinims tveriantis suirutę
Todėl prašyk Jo suteikt tau galybę
vokacijos viršūnės ir juo]
Prote ir dvasioj ir sukurstantis
Prišaukt
jo
vėlę
iš
numirusių.
vaizdžiai parodoma, ko
Liaudį prie keršto, prie permainymo
(Atidengia
lavoną
ir
rodo
į
jį;
artimesnieji
tam tikra lenkų spaudos
Visuotinos tvarkos... Tai pavojinga...
klaikiai traukiasi.)
dalis siekia Vilniaus kraš
Venkim pavojaus! Venkim reikalaut
O
mes
sutiksim
garbint
tavo
kryžių;
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA
te. Susipažinkime su to
Darodynėti teisybę stebuklais.
Stabus sugriauti, sutriuškint visur.
Parašė
straipsnio ištraukomis.
Dievo kantrybės nebandykime.
(Ilga pauza, visi išsigandę klaikiai žiūri į mumi
ją
ant
katafalko,
Jurgis
žiūri
su
pasigailėjimu
Pradžioje straipsnio au
Vincas Nagornoskis
VALERAS
ir galvą krato.)
torius kliedi, esą, Lietuva
Bandai išsisukti.
Vilniaus, Gardino, Suval»
VALERAS
ANASTAZAS
(Tęsinys)
Tyli?... Išisigandai?...
kų ir Naugardėlio srity
Tai prisipažįsti,
se “pradėjusi kultūrinę ir Kokia raganystė tave saugojo
Kad pasinaudojai raganavimu;
JURGIS
Ir svietui skelbei kvailybes, svajones,
Yr ko išsigąsti.
ūkišką kovą, kartu vesda I Nuo mirties kančių laužo ugnyje?
I
Tuščias fantazijas ir be pamatų.
Bet ne man, tik tau, Romos Ciesoriau.
JURGIS
ma šnipinėjimo akciją ir
(Išsitiesia
ir
žiūri
į
Valerą
išdidžiai.)
(Ramiai, bet su panieka.)
organizuodama visokius
JURGIS
Mokinu svietą kaip dorai gyventi;
VALERAS
priešvalstybinius gaiva Klysti demonų tarne, mane liepsnos
Būti naudingais ir sau ir kitiems;
Man?
lus, kad tinkamu laiku jie Lygiai kankino, lygiai degino;
Lygiai it visi kankiniai už kryžių,
Mylėt artymą ir garbinti Dievą;
(Su didžiausiu nusistebėjimu, pašokdams ir vėl
galėtų viešai pasirodyti”.
Ugnyj atkenčiaii kančias pragaro;
Ir sekti pėdoms Išganytojo.
sėsdamas.)
Toliau tas pats laikraštis
Kad pergalėti mirtį antru kartu;
Tai
nėr kvailybės ir nė vaidintuvės;
JURGIS
rašo: “Lenkijoje veikian Kad grįžt ir baigti stabų troškimą.
Tai žiedas tisų dangaus išminties,
(Lėtai su sągaila.)
čių lietuvių organizacijų
Tvirčiau pamatuotų, negu jūs kultas;
VALERAS
Taip, nes reikalauji, kad tau būtų
ir lietuvių veikėjų pagrin
Nes tai yr Šventas Žodis Viešpaties.
(Paniurai šypsodamas.)
Stebuklai tverti dėl išbandymo
Jjų platinimui nereik raganauti;
du yra valstybės išdavi Tai tavo siekis yra stabus troškyt?
Dievo galybės ir tiesos Jo būvio,
Tik
uoliai dirbti ir Dievą maldaut
mas, yra akcija, nukreip-, Ar gi tau rodos, kad daleįsime
Ar Jis yr ar nėr?... Išdrįsti perdaug!
Palaiminimo.
ta prieš Lenkijos valsty-’ Tau to atsiekti be pertikrinimo
Visuotinas tvanas, Babelio bokštas
MAKSIMIANAS
Ką
tu
tvirtini,
būk
jie
bejėgiai,
Juk buvo vaisium tokių klausimų.
bes nepriklausomybę, tai;
Reiškia maldomis
Tik
akmens
šmotai?
priešvalstybinė akcija, ku-'
SILVANAS
Gali priversti gamtą apsireikšti
JURGIS
Tuo nesirūpink.
ri turi tikslo ne tik at
Taip kaip tu nori?
Jūs jiems priskaitot
plėšti nuo Lenkijos didelį
VALERAS
JURGIS
šiaurės rytų kraštą (rei- Nuožmų elgesį, pražangą, gašlybę;
(Iškeldamas ranką išdidžiai. Anastazas nusi
(šiurkščiai rodydamas į mumiją )
Šauk jį prie gyvųjų!
' kia suprasti Vilniaus-Sei- Ir visą eilę galvažudysčių.
juokia.)
Kas turi tokias bjaurias ypatybes,
Lai
jis
atsako
ar
Dievas
yra?
Viršgamtos tiesas
nų kraštą), bet stengiasi Negal turėti nieko dieviško.
Ne aš tik Jis valdo!
JURGIS
pakenkti jos nepriklauso Todėl jūs stabai nėr jokios dievystės;
ANASTAZAS
(Lėtai ir labai išdidžiai.)
mybei iš vidaus. Lenkijoje Ir todėl geriausiai jų išsižadėt.
Todėl nedrįsti
Drąsa
sutvėrimo
klaust
Sutvėrėją
leista ir vieša lietuvių ats
ANASTAZAS
Nė
vienu
žodžiu
prašyt
galybės
Esmės teisingumą ir reikalaut
tovybė, kartu savo rankos Gerai, sutiksim jų išsižadėti;
Stebuklus rodyt, nes tenai man rodos,
Stebuklingo darodymo gamina
laikanti visus priešvalsty Bet pirm to norim žinoti tikrai,
Nėr kąm klausyti.
Atsakomybę, tokią prieš kurią
(Pamėgdžiodamas Jurgio rankos iškėlimą.)
binius siūlus, yra Tautinis Kad tavo Kristus yra tikras Dievas,
Narsiausi dreba. Nes keist Dievo esmę
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Antradienis, Rugpiūčio 4, 1936

Kun. Pr. J. Vaitukaitis nių karžygių, kaip bemai- Įėjo Jėzų ir geriausiai da
;čių, taip ir mergaičių, gy- rė visa, kad Jam patikti.
BLAIVININKŲ SUSTVIENYMO CENTRO
Didelio Džiaugsmo Priežastis | venimo, pasaulyje mato- Ji mylėjo kartu su motina
VALDYBA
me, kokie nuopelningi ir eiti į bažnyčią, ir ėmusi LDS. organizacija dau
Dvidešimt penki metai kaltais ir tyrais, taip kad į įšganingi vaisiai gaunami rožančių, ant kiekvieno gumoje susidedanti iš naKun. Steponas P. Kneižis, — Dvasios Vadas;.kun. A. šve
das — pirm., Marianapolis College, Thompson, Conn.; Pr. Mankus
G^ra- rių, kurie atvykę iš Lietu
tam atgal, pirmiau ne- Jo priešas, būtent, šeto- iš ankstyvos Šv. Komuni poterėlio kalbėjo: “i~
— vice-pirm.; V. J. Blavackas — rašt., 7 Mott St., Worcester,
sis
Jėzau,
aš
Tave
myliu
”. vos ir, kurie jau įpusėję
jos
priėmimo.
Apie
tai
bu

kaip gimėte jūs, brangūs• I nas, nepasisavintų tų sie
■
Mass.; O. Sidabrienė — ižd., 6 Commonwealth Avė., Worcester,
Kiekvieną
kartą
laikrodis
vo
daug
rašyta.
Čia
trum

jaunieji eucharist i n i a i lų, jas gundant į nuodėmę.
savo amželį, ir kurių šei
Mass.; M. Urmonienė ir A. Zaveckas — iždo globėjai; kun. P.
mušė
valandas,
Mortutė
pai
imsime
vos
kelius
ki

Juškaitis — Redaktorius, 423 Windsor St., Cambridge, Mass.
karžygiai ir Jėzaus mylė To šventojo Popiežiaus
mos jau paaugusios turė
tus
tokius
pavyzdžius.
Jūs
tardavo:
“
Gerasis
Jėzau,
tojai, šventasis Popiežius, vardas buvo Pijus Dešim
tų juos pavaduoti. ,
kurs realizavo, kaip labai tasis. Už davimą jums to atsimenate mažąjį Petriu aš Tave myliu”. Mortutei
kurio
didžiausias buvo leista priimti Šv. Ko Tačiau pavaduotojai ne
Jėzus myli mažus vaike kios maloningos privilegi ką,
siskubina užimti savo tė
Blaivybes Dirva
lius ir kaip Jo Švenčiau jos, be abejonės, jūs vai džiaugsmas buvo kas die muniją, kai ji buvo vien vų pozicijas. Ateitis, ro
sioji Širdis trokšta, kad Jį kučiai labai Jį mylite. Tai ną priimti Šv. Komuniją. ketverių metelių ir ketu- dos, lyg ir neaiški, bet ei
Kai kurie kaimynai, kurie irių mėnesių amžiaus, nes
MAN TAS NERŪPI!
Jaunas gydytojas nuti mylėtų atgalion, paskelbė buvo rugpiūčio 8 dieną, • nebuvo uolūs katalikai, ji visa suprato daugiau nant prie įvairių bendra
lo. Jis nenorėjo nieko at dekretą, pramintą “Quam 1910 metais, kada jis pa į kuomet patarė Petriuko nekaip kiti vaikai, ir ka vimo, draugavimo bei susakyti taip rūstaus ūpo Singulari”, kuriame pa skelbė tokį dekretą. O da motinai, kad ji neturėtų dangi jos maža širdelė 1 sipažinimo ratelių mintis
Karšta rugpiūčio saulu-. apimtam dėdei, bet pats reiškė žodį, kad mažiems bartinis mūsų Šv. Tėvas, jo leisti kas dieną artintis taip labai troško priimti keičiasi į gerąją pusę.
tė išpalengvo leidosi že- savyje taip mąstė: “Visų vaikeliams būtų leidžiama Popiežius Pijus XI, nuo prie Šv. Komunijos, maža Gerąjį -Jėzų, kurs į mus Analizuokime teigiamą
myn. Dirvos ir pievos bu- apsišvietusių žmonių prie- artintis prie Viešpaties širdžiai troško, kad Šven sis eucharistinis karžy- ateina Šventoje Komuni faktą LDS. ir Moterų Sa
vo aiškiai apšviestos sau- dermė yra savo susilaiky- Stalo ir priimti Jėzų Šven čiausios Panelės Marijos į gis padarė pasiaukojimą, joje. Vos tik keletas dienų gos bendravimo.
lės spinduliais. Visur jau mu nuo svaiginančių gė- toje Komunijoje, kaip -tik Dangų ėmimo šventėje, kad anksčiau keltis kas praėjo nuo jos pirmosios
Štai, kad ir Moterų Sąrengėsi į namus rugių kir- ralų duoti gerą pavyzdį jie sulaukia subrendimo būtent, rugpiūčio 15 die rytą ir kiekvieną rytmetį Šv. Komunijos priėmimo, gos, kaipo pašalpinės ir itikai. Jie taip buvo pri- visiems savo tautiečiams, amželį, būtent, kada jie ną, pasaulio visi vaikeliai eiti į kitas bažnyčias, taip Mortutė pavojingai susir dejinės organizacijos atei
pradeda protauti ir gali Į priimtų Šv. Komuniją pa
vargę,
kad neberūpėjo ypač prasčiokėliams”,
kad kaimynai negalėtų , jo go.- Dideliu kantrumu ji tis prieš kelis metus rodė
jiems gėrėtis nusileidžian-j TTW
. ,v.
.. , atskirti gerą nuo bloga ir dėkojimui už tą gausią patėmyti. Jis priklausė kentėjo visus skausmus ir si panaši į LDS org., ta
ėia saulute. Beveik tylo-|. Uz . P^valandzio jiedu į blogą nuo gera. Tai yra malonėmis privilegiją. Ir
čiau šiandie to pasakyti
mis sunkiai žengdami jie b.“v°
s yJv £r ne ! paprastai apie septintus milijonai vaikučių įvykdė |Pr?e Šv. Komunijos Ben- I nesipurtinant ėmė karčias negalima.
i kurią patraukė t gyduoles, kad patikti Ge- Pavyzdžiui Worcesterio
grįžo iš visų pusių i arti- Slt.lko t* $“? kok* nela1' metelius. Tas prakilnus Šv. Tėvo tą prakilnų trošmąjj dvara. Prie pat pono “e?. Staselio tarnau- Popiežius troško, kad Jė kimą, priimdami Šv. Ko- dauSeli kitU vaikučių, ku- rąjam Jėzui. Ir Velykų M. S-gos kuopos energin
dvarininko rūmų stovėjo tojai susirupmę lakstė tai zus ateitų į mažų vaikelių muniją su dideliu atsida- rie kartu su juomi prati- sekmadienį, ta mažoji an gai ir nuoširdžiai besidar
i šen,
81 kas. d1®^^ priimti Sv. gelų sesytė skriejo į Dan buodamos turi jau savo
parengta i kelionę nauja,!,
. » tai ten. Tarp
. .F. belau“ širdį, kad juos laikytų ne- vimu ir meile, ir meldėsi,1;*®
Komuniją.
Kai buvo klau- gų, kad su jais susijungti
1__x- karieta. K,.
___ ūkiančios traukinio atei
1 kad mūsų Dieviškasis Iš- įr
graži
Dvarponis
; stas, dėl ko jis trokšta kas ir amžinai gyventi. Mor- eilėse daug aktyvaus jau
rengėsi važiuoti į geležin nant publikos buvo kalba va slinko stoties laikro ganytojas pagerbtu tą ge dieną priimti Šv. Komuni- tutės paskutiniai žodžiai nimo — merginų. Ar ne
kelio stotį pasitiktų savo ma apie traukinių susidū- džio rodyklė. Kiekviena rąjį Popiežių, leidžiant jo ją, jis atsakė: “Kad pa- buvo: “Gerasis Jėzau, aš laimėjimas?! Juk jeigu
vaikų ir žmonos, kurie
L----- rim^ ir nuslinkimą nuo laukimo minutė išrodė i vardui, kad būtų įtalpin tikti Jėzui, ir suteikti Tave myliu. Mano gerasis veiklios dukros užima mo
J
grįžo iš tolimo krašto, ka-Į reisų. Pas visus laukian jam amžinastimi. Paga- tas į šventųjų eiles.
j džiaugsmo Šventąjam Tė- Angele Sarge-, ateik ir pa tinų vietas, tai ateitis kal
čius
ant
veidu
matėsi
bailiaus
traukinys
atbildėjo.
m e jie buvo išvažiavę svei-!
ba už tai, kad sūnūs užims
Kaip
laimingi
esate
jūs,
į vui”. Kai Petriukas buvo imk mane”.
i
mė
ir
nusiminimas.
Dvar

Visi
vagonai
buvo
pilni
tėvų vietas. Duokime tik
katos taisyti. Su dvarpo ponis tuojaus nuėjo sto
brangieji vaikeliai, kad i vos aštuoniatos metelių,
prikimšti
negyvų
ir
su

Daugelis
yra
tokių
tyrųniu važiuoja jo giminaitis, ties viršininko pasiklaus
leista jums priimti Šv. Jėzus jį eme į Savo gra- jų nekaltųjų mažųjų sielų, progos.
jaunas gydytojas. Geroka ti. Ir ištikrųjų pasirodė, žeistų. Kiekvienas lau * Komuniją, kuomet esate žią buveinę Danguje.^ Ten irUrios jau nuskriejo į Štai auksinė proga, kad
kiančių ieškojo savo arti dar tokie jaunučiai. Jūsų
ir LDS Naujos Anglijos ir
risčia bėga kietu plentu į kad greitasis traukinys, mų
asmenų. Dvarponio tėvai turėjo laukti kol jis dabar meldžiasi už ma- Dangų. Tačiau, tarp mūsų Moterų Są-gos Apskričių
stotį pora gražių arklių kurs ėjo iš Berlino, susi
žus vaikelius, f“ - ----e-TS mažųjų eucharistinių kar- bendroje Gegužinėje susi
pakinkytų į lengvą karie-, dūrė su traukiniu ėjusių žmona ir duktė buvo ne • jiems sukako mažiausiai gelbsti, kad visada J!būtų
r
7 *_bernaičių,
gyvos,
jo
vienaitinis
sūnus
kaip iš
(Šiais metais mer
tą. Keleiviai kalbasi apie: iš Gerlico ties Šprembergo buvo sunkiai sužeistas.
dvylika jų gyvenimo metų geri ir kad dažnai priimtų- žygių,
taįp įr įš mergaičių, kuri:ie pažinti
ginos turi pirmenybę) rin
vakarykščia medžioklę, a-l stotimi. Jaunas gydytojas
pirma nekaip jie galėjo Šv. Komuniją į savo ne
ir
kurios
ankstyvame
am

Kieno
gi
čion
kaltybė,
p
r
iį
m
tį
pirmąją
šv.
Komuktiniam mūsų jaunimui,
pie rugiapiūtę, apie gražų ££££
“stota Į
kaltas širdis.
žiuje
priėmė
pirmąją
Šv.
kad
tas
traukinys
susi•
-•
—
•
*•
..
kurio rankose atiteks šių
niją. Kadangi Popiežius
vasaros vakarą ir apie ap-J viršininkui, kad galįs pa-(
Komuniją,
šiandien
prati

daužė?
Mat,
vienas
sto
—
Taip
pat
gyveno
maža

organizacijų vadovybė ir
Pijus X taip daug prisidriskėlį - valkatą, ant amT tarnauti sužeistiesiems. —
nasi
kas
dieną
priimti
Šv.
ties
viršininko
pagelbininsis
Guyas
Fontgallandas.
jų likimas.
žių amžinųjų užmigusį Gerbiamieji ponai, nusira
> ir darbavosi, kad
Eucharistiją.
Iš
tokio
pa

kas
dėžuravo
būdamas
kurs
troško,
kad
jo
širdis
Moter y s,
(merginos)
plėsti ir dauginti pamalgriovyje prie kelio su tuš minkite, — tarė stoties
maldaus
pratimo,
dauge

girtas
ir
pirm
laiko
davė
būtų
taip
nekalta
Jėzui,
kaipo jautresnis elemen
čiu alaus buteliu rankoje. viršininkas į atvykusią
® durną į Švenčiausiąjį Salis
vaikelių
tampa
šven

paliepimą
traukiniui
eiti,
kaip
tyroji
lelija.
O
Joatas
jau parodė savo pir
— “Žiūrėkit, koks nelai pas jį publiką, — gydyto
1 kramentą, jis buvo pra
tais.
Taigi,
brangūs
jau

tuotarpu,
kada
kelias
bu

nės
Bernadetės
nekaltoji
mus žingsnius (Worcester
mintas Eucharistijos Pomingas vargšas, matomai jai ir gailestingosios sesenučiai
esucharistiniai
kar

vo
užimtas,
nes
buvo
lau

širdis
degė
karšta
meile
ir kitur M. S-gos kuopo
ir nepamanė, nabagas, ' ris jau tenai, kame nelai-1
ipiežiumi. Jis taip pat pa
žygiai
ir
Jėzaus
mylėtojai,
kiama
traukinio
ateinant
dėl
Jėzaus
Švenčiausios
se). Šis jaunimas yra pa
gerdamas pirmąją degti mė atsitiko. Sužeistiems
skelbė ir kitą dekretą, ku
i
dažnai
eikite
prie
Šv.
Koi
iš
tos
pat
pusės.
Širdies.
sirengęs vadovauti tam
nės taurelę savo gyveni bus duota reikalinga pa
riuo visi katalikai leidžia‘
;
ir
melskite
Jėtikrose
darbo šakose,
me, kad jam prisieis nu galba. Sanitarinis trauki Didžiai nuliūdęs sugrįžo mi Šv. Komuniją priimti Brangi maža mergyte, i
mirti griovyje prie vieške nys su žuvusiais ir sužeis- dvarponis namon. Bent kas dieną, jei to trokšta ir neturinti dar penkių mete- fa"s- ka? JŪSIJ širdeles už- dviejų Apskričių Geguži
lio!” Pilnas užuojautos j tais pasažieriais už 10 mi kartą gal ir jis pradėjo yra verti. Jis permatė, lių, mirė Kanadoje “1930 įaikytų tyras ir nekaltas, nėje.
pratarė jaunas gydytojas. nučių atvyks čionai.
rūpinties žmonių girtybės kad pasaulis eina vis blo- metais. Ji vadinosi Mor- tatp kad jus vieną dieną Kadangi LDS. organiza
prašalinimu; gal kalbant gyn ir blogyn, ir žmonėms į tutė Sasseville. Mortutė galėtumėte būti laimingi cija yra Vyrų ir Moterų,
— “Man tas nerūpi! Aš
Perbalęs ir nieko nekal apie žmonių sulaikymą reikalinga pasistiprinimo, buvo žavi ir maloni
...i mer- ir 'palaiminti Danguje, ir įtaigi čia peršasi mintis,
visiškai nemanau globoti
girtus žmones, apie juos bąs vaikščiojo ten ir atgal nuo svaiginančių gėralų dažnai priimant Šv. Ko- gyte, ir nors turėdavo amžinoje laimėje gyventi 'kad bendroji ar bent pa
rūpinties”, aštriai atrėžė dvarponis su savo gimi ir tas dvarponis pasisaky muniją.
jmažų klaidų ir buvo bau- su Juomi ir su angelais ir naši idėja LDS. ir M. Są
o i ai o i a
jungos
ras bendrumą
naičiu gydytojų. Paleng- davo: “Ir man tas rūpi!”
Iš pamaldžių eucharisti- džiama, bet ji karštai my-!Hriaaic
visais čircnf
šventaisiais.
dvarponis.
abiejose organizacijose.
Žodžiu, abi organizaci
SILVANAS
JURGIS
(Priklaupia ir ranka užsidengia akis. Anasta
zas susikūprinęs artėję ir apžiūrinėja mumiją,
jos
laimės.
Marse
!
(Lėtai lyg persergėdamas.)
cyniškai šypsodamas.)
Taigi bendravimas turi
TRISTAMAS
Piktžodžiautojau!
į
be
galo didelės reikšmės,
Paliauk tyrinėjęs Visagalio esmę,
ANASTAZAS
Apoliau!
j Jeigu taip yra, tai kodėl
Nes gali rasti stabams pražūti.
(Džiaugsmingai sušaukia rodydams į Jurgį.)
nevykti į bendrą dviejų
JURGIS
Prisipažino, kad esąs bejėgis.
ANASTAZAS
(Keldamas.)
apskričių Gegužinę, kuri
(Sarkastiškai pasididžiuodamas.)
PASEKRAS
Musų pergalė!
1 įvyks rugpiūčio - Aug. 16
Jiems nėr kenksmingi raganiai, klastorai
(Lėtai atstūmęs Anastazą į šalį, maloniai pa
'dieną š. m., Palangos par
MUMIJA
1
duoda Jurgiui kryžių.)
Iš Nazareto.
ke, Lavvrence, Mass.?
(Tyliai, šiurkštų balsu.)
Nepiktžodžiauki ir šaly stovėk.
Narys.
Kas mane šaukia?
JURGIS
(Į Jurgį paduodamas kryžių.)
(Sudreba, pakrato galvą, žengia žingsnį atgal;
Užsitikėki, su juo pergalėsi.
VALERAS
paskui pažvelgęs aukštyn artinas prie katafal
Su juo sutiksi teismo valandą.
Sargyba prie manęs.
ko ir uždėjęs ranką ant mumijos kaktos už
(Scena pritemsta. Jurgis kelias linksmai su
Preatorius šaukyt!
klausia kunigų, kurie klaikiai dairosi viens į
1. Naujas Giesmynėlis, —
šukdamas ir priėmęs kryžių iškelia ir žiūri ais
(Maksimianas skubiai prišoka prie durų ir
kitą, bet neatsako. Jurgio veidas labai susirū
tringai su garbinimo žvilgsniu.)
šaukia.)
(Pirmoji Dalis) Adven
pinęs.)
tinės ir Kalėdinės gies
MAKSIMIANAS
JURGIS
Viešpatie atleisk!
mės. Žodžius ir melodiją
Aubri!... Kroatai!
(Priimdams kryžių, aistringai.)
Man trūksta kantrybės... Kaip jis vadinas?...
I
Skubėkit čionais!
Kryžius!...
parašė Seirijų Juozas—
Tylit?... Nežinot?... O vienok geidžiat
Ramybę ardyti kur nors visatoj
(Ilga pauza. Iš viršaus puola spindulys ir ap
harm. Juozas Žilevičius,
SCENA XI
šviečia tiktai katąfalką ir Jurgį, kurs stovi ša
Ilsinčiai vėlei... bevardės... Gerai,
kaina 50c.
Tie patys, Kroatas ir kareiviai
ly, kryžių iškėlęs ir aistringai žiūrėdams; pas
Jūsų klaikius geismus pakankinsime,
2. Naujas Giesmynėlis, —.
kui lėtai klaupia priglausdamas jį prie širdies,
Bet už tai sunkiai atsakysite...
MUMIJA
(Trečioji Dalis A.) Ge
ir tyliai meldžiasi. Pasekras seka jo pavyzdį;
O! nežinomasis, kur nors bebūni
(Klaupdama prie Jurgio.)
gužės mėnesio giesmės,
paskui jį Audrianas ir Sofija klaupia ir mel
Ir gal džiaugiesi ramybe, atleisk
Tu šventas, palaimink!
žodžius ir melodijas pa
Kad drįstu šauktis tavo malonės
džiasi. Tuo tarpu kaukė nežymiai nutraukta
KROATAS
nuo
mumijos
ir
dabar
matyti
seno
išblyškusio
Apsireikšt vėlei savo dulkėse;
rašė Seirijų Juozas —
Sostą dabokit.
žmogaus veidas be barzdos; tą pamato Jurgis
Ne dėl betikslios, tuščios akyvybės;
harm.
A. Kačanauskas,
(Kareiviams kardu rodydams sostą.)
ir vėl kryžių iškelia kviesdams Pasekrą mels
Nė žingeidumo užganėdinimui;
kaina 25c.
tis.)
Bet kad išvesti minias iš tamsybių,
VALERAS
3. Naujas Giesmynėlis, —
Pasekrai!... Melskis, melskis, seni! *
Vesti prie tikro Dievo pažinties
Riškit bedievius!
(Trečioji Dalis B.) Švč.
Visata turi šio ženklo klausyt.
Ir apšviest, darodyt, kad mums Visagalis
SILVANAS
Sakramento gies mes.
Yra paskyręs būvį amžiną.
VALERAS
Riškite
krikščionis,
jie
stabus
griauja.
žodžius ir melodijas pa
Kad mirties yra tiktai užgimimas
Žiūrėkit, jis kruta.
Suimkyt visus!
Sekančioj esmėj, kur gyvenimas
rašė Seirijų Juozas —
(Klaikiai rodydamas į mumiją.)
(Kareiviai neišdrįsta, bet kai kurie artinas prie
Yr pilnas laimės ar pragaro kančių
harm. A. Kačanauskas,
Audriano; Tas ištraukęs kardą ir apkabinęs
Paskirtas pagal mūsų nuopelnus...
ALEKSANDRA
Kaina 15c.
Sofiją ruošiasi gintis.)
Deja, be tavo pagelbos bus sunku
(Klaikiai griebdama Valerą už peties.)
Užsakymus siųskite:
Siekio atsiekti, todėl šaukiuosįu
AUDRIANAS
Jisai atgyja!
“DARBININKAS”
Vardan!... O ne!... Ne, aš nusidėjęs,
Nuo manęs šalin!
(Žaibas ir perkūnija. Apoliaus stabas apsiver
366 W. Broadway
O drįstu Jo vardu įsakius duoti.
Aš ir dukrelė, čia esame svečiais.
čia; kunigai bėga nuo jo raudami sau plaukus.
So. Boston, Mass.
(Bus daugiau)
Mumija keliasi.)
Viešpatie atleisk man, pasigailėk!
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darbininkas

Pauliečio narCs belanky- palengva išaugo į dideli I
Kunigų Vienybes Seimas
damos vargingiausias mie medį. Dabar išsiblaškę į
sto dalis pakrypusiose lū praeiviai ir nenorėdami
šnelėse surado daug sene
Susidarius svarbioms priežastims, Valdyba yra
i lių, neprižiūrimų, apleistų, pamatė kažin ką ypatin-'
go. Dabar nėra tos dienos priversta atšaukti ankščiau paskelbtą Kunigų Vieny
Į “toxoid” mes turime šitame mieste kasmet jų iškaršinimu nesirūpi kurioje nebūtų lankytojų bės seimo laiką ir vietą.
Šiuomi galutinai pranešame, jog Seimas įvyks
tikra difterijos nukreipi mirdavo suvirs 650 vaiku nančiu. Jos pranešė visa ir susiįdomavusių mūsų
gerajam tėvui misijo- prieglauda. Pagoniškajai rugpiūčio 11 dieną, Marianapolio Kolegijoj, Thompmą, ir tinkamai imunizuo čių — pereitais metais tik tai
nieriui.
Atsidarė pirmieji
kuri neturi son, Conn.
tas vaikas nesirgs difteri- 66 mirė ir gal ateinančiais kambarėliai. Tos jaunos visuomenei,
jokio supratimo anie arti
Visi kunigai maloniai kviečiami dalyvauti.
ja. Išmintinga motina ap metais tas skaitlius bus apaštalės drąsuolės, ku mo meilę, pasidarė tikrai
Dr. John L. Rico
Pirm. kun. K. Urbonavičius
savo
kūdikį,
kuodar
mažesnis,
jeigu
tik
vi

saugos
rioms tikėjimas buvo lie nuostabu: miesto viršmin-Į
Ižd. kun. J. Simonaitis
New Yorko Miesto
si
vaikai
bus
imunizuoti.
met
jis
pasiekia
devintą
meilės
giesmė
ir
ne

pianti
kas,
jaunuomenės
auklėto

Sekr. kun. Pr. M. Juras.
Sveikatos Komisijonierius
mėnesį. Kiekvienas vai Imunizavimas prieš dif- senai priimtas krikštas - jai, bondsai — budistų ku
kas nesulaukęs šeštų me teriją yra saugus, lengvas įsakymas apaštalauti, ta- nigai, laikraštininkai na auklėjimo darželis, kurio yra tuščios kišenės, bet jo
Kiek sykių į dieną mes tų turi būti imunizuotas, ir be jokio skausmo. Pa po gailestingomis seselė- rnate tai, ką gali krikščio | gyvos gėlės pagonys ir širdis rami ir tikra, kad
savo namuose užeiname ir jeigu tas iki dabar ne prastai reikia imti du do mis.
niškoji meilė. Toks darbas krikščionys bernaič i a i. Gerasis Dangaus banko
šeimininkę berokuoja n t daryta tai reikia dabar tą žus “toxoid”, ir imuniza- Senelių skaičius diena iš turėjo suįdominti ir publi Krikščioniukai mokyda Direktorius neužd a r y s
jos kasdienines maisto ir atlikti, kad tik jį apsaugo- vimas prasidės į nuo šešių dienos daugėjo, Vargše- ką. pratusią stebėtis tik miesi amato tobulėja, pa- jam langelio, kai seneliai,
kitų reikalingų naminių jus nuo difterijos,‘kuri Ii- iki aštuonių savaičių. Ge- liai, matyt, nejautė jie a- dideliais darbais, kurios goniukai seka atydžiai mi auklėtiniai ir mažyč:ai iš
daigtų išlaidas? Bet kiek ga pasirodo šaltesniame riausia pasitarti su savo pie save meilės ir šilumos, Japonu valdžia natsižvelg- sijonierių ir jo darbus; gi tiesdami liesas rankeles
švelni ranka dama į išlaidas skiria sa matydajni gerumo pavyz prašys saujelės ryšių.
šitų šeimininkių nors sy- ore.
šeimynišku gydytoju. Ji niekuomet
nebuvo palietusi jų pūvan vo tautos auklėjimui. Ir džius susigraudinę prašo Jei atsirastų kokia gera
kį pamislina apie savo
pasitark
su
pašauk
ir
sveikatą, savo šeimynos Ačių tėyams, jau net juom apie apsaugojimą čių žaizdų, niekas neplovė valsčiaus valdvba pavedė j krikšto. Keli jau apsikrik- širdis norinti pasiusti ko
kią auką mūsų misijai, čia
jų juodų kojų.
iau 50 apleistu vaikučių Štyjo.
sveikatą, ir ypatingai sa- 1,250,000 vaikų imunizuoti tavo vaikų.
Tie darbai plėsis, šako- padedu ir mano misijos aŠtai padaliau atrado mūsų prie?-1 andai.
vo vaikų sveikatą? Ji na- vien tik New York mies Iš anksto
planuok tavo šviesą ir džiaugsmą šva- Prieglaudai nastatyti sis atnešdami naujus mi dresą. Už duosnumą Die
išlaidoms turi te. Pasekmės to imuniza- vaiko sveikatą.
minėms
Išgelbėsi riuose ir pravėdinamuose
sijonieriui rūpesčius ir vas šimteriopai užmokės.
biudžetą, prie kurio griež vimo parodo šito gydijimo vaiką nuo kentėjimo ir; kambariuose, gi ryšiu, to nauji namai, kurijose ga- sunkumus. Bet pats Die- EI. Albinas Margevičius,
ės sutilpti anie 70 asmetai prisilaiko, tad kodėl vertę. Dešimts metų atgal kartais net ir nuo mirties. mėgstamo japonu valgio, ’~'u.
Salesiet Misij.
Tokiu būdu mūsų prie vas yra didžiausias tų
neįvesti sveikatos biudže
niekuomet netrūko, be- glauda galės sutalpinti a- I darbų Veikėjas, jis paguos mano adresas:
tą? Papraščiausia liga na
misijonierių pavartoda Tokvo shi
dar ir daugiau ko gavo pie 200 sielų.
Tikėjimo Keliai
muose yra brangus daigIlga ir mažytė pypkelė, Šalia prieglaudos yra mas gerų žmonių tam dar Suginanuku
tas, daktaro, slaugės ir
Hachinaricho 90
nuo seno neberusenusi, vėl graži medinė bažnytėlė. ■ bui maldas ir kišenes.
I
net vaistininko bylos pa-, jeį yra sunku apaštalau- kinime paties savęs pa- j pradėjo linksmai savo se kurios neperaukštame bo Misijonieriaus visuomet Nionon - Janam
prastai išsemia šeimynišnešti Evangelijos švie- kankamumu, savimi pasi- nąjį darbą.
kšte yra varpas, vieninte
kas įeigas. šiandien su Pą pagonims, tai itin sun- kliavimu ir visišku nesi- Apleisti vaikučiai, sū lis mūsų visoj misijoj. Jį
medikališko mokslo viso- i kus anaštalavimas Japo- domėjimu pomirtiniu gy nūs nematę motinų švnse- padovanojo viena Italijos
nų. renažįstą tėvų, buvo Alpių kalnų parapija. Sa
kiais pagerinimais galima nijos šalyje, kur žmonės venimu.
,ki keletą kartų buvo atsinukreipti labai daug ligų paskendę įvairiuose prie-. Bergždžias žodžio skel- surinkti. Dabar tokių ne vo skardžiu balsu skambė VILNIUS
■ lankę į lietuvių labdaryir iš šitų lengviausia nu-Staruose auklėjimo ....
san- bimas, jei jo niekas ne laimingųjų priskaitoma į jo kadaise linksmai tarp
TEBEUŽDARINĖJA
i
Lės draugijos centro kopenkiasdešimt. Tarp ju ykreipti difteriją.
tvarkoje, o ypatingai įsiti- klauso. Antra vertus, ja ra vaikučių, kurie reika kalnų tarpeklių sutikda
—
' mitetą, kur kontroliavo

ponai turi tiek daug skai lingi motinos pieno, bet y- mas gyvybę, dabar gi Vilniaus Rytojus prane
- . . kanceliariją ir kasos kny
tymų ir mokymosi , prie ra ir tokių, kurie baigia skambės dažniau, bet kiek' ša, kad Švenčionių apskri gas. Be to, prieš keletą
monių, kad silpni mėnesi pradžios mokykla, Tiems liūdniau lvdėdamas sene ties Storasta sulaikė lietu dienų į tą pati centro ko
niai ir savaitiniai katali didesniesiems vėl stoja lių sustingusius kūnuc vių šv. Kazimiero draugi- mitetą buvo atsilankę;
amžinon ramybėn i neto
į
I kiški laikraščiai beveik prieš akis didelis klausy limą kapinyną. Brangių jos Tverečiaus skyriaus' kontroliuoti žyminio mo
beveik nykte pranyksta mas dėl ateities. Tėvai
senelių vakaro saulėleidis, veikimą, o uždarė ankš kesčio valdininkas, drautoje
spaudinių
jūroje.
jais
nesirūnina,
nes
jų
ne
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sulaukė Kristaus aušros. čiau sulaikytus skyrius dimo valdininkas, darbo
pažįsta,
reikia,
kad
jais
Iki šiol prieglaudoje ne Puotiškėje (Adutiškio i fondo valdininkas, išmoI EINA AUKŠTYN
t Reikalingas kitas būdas.
Į kuris nesilnnindamas pir- pasirūnintų misijonieriųs. vienam neteko mirti pago valse.)
ir
1Pūkučiuose kamųjų algų tikrinimo
kuris
juos
priglaudė
ir
iki
Imojo, o tik padėdamas,
niu. Jie visi norėjo žinoti. I (Kaltinėnų vals.).
.' ’ Be to, valdininkas, darbo inspek
patrauktų japonų atidžią; šiol užlaikė ir rūpinosi dėl ko jiems norima gero, tas pats Storasta
sulaikė
reikalinga apčiuopia m ų kain tikras tėvas. Tas ge visi norėjo žinoti, ką daro Švenčionių “Ryto” sky torius, iždinės valdininkas
darbų: “Ut videaut opera rasis tėvas iau išsprendė gailestingumas sesu t ė s rius ir skaityklas Tvere ir mokyklų inspektorius.
Mokyklų inspektorius sa
ž
« vestra bona”, kad matytų i tą sunkų klausymą:: tie. anksti rytą prieš prade
čiuje
ir
Ignalinoje.
j kurie vra linkę į mokslą. dant ta sunkųjį dienos
kėsi einąs aplankyti šios
T .
. ,
,
...... ,
| gerus darbus.
g
Jei nori extra sutaupyti pinigų ir turėti ge_ „ . .
,
.
tęs ii ir toliau, kitiems darbą. Jie visa tai sužino Lydos apskrities Storas draugijos moksleivių ben
| resnę šilumą ateinančią žiemą, geriau pasisku- | miausi
argumentai>
prota
Paznal
..'.r paty.S .!tlkln
.a’. ’rei»n l?i'T atsidarys »- jo ir dabar džiaugiasi ir ta paskutiniu metu taip drabučių ir patikrinti, ar
pat sulaikė liet. šv. Kazi
matu mokyklų durvs. Po
nėra draudžiamųjų lie
£ bink ir paduokužsakymą tuojau!
t vimai, išvadžiojimai gali i-ei^iikoV^metu " jie” bv-> myli Jėzų. O iii užsilaiky miero draugijos skaityklų ten
net veikimą Didžiuose Kužiuo tuviškų vadovėlių. Jis buI
I
ausis patenkinti, bet: Gražinami visuomenei. iš mas bažnytėlėje
T
Cnal ft- G r ai n fn I *rbai
teoriJii pątvirti- Lprios buvo išmesti įvg džiaugsmo ašaras išspau se, Liubartuose ir Kaniū : vęs atsilankęs ir Birutės
x Li a W SOn
voai OC U r a l n to. | mmas, padaro neišdildomą knkios atmatos. geri ir ^a- džia. Tas vra užmokestis kuose (Beniakalnių vals.). ir K. Stašio bendrabučiuo
se.
įspūdį, duoda gražių pasė būs amatn inkai ir nrofe- už misijonieriaus darbus
Sulaikytųjų
skyrių
turtas
a 64 Ames Street
Broekton, Mass. kų ir įgilina suprasti tuos, sionistai, savo amato ži ir triūsą. Seneliai sunratę
Nors lietuvių labdarybės
konfiskuojamas
arba
pa

maldos
svarbą,
su
džiaug

kurie nesuvokia įrodan novai.
draugijos komitetai laiko
I
Telefonas: 6445
vedamas
daugiausia
vals

smu
meldžiasi,
tiktai
jų
čios protavimo galios.
mi moksleivių bendrabuJei subrendusio žmo balsas silpnas ir atsihekas čių viršaičiu globai. Sky čiai nėra pasipelnymo įŠio motyvo skatinami gaus atsivertimas yra nuo vaikučių ir slaugiu rių bei skaitvklų uždary
staigos, o yra labdaringos
Japonijos saleziečiai, pra sunkus ir kartais neįgali halsu, ardo melodingąja
mas
įvairiai
motyvuoja

dėjo mėginti naują būdą mas, tai su vaikučiais kas maldos harmoniją, švel
įstaigos, tačiau šiomis die
iki šiol Japonijoj nevarto kita. Jie iš mažens auklė- nus Sesutės balsehs šnibž mas.
nomis Vilniaus miesto iž
tą, eiti į japonų širdis Į jami krikščioniškoje ap da seneliui: — Seneliuk. Tverečiaus skyriaus su dinė įteikė šios draugijos
nauju keliu. Miyazakf aps linkumoje,
išaugo geri mikliau truputėlį: Tu bai laikymas motyvuojamas vadovybei reikalavimą 'iš
krityje įkūrė senelių ir krikščionys, tvirto tikėji gi, o mes jau pradedame: tuo, kad skyriaus veiki imti
verslo liudijimus
apleistų vaikučių prieg mo ir jokių audrų nepa —bet mažmožis, drąsos ir mas neva gresiąs saugu- moksleivių bendrabučiui
laudą. Žinoma, kaip visuo laužomi.
visuomet nirmvn! Žiūri l mui ir viešajam ramumui, ’aikyti ir mokėti atitinka
met, darbas iš pradžių Prieglaudos atidarymas senelis mažytėmis už nu į nes skyriaus vadovybė va  mus mokesčius.
Ant Kampo North Montello ir Court Streets
menkas ir vargingas.
iš karto nesudarė įspū dribusių blakstienų pasi- ranti narių tarpe negeisti
Gp^osios Šv. Vincento džio. Bet garstvčio grūdasi slėpusiomis
akutėmis i ną akciją ir skleidžianti Ką tik iš spaudos išėjo
Jėzų
Eucharistijoje
ir pa- tarp lietuvij ir lenkų ne- išleistos sekančios gies
Norintieji įsigyti Namams Taisyti
oratusios rankos Buddo i apykantą, kovojanti prieš mės:
Reikmenų, Kreipkitės Pas Mus
adoracijai, jungiasi rit lenkų mokyklas, piršdama Viename sąsiuvinyje:
mingam plaukštelėjimui. I naminį vaikų mokymą lie «<‘JUSTUS UT PALMA”, ir
P
KRISTUS KĖLĖSI”. KaiGal tai pagoniška ma1.Mūsų ekspertai suMūsų vienatinė metuvių kalba. Kitus skyrius na 25c.
H
deda didžiausius ar
džio
išdirbvstė
da?
Tvirtas
tikėjimas
nemažiausius stiklus.
O
Brocktone. kuri turi
“DARBININKAS”
• seniai įsigytas, bujoja se- uždarant, dar pridedamas
ĮDEDAME
W00DW0RKING
N
366 W. Broadway,
STIKLUS
; name liemenyje duodamas i ir toks motyvas, kad skyMILLS
E
So. Boston, Mass.
Įdėkite snintiSfus stikl riaus vadovybė skleidusi
Galifė gauti bile kokia
| garbę Tvėrėjui.
lūs ir liuosns sutvarmedfcfo, dvdžio ar i?-gandus, kad šis kraštas
6
kykite dabar.
vnlz<los.
|
Šiandien
mūsų
prieglau1
Duris, Langai, Rėmai, Shingles, Stogams
būsiąs atimtas iš Lenkijos GENASCO ROOFING
I
da
yra
žinoma
visoje
KynPRODUCTS
Tikras Senoviškas
0
Doujflas Fir
ir
prijungtas
prie
Lietu

Popiera,
Plytos,
Vinis
ir
Kitoki
Dalykai.
I
shū
ir
Hondo
saloje.
KataVienintelis IVaieris
Sėmenų Al. KITAS
PLYWOOD
6
JOHN HICKMAN
|
! likai tampa daugiau pažy- vos. Kad šie motyvai yra
46 Ford St.. Broekton.
Pasiteiraukite Pas Mus Apie Naują Namams
Tel. Broekton — 599.
[ stami; prietarai krinta, išgalvoti, nieko bendro
j teisybė randa sau kelią; neturi su tiesa, aiškiai ga
Materijolą.
Combination Storm
lime matyti iš lietuvių vei
! sėjama, kiti surinks...
Panašiose sąlygose, o kėjų pareiškimo, kad lie
Ir Sietinės DuryS'
net ir vargingesnėse tuviai okupuotame krašte
(WRUBLIASKAS)
Chelsea Building Wrecking Co Ine !; gal
išaugo kitas auklėjimo ir vra lojalūs valstybės pi LIETUVIS GRABORIUS IR
[ labdarybės kūrinys — tai liečiai.
SPECIALIAI APDIRBTAS MEDIS,
BALSAMUOTOJAS
!
■
apleistų
jaunuolių
Amatu
1000 Washington St.
66 Park St off 300 Court St,
MALIAVA, GELEŽINIAI REIKMENYS,
! Mokykla. Ši pastaroj:
IR KONTROLIUOJA
NOKKOOD, MASS.
j daug vargo pakėlė atsidaIR SUDĖJIMAS
BROCKTON, MASS.
TEL. Nonrood 1503
Vilniaus lietuvių spauda
;
rymo
pradžioje,
dar
ir
daAnt Kampo Nori h Montello ir Court Streets
Montello Office:
Tel. 762 ir 362.
>4
| bar vargsta, nes lėšų stin- praneša, kad paskutiniu
BROCKTONE CENTRALIN® MEDŽIO VIETA
10 Intervale St.
! ga tolimesniam plėtoji- metu miesto storastijoš
TEL. Broekton 2005
N
muisi. Iš tiesų tai gražus atstovai Vulc ir Kviatkova
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Antradienis, Rugpiūčio 4, 1936
—

Raimundas Delplancą
1909-1934 M,
:♦

LDS. N. Anglijos Ir Moterų Sąjungos
DVIEJŲ APSKRIČIŲ

<♦ gana skurdžiai. O Eti.
♦♦♦
į pijos klimato sąlygos <
t
A
♦♦♦
rodo tam tiksiančios. K
X matas tame krašte yra
t
bai įvairus. Prie Raudor
T
❖ jų jūrų yra negyvena
t tyrai, dykumos, tikra S
❖ hara. Kitas kontrastas
t yra kalnų, kurių viršun
T se sniegas netirpsta. Gil
t
t kloniai ir kalnų šlaitai
1500 metrų aukščio apj
t gę tropikiniais mišką
kurių vertės stačiai nej
t Įima ir apsakyti. Iki 25
♦♦♦ metrų galima auginti
t šokių rūšių javus; ypat
gai geros sąlygos ten a
ginti kukurūzus ir tabal
❖
Aukščiau 2500 met
❖
klimatas
atitinka Euroj
❖
❖ klimatą; ten galima i
ginti visas Europoj au
❖i„
♦♦♦ namas kultūras. Didžiu
♦:♦ žolėtos tyrumos teikia i
♦:♦ apžvelgiamų perspėk ty
♦:♦ tiems kolonistams, ku
♦:♦ ketina verstis gyvuliu
♦:♦ kyste.

Va ir Ma Pirmininkams pfe dvasinį bei medžiaginį
darbininkų skurdą ir jų
Pavyzdys
religinį
prisikėlimą pada
Gražu, kada misijonieriai, viską palikę keliauja rė jam begalinio įspūdžio.
į tolimiausius
stabmel Ilgai nelaukdamas, jis jdžių kraštus skleisti Kris stojo į garsiąją “Jaunųjų
taus mokslo. Ne vienas Krikščionių Darbininkų”
net iki ašarų susijaudina, (vadinamųjų “žosistų”)
išgirdęs, su kokiu pasiau sąjungą. Nuo šio laiko jis
kojimu tie drąsūs šių die pasiryžo dar uoliau ir dar
nų apaštalai veržiasi net į atkakliau kovoti fabri
raupsuotojų tarpą ir jiems kuose ir dirbtuvėse prieš
atiduoda savo gyvybę. Bet visas netikusias kalbas it
dar daugiau kirkščioniško keiksmus. Ir jis trokšte
karžygiškumo gali mums troško tapti fabrikų apaš
įkvėpti tie kilniadvasiai talu, užkariaudamas visus
šių dienų apaštalai, kurie savo jaunuosius draugus
suranda didžiausius apaš Kristui — Darbininkui.
talavimo plotus čia pat Prie šia darbo jis rengė r
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA VISUS ATVYKTI RENGĖJAI.
f
šalia mūsų, kurie moka si malda. Delplancą uolu
gelbėti tas sielas, su ku mą pastebėjo ir vienas ku
Tropikinio klimato ju
riomis jie dažniausiai su nigas, kuris rūpinosi nau pindavosi kaip nors pa I
I
• I didžiuliu ežeru.
bės
—
amato,
lankyti
įnuo
to
jo
negalėjo
atbai

Tani
rei

toj
puikiai galima augi
siduria.
jaisiais žosistais. Todėl po traukti vieną naują drau vąirius kursus, kuriuos dyti! Ir savo skausmo I kalui turėtų būti iškastas ti medvilnę, gumos n
Vienas iš įdomiausių Į dviejų savaičių jis pa- gą į kat. darbininkų eiles. JKD nuolat rengia savo broliams jis nesykį karto kanalas, kuriuo Raudono džius, cukraus nendres,
šios rūšies apaštalų —tai 1 klausė Raimundą:
Atliekamu laiku lankyda nariams ir visomis išgalė- davo: “O, koks sunkus y- sios jūros vandenys bus nikų palmes ir tt. Kai 1
jaunas fabriko darbinin-j — Ar tu nenorėtum kar- vo sergančius darbinių- mis kovoti už kuo didžiau- i ra darbininko gyvenimas atvesti į šitą saulės ir l iose šalies vietose stač
kas — Raimundas Dėl- I| tais dalyvauti “žosistų' kus.
šią kat. darbininkų išsi- i be Kristaus, to Didžiojo smėlio karalystę. Toks e- idea liškos sąlygos ka^
žeras turėtų labai didelės i■ rplantacijoms užvesti.
plancą (tark Delplank).! rekolekcijose, kurios bus 1929 metais Raimundas mokslinimą. Bet visų la- Suramintojo!”
Jis gimė 1909 metais sau - j lapkričio 9—11 dienomis turėjo nepaprastą laimę blausiai jis mėgdavo drą1933 metais rugsėjo mė reikšmės visai šiaurūs E- Tokios tai perspektys
tijopijai: jisai sušvelnintų atsiveria italams po E
šio 19 dieną Belgijoje. Jo Louvain mieste. Kadangi kartu su keliais šimtais
pastatyti prieš savo nesį Belgijos žosistai nu šitos srities klimatą.
“I
jopijos užėmimo.
tėveliai buvo paprasti dar į tuo metu pasitaiko šven kitų Belgijos žosistų nuklausytojų akis sivežė jį kartu su kelio
Dabar tą kolosališką
bininkai. Jie turėjo 7 vai-l tės, tai tau bereiktų tik vykti į Amžinąjį Miestą Didžiausiąjį Darbininkų mis dešimtimis kitų pana
projektą
manoma dar
kelius. Rimutis buvo ket vieną dieną gauti atosto pasveikinti Šv. Tėvo 100 Mokytoją ir Vadą Kris- gių
savo ligonių į Liurdą.
■
praplėsti: kanale manoma
virtasis. Jau nuo pat ma gų.
tūkstančių jaunų darbiKurio nrieile liepsnojo Čia jis iš naujo pasiauko padaryti didelį dirbtini
žų dienų šis berniukas pa Kilnusis jaunuolis su di ninku vardų ir pasiprašy- 1° paties širdis.
jo Nekalčiausios Dievo krioklį, kurio vandens kri
A T EI ¥ IA! (JAU N A N T?
sižymėjo dideliu teisingu
deliu džiaugsmu priėmė tą ti jo palaiminimo savo ko- Kaip jis pats dirbo tikj, Motinos globai. Sugrįžęs timo jėga būtų panaudo
JI PAŠALPAS
mu. Todėl ir pradžios mo pakvietimą. Fabriko vedė voms fabrikuose ir dirbtu- i šio Vado garbei, tai paro- atgal, suprato, kad dabar
ta
elektros
energijai
gakykloje jis negalėdavo ra jas irgi nesipriešino. To vėse už Dievo ir Bažny- do vienas faktas. 1932 me jis galutinai turi išsižadė Į minti. Prie krioklio pas
hJaushnas — Ar gi
miai pakęsti, kai pamaty
tais Katalikų Universite- ti vilties pasveikti. Dėl sa tatyta elektros stotis ga ma gauti tikrą skaitlių
dėl jis greitai išsirengė į čios teises.
davo, kad jaunesnieji mo Louvain’ą. Tuo tarpu jo Žosistų Centras greitai j to studentai pakvietė jį į vęs jis nesibijo. Tik jam lėtų aprūpinti energija vi
teivių, kurie gauna, paš
kiniai yra kitų skraudžiadvasios vadas, likęs na- pastebėjo nepaprastai didį savo tarpą, prašydami gaila dar savo motutės, sų Rytų Afriką.
mi ar mušami. Jis visados mie karštai meldėsi, kad šio jauno fabrikų apaštalo jiems papasakoti apie pas kuri turės netrukus jau Jau keletas' mėnesių, pa. Visiems nusibos
juos užstodavo, nors dėl Dievas padarytų iš to ge pasiaukojimą. Todėl 1930 kutinius žosistų laimėji trečią savo sūnų pačioje kaip Italijos kolonijų mi klausyti visokių neteis
gų informacijų skleidži
to nesykį jam tekdavo ir
nisterija
Įtemptai
dirba
jaunatvėje
palydėti
į
ka

mus.
Nuoširdi
šio
darbi

m.
jis
paskyrė
Raimundą
mų apie biednus ateivii
raširdžio darbininko tikrą
studijuojama
įvairius
Enukentėti.
pus.
Todėl
ir
viename
iš
Atsakymas — Fede
apylinkės misijoni erių. Delplancą “propagandis ninko Įkalba taip sužavėjo
Kiek paūgėjęs, Rimutis Prie kunigo maldos mielai tu”, t. y. nuolatiniu šios tuos kilniaširdžius darbo paskutinių savo laiškų jis tijopijos kolonizac i j o s Works Progress Admin
projektus. Į ministeriją
ėmė mokytis amato. Iš prisidėjo ir viena seselė, drąsios sąjungos skleidė žmonių bičįųlius, kad ne rašė savo draugams:
tration rokuoja, kad n
ateina
tūkstančiai
prašvpradžių jis ėjo į batų dir ; gyvenanti griežtame kar- ju ir vyriausiu jos gaivin siliaujančios ovacijos ir “Melskitės už mano var rnu ir užklausimų apie ko sėjo men. 1935 m. be
btuvę. Čia jis rado apie 60 meličių vienuolyne. Tad ir toju visoje apylinkėje.
plojimai nesykį nutraukė gšę motinėlę, bet šiek tiek lonizacijos sąlygas. Minis 170,000 šeimynų pašai
kitų darbininkų. Visi dar nenuostabu, kad šios re Dabar jis pradėjo tikrai jo žodžius. Tačiau Rai j atsiduskit ir už mane, kad terija tiems prašymams sąraše Jung. Valstybe
Trrrn m't n i n o on+zii
on
suteiktųi man
bininkai tarp savęs labai kolekcijos padarė nepa apaštališką gyve n i m ą. mundas pats nė pusę žo- I Išganytojas
svarstyti ir projektams kurių galvos neturėjo p
sutikdavo ir, kuo galėda prastą perversmą jautrio Kiekvieną rytą išklausė džio nęnorėjo užsiminti a- drąsos paaukoti Dievui ir tirti yra sudariusi speci- mų popierų. Bet tos š
mynos įėmė apie 230,(
mi, stengdavosi vieni ki je Raimundo sieloje. Jo Šv. Mišių ir kasdien arti pie tuos ir panašius pasi savo mirti už visus jau- jalią komisiją.
gimusių užk
tiems padėti. Todėl ir jau 'kuopos dvasios vadas pa nosi prie Dievo Stalo, to sekimus. Mat, jo darbai nusius darbininkus, ku Italų laikraščiai raso. Amerikoje
komųjų
asmenų.
Apart
najam ateiviui buvo labai stebi, kad šios rekolekci- kiu būdu aukodamas Die tik vienam Dievui pri riems aš buvau atidavęs 'kad Etijopijoj dar yra vie buvo dar apie 340,000
visas savo jaunystės jė tos mažiausiai dviem mili
lengva. Deja, po trijų mė jos buvo tikros Sekminių vui visus darbus ir maldas klausė.
jonams gyventojų. Gam teivių sąraše be pirmų j
nesių dirbtuvė liovėsi vei dienos Raimundo sielai. už Dievo Karalystės lai Deja, 1932 m. lapkričio gas!”
pierų, ir kurie nebuvo š
Raimundas Delplancą tos lobių tenai netrūksta; mynų galvos, dangun
kus. Patekęs į kitą vietą, i Nuo šio laiko prasidėjo di mėjimus fabrikuose, dirb mėnesį jo sveikatą pablo
tik didelių kapita
jaunasis batsiuvys susi dieji švento pasiaukojimo tuvėse ir už savo brangią gėjo. Gydytojas patarė mirė 1934 m. balandžio 27 reikia
lų,
kurie
įgalintų tuos lo iš tų, bet ne visi, buvo i
dieną
tuo
pačiu
metu,
ka

kuo
greičiausiai
išvykti
į
ją
sąjungą.
Dabar
jis
ėmė
dūrė su visai kitokiais darbai, kurių nė karžygiš
bius realizuoti. Šiaip ar riai tų 170,000 atsitiki]
žmonėmis.
Ypač
jam ka jo mirtis negalėjo sus dar uoliau skaityti rimtas sąnątoriją. Tai buvo labai da būrelis jo draugų žo- taip, Italijai Etijopiją ga- su ateivių galvoms. E
skaudu buvo girdėti, kaip tabdyti. Delplancą greitai kat. knygas ir laikraščius. skaudi žinia ne tik jo sistų suklaupę prieš vieną lė« suvaidinti lobių aruo 170,000 asmenų gavo ]
šalpas ir buvo ateiviai
vyresnieji darbini n k a i tapo ašim, apie kurią su Prie kiekvieno posėdžių ir draugams ir jo namiš Įuiurdo grotą, kalbėjo už do vaidmenį.
keikdavosi ir kartodavo kosi visas žosistų veiki susirinkimo rengdavo s i kiams, bet ir jam pačiam. jį rožančių! Tokiu būdu Ypatingos reikšmės turi pirmais popieriais.
nepadorius žodžius. To ne mas jo apylinkėje. Tam su nepaprastų stropumu. Vienas iš jo draugų pas malda į Dievo Motiną, ku naftos šaltiniai Ausos
galėdamas pakęsti jis grie reikėjo labai daug skaity Ir savo draugus jis nųoląt tebėjo, kaip Raimundas rią ’ jis taip nuoširdžiai provincijoj, netoli prancū- KUOMET NEGALIM?
žtai juos sudrausdavo, ti knygų, laikraščių, daly ragindavp lavinkis, lavin ištisas valandas vaikščio- garbino, palydėjo jį ir iki , zų Somalijos sienos. Į tą PATIKRINTI LEGA
LIŠKĄ ĮLEIDIMU
tai sritį ir kėsinosi anglų
Bet dėl to jis buvo netru- vauti susirinkimuose ir tt. tis ir kuę daugiausia la dayp po sodą arba eidavo amžinybės vartų.
J. Paukštys, S. J. finansininkas Riketas, ku
kus atstatytas net iš vie- Tačiau didžiausios galy vintis! Todėl jis sakyda vįęnąs ant aukšto ir... ver “Ž.”
ris buvo pasirašęs ir gar Klausimas —Aš du k
kdavo. Jam taip skaudų
tos. Iš čia jis ėjo dirbti į bės jis sėmė iš dvasinių vo:
siąją Etijopijos žibalo tu padaviau aplikaciją
stiklo fabriką, vėliau pa šaltinių: maldos ir Šv. Sa “Mes negalime tylėti, buyp palikti savo brangų
antrų popierų ir abu
i
koncesiją,
kuri
tačiau
po
apaštaląvimo
ląuįęą.
teko į vieną malūną ir t.t. kramentų. Nuo šio laiko matydami, kad mūsų ša
i kelių dienų buvo nutrauk- kiu man pranešta, kad
Ęet
ir
pątekęs
į
gerą
lies
jaunieji
darbininkai
galima patikrinti mano
Pats būdamas pamaldus kiekvieną šventadienį jis
i ta.
gališko
įvažiavimo apsij
kat.
ligoninę,
jis
prašėsi,
visą
savo
mokslą
semia
ir teisingas, jis niekaip ne pradeda eiti Šv. Komuni
Tarp kitų
Etijopijos
galėdavo suprasti, kaip jos ir Ją aukoti už jaunuo tik vienose sporto aikštė kad jam būtų leista gulėti
gamtos turtų pirmoj eilėj venimui. Paskutini a i
kiti darbininkai,
kurie sius fabrikų darbininkus, se, kinuose, arba skaity kartu su jaunaisiais. Mat,
minėtina akmens druska, laiške man pranešta
sekmadieniais lanko pa kaip tai daro beveik visi dami beprasmius romanus jo apaštališkoji širdis nė
anglis, geležies rūda, sie siųsti Form 659. Ką
ir tpkius laikraščius, ku dabar nenurimo! Jis momaldas, o darbo dienomis* | žosistų vadai!
ra, salietra. Atrodo būsią reiškia?
Atsakymas
Jeigu
rie plačiausiai aprašo įyąir kėjo nuslėpti savo paties Užėmę Etijopiją, italai nemaži ir aukso bei plati vykai
susitikę su komunistaisi’
prieš birželio 3
gėdisi ir išsižada savo ti Nuo šio laiko jis kasmet rius nųsįkaltįmuą! 0 tuo sjcaųsm^ ir nešti paguo skuba ne tik militariškai nos smilčių kiekiai. Ne 1921 m. ir ruolatai gy
kėjimo, kalbėdami tas pa dalyvaudavo žosistų vadų tarpų šalia jie palieka ne dom įeitiems. Per ištisus 18 ten įsitvirtinti, bet ir iš trukus į Etijopiją italai nai šioje šalyje nuo to !
čias nedoras kalbas, kaip rekolekcijose. Kas trečias pastebėdami tų didžiųjų ligos mėnesių sų juo išgu naudoti visus ūkiškus ga ketina pasiųsti specijalią ko, tai gali gauti “cert
anie arba kartais net pa mėnuo jis lankydavo reli meno ir mokslą vęrteny- lėjusieji draugai sako ne limumus, kurių tas kraš komisiją žemės ūkio sąly cate of registry”, 1
ginio susitelkimo dienas, bių, kurias Kat. Bažnyčia išgirdą iš jo lūpų nė vieno tas teikia neįtikimai daug. goms ištirti. Nuo tos ko
tys jiems padėdami.
nors ir negalima paU
misijos
tyrinėjimų
rezul

kurias
rengia
šios
galin

Žinoma,
italams
teks
pa

s£up4o.
yra sukūrus!”
įleidimą iš egs
1924 metų spalių 24 die
dėti daug darbo ir įdėti tatų pareis ir kolonizaci tinti
gos
sąjungos
vadovybė.
Ypatingai
jis
džiaugėsi,
rekordų. Tą :
Todėl jis skatinfe ska
ną atvyko į jo gimtinę
didelius
kapitalus, kol jos tempas. Be abejo, di tuojančių
galėdamas
ki
e
k
v
i
e
n
ą
Ii
atlikti
pasiunčiant
Fo
Dabar
jo
uolumas
su

tindavo
savą
draugus
ge

garsusis darbininkų apaš
bus sulaukta akivaizdes delį vaidmenį suvaidins 659 (dvi kopijas). Rei
talas kan. Juozas Cardijn. švelnėjo. Savo linksmumų riau pažinti savo tikėjimą, skausmo dieną pradėti su nių rezultatų.
ir disponuojamųjų kapitapasiųsti $10. ir dvi fo
Šv.
Komunija.
Nors
dėl
to
paskutinių
popiežių
raštus
ir
sumanumu
jis
stengda

Keli šimtai jaunuolių iš įItalų inžinieriai ir tech- lų kiekis.
vairių fabrikų ir dirbtų-. vosi nukreipti kitų darbi apie darbininkų klausimą. jam reikėjo per ištisas nikai energingai studijuo- Visai suprantama, dėl gTafijas. Kada sulau
____ , pagal
__ __
_rūpinasi
______ “certifieate of registi
vių susirinko jo pasiklau-l ninkų dėmesį į kokį nors Dar daugiau jis pabrėž naktis kęsti didelį trošku- ja projektą,
kurįe__
ko__________
Italija taip
prašyti “pirmų
syti. Jų tarpe buvo ir 15 i rimtesnį klausimą. Grįž- davo reikalą jauniems lį, tąčiąų Kristaus atsilan- Danakilų dykuma, esanti žemės ūkio galimumais E- galėsi
pierų”.
metų sulaukęs Raimundas j damas iš darbo, jis visa- darbininkams pramok t i kymas jam buvo toks 140 metrų žemiau jūros tijopijoj: juk pačioj metF.L.i
Delplancą. Ši paskaita a-dos melsdavosi arba rū- vienos bet kurios specialy- brangus, kad jokios aukos paviršiaus, turės pavirsti ropolioj ūkininkai gyvena*
t
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DARBININKAS

Aarradieali Kugpifečio 4, 1936

Žuvo Amerikietis Lietuvis
Sportininkas Lietuvoje
Lietuvos laikraščiuose kad birželio 16 d. apie 19:randame daugiau žinių a- 30 vai., ties Čiurlionies
pie chicagiečio sportiniu- gatve, viduryje Nemuno,
ko Jono Knašo tragingą garlaivio “Eglė” įgula pamirtį. Liepos 17 d. “ Liet, matė srovės nešamą lavoAidas” rašo:
Įną. Tuojau pranešta poli"Amerikos lietuvis či-'cUai> lavonas ištrauktas
kagietis boksininkas Jo i ir pradėtas tyrimas. Sken
nas Knašas, pereitą vasa duolis buvo su drabužiais,
rą atvyko į pasaulio lietu apsiavęs suvarsto m a i s
vių kongresą, kartu su A- pusbačiais, atrodė viduti
merikos lietuvių sportinin nio amžiaus. Skenduolis
kų
grupe
ir pasiliko nufotografuotas ir, pas
Lietuvoje ligi šiol treni- kelbus laikraščiuose apie
ruoti mūsų sportininkų. rastą lavoną, niekam ne
Maždaug prieš mėnesi atsišaukus, atiduotas teis
Knašas dingo. Jo draugas, mo medicinos institutui
amerikietis adv. Savickas, daryti skrodimą. Gydyto
Knašo pirmas pasigedęs, jai nustatė, kad skenduo
bet įtaręs, kad Knašas bū lis vandenyje išbuvo apie
siąs padaręs amerikoniš- dvi savaites, vadinas,
šposa — niekam nieko ne Knašas buvo paskendęs
sakęs, slapčiomis išvyko i birželio pirmomis dieno
mis. Jokių smurto žymių
provinciją pas gimines.
Ketvirtadienį, Knašas nerasta.
turėjęs kartu su kitais iš Adv. K. Savickas, kuris
vykti atgal i Ameriką. kartu su J. Knašu pernai
Prieš kelias dienas pradė atvyko i Lietuvą, savo
ta Knašo ieškoti. Susisek- grįžimą i Ameriką ke
ta su jo giminėmis, deja, lioms dienoms atidėjo. Pa
niekas nežinojo, niekas ne siliko rūpintis velionies
buvo jo matęs, Pradėta palaikais”.
aiškint policijoje, Pasiro- Knašo draugas adv. K.
clo, prieš mėnesį Nemune Savickas laiške iš liepos
buvo rastas nepažįstamo 18 d. rašo:
vyro lavonas. Iš dokumen i “Man dabar tikrai liūd
tų negalėjo nustatyti as na. Susitariau grįžti su
menybės. Lavonas buvęs Knašu liepos 15 d., bet kai
palaidotas. Knašo drau grįžau į Kauną, jo nera
gai iš rastos piniginės, dęs kambaryje, pradėjau
laikrodžio ir kitu daiktų ieškoti. Man vieną, kitą
pažinę, kad tie daiktai bu kartą sakė važiuos pas gi
vę Knašo. Iš to sprendžia mines, nes buvo nusiminęs
ma, kad nepažistamas ir jautėsi užgautas žo
skenduolis buvęs Knašas. džiais vieno kito asmens.
Knašo motina iš Čika .Nuėjau į policiją. Iš nuo
gos atsiuntė i kūno kultū traukos, laikrodžio ir kosros rūmus (kur velioniui į tiumo pažinau, kad tas neKnašu i buvo siunčiama i žinomas asmuo ištrauktas
visa korespondencija) te į iš Nemuno birželio 16 d.
legramą, kurioje klausia, buvo Jonas Knašas... Su
kodėl jos sūnus taip ilgai tvarkęs dalykus, šiandien
nerašo laiško. Ji bijanti, grįžtu”.
ar kas nors neatsitikę,
kad sūnus, dažnai rašęs; Didžiausia apgavystė ylaiškus, dabar taiD ilgai ra pretenduoti į valdovus
ir neturėti tam sugebėji
tyli”.
Ksenofontas.
Tos pačios dienos vaka mo.
rinėje “L. A.” laidoje pra
Telefonas: Plaza 1350.
nešama :
“Papildomai apie ameri
kiečio sportininko Jono Graborius ir Balsamuotojas
Knašo paskendimą Nemu
423 S. Paca Street
BALTIMORE, MD.
•
ne, šiandien sužinojome,
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JONAS GREBLIA’JCKAS

ĮPILKITE MAN
BROCKERT’S ALE!
Kas norite atsigerti gryno, skanaus
lietuviško alaus, tai atėję į tavernus
ar restoranus visuomet reikalaukite
BROCKERT’S ALAUS, kuris tikrai jus
patenkins.

Telefonas
Worcester, 5-4334

81 Lafayette St.,
Worcester, Mass.

BOSTONO APIEI.INKRS BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė
jas ir Distrfbntorius CHARLES WAVSHVILLE, pristato ahj bflTTams,

restoranams Ir aludėms. Saukite: Ded. 1731.

JUZE MATUZAITĖ — Seimo Daly
vių Registracijos Reikalų Vedėja.

J. KUPREVIČIUS — Seimo Rengimo
Komisijos narys.

Rytinių Valstybių Žinios
L. VYČIŲ CENTRO
PIRMININKAS

Inž. Antanas J. Mažeika

L. Vyčių organizacija
nuo įsikūrimo, turėjo iš
rinkusi daug asmenų vy
čių org. vadais - pirminin
kais.
Šiuo momentu tik pažy
mėsiu man gerai žinomo
asmens nuopelnus vyčių
organizacijai, būtent: da
bartinio L. Vyčių org. pir
mininko inž. Antano J.
Mažeikos.
Esu tikras, kad ir dau
gybė kitų asmenų bei L.
Vyčių org. narių Jį pažys
ta, kaipo įžymų veikėją,
pasišventėlį, idealistą.
Antanas atvykęs iš tė
vynės Lietuvos apsigyve
no Brooklyn’o mieste New
Yorke. Čia, gražiai tuo lai
ku veikė 41 L. Vyčių kp.
Antanas nelaukęs ilgai įsirašė į L. Vyčių 41 kuo
pą ir nuo to laiko buvo ak
tyvus L. Vyčių organiza
cijos narys.
Likimo buvo lemta ap
mirti 41 vyčių kuopai, bet
Antanas nenusiminė ir negrįžo iš pusiau - kelio, bet
vėl uoliai stojo į darbą ir
jo iniciatyva vėl buvo at
gaivinta 41 L. Vyčių kuo
pa. Šį jo žygį uoliai rėmė
muz. Antanas Visminas,
(tuo laiku vargoninkavęs
Brooklyne) kun. K. Paulonis ir kiti.
Atgaivinus 41 vyčių kp
1929 metais, Antanas bu
vo išrinktas kuopos rašti
ninku. Per du metu Anta
nas uoliai dirbo New Yorko apylinkėje, būdamas
kuopos ir apskričio pirmi
ninku.
Įvykęs visuotinis seimas
1931 metais Brooklyn, N.
Y. įvertino Antano darbus
ir Jį išrinko Centro valdybon kasos globėju. Kaipo
kasos globėjas jautėsi tu
rįs už kitas pareigas ir,
netrokšdamas garbės tuoj
stojo į darbą, siųsdavo su

manymus Centro Valdy
bos posėdžiams, rinkdavo
skelbimus, aukas bei or
ganizavo naujas L. Vyčių
kuopas New York ir New
Jersey apskrity.
Už tokį nuoširdų pasi
darbavimą, sekanči ame
Jubiliejiniame seime, So.
Bostone inž. Antaną Ma
žeiką išrinko Centro Val
dybos vice - pirmininku.
Vice - pirmininku būda
mas turėjo perimti vado
vybės vairą nuo Antano
Lapinsko, kuris tuo laiku
buvo Centro Valdybos
pirm.
Antanas užėmęs Pirmi
ninko vietą, 1933 metais
parodė savo darbštumą,
pasiryžimą, darydam a s
atsišaukimus į Centro val
dybos narius, kuopas, Apskričius, per laikraščius ir
laiškais, kad tik L. Vyčių
organizacija atgytų, nes
n. Antano Lapinsko (da
bar adv.) laikais buvo la
bai apsnūdusi.
1934 m. vasarą, vedė
žmonelę, darbščią vytę ir
nuvyko į Lietuvą atsto
vauti L. Vyčių organizaci
ją Eucharistiniame Kon
grese Kaune.
Būdamas Lietuvoje, ieš
kojo naujų priemonių, ta
rėsi su ‘Pavasario’ Sąjun
gos vadais, bei visa plačia
katalikų visuomene, kad
tik suradus progą page
rinti veikimą — gyvavimą
Vyčiu organizacijoje.
1934 metais Vyčių Sei
mas įvyko New York. Sei
mo atstovai Antaną išrin
ko vienbalsiai Centro pir
mininku.
Seimas buvo užsibrėžęs
daug sunkių darbu, kurie
p. Antano vadovybėje di
džiumoje buvo įvykinti.
Ypač naujų narių vajus
tais metais buvo pasek
mingas.
Pernykštis Vyčių Sei
mas vėl vienbalsiai išrin
ko Antaną vadovauti Vy
čių org. Bet šį kartą už
krovė ant jo pečių dau
giausia darbo, ypač daug
turėjo pernešti vargo ir
sunkaus darbo ruošiant
Pavasarininkų atstovams
maršrutą. Nors jis nega
vo užtektinai paramos iš
C. Valdybos narių ar tam
specialūs komisijos, bet
būdamas energingas, dar
bštus, nepalaužiamas op
timistas, malonaus būdo,
todėl darbą įvykdė kuopuikiausiai.
Inž. Mažeika gerai pa
žįsta jaunimo psichologi
ją, todėl jam ir sekasi pui-

M. BULASKEVIČIUTĖ — Seimo
Rengimo Komisijos pirmininkė.

DR,
LEIMONUI IŠLEISTU° v?šas a; a • Da- Įkalnis. Seimeliui vadovauni Luiniviiui
iwll.iviv nėje
riausivyk
Ir Girėno
skridimo: vo K. Vilniškis ir rastimirties sukaktuvių pasninkavo A. J. Mažeika. Iš
VIII VAKARIENĖ irminėjimas.
Vakaro kalbė- įvairių Fondo valdybos

----- kon.
1— ™
--- narių raportų pasirodė,
tojais 1buvo
P. DaužDr. J. Leimonas, vyriau '•*----sias pavasarininkų vadas, vardis, kun. N. Pakalnis jog pereitų metų Fondo
kuris nuo kovo mėnesio ir Dr. B. Vencius. Visi veikimas buvo apribotas,
lankėsi po Amerikos lietu kalbėtojai savo kalbomis kadangi ir veikimo dirva
vių kolonijas grįžta atgal klausytojus tiesiog suža buvo nedidelė. PasitenkinLietuvon rugpiūčio 9 d. vėjo, apibudindami a. a. ! ta surengiant lak. A. KieTinkamai jį išleisti L. Vy lakūnų nuopelnus mūsų lai parengimas ir taipgi a.
čių N. Y. ir N. J. apskri tautai bendrai ir pabrėž a. lakūnų Dariaus ir Girėtis rengia šeštadienį, rug dami jų skridimo svarbą no skridimo ir mirties supiūčio 8 d. Hotel Lincoln, ir naudą. Muzikalę vakaro kaktuvių paminėjimas, ir
44th St. ir 8th Avė., New programą labai gražiai todėl kvietė šį seimelį apYork City iškilmingą iš užpildė Apreiškimo an- svarstyti kaip būtų galileistuvių vakarienę. Bilie samblis, vadovaujant mu ma padidinti ir pagerinti
tų kainos — $3.00 dviem zikui Jonui Jankui, kuo Fondo veikimas.
asmenim. Bilietų galima dalyviai kurių buvo be Ir čia iškelta nuomonė,
gauti pas vyčių narius, veik pilna svetainė, buvo kad Dariaus - Girėno Fon. das likviduoti, gi jo visa
“Amerikos” redakcijoj ar labai patenkinti.
ba pas A. J. Mažeiką, 145 Nors apie ši mūsų did nuosavybė pavesti A. L.
Taylor St., Brooklyn, N. vyrių apvaikščiojimą bu Legiono Dariaus - Girėno
Y. Visuomenė prašoma bi vo ir gana plačiai garsinta Postui. Po ilgų diskusijų
lietus įsigyti iš anksto ir per radio ir kitaip, bet iš ' nubalsuota Fondas nelik
kilmėse nedalyvavo taiD viduoti, tik jo veikimas
ne vėliau rugpiūčio 5 d.
sausiai, kaip ištikro pri suspenduoti ir išrinkta
A. J. M.
dera ir buvo tikėtasi. Ka pastovi komisija iš dabardangi svetainė apvaikščio- ! tinio Fondo sekretoriaus
jimui pavedė kun. N. Pa A. J. Mažeikos, J. Baltru
A PVAIKŠČIOJOME DA kalnis visai be jokio atly šaičio ir Jono Dumčiaus.
ginimo ii* rengėjai nedarė Pas juos liks visa Fondo
RIAUS IR GIRĖNO
jokios įžangos, tai visuo nuosavybė ir ta komisija
SUKAKTUVES
Penktadienį, liepos 17 d. menė yra verta tikrai pa reikalui esant sušauks sei
sukako lygiai trys metai, neikime už neskaitlingą meli bei rūpinsis tolimes
kaip Soldine, Prūsuose dalyvavimą. Ištikro, gėda nio Dariaus ir Girėno aptragingai žuvo du mūsų mums lietuviams už tokį vaikščiojimo reikalais.
A. J. M.
drąsuoliai lakūnai, kap. apsileidimą!
Stenąs Darius ir Stasys
Girėnas, kurie nors apga IŠ DARIAUS IR GIRĖNO I
FONDO SEIMELIO
lėjo visus klastingojo At
MUZIKAS
lanto sunkumus, dėl neži
RAPOLAS JUŠKA
nomų priežaščiu nepasie Penktadienį, liepos 17 d.
kė savo brangiosios tėvy Apreiškimo parapijos že
mutinėj salėj prieš viešą Moko muzikos, piano
nės Lietuvos.
Tą įvykį paminėti Da jį a. a. Dariaus ir Girėno ir dainavimo. Speciariaus ir Girėno Fondo ini mirties sukaktuvių pami- les pamokas duoda
vaikams.
ciatyva buvo surengta nėiimo apvaikščiojimą i- j
penktadienį ryte vadovau vyko Dariaus - Girėno I
Adresas:
jant Fondo pirmininkui Fondo metinis seimelis,
98 Tonavvanda St.
kun. N. Pakalniui Apreiš kuriame dalyvavo 13 drDorchester, Mass.
kimo Pan. Šv. bažnyčioje jų su 26 atstovais.
Tel. COLumbia 8053
gedulingos pamaldos, ku Seimeli atidarė Fondo
N.
Pariose dalyvavo plačiojo pirmininkas kun.
Brooklyno tikrai gražus
skaičius visuomenės. Gar
bės sargyboje prie a.a. ve APLANKYKIT LIETUVĄ!
lionių karstų stovėjo A.
L. Legiono Dariaus - Gi
Atėjus vasarai daugelis galvoja kur praleidus
rėno Posto nariai. Jaus vasarines atostogas. Geriausia laiką praleisti ir
mingą eulogiją pasakė
kun. J. Laurinaitis, kuri pailsėti tai senoje tėvynėje — Lietuvoje.
sujaudino visus žmones ir
Manantieji važiuoti Lietuvon, važiuokite per
tuo buvo atlikta mūtų did
“Darbininko” Laivakorčių Agentūrą. “Darbinin
vyriams dvasinis atmini
ko” Agentūroje yra parduodamos laivakortės ge
mas.
Penktadienį, vakare Ap riausių linijų. Važiuojančius keleivius aprūpina
reiškimo parapijos svetai- visais reikalingais dokumentais. Visais kelionės
reikalais kreipkitės:
kiai vesti L. Vyčių orga
nizaciją į laimėjimą.
Ne tik Vyčių org., bet
“DARBININKO” LAIVAKORČIŲ
ir plačioj katalikų dirvoje
Antanas smarkiai veikia,
AGENTŪRA
todėl su juo ir skaitosi vi
366 Broadvvay, So. Boston, Mass.
si įžymūs vadai.
Baigdamas, noriu palin
Tel. SOUth Boston — 2680
kėti p. A. Mažeikai toliaus, sėkmingai vadovau
ti L. Vyčių organizacijai!

BROOKLYN. N. Y.

v•

Vytis.

