
f

Katalikas, kurs neremia katalikiškus 
spaudos, neturi teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.
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Lietuva Įteike Pro 
testo Notą Vo~ 

. kietijai

v •

Kaunas — Liepos 27 d., 
Lietuvos pasiutinys Ber
lyne, Lietuvos vyriausybės 
vardu įteikė Vokietijos už
sienių reikalų ministeriui 
protesto notą dėl Lietuvos 
importo ir tranzito varžy
mo, nurodydamas į tos 
priemonės priešing urną 
Lietuvos - Vokietijos pre
kybos sutarties 8 ir 9 
straipsniams, kuriais abi 
šalys yra pasižadėjusios 
nekliudyti tarpusavio įve
žimo bei pervežimo laisvės 
jokiais draudimais ir pa
brėždamas tos priemonės 
būdus ir tikslą išplaukian
ti iš diskriminacinio vie
nos Lietuvos dalies trak
tavimo prieš kitą.

Vokietijos vyriausybė 
šių metų birželio mėn. yra 
uždraudusi įvežti iš Lietu
vos į Vokietiją, bei pervež
ti per Vokietiją kiaules, 
galvijus, mėsą ir tt.

Šią savo priešingą pre
kybos sutarčiai priemonę 
prieš Lietuvą, Vokietijos 
vyriausybė yra pavarto
jusi ne dėl Lietuvos vete
rinarijos padėties, kuri, 
reikia pažymėti, šiuo metu 
yra labai gera, bet aiškiai 
politiniais motyvais, kaip 
represiją.

TRYS ŽUVO ELEKTROS 
KĖDEJE

OSSINING, N. Y.—Rug
piūčio 9 d., elektros kėdė
je mirė Auna Antonio, 29 
metų amžiaus, už dalyva
vimą nužudyme jos vyro, 
kad gauti apdraudą. Ji pa
liko tris kūdikius.

Tuo pačiu laiku, Vincent 
Saetta, 24 metų amžiaus 
ir Samuel Farraci, 43 me
tų irgi buvo nužudyti. 
Teismas rado juos visus 
kaltus ir visiems trims 
skyrė mirties bausmę.

Amerikos - Rusijos Dery 
bos Dėl Skolų Nutruko
WASHINGTON — Rug

piūčio 10 d., valstybės se
kretorius Hull ir sovietų 
ambasadorius Troyanovs- 
ki po pasikalbėjimo parei
škė, kad derybos dėl sure
guliavimo skolų klausimo 
tarp Amerikos ir Rusijos 
nutruko. Troyanov skis 
reikalavęs, kad sovietai 
nesutiksią to klausimo 
baigti, kol Amerika nepa
sižadės rusams suteikti 
naują paskolą. Tą padary
ti sekretorius Hull atsisa
kęs.

Deryboms nut rukus, 
Troyanovskis tuojaus kab- 
legramavo į Maskvą ins-

16,000 DARBININKU
IŠĖJO Į STREIKU ‘

Pittsburhh, — Rugp. 11 
d. sustreikavo 10,000 A- 
luminum kompanijos dar- 

; bininkų. Dėl streiko užsi
darė tris fabrikai Pitts- 

‘ burgho apylinkėje ir tos 
' pačios kompanijos fabri
kai užsidarė Alcoa, Tenn., 
Massena, N Y., ir East St. 
Luois, UI.

Streikierių unija pri
klauso prie Amerikos Dar
bo Federacijos ir šis strei
kas buvo iššauktas su pri
tarimu Federacijos. Ankš
čiau buvo per kelias savai
tes bandyta su darbda
viais susitarti, bet kada 
jie neparodė noro išklau
syti pamatuotų darbinin
kų reikalavimų, darbinin
kai sustreikavo.

KUNIGAIKŠTIS PER
ŠASI KARALIAUS 

DUKTEREI

BRUSSELS, Belgija, — 
Rugp. 7 d. Didysis Kuni
gaikštis Otto, kuris pre
tenduoja į Austrijos sostą, 
išvažiavo automobiliu į I- 
taliją, kur, sakoma, jis 
piršosi kunigaikštytei Ma
rijai, jauniausiai Italijos 
karaliaus dukterei.

DĖL SAUSROS GRESIA 
BADAS

SHANGHAI, — Iš Anh- 
wei provincijos praneša
ma, kad sausra ten taip 
sunaikino laukus, kad da
bar pusei milijono žmonių 
gręsia badas. Sunkiai nu
kentėjo ir kitos provinci
jos, bet blogiausia padėtis 
yra Anhwei provincijoje, 
kur temperatūra siekia 
120 laipsnių.

trukcijų. Jei sovietų komi
sarai nusileis, tai derybos 
už kelių dienij vėl bus at
naujintos.

Rusija yra Amerikai 
skolinga 187,000,000 dole
rių, kuriuos valdžia skoli
no Kerenskio valdžiai; 
86,000,000 dolerių pasko
los lakštais, kurie buvo A- 
merikoje parduoti caro 
valdžios ir už Amerikos 
piliečių nusavintą turtą 
Rusijoje. Visa suma siekia 
apie 500,000,000 dolerių. 
Sovietai reikalauja, kad 
jiems būtų atlyginta nuos
toliai padaryti Amerikos 
kariuomenės Arkangelske.

AMERIKOS LENKAI 
NENUOŠIRDUS LENKI 

JAI

Varšuva, — 10 d. lenkai 
buvo sušaukę kongresą 
svetur gyvenančių lenkų. 
Dalyvavo delegatų iš 16 
j vairių valstybių. Iš Jung
tinių Valstybių buvo 46 
delegatai. Tikslas šio kon
greso buvo numatytas su
jungti svetur gyvenančius 
lenkus, kad pasekmingiau 
kovotų su ištautėjimu.

Varšuvos ponai paruošė 
naujam susivienijimui į- 
status ir kvietė, kad dele
gatai juos priimtų ir po 
konstitucija pasirašy t ų. 
Jung. Valstybių lenkų de
legacijos ]_' ‘ —c—, r—.
Frank Swietlik pareiškė, i Amerikoje, 
kad amerikiečiai delegatai t __ . -

W ASHINGTON — Rug
piūčio 9 d., Jesse H. Jonės, 
Reconstruction Finance 
praneša, kad sovietų Rusi- 
korporacijos direktorius, 
praneša, kad sovietų Rusi
ja punktualiai sumokėjo 
2,803,444 dolerius, kuriuos 

• buvo pasiskolinusi metai 
pirmi ninkas atgal, pirkimui bovelnos

; 19,000,000 dolerių tam pa
čiam tikslai. Jie irgi grą- 

i žiną skolą punktualiai 
I taip, kaip buvo pasižadėję.

v —

. ~ .. , i Kinai buvo pasiskolinęnutarė nesirasyti po kons- ’ 1Q _____ .<■
titucija, nes jų nuomone 
toks lenkų svetur gyve
nančių susivienijimas nėra 
pageidaujamas. Nors A- 
merikos lenkai didžiuojasi 
jų protėvių kraštu, jo is
torija, kultūra ir pažanga, 
bet jie pirmoje vietoje jau
čiasi amerikiečiais ir jų 
svarbiausia pareiga yra 
rūpintis Amerikos reika
lais.

Toks netikėtas pareiški
mas susilaukė pritarimo 
ir iš kitų delegatų, kas 
Varšuvos ponus, ypač Vy
riausybę apvylė ir jie kon
greso tolimesnes iškilmes, 
numatytas Krokuvoje at
šaukė.

t

Patenkintas, Kad
Gimė Be Rankų

Kauno gatvėse dažnai nes jei sako, turėčiau ran- 
galima pamatyti vaikščio
jantį jauną žmogų, kuris 
visiškai neturi abiejų ran
kų. Tai yra Stepas Ruplys 
23 metų amžiaus, gimęs 
Unciškių kaime, Vabalnin
ku v., Biržų apskr. Jis gi
mė visiškai be rankų. Sa
vo vaikystės dienose pasi
žymėjo gabumais, lanky
damas pradžios mok. ne
aplenkdavo rašto darbo 
pamokų. Jis gana puikiai 
rašo pasidėjęs plunksna
kotį ant peties ir prispau
dęs veidu. Be to, būdamas 
be rankų patarnavimų iš 
kitų nereikalauja, pats nu
siprausia veidą, susišu
kuoja plaukus, apsirengia, 
pavalgo, apsiauna kojas ir 
t. p. Tą visą padaro dėka 
savo labai lankstaus kūno. 
Jis gana lengvai su petimi 
atsidaro duris, lupomis su- 
sivarsto batų šniurkus bei 
susisegioja sagas. Jis ga
na gerai moka piaustyti 
peiliu,
kojų, o ant peties prispau
dęs veidu valdo peilį. Da
bartiniu laiku gyvena Ha- 
riso g. 11 nr. ir rengiasi 8 
kl. Jo visas idealas baigti 
teisininko mokslus ir būti 
teisėjumi. Jis pareiškė, 
kad gyvenimu yra labai 
patenkintas ir net džiau
gęsis, kad gimęs be rankų,

medį laiko tarp

70,000 Žmonių Dalyvavo 
Marijos Tarnų Pamaldose

RUSIJA SUMOKĖJO 
SKOLĄ AMERIKOS 

KORPORACIJAI

RADO 16 M. VAIKĄ 
BE SĄMONES

WORCESTER, Mass. — 
Rugp. 10 d., anksti ryte, 
palei gelžkelį rastas be są
monės, šešiolikos metų 
Pranas Stremiskas iš Bri- 
ghton, Mass. Jis tapo nu
vežtas ligcnm&i ir apie tai 
jo tėvams pranešta. Mano
ma, kad jis nukrito ar bu
vo nustumtas nuo einan
čio prekinio traukinio.

— AZ •kas tikriausiai neturėčiau 
tų gabumų, kuriuos turiu, 
nes esant su rankomis tek
tų vargti kaime tarnau
jant pas ūkininkus ir ne
galėčiau siekti savo tikslo. 
Jis mokinasi privačiai. Jį 
šelpia labdaringos įstaigos 
o daugiausia gęn. VI. Na
gevičius.

VOKIETIJOS DIKTATO
RIUS SUTEIKĖ AMNES
TIJĄ TŪKSTANČIAMS 

KALINIŲ

BERLYNAS — Rugp. 9 
d., Vokietijos kancleris Hi
tleris, minėdamas sujungi
mą prezidento ir kanclerio 
pareigas ir tų pareigų pa
vedimą jam amnestavo tū
kstančius politišk ų nusi
kaltėlių, kurie buvo sugru
sti kalė jimuose ir koncen
tracinėse stovyklose.

Manoma, kad tuomi jis 
nori vokiečiams pasigerin
ti, kad šio mėnesio 19 d. 
jie už jį balsuotų. Tą dieną 
vokiečiai pasisakys ar jią 
sutinka, kad Hitleris pasi-> 
liktų eiti prezidento ir 
kanclerio pareigas, ar ne.

Amnestija liečia tik 
tuos, kurie buvo nuteisti 
prieš rugp. 2 d., prieš pre
zidento von Hindenburgo 
flrirtj.

KUNIGAIKŠTYTE SUSI
TAIKĖ SU KINO 

KOMPANIJA

LONDON — Rugp. 10 d. 
kunigaikštytė Irina Alex- 
androvna Youssoupoff su
sitaikė su Metro - Gold- 
wyn - Mayer krutamu pa
veikslų kompanija. Kuni
gaikštytė buvo užvedusi 
bylą prieš kompaniją įvai
riose valstybėse, kur buvo 
rodomos tos firmos paga
mintos kino filmos “Ras- 
putinas ir Imperatorienė”. 
Kunigaikštytė tvirt i n o, 
kad ta filmą apšmeižė ją. 
Anglijos teismas išspren
dė bylą jos naudai ir pri
teisė jai 127,000 dolerių. 
Firma apeliavb, bet paga
liaus sutiko taikintis ir 
nors tikrų žinių nėra, bet 
spė jama, kad kunigaikšty
tei buvo sumokėta 750.000 
dolerių.

i
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DĖL TŪKSTANČIŲ PA
SIDARĖ SAU GALĄ

LONDON — Rugp. 7 d. 
majoras Charles St. John 
Rowlandson, negalėdamas 
pasiskolinti pinigų, kad 
savo gyvybės apdraudos 
premiją sumokėti, ir žino
damas, kad jam terminas 
sumokėti premiją baigsis 
trečią valandą ryte, nusi
šovė dvi minutes prieš tre
čią valandą.

Jis buvo apsidraudęs sa
vo gyvybę 250,000 dolerių, 
bet užėjus ekonominei kri
zei jis ilgiau nebegalėjo 
premijų mokėti, tad, kad 
jo giminės gautų apdrau-! 
dą ir galėtų atlyginti jo 
skolininkams jis atėmė 
sau gyvybę.

Apdraudos komisija 
ridėja jo mirimą, nes 
pasirodytų, kad nors
nusišovė dvi minutės prieš 
trečią valandą, jei pasiro
dytų, kad jis dar buvo gy
vas trečią valandą, tai 
kompanija galėtų atsisa
kyti apdraudą mokėti.

Vadinasi dėl tūkstančių 
pasidarė sau galą. Tokių 
pamišėlių yra nemaža ir 
Amerikoje, kurie atimą 
gyvybes neturėdami jo
kio teisės tą daryti.

ty- 
jei 
jis

VAGYS PAGROBĖ 
ALGŲ PINIGUS

LOWELL, Mass. —Rug
piūčio 10 d., du ginkluoti 
sargai vežė pinigus iš ban- 
kos į dirbtuvę algoms mo
kėti. Staiga jie pajuto, kad 
dalis pinigų, 15,837 dole
riai dingo be žinios. Pra
nešus policijai, ji piktada- 
rų ieško, bet kol kas tik 
vieną areštavo, būtent: C. 
F. Smith, studentą, kuris 
įtariamas toje vagystėje.

Portland, Ore., — Rugp. 
12 d. susirinko 70,000 žmo
nių, iš visų pasaulio šalių, 
dalyvauti pirmame Mari
jos Tarnų (Servitų) orde- 
no kongrese Amerikoje. 
Kongresas pradėtas iškil
mingomis Šventomis Mi
šiomis, Šv. Marijos kated
roje. Kongresas tesis ke
turias dienas.

Kongreso tiksiąs yra a- 
tiduoti pagarbą Dievo Mo
tinai Marijai ir kartu pa
minėti 700 metų sukaktu
ves nuo ordeno įsteigimo.

Po pamaldų, Portlando 
Arkivyskupas Edwara D. 
Howard ir Oregono pro
vincijos metropolitas pers
tatė J. E. Kardinolą Lepi- 
cier, O. S. M., kurį Šventa
sis Tėvas specialiai atsiun
tė kongrese pirmininkauti.

Kardinolas maloniais žo
džiais prabilo į susirinku
sius delegatus ir pareiškė, 
kad nors jis nėra švento
jo Tėvo oficialūs pasiunti
nys šiam kongresui, bet 
jis atvežė Jo geriausius 
linkėjimus ir palaimini
mą dalyviams.

“Šventasis Tėvas, mano i 
atsisveikinimo audiencijo
je, kurią Jis malonėjo man 
suteikti, pareiškė man, Jo 
užuojautą ir gerus linkėji
mus šiam Marijos Tarnų 
kongresui, kuris pirmą 
kartą įvyksta Jungtinėse 
Valstybėse.

“Šis kongresas turėjo į- 
vykti pereitais metais, 
kad paminėti 700 metų su
kaktuves nuo servitų or
deno įsteigimo, bet buvo 
atidėtas šiems metams, 
kad visų širdys ir protas 
būtų pripildytos viena 
mintimi, Šventųjų Metų”.

• v

L. D. S. Seimas
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 19-tasis Sei- ’ 

mas skelbiamas, rugsėjo 24 ir 25 dd., š. m., šv. j 
Roko lietuvių parapijoj, Montello, Mass.

Visos kuopos ir apskričiai prašoma išrinkti | 
atstovus, pagaminti naudingu organizacijai su- j 
manymų. Atstovų įgaliojimai turi būti pasirašy
ti Dvasios Vado ir kuopos ar apskričio valdybos j 
narių.

Pageidaujama, kad apskričiai ir kuopos sa- | 
vo sumanymus Seimui prisiųstų Centrui iš ank- j 
sto, kad prieš Seimą galėtume paskelbti organe j 
“Darbininke”.

LDS. Centro Valdyba:
Dvasios Vadas 

Kun. P. Virmauskis
Pirmininkas

Kun. J. švagždys
Vice-Pirmininkas

V. Kudirka
Iždininkas

D. Averka • j
Sekretorius

A. F. Kneižys

Po kardinolo kalbos tū
kstančiai delegatų rinkosi 
Mūsų Gedulingos Motinos 
šventyklom, kur yta laiko
mi kongreso posėdžiai.

Marijos Tarnų (Servi- 
tų) ordenas buvo įsteigtas 
1233 metais Italijoje. Šian
dien tame oraene yra 700 
kunigų 26 vienuolynuose.

KATALIKŲ VYSKUPAI 
PRIEŠ NEPADORIUS 

KOSTIUMUS

BRUSSELS — Belgijos 
katalikų vyskupai, rugp, 
10 d., pasmerkė kaip prie
šingą padorumui dėvėti 
trumpus ir iškarpytus 
maudymosi kostiumus. Jie 
uždraudė kunigams lanky
ti tas vietas, kur pliaže 
vaikščioja vyrai ir mote
rys tokiuose maudymose 
kostiumuose.

Kelios jaunimo katalikų 
organizacijos yra nutaru
sios tokias vietas boiko
tuoti.

NUSAVINO SIDABRĄ

Washington — Rugp. 9 
d., prezidentas Roosevel- 
tas dekretu nusavino visą 
sidabrą, esantį Amerikoje. 
Visi sidabro savininkai 
privalo jį valdžiai prista
tyti laike 90 dienų. Už si
dabrą savininkams bus 
mokama po 50.01 centų už 
unciją.

Apskaičiuojama, kad 
valdžia paims savo nuosa
vybėn tarp 50 ir 200 mili
jonų uncijų sidabro. Grei
tu laiku bus išleista bank
notai ir sidabrinės mone
tos, pagristos nusavintu 
sidabru. *
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DAKTARAI MUŠEIKOS SUMUŠĖ PO- 
LICIJANTĄ

LANKĖSI PADĖKA|y
| “Darbininko” Redakcijo

je lankėsi Kunigų Vieny
bės pirmininko pareigas 
einąs kun. Juozapas Simo
naitis iš Elizabeth, N. J. 
su tos organizacijos Cent
ro raštininku kun. Pr. M. 
Juru ir Lawrence, Mass., 
lydimi vietinio klebono, 
LDS. Centro Dv. Vado 
kun. F. A. Virmauskio. 

Kun. J. Simonaitis į So. 
Bostoną specialiai atvyko 
kaip Vargoninkų Sąjungos 
Dvasios Vadas atlaikyti 
šv. mišias, tos sąjungos už 
prašytas, už a. a. M. Kar
bausko vėlę.

Taipgi atvyko Kunigų 
Vienybės ir Vargoninkų 
Sąjungos reikalais.

Kun. J. Simonaitis lan
kėsi pirmą kartą LDS. Vosyliui, M. I. C 
ir “Darbininko” įstaigoje kui Petrui Gruseckui 
ir negalėjo atsigerėti tvar- kun. K Urbonavičiui, 
ka, turtu, etc.

Linkėjo “Darbininkui” ir 
LDS. augti ir plėstis ir pa
sižadėjo dažniau rašinėti i kiek jis valios turi. 
“Darbininkui”.

Blaivininkų 49 kp. Val
dyba ir pikniko rengimo 
komisija nuoširdžiai dė- 
kuoja klebonui kun. F. 
Virmauskiui, kun. K. Ur
bonavičiui ir kun K. len
kui už išgarsinimą pikni
ko ir visokiariopą pagalbą 
ir “Darbininkui” už garsi
nimą; biznieriams, ypač 
pp. Bušmanui, Sakataus- 
kui ir Plevokui už para
mą; visiems aukotojams ir 

i dalyviams už gausias au
kas ir dalyvavimą. Tame 
piknike buvo svečių iš 
VVorcester ir Cambridge. 
Dėkui jiems už dalyvavi
mą.

Pikniko pelnas paskirs
tytas dovanėlėmis šiaip: 
naujai įšvęstam kun. J. 

klieri- 
ir

i

Blaivininkų 49 kp. 
Valdyba ir Komisija.

Žmogus tik tiek žmogus.

Krafts

A-h A
MIRĖ KUN. ALF. 

CURRAN

Šv.Rugp. 10 d., vakare, 
Elzbietos ligoninėje, Brig- 
htone pasimirė, po kelių 
mėnesių ligos, kun. Alfred 
Curran, Passionistų vie- 

, nuolyno direktorius, Ja
maica, Long Islana, N. Y.

Tėvas Curran gimė Wo- 
bum, Mass., 1899 metais, 
pastojo Passionistų orde- 
nan turėdamas 14 meti? 
amžiaus ir buvo įšventin- 

Į tas kunigu 1925 metais.
I Laidotuvės įvyko rugp. 

1 d. po gedulos pamaldų 
"šv. Gabrieliaus bažnyčio-

Į| je. Brightone.

staiga sekmadieių, pirmą 
valandą po pietų, sunega- 
lėjo. Pusė po trijų mirė.

Paliko didžiam gailesty 
vyrą Feliksą ir sūnų Joną.

Iškilmingai su trejomis 
mišiomis bus palaidota iš 
Šv. Petro bažnyčios, Nau
jos Kalvarijos kapuose, 
rugp. 16 d., 8:30 vai. r.

A. A. KUN. MALEY

Valerija Verbick i e n ė

DR. ROGER J. ABIZAID
Tel. Devonshire 7906 

OFISO VALANDOS: 
2—4 ir 7—8 P. M.

3 Malden Street, 
Boston

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. 6ALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietą ir 
nuo 6 iki 9 L vakare, šventę dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos ž

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki" 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedčldieniais, taipgi seredomis nuo 

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

I 
I

S
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TeL So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartį!

i Tel. Porter 3789

| JOHN REPSHIS, M. D. Į
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytoju
| Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 5 

278 Harvard Street, 
|kamp. Tnman arti Centrai Sq, 

Cambridge, Kasa.
..... ....
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So. Bostone yra pagar
sėjusi gangsterių gauja, 
kuri laike prohibicijos už
siimdavo svaigalų platini
mu ir dar prie to visokio
mis kitomis piktadarystė
mis. Policija uoliai juos 
persekiojo, ypatingai ka
da jie žiauriai primušė po- 
icijantą MacDonald.

Sekmadienyje, po pietų, 
rugp. 12 d. sulig policijos 
žinių prie kampo Vale St. 
ir Dorchester St. susimu
šė Jimmy Wallace, Gustui 
Šaikos vadas su vienu sa
vo padėjėju dėl “blondi
nės”.

Jie pešėsi gatvėje ap
supti gangsterių gaujos. 
Atvykęs - policijantas Mi- 
chael M. Heffernan ban
dė du peštuku perskirti. 
Visi tos šaikos nariai šoka 
mušti policijantą. Gerai jį 
apdaužė, atėmė revolverį 
ir tik mušeikoms pabėgus, 
policijantas buvo paleis
tas.

Polcija dabar mušeikas 
gaudo ir iki šiam laikui y- 
ra areštavę Jimmy Walla- 
ce, John H. ‘Slick” Horan, 
Josęph Kerrigan. ir John 
McColgan. Tebeieško Jo
seph Mahoney, Henry 
Coogan, Frank Blessing- 
ton, David J. Kehoe ir Mi- 
chael Greelish. Jie visi pa
eina iš South Bostono.

Gal ners dabar policija 
įsitikins, kad So. Bostoną 
reikia valyti nuo mušeikų, 
kurie ramius piliečius la
bai dažnai apiplėšinėja ii 
sumuša.

------
APIPLĖŠĖ LIETUVĮ

Vyčiai Vėl Suplie
kė Lawrencą

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Valerija Verbick i e n ė 
(Baranauskaitė) 46 metų, 
gyvenusi 34 Emerson St., 
So Bostone, mirė, miesto 

B ligoninėje, rugp. 11 d., po 
sunkios vidurių operaci- 

(s. Jos. Amerikoje pragyveno 
| 25 metus. Paliko vyrą Jo

ną ir penkis vaikus. Tapo 
| palaidota rugp. 14 d. iš 

Šv. Petro bažnyčios Nau- 
I jos Kalvarijos kapuose.

(Baranauskaitė) 46 metų,

Rugp. 12 d., širdies liga 
sirgęs staiga mirė kun. 
Francis W. Maley. Jis nuo 
1922 metų buvo šv. Juoza- 
do parapijos, Lynne kle
bonu.

Kun. Maley gimė Bosto
ne, 1867 metuose. Kai ku
rį laiką jis buvo priskirtas
prie Šv. Augustino parapi

gyvenusi 34 Emerson St
So Bostone, mirė,

•J

miesto
ligoninėje, rugp. 11 d., po
sunkios vidurių operaci-

įpjos. Amerikoje pragyveno
25 metus. Paliko vyrą Jo
ną ir penkis vaikus. Tapo
palaidota rugp. 14 d. iš
Šv. Petro bažnyčios Nau
jos Kalvarijos kapuose.

Ona Sibilienė, 53 metų

jos South Bostone.

LENKAS GAVO 3 MĖN
KALĖJIMO

Teisėjas Day, South Bos
tono teisme, nuteisė Vincą
Ponkevich trims mėnesiais
kalėjiman už tai, kad jis
įsigėręs ir išvarytas iš len
kų klubo, Dorchester Avė•f

j

i

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

Ilgai jsistovėjęs kraujas, nervos, 
dusulys, odos ir įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, kojų skaudėjimas, pi

lės ir votys, nuplikimas, 
nugaros skaudėj imas, 
reumatizmas, malaria ir 
riebumas išgydomas be 
jokio skausmo ir nėra 
reikalo išlikti Iš darbo. 
Apžiūrėjimas dykai. Gy

duoles duoda. Mažas užmokestis.

Dr.Graily,327^*tlL
Fstatulos: Antradieniais, kstvtrto-
dleDlais ir šeštadieniais 18—12 ry
ta, 3—5, 7—8 vakare;
nials 18-12 tlktaL

vimą padarius įvairiausi
• vir kad į jį sutraukus iš vi-

sos Naujosios Anglijos ko’-
lonijų lietuvius ir lietuvai-
tęs.

Pelnas skiriamas geram
tikslui.

Netoli Southampton St. 
vėlai šeštadienio vakare, 
trys plėšikai užpuolė An
taną Grubį, gyvenantį 40 
Marine Road ir atėmė nuo 
jo 263 dolerius pinigų ii* 
laikrodėlį šimtą dolerių 
vertės. Piktadariai pabėgo 
automobiliu.
GALIMA PASIRINKTI
Bostone 612 asmenų

kandidatuoja

Ona Sibilienė, 53 metų 
. amžiaus, gyvenusi 140 Bo- 

, wen St. So Bostone, mirė 
'y rugp. 13 d. Ji Bostone iš- 
į gyvenusi yra apie 25 me

tus. Iš Lietuvos paėjo iš 
| Jurbarko. Paliko nuliuai- 
| me vyrą Jurgį ir dukterų 
| On3-

Laidojimas įvyks iš Šv. 
r Petro bažnyčios, rugp. 16 

■ d., 9:30 vai. rytą, Naujos 
I Kalvarijos kapuose.

išmušė to klubo du langu. Gerb. visuomenė kvie-
v »

amžiaus, gyvenusi 140 Bo- Jis sprendimu nebuvo čiama dalyvauti ir links

wen St. So Bostone, mirė patenkintas ir apeliavo. mai laiką praleisti ir pa-

rugp. 13 d. Ji Bostone iš
gyvenusi yra apie 25 me- NEPAPRASTAS PIKNI

remti kilnų tikslą.

į tus. Iš Lietuvos paėjo iš 

I Oną.

Jurbarko. Paliko nuliuai-
I me vyrą Jurgį ir dukterų

Laidojimas įvyks iš Šv.
Petro bažnyčios, rugp. 16
d., 9:30 vai. rytą, Naujos
Kalvarijos kapuose.

Į

Į

Rugp. 12, 3:30 vai. p. p. 
mirė Joana Piestienė, 53 
metų amžiaus, gyvenusi 7 
Douglas St. So. Bostone. 
Ji paėjo iš Merkines. Ame- 

s nkoje pragyveno apie 20 
| metų.. Trys metai atgal ji 
’ turėjo tris sunkias opera- 

ei jas.
■ koja, 
“ dirbo

KAS
v • _
S1O

Jeigu tą dieną lytų, tai
pikniko įvairybės į-

vyks bažnytinėje svetai
Rugsėjo 2 d

back’s parke,
Munch-

Roslindale,
Mass. įvyks nepaprastas
piknikas. Bus daug įvairu

I

mo. Lietuviškas orkestras
gros visokius muzikos

nėje, Fifth St, So. Bostone
tuojau po sumos.

Rengimo Komisija
X

NUŠOVĖ KUMŠTININ
KĄ

L. Vyčių N. A. Apskri- vanžo) žaidimas su Ros- 
čio Išvažiavimo proga, 
rugp. 12 d. įvyko antras 
žaidimas tarp Lavvrenc’o 
Šv_ Pranciškaus parapijos 
ir L. Vyčių 17-tos Algirdo 
kuopos baseball tymų. 
Žaidimas buvo gyvas ir į- 
domus. Lawrenciečiai bu
vo pasiryžę atkeršyti bos
toniečiams už pirmesnį 
pralaimėjimą. Bet nepavy
ko. Jų metiko Skusevi- 
čiaus ir gaudytojo Savi
čiaus nuoširdžios pastan
gos nuėjo veltui. Žaidimas 
baigėsi rezultatu 14 to 4 
Vyčių naudai. Vyčių meti
ku buvo Laučka o gaudy
toju Mikas Marksas. Pas
tarasis padarė vienintelį, 
bet puikų “home run” nu
mušdamas bolę toli į miš
kelį.

Skusevičius padarė 6 
“Strike outs”, o Laučka 8. 
Lawrencas padarė 9 ‘hits’ 
o So. Bostonas 21. Vyčių 
Kazlauskas iš 6 mušimų 5 
kartus padarė saugius 
“hits”. Tai puikus rekor
das.

Žaidimo žiūrėjo ir Law- 
renc’o klebonas kun. Pr. 
Juras.

Po žaidimui, Lawrencie- 
čiai nusivežė visus žaidi- 
kus į Parapijos vasarnamį 
Palangoje prie ežero ir 
“užfundijc” puikius pie
tus. Laike pietų gražias 
kalbas pasakė kun. P. Ju
ras ir prof. P. Galinis. Pa
skui visi dalyvavo Vyčių 
Gegužinėje.

i
I

lindale Toron Team. Pir- 
mesnįjį žaidimą įvykusį 
rugp. 7 d. Roslindale, Vy
čiai pralaimėjo santykiu 
4 to 3, už tai šį sykį ban
dys “atsikeršyti”. Todėl, 
visiems verta ateiti ir pa
matyti šio žaidimo. Ros
lindale T. T. yra puikus 
tymas ir jame gabiausias 
žaidikas yra lietuvis E. 
Urbonas. Todėl Vyčiai tu
rės gerai įsitempti, kad jį 
nuveikus.

Rugp. 19 d. Vyčiai iš
vyksta į Worcester Mass. 
žaisti su šv. Kazimiero 
parapijos tymu, Tai kelio
nei bandys suorganizuoti 
pilną busą.

»
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į įvairias
valdiškas ■vietas. Kandida
tų rinkimai įvyks rūgs. 20
dieną.

SUSIRINKIMASSUSIRINKIMAS

Lietuvos Dukterų Drau
gijos susirinkimas įvyks
antradienio vakare, rugp.
14 d. Valdyba ragina vi
sas nares dalyvauti, nes
šiame susirinkime bus su
daryti planai draugijos iš
važiavimui, kuris įvyks
rugp. 26 d. Roslindale.

AREŠTAVO VAGILIUS

Samuel R. Morris, 19 m>•

amžiaus, tarnautojas Bos

Sport.

GAISRAS

Anksti penktadienio ry
te, rugp. 10 d., užsidegė 
garadžius prie kampo B 
St. ir W. Broadway. Gais
ras taip greit plėtėsi, kad 
buvo pavojus, kad kiti gy
venamieji namai neužsi
degtų. Nuostolių padaryta 
apie 10,000 dolerių.

Jonas Bankus, 18 metų 
amžiaus, kuris gyvena su 
savo motina, 114 B St., šo
kęs iš miego ir nežiūrėda
mas į pavojų, išbėgo į kie
mą kur jis budelėje laikė 
40 kralikų. Jam dar pasi
sekė 20 išgelbėti, kiti žu
vo.

v •

Sport.

VYČIAI VĖL SU 
ROSLINDALE

Sekančiame ketvirtadie
ny, rugp. 16. Columbus 
Stadium įvyks antras (rė

GRABORIAI

tono miesto ligoninėje, ii'
gyvenantis 164 Rosseter
St., Dorchesteryje, polici
jos sulaikytas prisipažino,

ADVOKATAS

WILLIAM H. HEALEY
18 Tremont St., 

Room 131, 

Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448

PETRAS MIKULSKIS
Per aštuonius metus buvęs 

partneriu
South Boston Supply Co 

atidarė nuosavą 
ROXBURY 

HARDWARE CO. 
1148 Columbus Avė.

Priešais ROKBURY CROSSING

Telefonas: HIGHLANDS 8280 
kur jis prašo visų lietuvių 
kreiptis, e jis užtikrina jiems 

visiems gerą, sąžiningą ir 
mandagų patarnavimą.

AGENTAI
LAIVAKORČIŲ IR 

INSURANCE,

K. SIDABRO
Ofisas Naujoje Vietoje

308 W. Broadway, 
Ant antrų lubų

So. Boston, Mass.

ATVEŽA 60,000 GALVI
JŲ

Joseph P. Carney, Mass- 
achusetts valstybės ERA 
administratorius, rugp. 7 
d., pranešė, kad už savai
tės ar 10 dienų valstybėn 
bus atvežta 60,000 galvijų

iš sausros paliestų vakari
nių valstybių. Dalis galvi
jų bus paskersta tuo jaus 
ir dalis bus atiduota į ga
nyklas porai mėnesių ir 
vėliau bus paskersti.

NAUJAS DARBININKŲ 
VADAS

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1437 J

Bes. 158 W. 7th St.
TeL So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Funeral Home ir Bes.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

John F. Gatelee, Spring- 
field Centrai Labor unijos 
prezidentas, rugp. 10 d., 
tapo išrinktas prezidentu 
Massachusetts valstybės 
Darbo Federacijos, 49-ta- 
me tos organizacijos Sei
me, Bostone.

PRIVERTĖ ATŠAUKTI 
ALGŲ KAPOJIMĄ

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS

WATEP.TOWNE —Rug
piūčio 7 d. John T. Lodge, 
Ine., vilnonių fabriko di- 
rektorijatas paskelbė dar
bininkams, kad jų algos 
bus sumažintos 20%’. Tuo- 
jaus 100 darbininkų sus
treikavo.

Darbininkai susirinko 
prie dirbtuvės. Darbdaviai 
pašaukė policiją, kad juos 
išsklaidytų, nes bijojo, 
kad nekiltų riaušės. Vadi
nasi, sąžinė nebuvo rami 
dėl skriaudos darbinin
kams.

Nepraėjus valandai lai
to, firmos prezidentas D. 
M. Lodge paskelbė, kad 
paskelbtas algų sumažini- 
mas atšaukiamas. NBA 
vadovybe pranešusi jam, 
kad jis neturįs teisės taip 
griežtai ir staiga mažinti 
ilgas, nors tas reikalinga 
išlaikyti konkurencija su 
kitais fabrikais.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.PO GLOBA MOTINOS ŠVC.skad jis baigęs darbą ligo 

ninėje, vakarais įsilaužda
vo ir apiplėšdavo namus. 
Tokių vagyščių jis pada
ręs 30.

Jo sėbras esąs Benjamin 
Weiner, kuris automobiliu 
vežiodavo Morris ir padė
davo jam išrinkti pasitu
rinčius namus apiplėšimui. 
Vogtus daiktus jie dalin
davosi pusiau. Policija su-

— Pirmininke — Eva Marksienė,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 

Vice-pirmininke — Ona SiaurlenC,
443 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 3422

Prot Ražt. — Brone Ciuniene, 
29Qoųld St, W«tt Roibury, Mass.
Tel Parkvray 1884-W 

Fin. Ražt. — Marijona Markoniute,
33 Navarre St, Roslindale, Mass.

TeL Parkvay 0558AV 
Iždininke — Ona Btaniuliute,

106 Vest 6th St. So. Boston. MSM 
Tvarkdart — Ona Mizgirdlenė,

1512 Coiumbia Rd„ So., Boston, Mass. 
Kasos Globėja — E. Janušonlenė.

1428 Co

šmotelius. Šokėjams bus 
tikras malonumas šokti 
Bus ir dainų. Dainuosime, 
kad net giruže skambės, 

i Be to, kas norės, galės iš
bandyti savo gabumus: 

j siūlų viniojime, kaspinų 
j karpifne, šokime, bėgime 
ir tt. už ką gabesnieji gaus 
dovanėlių.

I - Rengimo komisija ‘laužo’ 
galvas, kad tik tą išvažia-

jai buvo nupiauta 
Buvo pasveikusi ii 
namų ruošą. Tik

Apie antrą valandą ry
te, rugp. 13 d., nežinomas 
asmuo įkišęs kulkosvaidį 
pro langą nušovė Nate 
Siegel, buvusį boksininką 
ir Naujosios Anglijos 
Čampijoną. žmogžudžiai, 
atlikę savo darbą, visi 
trys sulipo į automobilį ir 
dingo. Policija juos seka.

žmogžudystė įvyko Sie
gel namuose, Beachmonte.1 laikė ir jo sėbrą.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖ 
D-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Vieš- pirm. — V. Medonis,
1430 Coiombia R<L, S. Boston, Mass 

Prot Raštininkas — J. Glineckls,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Alb. Neviera,
233 E. St, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — A Naudžiūnas,
885 E. Bro*dw*y, So. Boston, Mass. 

Maršalka — J. Zalkis,
7 Winffeld St, So. Boston, Mase.

čia nedSIdienį kiekvieno menesio,
2 vaL po pietą. Parapijos aaKj, 482 
E. Tth St, So. Boston, Maaa.

Kasos Globoja — E. Janušonlenė.
1426 Columbla BZL, So. Boston, Mass. I

Draugija savo susirinkimus laiko kas Drasgtja laiko susirinkimus kas tre
ti n t rą utamlnką kiekvieno mėnesio, 
7 :30 vaL vakare, pobažnyttngj sve-i

l talnėj.
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Lietuvių Diena kelių Komp. leis specialius i 
traukinius į Lakewood pa
rką, rugp. 15 d. iš Mt. 
Carmel, Girardville, Ta- 
maqua, ir kitų vietų.

Presos Komisijos Narys.
solistė p-lė, mokytoja E J 
Kelminskaitė.

9. Kalba — Lietuvos At
stovas J. M. Dr. M. Bagdo
nas.

10. “Smagu Yra” — Šv. 
Juozapo choras.

11. “Vilnius” — choras.
12. “Lietuva Tėvynė” — 

choras ir publika. •
Pragrama prasidės ly

giai 3 vai. po pietų, didžiu
lėje Lakewood parko salė
je. Bus pritaikinti garsia
kalbiai. Visi, kas tik būsi
te Lakewood, susirinkite 
į tą salę pasiklausyti pui
kiausių dalykų.

Kiekvienas automobi
lius, įvažiuojant į parką, 
privalo įsigyti tikietą 
(tag) už 25c.; be to, kiek
vienas asmuo atvykęs į 
Lietuvių Dieną galės įsi
gyti gražu sukakties ženk
lelį už 10c.

Tos dienos visas pelnas 
yra skiriamas Gerb. Sės. 
Kazimierietėms ir Pranci- 
škietėms. Readingo gelž-
?--------------------

įSveikata^Brangus Turtas
—......... ............................—

Šį Skyrią Veda Amerikos Lietuvių Daktarą Draugija.

Šįmet, rugp. 15 d., anglių 
kasyklų apylinkės lietu
viai turės istorines iškil
mes, nes minės lietuvių — 
katalikų patrijotinio vei
kimo 20 m. sukaktį.

Kas metą į tą Lietuvių 
Dieną suplaukia didžiau
sios minios, skaičiuje apie 
30,000 asmenų; tai skait- 
lingiausis žmonių susirin
kimas parke Pennsylvani- 
jos rytų daly; lietuviai tos 
apylinkės tuomi didžiuoja
si; yra ir kuo pasidžiaug
ti, nes nei lenkai, nei ita
lai, nei kitos tautos tokių 
iškilmių nepajėgia sureng
ti. Tos apylinkės lietuviai 
yra sveikintini už jų tą 
gražų ir vieningą veikimą.

Tų iškilmių programa 
bus graži ir įspūdinga. Į- 
žymūs ir garbingi asme
nys pasakys prakalbas. 
Kalbės Lietuvos Atstovas 
(Charge d’ Af f aires) J. M. 
dr. M. Bagdonas. Jis Ame
rikos lietuviams yra gerai 
žinomas ir gerbiamas, nes 
Jis, kaipo specijalis dele 
gatas važinėjo po lietuvių 
kolonijas su prakalbomis 
Lietuvos reikalais. Be to, 
Jis buvo Lietuvos pirmo
jo Seimo atstovas.

Antras kalbėtojas bus 
Vyriausias Pennsylvanijos 
Prokuroras ir kandidatas 
į gubernatorius J. M. W. 
Schnader. Jis mūsų apy
linkėje yra gerai žinomas, 
nes paeina iš mainų mies
telio — Shamokin, Pa.

Trečias kalbėtojas Vals
tybės Senatorius J. M. K, 
Staudenmeir. Jis irgi yra 
iš tos apylinkės ir geras 
lietuvių pnetelis.

Tų garbingų vyrų kalbas 
paįvairins ir publiką pa
linksmins gražiomis dai
nomis didžiulis ir geras 
Šv. Juozapo lietuvių para
pijos choras iš Mahanoy 
City, vadovaujant muz. 
J. Sliuželiui.

Lietuvių Dienos valdyba 
yra labai dėkinga Gerb. 
kalbėtojams, Šv. Juozapo 
parapijos chorui ir Maha
noy City lietuvių par Kle
bonui kun. P. Česnai už 
malonų pasižadėjimą ir 
veikimą.

Tos istorinės dienos pro
grama bus sekanti:

1. Iškilmių vedėjo kalba
— Kun. Dr. J. B. Končius.

2. “Star Spangled Ban- 
ner” ir “Lietuva Tėvynė”
— Šv. Juozapo par. choras 
ir publika.

3. Kalba — J. M. Sena
torius K. Staudenmeir.

4. “Einu per dvarelį” — 
Šv. Juozapo par. choras.

5. “Smagu yra”, —_ tas 
pats choras.

6. Kalba —J. M. Vyriau
sia Prokuroras ir Kandi
datas į gubernatorius P. 
W. Schnader.

7. “Važiavau diena” — 
šv. Juozapo par. choras.

8. Solo — Mt. Carmelid
Lietuvių parapijos garsi j burnoje tam tikros rūkšties

*K.Z
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Ilose. Tačiau nevieh tik šių 
dviejų vienuolynų Seserys 
tuo darbu užsiima.

Meldžiu Gerbiamo Komi
teto atkreipti dėmesį, kad 
šioje valstybėje Pennsys-

i vanijoj, yra dar kitos Se
sutės, LIETUVAITĖS, ku
rios moko vaikučius para
pijinėse mokyklose. Jos, 
mano nuomone, daug dau
giau reikalingos pašalpos, 

įneš jos daug sunkiau ir 
vargingiau gyvena. Tiesa, 

■ jos tik vienoje parapijoje 
' dar temoko — Cambridge, 
Mass. Vienok jos moko 
Parapijinėje Mokyklo j e 
vaikučių tikybinėje ir tau- 

į tinėje dvasioje. Tai Ger-
kas mums lietuviams sva- biamas Komitete atkreip- 
rbu, palaikymui tautinės Į 
vienybės šiais ištautėjimo 
laikais”. Ištiesų šis yra la
bai svarbus ir pagirtinas 
užmanymas. Tačiau noriu
Jums pasakyti, kad Jus, kad jos gyvena mūsų Pen- 
Gerbiamas Komitete, šį 
užmanymą bešališkai ne- 
vygdote.

Skaitome laikraščiuose, 
kad pelnas yra skiriamas 
Kazimierietėms ir Pranci- 
škietėms. Tiesa, jos yra 
vienuolės ir moko vaiku
čius parapijinėse mokyk-

Rimtas Priminimas Lietu* 
vių Dienos Komitetui;

Gerb. Komiteto buvo sa
kyta: “Pelnas šių sukak
tuvių (Lietuvių dienos, 
Rugp. 15) skiriamas Sesu
tėms Vienuolėms, kuries 
per parapijines mokyklas 
skiepija į mažutėlių širdis 
ne tik religinius principus, 
bet ir tautinius, auklėja 
juos lietuviškoje dvasioje,
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kitę gailestingą širdį ir į 
šias Jėzaus Nukryžiuoto 
Sesutes. Žinokite, kad jos 
Lietuvaites, kad jos moko 
Parapijinėje Mokykloje,

nsylvanijos Valstybėje.
Daug žmonių gal jau jas 

užmiršę? Ar Jus, Gerbia
mas Komitete, ir Jas už
miršite? Pasigailėkite jų. 
Pagelbėkite Jėzaus Nu
kryžiuoto Seserims, St 
Marv’s Vilioję, Elmhurst, 
Pa. Quo Vadis

Rašo Dr. A. Petriką, .. 
Brooklyn, N. Y.

Nuo daugelio metų rnedi- 
. cinos ir dentestenjos profe
sijose grumiasi dvi skirtin- 

! gos nuomonės, ar, geriau sa- 
! kant, Jų skirtingų nuomonių 
'atstovai. Vieni jų, ortodok
sai, D-ro Williams’o teori
jos sekėjai, tvirtina, kad 
švarūs dantys negenda: rei
kia juos tiktai švariai užlai- 

! kvti, tad jie niekad nepūsią. 
Kitos gi nuomonės reiškė
jai, daug moderniškesni, sa

iko, kad nepakanka vieno 
I dantų valymo, kad reikia 
I žiūrėti ir dietos. Dar dau
giau, jie sako, kad dietos ba 
lansas, kur yra reikiamas 
kiekis fosforo, kalčiaus ir 
tūlų vitaminų — yra svar
besnis faktorius dantų svei
katoj, net negu patsai jų va
lymas.

Šių metų kovo pabaigoj į- 
vyko New Yorko mieste de
batai, kur pirmųjų nuomo
nes gynė New Yorko Uni
versiteto profesorius Dr. 
Thaddeus P. Hyatt, o an
trųjų — John Hopkins U- 
niversiteto profesorius, bio
chemikas, Dr. E. W. McCo
llum. Kiekvienas dar turėjo 
po du padėjėju. Tai vis 
stambūs, intemaeionaliai pa 
siskelbę personalai. Koksai 
gi pamatinis taip jų skirtu
mas!

Pirmieji nurodo, kad dan 
tys pradeda gesti iš lauko, 
o ne iš vidaus; kad jie pra
deda gesti tankiausiai tar
pudantėse, duobukėse (pits) 
ir grabukėse (fissures) be! 
kitose, sunkiai valymui pa- 
siduodančiose vietose; kad 
dantys genda dėl atsiradimo

(lactic acid), kurią padirba 
tam tikros bacilos (bacillus 
acidophilus) ; kad. tos baci
los minta begendančių, tarp- 
dantėse užsilikusiu maistu. 
Reikia tiktai dantis antisep- 
tiškai nuvalyti ir problema 
būsianti išrišta — nebus gen 
dančio užsilikusio maisto, 
nebus baciiti ir nebus rūkš
ties, kuri ištirpina danties 
sienas!

Jeigu taip lengvai ši pro
blema išsiristų, kaip D-ro 
Hyatt šalininkai mums sa
ko, tai tikrai didelė žtffomų 
didžiuma turėtų sveikus da
ntis. Bet taip nėra: didelė 
jų didžiuma turi išgedusius 
dantis. D-ro McCollum šali
ninkai visai teisingai jiems 
sako: mes pripažystame, 
kad burnoje esą minėtos ba
cilos pagamina _ tam tikrą 
rūkštį; mes pripažystame, 
kad dantys pradeda gesti 
tankiausiai tarpudantėse, 
duobukėse ir grabukėse; 
mes pripažystame, kad ne
švarūs dantys greičiau gen
da, negu švarūs. Bet mes 
sakome dar ir va ką: kad 
tos bacilos nesiranda kiek
vienoj burnoj; kad jos per
sodintos į biologiniai sveiką 
bumą ten negyvena, išnyks
ta ; kad tos duobukės ir gra- 
bukės dantyse atsiranda tik
tai todėl, kad to kūdikio 
kraujyje, dar dantims tik 
pradėjus rutuliuotis,’ buvo 
stoka reikiamų mineralinių 
druskų; kad seilės, kurio 
žmogaus kraujas yra dera
mai balansuotas, neitrali- 
zuoja susidariusias burnoje 
rūkštis; kad jokiu būdu nė
ra galima užlaikyti burna 
antiseptiškoje padėty.

Kad seiles būtų gerai ba
lansuotos, kurios galėtų ne

3
S

tiktai neitralizuoti susida
rančias rūkštis, bet naikinti 
ir tas rūkštis darančias ba
cilas — reikia, kad kraujas 
turėtų reikiamą mineralini 
balansą; o kad kraujas būtų 
tokiu, kokio fiziologinė kū
no padėtis reikalauja — rei
kia, kad maistas būtų gerai 
subalansuotas, kad apart 
duonos ir mėsos - jame dar 
būtų pakankamai daržovių, 
vaisių, pieno ir kitokių mi
neralinių bei vitaminų tu
rinčių substituciją.

Miehigano Universiteto 
tyrimai, Toronto Universi
teto tyrimai, Columbijos U- 
niversiteto tyrimai (D-ro 
Boedeckerio vadovybėje) —• 
davė labai įtikinančių duo
menų, kad maistas yra vie
nas svarbiausių (jeigu ne 
svarbiausias) faktorių dan
tų sveikatoj.

Motina, belaukianti kūdi
kio, jeigu tiktai prisižiūri 
savo maistą — suteiks daug 
stipresnius dantis būsimam 
savo kūdikiui, negu ta, ku
rios maistas nėra balansuo
tas.

Paveldėti silpni dantys 
ges daug greičiau*net ir de
ramai jų žiūrint.

D-ras Weston A. Price 
studijavo Alaskos indėnų 
(indijonų) gyvenimą, tyri
nėjo jų maistą, papročius, 
darbą ir t. t. Po ilgo aty- 
daus darbo jisai priėjo se
kamos išvados: dantys tų 
indėnų, kurie gyvena toli 
šiaurėje, kuriuos dar nepa
siekė “civilizuoto” maisto 
vertelga — turi be išimties 
sveikus dantis, nors dantų 
niekad nevalo!

Iš antros gi pusės, tie in
dėnai, kurie gyvena arti 
miestų ir kaimų, kur balti 
miltai, cukrus, kava ir skar-

dinių (kenų) maistas par- 
davojama — turi labai blo
gus dantis, nors juos ir valo. 
Jų dantys greičiau genda 
net negu baltųjų žmonių.

Gamta, leisdama pasaulin 
žmogų, nesiuntė jį su dantų 
šepetuku rankoje ar burno
je. Dantų valymas nėra gam 
tos privalumas. Šepetukas 
gi yra mūšų “civilizacijos” 
išdavas, tos pačios “civiliza
cijos”, kuri mum davė civi
lizuotą sugadintą maistą.

Kokia gi geriausia pamo
ka iš šių dviejų nuomonių? 
Valykime dantis kas rytą- 
vakarą, nes mes negalime 
gyventi naturalį eskimosų 
ar indėnų gyvenimą, negali
me misti jų maistu. Bet, tuo 
patim ruožtu,. Žiūrėkime, 
kad mūsų maiste būtų kuo 
mažiausiai cukraus, baltų 
miltų duonos bei pyrago; 
kad nebūtų jame perdaug 
saldainių ir kitų kenksmifF 
gų substancijų. Jų vietoj 
stenkimės valgyti kuo dau
giausiai vaisių, daržovių, 
pieno (kurių viduriams ji
sai priimtinas), čielo grūdo 
(ne pikliavotos) duonos, va
sarojų ir kitokių mineralų 
bei vitaminų turinčių val
gių. Pasiėmę gerąsias puses 
šių abieju teorijų, jeigu tik
tai mūs dantvs yra iš pri
gimties 
išlaikyti
Žinoma, nereikia užmiršti 
pasitaisyti tuos dantis, ku
rie jau pradeda gesti.
f----------------------------------------

PERKAITIMAS NUO
SAULES

sveiki — galėsime 
juos iki senatvės.

Rašo Dr. S. Biežis, gy
dytojas ir chirurgas, 

Chicago, III.
Saulė yra šaltiniu šilu

mos ir palaikytoja gyvy
bės ant mūsų žemės. Jei
gu, taip kalbant, saulė 
pranyktų, ta visa gyvybė 
veikiai žūtų, užviešpatau
tų amžina naktis ir neiš
pasakyti šalčiai pasireikš
tų. Saulės spindinti šiluma 
neleidžia tokiai katastro
fai įvykti. Tačiau vidurva
sary ji (saulė) tiek mums 
pagamina šilumos, kad ne
mažai netik nesmagumų 
prodaro, kartais net .tulus 
ir į kapus nuvaro.

Perkaitimas, siaučiant 
dideliems karščiams, nėra 
retenybė. Tai žinomas veik 
visiems pasireiš k i m a s. 
Mažo laipsnio perkaitimas 
esti visai nepavojingas ir 
savaimi pereina kad ir 
prie menkos priežiūros, 
gi kraštutiname atsitiki
me padėtis susidaro labai 
rimta ir reikalinga eks
perto pagelbos. Nevisada 
teikiant ir geriausią pagel- 
ba ir prie tinkamiausių a- 
pystovų gaiima gyvybė iš
gelbėti. Štai jau šį metą 
nuo perkaitimo mirė iki 
1500 asmenų. O dar vasa
ra tik įpusėjo. Daugumo
je atsitikimų šitokios mir
tys yra išvengiamos ir ga
lima palyginamai lengvai 
apsisaugoti.

Žymesnio perkai t i m o 
ženklai esti sekami: As
muo jaučia silpnumą, gal
va svaigsta, akyse darosi 
tamsu, širdis skubiai bei

“Motina labai griežta”. 
“Tokia ir mano”.

- “Bet tu darai ką nori”.
“Taip motina ne man griežta

— bet tėvui”. (“Karikaturen”, 
Oslo).

Scena: “Provincijos viešbutis. 
Šeimininkas į keliautoją: “Mums 
labai neduoda ramybės čia žiur
kės, Ar tamsta nežinai geros 
priemonės apsisaugoti?”

Keliautojas: “Gerai, jeigu
tamsta padarysi joms, ką tik pa

silpnai plaka, karštis kyla, 
jėgos apleidžia ir pagalios 
visai susmunka nustoda
mas sąmonės. Šitaip atsi
tikus, reikalinga skubi bei 
tiksli pagelba, nuo ko tie- 
'sioginai priklauso busimos 
pasėkos, t. y., ar tokis as
muo gyvens ar mirs, nes 
padėtis esti labai, labai 
rimta. Šitaip atsitikus štai 
kas reikia daryti: Pir
miausiai ligonis turi būti 
paguldytas vėsioje vieto
je. Prip gaivos ir net ant 
viso kūno reikia dėti le
dus, jei esama didelio kar
ščio. Odą reikia trinti spi
ritu, nes tai gelbsti karštį 
sumažinti ir teikia stimu
liaciją. Jei ligonis sąmo
ningas, reikia jam duoti 
visokių skysčių gerti.

Kuomet gi širdis esti 
silpna Jai būtinai duoti 
stimuluojančių vaistų.

Kuomet aplinkybes lei
džia, tai geriausia toks li
gonis skubiai vežti ligoni
nėn kame reikalinga pa- 
pelba bus užtikrinta. Vie
nok šiaip ar taip daroma, 
be gydytojo apseiti nėra 
saugu.

Ne visi žmonės vienodai 
reaguoja į karštį. Vieni 
gali jo daugiau pakelti, gi 
kiti visai mažai. Juo as
muo senesnis, tuo mažiau 
gali išlaikyti karščio. Y- 
pač tie, kurie turi nesvei
kus inkstus ar širdį, aukš
tą kraujo spaudimą ir su
kietėjimą arterijų, negali 
daug karščio pakelti. Kro- 
niski alkoholikai ypatin
gai pasižymi jautrumu pa- 
šiuo atžvilgiu, šių rūšių 
žmonės turėtų būti ytin 
atsargūs vasaros karšt- 
mety.

Tinkamas apsisaugoji
mas yra ūž vis svarbiau
sia ir neša geriausius vai
sius Valgis turi būti len
gvas ir niekuomet nerei
kia persivalgyti. Mėsos 
naudojimas turi būt su
mažintas, o - daržovių ir

darei tamsta man — pareikalau
si iš ją šilingo už truputį duonos 
ir sūrio — aš užtikrinu tamstą, 
kad jos nebegrįš”. (“Heyurood 
Advertfcer”).

“Kaip tamsta pažinai savo an
trą vyrą?”.

“O, tai buvo nepaprastai ro
mantiška — jis užvažiavo ant 
mano pirmojo vyro savo 80 ark- 
liij jėgų automobilyje — tai bu
vo kaip tik skyrius iš apysakos”, 
(“Lustige Blatter, Berlin).

vaisių nereikia skupauti. 
Juo daugiau vandens var
tojama, tuo geriau, tačiau 
niekados nereikia gerti 
šaltą su ledais, ypač gero
kai įšilus.

Alkoholinių gėrimų turi 
būti vengiama. Drabužius 
geriausia dėvėti plonus ir 
šviesos spalvos, kuri ma
žiau saulės spindulių suge- 

jria, negu tamsi spalva.
Karštame vidudieny ne

reikia būti ilgai saulėje ir 
tai visuomet laikyti už
dengus gaivą. Užtenkamo 
poilsio svarbos negalima 
perdėti, ypač kuriems rei
kia sunkus darbas dirbti 
ir kurie esti šiaip jau silp
nesnės sveikatos. Dažnus 
maudymasis, kuomet dau
gel prakaituojama, paaks- 
tina oda tinkamiau veikti 
ir šiaip jau kraujo cirku
liaciją pastiprina. Pajutus, 
kad saulės šiluma pradeda 
apveikti, pirmiausiai rei
kia pasitraukti kur į vėsią 
vietą ir atsigulus pakan
kamai pailsėti, ko daž
niausia ir užtenka.

Šituos paprastus dalykė
lius, kuriuos gana lengva 
atlikti, reikia kiekvienam 
žinoti ir progai pasitaikius 
jais pasinaudoti. Neretai 
bus galima išvengti netik 
nemalonumų, bet kartais 
rimtų susirgimų ir paga
lios net pačios nelaukia
mos mirties.

“Žinokite, kiekvienas kata
likas, kurs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blogą 
laikraštį ar knygą, ne tik 
nusideda Bažnyčios įsaky
mams ir turi per išpažintį 
nuodėmę pasisakyti, bet ir 
patampa katalikybės reika
lų išdavėjas, didinąs priešų 
jėgas.”—
Panevėžio vysk. Paltarokas.

“Darbininkas” priima 1934 m. 
Lietuvos Paskolos Boną kuponus 
už prenumeratas ir knygas už 
pilną jų*vertę. Nukirpę 1934 m. 
kuponą siųskite

Reikalaukite > 
“Darbininko” Adm.

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

DIDELIS NUPIGINTAS
1 O Lietuvos Vaizdų—Atviru- 
JL^rfčių ir knygele “Mano Pa

tyrimai Didžiojoj Karėj,” 
64 pusi., kapeliono kun. J. 
Jonaičio labai vaizdingai 
parašyta, tik už

IS centų
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MUSŲ VYČIAI
B Savo seime Vyčiai išnešė 
I; daug gražių rezoliucijų ir 
/ pasiketino toliau darbuo
ti tis jaunimo dvasiai palai- 
į kyti. Su darbuotės progra- 
I ma jiems lengva. Nereikia. 
| grabaliotis nuomonių-nuo- 
I monėlių tankumyne. Jų 
t .tikslas pastatytas aiškiai: 
| gyvuoja Tautai ir Bažny- 
i čiai. Galvos čia nereikia 

sukti, tik daboti, kad tuo 
| du jų veiklos punktu būtų 
I išlaikytu. Ne tik pripuola- 
| mai kai kada pasidarbuoti 
| Tautai ir Bažnyčiai, bet 

gyventi tam g r a- 
| žiam tikslui. Vadinasi, 
[ Tauta ir Bažnyčia tai es- 
t minis Vyčių gyvavimo po- 
I stulatas, su kuriuo prasi- 
I lenkus, jų būtybė atpuola, 
| arba, kitais žodžiais, jei 
r Vyčiai negyvuoja Tautai- 

Bažnyčiai, tai jiems visai 
| gyvuoti neapsimoka. Vy- 
| čių vadai tai supranta ir 

visokiais priešseimmiais 
? paraginimais ir agitacijo

se mis stengiasi tą dvasią į- 
! skiepyti eiliniuose nariuo- 
| se. Seimas, žinoma, tas va

dų pastangas palaiko. Lie- 
I ka tik jas gyveniman vyk- 
| dinti.

Ar tai daroma? Mūsų 
k visuomenėj yra visokių 
| nuomonių tame klausime. 
| Vieni sako, kad Vyčiai 

baigia ištautėti. Įrodymas 
— tai jų organo margu- 

| mas. Daugiau ten angliš
kų negu lietuviškų straip- 

| snelių. Net korespondenci-
, jų neįstengia lietuviškai dėkime jiems — šiokiais 

parašyti. Kiti vėl tvirtina, ar kitokiais būdais —at- 
L kad tai vienintelis jiems! lietuvinti ištautėjusį jau- 

kelias, nes tik per angių 1 nimą. K.

kalbą prie mūsų jaunimo 
tegalima prieiti. Dauguma 
čiagimių jaunuolių nemo
ka lietuvių kalbos, o gal ir 
nenori jos mokytis. Čia iš
eina lyg koks galvosūkis: 
jei nerašysi angliškai, mū
sų jaunimas “Vyčio” ne
skaitys, bet jei rašysi an
gliškai, tai jaunimas nie
kad lietuviškai neišmoks. 
Ir taip blogai, ir antraip 
negerai. Taigi ‘ Vyčio” lei
dėjai bando padaryti kom
promisą: rašyt ir angliš
kai ir lietuviškai, ta vilti
mi, kad angliškai skaitąs 
jaunimas gal retkarčiais 
pažingeidnus, kas ten ra
šoma ir lietuvių kalboj, ir 
tuo būdu pamažėliu pri
pras lietuviškai skaityti. 
Tos nuomonės oponentai 
griežtai pasmerkia tokią 
ta’ktiką, sakydami, kad lie
tuvybėje nėra jokių kom
promisų ir kad lietuviškai 
nemokąs yra nelietuvis — 
ir baigta. Kokia čia lietu
vybė be kalbos? Lygiai 
kaip vištiena be vištos.

Bet — kaip ten nebūtų 
— nesmerkime Vyčių va
dų pastangų. Teorija “lie- 

i tuvybė be lietuvių kalbos” 
j — neatsilaiko prieš sveiko 
I proto kritiką. Tačiau pra
ktikoje Vyčių vadams yra 

Į sunkus kelias. Jie mėgina 
■ ir šiaip ir taip. Jei tik jie 
turi prieš akis gryną lie- 

: tuvybės tikslą, tai būdai 
jam atsiekti priklauso jų 
diskrecijai. Patikėkime ge
riems Vyčių norams ir pa-

Lietuvą j jai paruoštus 
spąstus Lietuvos Lenkijos 
taikos sutarties, atvirų 
santykių ir Pabaltijo Są
jungos pavidale. Lenkai 
palyginti, lengvai pasiekę 
susitarimo su Vokietija, 
vėliau su Sovietų Sąjunga 
ir pareiškė nepaprasto 
“draugiška” veikimo Lat
vijoje ir Estijoje, tikėjosi, 
kad jie yra jau visai netoli 
tikslo. Jų žmonės Letuvoje 
ir kitus džiūgaudami tvir
tino visais pašaliais, kad 
“Lietuvos visos kortos e- 
sančios muštos” ir dabar 
turi, esą, būti aišku, kad 
Lietuvai kitokios išeities 
nesą, kaip tik paprašyti 
Lenkijos normalių santy
kių! O normalūs santy
kiai, jų nuomone, ar šiaip 
ar taip juos imsime, vis 
viena ra ne kac kita, kaip 
esamosiom padėties pripa
žinimas, kitaip sakant — 
Vilniaus pavedimas Lenki* 
jai, nors sutarty nebūtų nė 
žodžio apie Vilnių arba bū
tų nieko nereiškiąs saki
nys apie Vilniaus bylos 
laikymą atvira ar neiš
spręsta. Lenkai ypač dide
lių vilčių dėjo ir deda “tre
čiojo reicho” Vokietijai, 
Jie savo agento Rozenber
go pareiškimus laikė per 
tikrą pinigą. Jie tikėjosi, 
kad šiandieniniai “reicho” 
vadai bus tokie besmage- 
niai, kad jie tikrai netru
kus leisis per Nemuną at
siimti Klaipėdos ir žygiuos 
toliau Į Lietuvą ir Pabal
tijo valsty bes “tuščios Ry
tų erdvės” užimti. Leng
vai apsidirbę su Lietuva, 
Latvija ir Estija, “naciai” 
neišvengiamai atsid urs 
veidas į veidą su Sovietų 
Sąjunga ir visas tris saky
tas Pabaltijo valstybes ga
lės pasigrobti tokiu pat 
būdu, kaip Japonija pasi
grobė Mandžiūriją, o to
liau galėsūaikinai arba su
stoti ties Sovietų Sąjungos 
sieną, savo laimėjimams 
sutvirtinti, arba traukti ir 
.per ją į Maskvą, destis, 
kaip leis aplinkybės. Len
kija turėdama draugingu
mo sutarti su Vokietija, 
pasiliktų- neitrali, pelnin
gai parduodama abiem ka-

Marijai
Žiedai, žiedai, gėlės, 
Prie Marijos kojų 
Mūsų mažutėles 
Širdis, še, artojų. 
Mariją sutikom 
Žydinčiom alėjom, 
Marija mes mylim, 
Ten viltį sudėjom. 
Marija mieliausia 
Mūsų Motinėlė, 
Mylėt nepaliausiu 
Vargus iškentėję.
Žiedai, žiedai, gėlės, 
Prie Marijos Sosto, 
Mūsų mažutėles, 
Ji širdis tik glosto.

prekes, kol vokiečiai rastų 
sau kur nors apie Maskvą, 
Volgą ar Uralą tokius pat 
kapus, kokius kadaise ten 
rado Napoleonas. Tuomet 
Lenkija su savo sutaupy
tam jėgom šoktų ant vo
kiečių, “išvaduotų” iš jų 
Pabaltįjį ir jį sau pasilik
tų, užimtų Rytų Prūsus ir 
tiek pačios Vokietijos te
ritorijos, kiek jiems būtų 
reikalinga, kad Lenkijos 
ir jos atimtų iš Vokietijos 
žemių saugumas būtų il
gam būtų užtikrintas. Ry
tuose, Rusijoje, Lenkija 
galėtų, pagaliau, įvykdyti 
savo malonų sapną “išva
duoti Ukrainą iš Moskovi- 
jos nagų” ir susieti ją su 
savim “unijos saitais”. To
kiu būdu Lietuva, Rytų 
Prūsai, Gudija ir Ukraina 
būtų Lenkijos užimtos ir 
“dziadekas” paliktų ją tris 
kartus padidėjusią ir vir
tusią didžiausia Europos 
valstybe, kuri visai netu
rėtų reikalo skaitytis su 
Prancūzija ir Italija, ir ga
lėtų joms diktuoti savo va
lią.

Iš nacių politikų veiki
mo šiemet Londone, Pary
žiuje ir Romoje ir iš jų 
Mandžiūrijos pripažinimo 
“nepriklausoma valstybe” 
matyt, kad jie rimtai bu
vo galvoję apie tokį žygį 
per Nemuną, Pabaltįjį ir 
toliau į “Rytų erdves”, tai 
yra apie žygį, kuris turėjo

I

tiją ir išaukštinti Lenkiją* 
į “pirmutines Europos val
stybes”. Dar prieš Hitlerio 
pasimatymą su Mussolini 
įimtai galima buvo tikėti, 
kad toks žygis įvyks. Bet 
šiandien būvis yra staiga 
visai pasikeitęs. Aštrus A- 
merikos karo skolų išrei- 
kalavimo iš Europos vals
tybių klausimas privertė 
didžiąsias Europos valsty
bes griežtai pareikalauti 
tų skolų iš Vokietijos, o 
Vokietija šiandien mokėti 
negali. Spaudžiant toliau 
Europos valstybės Ameri
kai skolas mokėti, ir šio
sios bus priverstos pas
pausti Vokietiją ir net 
gal panaudoti prieš ją san 
kcijas. Nacių “nusikreipi- 
mas” į Austrijos pusę, ki
tų buvusių Senosios Vo
kietijos valdžioje svetimų 
žemių ir paraginimas visų 
vokiečių kolonijų aktin- 
giau veikti Vokietijos nau
dai, taip pat nedavė jokių 
gerų vaisių. Tokioms ap
linkybėmis Vokietijai ne
tenka nė galvoti bent tuo 
tarpu apie lenkų agento 
Rozenbergo paskelbtą “jo
jimą į Rytus”. Ęumunijos 
ir pekoslovakijos susitai
kymas su Sovietų Sąjunga 
ir jų visų pabrėžimas savo 
draugingumo Bartu ir 
Prancūzijai kiekvieną Vo
kietijos pajudėjimą

bent artimu laiku vykdyti i kviečia mūsų 
savo žygį į Rytus. Tatai, kesnius literatus ir žurna- 
rodos, pradedama supras
ti ir Berlyne. Ten labai į- 
sivyravo pesimistinė nuo
taika. 'Paskutinė šachta 
kalba apie Vokietijos ne
galėjimą mokėti karo sko-1 
lų yra naujas būdas pada
ryti spaudimo Europos 
didvalstybėms, kad jos ar
ba duotų savo sutikimą 
vokiečiams žygiuoti į Ry
tus, arba grąžintų buvu
sias Vokietijos kolonijas 
užjūriuose. Tačiau vargu 
bau ir šis žaismas duos 
pageidaujamų rezultatų. 
Tokiu būdu, taip sumaniai 
sugalvotas, lenkų užsienio 
politikos srityje planas at-

i rodo žlūgsta ir greičiausia 
neprieis iki įvykimo. Tai 
pradedama suprasti Var
šuvoje ir ten šiomis dieno
mis yra labai • pesimistinė 
nuotaika. P. Bekas, užsi
angažavęs tokiais plačiais 
planais “dziadekui”, jau
čiasi nelabai gerai ir vei
kiausiai turės netrukus 
pasitraukti.

Kiek didesnių vilčių šiuo 
metu deda lenkai savo po
litikos veikmei Lietuvoje. 
Dar niekuomet nebuvo pa
stebėtas tokis lenkiškos 
akcijos pagyvinimas Lie
tuvoje, kaip dabar. Tik da
bar lenkai naudojasi skir- įo krašto vietų įvyksta 
tinga taktika, nei 1918— gausūs visuomenės 
1923 metų laikotarpyje, rinkimai,

listus ir ten juos žavėto 
žavi savo gyrimais, jų raš
tų vertimais ir amžino len
kų “draugiškumo” lietu
viams užtikrinę ji m a i s. 
“Susipratimo” ir “vieny
bės” akcija varoma visu 
tempu. O tos akcijos tėra 
vienui vienas tikslas: išai
škinti sau nepriklausomą 
Lietuvą, paieškoti joje 
‘ Achileso kulnų” ii' pasi
ruošti čia įsivyruoti taip, 
kad mums netektų nė gal
voti apie Vilniaus vadavi
mą. Jei nepavyks lenkams 
Lietuvos priversti užsienio 
politikos kryptimi baigti 
Vilniaus bylos jų naudai, 
tai jie tą darys lenkų po
litikos kryptimi Lietuvoje. 
Mes tatai visį privalome 
gerai žinoti. Todėl stiprin
kime toliau pagrindinę 
Vilniaus vadavimo veikmę 
pačioje Lietuvoje ir užsie
nyje.

Žaliakalnis. 
“M. V?*

t

Lenkų Planai Pasitikrinti 
Sau Vilnių

“Mūsų Vilnius” rašo: ‘ platų planą pasitikrinti 
į Mes kalbame ir rašome 
| apie savo veikmę Vilniui 
| vaduoti, bet lenkai, ypač 

į jų vingrusis politikas Be- 
I kas, varo smarkią veikmę 
F to išvadavimo neprileisti 
j ir Vilnių Lenkijai galuti- 
| nai pasitikrinti.

Ta lenkų veikmė šian- 
| dien yra ypatingai sustip

rinta; jai dabar stačiai 
i kreipiama visas dėmesys: 
I Lenkijos užsienio politika 

šiandien vyriausai sukasi 
apie Vilniaus reikalą. Len- 

| kai su savo Beku yra žūt- 
į būt pasiryžę priversti Lie

tuvą baigti Vilniaus bylą 
jiems pageidaujamu būdu. 
Kai kurie paskutinio laiko

. lenkų
i duoda progos manyti, kad 
į lenkai

sau Vilnių. Jų veikmė tam 
reikalui eina dviem .kryp
tim: Lenkijos politikos už
sieny ir lenkų politikos 
Lietuvoje.

Savo užsienio politikos 
kryptimi ienkai sudarė 
draugingumo sutartis su 
Vokietija, Sovietų Sąjun
ga, Latvija ir Estija, suda
rydami apie Lietuvą ne
draugingu, arba bent a- 
buojų, valstybių žiedą, nė 
viena grandis kurio nega
lėtų mums padėti atgauti 
Vilnių. Visaip kiršindami 
vokiečius prieš mus, iš-

veikmės reiškiniai

turi sudarę visą

I
i

Jau daug kas iš jų pramo
ko lietuviškai, tad jie, nau
dodamiesi mūsų kalba, 
smelkiasi į mūsų organi
zacijas, į įtakingesnių as
menų tarpą ir ten “suka” 
viską į sau pageidaujamą 
pusę. Tuo pačiu metu jie 
varo lenkybės propogandą 
tarp mūsų vargingiausių 
gyventojų klodų ir tų tar
pe pastebima nepaprastas 
lenkų kalbos pražydimas. 

Iš Varšuvos į Kauną be 
ta paliovos lekia Mergeliai, 

kryptimi gali padaryti fa- Katelbachai, Stac h o r s- 
talingu Vokietijai, ir tūo kiai, Pristorai ir kiti. Iš

DIDELI SUSIRINKIMAI 
KLAIPĖDOS KRAŠTE

Pradėjus valdyti Marty
no Reizgio Klaipėdos kra- 
što direktorijai, daugelyje

susi- 
įyza metų laikotarpyje, rinkimai, kuriuose svars- 
Tuomet jie mėgino jėga, tomi šiandieniniai Kiaipė- 
atviru pasipriešinimu, ne- dos krašto reikalai. Dau- 
priklausomos Lietu vos gelyje jų Klaipėdos kraš- 
neigimu, griauti Lietuvą to gubernatoriui reiškia- 
ir stumti ją Lenkijai į ko- ma padėka, kad jis atsta- 
serę. Dabar jie prisimeta įg priešvalstybinę Šreibe- 
dideliais mūsų draugais. rio direktoriją ir grąžino 

kraštui ramybę. Beveik vi
suose susimkimuose vi
suomenė pageidauja, kad 
iš tarnybų būtų galima 
atleisti visus svetimšalius 

‘ valdininkus ir tarnautojus 
bei mokytojus, nemokan
čius lietuvių kalbos; per
tvarkyti mokyklas, ta pra
sme, kad būtų pakeistas 
mokymo planas ir mokyk
lų vadovėliai; visame kra- 

j šte sustabdyti veikianti 
atvertinimo įstatymą, sus
tabdyti preškarlnių skolų 
grąžinimą, kad Lietuvos 
pinigai neplauktų į užsie-

riau jančiorn pusėm savo galutinai pražudyti V okie- būdu bendrai neleidžia jai Kauno į Varšuvą kvieste nį.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis.

Švč. Marijos Į
Dangų Ėmimas

Kai Dieviškasis Išganytojas įžengė į Dan
gų, Jis paliko savo Brangiausiąją Motiną čia, 
žemėje, Jai prižadėdamas savo kilniausią ir 
ištikimiausią meilę. Jis paliko Ją, kaipo pa
guodą savo Bažnyčiai, kaip mokytoją evan
gelistams ir apaštalams, kaipo gražiausią 
pavyzdį visiems tikintiesiems, į kurį, kad vi
si galėtų maloniai žvelgti ir kurio pavydalas 
turėtų spindėti kiekvieno gyvenimui. Kai 
Švenč. Panelė Marija savo motiniška meile, 
priklaupusi šalia prakartėlės, maloningai da
bojo savo Mylimiausiąjį Sūnelį, taip pat Ji 
dabojo ir Jos Sužieduotinis prakartę. Jos pa
reiga buvo globoti jaunutę Bažnyčią ir ją 
laikyti, kol bus gana tvirta ir galinga pati 
vaduotis ir bujoti iki pasaulio pabaigai.

Kas gali numanyti, koks džiaugsmas ir 
koks skausmas perpildė Marijos širdį, kai

naudodami jų apjakimą regejo savo Dieviškąjį Sūnų žengiantį į Dan-i 
dėl Klaipėdos ? srities ir grU 0 ja paliekant šioje-tamsioje ir šaltoje !

si tik Dieviškojo Sūnaus. Visi Jos troškimai 
buvo vien į Jį nukreipti, iki pagaliau Jos vi
sas begalinis išsiilgimas paliuosavo visus ry
šius, kurie jungė Jos sielą ir kūną. Švenč. 
Panelė Marija ištikrųjų mirė iš meilės ir be
galinio išsiilgimo dėl savo Dieviškojo Sū
naus. Ji buvo apgaubta tuo begaliniu troški
mu, kad atsiskirti su šiuo gyvenimu ir amži
nai susijungti su Jėzumi Kristumi Dangaus 
Karalystėje.

Nuo kūno atsiskirimo valandą, Marijos 
siela buvo paimta tiesiog į Dangų, kad būti 
šalia Triasmenio Dievo palaiminta ir džiaug
tis amžinąja laime, tai neklaidingas mokini
mas, kurį mus moko Šventasis Katalikų Ti
kėjimas. Tai yra mokinimas, kurį šventoji 
Bažnyčia, per savo mokytojus ir tėvus, per 
savo maldas ir visą pamaldumą ir garbini
mą, tikėjo ir išpažino nuo pat pradžios.

Jėzus Kristus, vos tik tris dienas išbuvęs 
grabe, garbingai kėlėsi, ir po keturias dešimt 
dienų garbingai įžengė į Dangų. Taip pat ir 
Švenč. Panelės . Marijos mirtis panešėjo į 
trumpą miegą. Taigi, Jos mirtį vadina “dor- 
mitio” — miegu, ir pirm negu kūnas galėjo 
sugesti, Dievas jį grąžino į gyvybę ir ėmė į 

i Dangų. To atminimui „ yra švenčiama iškil-
gų, o Ją paliekant šioje-tamsioje;ir šaltoje!’imin^a švente Švenč^ Marijos į Daugų £mi- 

baugindami mus “jojimo į žemėje, kur Jis nebebus matomas? Net po i mo, kurs naturališkai seka iš privilegijos 
Rytus” pavojais per savo i to, pors kūnu Ji gyveno šioje ašarų pakalnė- Nekalto Prasidėjimo ir Įsikūnijimo misteri- 
agentą '“nacių” Rozenber- | je, tačiau, Jos siela gyveno Danguje su savo jos. Nuodėmė niekada nepalytėjo Marijos 
gą, tikėjosi štai įvarys1 Meilinguoju Sūnumi. Jos širdis visada ilgėjo-dėl to buvo teisinga, kad Jos nekalčiausias

kūnas, kuriame Žodis Įsikūnijo,- buvo apsau
gotas grabe nuo sugedimo.

Tai yra mūsų Šventojo Tikėjimo dogma, 
kad Marija likosi laisva nuo pirmpradės nuo
dėmės sutepimo ir dėl to buvo laisva ir nuo 
bausmės, einančios iš nuodėmės.

Katalikų tikėjimo mokinimas dogma
tiškai užtvirtina, kad Švenč. Panelė Marija 
niekada savo sielos nesutepė aktuališka nuo
dėmė ir kad, veikiant Dievo malonei, per vi
są savo gyvenimą Ji buvo apsaugota nuo pa
prasčiausios nuodėmės. Ir iš to visa protin
gai seka, kad Švenč. Panelė Marija, gyven
dama čia, žemėje, šventai gyveno Dievo ma
lonėje ir šventai mirė toje pačioje Dievo ma
lonėje. Taip pat Katalikų Tikėjimo mokini
mas dogmatiškai tvirtina, kad sielos, kurios, 

į po Jėzaus į Dangų įžengimo, jei miršta visai 
i laisvos nuo nuodėmės ir laisvos nuo baus
mės, kuri pareina iš nuodėmės, tuojau įeina 
į Dangaus Karalystę.

I '

Sekant tradiciją, švenč. Panelė Marija gy
veno iki gilios senatvės ir dėl to kartais gal 
sunegalėdavo, bet žmonėse yra maldingas ti
kėjimas, kad Jos kūną iš grabo Dievas pri
kėlė ir ypatinga privilegija garbingai paėmė 
į Dangų pirm visuotinojo numirusiųjų teis
mo. Į tai protinga tikėti, kad švenč. Panelės 
Marijos kūnas, taip skaistus, taip nekaltas, 
ir taip šventas, — kad kūnas, kur Dievui 
davė kūną ir kraują, — negalėtų gesti.

Kaip meili, šventa, kaip garbinga buvo

i -A .



Antradienis, Rugpiūčio 14, 1934.

Žinios Iš Lietuvos
Parskrido Lietuvos Lakūnai

KAUNAS — Liepos 19 tės tikslumu. Lengviau- 
d. jau 17 vai. aerodrome sias kelionės etapas buvo 
stovėjo minia žmonių, o per Baltijos jūrą, sunkiau- 
dar visais keliais — taku 
nuo Aleksoto ir Garliavos 
plentu nepertrauki a m a 
srove ėjo Kaune vasarai 
pasilikę arba dar atostogų 
neiškeliavę kauniečiai.
Prieš 18 vai. atvyksta mi- 

nisteris pirmininkas p. Tū
belis, pp. ministeriai Ton
kūnas, Šilingas, Šniukšta, 
“Eltos” air. Dr. Turaus
kas. Latvijos ir SSSR karo 
attaches, aukšti karinin
kai ir kiti svečiai.

Lygiai 18 vai. toli hori
zonte pasirodė lauktoji 
mūsų lakūnų eskadrilė, 
Padarę keletą ratų padan
gėj, lėktuvai labai gražiai 
nusileido. Grįžusius iš gar
bingos kelionės lakūnus 
su aviacijos virš-ku pulk. 
Gustaičiu pryšaky pasiti
ko min. pirmininlias p. Tū
belis ir pasveikino juos. 
Pulk. Gustaičiui įteikta 
daug gėlių.

Tuoj po to lakūnai, auk- 
ktieji svečiai ir karininkai 
nuvyko į aviacijos kari
ninkų ramovę. Tenai spau
dos atstovams pavyko kad 
ir iš nuvargusių lakūnų 
(patys lakūnai, tiesa, sa
kėsi esą visai nepavargę) 
šį-tą išgirsti.

Eskadrilės vadas aviaci
jos viršininkas pulk. Gus
taitis žadėjo vėliau apie 
kelionę papasakoti pla
čiau, gi dabar papasakojo 
tik bendrus įspūdžius.

Kelionė, sako pulk. Gus
taitis, buvo ypatinga tuo, 
kad skrido tik trys lakū
nai. Vienam tik susirgus 
ar ką, viskas būtų turėję 
eiti perniek. Tačiau viskas 
labai laimingai pasisekė. 
Nebuvo pasiimta net lėk
tuvų atsarginių dalių, bet 
jų nė nereikėjo.

Sutiko visur labai gra
žiai (gražiausiai tačiau 
Lietuvoj, — pridūrė pulk. 
Gustaitis šypsodamasis). 
Maršrute numatytas lai
kas buvo išlaikytas minu-

sias — nuo Kopenhagos i- 
ki Amsterdamo, kada rei
kėjo skristi per miglas ap
klotas jūros kokius 300— 
400 kilometrų. Italijoje 
buvę labai šilta, užtat 
skrendant per Alpius 4 ki
lometrų aukšty “šaltas du
šas” lakūnas tik atgaivi
nęs. '

Šį tą maloniai sutiko pa
pasakoti ir Įeit. Mikėnas. 
Oras visą kelionės laiką 
buvęs labai palankus, tik 
kiek lyno je skrendant iš 
Kopenhagos, paskui iš Bu
karešto į Kijevą ir prie M. 
Karpatų.

Apie Lietuvą visur gerai 
informuojama. Sovietuose 
planiravimo stoties, netoli 
Maskvos, virš-kas, prieš 
mūsų lakūnams atskren
dant net susišaukęs savo 
karius ir perskaitęs jiems 
trumpą Lietuvos istoriją.

Paklaustas, ar nepavar
gęs Įeit. Mikėnas atsakė: 
Kelionė nevargina; pavar
gti tenka tik nusileidus.

Kad mūsų lakūnai visur 
buvo iškilmingai sutikti, 
visi skaitėm laikraščiuos. 
Lakūnai pasakojo, 'kad 
vienoj vietoj (rodos, Vien- 
noj) jie ketinę nutūpti tik 
trumpam laikui, kiek pa-
S

kaktų benzino pasiimti, gi 
atrado didžias jų ir Lietu
vos garbei suruoštas iškil
mes.

Pulk. Gustaitis, kaip sa
kėm, ketino spaudą pla
čiau apie kelionę painfor
muoti. Tikimės galėsią pa
duoti tai ir skaitytojams 
Lakūnai, skrisdami iš Ma
skvos, buvo sustoję Veli- 

kija Lūki.
Maskva VII.20 E. “Tass” 

praneša, kad mūsų lakū
nai iš Maskvbs išskrido į 
Kauną 14 vai. 35 min. Į a- 
erodromą atvyko išlydėti 
lietuvių lakūnų Sovietų a- 
ro karo jėgų viršininkas 
Alksnis, karo ir civilinių į- 
staigų, užsienių reikalų 
komisarijato, spaudos, ci
vilinės aviacijos atstovai 
ir Lietuvos atstovybės 
personalas su charge d‘af- 
faires Rabinavičium prie
šakyje. Padarę ratą aplink 
Maskvos aerodromą, susi
rikiavę trikampiu, su pul? 
kininko Gustaičio valdo
mu lėktuvu priešakyje, 
mūsų lėktuvai nuskrido 
Vėlikija Lūki linkme, kur 
pasiėmė benzino.

“R.”

VOKIEČIAI IR LENKAI 
PRIEŠINGI BALTIJOS 
VALSTYBIŲ SĄJUNGOS 

ĮKŪRIMUI

Kai dėl Lietuvos šių me
tų balandžio 25 d. pagar
sėjusio memorandumo, į- 
teikto Latvijai ir Estijai, 
buvo pradėta tartis šių

MALDAKNYGES
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA
‘MALDŲ RINKINĖLIS"

Kainos: - '
Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) 
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75)
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1-25)

Imant didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidą.
Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir

mos Komunijos ir kitoms iškilmėms.
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

“DARBININKAS”
366 Broadvay, — So. Boston, Maut

» -im-------------

r VAKARŲ FRONTE NIEKO NAUJO
Parašė E. M. REMARK, garsus rašytojas

Sulietuvino J. Kalnėnas
knyga yra išversta į daugelį kalbų ir labai trumpu laiku 

jos išparduota šimtais tūkstančių egzempliorių.... čia, kaip 
kaleidoskope eina DIDŽIOJO KARO vaizdai.

Kaina 50 centų su persiuntimu.
Pinigines perlaidas (Money Order) siųskit:

“DARBININKAS”
366 W. Broadvvay — So. Boston, Mass.

valstybių atstovų kai jos sudarys savo są- 
tą bendrą kovos

0-

trijų \ _
tam tikroje konferencijo
je buvusioje Kaune liepos 
7—9 d., tai vokiečiai ir 
lenkai pradėjo viešai rėk
ti ir daryti žygių, kad visi 
pasitarimai nueitų niekais 
ir kad nebūtų sudaryta 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos valstybių sąjunga. Mat 
jie gerai žino, kad tokia 
sąjunga būtų galingas vi
soms trims Baltijos vals
tybėms ramstis, jų kovoje 
dėl nepriklausomybės.

Tuo tarpu, tiek lenkai, 
tiek vokiečiai yra. suinte- 
resuoŲ Baltijos valstybių 
likimu. Dideli lenkų apeti
tai Lietuvos atžvilgiu jau 
labai seniai visiems gerai 
žinomi. Nėra istorijoje la
po, kuriame būtų nepažy
mėta lenkų daromos Lie
tuvai skriaudos. Lygiai ir 
vokiečiai, už vokiečių vei*- 
žimąsį į rytus. Jų nuolati
nės demonstracijos Lietu
vos pasienyje, spaudos 
šmeižtai ir kitos priemo
nės tą agitaciją padarė la
bai gyvą. Niekas neabejo
ja, kad pradėję veržtis į 
rytus, vokiečiai savo pir
ma auka rastų Lietuvą, 
kuri dabar stovi skersai 
kelio grobuoniškiems vo
kiečių tikslams. Eidama 
toliau, Vokietija užimtų 
ne tik Lietuvą, bet ir Lat
viją ir Estiją.

Taigi atkakli ir energin
ga Lietuvos kova su vokie
čių imperializmu jau visiš
kai blaiviai suprantama 
tiek Latvijoje tiek Estijo
je. Šios trys valstybės vi
sos skyrnim yra mažos ir 
nė viena negalėtų atsispir
ti prieš didesnių savo kai
mynų užgaidas. Kas kita,

jungą 
frontą, — kuris nemažai 
svers ir tarptautinėje poli
tikoje.

Visa tai suprasdami vo
kiečiai ir lenkai visokio
mis priemonėmis Pabalti
jo valstybėms dabar ir 
trukdo savo tikslų siekti.

Tačiau šios sąjungos bū
tinumą paremia Europos 
valstybės, kaip Anglija, 
Prancūzija, Italija, Sovie
tų Rusija ir kitos. Jų vals
tybės vadų viešuose parei
škimuose visur sakoma, 

j kad tokia Pabaltijo vals
tybių sąjunga yra reika
linga. Ji užkerta kelią vi
siems vokiečių grobuoniš
kiems tikslams. Vokietija 
net stebisi, kad Anglija ir 

* Prancūzija remia Lietuvos 
memorandumą, šio memo- 

į randumo aiški rėmėja da- 
1 bartiniu laiku yra Lietu
vos gera sąjungininkė So 
vietų Rusija. Lenkai lat
vius ir estus gązdina, kad, 
girdi, sovietų Rusija yra 
toms valstybėms pavojin
ga ir kad Lietuvos noras 
sudaryti Pibaltijos vals
tybių sąjungą, esąs nenuo
širdus. Taip viešai sakyda
vai lenkai, savaime aišku, 
kokius turi tikslus. Tačiau 
nė Latvija, nė Estija tokių 
vokiečių ar lenkų gązdini- 
mų nepabūgsta ir ryžtasi 
stoti su Lietuva į bendrą 
darbą už šalių nepriklau
somybės aosaugojimą.

Tsb.

i

LIETUVOJE TAUPU
MAS PLEČIASI _

Jau kuris laikas, kai e- 
konominės organizacijos

mūsų Išganytojo Nekalčiausios Motinos mir- sostą, augščiausiąjį Danguje, artimiausiąjį trokštame Švenč. Panelę Mariją sekti į Dan
tis! Tai buvo palaimintas atsiskirimas iš šios Jos Dieviškojo Sūnaus Sosto! “Buvo taip gU ėmimo garbėje, mes turime čia, žemėje, 

i__, ________ ,_____ - paktas sostas Karaliaus Motinai, kuri
'atsisėdo po Jo dešinei” (3 Kar. H, 19). Štai, 
; Ji, kurią Triasmenis Dievas apvainikavo ne
paprasto grožumo žemčiūgais! Ir “Danguje 
pasirodė didelis ženklas: Saule apsiausta 
Moteriškė, mėnulis po Jos kojomis, ir net 
ant Jos galvos dvylikos žvaigždžių vaini
kas” (Apr. XII, 1). A, kokia neapsakoma 
garbė, iškilmingumas, pažiba ir džiaugsmas 
užviešpatavo visus Dangaus sostus, kai Ma- 

■ rija Pats Dievas apvainikavo Dangaus ir že- 
I mės Karaliene, kad Ją sveikino ir Jai giedo
jo Dangaus angelai ir šventieji!
Marijos Nuolankumas, Nekaltybė ir Meilė.

Spręskime, kas Švenč. Panelę Mariją iškė- 
1 lė į tokią majestotingą garbę, kurios atmini
mui šiandien švenčiame Švenč. Panelės Mari
jos į Dangų Ėmimo šventę. Tai buvo 1) los 
maloniausias nuolankumas. Ji buvo išaukš
tinta viršum visų. Žinome, kad kas žemėje 
nuolankiausiai nusižemina, toks Danguje 
garbingiausiai yra išaukštintas. Tai buvo 2) 
Jos sielos ir kūno, proto ir širdies tobuliau
sia nekaltybė, taip pat tobuliausia nekalty
bė.nuo mažiausio nuodėmės sutepimo. Tai 
buvo 3) Jos didžiausia meilė Dievui, nes die
viškojo džiaugsmo laipsnis Dievo garbėje y- 

.ra visada suderinama su Dievo meile šiame 
mirtingame gyvenime. Tat, jei vieną dieną

ašarų pakalnės į Dangaus amžinąją laimę, į 
karštai trokštamą, amžinąjį, neatskiriamą 
vienybę su Jėzumi, Jos Dieviškuoju Sūnumi, 
sėdinčiu Dangiškojo Tėvo dešinėje.

Į Dangų Ėmimo Garbingumas
Švenč. Panelė Marija priėmė Jėzų, kai Jis 

atėjo Į šį pasaulį, ir buvo Jėzus, kurs Mariją 
priėmė į Dangų. Taigi, šioje garbingoje šven
tėje, bent dvasioje apmąstykime Švenč. Pa
nelės Marijos, mūsų Dievo ir Išganytojo, Jė-; 
zaus Kristaus, Motinos, garbingąjį ėmimą į į 
Jos Meilingiausiojo Sūnaus amžinąją kara
lystę. Su kokiu dideliu dangiškųjų chorų 
džiaugsmu, kokiomis kilniomis dangiškomis 
giesmėmis, Ji buvo angelų Jegijonų lydėta į 
majestotingą Dievo sostą! “Visa tu graži, 
mano prietele, ir dėmės nėra tavyje”, Jai I 
giedojo dangiški chorai. “Ateik’ nuo Libano, 
mano Sužiedotine, ateik nuo Libano; ateik, 
tu būsi apvainikuota” (Giesm. IV, 7—8).

Štai, kaip visi Dangaus gyventojai išeina | 
Ją pasitikti! Štai, su kokia beribe meile Ją . 
patinka Jos Dieviškasis Sūnus ir Ją persta
ta savo Amžinajam Tėvui! štai, koks džiaug
smas Jos vienybės su Amžipąja Dvasia, ku-4 
rios Ji yra Nekalčiausia Sužiedotine! Temyk, 
kaip Ji yra pasodinta viršum visų angelų ir 
šventųjų, viršum visų cherubimų Ir serafi
mų, kaip Ji yra sodinama į garbingiausiąjį

sekti Jos nuolankumų, Jos nekaltybę, ir Jos 
meilę Dievui.

A, mūsų širdys tenudžiunga, kad Dievo 
Motina tapo į Dangų paimta! Dėl to iškil
mingai švęskime Jos išaukštinimą, Jos am
žinąją neatskiriamą susivienijimą su Jos 
Dieviškuoju Sūnumi? Be to, būdamą Dievo 
Motina, Ji taip pat yra ir mūsų meilingoji ir 
tikroji Motina! Mes esame Jos vaikai, ku
riuos Ji pagimdė skausme! Ir kas gi būtų 
daugiau paguodžiančio ir meilingesnio Jos 
vaikams, kaip matyti mūsų Motinos dangiš
kąją garbę, kuri Jai yra duota? Tačiau, Ma
rija, mes, Tavo vaikai, vis dar dejuojame ir 
verkiame šioje ašarų pakalnėje, esame ap
krauti savo vargais ir smūgiais, taip pat e- 
same didelių pavojų nelaimėse, vis dar kovo
jame su pragaro žabangomis, kurios tyko 
išplėsti iŠ mūsų išganymą. Taigi, mūsų gy
venime į mus atkreipk Tavo garbės spindan- 
tį žvaigždėtą vainiką, o garbingai vainikuo- 
ta mūsų Motina ir Karalienė, ir atkreipk į 

| mus gailestingas savo akis, o po šio gyveni
mo ištrėmimo, malonėk mums parodyti Jė
zų, palaimintą Tayo įščios vaisių! Malonėk 

1 taip padaryti! Išgelbėk mus ir išganyk! O 
meilinga, o maloninga, o saldžiausia Pana 
Marija! Dangaus ir žemės Karalienė! Dievo 
ir mūsų meilingiausioji Motina! Tau garbė 

1 ir viešpatavimas per visus amžius! .

rL
tarp Lietuvos gyventojų 
varo smarkią propagandą 
taupumui plėsti. Lietuvos 
yra įsisteigusi net tam ti
kra draugija, kurios tiks
las ugdyti Lietuvos gyven
tojų tarpe taupumą. Tuo 
reikalu susirūpino ir Lie
tuvos valstybinės taupo
mosios kasos. Ankščiau 
kiekvienas Lietuvos gy
ventojas šiose kasose galė
davo pradėti taupyti nuo 
1 lito. Dabargi taupomo
sios kasos išleido tam tik
rus ženklelius, pradedant 
nuo 10 centų, kuriuos bus 
galima kiekvienam Lietu
vos gyventojui paštų įstai
gose bei bankose pirkti ir 
klijuoti tam tikroje kny
gutėje.

Lietuvos mokyklos mok* 
sleiviai taip pat skatinami 
daugiau taupyti. Šiuo me
tu prie visų Lietuvos ban
ko skyrių ir didesnių paš
tų įstaigų veikia tokios 
kasos ir renka indėlius. 
Jos turi didelį pasisekimą 
todėl, kad paprastu ir pa
togiu būdu atlieka pinigi
nes operacijas. Taip pat 
jomis gyventojai pasitiki, 
už įdėtus indėlius valsty
bės taupomosiose kasose 
atsako Lietuvos valstybės 
iždas.

Nuolatinis indėlių didė
jimas parodo didelį visuo
menės susidomėjimą šio
mis kasomis. Pavyzdžiui: 
1930 metų saušio 1 dieną 
taupomosios kasos turėjo 
tik 2,07 milijonus litų in
dėlių, o jau šių metų liepos 
1 dieną toki indėliai siekė 
apie 40 milijonų litų.

| yra tik dvi mokyklos. Nie- 
: ko ligi šiol čia neturima 
i žmonėms, kurie galėtų tin- 
! karnai pasiruošti vadovau- 
: ti Lietuvos prekybai ir 
' pramonei. Pirkliai, kredito 
įstaigų darbuotojai, drau
dimo darbuotojai ir kiti 
lig šiol daugumoje buvo 
savamoksliai išprusę tik 
darbą praktiškai bedirb
dami, arba svetimšaliai, 
tyčia šiose vietose laiko
mi.

Tokia būklė yra nenor
mali. Iškilo sumanymas 
steigti aukštąją prekybos 
mokyklą — prekybos ins
titutą, kuriame tų specia- 

. listų Lietuva pati galėtų 
pasiruošti. Sumanymas ra 

j do pritarimą. Neseniai įsi
steigė prekybos institutui 
laikyti draugija, kurios į- 
statai šiomis dienomis bu
vo patvirtinti.

Institutas bus atidary
tas šių metų rugsėjo 15 d. 
Jis bus finansų ministerio 
žinioje ir turės aukštosios 
mokyklos teises. Studen
tais bus priimami asme
nys, kurie yra baigę gim
naziją. Mokslas institute 
tęsis trejus metus. Insti
tute bus paruošiami žmo
nės, aptarnauti Lietuvos 
jūrų prekybai, ekspedici- 

I joms, kontoroms, įvai
rioms pramonės šakoms, 
draudimui ir t. t. Be teo
rijos, institute bus daug 
kreipiama dėmesio ir į 
praktiką. Kasmet studen
tai privalės dirbti kurioje 
nors prekybos ai- pramo
nės įmonėje.

Prie šio instituto mano
ma atidaryti Įvairių įstai
gų tarnautojams ir darbi
ninkams kursus, kurių tik
slas — suteikti žmonėms 
teoretiškų ir praktiškų ži- 
nių iš tų sričių, kuriose jie 
dirba.

Naujasis prekybos ins
titutas bus įsteigtas Klai
pėdoje. Jo rektorium yra 
paskirtas buvęs Lietuvos 
ministeris pirminin kas, 
žymus pramoninkas Klai
pėdoje inž. Ernestas Gal
vanauskas.

Tsb,
SKLEISKITE ŠVIESĄ 

Perskaitę ‘ * Darbininką ’ ’ nenu- 
meskite, bet dvokite kitiems pa
skaityti. tokiu būdu supažin-

AUDRA SU LEDAIS 
LINKUVOS VALSČIUJE

Liepos m. 9 d. apie 15 v. 
Linkuvos. valsčiaus ribose 
siautė audra su ledais, ku
ri sunaikino dalį — apie 
75 proc. —Dvariukų, Lum- 
belių, Titonių ir Plunkiu 
kaimų pasėlių.

PREKYBA LIETUVOJE

Prieš Didįjį karą preky
ba Lietuvoje savo rankose 
daugiausiai turėjo svetim
taučiai. Lietuvis lyg ir gė
dinosi užsiimti prekyba. 
Jis težinojo tik žemės dir- 
bihą. Dabar jau laikai kei
čiasi. Lietuviai suprato, 
kad prekyba yra svarbi 
uždarbio šaka ir todėl ją 
apleisti negalima. Prieš 
dviejus metus Lietuvoje 
susiorganizavo lietu vių 
prekybininkų, pramoninkų 
ir amatininkų sąjunga. Ši 
sąjunga į savo rankas pa
ėmė iniciatyvą prekybos 
bei pramonės kėlimą lietu
vių tarpe. Jos skatinami, 
lietuviai pradėjo vis dau
giau užsiimti prekyba, 
pramone ir amatais.

Žinoma, toks lietuvių 
verslovininkų judėjimas 
pradėjo nepatikti kitatau
čiams. Jie šiame judėjime 
įžiūrėjo neva prieš save 
nukreiptą srovę. Ištikrųjų 
tai nieko ypatingo nėra.

Prekybos kėlimo reikalu
taip pat susirūpino ir Lie-1 
tuvos valdžia. Žinome, kad 
žemės ūkio specialistams 
paruošti, Lietuvoje yra vi
sa eilė žemesniųjų ir aukš
tesniųjų žemės ūkio moky
klų. Paruošti smulkiems 

•prekybininkams Lietuvoje*

disite kitos su “Darbininku” ir 
L. D. S. ir atremsite mūsą Idė
jos priešu propagandą.

PILNŲJŲ BLAIVININKU 
‘ KUOPOMS

I

visoms 
kad šį 

metinis

Šiuomi pranešu 
kuopų valdyboms, 
metą Blaivininkų 
Seimas įvyks rugpiučio 26
d., Cambridge, Mass. Todėl 
būtų labai, gražu, kad visų 
kuopų valdybos Centrui pa
siskubintų prisiųsti savos 
kuopų raportus, tai yra: na
rių skaitlinę —- naujų narių 
ir senų ir kiek viso. Prie to 
malonėsite prisiųsti po 25 
centus nuo nario, kaipo me
tinę duoklę.

Nelaukite paskutinių die
nų, siųskite dabar. Čekius 
arba Money Order išrašyki
te sekančiai:t

Anna Sidabras ir siųski
te V. J. Blavackas 7 Mott 
St., Worcester, Mass.

V. J. Blavackat 
P. B. S. Sekretorius.
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Canohie Lake
bus vienas <

Bažnyčioje. Baigęs klasi-nemažiau pusė tūkstančo.
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LAWRENCE, MASS.

Z

bus

rengiasi prie 
vasarinės mo-

Mokytoia Adelė Piniute, 
gavo darbą mokytojauti 
vaikučius netoli Plymouth, 
N. H.

MONTELLO, MASS.

su

rimt, kad sunkūs laikai J Jodeikiuose, Lietuvo-
bus vienas iš pasekmin- Je» birželio 5,1894, ir krik- 
giausių, ir pelno tikimės štytas Romos Katalikų

PRANEŠIMAS

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaitytoju paramos.

Visi garsinkite “Darbininke”.

Net kviečia savo pažįsta- kos mokslus, jis^ įstojo į 
mus iš kitų kolonijų atva
žiuoti.

DARBININKAS
Išvažiavirno komisija tf- 

krina, kad jie pripildys 3 
ar daugiau bus’us Law- 
rencan važiuoti. Pasimaty
sime.

Antradienis. Engpiūčio 14, 1934.

Nepaprasta Švente Da
riaus ir Girėno Garbei

Skizmatikas Z. K. Vipartas
*

Rugp. 5 d. Chicagoj (ta
me pačiam aerodrome, kur 
Dariaus ir Girėno rengė 
aviacijos šventę) įvyko 
nepaprastos iškilmės, ku
riomis pagerbti mūsų At
lanto nugalėtojai. Daugy
bės tūkstančių žiūrovų a- 
kivaizdoj padangėj nardė 
įvairūs lėktuvai su kelei
viais. Kas valandą iš auk
štai lekiančio lėktuvo iš
šokdavo kuris nors iš mū
sų tautiečių; tokį drąsų 
žygį (pirmą kartą gyveni
me) Dariaus ir Girėno pa
garbai įvykdė Am. Liet. 
Aerokliubo nariai: A. Ur
bonaitė, S. Balčiūnaitė, O. 
Mejerytė, M. Motiekaitytė, 

* J. Urbonas ir J. Vaišvilas.
Visi gražiai ir laimingai 
nusileido, tik Urbonas iš
narino pėdoš sąnarius (ke
lis mėnesius šlubuos), o 
Vaišvilas gerokai nugąsdi
no minią, nes, tik apie 200 
pėdų nukritęs iš lėktuvo ir 
vartaliodamasis ore, iš- 
skleido parašiutą (išdykęs 
padauža I). LITUANIKĄ 
skridimui parengęs inž. 
M. Laird ’as dviem atvejais 
rodė drąsius, gražius ir 
pavojingus triukus; tai 
buvo be galo gražus figū
rinis skraidimas. Žmonės 
sakė, kad tokių dalykų 
dar nematė ir labai gėrė
josi, nors ir buvo Vaišvi
los nugąsdinti. Iš tikro, 
tai buvo nepaprastas teat
ras padangėj.

Komp. A. Pociaus veda
mas choras iš 1000 daini
ninkų sugiedojo Lietuvos 
ir Amerikos himnus ir su
dainavo gražias liet, dai
nas. Kai kurias dainas su 
milžinišku choru traukė 
ir visa minia. Tai buvo la
bai įspūdinga. Aviacijos 
programos protarp i a i s 
gražias kalbas apie Darių 
ir Girėną, jų skridimo rei
kšmę, jiems statomo pa- 
ininklo reikalą ir tos šven
tės didingumą pasakė: 
kun. prof. Vaitkevičius, 
kun. Albavičius, kun. Paš- 
kauskas, L. šimutis, inž. 
feimokaitis. dr. Poška, inž. 
Žvirblis ir kap. P. Jurgė
la. Pastarasis, kalbėdamas 
apie Dariaus - Girėno skri
dimą, išsiėmė iš kišenės ir 
rodė miniai LITUANIKOS 
sparno aptraukalo gabalą, 
kurį lakūnų giminėms at
siuntė Soldino m. majoras. 
Tas liūdnas tragedijos liu
dytojas (raudonas skar
malas) ir patriotiškos kal
bos visiems padarė didelio 
įspūdžio. Visi pasigedo 

| LITUANIKOS, kurią gy
lė vai priminė keleivius ve

žiojusi raudonoji BELAN- 
CA. Šia LITUANIKOS se
sute ir kitais mažesniais 
lėktuvais skraidė 150 žmo- 

| nių (įskaitant vaikus).
Ritosi kelios ristikų po

ros. Aerodrome nebuvo 
galima kitų sporto rugty- 
nių surengti. Kap. Dariaus 
sesers K. Stulpinienės bu- 
fietai davė gražaus pelno.

Chicagos didmiesčio ma- 
į j oro vardu lietuvių- minią 
» s* - no R. Sweitzer ir 
į k ? i aukšti valdininkai ir

politikai; jie žadėjo atsių
sti savo čekius paminklo 
fondui. Tai gražus reiški
nys.

Milžiniškoje šventėje da
lyvavo ne vien čikagiečiai 
lietuviai; buvo atstovų iš 
kitų miestų ir net Michi- 
gano, New Yorko, Connec
ticut, Pennsilvanijos ir kt. 
valstybių. Visi stebėjosi ir 
gėrėjosi gražiu teatru pa
dangėj, milžiniško choro 
ir minios dainavimu, kal
bomis, tvarka. Daugelis 
pavydėjo Chicagai drąsių 
ir gražių lietuvaičių, ku
rios tiesiog sužavėjo mi
nią, kurioj buvo net ir ki
tataučių.

Nors įžanga (25c. tik 
suaugusiems) ir bufietas 
stiprino žemomis kaino
mis, pajamų iš viso gauta 
apie $1100. Parašiutų ir 
lėktuvų samdymas, ap- 
drauda, aerodromas, spau
stuvės ir kt. išlaidos — a- 
pie 520 dol. Tad pelno Da
riaus - Girėno paminklo 
fondui liks apie $600.

Šią milžinišką šventę 
rengė Dariaus - Girėno pa
minklo statymo komitetas 
ir Chicagos liet, organiza
cijų bei visuomenės išrink
tasis Lietuvių Dienos ko
mitetas.

Ši šventė su įdomia 
aviacijos ir dainų progra
ma ilgam liks neužmiršta
ma visiems, kurie buvo to 
didelio ir reikšmingo įvy
kio liudytojai. Ta diena 
parodė didelę lietuvių jė
gą, vienybę ir susiorgani- 
žavimą. P. J.

Iš LDS. 2-OS KUOPOS 
VEIKIMO

Antradienį, rugpiūčio 7 
d., įvyko LDS. 2 kuopos 
svarbus susirinkimas. Da
lyvavo gana daug narių. 
Plačiausiai buvo kalbama 
apie išplatinimą laikraščio 
“Darbininko”, kuris yra 
visų mylimas.

Antras svarbus klausi
mas buvo tai, kaip kuo- 
daugiausiai nuvežti žmo
nių į LDS. Naujosios An
glijos Apskričio išvažiavi
mą, rugpiūčio 26 d., Palan- 
gon, Lawrence, Mass.

Išrinkta komisija nu
samdyti bus’us ir suorga
nizuoti ekskursantus. Į ko
misiją įėjo smarkūs dar
buotojai, būtent: Jonas 
Jeskelevičius, Karolius Pi- 
gaga ir M. Kamandulis.

Iš visų svarbių klausimų 
svarbiausias buvo tai LDS 
Seimas, kuris įvyks mūsų 
kolonijoje, rugsėjo 24 ir 
25 dd. Visi buvo labai už- 
interesuoti seimo rengimo 
klausimu ir plačiai išsikal
bėję išrinko Sėimo rengi
mo komisiją: Leonardas 
Kumpa, B. Bartkevičus ir 
T. Kubilius.

Montelliečiai smarkiai 
rengiasi svečius delegatus 
nuoširdžiai priimti ir pa
vaišinti. Kviečia visas 
kuopas siųsti kuodaugiau- 
siai atstovų.

IŠLEISTUVES
Merginų Sodaiicija,, rug

piūčio 8 d., po savo pamal
dų, vakare, turėjo nepa
prastą pramogą. Izabelė 
Zolubaitė, jausdama pa
šaukimą į vienuolių luo
mą, apleidžia Lawrence 
rūgs. 7 d. Važiuoja į Pran- 
ciškiečių vienuolyną, Pitt
sburgh Pa. Užtat Sodalic- 
tės ir surengė jei išleistu
vių vakarą. Susirinko gra
žus pulkelis mergaičių, ga
na daug moterėlių, tik iš 
vyriškių kažin kodėl buvo 
mažai.

Zolobaitė nuo pat savo 
kūdikystės priklausė prie 
choro. Dievas jei davė gra
žių balselį ir ji jį naudojo. 
Parapijoje merginų tarpe 
buvo viena uoliausių dar
buotojų. Nieks tiek tikie- 
tų neparduodavo kiek’ ji. 
Vedė maldingą gyvenimą. 
Užtat gerasis Dievas pa
šaukė ją savo tarnybon. 
Jos draugėms Sodalietėms 
nelengva skirtis. Tą parei
škė vakaro vedėja, vice- 
prefektė O. Jerackaitė, sa
kydama, kad liūdime, ma
tydama apleidžiant mus, 
bet kartu ir džiaugiamės, 
matydami savo narę išsi
rinkusią geresnę dalį. At
minčiai Sodaliečių vardu 
O. Jerackaitė įteikė jei 
gražią dovaną. ,

Kalbėjo dar šie asme
nys: p-lės M. Zolubaitė, S. 
Rimaitė, A’. Piniutė, C. Ar
minaitė, O. Akstinaitė, p- 
nia L’. Venčienė ir mūsų 
kleb. kun. P. M. Juras, ku
ris apibudino vienuolyno 
gyvenimą ir linkėjo pane
lei Zolubaitei tiek vieno 
dalyko, būtent: likt šven
tąja.

Po kalbų visos užkan
džiavo, žaidė, linksminosi 
iki vėlybam vakarui.

Iš _ tolimesnių kolonijų 
atsilankė slaugė p-lė Ane
lė Volungevičiutė; kuri da
bar dirba Šv. Juozapo li
goninėje, Lowell, Mass.

Rugp. 8 d. įvyko vasari- 
nes mokyklos mokinių iš- 
važiavimas su savo moky
tojais: A. Piniute ir J. Pa- 
dvaiskas, 
Parke.

Mokiniai 
užbaigimo 
kyklos. Programas įvyks 
rugp. 19 d., 6:30 vai. va
kare.

___________ & 
mas “kuu.” A. K. Mika
lauskas buvo taip pat ski- 
zmatikas (atskalūnas).”

Tai tokias žinias paduo
da anglų katalikų savait
raštis “The Register” — 
(Peoria Edition), kad an
gliškai kalbančius katali
kus perspėti nuo suvedžio-

Westville, iii. — Vieti- was born at Jodeika, Lith- 
huania, June 5, 1894, and 
was baptized in the Ro
man Catholic Church. Af- 
ter finishing his classics 
he joined the Capuchins 
at Bassano, Province of 
Venice, Italy, 1920. From 
Bassano, where he fini- 
shed the noviciate, he was 
sent to the convent at Tie- 
na, where he spent two 
years in the study of phi- 
losophy and theology. He 
obtained dispens a t i o n 
from the simple vows he 
had taken.

“Then he went to South 
America, where he met 
Archbishop Nicholas 
(Greek Orthodox), titular 
of San Franciseo, Califor- 
nia. The schizmatic Archi- 
bishop was in need of pri- 
ests and persuaded Mr. Vi- 
partas that he knew en- 
ough to be ordained in the 
Greek Orthodox religion. 
He was ordained by the 
Greek orthodox Archibi- 
shop at Positos, Montevi- 
deo, January 8, 1928. In 
June, 1928, he came to Pit
tsburgh, where he worked 
under Bishop Hodur, schi- 
smatic Slav Bishop, who 
lives at Scranton, Pennsyl- 
vania. Since October, 1933, 
“Father” Vipartas has 
been in ch’arge of the schi- 
smatic Lithuanian parish 
at Westville.

“The secretary of the 
Society of Lithuanian Ro
man Catholic Priests in 
the Diocese of Pittsburgh 
has sent out a waming a- 
gainst “Father’ ’Vipartas. 
He writes that “he was a- 
rrested and had to flee 
from Pittsburgh.” The 
“Rev.” Mr. A. K. Mikalau
skas mentioned in the U- 
nited Press notice was al
so a schismatic.”

Lietuvių kalboje 
maždaug šiaip:

“ ‘Kun.’ p. Vipartas nėra 
Romos Katalikų Bažny
čios kunigas, nei ‘šv. Kry
žiaus Lietuvių bažnyčia’, 
Westvillėj, nėra Romos 
Katalikų parapija. ‘Kun.’ 
Vipartas yra skizmatikas 
(atskalūnas) ir toki pat 
yra toji parapija, kurią jis 
valdo.

“Zigmuntas K. Vipartas,

nių nezaležninkų bimbizų 
skizmatikas kunigužis Zy- 
gmas K. Vipartas neseniai 
pagarsino anglų spaudoje, 
būk gavęs jo gyvybei grą- 
sinančių laiškų, dėl kurių 
federalė valdžia pradėjo 
dabar tirti, kas juos rašė 
ir kuriam tikslui. Be to, 
anglų spaudoje buvo mi
nėtas ir dabartinio kuni- 
gužio pirm Lakūnas A. K 
Mikalauskas, kurs pasiko
rė praėjusių metu rugpiū
čio mėnesį.

Ta proga anglų katalikų 
savaitraštis “The Regis
ter” — (Peoria Edition), 
Vol. X, No. 28, daro pasta
bas, žymėdamas: “The 
“Rev.” Mr. Vipartas iš not 
a priest of the Roman Ca
tholic Church, nor is “Ho 
ly Cross Lithuanian 
Church” of Westville a 
Roman Catholic parish. 
“Father” Vipartas is a 
schismatic and so is the 
congregation he has char- 
ge of. •

“Sigmund K. Vipartas

Nelaimė
Bostonietis ponas Gaiga

las, atvažiavęs pas savo 
“friendą” poną Laučių ‘pa
viešėti’, sumanė 4 vai. ry
te važiuoti pas tūlą kai
myną į Haverhiilį. Kelyje 
tarp Lawrence ir Haver- 
hill susitiko su New Yor- 
kiečio mašina. Abu gero
kai nukentėjo: ponas Gai
galas tapo sukrėstas — 
ponas Laučius skundžiasi 
“smakrą skauda”. Nežine 
ar tik neišbarstė dantų. 
Bet vis tiek, vargiai žino
tų, kurioje vietoje bus pa
mėtės.

Pašalpa Vargšams
Penktadieny, rugp. 10 d., 

po pietų, mūsų Klebonas 
Kun. P. M. Juras buvo ‘bu- 
sy’, dalindamas klebonijos 
ofise vargšams maistą, 
gauta iš Emėrgency Relief 
Administration of Massa- 
chusetts. Užsiregistra v o 
pašalpai 28 šeimynos. Pra
nešė, kad kitomis savaitė
mis maistas bus išdalina
mas nuo 1 iki 2 vai. antra
dieniais. Ši skaitlinė šei
mynų, paliestų krizes, pa
rodo, kaip sunku darbas 
gaut mūsų kolonijoje.

Draugijos neriasi iš kai
lio, norėdamos gauti pir
menybę parapijiniame me
tiniame piknike, kuris į- 
vyks Palangoje, rūgs. 2 d. 
Pardavinėja “chančių ti
kietus”, mitingauja, taria
si, o kaip kas iš pavydo, 
gal net pyksta, jausdamas, 
kad kuris asmuo ar drau
gija išaugino didesnį fon
dą. Galima tikėtis, kad šis 
parapijos piknikas nežiū-

Penktadienio vakarą, 
rugsėjo 10 d. apie 9 vai. 

/ Ambroziejus Naureckas ė- 
jo namo. Tuo tarpu prie 
Summer gatvės perbloškė 
jį automobilis, įlaužė porą 
šonkaulių ir gerokai su
trenkė. Liko nugabentas į 

,Lawrence Generai Hospi- 
tal. Sakramentais aprūpi
no vietinis klebonas kun. 
Pr. M. Juras.

Jis priklauso prie Šv. 
Kazimiero Draugijos. Per 
ilgą laiką sirguliavo ir jau 
buvo bepasveikstąs. Da- 

į bar štai vėl kita nelaimė.
Priscila.

<

įšvęstu Graikų Ortodoksų 
religijom Jį įšventė Grai
kų ortodoksų arkivysku
pas. Positos, Montevideo, 
sausio 8,1928. Birželio mė
nesy, 1928 metais, jis at
vyko Pittsburg’an, kur jis 
dirbo vyskupo Koauro, 
slavų skizmatiko (atska
lūno) globoje, kuris gyve- jimo ir sukiaidinimo . Ir 
na Scranton, Pennsylva- 
nia. Nuo spalių mėnesio, tų ne tik žingeidu, bet ir 
1933 m., “kunigas” Vipar- 
tas darbuojasi lietuvių 
skizmatikų (atskalūnų) 
parapijoj, Westville, m.

“Lietuvių Romos Katali
kų Kunigų draugijos, Pitt- 
sburgh’o diecezijos, sekre
torius išsiuntinėjo perspė
jimą prieš “kunigą” Vipa- 
rtą. Jis rašąs, kad “jis bu
vęs areštuotas ir turėjęs 
išbėgti iš Pittsburgh’o”. 
United Press žiniose mini-

naudinga, kad Lietuvių 
Romos Katalikų Kunigų 
Vienybės sekretorius iš 
Pittsburgho Provincijos 
lietuvių ir anglų spaudai 

I patiektų visas žinomas ži
nias apie tą nezaliežninkų 
bimbizų schizmatiką Zyg- 
mą K. Vipartą, kurs West- 
villėj mulkina ir klaidina 
lietuvius, darydamas daug 
žalos ir gėdos visai mūsų 
išeivijai. Samata.

Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui

1 Kapucinų Vienuolyną, Ba
ssano, Venice provincijoj, 
Italijoj, 1920 metais. Iš 
Bassano, kur jis baigė no
viciatą, jis buvo pasiųstas 
į vienuolyną Tieną, kur jis 
per du metu studijavo phi- 
losophiją ir teologiją. Jiff 
išgavo dispensaciją nuo 
paprastų įžadų, kuriuos 

! jis buvo priėmęs.
“Po to jis išvyko į Pieti- 

Inę Ameriką, kur jis suti- 
’ko Arkivyskupą Nicholas 
) (Graikų Ortodoksų), titu- 
larį San Franciseo, Cali- 
fornija. Skizmatikui (ats- 

| kalimui) arkivysk u p u i 
I truko kunigų ir jis įkalbė- 
|jo p-nui Vipartui, kad jis 
žino užtektinai, kad tapti

I

Tęsinys
“Kentėjo prie Poncijaus 

Piloto nukryžiuotas numi
rė ir palaidotas nužengė į 
pragarus”.

Apkalbėję nors apiamais 
bruožais Jėzaus Kristaus, 
kaipo antrąjį švenčiausios 
Trejybės Asmenį ir Jo už
gimimą iš nepaliestos mo
teriškės, kas yra pažymė
ta antrame tikėjimo punk
te ir neradę tenai jokių 
priešingumų mokslui, eisi
me dabar prie viršpažymė- 
to trečioje punkto, kurs 
kalba apie Kristaus kan
čią ir mirtį ant kryžiaus.

Neabejoju, kad kalbant 
apie Kristaus kančią ir 
mirtį ant kryžiaus kils į- 
vairių minčių ir klausimų, 
tarp kurių pirmutinis gal 
bus šis: ‘ Jeigu Kristus bu
vo ir yra Dievas, visagalis, 
praamžinas ir visame ka
me lygus savo Dangiškam 
Tėvui, tad kodėl Jis turėjo 
pasiduoti lokiai žiauriai ir 
paniekinančiai kryžiaus 
mirčiai?” Toksai ir kito
kie tam panašūs klausi
mai neabejoju, jog tikrai 
iškils, kalbant apie šį tre
čią punktą. Vienok ir vėl 
matau, kaip ir reikalą pri
minti gerbiamiems šių 
straipsnių skaitytojams - 
(joms), jog mano tikslas 
nėra šiuose straipsniuose 
atsakyti į kiekvieną tiky
bos klausimą, nes yra pa
kankamai parašyta gerų 
knygų, kurios į kiekvieną 
klausimą duoda aiškų at
sakymą. Klauskite savo 
dvasios vadą, o jie jums 
tas knygas nurodys. Mano 
tikslas yra, kaip pirmiaus 
minėjau, šiuose straips
niuose suįdominti skaity
tojus tikybos klausimais.

“P3 laiminti, kurie alksta 
ir trokšta tiesos, nes jie 
bus pasotinti,” sako patsai i 
Išganytojas. Todėi aš 
šiuose straipsinuose ir no-1 
riu paraginti katalikus, o| 
ypatingai tuos, kurie yra 
nuklydę nuo tiesos kelio 
kad jie tos tiesos, nuošir
džiai su troškimu tiesą pa
žinti, ieškotų. Jeigu mes 
tą su tikru noru ir pasiry
žimu pažinti tiesą darysi
me, tai galime - būti tikri, 
kad Kristus mus palai

mins ir suteiks mum savo 
malonę tiesą suprasti.

Šiame straipsnyje ban
dysiu aprašyti Kristaus 
kančią ir mirtį ant kry
žiaus tiktai kaipo istorinį 
įvykį, ir kokią įtekmę pa
darė Jo kančia ir kryžiaus 
mirtis į žmoniją.

Kokia priežastis sukirši
no žydus ir privertė juos 
taip žiauriai pasielgti 
Kristumi ir prikalti 
prie kryžiaus?

(Bus daugiau)

: Jeigu prie mano kojų su
dėtų visų viešpatijų vaini
kus vietoj mano knygų ir 
mano pamėgimo skaityti, aš 
visa tai atstnmčiau.

Fenelon.

!
i
I

L. D. S. Naujos Anglijos 
Apskričio šių metų išvažia
vimas Įvyks rugpiūčio 26 d., 
Palangos Parge, prie Fo- 
rest ežero, Lavvrence, Mass.

Sulyg N. A. Apskričio 
nutarimo šiame išvažiavime 
dalyvaus visos šio apskričio 

įkuopos. Todėl suomi nuo
lankiai kviečiame gerbiamas 
kuopų valdybas, komisijas 
ir eilinius narius-es pradėti 
ruoštis prie šio išvažiavimo. 
Įtempkime savo darbinin
kiškas — galingas jėgas ir 
padarykime šį išvažiavimą 
milžinišku. Rengkite busus, 
kvieskite savo kolonijų cho
rus — dainininkus, nes tu
rėsime dainų kontestą ir į- 
vairaus sporto žaislus.

Rengimo Komisija.

A



Antradienis. Rugpiučio 14, 1934.-

Saldainiai
Katriutė. Birutėlė ir O- 

nutė per Naujus Metus ga
vo iš tėvelių dovanėlių. A- 
pie pietus mergaitės su tė
veliais nuėjo pasveikinti 
dėdės Naujų Metų ir dėdė 
kiekvienai davė po dėžutę 
saldainių.

Vakare visi susirinkę 
kalbėjo apie dovanas, o 
mama paklausė apie sal
dainius, kuriuos mergaitės 
buvo gavusios iš dėdės.

—.Mano dėželė tuščia,— 
atsakė Katriutė. — Aš vi
sus saldainius suvalgiau, 
nes labai buvo skanūs.

— O aš turiu, — tarė 
Birutėlė. — Nepaliečiau 
nė vieno saldainio, nes no
riu parody ti juos tetai.

Onutė tylėjo nuleidusi a- 
kūtes.

— O ką tu padarei su sa
vo saldainiais, Onute? — 
paklausė mama.

— Aš, mamyte, savo sal
dainius atidaviau Elenu- 
tei, kuri pas mus ateina 
žaisti. Ji labai neturtinga, 
jai tėveliai nieko nedova- 
*y>ja per Naujus Metus. Ji 
buvo tokia laiminga, jog 
net man ranką pabučiavo.

Mamai tat labai patiko. 
Ji priglaudė Onutę ir pa
bučiavo.

Onutės sesutės susigėdu- 
sios nuleido akutes ir 
kambary stojo tyla.

— Stačiai pikta, — kal
bėjo Katriutė, — kad pati 
viena suvalgiau saldai
nius nes iš tikrųjų būtų 
gera buvę duoti kiek sal
dainių ir Elenutei.

— O aš nenoriu, kad ma
ne vadintų šykštuole, — 
tarė Birutėlė ir padėjo sa
vo dėželę ant stalo, išbėrė 
ir jos saldainius ir padali

no šešiomis lygiomis dali
mis.

— Kam dalini, Birutėle, 
saldainius? — paklausė 
tėvas.

— Ši krūvelė tėtei, toji 
mamai, o šios trys mums.

— O šeštoji krūvelė 
kam? — paklausė tėvelis.

— Elenutei, — atsakė 
Birutėlė.

Tėvelis priėjęs prie stalo 
tarė:

— Džiaugiuosi tuo, ką 
šią valandą girdžiu ir ma
tau ; suklysti pasitaiko 
kiekvienam, bet kaip tik 
žmogus pastebi klaidą pa
daręs ir stengiasi ją ati- 

j taisyti, visuomet tokiam 
ręikia atleisti.

Rytą Katriutė ir Birutė
lė su džiaugsmu nubėgo 
pas Elenutę padalintųjų 
saldainių atiduoti.

(Iš Mokytojos 
Pasakojimai).

Meilės Aistra
Meilė sukūrė ir padarė 

pasaulį, koks jis nūdien 
yra. Jį išlaikė žmoniją 
praėjusiais amžiais. Be. 
rods ir danguje amžinąją 
žmogaus laimę lydės mei
lė. Galingesnio veiksnio 
mūsų gyvenime nėra. Pa
tyrimas rodo, kad dauge
lio pasaulio didvyrių cha
rakteris ir gyvenimas bu
vo meilės palytėtas: meilė 
pašaukė į gyvenimą ir 
meilė nulydėjo į kapus. 
Visi didvyrių darbai nu
veikti meilei vadovaujant. 
Tūlas rašytojas pasakęs: 
“Kodėl mes turėtume pa
laidoti geriausią aistrą — 
meilę? Ji didvyrių paguo

da, ji iššaukia ambiciją 
užkopti aukštus kalnus, ji 
duoda pradžią didiems 
darbams, ji švelnina kie
tas sielas.”

Meilės aistra, arba šių 
dienų filosofų vadinama 
susijudinimą, galima api
budinti, kaip stiprus pa
traukimas į daiktą ar 
žmogų, prieinamą mylin
čiajam.

Juo ką geriau pažįstame, 
juo labiau mylime. Mer
gaitė mato gražią mėlyną 
suknelę krautuvėje. Taip, 
įsižiūri į ją kad ją “pamil
sta” ir pagaliau nusiper
ka. Taigi, yra meilė, kuri 
išgano ir yra meilė, kuri 
žudo. Esama dvejopos 
meilės: jausminės ir dvasi
nės arba protinės. Jausmi
nė meilė kyla iš aistros. 
Jei siela pritaria arba nau
dojasi tokia aistra jos da
žnai ją nuveda į blogus 
kelius. Dvasinė arba pro
tinė meilė savo pagrinde 
turi protą. Pav. studentas 
myli mokslą, nes jis žino 
jo naudą ir nori būti mo
kytas. Šioje meilės rūšyje 
įeina ir draugų meilė. Pav. 
myli draugą, nes jis geras 
ir doras. Šv. Raštas gra
žiai išsireiškia apie drau
gavimą: “Ištikimas priete- 
lis tvirta globa; kas jį ra
do, rado turtą”. (Ekli. 6, 
M).

Daug žmonių nesupran
ta, kodėl jie nemylimi, 
kaip kiti. Juk kiekvienas 
nori būti mylimas. Vienas 
atsakymas: jie nemyli ki
tų! Neužmiršk: meilė ga
mina meilę. Seneka pasa
kęs: “Jei nori būti myli
mas, pirma pats mylėk!”

Meilės instinktas yra gi
liai įleidęs šaknis į žmo
gaus širdį. Ji sukasi apie 
vieną daiktą arba žmogų. 
Pirmoji meilė gali būti 
karšta, bet jos patvaru
mas netikras. Kuo meilė 
aistringesnė, tuo nepasto
vesnė.

Meilė neužtvenkiama šir
dyje. Ji būtinai turi išsi
lieti į viršų kokiu nors 
veikimu. Ypatingas meilės 
veiksmas, tai žmonijos 
proporcija. Tačiau, šita su 
judinimą labai dažnai iš
sireiškia žodžiais. Įsimylė
jęs niekados neįstengs žo
džiais apsakyti savo mei
lės. Deja, jei meilė užtven
kiama: ji auga, auga iki 
kol sutraukia ją varžan
čius saitus. Aišku, už
gniaužta meilės aistra ga
li išnykti. Bet, kartą pra
dėta, ją sunku sulaikyti; 
kaip ugnis visur plečiasi. 
Lygiai, kaip ugnis, naiki
na savo auką.

Visų aistrų šaltinis yra 
jausminė meilė, žodžio ar
ba žvilgsnio užtenka šiai 
meilei pakeisti į pavydą. 
Tada, abidvi aistros eis 
kartu. Jei kartu eina, tai 
ne vien susijudinimas gy
vena pinu stprumu. Pana
šiai meilė keičiasi į nuliū
dimą, kai mylimas asmuo 
miršta. Ilgas laikas tik 
pajėgs išdildyti meilės dė
mes tokioje sieloje. Dėl ki
to nuliūdimo meilė trum
pai pasilieka 'ne savo vie
toje'. Greitai sugrįžta. Blo
giausiai, kai meilės vietą 
užima pyktis, Galimas dai
ktas, mylėti vieną žmogų 
ir neapkęsti kito žmogaus 

i tuo pačiu kartu. Bet, ne-f

lengva mylėti ir neapkęsti 
tą patį žmogų tuo pat lai
ku. Todėi, giliausia meilė 
pakeista į pyktį, pasiekia 
giliausias gelmes. Vienas 
autorius šitaip išsireiškė 
šituo klausimu: “Dangus 
neturi tokio pykčio, nė 
pragaras tokio baisumo, 
kaip moteriškės pyktis, 
jai būnant atstumta mei
lėje”.

Jausminė meilė išstumia 
iš sielos asmeniškus rūpe
sčius, apakina protą ir 
griauna savitvarką. Baco- 
n’as sako: “Ne galimas 
dalykas mylėti

Gražuolių Kontestas NAUJA KNYGA
EKSKURSIJA I LIETUVĄ

Anglų Kalboje

“AN EICURSION TO LITHUANIA”
Labai įdomius aprašymus, apie savo kelionę į LIETUVĄ par 
rašė A. A. Sacks. Šioje knygoje randasi atskirus skyriai a- 
pie Kauną, Vilnių, Panevėžį ir kitas Lietuvos vietas. Gera 
proga, ypač čia augusiam, jaunimui susipažint su jų tėvelių 

gimtine — tėvyne. _ __________
Ši knyga, su kietais apdarais, turi 308 puslapius, 38 gražius 

paveikslus ir Lietuvos Žemėlapį.

KAINA $3.00. SU PERSIUNTIMU
Pinigines perlaidas (Money Order) siųskite: >

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

(Šių dienų Pasaka)
1. Trupučiuką as prisnūdau — žinoma snaudalis —

Ir svajonėse paplūdau. Svajonių begalės!
2. Lietuva, kaip gyva stoja, galinga akyse! 

Savo priešus min po kojų! Vytis debesyse!
3. Aplink Vytį susispietę rinkose didvyriai!

Kalavijai ir jų ietys ieško priešo, dyri!
4. Greta, ratu susisėdę Lietuvos mergelės 

Vainikus pina parėdai iš žalių rūtelių.
5. Jų veideliai nudažyti dažais nekaltybės! 

Kuklia meile spind akytės, doros didenybe!
6. Kukliais dėvi jos drabužiais, plikumos išvengia, 

Lyg pavasario giružė žalmena p ris'dengus!
7. Ant veidelių — vaidilutės, elgesy — kuklumas!

Ant šaipos — dangaus žvaigždutės skaistusis linksmumas!
8. Dažnai akis dangun kelia, kartais sualsuoja! 

Visų širdis saviesp veria, ypač kai dainuoja!
9. Savo dainoms jos vaikinuos žadin mintį kilnių 

Ginti Dievą ir tėvynę, atvaduoti Vilnių!
10. Pin vainiką ir dainuoja apie žalią rūtą, 

Be paliovos ką žaliuoja pas mūs vaidilutės.
11. Savo rūtų vainikęlį tik didvyriui žada, 

Smarkiam kariui bernužėliui, ar galingam vadui!
12. “Kur rasi tokias mergaites?’” šaukiu, susgraudinęs: 

“Štai kokios mūs lietuvaitės! Kaip doros merginos!
13. Ir Amerikos purvyne išliko jos doros,

. Išsisaugojo lindynių viliugingų vdrųi”
14. Štai, girdžiu-kažkas kvatoja, nesityerdams juoku! 

Tartum, tai šunim suloja, tai šūkauk apuoku!
15. Krapštau akis. Kas per mouai?! Gnybu kinką-skauda! 

Žiūr! tai šunys vieno pono — Bukis ir' Nerauda!
16. Gauruos pilna purvo, dulkių, uodegoms mosuoja, 

Liežuvius man kaišo, mulkiu pravardžiuoja!
17. “Hau, hau, hau! juokai tik ima! Sapnuoji senove! 

Lietuvos šitam jaunime nebėr jau dorovės!
18. Lietuvaitės čia ištvirko, jau gėdos nebturi! 

Jau degtinėj burnas mirko! Doros nebežiūri!
19. Su vaikezais daužinėjas ir dieną, ir naktį!

Su svetimais susidėjus, smuklėj daužo kaktą!”
20. “Tai netiesa!” aš sušunku: “lojat, lyg kad šunys: 

Lietuvaitės nenusmunka nei siela, nei kūnu!”
■21. “Na, tai eikš su mumis kartu Gražuolių Kontestan!

Tau pažvelgt būtų pravartu, kaip dabartėj esti’”
22. Einu. Žiūriu — pilna salė vyrų ir bernaičių 

Ir, o Jėzau! ar būt gali?! daugybė mergaičių!
23. Tik prijuostė bent kiek dengia jų strėnas, krūtinę! 

Tartum maudytis jos rengias moterių maudynėj!
24. Beveik visai be aprėdo su vyrais flirtuoja, 

Juokus kreč, be jokios gėdos kojoms mostaguoja!
25. Štai kontesto pirmininkas savo balsą kelia: 

“Daug gražuolių susirinko, garbingi sveteliai!
26. Vienos laibos, kitos drūtos, kitos vėl suplotos, 

Kaikurios tai kreivakrūtės, kaikurios kuprotos!
27. \ ienos kresnos, lyg nulietos, kitos spaugulingos, 

Vienų raumenys yr kieti, kitų drebulir.gi!
28. Vienos juodos, kitos baltos, įvairiai dažytos! 

Visos gero kūjo kaltos, gerai apvalytos?
29. Visos yra jos gražuolės, doros lietuvaitės, 

Karalienės vertos guolio! Tad vyrai, bernaičiai!
30. Jūs išrinkit jųjų vieną, gražiųjų gražiausią! 

Bus ji mūsų karalienė dienos garbingiausios!
31. Taigi vyrai! sąžiningai, stropiai nagrmėkit, 

Šitam darbui, taip garbingam, vargo nesgailėkit!
32. Jūs, garbingosios mergelės ant scenos po vieną! 

Neslapstykit nuo vyrelių grožio karalienės!”
33. Prasidėjo darbas kietas, lyg mugėj kumelių!

Nė vienos neliko vietos paslapčios vyreliams!
34. Gi gražuolės tiktai pučias, ištempus pastovį! 

Kad ir brauko jas vyručiai, nė kiele nesidrovi!
35. Aš išbėgau. Sulaukt galo aš jau nebtesėjau!

Ir prikniupęs užu stalo, griaudžiai verkt pradėjau!
36. 0 čia Bukis su Nerauda šypso išsitiesę! 

“Nelaikyk tu mus apmaudo j! Ar ne’mūsų tiesa?!”
37. Hau, hau, hau! tavo mergelės! Doros lietuvaitės! 

Daug doresnės yr kumelės parodos savaitėj!
38. Kai šias svetimas>užliečia, tai spir, raukos, kanda! 

Gi šios tavo, tai tik skečias, šypso, kraipo žandus!
39. Už jas kalės atsparesnės svetimajam šuniui -- 

Čypia, uržčia, kandos, draskos — saugo savo kūną!
40. Hau, hau, hau!” kvatoja Bukis, pritar jam Nerauda 

Ir prie Bukio prikiš snukį. Man ima apmaudai
41. “Tai netiesa!” šaukiu ašen: “tai ne lietuvaitės! 

Katalikių ten nebuvo nė vienos mergaitės!”
42. Ir pašokau, taip sušukęs ir drožiau per žandą 

Tai Neraudai! Bukis puolęs rankon man įkando!
43. Ir pajutau didį skausmą? Ar tik nebus siutęs?! 

Jiergutėliau! Koksai džiaugsmas! Tai tik sapno būta!
44. Man bemiegant, šuųims kaukiant, medin aš sudrožiau 

Po kuriuo gulėjau lauke! Kramplį nusivožiau!
Snaudalis.

. mintingam.” O Publius 
Syrus rašo: “Mylėti ir bū
ti išmintingam vien dievai 
tegali”. Pojūčių akiratis 
pasidaro labai siauras. 
Mylinčiojo akys pririštos 
vien prie mylimojo dalyko. 
Visą kitą išnyksta. Jis 
mato tik meilę, ir daugiau 
nieko kito. Nes joks daly
kas nesuderinamas su jo 
regėjimu. Mylįs regi, tik 
gerąsias savo mylimojo y- 
patybes.

Jis aklas blogosioms pa
stebėti. Gal taiko sau po
sakį: “Kuo daugiau teisi,

ir būti iš-j tuo mažiau mylėsi’.

A'

Šita aistra išsivysčiusi! 
žmoguje, pasiekia netikė
tų dalykų. Našlė, kuri la
bai mylėjo savo vyrą, jam 
mirus, nustebina draugus, 
greitai ištekėdama. Kaip 
išaiškinti tą jos meilę? 
Jeigu ji taip karštai būtų 
mylėjusi savo vyrą, tai ji 
lengvai pakęstų našlystę, 
Mat, motiniškas instink
tas labai stiprus pas kai- 
kurias moteris. Jos laukia bZmiXia“ sukeik“’ jaus- 
ekspresijos. Tačiau, mo
ters be vaikų, negalėdami > 
savo motiniškų jausmų iš- į 
reikšti vaikuose, pamilsta • 
katiną, šunį arba papūgą. 
Penėdama ir aprūpindama 
šituos sutvėrimėlius, tokia 
žmonių rūšis jaučiasi pa
tenkinta.

O galingoji meilė! Kai 
kada tu padarai gyvulį 
žmogumi, kitais atvejais 
padarai žmogų gyvuliu. 
Taip, meilė, nevedama va
lios ir proto, lengvai nu
krypsta į sugedimą. Nu
puolimo gelmės yra pro
porcingos instinkto jėgai 
ir aukštumui, kur meilė 
būtų pasekusi. Kartais tė
vai nori sūnų arba dukterį 
atitraukti nuo negeistinos 
meilės. Kas darytina? Pir-į 
ma sumažinti tą meilę. Tė
vai, turi taip sau žiūrėti j i 
ją: be didelio .pykčio ir 
paniekos, bet su meilingu 
abejojimu. Pyktis ir “ožio 
statymas” užuot užgesi
nęs, sukuria dar didesnę 
ugnį. Reikia draugiškai 
padėti ir įrodyti blogas 
tas meilės pasekmes. Nau
ja aplinka ir vieta daug 
gelbsti. Sutramdymas ir 
priešingi griežti veiksmai 
greičiau stiprina, negu sil
pnina negeistiną meilės 
aistrą. Sugestija ir ramus

veidas nekartą pageidau
jama.

Kiekvienas sūnaus arba 
I dukters negeistinas tė- 
, vams įsimylėjimas, kitaip 
bandytas atstumti arba 
prašalinti. Menkos dvasios 
jaunuoliams grąsinimai y- 
ra labai pasekmingi. Tada, .

• ima 
viršų. Labai nekultūringi 
pasielgimai negelbsti, bet 

minės meilės ugnį. Pir
miausiai, reikia suprasti 
jaunuolį, ir meilės aferos 
ilgumą bei prigimtį, o ta
da namie reikiamų priemo 
nių vartoti jai sutvarkyti. 
Nes, kaip sako Shakspea- 
re’as: meilė yra akla, ir į- 
simylėję negali savo pada
rytų nesąmonių matyti.”

Kazys Adna.

DIDELIS 
NUPIGINIMAS

“MANO PATYRIMAI 
DIDŽIOJOJ KARĖJ” 

1918 ir 1919
Parašė Kun. J. F. Jonaitis 

(Kapelionas)

KAINA BUVO 25 CENTAI

Dabar 10 centų su persiuntimu 
Užmokestis užsisakant 
galima siųsti pašto žen

kleliais. (Stamps).
“Darbininkas”

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Gerb. skaitytojų ir prietelių 
nuoširdžiai prašome remti tuos 
profesionalus ir biznierius, kurie 
skelbiasi .“Darbininke.” Nuėję 
daryti kokį biznį pasakykite, kad 
matėte jo skelbimų “Darbinin
ke.” Tokiu būdu biznierius dar 
geriau supras, kad skelbtis “Dar
bininke” apsimoka.

LDS. Kuopų Susirinkimai
HARRISON-KEARNEY, N. J.
LDS. 15 kuopos susirinkimas į- 

vyks rugp. 14 dieną, parapi
jos svetainėje, 6 Davis Avė. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis^ susirin

kimas įvyks rugp. 19 d., 6:30 
vai. v., Karalienės Angelų para
pijos svetainėje, kampas Robling 
ir So. 4th gatvių.

Taigi malonėkite visi susirink
ti ir užsimokėti duokles, kurie e- 
uate skolingi. Nepamirškite ir' 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prie mūsų brangios organizacijos

C. BROOKLYN, N. Y.
Rugp. 19 d., tuoj po sumos į- 

vyks LDS. 10 kuopos susirinki
mas. Taigi kviečiame visus narius 
sfeH&kjiti U -šį: susirinkimą, ir už
simokėti mėnesines. Atsiveskite 
ir savo draugus prirašyti.

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

mgp. 19 tuoj po 12 va

landai. Kviečiame gausiai sueiti, 
nes turime keletą svarbių suma
nymų. Atsiveskite ir savo drau
gus (es) prirašyti.

PROVIDENCE, R. I.
LDS. 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadienį rugp. 19, 
tuoj po sumos, bažnyti
nėj svetainėj. Svarbu, kad visi 
šiame susirinkime dalyvautų ir 
užsimokėtų duokles. Parodykime 
gražų pavyzdį kitiems.

WESTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, rugp. 19 
d., tuoj po sumos, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami visi 
nariai ateitu Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šios 
kilnios organizacijos.
y f j. *j|

J "'ESTVTLLE, ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin

kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, į 
sekmadieny po 15 d., šv. Petro ir | 
Povilo bažnytinėje svetainėje.



Antradienis, Rugpiūčio M, 1934. DARBININtiS 8.
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Rytinių Valstybių Žinios
Waterbury, Conn.
Lietuviai - vvaterburiečiai- 

tės Yale Universitete
%

Šiomis dienomis gražus 
būrelis lietuvių- waterbu- 
riečių nuvyko į Yale Uni
versitetą, New Haven, Ct., 
tenais išpildyti lietuvišką 
programą svetimtautėms 
mokytojoms ir profeso
riams. Nuvyko išviso apie 
15.

Programą pradėjo kuni
gas Kripas kalba apie lie
tuvius, jų istoriją ir gyve
nimą. Visi bei visos įdo
miai klausėsi. Paskui 
-Young Melodians Radio 
Orkestras sugrojo lietu
viškos muzikos keletą ku
rinių, kurie labai visiems 
patiko. Reikia pažymėti,

<■

Vasara 
Lietuvoje 
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ. 
Visi kambariai iš 
lauko, -su maudy

nėmis.
- Informacijų 

klauskite pas 
vietinį agentų 
arba

K)
Vi**

75 Statė Street 
BOSTON

ĮSIGYK sau namus
% e B

Į metus laiko NAMAI PA
BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokiu namu: di
deliu, mažę, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuviu ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Bronse, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vų sąlygų. GALIMA PAPIRKTI 
UŽ MAŽĄ $500 pradini ĮM0KĖ- 
JIMA. Likutis kaip renda. Ne
praleisk šios progos! ATEIK ar 
RAŠYK: S AMAS WITTE — Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANCIS 
— Lietuviu Skyriaus Vedėjas 
1440 BROADWAY, New York, 

‘Room 2160 arba telefonuok Penn- 
sylvania 6-8378. Atmink: SAVAS 
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin
gų patarnavimą!

Telephone Stagg 2—4409 
NOTARY PUBLIC 

i ALEKS, RADZEVIČIUS Į 

GRABORIUS
402 Metropolitan Avė. 

BROOKLYN, N. Y.
| Priešais Apreiškimo parapijos! I- Bažnyčią
Parsamdau Automobilius Ve®-1 
tuvėms, Krikštynoms ir viso- | 

kiems pokyliams.

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street, 

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliudimo valandoj krelp- 
kitča pas mus. Patarnavimas yra 
nttlkrintas ir už prieinamų kalnų. 

kad, šis orkestras jau se
nai grojo per radio iš Wa- 
terbury Radio Statį WAT- 
R. Jie yra lietuviai ir ge
rai jiems sekasi.

Paskui dvi gražios daini
ninkės su lietuviškais kos
tiumais - drapanomis, bū- 
lent: Natalija Flangiutė ir 
Sofija Stulginskaitė lietu
viškai sudainavo ir lietu
višką klumpakojį pašoko. 
Judviejų programas ypa
tingai visiems patiko. A- 
kompanavo. patsai kompo
zitorius Aleksandras Ale- 
ksis.

Ponia Stanislovaitienė 
kalbėjo apie lietuviškus 
audinius, mezginius bei 
siuvinius ir bendrai pami
nėjo apie lietuvių rankdir- 
bystę ir gintarą. Tai buvo 
tikrai graži programa.

Mokytojai ir profesoriai 
ilgai, ilgai plojo ir pagei
davo, kad lietuviai vėl at
silankytų su panašia prog
rama.

Miss O’Neil iš Waterbu- 
ry’o buvo atsakominga už 
tą programą, kuri buvo 
vadovybėje Mokytojų Va
sarinės Mokyklos.

Valio, lietuviai, kad taip 
gražiai keliate lietuvių 
vardą ir šviečiate svetim
taučiams Lietuvos grožy
bes.

Studentų Išvažiavimas 
prie Lake Quassapaug 
Rugpiūčio 5, sekmadienį 

po pietų, įvyko vVaterbu- 
ry’o studentų išvažiavimas 
prie Lake Quassapaug, 
graboriaus Stokes vasar
namy. Suvažiavo apie 100 
studenfų-čių ir svečių. Vi
si bei visos turėjo “extra” 
gerus laikus. Visi maudė
si, žaidė, valgė ir kai per
daug nuvargo grįžo na 
mon. Dalyvavo ten ir ku
nigai Valantiejus, Kripas, 
Gauronskas ir Ražaitis: 
dr. Aukštikalnis - Colney, 
advokatas Balanda ir kiti. 
Dėkojam nuoširdžiai už 
vasarnamį graboriui Sto- 
kes’iui.

Studentai kurie (kurios) 
daugiausiai pasidarbavo 
yra šie: Edmundas Jenu- 
šaitis, Vincas Klimas, se
sutės.. Jadvyga ir Sofija 
Stulginskaitės, Vaičiūtė, 
Plangiūtė, Ignotaitė ir ki
ti.

Visi nubalsavo, kad šis 
išvažiavimas buvo labai 
pasekmingas ir tik laukia
ma kada vėl turėsime pa
našų išvažiavimą. Neužil
go rengsime šokius, kurie 
greičiausiai bus vadinami 
Fall Festival Dance.

Rengiasi Kleboną Kunigą 
Valantiejų Pagerbti

Jau senai šioje parapijo
je rengiamasi prie to, kad 
rudenyj (Rugsėjo 16) tin
kamai mūs didžiai gerbia
mą ir mylimą kleboną pa
gerbti. Tai bus vakarienė. 
Jau buvo keli susirinkimai 

ir daug pasidarbuota ti
kietų pardavinėjime ir 
tam panašiai. Vakarienėje 
mes pagerbsime kleboną 
jojo 20 metų kunigavimo 
ir 15 metų klebonavimo 
Šv. Juozapo lietuvių para
pijoje sukaktuvių proga, 
žodžiu jau raginome ir 
dabar laikraščiuose vėl ra
giname visus lietuvius iš- 
anksto nusipirkti tikietus, 
nes paskui gal bus pervė- 
lu, nes negalėsime parduo
ti daugiau kaip penkis 
šimtus.

Lankėsi Kunigas 
Lutkus, M. S.

Šiomis dienomis pas sa
vo tėvelius ir vietinius ku
nigus lankėsi LaSaletto 
Kolegijos viršininkas ku
nigas daktaras Liutkus. 
Jisai daug pasidarbavo 
bazare, kuris įvyko perei
tą savaitę. Kunigas Liut
kus pasakojo, kad baza- 
ras labai pasisekė ir tuo
mi Kolegijos peraėtinis - 
viršininkas kunigas dakta
ras Mykolas Cibulskis la
bai džiaugiasi. Dalyvavo 
ten daug lietuvių kunigų 
kaip tai: kunigai Ambo- 
tas, Karkauskas, Gradec- 
kas, Kripas ir Karkinas.

Mes džiaugiamės, kad 
LaSelette’čiams kunigams 
sekasi, nes jie dirba gražų 
darbą. Ten yra lietuvių 
kunigų ir broliukų, kurie 
lietuviams daug prigelbsti.

Kunigas Abromaitis, gy
vena Bloomfield LaSalette 
Noviciate. Jisai daug rašo 
net ir į stambesnius anglų 
žurnalus kaip tai, Eccle- 
siastical Review (kunigų 
laikraštis). Kunigas dak
taras Bružas turi lietuvių 
Švento Kazimiero Parapi
ją, Nashua, New Hamp- 
shire ir gražiai ten su lie
tuviais darbuojasi.

Lietuvių Radio .Programa
Pradedant rugpiūčio mė

nesio 18 dieną (šeštadienį 
po pietų 2:30) iš radio sto
ties WATR bus transliuo
jama lietuvių programa. 
Norbertas Aieksis grįžo 
ką tik iš Chicagos, kur 
daug patyrė radio daly
kuose. Jau girdėjau Young 
Melodians’ Radio orches
trą praktikuojant naujus 
muzkos kurinius ir galiu 
užtikrinti lietuviams link- 
smią, naują muziką. Tik 
patarčiau, kad orkestras 
pasirinktų daugiau daly
kėlių iš lietuvių muzikos. 
Iki šiol jie grojo tiktai 
polkas. Turime vyrai gra
žių ir turiningų dalykėlių. 
Tegul svetimtaučiai žino, 
kad be polkų lietuviai turi 
ir puikiausių valcų ir tt. 
Ir lietuviai, kurie klauso
tės lietuvių valandos, ne
tingėkite parašyti į Stotį 
WATR, kad jums patinka 
programa ir kad norėtu
mėte. kad jis kuoiigiausiai 
tęstųsi. ‘Radiušai’ muzi
kantai, choras ir prakal
bos kels lietuvių vardą ir 
tuomi pačia jus visus pa
linksmins.

Parapijos Piknikas
Rugpiūčio 19, sekmadie

nį po pietų, Linden Park, 
Union City lietuvių darže, 
įvyks VVaterbury’io lietu
vių Parapijos piknikas. 
Bus žaidimų, šokių, ku
riuos gros Young Melo
dians Orkestras. Be to, a- 
budu chorai dalyvaus ir 
bus visokių - visokiausių 
margumynų - bėgimų - šo
kimų ir tt. Klebonas kuni- 

Valantiejus ir Komisi
ja širdingai kviečia visus 
WaterLury ;o ir apylinkės 
lietuvius dalyvauti tame 
piknike.

Lietuvos Vyčių Išvažiavi
mas

Lietuvos Vyčių metinis 
išvažiavimas įvyks rug
piūčio 26 (kurioje dienoje 
įvyksta ir kunigo Kazlaus
ko Ansonia’ jos lietuvių 
parapijos piknikas Shut- 
zen Darže, Ansonijoje, 
Ct.) Vieta dar nepaskirta, 
nes komisija tuomi rūpi
nasi. Tikimasi, kad daug 
jaunimo važiuos kaip pa
prastai.

CLC Susirinkimas
Connecticut Lithuanian 

Catholics arba viso Conn
ecticut Valstybės jaunimo 
susirinkimas bus Hartfor
de, rugpiūčio 26, po pietų. 
Tikslas šio susirinkimo 
bus išrinkti naują valdy
bą ir aptarti galutinai 
CLC Field Day, kuri Įvyks 
Lake Compour.ee, Bristol, 
Conn., rugsėjo (Septem- 
ber) 9, nuo 12 valandos. 
Bus kaip ir pernai visokių 
sporto lenktynių (maudy
masis, bėgimai, metimai, 
šokimai ir tt.) o vakare 
šokiai, kuriems gros Black 
and Gold lietuvių Orkes
tras. :

Šiomis dienomis apsive
dė daug porelių ir kas ma
lonu matyti, kad tai atlie
ka lietuvių bažnyčioje ir 
beveik visos, išskyrus vie
ną kitą, lietuviškos pore
lės. Tai gražu, nes atsi
minkime jaunimėli, the 
more you have n common, 
the happier the marriage 
ought to be. Sveikiname 
ir linkime porelėms viso
kių Dievo malonių ir pa
laimos!

Našlaičiams Tag Day
Kaip kasmetai, taip ir šį

met klebonas pasirūpino 
iš miesto majoro Frank 
Hayes gauti leidimą dary
ti visame Waterbury’io 
mieste rinkliavą dėl lietu
vių Švento Juozapo Nas- 
laitnamio. Tai bus šešta
dienį rugsėjo (Sept.) 8. 
Visi bei visos yra prašo
mos pasisūlyti tam iabda- 
nngąjam reikalui pasidar
buoti. Klebonas visus 
kviečia, senus ir jaunus, 
vyrus ir moteris, mokyk
los vaikučius ir vienu žo
džiu visi pasidarbuokime, 
kad toji Tag Diena pil
niausiai pasisektų. Dievas 

laimins mus, nes jis sakė 
“Ką jūs padarysite vie
nam iš šitų mano mažiau
sių, jūs Man Pačiam pada
rysite”. Tai teisingi žo- 
džai iš švento Rašto ir iš
ganytojo Šventų lūpų. Pil- 
dykme nors toje dienelėje 
šiuos žodžius. Svetimtau
čiai mus tą dieną labai re
mia ir užjaučia ir, jeigu 
kiekvienas lietuvis savo 
centu arba prakaitu nepa
sidarbuotų našlaičių labui, 
tai būtų ištikrųjų nevertas 
būti Kristaus sekėju ir lie
tuviu.

BROOKLYN, N. Y.
Šiomis dienomis išvyko 

atostogomis kun. Lekėšis 
ir kun. Kartavicius.

Varg. p. J. Brundza su 
žmona atostogauja Asbu- 
ry Park, N. J.

Kun. Kartavicius grįš 
rugpiūčio 18 d.

Parapijos Išvažiavimas
Rugpiūčio 26 d., Forest 

parke įvyks Apreiškimo 
parapijos išvažiavim a s. 
Dalyvaus choras ir visas 
mūsų parapijos jaunimas. 
Visi žinome, kad kur jau
nimas, tai ten daug links
mumo.

Pagerbimo Vakarienė
Apreiškimo parapijos 

parapijiečiai, rugpiūčio 19 
d., rengia nepaprastą va
karienę savo naująjį kle
boną kun. N. Pakalnį ir 
kun. Kartavičių pagerbti. 
Bilietai jau pardavinėja
mi.

Vakarienė įvyks parapi
jos salėje, North 5th ir 
Havemeyer Sts.

Dalyvaukime visi.

NAUJA PORELĖ

Harrison, N. J. — Rugp. 
4 d., apsivedė Jonas Navi
kas su Marijona Krakaus- 
kaite. Jaunosios tėveliai 
gyvena Nutley, N. J., o 
jaunasis gyveno Eliza
beth, N. J.

Šliubas įvyko su šv. mi- 
šiomis, kurias laikė kleb. 
kun. Vaicekauskas.

Parapijos Piknikas
Rugpiūčio 26 d. įvyks 

mūsų parapijos piknikas, 
Šv. Vardo draugijos par
ke. Buš daug įvairybių. 
Dalyvaukime visi.

MASPETH, L. I., N. Y.
Parapijos Piknikas

Rugpiūčio 19 d. įvyks 
parapijos piknikas, Klaš- 
čiaus parke.
• Trečiadienį, rugpiūčio 15 
d., Žolinių šventėje, šv. mi
šios Atsimainymo V. J. 
bažnyčioje bus 6,8 ir 9 va
landomis rytą. Katalikai 
tą dieną privalo išklausyti 
šv. mišių.

Tinginyste — jauno žmo
gaus kapai. M. Sigurni.

Nusikaltimai Vilniaus 
Krašte

Ūkiškoji Vilniaus krašto 
būklė, kuri lenkams šei
mininkaujant priėjo prie 
visiškos katastrofos ir pri
vedė prie baisaus bado, at
siliepė ir gyventojų mora
lėj.

Patiekiame keletą of icia- 
liškų skaičių, paimtų iš 
“Kurjer Wilenski”, kurie 
aiškiai rodo skurdo žymių 
įtaką nusikaltimams.

Girtukliavimas sumažė
jo nuo 7.172 atsitikimų
1929 m. iki 4.227 atsitiki
mų 1933 m. Šios skaitlinės 
sudarytos iš protokolų su
rašytų girtiems miestuose 
ir miesteliuose. Imant do
mėn didėjantį skurdą da
rosi visai aišku, kad gerti 
miestely, taigi valstybinę, 
Vilniaus kraštas gali kas 
kart mažiau. Tai tik pa
tvirtina, kad skurdas didė
ja.

Slaptos degtinės vary
mas neraminančiai auga 
iš metų į metus. 1929 m. 
surašyta 193 protokolai,
1930 m. — 640, 1931 m. —
l. 521, 1932 m. — 2.005 ir 
1933 m. — 1.162.

Ir šis faktas rodo, kad 
Vilniaus kraštas skursta 
kaskart labiau. Jis nori 
liūdną gyvenimo realybę 
paskandinti savo gamybės 
degtinėj. Bet badui prasi
dedant noras gyventi nu
galėjo degtinės pomėgį ir 
1933 m. matome žymų su
mažėjimą.

Vagystes nuolat auga. 
1929 m. įvyko 9.385 vagys
tės, o 1933 m. — 11.528, 
Reikia atminti, kad Vil
niaus krašto vagys labai 
dažnai vagia duoną ar de
šrą, norėdami nuraminti 
badą. Skurdas daro juos 
vagimis, skurdas ir didina 
jų eiles.

Kūno sužeidimų laikosi 
vienodo lygio. 1929 m. bu
vo 3.186 atsitikimai, 1932
m. — 2.393, 1933 m. — 
2.373. Tik 1929 m. skiriasi 
šiek tiek, bet paskutiniais 
metais jų kiekis beveik 
vienodas.
Užmušimai ir nužudymai 

pamažėle auga. 1929 m. į- 
vyko 45 žmogžudystes, o 
1933 m. — 51. Šios rūšies 
nusikaltimai padar o m i 
girtam stovy, susiginčijus 
dėl ežių, plėšikaujant.

Vaikų žudymas laikosi 
vienodo lygio. 1929 m. už
registruota 46 atsitikimai, 
o 1933 — 47. Žudoma to
dėl kad vengiama didesnės 
naštos sunkiam gyvenime, 
arba iš gėdos, jei vaikas 
nelegalus.

Pamestinukų skaičius 
auga. 1929 m. rasta 178 
kūdikiai, 1933 m. — 263. 
Šis faktas glaudžiai susi
jęs su sunkia ekonomine 
būkle.

Pinigų padirbinėjimas 
l kasmet didėja. 1929 m. už
registruota 52 atsitikimai, 
1930 m. — 54, 1931 m. — 
139, 1932 — 317 ir 1933 — 
375. Mat, pinigas labai 
brangus, uždirbti nėra 
kur, nes ūkiška būklė la
bai sunki, — ir dėl tų prie
žasčių padirbinėjimas di
dėja.

Kontrabanda klesti dar 
geriau. 1929 m. sučiupta 
71, 1930 — 170, 1931 — 
332, 1933 — 381. Būklė 
sunki, o muitų barjeros ir 
dumpingo politika, kurią 
veda lenkai sudaro kas
kart geresnes uždarbio 
perspektyvas kontraban
dos keliu.

Palūkanoms pralobti no
ras mažėja, nes visi prasi
skolinę iki pat ausų. 1929 
m. užregistruota 119 atsi
tikimų, 1930 — 41,1931 — 
71, 1932 — 42 ir 1933—13.

Melagingų pr i e s a i k ų 
skaičius auga. Sąžinė par
duodama dažniau. 1929 m. 
išaiškinta 15 atsitikimų,
1932 m. jau 29, o kiek ne
išaiškintų?

Padegimai taip pat didė
ja. 1929 m. buvo 909, o
1933 — 1012. Mat, Lenki
joj draudimas nuo ugnies 
privalomas.

Savižudyščių skaičius ir
gi kyla. Kova su kaskart 
didėjančiais gyve n i m o 
sunkumais palaužia net 
stipresnius charakterius. 
1929 m. nusižudė 142,1930 
m. — 137, 1931 m. — 135, 
1932 m. —- 201 ir 1933 m. 
— 270

Šis žiupsnelis skaitlinių 
aiškiai parodo, kad Vil
niaus krašto būklė eina 
prie katastrofos ir labai 
veikia gyventojų moralę 
bei charakterius. Tos skai
tlinės didės, kol okupantai 
šeimininkaus pavergtam 
krašte, vesdami jį prie ka
tastrofos.

“M. V.”

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šią knygą išgyrė visa rim- 
tesnioji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta ją įsigyjęs.

Knyga gražiai atspausdin- 
a ir tpri 191 pusi. Jos kal
ia $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik 75 centai; popie* 
rio viršeliais 50 centų.

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip brangią 
ir naudingą eilių knygą.

"DARBININKO” ADM., 
866 W Broadvay, 

Botrth Boston, Masa.

Compour.ee

