
Katalikas, kurs neremia katalikiškos 
spaudos, neturi teises vadintis geru Bažny
čios vaiku.
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LIETUVIŲ DARBININ
KŲ SĄJUNGOS

DARBININKŲ STREI
KAS LIETUVOJE

Centro Valdybos prieš- 
seiminis snsirinkimas į- 
vyks “Darbininko” redak
cijos kambary, antradienį, 
rugsėjo 18 d., š. m., 7 vai. 
vakare. /

VYSKUPAS SMERKIA PA
RENGIMUS SU SVAIGI

NANČIAIS GĖRIMAIS

darbo 
buvo 

kelias

tarpi'

Kiek laiko atgal, Fall Ri- 
ver diecezijos vyskupas 
James E. Cassidy viešai 
pasmerkė parapijų paren
gimus, kuriuose pardavi
nėjama svaiginamieji gė
rimai.

J. E. vyskupas Cassidy 
pareiškė, kad jo adminis
tracija nepakęs parengi
mų, daromų su svaigina
mais gėrimais. -

Jis sako, kad a. a. vys
kupas Daniel F. Feehan 
buvo griežtai priešingas 
tokiems parengimams sek
madieniais, ir kad jis esą 
tokio pat nusistatymo, ir 
kad diecezijos viršininkai 
yra padarę viską, kad to
kius parengimus sustab
dyti.

Vyskupas Cassidy griež
tai priešingas parapijoms, 
kurios pelnosi iš parengi
mų, kuriuosepardavinėjam 
ma svaiginamieji gėrimai.

Jis sako: “jei bažnyčios 
negali pasilaikyti be iš Ša
lies bendrininkavimo tie
sioginiame arba netiesio
giniame svaiginamųjų gė
rimų pardavinėjime, tada 
jos geriau tepasirūpina 
pagelbos iš kitų šaltinių.”

Kaunas — Užmieščio au
tobusų šoferiai ir auto tar
nautojais šiomis dienomis 
buvo sukėlę didelį streiką 
dėl nepakenčiamų 
sąlygų. Streikas 
smarkus ir tęsėsi 
dienas.

Rugpiūčio 28 d.,
ninkaujant darbo inspek
cijai, apie 2 vai. streikuo
jantieji auto tarnautojai 
susitarė su autobusų savi
ninkais. Susitarta tokio
mis sąlygomis: linijoj 
Kaunas — Zarasai šofe
riams bus mokoma po 230 
lt., konduktoriams po 170 
litų, ruože Kaimas — Ma
rijampolė ir kitur po 200 
lt. šoferiams ir 150 lt. kon
duktoriams.

Taip pat bus duodama 
per metus po 12 dienų ap
mokamų atostogų, savai
tėje viena diena laisva, per 
dieną su pertraukomis rei
kės dirbti tik 12 vai., algos 
išmokamos per bandrą ka
są. Autobusų savininkai 
sutiko visus streikuojan
čius priimti atgal į tarny
bą, tik griežtai atsisakė 
priimti tuos, kurie vertė 
autobusus ir daužė langus. 
Darbo inspekcija tarpinin
kauja, kad būtų paleisti 
dėl streiko suimti 8 auto 
tarnautojai.

KILUS KARUI, LENKI
JA MAITINS VOKIETIJĄ

MIRĖ NEW YORKO AR- 
KI-DIECEZIJOS KANC

LERIS
Canaan, Ct. — Rūgs. 16 

d., pasimirė monsignioras 
Thomas G. Carroll New 
Yorko arki - diecezijos 
kancleris, sulaukęs 49 me
tų amžiaus. Jis kartu bu
vo Šv. Jono Evangelisto 
parapijos klebonu New 
Yorke.

Monsignioras Carroll gi
mė Poughkeepsie, N. Y. 
Mokslus ėjo St. Charles 
kolegijoje, Marylandę ir 
Šv. Juozapo seminarijoje 
Romoj, kur jis buvo įšven
tintas kunigu rūgs. 18, 
1909.

Grįžęs iš Romos jis»buvo 
profesorium filosofijos Šv. 
Juozapo seminar i j o j e, 
New Yorke. Po metų lai
ko jis tapo paskirtas kar
dinolo Farley sekretorium. 
Kardinolui mirus, jis buvo 
paskirtas Šv. šeimos para* 
pijos klebonu, New Roche- 
lle, N. Y., kur išbuvo iki 
1923 metų kada jis tapo 
paskirtas New Yorko ar- 
ki-diecezijos kanclerium.
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DEVYNIOLIKA METŲ
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Tiek metų “Darbininkas” stengi: 
Tikriems* lietuviams patarnaut, 
Iškelt jų vardą į padanges, 
Dvasinį jų lobyną kraut.

Kol kas dar vyksta. Bet mažėja 
Skaičius rinktinių asmenų, 
Audringi viesulai užėję 
Mus stumia vis ant akmenų...

Daugiau drąsos! Skaičius mažesnis,
Už tai energijos daugiau!
Mums kartais kietas duonos kąsnis, 
Bet dirbant — valgyt daug skaniau. 

Stipriai laikykimės už vairo, — 
Mus idealai juk šventi! 
Kas stoja dirbti lai nesidairo, 
Kad tinginiauja štai kiti.

Malda ir darbas- — tai tikriausi 
Gyvybės mūsų pamatai: — 
Ant jų jei namą pastatai, 
Jį taip lengvai jau nesugriausi 

Stiprias subūrkime eiles, 
.Krikščionių kelkime vėliavą 
Ir parašą uždekim savą: 
Tegu gyvuoja LDS.!
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PAKVIETĖ RUSIJĄ 
TAUTŲ SĄJUNGON

KAINA 5 CENTAI
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Vokietija Atsisakė Pasira
šyti Rytų Lokarno Sutarti

TrisdešimtGeneva
valstybių pasiuntė kolek- 
tyvį kvietimą Sovietų Ru
sijai stoti Tautų Sąjun
gom Sovietai kvietimą 
džiaugsmingai priėmė ir 
manoma, kad už kelių die
nų Rusija formaliai įstos 
Tautų Sąjungon. Jiems už
tikrinta nuolatinė 
Sąjungos Taryboje.

vieta

ŠIURPI LĖKTUVO 
NELAIME KAUNE

Iš Tekstiliečių 
Streiko

Vėl Vieną Streikierį 
Nušovė

Varšuvoje vykstant len
kų vokiečių prekybos de
ryboms susitarta, kad 
Lenkija teiks Vokietijai 
maistą ir žaliavą fabri
kams, o vokiečiai — pra
monės dirbinius Lenkijai.

Be to, susitarime esąs 
slaptas punktas, kad

Lenkija žada teikti Vo
kietijai maistą ir žalia
vą kilus karui tarp Vo
kietijos su kita valsty
be.

Geneva — Vokietija at
sisakė pasirašyti taip va
dinamą “rytų lokarno” 
paktą, kurį Prancūzai siū
lo sudaryti tarp Rusijos, 
Čekoslovakijos, Lenkijos. 
Latvijos, Lietuvos ir Esti
jos. Šia sutartimi pasira
šiusios valstybės pasižada 
teikti pagelba užpultai 
valstybei.

Vokietija bijanti, kad ki
lus karui jos teritorija 
taptų mūšio lauku.

MIRĖ KANKINYS KUN. 
JUOZAPAS KAZAKEVI

ČIUS

sirgdamas džiova. Tuojau 
buvo paguldytas A. Pane
munės sanatorijon. čia ir 
mirė. Palaidotas Kaune 
nepaprastai iškilmingai.

Procesija: 3(XĄ vaikučių 
su gėlių bukietais.-Paskui 
gėlių vainikai, ponios su 
bukietais, choras, dvasiš- 
kija, vyrų sargyba. Kanki
nio grabas papuoštas rūtų 
ir raudonų gėlių vainiku. 
Tai kentėjimų ženklas. 
Aplink karstą kitą vaini 
ką nešė mergaitės baltais 
rūbais, juodais kaspinais 
perpečius. Tūksta n č i a i 
žmonių su ašarom palydė
jo į kapines.
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SUDEGS KAIMAS

Jis iš bolševikų kalėjimų 
grįžo prieš 8 mėn. Bolševi
kų buvo suimtas 1928 m. 
esą už tai, kad agitavęs 
parapijiečius prieš bolševi
kų siūlomas naujas ūkio, 
mašinas. Kalėjime kentė
jo 3 metus. Žiauriai vargi
namas, neteko sveikatos.

Grįžo Lietuvon sunkiai svietu nebuvo girdėti.

IŠ ZANAVIKIJOS

Skabeikiai. Taujėnų vlšč. 
Šiame kaime rugpiūčio 22 
d. 2 vai. naktį kilo gaisras. 
Sudegė 4 gyv. namai, tvar
tas, 10 klojimų su nekul
tais javais, ir keliolika gy
vulių. Taip pat sudegė ma
tininko aparatai ir kit. 
turtas, kuris šiame kaime 
dirboš Gaisras kilo iš pa
degimo. Pažymėtina, kad 
šis kaimas iš senų laikų 
buvo daug kartų padega
mas.

PROTESTAS PRIEŠ BE
DIEVIŠKUS SOVIETŲ 

PAŠTO ŽENKLUS

Panemunėlio vienk. nuo 
žaibo sudegė Vinkšnio Jo
no klojimas su, pašaru ir 
kitais daiktais. Nuostolių 
už 2310 litų.

Tarptautinė pašto ženk
lų rinkėjų sąjunga paskel
bė viešą protestą prieš 
bolševikų valdžios suma
nymą išleisti pašto ženki, 
su priešreliginiais paveik
slais. Tokių pašto ženklų 
išleidimas būtų didelis į- 
žeidimas kultūringosi o s 
žmonijos įsitikinimų, rašo 
filatelistai savo proteste.

Keistas Mokestis
Šakių m. gyventojai gau

na iš miesto valdybos ra
ginimus sumokėti mokes
tį, “Natūralinėms parei
goms atsipirkti”. Tokio 
mokesčio dar kaip svietas

Antrasis Skridimas Šie-

“Draugas” rašo:
Socialistų “Naujienos” 

paskelbė tokią kablegra- 
roą iš Kauno: “Oras Euro
poje darosi nepalankus. 
Patariame skridimą atidė
ti sekančiai vasarai.” Pa
sirašo prof. Žemaitis, Lie
tuvos Aero klubo pirm.

ALTASS valdybos se
kretorius p. Vaivada 
mums pridavė rezoliuciją, 
kuria ALTASS valdyba ir 
lokaliniai komitetai užgi
ria iš Lietuvos prisiųstą 
rezoliuciją.

Lietuvos) ir Amerikos 
lietuvių visuomenė, be a- 
bejojimo, tą žinią sutiks 
nepalankiai. Ji bus skau-

\
Rugpiūčio 26 d. Lietuvos 

Aero Klubą ištiko skaudi 
nelaimė — lėktuvo avari
jos metu žuvo civilinis la
kūnas Juodis Vaclovas.

Tą dieną Juodis Vaclo
vas su sklandytoju Stekū- 
nu Jurgiu nuosavu Liet. 
Aero Klubo lėktuvu išskri
do • atlikti pratimų. Be
skraidant, lėktuvas perėjo 
suktukan. Lakūnas Juodis 
lygindamas lėktuvą smar
kiai patraukė gilumos vai
rą ir paguldė lėktuvą ant 
nugaros. Šioj padėty bū
damas, lėktuvas, pradėjo, 
kristi. Tuo metu lūžo lėk
tuvo sparnų dalis ir lėktu
vas pradėjo kristi dar 
sparčiau.

Matydąmi prieš akis ne
laimę, lakūnai ryžosi gel
bėtis, iššokdami su para
šiutais. Tai buvo tik 120 
metrų aukštumoje. Sklan
dytojui Steikūnui iššokti 
pavyko. Parašiutui išsi
skleidus, jis laimingai nu
sileido. Tuo tarpu Juodis 
užkliuvo už lėktuvo dalių. 
Jis nukrito šalia lėktuvo 
vos tik prasiskleidus para
šiutui, ir vietoje užsimušė.

Rugpiūčio 27 dieną lakū
nas Juodis buvo pašarvuo- 
tas Aerodrome, Lietuvos 
Aero Klubo angaruose.

Palaidotas rugpiūčio 28 
dieną.

Lakūnas Vaclovas Juo
dis yra pirmoji mūsų civi
linės aviacijos auka — iš 
civilinių lakūnų tarpo dar 
tik jis vienas.

• v

Providence — Rhode Is- 
land legislatura nesutiko 
duoti gubernatoriui Green 
teisę kviesti federalę ka
riuomenę tvarkai palaiky
ti streiko lauke. Ji taip pat 
atsisakė skirti 100,000 do
lerių padidinimui valstybi
nės policijos iki 500 vyrų 
ir 100,000 dolerių mobili
zacijai 1000 veteranų kaip 
specialių sargų streiko 
lauke.

Lenkas Charles Gorcyn- 
ski, 18 metų amžiaus iš 
Centrai Falls buvo pašau
tas ir vėliau mirė, Tai jau 
antra auka iš šios valsty
bės streiko lauke. Ankš
čiau buvo nušautas Jude 
Courtmanche, 19 metų iš 
Woonsocket kada milicija 
jį užtiko bevagiant prekes 
iš krautuvės.

Riaušininkai Woonso- 
cket mieste išvogė apie 
100 revolverių ir šautuvų. 
Policija bijo, kad tie gin
klai gali būti pavartoti 
prieš policiją ir miliciją. 
Miesto mayoras įsakė už
daryti visas svaigalų par
duotuves, teatrus ir kitas 
pasilinksminimų vietas.
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ŽMOGŽUDYSTE Iš 
PASALŲ

1500 DARBININKŲ 
IŠEIS Į STREIKĄ

Biddeford, Me. — Rūgs. 
16 d., pusantro tūkstančio 
Pepperell dirbtuvės darbi
ninkų nutarė išeiti į strei
ką. Iki šiam laikui Maine 
valstybėje streikuoja virš 
4000 tekstiliečių.

Unijos vadas Amede Cyr 
ptanešdamas apie nutari
mą streikuoti pareiškė, 
kad jie nepageidauja jo
kių agitatorių iš kitų mie
stų ir dirbtuves leis pikie
tuoti tik savo nariams.

JOHNSON KALTINA 
UNIJOS VADUS UŽ 

STREIKĄ

išbarė unijos vadus už iš
šaukimą tekstiliečių strei
ko. Tai esąs sutarčių lau
žymas ir dalykams taip e- 
sant nebus galima unijoms 
pasitikėti.

Jis pareiškė, kad pereitą' 
birželio mėnesį buvo suda
ryta sutartis su Thomas 
McMahon, prezidentu Uni- 
ted Textile Workers uni
jos, kurį šį streiką iššau
kė.

MILICIJA APSAUGOTI 
STREIKLAUŽIUS

Daugiau kaip 5000 mili
cijos trijose Naujosios 
Anglijos valstybėse yra 
sumobilizuota, kad apsau
goti streiklaužius. Keli fa
brikai, kurie buvo streiko 
uždaryti ketina vėl pradė
ti darbą.

Unijų vadai stropiai se
ka kiekvieną darbdavių 
žingsnį ir yra pasiruošę 
pikietuoti visus fabrikus, 
kurie tik bandytų pradėti 
dirbti.

DARBININKAI REIKA
LAUJA PAŠALINTI NRA’ 

ADMINISTRATORIŲ

Philadelphia, Pa. — Va
dai 35 darbo organizacijų 
šios apylinkės priėmė re
zoliuciją kuri reikalauja, 
kad generolas Johnson, 
NRA administratorius tuo 
jaus būtų pašalintas iš 
NRA už tai, kad jis kalti
no tekstiliečių unijos va
dus, buk jie išaukė streiką 
sulaužydamas su juo pa
darytą sutartį.

STATO ELEKTROS ’ 
STOTĮ

džiai užvilta, nes ALTASS 
valdybos šulų Grigaičio, 
“N-nų” redaktoriaus, Vai
vados, “N-nų” redakcijos 
nario, ir kitų jų bendra
darbių buvo įtikinta, kad 
antrasis transatlantin i s 
skridimas tikrai įvyks šie
met. Išėjo kaip tik priešin
gai.

Pikti liežuviai kalba, 
kad skridimas neįvyks no 
dėl blogo Europoje oro, 
bet dėl to kad Lituanica D 
dar ligšiol neprirengta ke
lionei. Socialistai dar kar
tą suvylė lietuvių visuome
nę, ypatingai tuos, kurie 
ir savo darbu ir aukomis 
dėjosi prie antrojo skridi
mo vykdymo.

Northfield, Mass.:—Rug
sėjo 14 d. nežinomas pik
tadarys šuviu iš medžiok
linio šautuvo per langą 
mirtinai peršovė Elliott 
Speer, Mount Hermon mo
kyklos perdėtinį.

Dar policijai nepavyko 
susekti kas tą žmogžudys
tę papildė.

KUNIGAI —KANKINIAI

Iš Vilniaus praneša, jog 
Sovietų Rusija išleido iš 
Kalėjimo kunigus kanki
nius: Alb. Markuševski, 
Rom. Jankovskį, N. ščepa 
niūk, Ant Tračinskį ir Jo
nų Rybaltovskį. Pasiliko 
dar apie 100 kunigų Sovie
tų kalėjimuose vargo var
gti. r - - J

New York — Generolas 
Hugh S. Johnson, NRA 
administratorius, kalbėda
mas susirinkime smarkiai

Kalvarija. Stato Jakob- 
zonas Pranciškavos lau- 

ikuose ant Šešupės kranto. 
.Stotį varys vandens jėga, 
i Girdėti, kad Jakobzonas 
tam reikalui yra gavęs 
200,000 litų paskolą. Sto
ties statyba eina sparčiai. 
Dirba trys pamainos dar* 
bininkų. Atpigus elektrai, 
galės ir ūkininkai įsivesti 
bent elektros šviesą.

L. D. S. Seimas
Lietuvių Darbįninkų Sąjungos 19-tas metinis sei

mas šaukiamas 1934 m. rugsėjo 24 ir 25 d. d. Monte
llo, Mass. }*

| Seimo atidarymas įvyksta iškilmingomis šv. Mi
šiomis, šv. Roko lietuvių parapijos bažnyčioje, rūgs. 
24 d., 9 vai., kurias atnašaus kun. F. A. Virmauskis, 
L. D. S. Dvasios Vadas. Jam asistuos kun. F. Stra
kauskas ir kun. J. Vaitekūnas. Pamokslą pasakys kun. 
F. Juškaitis.

Seimo posėdžius pradės Centro pirmininkas kun. 
J. švagždys, lietuvių parapijos svetainėje, Webster 
St., Montello, Mass.

Seimo pirmą vakarą įvyks koncertas Lietuvių 
Tautiškame Name Main St. Dainuos šv. Roko parapi
jos'choras ir solistai p. Petraitis ir p. Juška.

I
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Sodalietės yri nutaru
sios eiti prie Dievo Stalo
kas pirmą sekmadienį me-

DAKTARAI---- ----------E
nėšio.

nius susirinkimus
savo kambary kas trečią

Ateinantį mėnesio
pirmą sekmadienį, 
vai. mišiose sodalietės pri- i

9:30 T

ims Šv. Komuniją už savo
mirusią narę — Antaniną į 
Balutytę.

Sodalietės savo mėnesi-
laiko

A.Z
r-1 — ■*
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RAPOLAS JUŠKA, naujasis Šv. Petro lietuvių 
parapijos vargoninkas, kuris atvyko iš Baltimore, 
Md. ir rūgs. 17 d. pradėjo eiti savo pareigas. Jis yra 
vienas iš žymiausių lietuvių muzikų Amerikoje, paty
ręs vargoninkas ir energingas lietuvių veikėjas. Jo 

' asmuo žymiai sustiprins šios apylinkės lietuvių kata- 
' likų muzikališkas jėgas.

NAUJAS VARGONINKAS
. _______

Nuo rūgs. 17 d. So. Bos- * 
tono lietuvių parapija su
silaukė naujo vargomirko. 
Čia atvyko visiems gerai 
žinomas p. Rapolas Juška, 
buvęs vargoninku Balti- 
morės lietuvių parapijoje.

Jis yra gimęs Montello, 
Mass., kur jo tėvelis daug 

"metų vargoninkavo. Jo tė- 
■veliui mirus, jaunasis Ra
polas Juška užėmė savo 
vietą, prie kun. Urbonavi
čiui klebonaujant, laisvu 
laiku tęsdamas muzikos 
mokslus. Vėliau jis vargo
ninkavo Worcester, Mass. 
ir Providence, R. I.

Nepasitenkino tuo ką jis 
mokėjo, bet nuvyko į Phi- 
ladelphia ir ten mokėsi 
giedojimo ir muzikos Cur- 
tis Institute.

Vėliau buvo pakviestas 
dainuoti Philadelphia Ci- 
vic Operoje ir kartu ėjo

vių parapijoje Baltimore, 
Md.

Šiomis dienomis p. Juš
ka persikrausto gyventi į 
South Bostoną su savo 
žmona ir dviem vaikeliais.

Ponas Juška vargonin- 
kauja nuo 12 metų am
žiaus ir šiandien yra skai
tomas vienas iš geriausių 
dainininkų ir vargoninku 
lietuvių tarpe.

Jis yra lietuvių plačiai 
’ žinomas, nes yra koncer
tavęs veik kiekvienoje lie
tuvių kolonijoje. Nekaip 
jis yra dainavęs “Darbi
ninko” koncertuose.

Jo atvykimas Bostonan 
yra šios kolonijos meno 
jėgų sustiprinimas, nes su
silaukta įžymaus dainipin- 
ko, gilaus muziko ir ener
gingo veikėjo.

Sveikiname p. Rapolą 
Jušką naujoje vietoje ir 
linkime geriausio pasiseki
mo.

Kaunas Kariuomenės
teismas keletą dienų na
grinėjo žinomų komunistų
veikėjų rašytojo K. Boru
tos ir kitų bylą. Rugp. 27
d. teismas nusprendė nu

mėnesio trečiadienį, 7:30
vai. vakare.

CHORO SUSIRINKIMAS

Šv. Petro parapijos ku
nigai skelbė, bažnyčioje,
sekmadienį, kad trečiadie
nį rūgs. 19 d., 7:30 vai. va
kare, įvyksta, bažnytinėje 
salėje svarbus parapijos 
choro susirinkimas. Gir
dėjau, kad tai bus išdėsty
tas planas rengti didžiulį 
vakarą — “Minstrel”. Pa
tartina sueiti į šį svarbų 
choro susirinkimą visiems 
tokio vakaro pageidaujan
tiems dainininkams -ėms.-

Pykstasi Dėl Gražuolių

- Rudaminos klebonas, mi
rė rugpiūčio 29 dl ‘ f

STAMBUS INTELIGEN-
I

TŲ ATSIVERTIMAI3 fclNtJOJ firrĮ w

KATEKIZACIJOS
MOKYKLA

Rūgs. 15 d., 9 vai. rytą 
prasidėjo Šv. Petro para
pijos vaikų katekizacijos 
pamokos. Vaikų — mer
gaičių įsirašė apie 200. 
Mokė juos septynios Sese
rys pasionistės iš Cam
bridge, Mass. Vaikai be
galo džiaugiasi susilaukę 
Seserų mokytojų. ■

, Sekantį šeštadienį Sese
rys mokys lietuvių kalbos 
po katekizacijai.

Rūgs. 16 d., 1:30 vai. p. 
pietų 5 seserys mokė vai
kus katekizmo bažnyčioje.

Petro parapijos naudai di
džiausias “Whist Party”. 
Kun. Jenkui vadovaujant 
jau .daug išparduota įžan
gos tikietų ir surinkta do
vanų. Dalis tų dovanų se
kmadienį buvo išdėta baž
nytinėje salėje žmonėms 
pasižiūrėti. Kita dalis jų 
bus išdėta South Boston 
Supply kompanijos lange. 
Visiems dar yra progos 
nusipirkti.

SODALIEČIŲ MOTI
NOMS VAKARAS

Sodalietės, pritariant jų 
Dvasios Vadui kun. len
kui rengia savo puošniai 
įrengtame kambary, 492 
E. 7th St, So. Boston; 
Mass. vakarą, pagerbti sa
vo motinas. Vakaro prog
rama susidės iš uikan-

s. •’C * —■ -

Rūgs. 26 d., vai. va
kare, 492 E. 7th St., So.
Boston, ,Mass., įvyksta šv. džių. kalbų ir muzikos.

. «
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bausti Kazį Borutą 4 met.
sunk. darb. kalėjimo, Joną
Lukoševičių 6 met. sunk.
darb. kalėjimo, Kazį Jaku-
beną, Joną Butkevičių ir
Maksimą Šuvalį po 6 mėn.
sunk, darbų kalėjimo visus
su B. st. 28 ir 30 str. pa
sėkomis 9

pa
teisino išlaidasteismo išlaidas

priteisti iš nuteistųjų ly

> t j

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

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, 

š 12-tos diena uždarytas.
Taipgi nuima ir X-Ray

a s

į

giomis ir solidariai, o 
jiems nepasiturint padeng
ti jas valstybės iždo lėšo
mis; kaltės įrodomuosius 
daiktus palikti byloje.

I BANDITAI IŠSKERDĖ 
NAUJAKURIUS

Grožio karalienės var
das nėra toks jau nekaltas 
dalykas, kaip paprastai, 
kad žmonės mano. Kai ka
da grožio karalienės rinki
mai gali net sukelti diplo
matinį konfliktą.

Kaip jau žinoma; prieš 
kai kurį laiką daugumas 
valstybių rinko savo tau
tos grožio karalienes, ku
rios turi dalyvauti kandi
datėmis “miss Europos” 
rinkimuose, kurie šiemet 
įvyks Anglijoje, Gasting- 
so mieste. Tarp išrinktų 
kandidačių yra taip pat 
“miss Rusija” ir “miss Vo
kietija”. Tačiau ir vieną ir 
kitą tų kraštų diplomatai 
atsisako pripažinti savo 
tautų gražuolėmis.

“Miss Rusija” buvo iš
rinkta Paryžiuje per kon
kursą iš rusų emigrančių. 
Todėl Sovietų atstovas 
Londone, Maiskis, kuriam 
buvo pasiūlyta dalyvauti 
tarptautinėse gražuo 1 i ų 
rinkimų “miss Europos” 
iškilmėse, taip padaryti 
atsisakė, pareikšdamas, 
kad gražuolė iš Paryžiaus 
negali būti “miss Rusija”, 
nes ji nėra Sovietų piliete. 
Draugas Maiskis nenori 
nieko bendra turėti su 
“gražuole baltagvardiete”.

Sužinoję apie šį konflik
tą, užsienių laikraščiai da
lyką baisiausiai išpūtė. 
Kai kurie sakosi net esą 
pasiryžę prisiekti, jog ru-1 
sų gražuolė tikrai esanti 
gimininga rusų imperato
riaus šeimai, ir todėl iš ti
krųjų netinkanti kandida
tė? kuri turės atstovauti 
“proletariškąjį kraštą”.

Antrasis konfliktas, su
sijęs su “miss Europos” 
rinkimais, taip pat gana 
kurijoziškas. Vokiečių at
stovas Anglijoje von He- 
schas taip pat atsisakė da
lyvauti rinkimų iškilmėse. 
Jis, mat, nori, kad tikroji 
Vokietijos kandidatė daly
vautų korikurse. Dabarti
nė gi “miss Vokietija” — 
p-lė Kant esanti negryno 
arijų kraujo mergaitė. Jos 
gyslose — baisų ir pamąs
tyti — esąs truputis žydiš
kojo kraujo. Savaime aiš-

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. 
8ubatomis nno ^9 iki 6 vaL vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną.

(pagal sutarti)

Tel. So. Boston 0270

DR.JOHNMACDONNELL
Kalba Lietuviškai

Ofiso Valandos:

Nuo 8 iki 10 vai. rytais; 
nuo 1 iki 3 vai. po pietų; 
nuo 6:30 iki 8 vai. vakar.

536 Broadway, So. Boston
j

|TeL Perter 8789

i JOHN REPSHIS, M. D. | j (RBPiTS) .
Lietuvis Gydytoju

Į Ofiso Valandos: 2—1 ir 6—8 I 
278 Harvard Street,

Įkamp. Inman arti Centrai Sq, 
Cambridge, Mum.

Q mini

Mandžiuko valstybėje 
300 banditų išskerdė vieną 
naujakurių kaimą. Iš 36 
naujakurių 33 buvo už, 
mušti.

Mandžiuko valstybę ne
seniai Japonai sudarė iš 
tų sričių, kuriose ir mūsų 
lietuvai 1904 ir 1905 m. su 
japonais kariavo. Toj vals
tybėj dar ir dabar gyvena 
keliolika tūsktančių lietu
vių. Tirščiau lietuvių gy
vena apie miestą Charbi- 
ną. neseniai išvažiavo trys 
lietuviai marijonai: kun. 
VI. Mažonas ir broliukai 
A. Zaremba su B. Ivanaus
ku. Kun. VI. Mažonas ilgus 
metus buvo “Šaltinio” re
daktorium. Dvejus metus 
jis klebonavo Londono lie
tuvių parapijoje. Dabar iš
važiavo pas Mandžiuko lie
tuvius. Kun. VI. Mažonas 
yra “Ūkininko” rėmėjas ir 
retkarčiais suteiks mūsų 
skaitytojams žinių apie to
limųjų rytų lietuvių gyve
nimą.

v •
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Iš Pekino praneša, kad 
praėjusiais keliais { mėne
siais keli stambūs^ moksli
ninkai stabmeldžiai priė
mė tikėjimą, apkrikštyti ir 
įskaityti į Katalikų Baž
nyčios narius. Garsus mu
zikas kompozitorius ir 
profesorius Pekino Uni
versitete, Carlo Chien, an
glų literatūros profesorius 
Pekino Universitete Juo
zapas Tchang - You - tche, 
buvusis Mukdeno valdyto
jas Juozapas Tchag.
— Šie apsikrikštino ir 

priimti į Bažnyčią. Paskui 
juos, be abejo, seks šimtai 
kitų.

Jiems padėjo pažinti 
Kristų ir jo mokslą Kata
likų Veikimo Kinijoj pir
mininkas, kun. dr. Paulius 
Yu-Pin.

Naujų mokslinių jėgų į- 
gavusi Kinijos Bažnyčia 
gali tikėtis palaimingų 
vaisių. Misijonieriams pa
lengvėja darbas, nes tau
tos smegenys — moksli
ninkai padeda tikėjimą 
skleiti savo raštais ir pa
vyzdžiu.

me

*

nas beliko. O arklio nė vie
no , <ar neteko dovanoti.

Pagaliau, apsinakvojo 
vienuose namuose, kur ro
dės, kad vyras valdo. Ry
tą atsidėkodamas už nak
vynę, parodė du pačius ge
ruosius savo arklius ir lie
pė šeimininkams pasiskir
ti. “Aš imu Bėrį”, tarė nu- 

“Nebūk 
sušuko žmona, 

Juodis daug geresnis!” 
“Jei fu taip sakai, imu 
Juodį”, nusileido vyras. 
Tada keleivis išėmė pasku
tinį kiaušinį ir padovano
jo ūkininkams, o pats nuė
jo savo keliu.

džiugęš vyras.
kvailas 9

>9

•<

Lietuvos žemės ūkio rū
mai, norėdami apsaugoti 
senus lietuvių tautiškus 
rubus, nuo visiško išnyki
mo, nutarė, juos, kur dar 
yra, surinkti ir apsaugoti. 
Tuo tikslu žemės ūkio rū
mų atstovai jau apvažinė
jo Šakių ir Trakų apskri- 
čius, parsiveždami daug į- 
domių dalykų. Jiems pavy
ko rasti senoviškų lietuvių 
moterų papuošalų, senovi
škais raštais juostų, dra
bužių, net iš XII amžiaus. 
Nuo šių metų rugsėjo 1 d. 
senoviški tautiški drabu
žiai bus renkami visoje 
Lietuvoje. Surinkus viską, 
kas dar yra užsilikę, bus 
bandoma išvesti senoviš- — 
kų rūbų tipus. Tsb.

KURIS VALDO: VYRAS AR 
ŽMONA?

Kartą gudrolis keliavo 
po žmones. Jis vedės kapą 
arklių ir nešės pintinę 
kiaušinių. Įėjęs į namus, 
kur žmona valdė vyrą, do
vanodavo kiaušinį. O kur 
vyras valdė žmoną, manė 
dovanoti arklį.

Ilgai vaikščiojo, visus 
1 kiaušinius išdalijo, tik vie-

Buvusio Lietuvos minis- 
terio Berlyne ir Londone 
Vaclovo Sidzikausko byla 
yra paskirta spręsti spalių 
mėnesio <6 dieną Kaimo a- 
pygardoš teisme. Sidzi
kauską gins žymus Lietu
vos advokatas Rapolas 
Skipitis.

ĮVAIRŪS skelbimai
JUOZAS M. DIUS 

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

866 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Oratorius - Balsamuotojas

%
Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Res. 
564 Kast Broadvay,

So. Boston, Mass.

GRABORIAI

Saugus Kroniškų li
gų: Inkstų, Plaučių, 
Kepenų, Kraujo, Ner
vų, Odos ir Patrūki
mo išgydymas be jo
kių skausmų. Sergan-

Užtikrintas Išgyjimas

NUOŠIRDŽIU GYDYMU

tieji lieka sveiki ir 
stiprūs.

Patarimas Veltui
Gyduolės duodama. Užmokes
tis mažas. Nėra reikalo išlikti 
iš darbo. Kreipkitės tuejaus 

pas mane.

Dr.GradyI327^t^L
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeStadienlais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie- 

- niais 10—12 tiktai.

tas jokiu būdu negali su
tikti, jog ji būtų jo krašto 
atstovė, nepaisant to, kad, 
be jos gražumo, yra dar 
kilusi iŠ seniausio grasaus 
filosofo Emanuelio Kanto 
šeimos. D.

» <

i

ADVOKATAS

MILIAM H. HEALEY

P. J. AKUNEVIČIUS
GRABORIUS

Jau 16 metų kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja. 

Reikalui esant kreipkitės: 
SOUTH BOSTON 
258 W. Broadway 
Tel: S. B. 4486 

MONTELLO 
16 Intervale St.

Tel: 4110 

FDRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI f

T

18 Tremont St., 

Room 131, 

Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448
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Antradienis, Rugsėjo 17 d., 1984
= DARBININKAS

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
«

PITTSBURGH, PA.
PRANCIŠKIEČIŲ RĖMĖJAMS PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešama, kad metinis Šv. Pranciškaus 
Seserų Vienuolyno Rėmėjų Seimas įvyks Šv. Pranciš
kaus Vienuolyne, Pittsburgh, Pa., sekmadieny, 7 d. 
spalių š. m., pirmą valandą po pietų.

Kviečiame Rėmėjus kuoskaitlingiausiai dalyvau
ti. Prašome visas draugijas ir organizacijų kuopas, 
aplinkybėms leidžiant, taip pat atsiųsti savo atstovus.

Svečiai, kuriems aplinkybės leistų atvažiuoti il
gesniam laikui negu ekskursijos leidžia bus aprūpinti 
nakvyne.

Atvažiavę galėsite pasidžiaugti kalnų gražumu ir 
praleisite linksmai kelias dienas... Sykiu., prisidėsite 
prie kilnaus darbo — remdami Seseles Pranciškietes 
ne tik materialiai, bet daug daugiau savo gerais pata
rimais, prielankumu ir gera valia.

Adelė Marčiulaitienė
Rėmėjų Centro Pirm.

t

PHILADELPHIA, PA.
Radio Programa

Malonu pranešti, kad at
sidarė nauja lietuviška ra
dio valanda, rugsėjo 10-tą 
dieną, vadinama Lithua- 
nian News. Stotis WHAT, 
1310 kilocycles, yra labai 
gera ir visi lietuviai Phila- 
dėlphijos ir apylinkės ga
lės aiškiai girdėti. •

Tą valandą remia di
džiausi Philadelphijos lie
tuviai biznieriai.

Pasirodo, kad rekordų

nebus, nes programa susi
daro iš įvairių žinių, — so
listų, duetų ir kvartetų. 
Tas ir gerai, nes tarp lie
tuvių yra daug talentų, 
kurių ligšiol nebuvo pro
gos parodyti.

Programa bus leidžiama 
pirmadieniais nuse oo pen
kių iki šešių vakare. Prog
ramos vedėja yra ponia D. 
Antanaitienė.

PIRMOS MOKYKLOS 
DIENOS

Švento Juozapo parapi
jinė mokykla, Scranton,

Pa., prasidėjo rugsėjo 6 d. 
Visi vaikai išklausė mišių. 
Mišias laikė Tėvelis J. Ku
ras. Po mišių gerb. Tėvelis 
suteikė palaiminimą su Šv. 
Sakramentu. Po pamaldų 
Motinėlė M. Immaculata 
paskirstė vaikučius į sky
rius. Vienuoliktą valandą 
vėl visi susirinkome į baž
nyčią ir pradėjome trijų 
dienų rekolekcijas.

Tėvelis šupšinskas sakė 
pamokslą apie žmogaus 
sutvėrimą. Jis pasakė, kad 
Dievas mus sutvėrė, kad 
Jį garbintum ir Jam tar
nautum.

Po pietų, apie antrą va
landą, nuėjome į bažnyčią 
ir atkalbėjome rąžančių ii 
litaniją.

Klebonas kun. Jonas Ku
ras pasakė gražų pamoki
nantį pamokslą, kaip rei
kia Dievui tarnauti.

Šią savaitę, kuri yra an
tra šio mokslo metų, mes 
visi vaikučiai pilni entu
ziazmo pradėjome tikrą 
mokslą. Prižadėjome Die
vuliui, kad visi kuogeriau- 
siai mokysimės, kad tik 
birželio mėnesio nebūtų a- 
šarų liejimo ir dantų grie
žimo.

Aštunto skyriaus 
mokinė

šį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija. sai lengvas. Šias paprastas
priemones vartojant, daž- 

i u. v niausiai šaltis apleis į suomei skepetaite uzsiden-trumpą laiką nepalikda. 
mas jokių pėdsakų. Gi ne- 
pasidavimas ligai, kaip ne- 

j kurie norėdami parodyti 
savo narsumą, greičiausiai 
veda prie rimtesnių susir
gimų, kurie neva narsuo
liams atima paskutinę 
drąsą. Liga, kad ir menka,1 
nemėgsta juokavimų. Su. 
ja reikia apseiti kuo pro
tingiausiai, tai mažiausia 5 
nriseis nukentėti.

ŠALTIS — APKREČIA- čiaudo ar kosėja turi vi- 
MAUGA

Rašo Dr. S. Biežis, gydy- burn^’ kad apsaugojus 
tojas ir chirurgas, Chica- "lSaU.?U

go, UI. lankyti susikimšimų vie
tas, kaip tai: teatrai, įvai
rūs susirinkimai ir tt. ka-Vargiai būtų galima ras- , 

ti žmogus, kuris vienu ar;me daug žmonių kosėja, 
kitu metu savo gyvenimo •11 es šaltį veik tikrai parsi- 
nebūtų turėjęs taip vadi-. neši iš ten. 
namo šalčio. Šis nesveiku
mas yra taip gerai žino- '-yksta paprastai, į pen- 
mas ir paprastai, kad f tai kias, šešias dienas savai- 
dauguma žiūri kaip į 
menkniekį. Ištikrųjų daž
niausiai taip ir esti. Vie
nok neretai iš šio nesvei
kumo kyla įvairių kompli
kacijų, kurios sudaro la
bai rimtą padėtį. Užtat, 
bendrai kalbant, neprotin
ga žiūrėti į šaltį per pirš
tus.

Kad šaltis yra apkrečia-: 
ma liga, kaip kad difteri-, 
ja, škarletina ir panašios, 
tai nebėra nė mažiausios 
abejonės. Akyvesni žmo didelės ir labai pavojingos 
Xiės, tai iš patirties žino. ligos,
Kuomet vienas asmuo su- (nieko negali iš kalno užti- 
serga šalčiu, žiūrėk į tūlą krinti. Užtat su šalčiu vi- 
laiką ir kiti šeimos nariai sados reikia būti labai at- 
juomi suserga. Mat, prie
žastimi šios ligos esti tū
los bakterijos, kurios ra
dusios tinkamas aplinku
mas, sparčiai veisiasi ir to 
viso išvadą vadiname šal
čiu, jog tas pagavo šaltį.

Asmuo sirgdamas šia li
ga, nes tai ištikrųjų yra Ii- .kimų galima išvengti taip 
ga, čiaudėdamas ir kosė
damas paleidžia oran dau
gybę bakterijų su mažulė
liais seilių lašeliais, kurias 
sveikieji kvėpuodami į- 
traukia į nosį bei plaučius. 
Ir štai šitokiu būdu šalčiu 
apsikrečia. Ligonis kai

Šaltis, kuomet jo eiga

Į mi apleidžia ligonį, kad ir 
prie menkos priežiūros. 
Tačiau nevisados taip lai
mingai klojasi. Kartas 
nuo karto, pasireiškia ga
na stambių komplikacijų, 
kurios prarečiui sudaro y- 
patingo pavojaus net pa
čiai gyvybei. Iš jų daž
niausiai, tai esti įvairūs į- 
degimai nosies angų, ausų 
pūliavimai, plaučių užde
gimas ir kartais net sme
genų įdegimas. Tai visos

RUDUO IR VITAMINAI

Rašo Dr. G. L Bložis, 
dentistas, Chicago. UI....

— O, ką daktaras turi 
su mano šalčiu?

— O, taip, labai daug. 
Mano dalykas ypa jus in
formuoti, ką jūs turite da
ryti, — sako daktaras. — 
Ar ponia gauni užtektinai 
saulės?

Onytė linksmai nusikva
tojo. skepetaitę, trindama 
savo raudoną nosį ,ir smar 
kiai atkirto:

— Daktare, o kur gali 
gauti saulės? Viena, šalta, 
o kita — dažnai apsiniau
kę. Tokiu būdu negalima 
saulės gauti.

— Tame ir dalykas. Ma
no priedermė žiūrėti, kad 
gautum saulės, — sako 
gydytojas, — o kai negali
ma saulės spinduliais nau 
dotis, tuomet turi imti vi- 
taminių, kurie sustiprins 
jūsų pasipriešinimą šal
čiui ir kitoms ligoms.

— Labai gerai, ponas 
daktare, aš daug esu gir
dėjus apie vitaminus; bū
kit malonus paaiškinti 
man, kas yra tie vitami
nai?

— Ponia Negalienė, — 
pakėlęs akis į žibančią e- 
lektros šviesa sako gydy
tojas. — Tas dalykas nėra 
išaiškinamas ir aš negalė
siu jums išaiškinti. Tiek 
tik galiu paaiškinti palygi
nimais. Paimkim tą šviesą 
(čia gydytojas ranka pa
rodė elektros šviesą), ži
nome, kad elektrą naudo
jame. kad ji turi didelę jė
gą, turi galingą šviesą, bet 
tos jėgos nematome ir ap
čiuopti negalime, Taipgi, 
vitaminą galima palyginti 
su oksigenu, be kurio ne
galime gyventi o vienok 
jo nematome ir negalime 
paliesti. Tie dalykai sunku 
yra aiškinti, o vienok taip 
yra ir bus. Sulig dabartės 
mokslo, vitaminų yra net 
šešių rūšių, būtent A, B, 
C, D. E ir G. Vitaminas A 

i gelbsti augime ir sustipri
na kūną, kad jis pasiprie
šintų ligoms, ypatingai no- 
sės, gerklės ir plaučių. Vi
taminas A yra randamas 
piene, daržovėse, kaikurių 
žuvų jaknose ir 1.1. •

Pasisupęs biskį savo gir-

gždančioj kėdėj, galvą pa
krapštęs gydytojas - sako, 
kad reikia kariauti prieš 
tą Onytės šaltį, nes šaltis 
yra pavojingas, gali įsivy- 
styti net į pavojingą ligą.

— Taigi, ponia Negalie
nė, turi gulti į lovą taip 
greitai, kaip greitai grįši 
namo, ir gulėti tol, kol su 
šalčiu persiskirsite. Ir ne
pamirškite, kad kambarys 
turi būti gerai išvėdintas, 
sausas. Reikia gerti daug 
vandens, apelsinų ir citri
nų skysčio ir žiūrėti, kad 
gėrimas būtų šiltas. Na, 
ir vitamino D reikia pa
dauginti, nes tas irgi pa
gelbės kariauti su šalčiu. 
Taipgi, ponia Negalienė 
turite gauti vitamino B,—- 
tęsė gydytojas, — tas irgi 
pagelbės kovai su šalčiu, 
ypatingai viduriam bu& 

1 geriaus.
— O kur aš galiu gauti ?
— Valgydama tikrą ru- 

I ginę, stambių miltų duoną, 
aludarės mielių, vaisių ir 
t. t. žodžiu sakant, norint 
sveikatą palaikyti tvar
koj, reikia būt labai at- 

i sargiai, ką valgai kaip 
miegi; švarumas būtinas 

i ir t. t. Savo kūną galima 
į palyginti prie vežimo: ge
tai vežimą ištepsi, ratai 
negirgždės ir lengva bus 

1 arkliams traukti. Bet su 
neteptu vežimu tai jau blo
gai: arkliams sunku trau
kti ir važiutojam važiuoti: 
girgždą, tarška ir tt.

Gydotojui bekalbant, ir 
Jonas įbėgo uždusęs. Esą 
nesulaukiąs Onytės: oras 
pošaltis, o, kita, gana toli 
pareiti.

— Na, kp. išmokai Ony
te, — juokdamasis paklau
sė Jonas.

— O daug, labai daug iš
mokom atsakė Onytė. — 
Daktaras mane išmokino 

'bent trečdalį abėcėlės: A.
B, C, D, E, ir G.

Išleisdamas Negalius gy
dytojas patarė būt labai 
atsargiems, nes Onytei e- 
sant tokiam padėjime, ne
galima gembleriuoti su 
sveikata, ypatingai kuo
met oras ruderiėja yra blo
gas.

i

kurių išgydymas

sargiam, nes juokavimas 
gali virsti tragedija.

Tinkamas apsisaugoji
mas žinomais būdais yra 
už vis našiausia priemonė 
būti sveiku. Kad ir susir
gus, tačiau tinkamu užsi
laikymu daugumoj atsiti-

i

Rudens šiurpią ir vijun- 
dros dieną Onytė skubino
si pas savo gydytoją, me
diką. Skubiai įbėgusi į gy
dytojo kabinetą, lig bijo
dama, ir vos spėjo susi
tvarkyti vėjo išdarkytas 
geltonas kasas, štai, ir gy
dytojas iškišo galvą iš sa
vo kambario ir kalba į O- 
nytę, lig juoką traukda
mas:

— Ponia Negalienė 
esate greita moteris.

— Kodėl? — Onytė 
nusistebėjimu užklausė.

Gydytojas atsakė, kad 
jie matęs ją smarkiai bė
gant skersai gatvę.

— Taip, taip, bėgau iš 
visų jėgų, nes šaltas lietus 
plakė blauzdas.

Tuo tarpu Onytė smar
kiai sučiaudėjo.

— O, ponia jau šaltį tu- 
ri, taigi čion apsireiškia 
neatsargumas.

dar
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Arėjas Vitkauskas.
PASAULIO
ŠYPSENOS

Gydytojas; “Ar tamsta įsitiki
nęs, kad tamsta geri savo stikli
nę šilto vandens kiekvieną die
ną?”

Ligonis: “AŠ geriu, gydytojau, 
bet šeimininkė jį vadina kava“. 
(“The Cynie“).

Šeimininkė: “Tamsta išbuvai 
šia tris mėnesius ir nieko nemo
kėjai”.

Studentas: “Bet tamsta sakei, 
kad čia bus kaip namie”.

penki ir vienas. Skaičių 9 
reikšdavo IX, tai yra de
šimt be vieno, o skaičių 11
— XI, tai yra dešimt ir 
vienas (ženklas ar raidė 
prieš pagrindinę skaitlinę 
reiškia mažiau, o po jos
— daugiau.)

Panašiai yra ir su dides
niais skaičiais, kurie reiš
kiami raidėmis. Taip, pa- 
vyzdžui: 40 — XL (50— 
10), 60 — LX (50+10), 
70 — LXX, 80 — LXXX, 
90 — XC (100—10), 100— 
C, 110 — CX (100+10), 
120 — CXX, 140 — CXL 
(100-40), 190 — CXC, 
200 — CC, 400 — CD (500 
—100), 600 — DC (500+ 
100), 800 — DCCC„ 900— 
CM (1000 — 100), 1000 — 
M, 1100 — MC (1000+ 
100), 1500 — MD, 1900 — 
MCM (1900 -900), 2000— 
MM ir t. t., ir tt.

Paaiškinimai, štai dar 
keletas įvairių skaičių, iš- 
reikštų romiškomis skait
linėmis :

92 — XCH;
206 — CCVI;
389
974 — CMLXXIV; 

1644 — MDCXLIV; 
1933 — MCMXXXIII; 
2792 — MMDCCXCH;
149 — CXLIX;
344 _ CCCXLIV;
468 — CDLXVm; 

1199 — MCXCIX 
1856 - 
1999 - 
ir t. t.

Dabar visame pasauly 
vartojamos daug papras
tesnės skaitlinės vadina
mos arabiškomis, nes ank
sčiau buvo manoma, kad 
jos paeina iš Arabijos. Ta- 
č?au tai buvo klaidinga 
nuomonė. Jau seniai yra į- 
rodyta, kad vadinamosios 
“arabiškos” skaitlinės pa
eina iš Indijos. Ir patys a- 
rabai to išradimo nesisavi- 
na. Atvirkščiai, arabų ra
šytojai, pavyzdžiui, Kho- 
varazmi, gyvenęs aštunta
me šimtmety Bagdade, sa
vo raštuose nurodo, kad a- 
nuomet Arabijoj vartotos 
skaitlinės paeina iš Indi
jos. Arabai buvo tik tarpi
ninkai, per kuriuos tos su
prastintos skaitlinės dvy
liktame šimtmety pateko 
ir į Europą.

CCCLXXXIX;

MDCCCLVI; 
MCMXCIX;

nemalonių komplikacijų. 
Pajutus šaltį reikia išgė- 
ius karštos arbatos ar le- 
nionado kuo skubiausia 
atgulti lovon bent kokiai 
porai ar daugiau dienų šil
tai užsiklojus ramiausiai 
ilsėtis. Valgis turi būti vi-

Iki viduramžių laikų vi
guose Europos kraštuose 
buvo vartojamos senovės 
romėnų skaitlinės, kurios 
visai skiriasi nuo dabar vi
same pasauly vartojamų, 
vadinamų arabiškų skait
linių.

Romėnų skaitlinės, užsi- 
likusios tik senovės raš
tuose, dabar retai tevarto
jamos. Jos atrodo šitaip:

I — 1, H — 2, m — 3, 
IV — 4, V — 5, VI — 6, 
vn — 7, vm — 8, ix — 
9, x — io, xi — n, xn 
I- 12, xm — 13, XIV - 
14, XV — 15, XVI — 16, 
xvn — 17, xvm — 18, 
XIX — 19, XX —20, 
XXIV — 24, XXIX — 29, 
xxxiv —34, xxxvnr 

I— 38 ir 11. •

1000. Iš

Didesniems skaičiams 
reikšti vartojamos raidės, 
būtent: L — 50, C — 100, 
D — 500 ir M
šių raidžių ir aukščiau nu
rodytų ženklų gali būti su
daromi įvairaus didumo 
skaičiai.

Skaičiui 4 išreikšti ro
mėnai rašydavo IV, tai y- 
ra penki be vieno; skaičių 
6 rašydavo VI, tai yra JAPONŲ PADAVIMAS 

APIE ARBATĄ

“Aš tikiuos, taipŠeimininkė:

Studentas: “Namie aš niekuo
met nesu mokėjęs jokios nuo
mos”. (“Der Wahre Jakob”, 
Beriin).

“Garbingo žmogaus

Braunas: “Kuo tamsta užtik
rinsi skolą?’’.

Džonsas: 
žodžiu’’.

Braunas: “Eik ir gauk garbin
gą žmogų ir as duosiu tamstai 
pinigus”. (Pele Mele”, Paris).

PARSIDUODA
KEPYKLA,

“Ice Cream” Dirbtuvė, 
Krautuvė ir Namas.

Kepyklos Biznis toks: parduoda
ma duona, įvairūs pagražinti ir 
ornamentais papuošti tortai (kei- 
kos) ir namų darbo Ice Cream’aa

FORD’S BAKERY
Bell Phone, BEOent 1564 

440 B. Belgrade Street 
Philadelphia, Pa.

miego. Bet kartą iš per di
delio nuovargio jis ėmė ir 
užsnūdo trumpai valandė
lei. Kai jis pabudo, tai la
bai nusigando ir už baus
mę čia pat tuojau sau nu- 
sipiovė akies blakstienas, 
kad daugiau negalėtų už
simerkti ir užmigti, ir vėl 
įsigilino į dvasiškus mąs
tymus. Baigęs maldas, jis 
didžiai nustebo, pamatęs, 
kad iš numestų žemėn bla
kstienų stovi išaugę du 
krūmai. Iš jų lapų Darma, 
įkvėpimo vedamas, pasiga
mino gėrimo, kurio para
gavęs tuoj pajuto, kad jo 
širdis pradėjo lengviau 
plakti ir protas paskaistė- 
jo. Tie nuostabūs krūmai 
buvę pirmieji arbatmedžio 
krūmai žemėj. Darma pa
rodė, kaip reikia gaminti 
arbatą savo mokiniams, ir 
arbata greitai paplito ne 
tik Indijoj, Kinuose ir Ja
ponijoj, bet ir visam pa
sauly.

Šis padavimas, be abejo, 
atsirado daug vėliau, negu 
kad žmonės išmoko vir 
arbatą. Ypač seniai 
ma arbata yra Kinijoj, 
arbatos gėrimas yra;5’ 
tęs rimtu ir iškilmingf’’ i 
suomeninio gyveninio pa 
pročiu. Mandagus ’kina 
kviesdamas pas save sv< 
čius arbatos, rašo, kad j: 
tą dieną nutaręs “išplauti 
arbatos puodelius”.

Japonijoj ir Kinijoj net 
yra daug parašyta vadovė
lių, kaip reikia arbata vir
ti.

Į Europą arbata atėjo 
labai vėlai. Pirmieji atga- 
beno arbatą į Europą olan
dai 17-tojo šimtmečio pra
džioj. Apie 1650 m. Londo
ne jau buvo viešų arbati
nių. Maždaug apie tą, pat 
laiką arbata pasirodė 
Prancūzijoj ir Vokietijoj, 
nors iš pat pradžų Pary
žiuj arbatą vieni gėrė su 
pienu, o kiti rūkė, kaip ta
baką... Iš Vokietijos arba
ta perėjo į Rusiją, kur 
greitai virto dvarininkų ir 
pirklių luome mėgiamuoju 
gėrimu.

Lietuvoj arbata pradėta 
vartoti gana vėlai, tik 18- 
tojo amžiaus pabaigoj. Ta
čiau bendrai Lietuvoj, 
kaip ir visur kitur, išsky
rus Angliją, Rusiją ir O- 
landiją, arbata liko tik 
šviesuomenės gėrimu, o 
baudis daugiau mėgsta 
kavą.

’t

Japonai turi tokį gražų 
padavimą apie arbatos at
siradimą. Esą, Indijos vie
no kunigaikščio sūnus Dar 
ma, kurs yra laikomas vie
nu iš didžiausių budistų 
šventųjų, kartą pasižadė
jo visai nemiegoti, kad ge
riau galėtų atlikti viduji- ' 
nius apmąstymus. Jam pa
vykę išbūti kelia metus be

Jeigu prie mano kojų su-. 
dėtų visų viešpatijų vaini-1 
kus vietoj mano knygų ir| 
mano pamėgimo skaityti, aš 
visa tai atstnmčiau. " 

Fenelon.

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai 
kurie akelbiasl “Darbininke” tikrai 
verti skaitytoji) paramos.

Visi ąarsiakitCs “Darbininke". «
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DABBININKA8
■66 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 2680

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams ..............  $4.00
Užsieny metams ...i..................   $5.00
Vieną kart savaitėje metams .. $2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.50

8AHTT JOBEPH’S LITHUAMIAJf R. 0. A880CIATI0H OF LABOR
Snteed u second-class matter Sept 12, 1915 at the post office at Boston,

Mass. under the Act of Marcb 3, 1870
Aeeeptance for maiUng at special rate of postage provlded for in Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, authorlzed on July 12, 1918

8UBSCRIPTION KATES:
Domestic yearly ............. i........... $4.00
Eoreign yearly......................  $5.00
Domestic once per week yearly $2.00
Voreign once per week yearly.. $2.50

Antradienis, Rugsėjo 1? 3., 1934

DAĘBIf<IJX)<AS
(THE W0RKER)

Published. every Tueeday and Friday except Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa - 
----------- -- by--------------

STREIKAS AR
SUKILIMAS

Dabartinis audinyčių 
streikas, paliečius apie pu
sę milijono darbininkų ir 
apėmęs ne tik N. Angliją, 
bet ir kaikurias pietinių 
valstijų industrijos sritis, 
yra tiek pasižymėjęs savo 
intensyviu smarkumu, kad 
visuomenėje jau randas 
žmonių užduodančių sau 
klausimą: ar tai streikas,' 
ar koks sukilimas prieš e- 
samąją tvarką? Ypačiai 
Rhode Island valstijoje 
streikas pasireiškė visu 
žiaurumu. Saylesvillėj jau 
kelinta diena valstijos mi
licija kovoja su streikie- 
riais, apsiginklavusiais ne 
tik lazdomis ir akmenimis, 
bet ir revolveriais ir aša
rų bei dujų bombomis. 
Priešingosios pusės, vadi
nasi, milicija ir streikie- 
riai užima strategiškas 
pozicijas, naudojasi bart

omis ir spygliuotų vė- 
tyoromis ir šiaip jau 
a apgalvotą, planingą 
ą. Streikieriai turi va- 

dųį, kurie juos tvarkiai ko
manduoja ir įkaitina at
kakliai laikytis. Visame 
kaine matytis apgalvotas 
planas ir apsirūpinimas 
tiesiog kariška amunicija.

Wonnsockete kova veda
ma ne taip jau sumaniai, 
bet užtai be galo žiauriai ir 
chuliganiškai. Ten kažko-

kia driskių minia pradėjo 
daužyti krautuvių langus, 
naikinti ir plėšti. Atrodo, 
kad tenai šalę streiko eina 
kažkokia priešvalstybinė 
ir anarchiška agitacija, 
nieko bendra su streiku 
neturinti. Tie, kurie tą vis
ką mato savo akimis ir 
kuriems tenka su tais ne
va streikieriais kovoti, sa
ko, kad tai ne streikas, 
tik kažkoks politiškas ar 
socialinis sukilimas, turįs 
tikslą panaikinti valdžią 
ir tvarką. Ir savo didumu 
jis tiek nugąsdino Rhode 
Island gubernatorių, kad 
tasai kreipėsi į Prezidentą 
prašydamas atsiųsti regu- 
lerinės kariuomenės, ne3 
valstijos milicija persilpna 
riaušėms numalšinti. Pre
zidentas Roosevelt daboja 
situaciją labai atydžiai ir 
tur būt skaito ją tiek rim
ta, kad yra pasirįžęs at-

Rugpiučio 22 d., š. m., 
mirė Pakuonio klebonas 
kun. Jonas Strimas.

A. a. kun. Jonas Strimas 
gimė Zėčkalnių kaime, Pil
viškių parapijoje 1866 m. 
spalių 15 d. Mokėsi Mari
jampolės gimnazijoje ir 
Seinų dvasinėj seminari
joje. Mokslas jam labai ge
rai sekėsi.. Todėl seminari
jos vadovybė pasiuntė jį į 
Petrapilio Dvasinę Akade
miją. Neilgai jis Petrapi
ly mokėsi Petrapilio kli
matas jo silpną sveikatą 
labai ardė. Tačiau aukšto
jo mokslo laipsnį jis Pet
rapily įgijo. Į sveikesnius 
kraštus dėl lėšų stokos 
mokytis negalėjo vykti. Iš 
akademijos kėlėsi į para
pijas vikariauti. Beveik 
14 metų išvikariavo: pir
miau Lomžos gubernijoj į- 
vairiose parapijose, vėliau 
Alytuj, Simne. Dirbdamas 
jis parapijoje, kartu mokė
si. Biblioteką turėjo di
džiausią. Geriausi ir nau
jausi mokslo veikalai bu
vo pas jįjį.

Ir 1906 m. jis jau pa
kviečiamas į Seinų dvasi
nę seminariją profesoriau
ti. Dėl silpnos sveikatos 
neilgai stengė profesoriau
ti.

Iš Seinų važiuoja į Sla
vikus klebonauti.

Slavikų miestelis prie 
Siesarties įtakos į Šešupę 
ant pat vokiečių rube
žiaus. Sveika Slavikuos 
gyventi. Tik darbo klebo- 

parapijoje
daug. Energingas klebo-
nui Slavikų

siųsti reguliarinės kariuo
menės dalių, kurios skubo
tai mobilizuojamos ir kiek
vienu pareikalavimu bus 
pasiųstos streikierių ‘fron- 
tan’. Visas dalykas užsi
baigs tuomi, kad streikas 
vėl bus pralaimėtas, nes 
“raudonųjų” šaikos pasi
skubino išnaudoti streiką 
savo reikalams ir pakenk
ti darbininkams. “Raudo- ;mo. Raudona košė neina į 
nieji” matomai turi visai sveikatą.

kitonišką tikslą negu 
streiko laimėjimas. Jiems 
rūpi “revoliucija”. Ji šian
die nepavyks. Nepavyks 
ir rytoj, bet jie daro prati
mus ir eina drąsiai prie 
savo tikslo. Vyriausybė 
jau pradeda gerokai atsi 
rūgti dėl sovietų pripažini-

nas Strimaitis ryžtasi savo 
parapijiečius dorovini a i' 
aukštai iškelti. Jis-moko 
parapijiečius nesekti liu- 
terionių, - nesigabenti iš 
Prūsų gėrimų. Tai labai 
nepatiko vietos kaiku- 
riems vokiečiams: kam e- 
są klebonas jiems biznį su 
spirito kontrabandą gadi
na. Karui prasidėjus, vie
tiniai vokiečiai įskundžia 
kleboną Strimą vokiečių 
kareiviams ir 1914 m. rug
pjūčio 13 d. du vokiečių 
kareiviai įsibrauja į Slavi
kų kleboniją. Klebonas 
Strimas tada buvo vikari- 
jate ir kalbėjosi su vikaru 
kun. Andrium Pesiu. Vo
kiečių kareiviai ateina į 
vikarijatą ir ten abiem ku
nigam atremia į krūtines 
šautuvus. Vokiečių karei
viai, matyt, vikarą palai
kė klebonu ir tuoj į jį pa
leido kulką. Kun. Pesys 
tuoj su peršauta širdimi 
mirė. Kun. Strimas tespė
jo ištarti mirštančiam ku- 
rūkui Andriui išrišimo žo
džius. Nušovę kun. Pesį 
vokiečiai kun. Strimo ne
paleido, norėjo nušauti ir 
visaip kankino. Šitie žiau
rumai labai paveikė jau ir 
į taip silpną a. a. kun. Jo
no sveikatą. ,

Tą pačią dieną kun. Jo
nas iš Slavikų pasišalino, 
nes vietos vokiečiai aiškiai 
kalbėjo, kad antrą kartą 
vokiečių kareiviai gyvo 
klebono nepaliks. Neužilgo 
kun. Jonas išvyko į Rusiją 
ir apsigyveną, Sibire. Pa
gyvenęs kiek Sibire, išva
žiavo į Japoniją. Iš Japo
nijos per Didįjį vandenyną 
plaukė į Ameriką. Kelionė 
per vandenyną labai gerai 
paveikė į kun. Jono svei
katą. Amerikoje jis jautė
si gana sveikas ir daug ten 
darbavosi. ,rp.

Neramu buvo a. a. kun. 
Jonui Amerikoje, palikus 
tėvynę karo gaisruose.

1920 m. jis grįžta į tėvy-

nę darbuotis. Jis daug dir
bo spaudos draudimo me
tu. Jis daug padėjo knyg
nešių Tėvui kun. Martynui 
Sederevičiui. Tat jis norė
jo daug dirbti ir kuriant 
Lietuvos valstybę. Vysku
pas Karosas paskiria a. a. 
kun. Joną Pakuonio klebo
nu. I Slavikus grįžti a. a. 
kun. Jonas nenorėjo. Besi
darbuojant Pakuony, beat- 
statant karo apgriautą 
Pakuonio bažnyčią, a. a. 
kun. Jonas daug sveikatos 
padėjo. Velionies nervai 
visai pakriko. Prie to pri
sidėjo dar plaučių vėžys. 
Ir po ilgos, nepaprastai 
sunkios ligos, 14 metų Pa
kuony išklebonavęs, kun. 
Jonas Strimas mirė.

Mirė baigdamas 67 me
tus amžiaus ir 42 metus 
kunigavimo. Įdomu paste
bėti, kad a. a. kun. Jonas 
14 metų išbuvo vikaru, 14 
metų darbavos ne vienoj 
vietoj, kol atsikėlė į Pa
kuonį ir 14 metų išgyveno 
Pakuony.

Garbingo kunigo gyve
nimas sutraukė į laidotu- 
ves 34 kunigus ir plačios 
apylinkės žmonių minias. 
Dėl autobusų streiko daug 
kunigų į laidotuves nega
lėjo atvykti. Laidotuvės 
buvo šeštadienį (rugpiučio 
25 d.) Laidotovių dieną iš
kilmingas šv. Mišias su 
vyskupo insignijomis laikė 
prel. Al. Grigaitis. Bažny
čioj pamokslą pasakė ve
lionies gyvenimo ir moks
lo draugas kun. Čėsna.

Ant kapų pamokslą pa
sakė Tvas Andžiulis. Atei
tininkų studentų vardu 
ant kapų kalbėjo Ign. Lap- 
šys. A. a. kun. Jonas Stri
mas buvo didelis ateitinin
kams geradaris. Jis daug 
yra ateitininkams padėjęs^ 
daug medžiaginiai parė
męs ir testamente ateiti
ninkų nepamiršo. Sugrįžę 
iš atostogų stud. ateitinin
kai 30-ją kun. Jono mirties 
dieną Kaune surengs pa
maldas ir minėjimą.

Savo klebono laidotuvė-

Vienam “D-ko” numery buvo tilpęs Demjano Bie- 
dnojo eilėraštis, vardų: “Žąsų gaudymas”.-Tasai eilė
raštis originale tiek man patiko, kad pasiryžau jį iš
versti ir nusiųsti “D-kųi”. Kaip pavyko vertimas — 
ne man spręsti, bet teko nugirsti, kad skaitytojai gar
džiai pasijuokė iš lenkų žąsies. Tačiau komunistų 
“Laisvei” tas nepatiko ir ji mane sarmatyja, kad taip, 
girdi, elgtis negražu. Kodėl negražu, ji tiksliai nepasa- * 
ko, taigi man pačiam tenka spėlioti.

Ar dėlto, kad negabiai ar netiksliai išverčiau ?J 
Kai dėl pirmo, tai — kaip moku taip šoku. Kai dėl an
tro, tai, rodos mėginau versti tiksliai, atvaizduojant 
kiekvieną autoriaus mintį. (Eilėraščiu' žodis į žodį iš
verst negalima).

Ar dėlto, kad Demjan Biednyj panašias eiles galė
jo parašyti? “Laisvės” rašytojas čia nesiima spręsti, 
prisipažindamas, kad tokių eilių savo knygyne netu
rįs, vadinasi, jų neskaitė. “L-vės redaktoriui tarsi 
taip atrodo, kad bolševikų autorius galėjo rašyti vien 
tik bolševistinius kūrinius ir kad aš lyg tyčia pasirin
kau versti tokias jo eiles, kurios netiksliai atvaizduo
ja jo dvasią. Bet reikia žinoti, kad Demjan Biednyj, 
kol bolševizmo antplūdis nesusuko jam galvos, rašy
davo visai sumanias eiles — pasakas, ir “Žąsų gaudy
mas” yra viena iš tokių. Paskum, užsiėmęs vien bolše
vizmo propaganda, vargšas Biednyj praskydo kaip ta 
lenkų žąsis, “įsmeigus akis į laisvės manifestą”. To 
periodo Demjano raštai yra fanatiškai skysti, bet, jei 
“Laisvė” nori, aš ir jų galiu patiekti, ir skaitytojai 
pamatys, kad Biednyj moka pakandžioti ir pačius bol
ševikus.

O gal dėlto negražu, kad Demjano Biednojo ei
lėms ne vieta katalikiškam laikrašty? Bet ir čia argu
mentas išeina dviem galais. Jei, “Laisvės” manymu, 
įžeidžiau Demjaną dėdamas jo raštus “D-ke”, tai gal 
įžeidžiau ir “D-ką” dėl tos pačios priežasties ? Taigi ir 
čia, argumentai būdami lygus, viens kitą išdildo. Be
rods, Demjanas turėtų džiaugtis, kad toks populiarus, 
ir “L-vei” suprantant dalyką, priderėtų mane pagirti, 
ne sarmatyti.

Taigi delko buvo “negražu” spausdinti Demjano 
eilėraštį “D-ke”, — aš vis negaliu suprasti. Teks, tada, 
argumentą grąžinti atgal ir pasarmatyti jau patį 
“L-vės” redaktorių, kad nepažįsta savo šulų literatū
ros. Čia tai jau ištiesų negražu. Reikės pagaminti dau-^ 
giau Demjano Biednojo kūrinių vertimų, kad “L-vės” 
redaktorius, norėdamas patikrinti vertimą, nors tuo 
būdu būtų priverstas perskaityti bolševizmo “tėvų” 
raštus. Tas, žinoma, užduos jam protinio darbo ir ne* 
nuramins nervų, bet užtai kiek praplės jo bolševistinę 
erudiciją. J. K.
se gražiai pasirodė ir Pa
kuonio parapijiečiai. Ka
talikų jaunimo organizaci
jos angelaičiai ir pavasari
ninkai visą laidotuvių pro
cesijos kelią buvo špale- 
riais nustoję, kas darė gi-

lauš įspūdžio. Visur buvo 
matoma, kad Pakuonio pa-« 
rapiją tvarko, drausmin
ga, organizuoja kun. Juozo 
Šalčiaus ranka. Kun. šal
čiui daug padeda vikaras 
kun. P. Totoraitis.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Švenč. Panelė Marija iš 
Lujano

• Veikiant Dievo Apvaizdai, daug stebuklų 
įvyko, kad įsikurtų ta šventovė Lujane. Ir po 
to kiti nesuskaitomi įvykusieji stebuklai nuro
do Dievo pamėgimą tų vietų, kurias parinko 
dėl švenč. Panelės Marijos, kad žmonėms da- 

į tintų reikalingas malones ir, kad ją gerbtų, 
I kame Dievo Motiną ir Dąygaus Karalienę.

Tai buvo 1630 metais, kai vienas turtihgas 
ir pamaldus portugalas apsigyveno Kordoboje 
(Cordoba), ir matydamas, kad žmonės toje a- 
pylinkėje yra apsileidę ir atsilikę tikėjimo pa- 

Į reigose. aiū ūk-2? Koplyčią. pa-K..
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gerbdamas Švenč. Panelę Mariną, Aųgelų Ka
ralienę, ir jos Nekaltąjį Prasidėjimą. Jis pa
siuntė pas savo draugą į Braziliją prašymą, 
kad jam prisiųstų Nekaltojo Prasidėjimo sta
tulą. Jo draugas iš Katalonijos uosto laivu ga
beno dvi statulas, vietoj vienos, kaip buvo 
prašyta. Viena iš tų dviejų statulų buvo švenč. 
Panelė Marija su Dieviškuoju Kūdikėliu ran
kose; o kita vaizdavo Nekaltąjį Prasidėjimą. 
Laivas, žygiavęs audringą vandenyną, vargais 
negalais pasiekė Buenos Aires uostą. Tuojau 
sudaryta gurguolė ir darbininkai leidosi į že
myno vidų. Trečią kelionės dieną vežimai sus
tojo prie nedidelės Lujano upės netoli plataus 
ūkio, priklausančio Donui Rosendui de Ora
mas. Pernakvoję, anksti rytą užkinkė jaučius 
ir bandė vykti toliau. Mušami jaučiai tampė, 
puldinėjo į šonus, bet nepajėgė vežimo paju
dinti. Visi stebėjosi. Vakar lengvai vežė, šian
dien nepajudinama iš vietos. Apžiūri, ar nėra 
kliūčių. Visur laisva. Vežimas ir ratai tvarko
je.

Tada pagalbon užkinko kitą jaučių porą. 
Ir šis bandymas nepavyko, nes vežimo negalė
jo nė iš vietos pajudinti. Pasidarė nemaloni 
būklė. Kelias geras, visi pasiruošę, norėtų sku
bėti kelionėn, o vežimas nesijudina. Peržiūri 
krovinius. Jie tie patys, ką vakar buvo, būtent, 
dvi statulos, ir kitos dėžės, kuriose sukrauta 

T širmi 
L Pasi

zakristijono pareigas ir žmonės į jį atsikreip
davo, girdami jo nepaprastą maldingumą ir 
atsidavimą. Nakties metu, Manuelitas atsilan
kęs į šventovę, dažnai nematydavo Švenč. Pa
nelės Marijos stebuklingos statulos, tačiau, 
rytmetį ji rasdavosi savo vietoje, nežiūrint, 
kad oratopjos durys ir langai visada būdavo 
saugiai uždaryti. Tuose atsitikimuose, Manueli 
tas dažnai rasdavo Švenč. Panelės Marijos rū
bus rasotus, o ploščiaus kraštus dulkėtus ar 
su prikibusiomis dyglėmis. Pasirodo, kad 
Švenč. Panelė Marija eidavo labdarybės parei
gas. Manuelitas gerbtinai užlaikė visą, o dyg
lėmis, paliečiant ligonius, juos išgydydavo.

Šventovės Perkėlimas
1670 metais mirė Donas de Oramas. Jo 

turtai nyko ir šventovė buyo apleista. Tačiau, 
ištikimas Manuelitas visada likosi prie švento
vės ir prieš stebuklingąją statulą laikydavo ir 
prižiūrėdavo degančią amžinąją liampą. Kai
mynė turtuolė Dona Ona de Mattos, prisibijo
dama, kad besikilnoją indijonai neišniekintų 
stebuklingos statulos, iŠ dvasiškos vyresnybės 
gavus leidimą, savo dvare pastatė’’koplytėlę ir, 
į naują vietą persigabeno Švenč. Panelės Mari
jos statulą. Bet tą pačią naktį pranyko stebuk
lingoji statula. Rytojaus dieną ji surasta seno
je oratorijoje. Turtuolė Dona Ona nenorėjo už-

čiausioji Panelė Marija Nekaltai Pradėtoji pa
sirinko šią vietą ir troško, kad čia būtų pasta
tyta šventovė jos garbei. Žmonės, sujaudinti, 
didele pagarba pradėjo šaukti:' “Stebuklas! 
stebuklas!” Ir kai atidengė Švenč. Panelės Ma
rijos Nekaltai Pradėtosios statulą, jos veidas 
buvo jaunas, labai gražus, rankos sudėtos mal
dai, visa apsidengus plačiu ploščiumi, it kokia 
kopa, atausta aukso lelijomis ir brangiais ak
menėliais, stovėjo ant pusmėnulio, jos galvą 
dabino karališkas vainikas, o nuo galvos ėjo 
gausingi spinduliai. Apie stebuklingą statulą 
pasklido žinia, ir žmonės būrėsi iš visų kraštų. 
Jų džiaugsmui nebuvo galo. Visi, parpūolę ke
liais, pagerbė Švenčiausios Panelės Nekaltąjį 
Prasidėjimą.

Ir susidarė iškilminga eisena, kuriai vado
vavo Donas Rosendas de Oramas su visais val
diniais ir vergais. Švenč. Panelės Marijos Ne
kaltai Pradėtosios statula buvo atnešta į Dono 
Rosendo namus ir padėta puošniausiame sa- 
lione, kurs buvo gražiausiai išdabintas. Netru
kus, maldininkai pradėjo skaitlingai eiti, kad 
pagerbti stebuklingą statulą. Donas Rosendas 
pastatė mažą oratoriją, kuri per keturias de
šimt metų buvo, kaipo šventovė Švenč. Pane
lei Marijai iš Lujano.

Gurguolės vadas turėjo vieną mažą juodą 
vergą, vardu Manuelitą, kurs ėjo aštuntus me- j sileisti. Su daug didesne iškilme atgabeno * 
tus ir buvo nekaltas ir pamaldus vaikas, ir gVenč. Panelės Marijos statulą į savo koplytė- 
kartu buvo su vadu, kai įvyko stebuklas. Ma- ię kurios vidų gražiausiai ištaisė, išdabino. Be 
uuelitas buvo teip uždegtas karštu maldingu-, Tr
mu i *

l J . W t

kartu buvo su vadu, kai įvyko stebuklas. M*~ ię, kurios vidų gražiausiai ištaisė, išdabino. Be 
to, ji pastatė sargus sergėti statulą. Ir antru 
kartu Švenč. Panelės Marijos statula grįžo jmu į Šv^pč. Panelę Mariją, jęg prašė vado pa- į 

likti jį Lujane, kad galėtų atsiduoti Dievo Mo- - ✓ 
tinos tarnybai. Gerasis vadas sutiko Manuelito senw oratoriją, 
maldavimui. Ir jis aukavo savo gyvenimą 
Švenč. Panelei Marijai. Daugelį metų jis ėjoj

as. ■ ...:,Ą. ,

Turtųolė Dona Ona de Mattos, prisibijo-* 
dama trečią kartą perkelti stebuklingąją sta*
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Amerikiečio Kanklės Muziejuje

Žemiau talpinamas Lie
tuvos Švietimo Ministerio, ; 
profesoriaus J. Tonkūno, 
padėkos laiškas p. Matui 
Sadauskui iš Mattawan, 
New Jersey:

“Vytauto Didžiojo 
Muziejaus Rūmai, 

Kaunas.
Gerbiamas Tamsta,

Vytauto Didžiojo Ko
mitetas Tamstos siųstas 
kankles gavo ir už jas 
nuoširdžiai dėkoja.

• Komitetui malonu, kad 
Tamsta tolimam užjury 
gyvendamas nepamiršote 
savo Tėvynės ir tas kan
kles, kaipo ženklą meilės 
Tėvynei, Komitetas deda 
Vytauto Didžiojo Muzie
jum Te primins jos ai
niams, kaip lietuviai — iš
eiviai mylėjo savo Tėvynę.

Prof. J. Tonkūnas 
Švietimo Ministeris 
Komiteto Pirmin.”

Iš to laiško matosi, kaip 
Vytauto Didžiojo Komite
tas, kuris yra Muziejaus 
statytojas, brangina Ame
rikos lietuvio dovaną. Tai 
ne pirma ir ne paskutinė 
amerikiečių dovana Vy
tauto Muziejuj. Nežymus 
amerikiečių skaitlius yra 
pasiuntęs pinigines dova
nas Vytauto Didžiojo Mu
ziejaus statybai. Geistina, 
kad tokios dovanos šiam 
didžiajam Lietuvos kultū
ros židiniui plauktų ir to
liau. Bet štai, paprasto 
Lietuvos kaimiečio sūnus, 
p. Matas Sadauskas, duo
da kitą gražų ir sektiną 
pavyzdį: jis padaro kank
les ir jas dovanoja Lietu
vos Muziejui.

Kiek pirmiau, kitas Lie
tuvos emigrantas, daili
ninkas Pranas Bagdonas 
is West Orange, N. J., pa
dovanojo tam pačiam Vy
tauto Didžiojo Muziejui la
bai brangų ir senovišką 
paveikslą, kurį jis buvo iš 
Lietuvos atsivežęs Ameri
kon.

I

Pas Amerikos lietuvius 
yra daug brangių, muzie
jui tinkamų, dalykų, kurie 
čia bereikalo nyksta, kada 
jų vieta yra Vytauto Mu
ziejuje. Amerikos lietuviai 
prie progos galėtų parink
ti ir kitokios medžiagos iš 
Amerikos gamtos ir praei
ties ir padovanotų Kauno 
muziejui. Tokiu būdu Vy-

£auto Muziejuj Kaune SU- didelis nederlius, kraštą | 
nepaprastai nualino. V

Dėl to šiandien Vilniaus 
krašto gyventojai atsidūrė 
nepakeliamame skurde.

Patys jo negali nugalėti, 
o valstybė nieko nepadeda. 
Tad ir eina diena iš dienos 
tas skurdas vis didyn ir 
nesimato jo galo.

Štai keletas pavyzdžių, 
kurie rodo, nesibaigiantį 
vargą. Visame Lydos ir 
Valižino krašte žmonės 
jau nuo Velykų gyvena be 
duonos, kai kas jos jau 
Kalėdoms buvo pristigę. 
Dabar ūkininkai jau susi
laukė šviežios duonelės, 
bet pinigų nebemato. Mo
terys, kiaurą dieną dirbda
mos lauko darbą, ir valgy
damos savo valgį, gauna 
vos 50 — 80 skatikų. Deg
tukus skaldo į tris ketu
rias dalis. Vesdami žmo
nės stengiasi verstis vek
seliais, arba įvyksta savo
tiški mainai: “tu, sako, 
vesk mano seserį be krai
čio, a aš vesiu tavo be 
kraičio. Ir abu turėsiva 
žmonas”. Švenčionių aps
krityje parduodama 17 he
ktarų pirmos rūšies vien
sėdis tik už 5000 litų.

Katastrofiška Vilniaus 
krašto padėtis, aiškėja, 
kad ir iš tokio fakto, pačiu 
lenkų kėlimo. Vilniuje pa
stebėta daug tuščių būtų. 
Jų niekas nesamdo, nes jie 
yra per dideli ir senai ne
remontuoti. Ckio bankas 
tam tikslui paskyrė 350.- 
000 zlotų kreditą, bet nie
kas juo nesinaudoja. Kada 
kredito suma buvo suma
žinta ligi 100.000 žiotų. 
Bet ir to pasirodė esą pėc 
daug. Namų savininkai bi
jo lenkiškų pinigų ir pasi
naudojo tiktai 40.000 zlo
tų. Pakanka pereiti Vil
niaus gatvėmis, kad įsiti
kintum, kiek yra mieste 
senai apyrusių ir apdras
kytų namų. Susidaro juo
kinga ir keista padėtis: 
miestas nuskuręs, be pini
gų, nenori vis dėl to pasi
naudoti pinigais. Tai įvyk-

sidarytų nemažas Ameri
kos lietuvių dovanų rinki
nys; Vytauto Muziejus to
kioms dovanoms paskirtų 
atskirą salę, kuri sudary
tų garbės Lietuvos išei
viams.

Po Prano Bagdono, Ma
to Sadausko, kas bus se
kantis?

Lietuvos žmogus. 
1934 m, Rūgs. 13 d.

N. Y. C.

Šiomis dienomis iš Vo
kietijos į Klaipėdos kraštą' 
atbėgo keletas vokiečių 
nacionalsocialistų va d ų, 
dalyvavusių birželio mėn. 
30 d. sąmoksle. Apie padė
tį Vokietijoje ir nacijonal- 
socialistų veikimą šie bėg-

Didėjantis Vilniaus Krašto 
Skurdas

Nuolatos lietuviškoje 
spaudoje vis pasirodo ži
nių, kad Vilniaus krašte 
jau kelinti metai iš eilės 
siaučia didelis skurdas. 
Kai kam gal atrodytų, kad 
toks skurdas esąs perdė
tas. Tačiau iš tiesų Vil
niaus krašte skurdas ne
tik nemažėja, bet nuolatos 
vis auga. Ir štai kodėl.

Pats Vilniaus kraštas y- 
ra nederlinga žemė, dau
giausia smiltynai, akme
nynai ir molis. Jau pati 
gamta Vilniaus kraštą der 
lingumo žvilgsniu senai 
nuskriaudė. e -

Nuskriaustas jis ir savo 
politiškai geografiška pa
dėtimi. Užgrobdama Vil-

nių, Lenkija, kaip dabar 
pakušdomis kai kurie len
kai prisipažįsta, padariusi 
stambią politinę klaidą. Ją 
ctitaisyti patiems lenkams 
dabar daug sunkiau, negu, 
ją buvo padaryti. Vilnius 
Lenkijai dabar nors yra 
raktas į visą Lietuvos te
ritoriją, tačiau tuo pačiu 
jis yra valstybės pakraš
tyje. Iš Vilniaus krašto 
Lenkija turi kuo mažiau
sia materialės naudos, net 
sunkiai pakeliamus nuos
tolius. Pati Lenkija šian
dien paskendusi skolose, 
negali jų išmokėti. Taigi, 
ir Vilniaus kraštui nieko 
negali duoti, gi kelinti me
tai iš eilės pasikartojantis

sta todėl, kad butų kainos 
yra nukritusios, be to, nie
kas reguliariai nemoka 
nuomos už butus. Dėl to ir 
namų savininkai negali 
mokėti procentų ir rato- 
mis grąžinti skolos.

Vilniaus krašte yra daug

liai pasakoja daug įdomių 
dalykų.

Pasak jų, Vokietijoje vi
si vyrai iki 35 metų yra 
puikiai kariškai apmokyti. 
Kariškas apmokymas yra 
priverstinas. Ir senesnio 
amžiaus vyrai imami sa
vanoriais ir išeina karišką 
pasirengimą . Visų vyrai ir 
jaunimas apmokami kariš
kai nacijonalsocijalis t ų 
partijos įvairiose organi
zacijose bei mokyklose. Iš
ėjus kariško pasiruošimo 
kursus, būna dar pakarto
tiniai kursai. Bendrai, visi 
vyrai iki 35 metų amžiaus 
pilnai kariškai apmokyti 
ir moka vartoti visų rūšių 
ginklą.

Nacių vadų mokyklose.

ir turi būti laikomos grie
žtoje paslaptyje.

Nacijonalsocijalistų va
dų tarpe 1933 metais būva 
kalbamą, kad Klaipėdos 
krašte steigiama partija, 
panaši į vokiečių nacijo- 
nalsocialistų partiją. Per* 
šią partiją Klaipėdos kra
šte varoma nacijonalsoci- 
jalistiška propaganda.

Ryšiams su Klaipėdos 
nacijonalsocijalistais pa
laikyti Tilžėje buvęs pas
kirtas specijalus nacių ko
misaras. D.
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Tėvo J. Bružiko, S. J. Misijos
Nuo rugpiūčio 26 d. Tė

vas J. Bružikas, S. J. vėl 
pradėjo misijas lietuvių 
parapijose. Sunkus tai 
darbas, bet kun. Bružikas 
nesiskundžia. Jis ne tik 
skelbia Dievo žodį bažny
čiose, bet ir katalikišką 
spaudą platina. Jis yra iš
platinės tonus katalikiškų 
laikraščių ir knygų. Tas 
darbas jam sekasi. Tai ti
kras Bažnyčios Vadas ir 
spaudos apaštalas. Tesu
teikia Aukščiausis Tėvui 
Bružikui sveikatos ir ilge 
gyvenimo.

Tėvo J. Bružiko Misijos 
įvyks šiose parapijose:

Rūgs. 10 iki 17, — 1390 
W. 15ht et., Gary Ind.

Rūgs. 18 iki 23, — 1011 
Douglas St. Siuox City, 
Iowa.

Rūgs. 24 iki 30, — 1540 
West Str., Rockford, UI.

Spalių 1 iki 7, — 12259 
Emerald Avė., Chicago, 
ui.

Spalių 8 iki 21, — 614 
W. Mahanoy Avė., Maha- 
noy City, Pa.

Spalių 22 iki 28, — Je- 
zuit Novitiate, Wemersvi- 
lle, Pa.

miestelių, kurie bankru- ‘ be kariško paruošimo, dės- 
tuoja. Ypač miestelėnus tema ir nacijonalsocijalis- 
spaudžia skolos ir procen
tai. Kobilninkų miestelis 
po gaisro buvo verčiamas, 
statyti tik mūrinius trobe
sius. Buvo suteiktos pas
kolos 65 padegėliams. Da
bar tenka skolas grąžinti, 
kada visokeriopos kainos 
bent 10 kartų krito.

Arba vėl štai charakte
ringa bado tragedija. M. 
Bieliūnienė iš Vilniaus 
priemiesčio atvežė trejetą 
mažų vaikų miesto cen- 
tran ir paliko. Po kelių va
landų ir pati motina rasta 
apalpusi iš bado.

Kas kita būtų jeigu Vil
nius priklausytų Lietuvai. 
Tada žymiai to krašto gy
ventojų naudai pasikeistų 
jo politiškai geografinė 
padėtis. Vilnius taptų kaip 
ir buvęs Lietuvos politi
niu, kultūriniu ir ekonomi
niu centru. O'juk žinome, 
kad arčiau didelių miestų 
ir sodžių gyventojams 
daug lengviau gyventi, y- 
pač kad didysis miestas 
būtų valstybės sostinė.

Jau patys Vilniečiai ga
lutinai įsitikino, kad kol 
Vilnius priklausys Lenki
jai, jų krašte niekados ne
sibaigs vargas ir skurdas, 
c jis tik nuolatos didės.

Tsb.

tų užsienio politika. Tarp 
kita ko, aiškinama, kad 
pagal Versaliaus sutarti 
prarastas žemes vokiečiai 
atsiimsiu pajėga. Klaipė
dos kraštą taip pat numa
tyta atsiimti jėga.

Vokietijai reikalingi 
nauji žemės plotai. Vokie
čiai Rytų Prūsus laiko til
tu į Rytus, per kurį ateity 
galima bus pasiekti Pabal
tijo valstybes. Su Lenkija 
yra sudaryta dešimčiai 
metų nepuolimo sutartis. 
Per šį dešimtmetį Vokieti
ja užgrobsiantį Pabaltijo 
valstybes, o vėliau atsiim- 
sianti ir Lenkijai tekusias 
buv. Vokietijos žemes — 
Dancigo koridorių, Pozna- 
niją ir Sileziją. Žinoma, vi
sos šios mintys buvo dės
tomos tik vadų mokyklose

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

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietinį agentą ' 
arba
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Į 75 Statė Street 
| BOSTON

LDS. Kuopų Susirinkimai
WATERBURY, CONN.

Rugsėjo 23 d., 1 vai. po pietų, 
įvyks LDS. 5 kuopos susirinki
mas senos mokyklos kambary, 
Congress Avė. Ateikite visi.

tų visi nariai ir bent po vieną’ 
naują atsivestų prirašyti priemū- 
sų brangios organizacijos. 1

NEW BRITAIN, CONN.

LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 23 dieną, 

I Svarbu, kad į šį susirinkimą atei-

NEW HAVEN. CONN.
LDS. 28 kp. mėnesinis snsiriru 

kimas jvyks sekmadienį rūgs. 23/ 
1 valandą po pietų, bažnyti
nėj svetainėj 339 Green St. Kvies , 
čiamc narius(es) ateiti. Gera pro* 
ga užsimokėti duokles. i ..

1; i
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tūlą į savo koplytėlę, nuvyko tartis pas vysku
pą Fray Christobal de Mancho y Velesco, kurs 
turėjo didelį pamaldumą į Dievo Motiną. Pats 
vyskupas drauge su provincijos gubernato
rium vyko asmeniškai ištirti visą dalyką. Ka
dangi senoji oratorija buvo nesaugi ir apleista 
ir, kadangi ten indijonai kilnojosi, vyskupas 
paskyrė iškilmingai perkelti Švenč. Panelės 
Marijos stebuklingąją statulą į turtuolės Do
nos Onos naujai pastatytą koplytėlę, kur buvo 
įrengtas altorius. Per tris sekamas dienas buvo 
laikytos trejos giedotos Šv. Mišios, kurių iš
klausyti susirinko skaitlingi maldininkai.

Laikui bėgant statyta kitos bažnyčios
Ėjo metai. Žmonės patyrė daug malonių. 

Bet garsiausiai skelbė Nekaltai Pradėtosios 
garbę kun. Pedro Montalbo, kurs iškankintas 
džiovos buvo kartą palaikytas mirusiu ir pa
liktas pakelėj, šiek tiek jėgų atgavęs, jis atvy
ko pas Švenč. Panelę Mariją į Lujaną ir staiga 
pasveiko. Devynioliką metų tas šventas kuni
gas buvo Lujane koplyčios kapelionu, garbin
damas ir dėkodamas švenč. Panelei Marijai 
už pasveikimą ir meilingą globą.

Su laiku maldininkų minios .gausėjo ir 
dauginosi Iš arti ir iš tolo maldininkai skait
lingai būrėsi į Lujaną pas švenč Panelės Mari
jos stebuklingąją statulą. Maža Koplytėlė ne- 
b'esutalpindavo visų atvykusių maldininkų. 
Tat, sumanyta statyti ruimingą bažnyčią, kun 
būtų dedikuota švenč. Panelei Marijai iš Luja- 
no. Ta bažnyčia statyti buvo baigta 1685 me
tais. Tais pačiais metais iškilmingiausiai per
kelta švenč. Panelės Marijos statula į naują 
bažnyčią, kuri tapo garsi po visą pasaulį šven- 

' tove, ir dėl to persikėlė į Lujaną ir visada ap
sigyveno. 1730 metais jau buvo graži parapija, v

kurią vyskupas paskyrė vienuoliams kunigams 
globoti, ir Lujano vieta įsigija miestelio vardą.

Šimtmečiui praėjus nuo to laiko, kai Šven
čiausioji Panelė Marija stebuklingai nurodė 
vietą savo šventovei, pasidarė būtinas reikalas 
ruimingesnei bažnyčiai, kad sutalpinti visus 
pribūnančius maldininkus. Po daug sunkeny
bių ir darbų, laikui einant, šventovei pageidau
jamos bažnyčios statymas galutinai buvo baig
tas. Nekaltojo Prasidėjimo šventėje, gruodžio 
8 dieną, 1763 metais, Švenč. Panelės Marijos 
stebuklingoji statula prie nepaprastų ir gar
bingų iškilmių buvo perkelta į naują šventovę 
ir įtalpinta į labai puošnų sostą. Per aštuonias 
sekamas dienas, iškilmingos pamaldos buvo 
laikomos ir iškalbingi pamokslininkai garsino 
ir skelbė gailestingumą ir užtarymo galybę 
Švenč. Panelės Marijos iš Lujano. Ir toje šven
tovėje stebuklingoji statula turėjo liktis apie 
vieną šimtmetį ir pusę, iki dabartinės bazilikos 
pastatymo.

Kad atsidėkoti už gausias malones, gautas 
iš Švenč. Panelės Marijos gailestingumo ir už
tarymo, Argentinos gyventojai troško apvaini
kuoti Švenč. Panelę Mariją iš Lujano, kaipo jų 
Respublikos Karalienę. Ir tam tikslui jie nulie
jo vainiką iš tyrojo aukso, apdabino šimtais 
žemčiūgų, papuošė brangiausiais emeraldais jr 
nudailino menišku skoniu. Rugsėjo 30 dieną, 
1886 metais, Popiežius Leonas XIH pašventino 
tą vainiką, o bėgančių metų gegužės mėnesio 
8 dieną įvyko vainikavimas Švenč. Panelės Mą- 
rijęs'iš Lujano. Apie (keturias, dešimt tįkbtan- 

Aires arkivyskupas sumanė pastatyti didžiulę 
baziliką, kurį būtų tautinis paminklas pamal
dumo ir dėkingumo švenč. Panelei Marijai. Ir 
gegužės 15 dieną, 1887 metais, buvo įstatytas 
kertinis akmuo. Bazilikos statymo sunkus dar
bas ėjo entuziastiškai. Nors išlaidos buvo be
galinės, tačiau, darbas niekada nesustojo ir 
niekada nestigo pajamų.

Gruodžio 4 dieną, 1904 metsws, Švenčiau
sios Panelės Marijos stebuklingoji statula su 
iškilmingiausiomis iškilmėmis buvo perkelta į 
naują šventovę, ir dalyvaujant Bažnyčios gar
bingiems dignitariams ir tautos atstovams, 
garbingoji Dievo Motina buvo majestotingai 
vainikuota. ’ Milžiniškos bazilikos sanktuari- 
jaus viduryje švenč. Panelės Marijos iš Luja
no statula tebėra majestotingame soste ir 
kiekvienais metais skaitlingų maldininkų mi
nios iš visų ateina maldauti reikalingų malo
nių iš rankos tos, kurios statulą vaizduoja Ne- 
kalčiausioji Dievo Marija.

Švenč. Panelės Marijos iš Lujano bazilika, 
statyta meniška kūryba amžiams, pati kalba 
apie meilę žmonių, kurie aukavosi Dangaus 
Karalienei. Bazilika yra gotiškojo stiliaus ir 
daug kitų skaitlingų bokštelių priduoda nepa
prastą grožį bazilikai. Vidus yra turtingai ir 
puošniai dabintas, švenč. Panelės Marijos ste
buklingoji statula įtalpinta viršum didžiojo 
altoriaus ir aiškiai matoma iš kiekvienos bazi
likos dalies.

Nuo pat įsteigimo, pradedant 1630 metais, 
iki šįų dienų, švenč. Panelė Marija iš Lujano 
savo gerbėjams davė daugelį ir nesuskaitomų 
gausingų malonių. Per jos užtarymą daug įvai- 

tapo per maža dėl maldininkų,* tada Buenos I rių nelaimių prašalinta, daug ligonių pasveiko,

črij žmonių ėmė dalyvumą tose garbingose iš-
1 kilmėse, kurios tęsėsi aštuonias dienas.

Bažnyčia, kuri statyta 1763 metais, kai

v .

o
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nesuskaitomi atsivertimai įvyko, daug sielų iš-« 
laisvinta iš skaistyklos, daug stebuklų įvykdy
ta, daug kentančių širdžių nuraminta ir pa
guosta, daug sielų pašvęsta ir išganyta.

Švenč. Panelė Marija iš Lujano yra pas
kelbta globėja Argentinos, Brazilijos ir kitų 
gretimų valstybių. Iš visų Pietų ir šiaurės A- 
merikos kraštų maldininkai važiuoja į Lujaną,’ 
ieškodami pagalbos, sveikatos ir globos pas 
Švenč. Panelę Mariją. Į

Kaip mūsų Vilniuj ir Šiluvoj, kaip Meksi
kos Guadalupėj, kaip Prancūzijoj Liurde, taipj 
ir Lujane garbinamas Švenč. Panelės Marijos 
Nekaltas Prasidėjimas. Ji apsirinko šias vietas 
savo didelėms malonėms dalinti. Tat, mylėki
me ir garbinkime galingą globėją ir užtaryto
ją Švenč. Panelė Mariją. |

Švenčiausioji Panelė Marija iš Lujaną 
šventovės malonėki išgirsti nuoširdžių maldų 
savo vaikelių, kurie į Tave, o Marija, nuolan
kiai atsikreipia karštais maldavimais, kad pa
laimintum ateinantį XXXII-ajį Tarptautinį Eu
charistinį Kongresą. Taigi, Švenčiausioji Pa
nelė Marija iš Lujano garsios šventovės, Ar
gentinos Respublikos galinga globėja ir užta
rytoja, melski, kad šis spalių mėnesį įvykstan
tis XXXII-asis Tarptautinis Eucharistinis 
Kongresas iškilmingai pagerbtų ir garbingai 
pagarbintų mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, esanti 
Švenčiausiame Altoriaus Sakramente, šven
čiausioji Panelė Marija, Tau tebūnie amžinas 
džiaugsmas ir paguoda, mums tebūnie išgany
mas ir amžinoji laimė, Tam, “Kurs yra, Kurs ’ 
buvo ir Kurs ateis... Kurs mus mylėjo ir api
plovė Savo Krauju nuo mūsų nuodėmių, ir pa- - 
darė iš mūsų karalystę ir kunigus Dievui Savo: > 
Tėvui; Jam garbė ir viešpatavimas per amžių 
amžius” (Apr. I, 4—6).

>



Agfrą&enis, Rugsėjo 17 d., 1934 DARBININKAS
Devyniolika Metų
Pirmadienį ir antradienį, 

rugsėjo 24 ir 25 d., Šv. Ro
ko par., Montello, Mass., į- 
vyksta 19-tasis Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos Sei
mas.

Seimas įvyksta 19-tųjų 
metinių sukaktuvių metu.

Metinės organizacijos 
sukaktuvės įvyko, birželio 
10 d., 1934 m.

L. D. S. organizacija 
pergyveno kaip sako, šilto 
ir šalto.

Mūųs idėjos priešai sky
rė LDS. organizacijai 
trumpą gyvenimą. Jie nei 
nemanė, kad LDS. susiku-; 
rus be kapitalo kada nors: 
galės išleisti savo organą.

Bet štai po trijų mėnesių 
išvydo pasaulį naujas mū
sų išeivijos budintojas, 
LDS. organas “Darbinin
kas”, per kelis metus ėjo 
tris kart į savaitę antra
dieniais ir ketvirtadieniais 
4 pusi., penktadieniais S 
pusi., o dabar eina du kart 
į savaitę 8 pusi.

Pirmasis “Darbininko” 
numeris pasirodė rugsėjo 
19 d., 1915 m. su sveikini
mu “Garbė Jėzui Kristui”. 
Pirmasis vyriausias “Dar
bininko” steigėjas ir re
daktorius buvo kan. Ke
mėšis.

“Darbininko” redakcija 
labai nuoširdžiai atsiliepė 
į visus brolius ir seseris 
darbininkus ir darbininkes 
ir pareiškė leidėjų tikslą.

Rašo:
“Darbininko” leidėjai ži

no, kad lietuviai darbinin
kai, besirūpindami savo 
darbininkiškais reikalais, 
nori visada būti gerais lie- 

. tuviais ir gerais katali
kais. Jie žino, kad darbi
ninkams atsibodo iki gyvo 
kaulo visi bandymai at
plėšti juos nuo Katalikų 
Bažnyčios ir nuo lietuvių 
tautos. Ir dėlto, kad jie 
tai žinojo ir žino, (LDS.) 
neatbojo visų piktų prana
šavimų, įtarimų, negudriii 
spėliojimų, kurie buvo da
romi mūsų tikėjimo ir tau- 
tos priešininkų; jie perga- į‘“g^VTs-tame Seime at-

devynioliką metų yra daug 
gero padaręs mūsų išeivi
joje. Labai daug suklai
dintų lietuvių darbininkų 
grąžino į gerąjį ir teisin
gąjį kelią.

Mūsiškiai Katalikų Baž
nyčios priešai, kurie buvo 
pačiame stiprume, susilp
nėjo ir sušvelnėjo; tūks
tančiai lietuvių darbinin
kų įsirašė į Lietuvių Dar
bininkų Sąjungą, stojo 
darban ir atmušė, ne gink
lu, ne neapykanta, bet 
meile, priešų puolimus.

Keletą metų atgąl LDS. 
ir “Darbininko” pajėgos 
buvo kiek nusilpnėjusios, 
bet Dievas neapleidžia tų, 
kurie Jį myli. Neapleido 
nei LDS. ir “Darbininko”.

1927 m. LDS. ir “Darbi
ninko” vairas pavestas e- 
nergingam ir darbinin
kams atsidavusiam vadui, 
kun. V. K. Taškūnui, tuo
laikiniam Šv. Jurgįo par. 
(Nonvood, Mass.) klebo
nui, kuris į trumpą laiką i 
viską ištaisė ir pastatė j 
“Darbininką” pačioje auk
štumoje.

Nelaimė. “Darbininkas” 
vėl liko be vado. Kun. V. 
K. Taškūnas, 1929 m., ge
gužės mėn. išvyko į Lietu
vą, kurią jis taip labai my- 

| Įėjo.
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KAS GIRDETIHETU VIŲ 
KOLONIJOSE

LAVVRENCE, MASS.
Mano įspūdžiai iš Parapi

jos Pikniko
Sekmadienį, rugsėjo 9 d. 

įvyko ilgai laukiamas pa
rapijos piknikas. Diena a- 
čių Dievui, pasitaikė gra
ži.

Žmonės rinkosi iš lėto. 
Man tai padarė keistą į- 
spūdį — kodėl gi taip ilgai 
ėmė jiems atvykti į vienin
telį pikniką ką mūs para
pija šiais metais yra su
rengus? Kitų kolonijų lie
tuviai atvyko daug ankš
čiau negu mūsiškiai.

Matyt, kad mūsų lietu
viams nelabai rūpi parapi
ja ir jos reikalai.

Paimk dabar tą garsų 
šūkį lietuvių — “Remkite 
savuosius.” Iš šio pikniko 
gavau gerą pamokinimą— 
mūs bizniefiai nepaiso ir 

J j neremia lietuvių ir jų pa-* 
rengimų!

TKT v * 1 •  — i v

sako:

Nežinau kaip mūsų kle
bonas jaučiasi!

Daug yra lietuvių biznie
rių ir tokių “gudų”, kurie 
šiandien sau duoną užsi
dirba iš sunkiai uždirbtų 
lietuvio pinigų — krautu- 

Bet kun. Taškūnas, besi- 7®* > Pal^s geras - 
is kitos puses juokiasi, ap
kalba ir vadina jį kvailu!

Aš nesakau, kad visi 
mūsų biznieriai yra teki
ne, yra ir gerų, kurie yrą 
verti parėmimo ir pagyri- 
------------—---—----- ------- 
naujinkime pasiryž i m ą 
dirbti LDS. ir “Darbinin
ko” naudai.

.LDS. Centro Valdyba it 
“Darbininko” redakcija 
tik tada Seimų nutarimus 
išpildys, kada LDS. nariai 
ir “Darbininko” skaityto
jai bus veiklūs, gyvi ir vi
same kame bendradar
biaus.

Taigi vykime į Seimą 
pasiruošę darbui, kuris 
patiktų. Dievui ir būtų 
naudingas mūsų išeivijai 
— darbininkams.

rengdamas vykti Lietu
von, įtraukė LDS. ir “Dar
bininko” vadovybėn mūsų 
išeivijos žymiausius vadus 
kun. K. Urbonavičių ir ku
nigą J. Švagždį. Vadinasi 
našlaičiais nepaliko.

LDS. organizacijai gar
bingai vadovauja kun. J. 
Švagždys, o “Darbininkui” 
— kun. K. Urbonavičius. 
Tai brangūs ne tik LDS. 
organizacijai, bet ię visai 
išeivijai vadai.

j Turėdami tokią vadovy
bę, galime būti tikri, kad 
jokie priešai nepergalės.

Bet mes užsitikrinę, va- 
j dovybę negalime sėdėti su
dėję rankas.

Stokime į rimtą ir nenu
ilstantį darbą.

5-r

mo — bet jų nedaug.
Gerb. Lietuviai Lowellio 

ir kitų kolonijų!
Posakis mums 

“Spręskite žmogų iš jo
darbų” Jeigu turi “biznį” 
/su kokiu lietuviu krautu
vininku, sužinok jo dar
bus. Sužinok ar jis remia 
tavo parapiją? Ar jis apie 
jus gražiai mandagiai kal
ba, ar jis juokiasi iš jūsų?

Gerbiamieji! Tai yra 
svarbus dalykas! Mūsų 
parapijos piknikas buvo 
visiems pamokinimas. Tie, 
kurie turėjo akis atidary
tas ir ausis neužkimštas 
pripažins, kad aš gryną 
teisybę sakau!

“Teisybė suteikia skau
smą” — taip, bet kur ne
bus teisybės, ten bus ir 
vagystės, išjuokimai, pa
žeminimai ir t. p.

Apžvalga: 1) pasirodo, 
kad lietuviai biznieriai 
(nevisi) stato save ponais 
esą:

2) nenori turėti nieko 
bendra su lietuviais;

3) neremia parapijos, 
nei jos parengimų;

4) užsitraukia ant savęs 
neapykantą.

Patariu visiems lietu
viams katalikams remti 
tuos biznierius, kurie pri
sideda, aukauja, o kas 
svarbiausia, remia bažny
čios parengimus ir juose 
dalyvauja asmeniškai!

Yra gražus posakis lie
tuviu kalbdje, kuris kaip 
tik tinka dėl mūsų “biznie
rių”. “Jeigu aš tau duodu 
—duok tu ir man ką nors” 

Mes katalikai turėtume 
biskį pataisyti tą posakį, 
kad šitaiD skambėtu: “Aš 
tave remiu, nes tu katali
kas, bet ir tu turi remti 
katalikus ir jų parengi
mus”.

‘‘Rūdininkas”.

PROVIDENCE, R. I.

tekūnas taip pat ragino [ 
jaunimą būti gerais lietu
viais ir visados kalbėti lie- [ 
tuviškai.

Paragintas jaunimas pa
siryžo dar uolesniais lietu
viais būti ir darbuotis Ba
žnyčios, tėvynės ir lietu
vių tautos labui.

Tad jaunime į darbą - į 
Parodykime savo gabu
mus mūsų Lietuvos Vyčių 
organizacijiniame darbe ii 
padėkime savo tėveliams 
išlaikyti lietuviškas orga- Į 
nizacijas į jas įsirašydami, 
o ypatingai remkime savo 
lietuvišką parapiją; daly
vaukime susirinkimuose ir 
parapijos ir kitalikiškųjų 
draugijų parengimuose.

Ąžuolas
i

Metinė Vakarienė
Aušros Vartų parapijos 

metinė vakarienė įvyks 
ketvirtadienio vakare, 20- 
tą dieną šio mėnesio, baž
nytinėje salėje, pusė po 
septintos (7:30).

Parapijos rengimo komi- į 
sija, kurią sudaro Agota 
Nedzveckienė, Elena Dzio- 
gienė, Ona Zakarienė, Jur
gis Tobila, Juozas Glovac
kas, Justinas Balsis, K. 
Tamulevičius, Bronius Ba
rysas, J. Kukauskas, J. 
Kuosulis. smarkiai dar
buojasi, kad pasekmės bū
tu kuogeriausios. Ši vaka
rienė yra tradicijinis daly
kas mūsų parapijoje. Kas 
met ta vakarienė įvyksta. 
Tikslas kaip ir visuomet 
parapijos naudai. Tikimės

• v 
1Sturėti garbingą svetį 

Lietuvos su mumis.

N0RW00D, MASS.

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

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

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

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

LDS. Centro Valdyba:
Dvasios Vadas

Kun. P. Virmauskis
Pirmininkas 

Kun. J. švagždys
Vice-Pirmininkas

V. Kudirka
Iždininkas

D. Averka
Sekretorius

A. F. Kneižys

Darbininkų Rūpesčiai

Įėjo visas kliūtis ir sunke
nybes ir štai “Darbinin 
kas” eina į platųjį pasaulį 
•— budinti, kelti ir rinkti į 
krūvą brolių darbininkų— 
ne su neapykantos, pagie
žos žodžiais, bet vardan 
Td, Kurs atnešė ant žemės 
ramybę geros valios žmo-

• nėms.
L < • »

■ : “Rojaus ant žemės neža
dame, nes žinome, kad jo 
čia nebebus. Pagerinimui 
gi darbininkų būvio gail
ine ir nemaža padirbėti... 
Su šviesa, su dora, su 
darbštumu, vienybėn susi
spietę, 'daug galime nu
veikti. Laimingi esame, 
broliai ir sesers, kad mūsų 
gyvavimo nuomonių ir vei

• kimo pamatai yra kuotvir- 
čiausi. Mes žinome, kas e- 
same, k*am gyvename, ir

. dirbame, kur mes einame. 
Mus veda ir kelią nušvie-

*. čia Kristus. Su Juo ir Jo 
Bažnyčia būdami — nepa- 

' klysime. Eidami iš vien su 
viso pasaulio krikščioniš-

• kaja demokratija, sudary- 
; sime tokią pasaulyje galy- 
; bę, kurios jokie priešinin

kai negalės pergalėti”.
Taip, “Darbininkas” per

A. M. D. G.

Amerikos Lietuviu Jėzuitų 
Misijonierių Maršrutas

_______ I

Tėvas Antanas Mešlis S. J. 
Keyser Island 

So. Norwalk, Conn.
Rūgs. 25 — Spalių 4 Šv. 

Pranciškaus par. NO
VENA Lawrence, Ma
ssachusetts.

Spalių 7 — 21, Šv. Petro 
par. baž. So. Boston, 
Mass.

Spalių 21 — 28 Šv. Juoza
po par. baž. Duryea, 
Pa.

Lapkr. 4 — 11 Šv. Onos 
par. baž. Luzerne, Pa.

Lapkr. 11 — 18 Šv. Mari
jos par. baž. Wana-> 
mie, Pa.

Lapkr. 18 — 25 Wilkes- Tėvas Bublys iš Mariana- 
polio Kolegijos ir pasakė 
prakalbėlę. Jisai pagyrė 
jaunimą ir patarė nepa
miršti Dievo, lietuvių tau
tos ir gražios lietuviškos 
kalbos. “Visur ir visuomet 
kalbėkite lietuviškai”, sa
ko kun. Bublys.

Mūsų klebonas kun. Vai-

Tėvas Pranas Aukštikal
nis (Hugal) S. J. 
761 Harrison Avė 

Boston, Mass.
Kugs. 23 — Spalių Šv. Juo

zapo par. Newport, R. 
Island.

Spalių 7 — 21 Šv. Petro 
par. So. Boston, Mass.

Spalių 28 — Lapkr. 4 ?
Lapkr. 4 — 11 Šv. Onos 

par. baž. Luzerne, Pa.
Lapkr. 11

lo par. baž. Scranton, 
Pa.

Lapkr. 18 — 25 Wilkes- 
Barre, Pa.

Gruodžio 2 — 9 Šv. Kazi
miero par. baž. Ply- 
mouth, Pa.

Gruodžio 9 — 16 Šv. Kazi
miero par. baž. Pitts- 
ton, Pa.

Gruodžio 16 Šv. Kazimiero 
par. baž. 40 vai. Atlai
dai Nashua, N. H.

PRIERAŠAS: Gavėnios laikas dar neužimtas.

18 Šv. Miko-

Iš jaunimo veikimo
Rugsėjo 4 d. įvyko Lie

tuvos Vyčių 103 kuopos 
susirinkimas, bažnytinėje 
salėje, kuri pradėjo mal
da kleb. kun. J. Vaitekū
nas, nuoširdus jaunimo 
vadas ir Drietelis. Susirin
kimą vedė kuopos pirmi
ninkas p. Jonas Parafina- 
vičius, kuris paaiškino a- 
pie rengiamąjį taip vadi
nama “mistery ride”, rug
sėjo 22 d. Rengimo komisi
ja tą parengimą iš 22 d. 
nukėlė į 29 d. Tame išva
žiavime bus skanių valgių 
ir saldžių gėrimų. Visi ga
lės linksmai ir gražiai pra
leisti vakarą.

Komisija kviečia visus 
skaitlingai dalyvauti tame 
Darengime. Viskas bus dy 
kai.

Šiame susirinkime daly
vavo svečias misijonierius

i

Norint pažinti darbinin- Šiandiena darbini n k a i 
kų rūpesčius, visų pir- turėtų suprasti su kuo ei- 
miausiai reikia pažvelgti į ti, kokių vadų klausyti, 
jų gyvenimą, darbą ir ko- stojant į kovą su kapita- 
vą už būvį. Ristais — darbdaviais.

Darbininkų gyvenimas į Su raudonaisiais radika- 
šioje šalyje labai įvairus. ' lais darbininkai kovos ne
vieni iš jų turėdami ge- laimės, nes jiems nerūpi 
resnius darbus, per kelio- darbininko gerbūvis, bet 
liką metų taupiai gyven- jiems rūpi jų “matuškos” 
darni ir šiąndie tvarko sa- kromelis. Reikia būti ak- 
vo gyvenimą su labai ma- lam darbininkui, kuris mė- 
žu jutimu depresijos. Kiti gintų gretintis su avantu- 

j gyvendami sulig tai die- ristais raudonaisiais. Vien 
nai, kaip gerai uždirbo, tik į jų “matuškos rojų” 
šviesiau laiką praleido, o pažvelgus, kur darbinin- 
sutįkus depresiją skau- kas neturi nei jokios lais- 
džiai nusivylė. . vės net pasirinkime darbo,

Bendrai, depresijai siau-. kur darbininkas yra ver
čiant, darbdaviai paspau- gas, kur spaudos laisvė už
de ir savo leteną ant dar- gniaužta. Priespauda, kuri 
bininkų. Algas sumažino, praneša ir Lietuvos “bau- 

I o darbo kiekį padidino. Į- džiavą”. Ten tai jau tikrąi 
vedė skubos sistemą. Ir i “žiema, nei žodžio, nei raš- 
pavarė iš darbo senus dar- ‘ 
bininkus.

Darbininkai pradėjo ko
vą. Susibūrę į darbo uni
jas, federacijas, pastatė 
vienur kitur prieš skriau
dėjus savo sąlygas. Kilo 
smarki kova. Kovai laimė
ti reikalinga neribota vie
nybė, ir klusnumas sąži
ningiems vadams.

Čia įžiūrėjo palankią dir
vą savo intrygoms kairy- 

, ir kovos 
lauke (streikuose) pasiun
tė mušeikas, kad sukėlus 
suirutę ir disorganizaciją 
darbininkuose.

Prieš ištikimą šalies pi
lietį, darbininką, stovinti 
savo darbo reikalų sargy
boje, pasirengė kovai su 
juomi šalies saugumas. 
Kas privedė prie to? Pa
žvelgus į kovos būdus, tuo
jaus metasi į akis kairių
jų, anarchistų demoraliza
cija visų darbininkų, gi
nančių sąžiningai savo 
reikalus. '

Į

Sekmadienį, rugsėjo 9 d., 
kun. S. P. Kneižis suteikė 
moterystės Sakramentą p. 
Alenai Fedaitei ir Bernar
dui Dusevičiui. Liudinin
kais buvo p. Joana Svas- 
kaitė ir n. Ona Antanavi
čiūtė ir du jaunikaičiai.

Jaunavedis gyveno East 
IValnole; jaunoji p-lė Fe^ 
daitė gyvena čionai ir uo
liai darbavosi Sodaliečių. 
Vyčiu ir Choro dr-jose. Vi
si jų draugai linki jiems 
linksmaus ir laimingo gy
venimo.

Baseball

to...” Ir kaipgi leist save 
vesti į bedugnę!..

Todėl šiandiena Ameri
kos darbininkai ir susirū
pino, matydami, kad ant 
jų kūno išaugo baisi votis. 

J. K. M-cys.

TĖVAI MISIJONIERIAI 
LASALETH

Tėvai Misijonieriai La 
Saleth darbuosis sekan
čiose vietose: —

Kun. I. A. Abromaičio 
vadovybėje — Novena Šv. 
Teresėlės, rugsėjo 25 — 
spalių 3 — Girardville, Pa.

Spalių 4 — 7 — Nauga- 
tuck, Ct. Triduum Lietu
viams Airių parap..

Spalių 14 — 21 Hudsor., 
Mass. misijos, lietuviams 
Airių parap.

Toliau iškilminga Nove
na prasidės Tėvų La Sa- 
lethe,, baž., Hartford, Ct.

Rūgs. 10 — 19. paminė
ti Marijos gailestingą ap
reiškimą ant kalno La Sa- 
lethe, Prancūzijoje, rugsė- - 
jo 19,10:46 vaL

Lietuviams, * kaip ki
tiems yra ypatingos pa- 

’ maldos įvairiose kalbose.
Išpažintis klausomos va-

■ karais ir rugsėjo 19 d. ry
te iš toliaus atvažiavus.

Mūsų Vyčių baseball ra- i sįs elementas, 
telis pralošė žaidimą su 
Lawrence’o Šv. Pranciš
kaus par. ratelių sekma
dienį rugsėjo 9 d. Lošimas 
užsibaigė 9 — 7.
Prasidėjo Mokslo Metai.
Rugsėjo 11 d., prasidėjo 

mokslo metai viešose mo
kyklose.

Taipgi šiomis dienomis 
išvažiavo ir rengiasi va
žiuoti tęsti aukštuosius 
mokslus šie studentai:

P-lė Ona Smolskytė — 
3-čius metus pradėjo Mas
sachusetts Statė Normai 
School;

Stud. Jurgis Versiackas 
— 3-čius metus — Tufts 
Medical College;

P-lė Joana Babilaitė — 
2-rus metus — Boston Ci
ty Hospital;

P-lė Ona Babilaitė — I- 
mus metus — Boston City 
Hospital;

P-lė Joana Tvaskaitė —

I-mus metus — St. Eliza-j 
beth’s Hospital; .

P-lė Elena Kasiliunaitė 
— I-mus metus—Norwood 
ligoninėje.

Visos p-lės ligoninėse 
mokosi slaugės profesiją. 
Linkime visiems (oms) 
mūsų studentams (ėms) 
geriausio pasisekimo.

E. d. M.

Barre, Pa.
Gruodžio 2 — 9 Šv. Kazi

miero par. baž. Ply- 
mouth, Pa.

Gruodžio 9 — 16 Šv. Kazi
miero par baž. Pitts- 
ton, Pa.

Gruodžio 16 — 23 ? Tikrą draugą per sielvar
tą pažinsi. Ennius.
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PERTVARKOMOS KLAI
PĖDOS KRAŠTO MOKY

KLOS
iT»;<

Lietuvos
Klaipėdos krašto direkto
rija išleis naujas krašto 
gyvenimo sąlygas atitin
kančias mokyklų progra
mas. Mokyklos taip pat 
bus aprūpintos reikalin
giausiomis mokslo priemo
nėmis? k* vadovėliais.

' Tsb.

“MODERNIŠKA”
ŠEIMA...

Paskutiniaisiais dviejais 
metais, Klaipėdos kraštą 
valdant Sreiberio direkto
rijai, Klaipėdos krašto 
mokyklose buvo didžiausia 
netvarka, ir nusižengimas 
prieš Lietuvos įstatymus. 
Dauguma tų mokyklų mo
kytojų yra aršūs vokieti
ninkai, kurie net moki
niams liepdavo niekinti 
Lietuvos valstybę ir mels
tis Hitleriui. 7" ‘ 
vartojamuose vadovėliuo- 1 rugpiūčio 12 dieną šiaurės 
se buvo visur aiškinama, Lietuvą vėl ištiko didžiulė 
kad Klaipėdos kraštas yra nelaimė. Apie 1 valandą 
vokiškas, turi priklausyti po pietų kilusi audra pra

dėjo taškytis ledais, kurių 
pasitaikė net vištos kiau
šinio didumo.

Ledai lietė Saločių, Vaš
kų, Pasvalio, Joniškėlio 
valsčius. Vaizdas baisiau
siais. Visi pasėliai, kurie 
buvo nupjauti ir kurie dar 
stovėjo ant laukų, daržai, 

• sodai sunaikinti. Daugybė 
i užmuštų paukščių. Gyve
namųjų namų langai iš
daužyti, nukentėjo čerpė
mis dengti stogai. Daug 
sužalotų žmonių, kurie no
rėjo audros metu gelbėti 
gyvulius, ar apsaugoti lan 
gus. Medžiai nudaužytais 
lapais ir aulaužytomis ša- 

I komis. Audros metu ledų 
Į tiek prikrito, kad jie išsto
vėjo net visą rytojaus die
ną. Kai kuriuose valsčiuo
se žemė buvo balta, kaip 
žiemos metu. Po pastogė
mis stovėjo ledų kalniukai, 
kurie subaigė tirpti už po
ros dienų.

Nukentėjusių sričių ū- 
kininkai su ašaromis krei 
pėsi į tam tikras įstaigas, 

i kad nukentėjusiems būtų 
suteikta pagelba. Pagelbą 
neatidėliojamai reikalinga 
ir būtina, nes be jos šim
tai gali atsidurti labai ap
verktinoje būklėje.

Kaip matome, šiais me
tais visą šiaurės Lietuvą 
ištiko didelės audros, ku
rios padarė nemažesniu? 
nuostolius, negu 1928 me
tais buvęs tame pačiame 
krašte nederlius. Lietuvos 
valdžia ir savivaldybės bei 
vietos gyventojai organi
zuoja nukentėjusiems pa
galbą javais ir pinigais.

Pietų Lietuvos ūkinin
kai taip pat aukoja šiemet 
buvusio gero derliaus ja- 

| vus savo broliams šiaurės 
Lietuvoje. Tsb.

VĖL AUDRA ŠIAURĖS 
LIETUVOJE

Dar nespėjo Lietuvos 
šiaurės ūkininkai atsigau
ti po liepos 1 dieną buvu- 

Mokyklose sios didžiulės audros, kai

Vokietijai ir reiškiamas 
didelis Vokietijos ilgesys.

Savaime suprant a m a. 
kad jokia direktorija, kuri 
yra ištikima Lietuvos val
stybei tokios tvarkos jos 
laikomose mokyklose ne
turėjo pakęsti Tačiau Srei 
bėrio direktorija ne tik pa
kentė, bet net tam tikru 
įsakymu ir tokią neleisti- j 
ną, bet baustiną tvarką 
apgynė. Taip mokomi 
Klaipėdos krašto lietuvių 
vaikai jau iš pat mažens 
tampa aršiais savo krašto 
priešininkais. Kiek užau
gę jie drįs ginklą pakelti ' 
prieš savo krašto brolius 
lietuvius, žodžiu, Klaipė
dos krašto mokyklos buvo 
virtusios vokietinimo ir 
priešvalstybinio veikimo 
lizdais.

Naujoji Martyno Reiz- 
gio direktorija, ėmė kurti 
tikrai kraštui naudingą 
mokyklą. Dabar iš pagrin
dų peržiūrimas krašto mo
kytojų sąrašas. Už prieš
valstybinį veikimą pa
traukti teisman mokyto
jai jau pašalinti iš tarny
bų, kiti apsileidę darbe 
mokytojai Įspėti, ir iškel
ti į naujas vietas. Direkto
rija įsakė; kaip reikalauja 
Klaipėdos krašto statutas, 
visiems mokytojams gerai 
mokėti lietuvių kalbą. Mo
kytojai ateityje turės būti 
lojalūs Lietuvos valstybei 
ir sąžiningai eiti savo pa- 
į eigas. Priešvalstybiniams 
gaivalams mokyklose vie
tų nebus..

Be to; pertvarkoma ir 
Klaipėdos mokytojų semi
narija. Jon jau paskirti 
prityrę mokytojai lietu
viai. Iš norinčių įstoti į se
minariją, bus reikalauja
ma, kad jie gerai mokėtų 
lietuviškai. Greitu laiku

Julė ŠarkauskAitė buvo 
jauna, linksmai leido laiką 
r dėlto nustojo gero mo
ters vardo. Visos pažįsta
mos ir nepažįstamos ją pir 
štais badydavo, ir visaip 
tarinėdavo. Tačiau Julė 

dėlto ne kiek nenusiminė. 
Ji pašiepiančiai kartoda
vo gausiantį šaunesnį vy
rą, negu jos, apkąlbinėto- 
os. Ir štai, po metų laiko 
š Amerikos grįžo viduti

nio amžiaus Amerikietis 
Zariašinskas. Julė sugebė
jo su juo susipažinti ir pa
lenkti amerikiečio širdį 
savo pusėn. Jiedu buvo 
net susižiedavę. Bet gyve
nime esti ir nelauktu daly
kų. Dėl kažkokių priežaš- 
čių, Zariašinskas nuo Ju
lės atšalo ir pradėjo drau
gauti su kita. Tada Julė 
paleido gandus, kad ame
rikietis ją nuskriaudė, at
seit — prievarta atėmė ne
kaltybę. Nors tiems gan 
dams mažai kas tikėjo, 
bet šiaip ar taip Zariašins
kas turėjo nemalonumų. 
Jį policiją tardė, o sužadė
tinė atsisakė tekėti. Po 
trumpo laiko Julė ištekėjo 
jž kito vyro Ramanausko, 
kuris, vertėsi šunadvaka- 
tavimu. Sužinojęs iš Julės 
apie praeitį su amerikonu, 
jis netik kad nesupyko, 
bet dar apsidžiaugė.

—Mes jį pamokysime ir 
būsime turtingi — tarė jis 
žmonai ir iškėlė amerikie
čiui bylą. Bylą jis rizikavo 
kelti dar ir dėlto, kad 
Julė prieš keletą metų bu
vo pas gydytoją 
liudijimą,- kad ji 
kalta mergelė.

Toks liudijimas
kalingas parodyti tėvams, 
kurie kalbų prisiklausę 
buvo savo dukterį įtarę 
nedorai gyv?naat. Byla 
buvo iškelta. Teisman atė
jo amerikietis, Julė, Julės 
vyras ir ... amerikiečio su
žadėtinė.

— Ar tamsta prisipažįs
ti kaltu? — klausė teisė
jas amerikiečio.

— Ne. Aš su Jule nesu 
blogai pasielgęs. Ji meluo
ja, — ramiai atsakė ame
rikietis.

Tuomet pradėjo kalbėti 
Julė. Ji įrodinėjo, kad vie
ną vakarą amerikietis a- 
tėjęs pas ją ir nieko namie 
neradęs, ją išgėdino.

— O dėl ko tamsta ank 
ščiau nesiskundei? — per- 
Kerta teisėjas.

— Skundžiausi, bet by
los nekėliau... Turėjau su
žadėtinį, bijojau...

— O daktaro liudijimas 
ar tikras? — ūmai paklau
sė teisėjas.

Julė smarkiai nuraudo, 
o publika ėmė juoktis.

— Kodėl nebus... Galit 
gydytojui paskambinti.

— Gerai. Tad kokios 
bausmės • jus kaltininkui 
norėtumėt? — vėl klausia 
teisėjas.

— Mes norėtumėm, kad 
jis... užmokėtų, — prasi
žiojo Julės vyras. Nuo to 
visa teismo salė vos neply
šo juokais.

-h Užmokestis ... — nu
sijuokė teisėjas. O, kas 
daktaro liudijimo pertaisė 
metus? Na, gerbiamieji. 
Jus nekaltai žmogų skun- 
džiate.

Kaltinamąjį teisėjas iš-

.

Prie
Sv. Pranciškaus Asyžiečio

Su
Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą
Parašė Tėvas Hugolinus Storff, O. F. M.

Vertė K. j
šioji knygelė tinkama pasiskaitymai per visą laika, o ypač 

Šv. Pranciškaus Asyžiečio NO VENOS laike. 7

Apmąstymai paskirstyti į tris skyrius: 
Pirmame skyriuje nurodoma V. Jėzaus darbai 
Antrame skyriuje nurodoma Šv. Pranciškaus se

kimas Kristumi
Trečiame skyriuje nurodoma, kaip apmąstytojas 

, privalo daryti
/ KAINA TIK 15 CENTŲ SU PERSIUNTIMU

(Siųskite peštos ženkleliais)

PASTABA: Užsisakant didesnis skaičius duodama žymios nuolaidos 

.. “DARBININKAS” j \
366 W. Broadvvay So. Boston, Mass.

teisino, o Julę su vyru pa- j BALTUOS VALSTYBIŲ 
............. SAUSKELIŲ KONFE- 

ĖENCUA KAUNE

Jau treti metai, kai Pa- i 
baltės valstybės — Lietu
va, Latvija ir Estija deri
na savo sauskelių bendrus 
reikalus. Tam tikslui jos 
šaukia šių valstybių saus
kelių tarnybos atstovų 
konferenciją. Pernai ir už
pernai tokos konferencijos 
buvo Taline ir Rygoje. 

Šiemet rugpiūčio 22 d.
E eilės trečioji konferenci- 

‘ ja prasidėjo Kaune. Iš La
tvijos jon atvyko 11 ats
tovų, o iš Estijos 12. Taip 
pat konferencijoje daly
vauja apie 10 Lietuvos at- 

j stovų.
Atvykusieji Latvijos ir 

Estijos atstovai Lietuvo
je buvo labai iškilmingai 
j sutikti ir priimti. Jie ap- 
i žiūrėjo visą eilę Lietuvos 
plentų, kelių, vieškelių ir 
tiltų.

Konferenciją atidarė
Lietuvos susisiekimo mi- 
nisteris inž. Stanišauskas, 
kuris priminė, kad asme
niškas trijų Pabaltės kraš
tų įvairių kultūros sričių 
darbuotojų susipažinimas, 
turi padėti vieni kitus ge- 

raujoms politinėms aplin- riau suprasti ir turi pa- 
kybėms, ir aiškesne forma greitinti glaudesnių poli- 
iškylus Rytų Lokamo tinių ryšių užuomazgą, 
klausimui, kai kas manė, §įa proga ministėris pri- 
kad buvusioji trijų Balti- minė glaudesnių politinių 
jos valstybių konferencija santykių ir šioje konferen- 
vargiai ar galės būti at- ei joje atstovaujamų Vals- 
naujinta. Kai kas jai net j tybių sąjungą, šiais lai 
pranašavo mirties kryželi. kais toki glaudūs ryšiai y- 

Tačiau ir šį kartą Lietu- pač yra reikalingi trijų 
va parodė gerą norą ir ini- valstybių sunkiomis auko- 
ciatyvą trijų Baltijos vai- mis .iškovotai nepriklauso- 
stybių artimesnio bendra- mybei išlaikyti- ir savo 
darbiavimo klausimu. Lie- tautinei kultūrai išplėtoti, 
tuvos vyriausybė šiomis Konferencijai pirminin- 
dienomis įteikė Latvijos ir kaųja. Lietuvos plentų ir 
Estijos vyriausybėms pa- Į vandens kelių direktorius 
siūlymą, kad buvusioji ■ inž. Gabrys. Konferencija 
Kaune liepos 7—8 dieno- ! svarsto kelių, tiltų ir au- 
rnis konferencija nebūtų totransporto klausimus, 
nutraukta ir šjų kraštų at- šiems klausimams aptarti 
stovai vėl susirinktų nau- konferencija išrinko atski- 
jai konferencijai Rygoje 
ar Taline. Tokios konfe-1 
rencijos uždavinys, Lietu
vos vyriausybės manymų,: 
būtų tęsti ir laimingai bai
gti Kauno konferencijoje 
pradėtą darbą trijų Pabal
tės valstybių regeonalinio 
bendradarbiavimo sutar-1 
čiai sudaryti.

Lietuva siūlė, kad tokia 
konferencija įvyktų jau 
rugpiūčio 17 dieną. Tačiau 
paaiškėjus, kad šis laikas 
tiek estams, tiek latviams 
netinka dėl techniškų kliu-; 
čių, tai manoma, kad kon
ferencija galės susirinkti 
dar šio mėnesio pabaigoje.

Reikia pastebėti, kad 
naujoji konferencija susi
rinks trupučiuką skirtin
gose politinėse aplinkybė
se, negu buvo susirinkusi 
Kaune. Kaip jau buvo mi
nėta, dabar aiškia forma 
jau yra iškylęs Rytų Lo
kamo klausimas. Viešėda
mas Maskvoje Lietuvos 
užsienių reikalų ministeris 
Lozoraitis taip pat pareiš
kė, kad Lietuva aktyngai 
dalyvaus Rytų Lokamo 
pakto teksto parašyjne. 
šis paktas taip pat turi 
nemažos reikšmės ir Lie
tuvai, nes jis Pabaltės val
stybių nepriklausomybę 
daugiau garantuoja nuo 
didžiųjų kaimynų užpuoli
mo. Tačiau nežiūrint visų 
šiek tiek pakitėjusių ap-

traukė teisman atsakmpy- 
bėn už liudijbuo suklastcT 
jimą.

— Tai jau per daug 
derniška šeima, — juoka
vo žmonės jiems išeinant 
iš teismo, o amerikiečio 
prigriebti nepasisekė...

Tsb.
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LIETUV A NORI TĘSTI 
BALTIJOS VALSTYBIŲ 

KONFERENCIJĄ

Kaip žinome, liepos 7—S 
dienomis Kaune buvusi 
trijų Baltijos valstybių — 
Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos įgaliotinių konferen
cija, svarsčiusi Lietuvos 
balandžio 25 dienos memo
randumą delsių valstybių 
glaudesnio bendradarbia
vimo, nebuvo baigta. Tada 
tik buvo susitarta beveik 
formaliais klausimais, o 
principiniai klausimai bus 
sprendžiami vėliau.

Ankščiau buvo manyta, 
kad konferencija netrūkus 
turi susirinkti Rygoje ar
ba Taline. Praėjus dau
giau, kaip mėnesiui laiko, 
ši konferencija dar ligi 
šiol nebuvo atnaujinta.

Susidarius kai kurioms

ir gavo 
yra ne-

jai rei-

tariaus dr. Rulff parašas. 
Jis buvo*1 žydų rabinas ir 
vokišką laikraštį redagavo 
nuo 1872 ligi 1898 metų. 
O šiandien jo redaguotasis 
laikraštis yra vokietinin
kų organas griežtai nusis
tatęs prieš žydus. Mainos 
rūbai margo svieto.

— Neseniai Varšuvoje 
buvo užsieniuose gyvenan
čių lenkų kongresas. Šia
me kongrese dalyvavo a- 
pie 40 lenkų ir iš nepri
klausomosios Lietuvos. Ži
nomas Lietuvos lenkų vei- 
kėjas Budzinskas išrink
tas užsienio lenkų susivie
nijimo tarybon. Lenkų ra
dio pranešė, kad Lietuvos 
lenkų delegacija paaukojo 
400 zlotų sušelpti nuken- 
tėjusiems nuo potvynio 
Lenkijos gyventojams.

tas komisijas. Konferenci
jos dalyviai lankėsi karo 
muziejuje, apžiūrėjo Vy
tauto Didžiojo muziejų, ir 
Petrašiūnų bituko plytų 
fabriką. Konferencijoje 
dalyvauja ir Klaipėdos ke
lių atstovai.

I Tsb.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

vatiškas pamaldas mies
tuose ir kaimuose, dievo
baimingų lietuvininkų na
muose.

— Rugpiūčio 29 dieną 
Rygoje buvo trijų Pabal
tijo valstybių, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atsto
vų konferencija, kuri yra 
tąsa Kaune buvusios lie
pos mėnesį konferencijos. 
Šioje konferencijoje Lietu
vai atstovavo užsienių rei
kalų ministerijos direkto
rius Juozas Urbšys.

Kol kas dar nežinomi 
konferencijos rezultatai, 
apie kuriuos bus pranešta 

i vėliau.
I

Į Taip pat Rygon išvyko 
naujas Lietuvos pasiunti
nys Latvijai buvęs Lietu
vos susisiekimo ministeris 
inž. Vytautas Vileišis.

— Kai kuri? Klaipėdos 
krašto jaunuoliai prisis
kaitę iš vokiškų laikraš
čių visokių pasakų apie 
nacių rojų bei jo gerybes, 
netik kad svajojo įgyven
dinti nacionalsocializmą 
Klaipėdos krašte, bet bėgo 
ir pas hitlerininkus. Dabar 
toki, matyt jau atsikando 
nacių pyrago, ir pradeda 
atgal grįžti į savo gimti
nę. Grįžusieji apie nacių 
“rojų” atsiliepia labai blo
gai ir nuoširdžiai .keikia 
savo suvedžiotojus.

— Prūsų Lietuvoje, Til
žėje ir kitose vietose da- 
)ar nėra nei vienos bažny
čios, kurioje būtų laiko
mos lietuviškos pamaldos. 
Pasilikę be lietuviškų pa
maldų, Prūsų lietuviai e- 
vangelikai šventadieniais 
dausosi transliuojamų per 
radio iš Kauno katalikiš
kų pamaldų. Prūsų lietu
viai, kurie myli savo kal- 
oą ir nori pasiklausyti 
Dievo žodžio lietuvių kal- 
3a, nevengia klausyti ir 
katalikiškų pamaldų. Nors 
jos ir katalikiškos, bet už
tat lietuviškos. Daugelis 
Prūsų lietuvių ūkininkų 
jau apsiprato su kauniškiij 
tarme ir klausosi, netik 
pamaldų, bet taip pat vi
sokių pranešimų, paskai
tų, koncertų ir tt. Prūsų 
lietuviai nežiūrėdami, kad 
vokiečiai persekioja yra 
pasiryžę organizuoti pri-

— Lietuvos teismo tar 
dytojai jau ištardė visus 
kaltinamuosius Jasuč i o 
nužudymo byloje, ir bylą 
perdavė kariuomenės teis
mo prokurorui. Kaltina
maisiais išviso patraukta 
11 asmenų, kurių daugu
ma priklausė Klaipėdos 
krašto priešvalstybinėms 
vokiečių organizacijoms, 
o du buvo net Vokietijos 
piliečiai. 7 kaltinamieji su
imti ir pasodinti į kalėji
mą. Du pabėgo į Vokieti
ją. Tsb.
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Gerb. skaitytoju ir prietelių 
nuoširdžiai prašome remti tuos 
profesionalus ir biznierius, kurie 
skelbiasi “Darbininke.” Nuėję 
daryti kokį biznį pasakykite, kad 
matėte jo skelbimą “Darbinin- 

~.ke.”.Tokiu būdu biznierius dar 
geriau supras, kad skelbtis “Dar- 

' bininke” apsimoka.

I

t

Mokslas — galybė.

Nemalimas Įveiktas — 
Dabar Valgo Viską

I’-nas J. K. iš Montreal, Canada ra
šo, kad jam daug pagelbėjo NUGA- 
TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne
bejaučia pilvo skausmų. Tai nėra 
mokamas liūdymas, jis buvo atsiųs
tas Kuosa jo valia. Daug kitų pra
neša panašius rezultatus. NUGA- 
TONE vartojama metų metais kaip 
pagelba malimo sistemai. Tai yra 
daktaro receptas ir turi gyduoles, 
kurios didina malimo organų veik
mę. .Jei jūsų apetitas prastas arba 
turi vargo su nemalimu — pamėgin
kite NUGA-TONE. Pajusite naudų j 
keletu dienų. Mes žinome, kad patar- 
šit ir kitam. Mėnesio trytmentas už 
Vienų Dolerį. Parduoda visi aptieko- 
riai su garantija grąžinti pinigus, jei 
būsit nepatenkinti. Nepriimkite pa
mainų.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOD 
— plealų Liuosuotojų vidurių 25c. !r

— Klaipėdos kraštui su
sijungus su didžiąja Lietu
va, Klaipėdos mieste buvo 
pašalinti du vokiečių pa
minklai, kaizerio Viliaus ir 
Borusijos. Pašalintų pa
minklų papėdės teberiok- 
so ligi šių laikų labai ga- 
dindamos miesto vaizdą. 
Ir tik šiais metais miesto 
burmistro įsakymu papė
dės buvo nugriautos. Po 
nugriautojo kaizerio Vi
liaus paminklu tarp kita 
ko buvo rastas labai cha
rakteringas dokumentas, 
būtent, dalyvavusių prie 
kertinio akmens pašventi
nimo asmenų parašai. Jų 
tarpe yra ir tuometinio 
vokiečių laikraščio “Mė- 
meler Dampfboot’-> redak-

linkybių, Lietuva deda vi
sas pastanga^, kad iškeltą 
trijų Ą Baltijos * valstybi; 
glaudaus . bendradarbia
vimo ir jų sąjungos suda
rymo idėją būtų realizuo
ta. t- Tsb.I
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Antradienis, Rugsėjo 17 d., 1934

Didelių Įvykių Angoje
cSpalių 9 d. — Vilniaus I vusiųjų karuose ginklo 

akcijos diena. Vietos Liet, [draugų pagerbimas. 
Legiono Dariaus - Girėno 
Postas savo rūgs. 13 d. su
sirinkime paskyrė komisi
ją talkon su vietos WS. 
skyriais (A. L. R. K. Fed- 
jos ir Tautininkų) dėl pa- 
sekmingesnio darbo Vil
niaus kovai stiprinti. Ko
misijon paskirti V. Vyš- 
nius, J. Dumčius ir K. Jur
gėla. Atsimenant liepos lo 
— 17 dd. iškilmes, nėra a- 
bejonės, kad šįmet spalių 
9 d. bus svarbi diena vie
tos kolonijos istorijoje, 
nes komisiją sudaro vieni 
veikliausių legionierių. ’

Savo Globėjams pagerb šabenka, V. Kuras ir A. 
ti, Postas organizuoja vie- Povilanskas, aukavę po 25 
tos draugijas reikalauti iš dol., ir liepos 22 d. gegu- 
miesto, kad Grand St. nuo žįnės pelnas (apie 30dol.), 
Upės ligi Union Avė. būtų taigi jau yra 130 dol. 1935 
pavadinta “Litumca Avė’, m gegužės 8 d. šis skyrius 
ei Grand St. Ext. liktų taps savistoviu Dariaus • 
Grand St. tęsiniu. Komisi- Girėno Aero - Klubu, 
jai vadovauja veiklus poli
tikoje p. K. Labanas. Keli 
vietos lietuvių i________
ir aldermanai pažadėjo vi
sokeriopą pramą.

Lapkričio 18 dieną Ant
rasis Karių - Jūreivių Sei
melis Posto bute. 262 Hu- į 
mboldt St., Brooklyn, N. ■ 
Y. Seimelio proga, įvyks 
iškilmingas Amerikos ir 
Įdėtu vos vėliavų pašventi- 

į nimas ir įteikimas, bei žu-

kilimo kariai (tarnavę bet 
kuriuo metu prieš 1923 m. 
vasario 16 d.) gali Seime 
dalyvauti lygiomis teisė
mis su Postų atstovais.

Visi lietuviai karo vyrai, 
maną dalyvauti Seime,

Iš 
Chicagos laukiama ats
krendant savo lėktuvu la
kūno leg. A. Kielos (vieno kviečiami susiregistruoti 
nedaugelio vyrų, kurie po(išanksto, neatidėliojant, 
kovų Prancūzijoje nuvyko 
ir Lietuvos ginti) su 3-čio 
D. L. K. Vytauto Posto at
stovybe.

Į Oro Skyrių įsiregis
travo 13 jaunuolių, kurių 
viena yra panelė, norinčių 
išmokti skraidyti. Vieno 
instruktoriaus kviečiamas, 
lak. A. Kiela, neužilgo nu
matoma pirkti mokomąjį 
lėktuvą. Fondo pradžią le
gionieriai J. Šimonis, M.

I

pas Legiono adjutantą p. 
K. R. Jurgėlą, 1453 Pros
pect PI., Brooklyn, N. Y.

Štabas pagelbės patari
mais organizuojant nau
juosius Postus kolonijose, 
ir interesuotieji kviečiami 
susirašinėti.

Seimo eiga bus paskelb
ta vėliau.

Am. Liet. Legiono Vyr. 
ŠTABAS

/

THOMPSON, CONN.

Postas pasiuntė sveikini- 
advokatai imą Lietuvos Prezidentui 

p. A. Smetonai jo 60 metų 
sukakties proga. Smarkiai 
dirbama dėl postų organi
zavimo kolonijose. Susira
šinėti prašoma su p. K. 
Jurgėla, 1453 Prospect PI., 
Brooklyn, N. Y.

Kitas susirinkimas įvyks 
spalių 11 d. vakare.

K. R. J.

II Karių - Jūreivių Seimas

Vytauto Didž. 1930 m. tiprinti Vilniaus akciją A- 
vas. 16 d. Pirmasis Karių merikoje, gelbėta Prūsų 
Seimas Nevv Yorke suku- ir Rytų Lietuvos persekio- 
rė Amerikos Lietuvių Le
gioną, sudarė Vyr. Štabą, 
suorganizavo pirmąjį pos
tą Didž. Nexv York’e. Šiuo 
metu jau veikia keturi 
postai.

Daugiau kaip 4 kūrybos 
metai praėjo, ir Vyr. Šta
bas jau pasiruošęs su dar
bų apyskaita antrajam 

| seimui. Dabar jau Legio- 
| nas ganėtinai stiprus na- 
. šiam darbui. Belieka galu- 

' tinai nustatyti organizaci
jos vardą, priimti įstatus 
ir dar smarkiau veikti.

I Amerikos Lietuvių Le- 
| gionas jungia dviejų tar

nybų vyrus - lietuvius: A- 
| merikos eks-karius ir jū

reivius, ir Lietuvos sava
norius ir eks-karius. Le
gionierių šimtinė per pas
taruosius keturis metus ne 

| ^ieną spragą užpildė, kur 
I civilė visuomenė nesugebė

jo ar nenorėjo veikti, k. a.
| Užmegsti ir stiprinti glau

dūs ryšiai su ukrainų ka- 
| riškomis organizacijomis, 

dalyvauta ukrainų demon- 
Į štracijose ir Ukrainai da

lyvavo mūsų spalių 9 4- iš
kilmėse, du du legionieriai 
— Darius ir Girėnas — 
r eini jo nemirštamą garbę 
savo transatlantiniu skri
dimu ir legendariška mir
timi senovės lietuvių že
mėje ir po jų mirimo Kau
no vardas Amerikos įstai
gų jau lietuviškai rašo- 

11nas, daug pagelbėta sus-1

jamiems lietuviams.
Betgi šimtinės rinktinės 

nepakanka: juk gi Ameri
koje esama apie 40,000 lie
tuvių karo vyrų. Juos krū
vos sutelkus tegalėsųne 
pasigirti turį rimtą draus
mingą pajėgą, kuri daug 
galės lietuviams pagelbėti. 
Priklausymas į “American 
Legion” ir “V. F. W.” ne
patikrina tautos reikalams 
ir skriaudžiamiems lietu
viams veteranams užtari
mą: tik savoji stipri orga
nizacija tegali patenkina
mai veteranų -lietuvių rei
kalus ginti.

Lietuvos padangėje irgi 
neramu. Nugalėtasis hu
nas vėl kelia savo šlykščią 
galvą ir plėšriai skiečia 
sparnus Lietuvos link, gi 
klastingas lenkas tebelai
ko pagrobęs Tautos širdį- 
Vilnių. Lietuviai karo vy
rai privalo stipriai organi
zuotis ir budėti, kad reika
lui esant būtų prisiruošę 
bet kokiam eventualumui 
staigiai iškilus.

Todėl, šių metų lapkri
čio mėn. 18-tą dieną Da
riaus - Girėno Posto bute, 
262-A Humboldt St., Broo
klyn, N. Y. šaukiamas An
trasis Karių ir Jūreivių 
Seimas. Visi lietuviai A- 
merikos kariuomenės ar
laivyno veteranai (tarna- meiliai kalba apie jauni- 
vę bet kuriuo metu ligi mą, ko laukia išeivija, 

j 1918 m. lapkričio 11 d.), ir Taip Jis yra. jaunuomenės 
Lietuvos bei Klaipėdos su- mylėtojas. Baigia pamoks-

MARIANAPOLIO KOLE
GIJOS ŽINIOS 

1934-35 Mokslo Metų 
Atidarymas

Rugsėjo 8 d. Marianapo- 
lio Kolegijos Švenč. Pane
lės Marijos Globėjos šven
tėje įvyko iškilmingas mo- 
sklo metų atidarymas. To
je dienoje suėjo trys me
tai, kai Amerikos Lietuvių 
Kolegija, Tėvams Marijo
nams vadovaujant, buvo 
pašventinta Jo Ekscelenci
jos Vyskupo P. Bučio.

Atidarymo iškilmės įvy
ko kolegijos koplyčioje su 
iškilmingomis Š. Mišiomis, 
kurias atnašavo pats kole
gijos rektorius kun. dr. J. 
Navickas MIC. Asistą su
darė: dijakonu, kun. P. 
Skruodenis; subdijakonu, 
kun. A. Morkūnas.

Pritaikintą pamoks 1 ą 
pasakė gerb. kun. K. Ur
bonavičius. Savo žavinčia- 
me pamoksle pabrėžė mo
kslo reikalingumą ir Ma
rianapolio Kolegijos tiks
lą.

Per Šv. Mišias giedojo 
kolegistai, studentai Bro
niui Voveriui vadovaujant.

Žavįs Vaizdas
Rytas. Devinta valanda. 

Renkasi studentai koply- 
čion atidarymo iškilmėse 
dalyvautų. Visur nepapra
stas judesys. Ant visų vei
dų šypsenos. Visi susirin
ko koplyčiom Paskutinis 
skambutis. Pasirodo eise
na. Prasideda mišios. Pa
sigirsta kolegistų suderin
ti balsai. Kruta lūpos ir 
naujųjų, giesmės naujos, 
ausims naujos melodijos. 
Visi trokšta vieningai sių
sti savo prašymus pas 
Aukščiausiąjį. Visi kupini 
gerų intencijų.

Pasirodo prie altoriaus 
kunigas. Pasenėjęs, praži
lęs, bet iš veido žymu gi
lus protas ir jaunuomenės 
meilė. Perskaito Dievo Žo
dį. Pradeda kalbėti. O taip 
.. nepaprastas kunigas, 
tik gilaus proto asmuo ga
li tokius negrinėjimus bei 
išvadas daryti ir taip

liniukas ir nevienas stu
dentas pradeda daryti sa
vo pažadus...

Pasigirsta vėl choro bal
sai. Giesmės.

Pakylėjimas. “Vai Jė
zau, Tu man davei progą į 
šią kolegiją atvykti. Pra
dedu šį naują gyvenimą 
šiek tiek bijodamas, bet ži
nau, kad Tu, o Jėzau, ma
nęs neužmirši, neapleisi. 
Duok, kad galėčiau tapti 
geru kolegistų! O Jėzau, 
neužmiršk mano tėvų! 
Duok, kad tėvelis galėtų 
dirbti , kad uždirbtų man 
už mokslą. Taipgi Motutei 
sveikatos!...” Vėl kolegis
tų balsai: “Šventas, Šven
tas”... “Vai Jėzau, padėk 
man būti geru, doru, ver
tu čia pasilikti, aš... !”

Mišios baigiasi. Palaimi
nimas. Viešpaties palaimi
nimas per savo tarno ran
kas visiems kolegijos gy
ventojams.

Išeina eisena. Kolegistai 
pasimeldžia truputį ir iš
eina.

STATISTIKA 
metą Marianapoliošį

Aukštesnėsės mokyki o s 
(high school) departamen
te yra 50 studentų,^kolegi
jos departamente 32 stu
dentu. Visoj mokykloj 82 
studentu.

Žymus faktas, kad Ma
rianapolio stiidentų skai
čius žymiai padidė jo. Tai 
yra įsidėmėtinas faktas, 
nes vargiai rasime kitą 
kolegija, kuri savo studen
tų skaičiumi beveik dvigu
bai padidėtų. Priežastis 
greičiausiai yra šių laiku 
nenormalumai. Klierikai, 
išvykdami j/seminari ją į 
Hinsdale, III. paliko daug 
vietos, kurios šiandie jau 
trūksta.
Antanas Mažukna (L. K.)

WATERBURY, CONN.

Iš Keliones Rhode Island ir 
Connecticut Valstybėse

Tęsinys
Sekmadienio rytas gra

žus. Saulutė ant Hartfor- 
do skaiščiai švietė. Trau
kiame į Šv. Trejybės lietu
vių parapijos bažnyčią, 
kuri randasi beveik miesto 
centre, visai arti valstybes 
kapitoliaus. Bažnyčioj su
ma, kurią laikė tos parapi
jos klebonas kun. Jonas 
Ambotas, žymus mūsų iš-g 
eivijos vadas. Pamokslą 
pasakė jaunas ir energin
gas tos parapijos vikaras 
kun. Edvardas Gradeckis. 
Jis yra Amerikoje gimęs 
ir augęs, bet gražiai lietu
viškai kalba, kad net ma
lonu klausytis.

Kun. E. Gradeckis yra 
Conn. lietuvių jaunimo va
das — pirmininkas.

Per suma labai gražiai 
giedojo mišias parapijos 
didysis choras, p. varg. 
Burduliui vadovaujant.

Beje, kun. Gradeckis la
bai karštai ragino tėvus 
leisti savo vaikus į lietuvių 
parapijinę mokyklą, kur

P-nas Mazotas yra Lie
tuvių Darbininkų Sąjun
gos 6 kuopos narys nuo 
pat jos susiorganizavimo, 
t. y. nuo liepos 11 d., 1915 
m. Per visą laiką buvo ir 
tebėra aktyvus narys ir 
kuopos valdyboje. Jo šei
mynėlė taip pat priklauso 
prie lietuviškųjų draugijų 
ir organizacijų ir jose dar
buojasi.

P-nas Mazotas yra labai 
kuklus ir ramus darbinin
kas. Jis apie save ir savo 
darbus niekam nesipasa- 
koja. Kaikurias žinias iš
gavau, bet prašė neskelbti, 
o kitas apie jį ėmiau iš į- 
vairių šaltinių. Gal ir nusi
kaltau tik tiek parašęs a- 
pie taip žymų darbininką 
— visuomeninką. Jis yra 
kur kas daugiau nuveikęs 
mūsų išeivijoje.

Jo ir jo žmonelės tėviškė 
Lietuvoje, Vaitiškiai, Nau
miesčio apskr.

Bekalbant apie įvairius 
dalykus, mūsų organizaci
jas, lietuvybės klausimą 
Amerikoje, laikas taip 
greit prabėgo, kad reikėjo 
atsisveikinti, nors dar 
daug apie ką buvo kalbėti.

Atsisveikinę grįžome il
sėtis pas pp. Manikus.

(Bus daugiau)

mokytojauja Seserys Pran 
ęiškietės.

Išėjęs iš bažnyčios suti
kau keletą senų pažįsta
mų, tarp kurių buvo senas 
veikėjas, patrijotas ir LDS 
vienas iš pirmųjų narių, 
tai p. Antanas Mazotas. 
Jis labai nuoširdžiai kvie- 
tė pas save į namus. Paža- 
dėjau, jei laikas leis užei
ti ir pasikalbėti.

Po pietų, Colt’s parke I " 
vyko baseball žaidimas ' 
tarp Hartford ir Hartford 
Beverages ratelių. Pasta
rajame rately žaidė mūsų 
giminaitis Antanas Mani- 
kas. Nuvykome pažiūrėti 
žaidimo. Laimėjo Hart
ford, 6—4.

Pasaibaigus žaidimui, 
vystame pas pp. Mazotus. 
Privažiuojame 40 Newton 
St. ir žiūrime gražiausias 
mūro palocius. Paskambi
nome, ir štai duryse pasi
rodė mūsų išeivijos vete
ranas p. Mazotas. Jis tuo
jaus mus įsivedė į vidų. 
Negalėjome atsigerėti na
mo ir jo įrengimo gražu
mu ir įvairumu. Paaiškėjo, 
kad tą dvie jų šeimynų na
mą p. Mazotas pasistatė 
sulig savo plano su pagal
ba savo sūnų ir kitų.

P-nas Antanas Mazotas 
jau 47 metai kaip gyvena 
Amerikoje. Iš Lietuvos at
vykęs apsigyveno Cleve- 
lande. Tais laikais dar ma
žai ten buvo lietuvių. Ten 

Kas'm^i našlaičius, tas begyvendamas ir susipaži- 
myli Patį Kristų, nes Jisai nes su lietuviais suorganl- 
visuomet mylėjo ir gynė 7av0 ?v' Jur*io draugija, 
mažutėlius. Kristus Pats slandien tuo pačiu 
yra buvęs tokiame padėji- vardu Parapija, kurios 
me, kaip yra pasakęs: ‘La. klebonu yra kun. Vilkutal- 

i tis. /
1892 m., p. Mazotas at

vyko į Connecticut valsty
bę ir apsigyveno pirmiau
sia Naugituck, Conn. Tais 
laikais visoje Connecticut 
valstybėje gyveno apie 300 
lietuvių, kur taip pat suor
ganizuota Šv. Jurgio drau- 
gija, kurios konstitucija 
buvo tokia pat, kaip ir 
Clevelando draugijos.

P-nas Mazotas iš Cleve
lando atvyko jau ne vie
nas, bet su žmona. Jis ap
sivedė Clevelande su p-la 
Petrone Stelmokaite, su 
kuria ir po šiai dienai gra
žiai tebegyvena ir išaugi
no gražią lietuvišką šei
mynėlę. Viena duktė Ele
onora yra vedus ir vienas 
sūnus vedęs, o dar, rodos, 
šeši sūnūs ir viena duktė 
tebėra nevedę. Jauniausio
ji duktė Darata šiais mok
slo metais baigs aukštes
niąją mokyklą

Visi sūnūs yra baigę au
kštuosius mokslus ir pasi
žymėję sporte ne tik kole
gijose, bet ir lietuvių orga
nizacijoje Vyčiuose. Jau 
1912 metais p. Mazotų sū
nūs kėlė lietuvių vardą 
sportu.. Tai buvo pirmas 
lietuvių pasižymė ji mas 
sporte Hartforde ir apy
linkėje. w

I
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mus, į krautuves ir kur tik 
randa žmonių Waterbury 
yra daug geraširdžių žmo
nių, kurie užjaučia našlai- 
či ams. Kas gali negelbėt.i 
vaikučių, kurie gyvena be 
tėvų. Taip ir mes lietuviai 

i kasmet pasitarnaujame 
našlaičiams įvairiais bū
dais: tai vakarienė, tai 
Kalėdinė pramogėlė ir tt.

Kuris užkemša ausis, ne
norėdamas varguolių skun
dų girdėti, tas irgi’ šauks, 
bet nebus išklausytas.

Saliamonas.

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

Visi garsinkite? “Darbininke”.

Lietuvių Našlaičių Tag 
Day

Mūsų klebonas kun. Va- 
lantiejus ir šiais metas jau 
išgavo nuo majoro Frank 
Hayes leidimą rinkti au
kas miesto ir apylinkių 
gatvėse dėl Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos našlait- 
namio. Stambesnes aukas 
kasmet duoda valdininkai, 
profesijonalai ir šiaip ge- 
laširdžiai žmonės. Dau
giausia aukų surenka vai
kai ir suaugę rinkikai gat
vėse. Jie renka aukas ne 
tik gatvėse, bet eina j na-

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
637 S. Paca St. 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju
ir pigiai. Pagrabus paruošiu.

Nuo 75—100—150 ir aukižiau. 
Tel. — South 0083 ,

gerai

pės turi savo urvus, pauk
šteliai savo lizdus, o žmo
gaus Sūnus neturi kur gal 
vos priglausti.’

Dievas laimina tuo3 
žmones, kurie užjaučia na
šlaičių skurdą ir jiems 
šimteriopai atlygina.

ALRK MOTERŲ SĄ-GOS 
CONN. APSKRIČIO 

KUOPOMS

Šiuomi pranešu visoms 
kuopoms, kad Moterų Są
jungos Conn. Apskričio 
metinis suvažiavimas į- 
vyks spalių 7 d., 1934, Šv. 
Kazimiero parapijos sve
tainėje, 339 Greene St., 
New Haven Conn. Pradžia 
1-mą vai. po pietų.

Kviečiu visas kuopas 
skaitlingai atstovių pri
siųsti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti, šiame 
suvažiavime bus plačiau 
svarstoma apie naujų na
rių vajų; bus išduota ats
kaita iš buvusios Geguži- 

l nės; taipgi bus renkama 
valdyba ateinantiems me
tams. ,

Būtų malonu matyti ats
tovių iš kuopų, kurios se
niai nedalyvauja suvažia
vimuose.

Mari jonaJokubaitė, 
Conn. Apskr. rašt.

ĮSIGYK sau namus*
Į metus laiko NAMAI PA

BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokių. namu: di
deliu, mažų, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuviu ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Bronxe, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vu sąlygų. GALIMA PAPIRKTI 
UŽ MAŽĄ $500 pradinį ĮMOKĖ- 
JIMĄ. Likutis kaip renda. Ne- 
praleisk šios progos! ATEIK ar 
RAŠYK: SAMAS WITTE — Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANCIS 
— Lietuviu Skyriaus Vedėjas 
1440 BR0ADWAY, New York, 
Room 2160 arba telefonuok Penn- 
svlvania 6-8378. Atmink: SAVAS 
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin
gą patarnavimą!
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Telephone Stagg 2—4-109 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS Į
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią 

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

M ATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damo* mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliudimo valandoj kreip
kite® pas mus. Patarnavimas yra 
ultlkrlnlM Ir už prieinama kaina.


