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MIRĖ DAR VIENAS I 

AUSTRŲ VADAS .
■ • ■■■

VIENA, rugp. 20. —Šįr- 
/ dies liga staiga mirė Dr.

Johahn Schober, du kartu 
buvęs“ Austrijos kanėleriįtu

. Jo. karjera prasidėjo nuo 
poliemano vietos. Vėliau

. jis lWo Austrijos sostinės 
Vienos policijos viršininku,, 
kurio pareigas taip pąvyž-r 
dngai ėjo, jog buvo paskir
tas Austri jos minis t e r i u ■ 
pirmininku — kancleriu. 
Pasižymėjo tvarkingumu ir 
griežtumu prieš visus Aus
trijos vidaus tvarkos ardy
tojus. , ■ ’

AKLAS RAŠYTOJAS PRA- 
NAŠAUJA GERESNIUS

LAIKUS

ŪKININKŲSTREIKE 
NERAMUMAI

M -ty.

n. ?.*'■

SIQX CITY, lą/— Ūki 
ninkų nepatenkintų kaino
mis už jų pipduktUą strei
kas" tęsiasi yįgĮje/fifteufnoje? 
Ukipinkaj ųūtąrė beparduo
ti jokių savo gąmipįų ty nie
ko nepirkti įŠ įįlęštU Pra
džioje'buvo Įnattytą, parduo
ti nors; pienų, bet paskuti
niuoju lailpi hųtkrta ir to 
neleisti.

Iowa,‘Nębfaską it South 
Dakota valstijų kėliai ap
statyti sargybiniais, kurie 
stropiai daboja pravažiuo
jančiu^ trokps, žiūrėdami,; 
kad nebūtų įvežama žemės 
ūkio produktai. . /

Nors miestuose ir pakilo 
pieno kaina vienu centu už 
kvortą bet ūkininkai pasi
ryžę*“ Streikuoti iki rugsėjo 
15 d. I ■ * l\ ’

Streikuojantys ūkininkai 
turi viltį, jog jų prekių tan
uos pakils, o miestų irau-

s.

; iį naujų orlaivį įsigijo Prancūzijos vyriausybe, Orląįtad išradėjų yra Minty Fannan, Orlaivis specia
liai padirbtas‘skridimui į aukštį. aMnoma, jog šiūJ orlaiviUz bus kalima skristi 375 mylių greitumu 
/ valandų ir užskristi į 60,000* pėdų. aukštumų. . ’ \ .

DAR VIENAS LAKŪNĮĮ LONMNE DĖL KARŠČIU
LAIMĖJIMAS

Audros Lietuvoje Padare 
Daug Nuostolių

HADtEY. —r Rugpiūčio 
12 d. aklas rašytojas Cla- 
rence Hawkes pradėjo ’50į 
tuosius metus jo aklo gyve
nimo. Šia proga jis pareiŠ-' 
kė. viltį, jog Amerika susi
lauks geresnių laikų.

Rašytojo Hawkes gyveni
mas pihųfs įdomių pavyz
džių. (
/ Kai jis buvo 10 metų ain- 
žiaus, jąnPbūvo nuplauta 
viena ko ja. S mGWs vėliau 
jį ištiko ddr didesnė nelai7 
mė — jis paliko visai ak
las.

Tuo laiku jis buvo pra
džios mokyklos mokinys. 
Nors ir didžios nelaimės iš
tiktas, Hawkes nenusiminė 
ar pasiryžo užbaigti aukš
tesnį‘mokslą,

Sulaukęs 25 m. amžiaus, 
jis išleįdo savo parašytą 
knygą, kas ir nulėmė jo 
kaip rašytojo, pasisekimą.

Jis yra parašęs 35 knygas' 
apie gamtą ir kelias poezi
jos knygąą,/: turi. įsigijęs 
gražų ūkį, yra vedęs; kele
tas imiversitėtiį yra sutei
kę jam garbės laipsnius..

Paskutiniuoju laiku, pa; 
rašytose knygose Hawkes 
ragina savo draugus nenm1 
siminti ir linksmai laukti limas prieš BtaŽilįjOš laiki 
geresnių laikų. hojo prezidėritųj

CAPok PRUTAS MAŽO 
VAIKO

ŽČS. -■

. /Anglas lakūnas kapitonas 
J. A Mollison rugpiūčio 19 
dienų, pirmas perskrido At- 
antikų iš Airijos į Ameri

ką, . "
Kapitonas. Mollison kiek 

ankščiau yra atskridęs iš 
Australijos į Londonu ir- iš 
Jondono į Caįe Town. Da- 
jar gi jis pirmas įvykdė ke- 
iohę/ orlaiviu per Atlanti-

LIVERPPOLf Anglija.— 
Šis miestas skųitomaš naš
lių miestu. KiekViėnbms 6 
moterims tenka vieną iiašĮė, 
./ Kodėl tiek* 'daug našlių 
gyvena tame mieste, sunku 
išspręsti. ./ ’ •*’

VIGEflEŽ. DUOTIS PA
ŠNEKA SAUSU

... . • i »

TOPEKA, Kahsas.
Rugpiūčio 18 d. rice-prezi- 
dentas Charles Cųrįis ofici

aliai priėmė respublikonų 
^partijos nominacijų.

Savo kalboje Curtis pasi
sakė prieš panaikinimų pro- 
hibicijos įr išgyrė preziden
tą Hoover.

BRAZIU JOS SUKILĖLIAI 
PRAMATO LAIMĖJIMĮ
BUENOS AIRM — 

SaU Paulo apylinkėje sukL

Ė

riaus1
’go; vy-

PREZ. DOUMER UŽMU
ŠĖJAS TURĖS MIRT!
PARYŽIUS. — Prezi

dento tyoumer užmušėjas 
rusas Dr. Gęrguloff nuteis
tas mirties bausme, 'buvo 
padavęs prašymų aukščiau-
■ siajam teismui, prašyda
mas bylų svarstyti iš nau- 
įja. '/■■/■
■ Auksčiausis. teismas žu
diko bylą atmetę ir tuo bū- 
du Gorguloff tur& mirti 
iuo giljotinos.

RAUKO $50,100 SAVO 
DRAUGUI

/«> -
'.■/t.-,.

LONDONAS^— Rugpiū- 
čiu-20 d. Londono gyvento^ 
jams buvo neį^kenęiamai 
karštą. Gyvęnį^jai^bėgo iš 
miesto į apylinkes, ieškoda
mi vėsesnių vietĮį. ■ , x

Maudynių vietos. ; buvo 
gulte apgultos. Kilo audra 
šų perkūnija. 24 žmonės 
mirė tiesioginiai, nuo karš
čio ar nuo dėl karščio, kilu- 
sios^ audros. ' ’*. - > ;

NUŠOVĖNETYĖLOMIS
fe AR HARBOR, Me. — 

Wm. ' Boyle/ 11 metų ber-' 
niukas, bežaisdamas revol
veriu, nušovė 3 metų mer- 
gaitę.v

KARŠČIAUSIA'DIENA 
BERLYNE

CHICAGO. — Ilgą tai- 
kų buvęs Chicago baisenybė 
ir patamsių galybių valdo-. 
vas Al Capone buvo gerai 
apžiūrėtas ir ištirtas kale ji-, 

• me. . . •
Gydytojai, tyrinėję Capo

ne protinius ir kūninius 
galimumūs, paskelbė, jog 
Al Capone protas lygus 13. 

- metų 5 mėnesių amžiaus 
yaiko protui.

kė pušų šakas , ir išlaužg ėg* ** 
les. Drie Jodaicių Nugrio
vė audra kelias trobas/ į

Nukentėjo v ir laukai. ’
ėjusi audra visus javus, Jr- 
pac .rugius ir kviečius su
plakė į žemę ir įšsukinb. 
Nukentėjo taip pat daržo^ 
vės. Vietos/ žmonės tokių 
audrų dar nematė. ' ’ • •

-Suvalkijoj, 'Plokščių Apy
linkėse su lietum iškrito 
daug' ledų., ’ Ten labai sk'au-' 
džiąi nukentėjo ūkininkų 
kviečiai ir rugiai. Iškrito 
ledų ir Šakių apskrity. Nuo' • 
ledų nukentėjo bulvės ir • 

daržovės. Nugriauta buvo . 
trobų stogai. Plokščiuose 
prie pašto agentūros per
kūniją išvertė kelis telegra
fo stulpus ir perdegino IftL 
dus. Užgimtose žaibas bii- 
yo.padegęs namus. . :

KAUNAS.^^iaurės 
Lietuvoje, ypa? Joniškio ą- 
pylinkeję, siautė baisi aud- 
ra sū pęrkūnų. ■

Perkūnas, viesulą ir le
dai pridarė daug nuostolių. 
Gyventojai pasakoja, kad 
ledai buvę vištos kiaušinių 
didumo. Ledai išdaužė daug 
langų įr visai, sunaikino pa
sėlius.; . ' '? •.

Nustatyta, kad išnaikintų 
pasėlių plotas 740 ha ir pa
darytą nuostolių, už apie 
160,000 litų. •

Daug sugriauta trobesių, iš
verst,d medžių. — Nufcen-

‘ . tėję ūkininlių pašeliai.*
Liepos 16 d. per Lietuvą 

praūžė didelės . audros su 
lietum. Vietomis iškrito 
ledų ir padarė didelių huo- 
stolių.. , . -• - **
r -Ypač didelė audra ųžr 
kliUdeį Raseinių aps. Aino- 
gata», Jodaičių ir kitose ą* 
pyliriltese ‘palteliais išlaužė 
storiausius beraus,, nudras-

KRYŽIUS LAKŪNUI LAI-
MĖSŽENKLAS

ROOSEVELT KRITIKUOJA 
PREZIDENTĄ RUOVER 

u—1____-J .

COLUMBĮA, Ohio. 
Rugpiūčio 20 d,, šeštadienį,, 
demokratų kandidatas gub. 
F. D. Roosėvelt kalbėjo 25,- 
000 žmonių miniai, smar
kiai kritikuodamas 'prezi
dentą HOover dėl jo pasku
tinės kalbos ir dėk jo valdy
mo. ,

Pręzidęnto Hoover valdy- 
mo klaidas gubv Roosevelt 
husake'kėturiais sakihiaišY 
kuriais nurodė respublikom 
nų vadovybes ’ nesugebėjimą 
spręsti ekonominius! kiaušį^ 
ymus., .

Esamai krizei palengvina 
ti, Roosevelt -pasiūlė šavo 
programos 7 punktus, pa
gal kuriuos numatoma: pa- 

. keisti bankų įstatymus, kad 
dėpozitoriąi nenukentėtų; 
uždrausti federaliems ban
kams naudoti kapitalą spėr 
kuliacijaip viešai. paskelbti, 

'valstybės turimo atsakomy
bės turto apyskaitas, kad 
visi'piliečiai žinotų teisybę; 
atskirti taupymo bankus 
nito komircinių bankų ir tt;

AUTOMOBILIAI UŽMUŠ 
23ŽMUNĖS

apskrityse audra taip pą^ 
padarė laukams didelių 
stolių/ Vietomis iškrito 
ledai. ; . \ .

KOMUNISTĮĮ KOMISARAI 
PANAIKINS BAŽNYČIAS

Laik-VATIKANAS, 
raštiš ^Osse'rvatore Roma
no paskelbė, jog Sovietų 
Rusijos komisarų vyriausy
bė išlėido . slaptą įsakymą, 
kuriuo įsakoma iki 1933 in. - 
gruodžio- 31 d. panaikinti 
Sovietų Rusijoje visus mal
dos namus, paliekant tik 20 
Vienos policijos viršininku,

Šis įsakymas išleistas aiš
kiu tikslu —> žiauriai kovo
ti prieš tikybą. ’ s

ŪKININKŲ STREIKAS

ST. JOHN, N. B. —ško- 
tas lakūnas Mollison, pir
mas perskridęs orlaiviu per 
Atląntiką išrytų į vakarus^ 
spaudos atstovams pareiškė 
jog jo laimingo . skridimo 
pasitikėjimo ženklais ' buvo 
auksinis kryželis, auksinis 
kompasas, ir' •auksinė ' dėžu
tė . papirosam^, kurių jam 
dovanojo jo žmona.

Lakūnas pažymėjo, jog’ 
jis meldėsi prieš savo kry
želį ių tvirtąi tikėjo maldos 
galybę. . . '

BERLYNAS. — Rugpiū
čio 21 d. Berlyne buvo vie
na iš karščiausių dienų, ko
kių nebuvo Berlyne per 67 
metus. Karštis siekė 98 
laipsnius.

Gyventojai veržėsi į mau
dynės, kurios buvo pilnos. 
Tą dieną prigėrė 12 žmo
nių.

ANGLUOS KOLONIJOS 
PASIRAŠĖ PREKYROS

SUTARTĮ
' OTTAWA. — Čia pasi

baigė Anglijos ir . jos kolo
dijų atstovų pasita ri m a i 
pręky
r pąsi tarimai baigėsi sutarę 
f imis, kuriąs' pasirašė) Angl 

įlija, ‘
joji 2 efaAidtyd/'-ii? ’iJ ° 
rika, 
landi;
šia. Kanadą pasirašė pre
kybos sutartį su Airija ir 
Airija su Pietine Afrika.

Šių naujų sutarčių pasi
rašymas-atneš mažiausia 50 
milijonų dolerių nuostolių 
Amerikai geležies ir plieno 
išdirbystes gaminių preky
boje. V ,

EDGARTOWN. — Sa
vaitė atgal miręs Charles 
Simpson paliko savo geram 
draugui boksininkui Ralph 
Tickle 50,000' dolerių. Be 
to, jis* paliko dar 20,000 do
lerių Tickle sūnaus moksli- 
nįmo^ reikalais.j ..

j Bol sįniiikasų Tickle šiuo 
. j' rra. pataisos namuose, 

Juiį j isrturii; išbūti mėnG;
,girtumų^>i t ii-L!•<!<' 
dęltd gera/turėti hm-

j

akiju
jqs klausimais.

vas užsienių aitį 
reiškė,; jog sukilimas t>uiį£ 
sis už dviejų stamičių su
kilėlių naudai, pasitikėda
mas, jog prie jų įajegii pri
sijungs kaimynihės apylin
kės.

Sukilimas tęsįąši jaii 7; 
^avaites. ir vyriupsybS nęįs-; 
Rengia jo nuriiąišįtlii. Suki
limą remia keliolika ttty-; 
tūolių, kurie gausiai Šelpta: 
sukilime dalyvaujančius ka
reivius, , \

i • • * . ♦
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• PORTLAND, Me.. Bu- 

, vęs armijos lakūnas leite
nantas George MiLellan, 27 
metų,/ir mokytoja Grace 
Węst, 31 metų, sudegė or
laivyje, kurs krisdamas už
sidegė ir liko ugnies lieps
nų: visai sunaikintas.

kūriąs* pasirašė Angį

a <!ird2Pie()ineH'Rht)d.e'

Praėjusią savaitę Massa- 
chusętts valstijoj automobi
lių nelaimėse užmušta 23 
žmonės : 16 suaugusių ir 7 
vaikai.

Nelaimių didžiaUšibmis 
priežastimis, buvo/per /grei-. 
tas važiavimas ir neatsar
gus i automobilių •<vairąvi-* 
Inas t žsisukimuose. r.nm i i

r, I III       I I P I
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Clevelande nuo n^piftčio. 27 iki 
ruįiSfo 5 <į įvyki 50 mylių 
laivių skraidymo lenktyn*^ mo
terimi. Laimimi laktai gani 
iią dcįnuų ir 5000 dokrią

•V _<yg ♦ hn>b Jfi

SIOU^ CITY, la. — Ū- 
kininkų paskelbtas streikas 
nemažėja, bet vis plečiasi 
Ūkininkai streikuoja, pa- 
rejkšdami savo, pro testų 

? prieš aukštas krautuvių

■ib’fid
\ BERLYNAS;
čių mokęiininkai išrado 
naujus, vadinamus B e t a 
spindulius (ray), kurie yra 
taip galingi, jog pęr sekun
dos vieną tūkstantinę dalį 
užmušė pelę. •
- Nauji spinduliai bus pri
taikinti vėžio ligai gydyti.

Streiką palaiko Iowa, Ne- 
Braska ir Šo. Dakota valsti
jų ūkininkai. Streiku Baig
sis rugsėjo 15 d.

LENKAI PASIRAŠĖ DAR 
VIENĮ ŠUTANTĮ

. :■ DANCIGAS. ~ Lenkija 
pasirašė prekybos sutartį m 
Dancigo ‘Vyriausybe. Lenkų 
karo laivams bus leista au- 
stbti Dancigo uoete. /
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vKUN. MATULEVIČIUI VYK-

į ‘ KaTmoiuenės teismas ga- 
vo is vyr. tribunolo kun,

‘ Matulevičiaus (Iš SvdMesą)
? bylos sprendimą, kurioj jis 
už vieną pamokslą niibaus-

' tas 10 meti.- kalėjimo. Tą 
sprendjmą teismas persiun
tė pTokuratūraą kad įvyk-

' dytij-

RUSŲ ŽARGONAS BIRŠTONE

■ r

Sužinojęs, kad gražiau- : 
. .^imne Lietuvosiuirortę Bir- : 

štone yra apsistojęs kum J. j 
|- Šeštokas, Nėw Yorko lietu- 

vią parapijos klebonas, no- i 
f Tėjau-, jį susitikti — pasi-, 
L . . matyti. Liepos 25 dieną, 
į'. anksti rytą nuvykau auto 
' busit į Birštoną. Nuvykęs 
! , nuėjau į bažnyčią,, lies nia-
p niau, kad rąšiū bąžnyčiojd 
p arba sulauksiu ateinantį 
i . mišių laikvti. Paklausiau 
L 1 Zakristijono ar jau buvo 

, kurt Šeštokas sū mišiomis.
Jis atsako: “Man rodosi, 

t .kad kun. šeštokas jau išva
žiavo,” sako, “geriau eik 
pas kleboną, tai jis geriau 
žino,”

• . Nuėjęs pas vietinį klebo
ną kun. M. Cibulskį paklau
siau apie kun. Šeštoką. At

isakė, kad vakar vakre atsi
sveikinęs ir rytą išvažikyęs 
į Atvytą į Šv. Onos atlai- 
dusi •’ Man teko apgailestaii- 
ti^žygio. Vietos t_ kleboną, 
radau besirengiantį į lab 

. dotavęs. Tai jis man sako, 
dabar palauk kokią valan
dą kolei mirusį palaidosiu. 
Klebonui išėjus ^pasitikti 

.. mirusio, gražiam rytui 
esant, nesinorėjo klebonijoj 
sėdėti. Pasileid^iau į ku
rortą. Bet kurorte dar jo
kio judėjimo nebuvo, nes 
buvo tik 8:30 vai. Daugu
ma dar tebemiegojo.. Tik 
-viena kita šeimininke bego f ■ 4 • • -w ' • ' tį krautuves, tai . is krautu
vių . nešėsi nusipi rkusios 
valgią, arba autobusais at
važiavę žmonės, ėjo į savo 
vietas. 

•S

Besigėrėdamas puikia 
Birštono gamta, gražiais 
vaizdais, pavyzdingu surė- 

,.dymu ir švara kurorte, pa

;;

traukta į Nemuno grąžius 
pakrantes. Iš abiejų gilsią 
vęs ne lietuviškai kalbėjosi, 
apaugę-^graŽių mišku, ku
riuose vasarotojai turi pro
gą netik pasivaikščiotą pa-’ 

' sigėretu, j>ąsigri>^|y ir 
pailsti paunksnyje. Ne> 
mime jau radau .keletą besi
maudančiu,, bet tįsi maudės 
si tik Adomo kostiumais/ 
Vidudienį gal jis apsivelka 
ii; kitokiais.

Kiek po devynių, kurorte 
užgrajino kariška orkestrą. 
Pasižiūrėjęs/ į* banguojantį 
Nemuną, grįžau į kurortą 
pasiklausyti ork e s t r o s? 
Kiek arčiau priėjęs prie 
Stadiono, kur orkestrą gra- 

. jina, atsisėdau pasiklausy
ti. Bet kaip nustebau, kad 
orkestros nariai—muzikan
te sustoję grajiti, tarp sa
vęs ne lietuviškai kalbėjosi.

Priėjau arčiau iš priekio 
stadiono ir atsisėdau į pir
mąjį suolą. Žiūriu ir klau
sau, kad visi tarp savęs kal
besį rusiškai,1 Pats orkes- 

, tvos vedėjas kalba rusiškai;
Vieni moka kiek gemų, kiti 
labai silpnai, nes daug len
kišką žodžiu maišo. Klau
sančiam iš šalies, atrodo, 
tikras žargonas.

Nustebau, kad> * gražiau
siame Lietuvos kurorte ir 
dar kariškos orkestros na
riai kalbėtą rusiškai.

• Tai yra niekinimas lietu
viu, kalbos ir įžeidimas, pu
blikos. : \ 1.

Sugrįžęs jau radau ir kle
boną namuose. Klausiu 
klebono: koki orkestrą gra

sina Birštone, rusiška \ ar 
lietuviška? Klebonas sako: 
“ Netik, kad lietuviška, bet 
ir kariška. ”

Papietavęs pas vaišingą
jį kleboną, išvykau į Kauną.

įKitą sykį parašysiu dau
giau apie Birštoną.

• E x-Amerikietis.

“Darbininko” Katalogastatymų^ balandžio 19 d. S. I 
m.y padavė planą ir kariu Į 
mokestį Kaišedorią Staty-1 
bos Komisijai patvirtinti. Į 
tą komisiją įeina ii* vienas Į 
inžinierius,' šu hįriiį^ įttž^i 
taria .pagal' 
apmokėti. Padiirė Srmiįi^ 
dvi savaiti, o išlaikė, dujnė- 
liepti. Žmogelis pas jį bu
vo’ Š kurtus klausti ar pa-.' 

; darė, bet vis gavo neigiamą 
atsakynią. Ketvirtą kaitą 
nuvažiavęs- pareikalavo pla
no. Inžinierius-^ pra dėjo 
ieškoti ir negalėjo surasti. 
Pasisako, esą pametęs. Siū
lo atlyginimų i|ž pamestą 
planą. Žmogus atsakė : f ■ Aš 
nereikalauju tavo pinigą, 
bet bortu—gauti savo pla
ną/’

Kaip gali jaustis aineri- 
kietis lietuvis 22 Jnetus dir
bęs Amerikoje lietuvių tau
tos naudai.1 Provincijos 
valdininkai, kur nėra inte
ligentijos, turi sau cariškas 
tarnybas.

Gyyentojai tokia tvarka 
nepatenkinti. , .

250,000 LITŲ VERTĖS ŪKIS 
PARDUOTAS Už 35,000 LITŲ

NEPATENKINTI TVARKA

Dėde Šamas paskelbė karą, taip vadinamiems Japoniškiems vaba
lams, kurie naikina daržoves, gėles'ir medelius, šio vaizdo kairėje 
matopie ąpie 600 nameliu, kuriuose 200 skirtingų nuodų vartoja
ma, kad sužinotų, kurie nuodai yra pavojingesnf tu vabalų gyvybei, y.. * - - a -. • . _ . . *...» . *•

Ką Pasakoja iš Rusijos 
Grįžęs Lietuvis

Mirtis kaip baisiausia šmėkla vi
sus baugina. Niekas nėra tik 
ras, kad sava mirtimi galės 
numirti. Nėra duonos iki so
tie? pavalgyti. Kaip as pasi-

* jutau Lietuvoje.

Panevėžio valsčiuj, Rėk
iu, kaime šiomis dienomis 

ūkininko J. 250,000 lt. ver
gės ūkis buvo parduotas iš 
varžytinią: už 35,000 litą. 
Mat, tas ūkininkas norėjo 
savo ūkį labai pagerinti 
“vis skolindamasis pinigą” 
ir. prisiskolino iki 100,000 
litą, bet ją neturėjo iš, kur 
grąžinti, Nepadengtą sko

VIEVIS, Trakti apskr.— 
Grįžęs iš Amerikos lietuvis 
pirko miestely sklypą žemės 
ir planavo statyti 2-jų auk
štu mūrinį namą. Žiemos 
metu pasidarė sau statybos 
planą. Prisilaikydamas įs-

I MALDAKNYGES
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA 

“MALDŲpiNKINĖLiS"

■ i
B,

n
$1.50 (buvo $1.75) ’

Baltais cėluiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75) if 
Juodais paprastais apdarais .75 (buVo $1.00) 

., Baltais cėluiloido apdarais. .90 (buvo $1.25)
' į‘MAŽAŠ NAUJAS AUKSO ALTORIUS" 

Kainos:
Juoddįs paprastais apdarais

Kainos:
Juodais odos apdarais

§
S ’ . ~ ?

. Į- Juodius minkštais apdarais
\30
.50
.75 . V '
.8° \

Imant didesnį skaičių, duodame gerų nuolaidi.
1 Kny'gutes labai tinkamos, dovanos vąikučiams-prie pir- 

‘ mos Komunijos ir kitoms .iškilmėms. \
* Visus užsakymu^siųskite sikančnfaiitraŽu:

”D ARBININK AB”
366BrQądway, 8o. Wo?»

E
Juodais odos apdarais
Baltais cėluiloido apdarais

f

lu liko dar apie 65,000 litą. 
Ūlą nupirko vienas ameri
konas.:

KIEK LIETUVOJ YRA K.
. POLICIJOS, 4

Lietuvos policija pagal 
tarnybas skirstoma į dvi 
grupes: į viešąją ir sienos 
apsaugos. Metu pradžioje 
surinktomis žiniomis buvo 
policijos tarnautoją 3932,
iš ją 1926 vieš, apsaug. ir. 
9,006 sienos apsaugos, 1931 
m. pabaigoj buvo valstybes 
tarnautoją 27,500, taigi po
licija sudarė 14,2 proc. visą 
tarnautoją. Į 1518 viešos 
policijos skaičių įeina slap
tos policijos agentai, šnipai

BROLIAtIŠEIVIAI
T6vyn&a likimas, jos laimėjimai ir ne. 

laimės, jos sielvartai Ir bėdos Jums vi
siems, be abejojimo, rupi. Jums, taip 
pat rupi, kad,. Tėvynėj® taurautų .ii 
klestėtų teisėtumas ir laisvė. Jus. taip 
pat niekinat priespaudos nevalių ir ne
ribotų Bkuvaliavima su Švenčiausiomis 
žmonių’ teisėmis tr laisve. — Jus norite,: 
kad ir toli būdami, kad Ir plačiųjų ma 
riiį atskirti, pažinti TSvynčs.buv}; koka 
jis tikrumoj yra. — šitais visais at
žvilgiais Jums labai; yrą pravartu lė 
■Rąžyti

"DARBININKAS” ugdo tlesoi ir 
laisvės .meilę, ‘ ■ "

"DARBININKAS” mpko neapkęsti 
priespaudos1 smurto Ir n tekinti’dRfriO 
dų veidmainyste.> y *'*' \ " &

.“DARBININKUI” vteur lY riUdoa 
rupi 'darbo žmonių rell

“DARBININKAB”turi Iat>U Įdomias 
savo “RADtO SYI’SųNAg.*^

"DARBININKĄ“ risdafuoja pro: 
rlua PR. DOVYDAITIS. /

fikUtfifcttC fcatfUtif aiŲti ’*D
K4” patM <r 
fjžrrti LfetuvojĄ . • ‘ .

Amerikoje “Darbininkas” imituoja 
>1,20, o TAetnvoJ tik 60 amerikonišku 
centu. ’

“Darbininkai,”
“DAIIBININKO" adresai f Lltbua 

ola, Kaunas, Nsprikliųmomyb&i ąiHtė 
neš

Išgyvenau"'Rusijoje dau
giau kaip dvidešimtį metu. 
Nenoriu čia kalbėti, kaip aš 
gyvenau prieš,karą, . k a i p 
gyvenau prieš revoliueij ą. ■ 
8į kartą tenoriu z išreikšti 
tuos įspūdžius, kaip ąš jau-’' 
Čiausi į Lietuvą sugrįžęs!,

Kai- sugrįžau į Lietuvą, 
tai pasijutau tarsi is mięgo 
pabudęs, tarsi iš ugnies na
srų išbėgęs, tarsi pasislėpęs 
ibio šautuvų kulipkų lie- 
aus. Lietuvoje gal nė vie

nas žmogus nemano būsiąs 
nušautas, busiąs užmuštas. 
Visi galvoja sulauksią žilos 
senatvės^ sulauksią ramios 
mirties. .Netaip dabar yr;a 
Rusijoje, Kas Rusijoje da
bar gyvena ir Meturį vilties 
iš ten kur nors pasprukti, 
jau apie savo senatvę. pra
deda negalvoti. . Kas kartą 
vis didesnis ir didesnis žmo
nių skaičius pradeda įsiti
kinti, kad savo mirtimi ne
teks mirti. Kai Rusijoje 
gyvendami kalbėdavome a- 
pie savo mirtį, tokius klau
simus statydavome: ar len
gviau yra būti nušautam į 
galvą ar į širdį, Ar leng
viau yra badu numirti, ar 
vandeny nuskęsti ?. „ ‘ \

Ir paprasti darbininkai, 
ir . valdininkai ir didžiausi 
Rusijos valdovai. - šiandien 
taip. galvoja. Mirtis .kaip 
baisiausia šmėkla su savą 
dalge visą tarpe maišosi ir 
baugina. Visi bi jo naktį,, 
visi bijo dieną. Ne vienas „ 
lutu pasitikėti negali/

-jvairiob
MUHrijs 

(Graikų Mythologijoi Žiups
nelis) bu paveikslais. Lietu
vių kulbei ilguldl Afyviu—50« 

,Tryi Keleiviai—KrikšSionii, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaką,; Pąr«š8 T*. Vyš- 
tdąuskas. y et 15 P.

gHŽūs panįkaUj'M »rIb I* 
vurius gyvenimo atsitikimus. 
Parąšė J.-Tagrydas t .n45o^.

Tprto KpTma-^moljLflliški pa- 
siskaityųmb Parašę. UoaH—■-45e 

GemmM--^ aprašymas aįde 
geruma pe» . T$v| Fabetų^'i- 
lijiinų. Verti Ktut P, D. _.15e. 
'Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas ;.pagald-r$ Ni- , 

. koUkį parengi S. Kaimietia__15c
Užkeikta Mergeli au Bars- 

| <U ir Barzdaskutis—apysaka 15o 
’ lfctdikų Bažnyčia ir De- 

mokraUzmaė.—Pariš# kun, - - 
Tarnas Žilinskas —---- -_50c;

Ąjaštalyiitžą Maldos Statu
tas. — Vertė Kiib. P. Sauru- 

iBaitię . . —25e.
XXIX Tarptautinis Eucha- 

į rištinis kongresas. Parašė 
kun. Pr, Bušys, M. I. C.-^l,50

Mūsiškiai Užsienyje. Juokin
gas, aprašymas kelionės į Pa
ryžių ir atgal: Mikalojaus ir . 
Glapiroa Ivanovų... Išguldė 
Magnus Parvrtlidatig , : \ .50

Kelionė Aplink ’ Pasaulį per 
dO dienų—Apie vieąs derybąi - 
be galo įdomūs huotikiąi ke
lionės per įvairius kraštus: 
Parašė Juliuj Verne. Vertimas, t 
J. Balčikonio $1 (M)

Pramonines Demokratjlos Pa- 
grindai. Parašė Uosis -....... -!75e.

Geguži* Mšnuo — Kun. P, 
. Žaaeikia. Kaina ;____ ___ 50c

Aritmetikos UŽdavinynai__25c. 
Vaikų Darbymečiui — Rin- 

kinėlis kalbos mokslui__ :......;.^$0e.
Petriuką^ — laiškai vieno - 

Lvaikelio. Vertė.S. Rakauskas 15c
Bclįeviamas Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj 15ė.

žaidimų Vainikas^-Savybė* 
vakarėliams ir gegužinėms s». 
gaidomis, Sutaisė Matąs Gri- 

Į įoniS;. —__......................... - ...■■..f>Oq.'
Laimė— (poėma). Parai®.

j Vaitkus ___2___ •.__ ;________ 50c
Atsargiai su Ugnim1-Vertė 

ii lenkiško kun. K.
Mū*U Tikėjimas — išaiškini

mai pagrindų mūsų tikėjimo'. 
Vertė Jonas M. Širvintas__—50c,

Lietuvoj Ženklai. -- Išleido
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau- . 
ias___ __ _______—---- -_40c

£męs ir Kalbėk:. Deklama- 
eijos, Monolgai ir Dialogai/ 
Parašė Juozas V, Kovas__ —30©

Graudūs Verksmai. — Ver- 
tė Vysk; A. Baranauskas-—.10c 

Euchariitiikoa SUcijoi-Su-
Į lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c. 

Kristaus Kryžius; Stacijos, 
Graudūs Verksmai,Maldos Ge-, 

Į gulės, Birželio ir Spalių nū* 
i tiesiame, Išleido kun. K. A. Va- 

— ....- ■ žfin

trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimai. Pa 
raid kun. ZajančapskaB—50a , <
. Maldų Rinkinėlis, baltaia 

viršeliais ;-----$1.75—1,21

Maldų* RinJdnfilis, Juodais ' 
viršeliais - ...

Dn Vinco Pietario Raštai,’ 
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00

Moteryste ir.teimyna. Ver^ 
tg J, Gerutis —. 40e.

Gamtos Pradžiamokslis
Dr. -X’ Vileišis_____________ 50o,
. Limpamosios Llgęą ir kaip 
nuo jų išsisaugoti! Pa ra š v 
negyvoji gamtai Žemė, vau- 
duo, oras. Paraše J. Baronatj —50e.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais___ 76e.

Vąikų' Knygėlš — ėu pa
veikslais ' ... .......soo,

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para- 
ŠS Kup. J. F. Jonaitis (Ka
pelionais) ——i—„■.,....>.rr.25e

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarš ir 
išleido Kun. J. Koncevičius._ 10e.

Vienuolini Luomą. Verte
Kun. P. Saurusaitis __ ____ 25a.
“Moterystšs Nesuardomybš. J. 
besauskls. Šv. Kas. D-jos lei- . ' 
dinys, Kaune----------------- ---- 10o

Sunkiausiais Laikais, Paraše
Ą/' Rucevičius      ___™40e.

Meilo (Poema). Parašė M, 
Gustaitis —. . -15*,

šventas Gabrielius, Išleido 
Tėvas Alfonsą Maria C. P.*_25«,

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K, J. Skruodys—50e.

Leiskite Mažučiams. Ateiti
Prie Manęs. Sutaisė KuPrą- 
nas-__ ____ _____ T___ ;____ —40a,

Mūšų Dainiai, Parašė Ka
sys Puida  -----—— ---------- 50o.

Anderseno Pasakos—su pa-
. eikslėliais,  ......... ..... *— -----20a.

MALDARNYGfiS
Pulkim ant Kelių—“D-ko”

• panda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00
y\ .>-'T«ĄTBĄIv
Vienuolio Disputą su-Rabiy 

uu. Vieno veiksmo juokui, Su
lietuvino V aide v utis. -ĮL-.—16««

Elgetų Gudrumas, 3ljų veiks
mų komedija. Parašė* Seirijų 
noaukas ——25a.
. Nepaisytojo—^keturių veiks

mų drąią. Parašė kun. Pr4 M. 
Juras. Kaina——   —.—_35ū

Nemanyk, kad be tavęs 
niekas tiesos neišmano—-A- 
rabal.?

vą sūnų žudikai,. sąųus/— 
tėvą žudikais/ /Dl’augaį nu
žudo draugus^ jyrąį 
žmo,

tik ką. veikią,, vi^iŲT-bijo. 
Niekasnėžinof iŠ kąr atlėks 
kuįipka ir pramuš palvos 
smagėnis, iš kur ateis žmo
gussu valdžios, žodžiais' lū
pose ir netikėtai ištraukęs 
įŠtrą peilį iš po skvęruo su- 
kiš taif jį į širdį/
, Otį baisus gyvenimas 1 Ne* 
Žmoniškas gyvenimas ! Išrb- 

. ’ * ■ . ’ • /.. •' -. . ■ . ’ i

do, tarsi žmogus dieną ir 
naktį būtuin pririštas prie j 
stulpo,7 6 prieš tave stovėtą 
kuopa kareivių su šautu
vais. Išrodo, tarsi niekui* 
nebūtą pagalbos ir viena 
juoda žemelė tegaletij žmp-

' gą nuo visko pridengti.
Nėra malonumo Rūsį joje 

gyventi, Jei kas tik šiai 
: diena mano pasitenkinti, o 
- rytoj yra pasirengęs mirti 
— tam gal ten ir būtą gera. 
Bet žmogui, nianančiam sa-- 
vo mirtimi mirti — gyveni
mas nepakenčiamas. /

Kai parvykau’į Lietuvą, 
tfgąį' nedalėjAd 4liįrasti gy
venąs laisvoje šalyje, Man 
vis rodėsi, kad kas nors nįa- 
ne seka, kas nors išduos ir 
būsiu, sušaudytas.-. ’ Tik po 

' ilgesnio laiko, kai ■. pama
čiau, kad čia žmonės laisvėti 
gyvena, vienas kitu pasitiki. 
Pradėjau jaustis ir aš lais
vas, Pradėjau jaustis, kad 
niekas manęs nepersekioja, 
kad niekas nėtyko inanO gy
vybės. > J

Net ašaros man iš akių 
pradėjo riedėti, kai pama
čiau,, kad Lietuvoj visi žmo
nes iki soties gabi pavalgy
ti juodos duonelės/ Rusijo- Į 
je niės to jau seniai netarė- Daugam Karalienė. •— Su-* 
jome... Apie tokius daly- , ! • i i -t |be apdarų To centai, bū tjkkus, kaip kad iki soties pa- r jaraja n(>
valgyti mėsos, sviesto, Ru- Socializmas Ir Krikščionybė.
sijos varguoliai seniai jau Pr?-<X* /. P—10č‘

■ Žmogus ir Gyvuoly*. Para-
nebegalvoja. I kriti. P. Bučya 30©

Buvau manęs, kad issky- žydas Lietuvoje. Parašė S. 
rus Rusijos, pasaulyje mra

* taip kvailut žmonių, kurie pie|jlDyS. IV.į<šimtmeČio kM- 
norėtu komuinzmo. Ir kaip kščiotiybėi, Lietuvių kalbou 
teko nustebti; kad ir Kome^i At^
roję, kurią palyginus su kffiį, »«m"

' Rusija gąlinia,laikyti tikru Lapšiau*
' rojumi, Atsiranda l^aiįiąyr^ jįjį /;, J

trokštančių Rusijos vei’gL F lietuvės Albumas. Su pa
rjos. -i J&Jveiksląaprašymais——_1.50

/■SliMffiSi - ■■■ •>’^I!IN1^KAS" i/ .
“SARG YBĄ” sklitytacą rasi |lį$» | 366 Brdadway, So, Boston, Masą

iKyrittf.* I) Mokslo joopnnartiiit^ąir 1 ■ ** . * . •_
•’aU8{mu; 2) blalvyblš, Į .........—»___—.—r ——-------- —•— -------- -------- ... —

n t n nntttflTYrti J7V nutuoLl T 7 t . * „ , w % *•

AR TURI LABAI GRAŽIU KNYGĄ ’ ■

LIETUVOS ALBUMAS
L “ L r 436 puslapių didumo

‘ Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa- . 
‘puoštas. Kiekvienas libiąvis/privalėtų įsigyti šių .

1 knygį. Jbs kaina buvo $4.00. Dabar gausi tik už 
’$L00. / ‘ 1 •

. \ ■/.•'• . ’ ’ Ręikųlaukiš . ..
' “DABBi NI NK0” • 'V / 

866 Wert Broadway , South. Boston Mus.;y'

.J-T”’
GHiukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė - S. Tarvy
das ---- ;----- --- ------------- i__ ___ .25*1. ■;

■ / • ■

: Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas—35a,.

Sniegas —Drama 4-rių ak
tų. Verta Akelaiti* r—-——40«

• Esamas—-3^ja dalis dramos
*■ Gims Tautos, Genijus?’ Pa

rašė Kun. L. Vaięekauakas__10a
Visi Geri—3-jų veiksmų vaii- 

delis ; parašė E'. 'V.  ---- ——10a
Patricija, arba nežinomoji 

kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas -- ----- 10a.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že- ' ' 
mėė Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas bu gaidomis____ _ ____ 3 fa

Dramos; 1) Germani; 2) v 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo . 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas-—:----------6&ų

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 16e.

Vaikų Teatrai : dališ I: 1)
Pagalvok ką darai; 2) Jobo 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-, 
mę. Surinkę S. K., D. ir N.^_15«.

Vaikų Teatrai: dalis 0:1) 
(žtirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S, K., D. ir N,__16<»«

^auslm^ 2) blaivybė. S) 

mų,-B) advokatę patarimų* 7) apžval-į 
ZįjoIltlKoęt, yiauomefita kultūros Ir e- 

_ omljoa gyvoclmo), S) priežalkoHnįa 
įėjimas (Lietuvoj* ir ufclenrte), 0) 
Knygų pmūlte Ir. 10) 'įvairenybes, 

, "SARGYBOJE’’ rašė: vysk, M. Rėk 
nyš, prof- P. Kuraitis, .. Vydūnas,'kan, 
Tutw, prof.Om«te, dr. M. Raikau* 
kaltė, dr A. Gylys, dr. jur Raulimdtte, 
agr. Valatka, dr. K, PakMtaą, dr.D. Jul- 
ka ir kiti. į

Adresas: Kaunas, Liaudies namai J 
'‘SARGYBOS” adm, ' / [

’ in i ■ i ss^. !■>>■    1^1 i ■’ įlipsi Į

Nisiyailek ir mtii Į 
įo, mTu tauta kiilturin^e3n&

South Boston, Mm .
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Antradienis, riigpiūčio 23,1932
»

<11,^
• '1 JontoP.

MAIRONIUI MIRUS... i

. Ir ant mano kapo—duobes
Gal neužilgo1, 'gal netikėtai, 

- Recjuiem liūdną, varpas kalbės . .
l Hergėt paliepęs nakčiai žvaigždėtai.

Kdpai.
Kryžiai niūrūs ir liūdni. 

Ant kapų ramu ir liūdna.
Liūdi ir verkia Lietuva.
Ko gi liūdi Lietuva? Ko 

gedulo šydu dengia savo vei
dą? Jos kūno jau nedrasko 
žiaurusis rytą erelis, neva
ro vergi j on jos'sūmi, nemo
ko ja jos lauką godus vokie
tis*. Ko verkia nuliūdus Lie
tuva? '

Liūdnai skamba varpai. 
Dar liūdniau gaudžia Re
guiem vargonai.

■ p ’ \

Lietuva Verkia sūnaus. 
Ji dainiaus verkia. , Dai
nius mirė
Mirė geriausias iš geriausių 
Lietuvos sūnų —Maironis 
Įnirę. Mirė suims, kuris sa
vąją tėvynę laikė aukščiau 
savųjų reikalą. Jis tik jos 
reikalais gyveno. Ji& jai 
viską, o viską aukojo. Jis 
ją miylėjoi taip kaip nieks 
nemylės.

Keliolika metą atgal, kai 
Lietuva buvo plėšiama, jos 
vaikai engiami. Plėšė ją 
rusas, lenkino lenkas,, engė 
plėšrus vokietis. . Lietuvoj 
buvo tamsu ir nyku. Lie
tuvos dvaras — inteligenti
ja — sulenkėję,ar surusėję. 
Liaudis, jungo prislėgta ;— 
tylėjo. Kentė Lietuvą, sun
ku jungą vilko jos žmonės 
Bet “atsibudo tėvynės, sū
nūs didžią praeitį atminę.” 
Iš po samanotu vargo pas
togių kilo dvasios galiūnai.’ 
Ant tėvynės aukuro dėjo vi
sa, ką jie tufe jo.

Tačiau, neužteko vien ge
ro noro — reikėjo gyvo žo
džio. Žodžio, kuris ugnimi 
degintu krūtines.. Toks bu
vo Maironis, tokios buvo jo 

■ dainos, jo dvasia maištinga, 
kaip dinamitas, kaip iš kra- 

_ terią išsiveržusi ugnis dre
bino, draskė vergijos pan
čius ir kėlę prispaustuosius 
iš * sunkaus miego į kovą 
prieš priespaudą, į kovą už 
laisvę. Ne vienus sukerpė
jęs lenkomanaįar .Rusijos 
vergas, išgirdęs jo dainas, 
pasijuto esąs lietuvis ir li
ko tėvynės sūnų. Ne vie
nas tautos isgama' pasiruo
šęs pražudyti tautos ištiki
mą..sūnų susilaikė ! Ne vie
nas svyruojąs nelygioj ko- 

j voj rado jo dainose paramą.
Ir kas išskaitys, ką- Lie- 

a turai davė Maironis. Jis 
V visą laiką biivo ta judomo- 
| ji dvasia, tas centras, kuris 
Į būrė, kuris šaukte'šąuke

“Į darbą broliai, vyra į

t ■

DAMHIKKAS
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nutruko daina,

Archeologiški Radiniai Kauno Pily
~

Ko pily ieškojo. L-.piiįeg istori
ja. — Radiniai.—Ko dar reik-

‘V ■ .....Ai

vietoje pastate kitą pilį ir 
14 amžiaus jau pabaigoje.

’/’T l .....     ■

□DS. Kuopų'-Susirinkimai

Šarvoti mokslu vien giliu 
Paimkime arklą, l&ygą, 

lyrą . .
Ir eisime Lietuvos keliu!
Jo daina skambėjo po vi

są Lietuvą ir pasiekė kiek
vieną jos kampelį ir kėlė 
lietuvių širdyse. pasįryŽimą 

i kovą.. Ir stojo nauji ir 
liauji kovotojai už laisvę.

buvo laisvės prana
šas.
Lietuvos, laisvės angelas, 
kuris iki pat grabo lentos 
sergėjo, gyveno jos laisve.

Ir jo, ne kieno kito dėka 
mes šiandie turime garbin
gą D vasine- kijnigų semina
riją. Jįs, o ne. kas kitas ją 
štilictnvino. Įstaigą; kuriai 
jis visą , savo amžių su atsi
dėjimu sunkiai dirbo ir, iš 
kurios įse^o1 pirmieni musą 
tautos pionieriai. ..
Ir štai, lyg perkūnas gied

rą dieną trenkė :— Mairo
nis mirė..Ir kaipgi neverks, 
kaip gi iieliūdės Lietuva. 
Jai užgeso žvaigždė, rodžiu
si kelią į laisvę ir augimą.

Ii’ verkia auklėtiniai, ne
tekę atsidavusio auklėtojo. 
Verkia artimieji netekę ge
ro draugo* Verkia visa ka
talikiško ji Lietuvos jaunuo
menė, netekusi garbingo ir 
gero patarė j o, . suraminto j o 
sunkiose gyvenimo valando
se, Verkia ir gedi visa Lie
tuvai Liūdim ir mes, at
skirtieji tautos Simus, liki
mo toli nublokšti nuo bran
gios tėvynės, nes ir mes jau
čiam sau artimo ir bran
gaus žmogaus netekimą^ ku
rio daina gal nekartą .sun
kiose" valandose šluostė aša
rą.

Štai ir vėl:
“Skamba ir žvanga, gau

džia varpai, (
Liūdną ir skaudą leisda

mi gandą:
Vėl pavylįojo auką ka

nai !...
Pieną į dieną tiek ją at

randa.” *

i <
Kasinėjimo į ’ 

t Šią metą gegužės M’dieJ 
ną vėl biivo pradėti kasine-, 
jimai senojo. Kauno piįf 
Tačiau Šitie įmsinėjimai nc- 
tu^i nieko ’įoįndro su kasinė- . 
jimais,' -į ’cįiįytąiš. 1930 me
tais. Tą syk norėta pilį pa
matyti ir atstatyti tokia, 
kokia ji iŠ tikrąjįy yra bu
vusi, išaiškinti jos sienas, 
ją struktūrą, atskirti nau- 
jadarus ir pačią pilį pagra- 
žinti, o šį kartą kasinėjimą 
tikslas buvo visai kitas.

Per šiiios .kasinė  jimus no
rėta išaiškinti' kokiomis są
lygomis ir kuriais būdais 
buvo pastatyta pirmoji pi
lis (iš 14 ariiž. pradžios), 
nustatyti* kuriuo metu ji 
buvo sugriauta ir kada bu
vo pastatyta antrojo staty
bos perijodo pilis, iš kokios 
statybos medžiagos, su ko
kiais strateginiais sumeti
mai^' ete. Pirmoji - (arba 
senoji) pilis, kaip turimi, 
daviniai rodo, buVo pasta
tyta 14 amžiaus pradžioj ir 
Gedimino; bet paskum ji 

į buvo’sugriauta. Tada jos

Įd pilis? C4 ;•
IŽAtlUsn^mai ► 

pasieniai^ 
b'Ūfro atkrista vakarini 
net ir pasienis iš vidaus, iš
kasinėtas kertinio bokšto vi
dus, atkasta vėliau pietinė 
siena ir padarytas - apatinės 
sienos piūvis. Per tuos ka
sinėjimus paaiškėjo kai ku
rios įdomios pirmosios pi
lies (senosios) aplinkybės, 
būtent, kad ji buvo sugriau
ta per kautynes su kryžūo-

biivo Taip pat gaisras, kimš 
sunaikino gal visą medžio 
statybą, •

Iš grunto piūvįą paaiškė
jo, kad ta pirmoji statybos 
peri jodo pilis, greičiausia 
buvo statyta ant lygios že
mės, o paskum iš lauko pu* 
šęs aplink ją supylė statu 
kalnelį. Vidaus pusėje pij 
lies kiemo apačia turėjo bū
ti žymiai žemiau (2, 4 m,) 
už dabartinį nevėliuotą kie
mo pavii‘šią<

Be To, iš tą kasinėjimą 
surinkta ir šiaip daug davi
nių apie sieną statybą, kon- 
strnkcijąį / medžiagą, jos 
vartojimą statybai ir k. ' Iš 
ją išvados bus galima pada-

NORĖJAU....-
Norėjau aš ištirti visas
Žemes slaptybes, . . '
Koks .būtą skaičius gi', zvaįgždžiiį ? V 
Tą amžiną beribių,
Kur dingsta visi debesiai
Ir-vėjai pasekėjai,
Ir saulėleidžio degėsiai, /

\ Kai vakar tu regėjai..... . .. -
Ieškojau ąš, bet nesur|daū

. Nei. priežasties, nei skaičių . . - .
Užtat ir* čia išpažįstu tau*

v •. e Tų pastangų as Vaisią! . .' '
.„Žmogau! Apribotas tu gsi 
Ir kūliu ir dvasia žiūrint.... \ :

• >Ir tų, kaip aš, patirt mesi 
Nepasisekimo turint. *

Plytditis.

BŪK LIETUVYBĖS DRAUGU!
1. Kalbėk lietuviškai.

\2. Nekeisk savo lietuviš
kos pavardės.

•3. Remk katalikišką spau
dą. <

4. Nebūk nuošalus. Pri
klausyk nors prie vienos ik 
daugelio. lietuvišku draugi
ją. ' ’■ .’ '■•• -■

5. Lankyk saVo parapinę 
bažnyčią i± paremk.ją.,

6. Gink lietuviu reikalus

viešame gyvenime.
7. Pirma užjausk kiekvie

ną Hetuvį, paskiau tik kita
taučius.

8. Prisidėk lietuvių. įstai
gas išlaikyti/ . .
’ 9. Jei sugebi lietuviš
kai rašyti — bandyk rašyti 
kokiam nors laikraščiui. .

10. Tegul obalšis būva 
lietuvis su lietuviu.

Kazys tAdną.

ryti tik po ilgą studijų.
Pilies radiniai i j < ■ 

Pų?mjitiii^|ą eina vilyčios. i 
rir- '■ 

.yM** 
ųkę is 14 ^.mziausj jie yra 
keturi’ iinpiai,. Viršūnes pri
mena taisyldingą piramidę, 
ilgiH turi 4—6 cm.? storio 1 
—-Į%cin. Antrojo tipo . 
lai yra plokštūs piūvyje tu
ri rombą (I,tipo kvadratą), 
yra su dviem aštriais kraš
tais. Pirmojo tipo vilyčių 
galai yrą išsilikę iš 14 am* 
žiąus karą' ir randami Ve
liuonos piliakalny ir kitur 
pąnemuniais,, antrojo tipo 
prototipą galima užtikti tik 
Apuolėje. ’

2) Kitokį rasti geležgaliai 
archeologams duoda taip 
pat vertingos medžiagos, 
tik kol kas' nėpasidūoda iš
aiškinami, Jram jie buvo 
skirti ir vartojami.

3) Mūrams ir langams 
laužyti pabūklai. Jų rasta 
net keli. Tarp ją yra vie
nas stiprus, tdrahas.
_4) Keramikos, jjiriiiniai*.. 
Šitą radiniu grupę sudaro 
koklis, šukės ir įvairūs or
namentai. Koklio rasth la- 

’ bar daug ir įvairiausiame 
; grunto gilume; jis gražiui 
1 ornamentuot. ir stilizuotas.

Ornamentų pamatu laim
ias gelių ir žmogaus veido 
motyvas. Jų amžius ir pa
skyrimas dar nenustatyti. 
Taip pafrlabai apsčiai rasta 
įvairi^ pūodą/suktų. Tąrp 
jų, žinoma, daug yra be ver
tės, bet kai kurios iš 14 . am
žiaus ir labai vertingos. Tie 
radiniai.tvirtina, kad mini
mose vietose kareiviai ir 
Šiaip žnionės puodus jau 

.vartojo.
5) radinių grupę sudaro 

bombos* Jos yra rutulio 
formos ir akmeninės; Toje 
apylinkėje žmoriės ją rasda
vo dar prieš karą. Jų yra 
dvi rūsys: vienos, kaip ma
no,, buvo vartojamos iš ka- 

1 tapultų priešams blaškyti; 
o kitos — šaudyti tam tikro 

.. * • i.,

kalibro (ne vienodo) ąrmo- 
tų. Jų per šiuos kasinėji; 
mus rado kelias. Tos bom
bos rišasi dar su tuo laiku, 
kai pilis turėjo strateginę 

reikšmę.
_ Tolesni kasinėjimai paro
dė, kad vėliau pily šeinį- 
ninkavo, kas norėjo. Dar 
rasta, išsilikusių laidojimo 
vietiL Taip l930 m. buvo 
surasti dvieji griaučiai,' o 
šiemet net devyneri. Kieno 
jie buvo sunku,. nustatyti.

- NEW HAVEN, CONN.
LD§. 23 tkp. mSneatyis susirinkt 

mus įvyks: sėkmadienį, rugp. 23, 
I vai. po pietą, bažnytinėj svetai
nėj, 339 Grcen SKviečiame na
rius (es) ateiti. Getą proga užsrimo. 
ket? juokies. * Valdyba

' ’ » .* . ■ 9 , ■

WATERBŪRY, CONN.
Rū^piūčib 2Š A,A1 V. p.-'p, p 

vyks1 JĖpŠ* 5 kiiopob Biish’inkimatf 
‘geno# ■. mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

CLEVELAND, OHIO
Rugsėjo cL, 8 vėl, vakare, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai praaomi susirinkti. Valdyba

WORCESTER, MASS.
pDS.105 kuopos susirinkimas į- 

vyks, nigs, 4, Aušros Vartų pa
rapijos salėj, tuojaus po sumos, 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
turiįpe svarbių reikalų.

‘ Kviečia Valdyba

PHILADELPHIA, PA, J
LDS. 13 kp, susirinkimas įvyks 

penlttadieii'į, rūgs.. 2 d., 7 ;30 f . 
vakare, mokyklas kambary. Ateb 
cite gausiai. Nepamirškite užsimo- 
U5ti duokles. / Valdyba

•'•J—G—~»
. BRIGHTON, MASS. .
LDS. 22 kp, susirinkimas įvyks 

penktadienį, rūgs, 2 d„ 7 :30^ vai. 
rak., Lineolii Svetainėj, 26 Lincoln 
?t. Ateikite vist Valdyba

VYČIAMS
Pilni pasiryžimo jūs veidai, 
Ruoškitės, vyčiai ateičiai! 
Broliai, sesutes lietuviai, 
Lietuviški tebūna jūs dar

bai!
Praskinkim taką savo mes 

'I Dėl garbės Dievo ir Šalies
Ir įieišdildomasai obalsis
1 iDievui, Tėvynei0 ves mus 

vis! Plytaitis

•V

Taip atrodo Chrysler sala ii orlaivio. Mi Sala netrūku* bus didelio judėjimo vieta, :..<5ia Įvyks di
deli darbai, pradedant vykdyti Amerikos-Kanados sutarti, pafftd kuria sutarta Št Lawrence upės 
judėjimą sujungti su Kanada. ’ ‘.. . ’ ’ . '

h . • ■ • f v M •
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WORCESTER, MASS. *

LDS. 7 kuopos susirinkimas J- 
vyka rugsėjo 4 d,,. 6 vai, vakare, ' 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idenee St. Viai nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tu svarbių klausinių. Be tor gera 
proga'užsimokėti duokle#. /

. / Valdytes

BALTIMORE, MD.

dugs. 4 d., sdtmadipnį,* tuoj 
popara^os^svefaTnėO:W- ■ ' 
bariuose įvyks EDS, 30 kp. ausi, 
rinkimas. MalonSįpte atoitiyįsi.

. Kviečia Valdyba

l1

’ ELIZABETH, N. J.
LDS.' 16 kp. susirinkimas įvykt 

rugsęjb 3 dieną, 7 vai a. ūdą 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draūgus(es) prira
išyti.. Valdyba

NASHUA, N. H.
•• ’ ■

LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks rūgs. 4 d, tuoj po pas- .: 
kuthiią mišių, pobažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes, . 
yra keletą svarbių sumanymą. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus .. 
prirašyti „prie šios organizacijos.

- KASTOM, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas . į- 

vyks rūgs. 4 d„ tuoj po suftios, 
Šv. Mykolo parapijojEi. svetainėj. 
Malonėkit yisį nariai atsilankyti 
ir mėnesinei mokestis uŽsimokStį.

M Songaila

. N. S. PHILADELPHIA, PA.
LDS. 103 kpį mehesitiis susirink# 

mas-įvyks sekmadienį, rūgs. .4 d. 
tuojaus po sumos, šv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lemon Št. 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duokles užsimoki 
<i. Taipgi atsiveskite nors po vie
ną naujų, narį prie kuopęs prira
šyti. . Valdvbn

; •• - - \ / ■

Iš įkasimo ir' laidojimo gi
lumo, taip pat .kaulą išsilai
kymo galima manyti, kad 
jie būs išsiiikę.iš ld—17 am
žiaus. Kai kurie iš ją bu
vo paliesti vėlesniųjų laiką 
gyventoją ir sugriauti.. La-, 
vbnai buvo guldomi aukšti- 
ninki, kairią ranką dėdavo 
ant kūno, o dešinę, kiek su-, 
lenkę ant kojų. Kai kurių 
žymu gražiai išplikusios 
grabo liekanos.

Kasinėjimus darė prof. 
E. . Volterio vadovauj ama 
grupe iš p. D. Urbo iy V. 
Poliakavo, ‘kurie dirbdavo 
kartais su keliais darbinin
kais. Jų artimiausiąiš ben
dradarbiais buvo profeso
riai .. architektai Dubeneckis 
ir Songaila ir che m i k a s 
prof. lunkus, faip“pats ne
mažą . prisidėjo valstybės 
archėlogijos komisija ir a- 
natonrijos riristitutas, Im
liam ir rasti griaučiai buvo 

. pasiųsti ištirti. Darinis 
prižiūrėjo miesto muziejus, 
o' finansavo Kauno miesto 
sasivaldyb'ę. Jei. pilis bū
tų normaliomis sąlygomis 
kasinėjama ir toliau, tąi 

darbas* nusitrauktą dar ke^ 
lerius metus. Deja; prieš 
kėliau dienas darbai buvo 
sustabdyti *— jie! lėšų sto
kos.

MONTELLO, MASS.

LDS. 2 kp. susirinkimas įvykt 
rūgs. G d.? Šv, Roko par. svet. S 
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi- „ 
rinkimą ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks rūgs. 7, tuoj po su-, 
mos, Šv. azimiero parap, salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti. mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti.

/ - Valdyba

Kas jais domisi?

gilios ' kasinėjimus žmo
nes lanke gana apsčiai. T**

LOWELL, MASS.
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks 

kphdrtadienį rugsėjo • 8 dienų 
vakarp. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie vie-. 
nintelSs darbininlcų organizacijos. -

■ , . Valdyty
—-------------- :-----------------------. ■ ■■ į

pnč daug būdavo ekskursi- 
jų, pradžios miokyldų njoky- . 
lojų neHlvi, toliau mokinių ■, 
(gimnazijos, mokyt, semi
nariją ir vidurinių mokyk- 1 
liį), žemės ūkio mokyklą ir ' 
k. Iš žymesniųjų užsienio 
svečiu buvo atsilankę žy- . 
mus Tuluzps archeologijos 
profesorius, kits čpkoslova- 
kii profesorius archeologas,. 
Karaliaučiaus “PruSsia” 
muziejaus konservatorius ■■ 
dr. EngeliSj mons. ^Aratą ir ; ’ 
k. . ;

Tačiau šia pfoga negali- * 
tna praleisti nepastebėtą ir. 
kelią neigiamumu.^ 1) pilis 
ligi šiol stovi neaptverta. • 
Tai jau daugiau negti skan
dalas. 2) Ji neapsaugota * 
nuo Vilijos vandenų. 3). 
Prie, jos pasidarė lyg tam 
tikras^ pasileidėlių centras, 
'kur niekas tvarkos nežiūri. • 
nekalbant jau apie tai, kad, 
anot Tumo, tie l.■ varliažmo- ; 
giai” ciniškai savo “dembu- 
stracijomis” piktina kuni
gų seminarijos auklėtinius, 
4), Kad savivaldybę neaįsi-. 
ima iš trobesių išimtų ply
tų ir gružą krūvą, likusių 
po ją sugriuvimo, 5) Kad 
ne tik nepadedamą kasine- 
jimo darbams, bet įvairią 
nėsąžinišką asmenų jis lai
vo trukdomas. , Aplinkui 
mkėtą; įiyngti jau seniai 
pažadėtą jį purką* A K

i
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DARBINIXKAS

866 WEST BK0ADWĄY SOUTH BOSTON; MASS.
' TBLEPHONE sbUTfl BOSTON 0620 t '

Šioj savaitėj įvyksta L. 
R. K. Federacijos Kongre^ 
sas,* kur bus' svarstomi pa* 
tys svarbiausieji mūsų ka
talikiškosios išeivijos klau
simai. Reikia atsiminti, 
kad Federacija yra mūsų 
organizacijų viršūnė/ Ji 

. jungia nė pavienius narius, 
bet pačias 'organizacijas. 
Pavienių, kad ir cėntrali-. 
nių organizacijų reikalai pa- 

, liečia tik tam tikrų tikslų, 
kuium jos yra įkurtos. Fe- 
'deracija gi apima visų or
ganizacijų,tikslus, kiek jie 
paliečia' visuomeninį gyve^ 
nimų. Užtai jos svarba be
galo didelė. Jos reikšmin
gi Užsimojimai siekia toli. 
Ji neapsiriboja vien nami
niais reilmlais. Federacijos 
demesis nukreiptas ir Lie
tuvon. . Žinoma, tautininkų 
vyriausybė stengiasi mūsų 
Federacijų ignoruoti, bent 
jų agentai mėgina mums 
įkalbėti, kad Lietuva ne- 
kreipia nė mažiausio dėme- 
sio į Federacijos taip vadi
namų politikavimų. Ar taip 
ištiesų yra nežinom, bet 
mums vis tik tenka abejoti, 
kad Fedeincijos balsas ne
turėtų jokios reikšmės Lie
tuvoj. Kaip tik priešingai, 
mes žinome, kad . bent Lie
tuvos katalikai daug ko ti-1

Amerikos lietuviai ir jų 
organriącijps jųę pę kartų

# įrodė, kad nors jię te toū 
jū^ių ‘ gyvfna mm savo Tė- 
yypes Lietuvos,/betjipms 
labai ir Iplriį rūpi įr ariįmi 
širmai visi lį^tilyių tdutos 
reikalui įįn yd^gaį^ . Jįej p^-

; dėjo Įįętuvių tĮutūi feliapt 
neprįkįapsonių vals t y b ę; 
milijonai parašų pagyeįtiųo 
pripažinimų Lieįįvos vals
tybes je jpre; neapsėjo ir 
lietuviškų pinigų atsiradi- 

_ mas be Amerikos Jietūrių 
r pagalbos: daug. buvo suau

kota Lietuvos aukso fon- 
d,an. O kiek kiekvienus me
tus Amerikos lietuviai pri- 
siunčia Lietuvon savo gimi-

J. ■

' KUN, J. jųffBOiĄS, , :*

A? L. R K.. Federacijos Ęvąsios Vadas, Pittsburghe šv. Kazimie
ro lietuvių bažnyčioje, kongresą pradedant, laikys įakilmmgae šv. 
mišias* «. » . ' ’

FEDERACIJOS KON
GRESAS

______ f • ■

Wsi iš Amerikos Federaci
jos ir daug svarbos jos dar
buose įžiūri. Mums gi tik 
to ir reikia, kad mūsų per- 
seltiojami broliai išgirsti/ 
užuojautos baisa iš tolimos 
Amerikos ir turėtų daugiau į 
ištvermės nešti uždėtų 
jiems vergijos ir priespau
dos jungų.

Giįžta senieji laikai, kai; ' 
prie 'Rusijos carų mes išei
viai stiprindavom savo bro
lius užuojauta dėl jų tikėji
mo persekiojimo. D a b a r 
tas pats. Istorija pasikar-. 
tojo. Rodos, kad" ne .netu
rime laisvos Lietuvos, nes 
iš ten girdisi tas pats deja
vimas, kaip kad ,iš po caro 
prislėgtos mūsų tėyynes.

Šiais metais Federacijai 
teks daug darbo atlikti. Rei
kalai svarbūs ir taip gyvi, 
kad pro juos negalima 
praeiti.. Šv. Tėvo skatini
mas išvystyti katalikų akci
jų kaip tik paliečia Federa
cijos pagrindinį gyvavimo 
tikslų. Juk ji kaip tilt tam 
ir įkurta, kad piestų, tikėji
mo supratimų ir įgyvendi
nimų pasauliečių tarpe. Ma
nome, kad Federacija pil
nai atliks ta uždavinį ir 
rinitai pradės organizuoti 
vieningų katalikų yeikmų.

Komitetas, atsimindamas 
•Ąmerikos lietuviu jautru- *; 
mų ir štedįųgų norų padėti 
savp Tėvynei, tikisi, kąd 
Ąmerikos lietuviai visi, 
kaip vienas, (įijteli te maži 

ir įĮi- 
piųš į teos’bent po vienų 
kitų Vilniaus žepklittkų. 
Čia Vilįiiaits geležinio 
do Komitetas mą l o n i a i • 
kviečia talkon visas Ai'ncri- 
kos lietuviu draugijas ir or
ganizacijas,
z ppšįmts tūkstančiiį Vil
niaus Pasų ir atatinkamas 
skaičius Vilniaus ženMclių 
jau randasi pas Lietuvos. 

; 0eneralį Konsulą Poną P. 
Žadiiliį, 15 ‘Purk Row, Naw 
York,-N. Y. Vilniaus Įkasai .

•' Amerikoje platinami po 10 ” ; 
amerikoniškų centų; Vii- .

i niaus ženkleliai: po 5, 10, 
25 ir 50 (amer; centų ir 1, 
•2į4 it 5 amer. dolerių. ■
. įĮeikalipgų platin i m ų i 
Vilniaus pasų ir ženklelių 
skąičįų prašome raštiškai 
reikąlaūtį pas Ponų Genę- 
ralįnį Įfonsulatų P. ‘Žadei- 
kį aukščiau nurodytu..ąjrę- 
sų —• tuoj aus bus išsiųsta. 
Vilnia/us geležinio Fond^ 
Komitetas tikisi, kaį visi, 
dideli ir maži Ąmerikos^lie- 
tuviąi įsigysite Vilniaus Pa- 
sus- Įr Vilniaus žepklpltes 
įlįpinsite į Vilniaus pasus; 
įaįp^i tikimės, kad • visos 
Ąmerikos lietuvių draugi
jos ir organizacijos padės 
platinti Vilniaus Pasus ir 
ženklelius, už kų įš anksto 
Vilniaus... geležinio Fondo 
Komitetas taria, širdingą a- 
erti.

Vilniaus Geležinio Fondo 
Komiteto '

Pirmininkas:
kun. Pro f i F. Kemėšis,

Nariai:
Inz. B. .Sližys,- - , . •. ‘ 
Pir. K. Lapinus, 
Ved. A. Kt^pcikevičiąs.

FONDO KpMITĘTa
atsišaukimas

< ’ » ■ \ - ■ 

pįos4tąi& VU-
niaus vadavimų. dar p 
:ąip pat suday y f i P r 
gų, kad^ kięlfriepąs Jie- 
tuvis, kad te nedidelę au- 
įįų prie’ VilriiudF t?ėležhiio 
Fondo prisidėtų,1 tuo jtečiu 
|)hdu prisidėditinas n* jteie 
Vilniaus vadaViind Jąi.Lo, 

Šiam reikalui Vilniaus 
geležinio Fondo Komitetas 
išleido “Vilniaus Pasus” ir 
“Vilniaus ženklelius.” Vil
niaus Pasas yra tai simbo- 
boliškas ženklas lietuviiį 
teises į Vdniįį ir kartu au
kų knygele, kurion perka
mi ir lipinami Vilniaus 
ženkleliai.

Pinigai gaunami už. išpla
tintus Vilniaus Pasus ir 
ženklelius eina Vilui aus 
Geležiniu Fųndan. Sulyg 
^tatuto, iš Vilniaus geleži
nio Foųdo pinigai negali 
būt imami pinamiems Vii* 
nių Vaduoti Sąjungos rei
kalams. Tai yra nejudina
mas kapitalas, laik omas 
Valstybiniam . banke ir jis 
gali būti pajudintas tiktai 
didžiam Vilniaus vadavimo 
reikalui ir tai tildai Rpspu- 
biikos Prezidentui sutikus.

VĮluiaus GėĮĮežipio Fondo 
Komitetas yra pasista tęs 
sau tikslų, kad kiekvienas 
Lietuvos gyventojas ir kiek
vienas gyventojas už Lietu
vos sienps lietuvis, didelis 
ąr mažas, įsiffįfitĮ sau Vil- 
nigits Pasą ir no»rs kartų į 
metus nupirktų ir įlipintų 
į. jį Vilniaus ženkliuką, 
nors už 10 centų. Lietuvo
je Vilniaus Pasai ir ženkle- 
iai pardavinėjama visuose 
Sąjungos . skyriuose. . • Įkį 
šiam laikui Vilniaus Geleži- 
pin Fondan yra įplaukusi 
didoka suma. •

nėms dolerių! Čia sunku 
ir išskaičiuoti visus biidus, 
otriais Amerikos* broliai 
lietusiai padeda savo Tėvy
nėj Lietuvai. Garbėjiems 
už tai ir Tėvynė visuomet 
liks jiems dėkinga.*

Daug turėta vargų ku
riant nepriklausomų Lietu
vą; daug jų jau bendromis 
jėgomis nugalėta, bet dar 
ne visi. Vargsta ir sieloj a- 
si lietuvių taųta? netekusi 
sostinės Vilniaus ir tas var
gas dabar didžiausias.. At
gaivino liėtuvių; tauta .ne
priklausomybę, suorganiza
vo kariuomenę,apgynusių 
tautų nuo gausingų, priešų,, 
įvedė. savo- valiutų, kuri ir 
po šiai dienai tvirtai laiko
si ir daug dar kitų naudim 
gų darbų poveikė ir dabar 
visos tautos energija nu
kreipta į vienų svarbiausių, 
darbų į Vilniaus vadavimų;

Vilniaus vadavimas nėra 
ktai kurios vienos organiza
cijos ar lietuvių grupes dar
bas. Tai yra visos tautos, 
visų lietuvių, nežiūrint kur 
jie gyventų, dW>as. Tam 
darbui reikia sutelkti visus 
kas tik jaučia savyje nors

TEVELIA!, PAGAL VO- 
■ .KITĘ ; 

-.Į '

L ■ ■■ ;

mokyklą^. Netik į katali’ 
kiškas - pradžioj mokyklas, 
bet? jei tiktai galima, į auk- 
štesnias ir į kolegijas^ Ta? 
f;iau daugumas tėvų-mažai 
tekreipia dėmesio į šį taip 
svarbų, vaikų aukl ėjimo 
dalykų. ; Dažnai, -yrą žino
ma, kaip tėvai pelei d ž į ą 
vaikų į katalikiškas moky
klas. i ■

Tėveliai, jei jūs savo sū
nui ar dukteriai išrinkote 
nekatalikiškų mokyklų,” ay 
jūs- žinote kų jiems padaro
te? :. Jūs padarėte. tai, kų 
jūsų vaikai atsimins iki pa
skutinės gyvenimo dienos, 

į’’; Nesiųsdami vaikų į kata
likiškas mokyklas, jūs da
vėte- įiems suprasti, kad 
Katalikų 'tikėjimas nėra 
taip labai svarbus dalykus. 
O kaip visai kitokį suprati
mų jiems duotumėte, pasių
sdami juos į katalikiškas 
mokyklas.

Tėveliai, paga Iv o k i t e. 
Juk jūsų vaikų ateitis pri
klauso nuo jūsų parinkimo 
jiems mokyklų. Ąr geriau, 
kad jūsų vaikai, lankydami 
nekatalikiškas mokyklas įsi- 
gys mokslą, bet nusilpnins 
tikėjimą ir dorą, ar kad ka
talikiškose mokyklose taip 
pat įsigys mokslą, sutvir
tins savo tikėjimų te išlai
kys dorą?

Tėvelįąį, pagalvokite. 
0alntinai, žinokite, kad jįį$= 
neturite{vaikų auklė j į te d 
paairtokimo. Bąžpyčįa’į|a-‘ 
ko jūnis1 Vaikus1 ‘ Jeikti 
tąlįkiškM mokyklas.’ Bųjį- 
lė* tat ĮŠmįittte^b Įriklail^y- 
Idtp pųžiiyčios, o džiąugsį- 
tjes te jus ir jūsų vaikai.1 T*

Vasaros laikas baigiasi. 
Neužilgo prasidės moks
lo metas. Tūkstančiai jau- 
nuoliiiAgi’iš į mokyklas. Ne
vienas tėvas ir motina jau 
galvoja — .turėtų galvoti — 
:. kokių, mokyklų siųsti savo 
Sūnų ar dukterį t >'

Katalikų tėvų vaikai- pri
valėtų eiti į, katali kiškas

LIETUVOS VYRIAUSYBE
SAKOSI NE BED1EV1NA, 

BET - PERSEKIOJA
Tautininkų laik rastis

- “Vienybė” sako, kad “D- 
\kas” jausmątes leidžia vei-

kti perdaug, kada jis Lietu-
vos valdžių vadina bedieviš
ka ir dar jai primeta bedie- 
vybes siekius už tai, kad. ji 
neleido pavasarininkų kon
gresui įvykti. Tokiu, girdi, 
dabartinės Lietuvos. va L 
džios ‘ ‘bedieviškumu}’ jis 
nieko neįtikins, tik pakenks 
savo autoritetui. Kunigi- 

. ja, ir katalikiška spa u d a 
' paprastai, girdi, nežino kito 

argumento prieš savo opo
nentų, kaip tik jį “bedįe- 
vinti.” Bet to argrimento 

' ne rienas lietuvis, net prak
tikuojantis katalikas, nfepri-

- imųs. ’ :
Pasirodo, kad “Yienyhė3*’ 

geriau žįno kateįij.ap nu§L 
teikimų už pačius'katalikus. 

; Bet jei katalikiška spauda, 
■. anot uVienybės,” “bedievi

na” Lietuvos valdančiųjų

zūra ir . draudimas, Popie
žiaus atstovo išvijimas, su 
bolševikais flirtavimas, su
sirinkimų ir net procesijų 
varžymas jr draudimas, — 
tie visi dalykai’ taį jau ne 
politiškos rūšies persekioji
mai. Tai matome, kad ne 

. už vien Pavasarininkų kon
greso neleidimų Lietuvos 
vyriausybė ‘• bedievinama.” 
Bet. jęį tas žodis jau taip 
nepatinka, tai mes jį mie
lu noru pakeisime*i‘Kata
likų Bažnyčios” persekioji
mu.” Ar taip bus geriau?

Kai dėl savo autoritetui 
pakenkimo, tai mes žinome, 
kad kenkiame, tik ne auto
ritetui, -o “Darbininko” iš
plėtimui Lietuvoj, nes kar
tais sjo glebiai grįžta atgal 
nepraleisti .tautininkų cen
zūros. Bet kų bedarysi. 
Teisybė už viską brangesnė} 
ir jęį tylėtume, tai sąžinė 
neduotų ramybės, kad pri
tariam < Žiauriam. tautininkų 
persekiojimui; Taigi ir ei
sime savo pareigų kaip prie 
carų, siųsdami vargšams 
Lietuvos.; katalikams užuo-.

L

L. D. S. SEIMAS

ųtiriijų, tai vis tik tų spau
du kas nors pagamina—pa
rašo, taigi bent tie tiki sa
vų argumentui? kurie jį 
Vartoja. Taigi negalima sa
kyt, kad Lietuvos vyrįausy- 
jęs “bedieviškumui” nieks 
netiki. Bet čia nereikia ti
kėti ar netikėti, visi jau ži
lio, kad taip yra. Tik rei
kią konstatuoti ~ pabrėžti 
esamus faktus. £) tie fak
tai, kaip juodi.diųnai skver
biasi pro griežtų tautininkų 
cenzūrų te pasiekia laisvų jautos žodį. ( 
Amerikos lietuvių* ausis.. !ig 
Į<ur yra dūmų, ten' t u r i 
būt’ ir ugnies1 ir ta u S*, 
uis f u1 r i b ū t s m a r- 
ki, kad toki Taktai, • kaip 
kuUibsvaiclžio Šūviai; skubo
tai seka viens paskui lutų, r 
kitnigii ir ppsaųliečių kata
likų’vadų pabaudos’ir kalė
jimas, areštai, ištrėmimas,

■■ policija bažnyčiose, Vysku
pų ganytojiškų iitiškų een-

"DARBININKO" SMtTT-
“J3arl?mJnJkęL8** jau priima

m. Lietuvos Paskolos Bonų ku
ponus ui* prenumeratas <ir kny- 
gas už pilnį jų vertę. Niįkirpę 
l^t^ykupoių<ąrįįkite

.^6 \
South Boston, Mms.

merikos * lietuviai ir jų or
ganizacijos, tiek daug kar
tų tiesė savo broliams Lie
tuvoje pagalbos rankų, ir 
šiandiena neatsisakys Jos 
paduoti ir Vilniaus vadavi
mo darbe.'

Vilnią Vaduoti fiąjįtnga, 
kurios pirmininkas profeso
rius M. Biržiška lankėsi A- 
merikoje 'ir ten. taip malo
niai lietuvių buvo. sutiktas 
ir priimfaš, pereitų metų 
susivažiavime Vilniaus Va
davimo darbe nutarė1 keisti 
krypti, t y. eįti'nuo Žodelį 
ppię darbų- Tuo įįk^JU’^ 
ya. įsteigtas;
žinią Fondas ir tani tpųduj 
.suorganizuoti te jo reikąjte 
tyąrkyti išrinktas tani t|k; 
traki komitetas, .kųrid pri^

JjV Kėniais, vice-pįrip. J>m 
yęsgrašio Apsaugbs tytete

f Ke kiekvienas galį pąda-
ry^
kiekvienas’gali’nudirbti pa
prastų -darbų nepaprasta 
dvasia. — Booker Washing- 
ton. • ”. • ■

seijas lietuvių, veikėjas K> 
Papiląs ir l‘Bifcaįų‘ vedėjas 
A. Lupoikevi$us.

Viltiiaiis ,Qėležįnio Fon
do Ėpiniteta vyriausias gž- 
davinys surinkti lesu, ku-

Lietuvių Darbininkų Sąjungos seimų Centro Val
dyba nutarė kviesti 1932 m. rugsėjo 26 ir 27 d. d. Law- 
rencė, Mass. v
; Seimo programą bus pranešta vėliau. Visos kuopos 

įš anksto prašomos rengtis seimui
. a - ■ Dvasios Vadas *— Kuu. Pr. TirmausJįis,

Pirmininkas — F. Smiltis, x
. Vice-Pirmininkė — O, Sictm’ien^

. A Iždininkas—Vaisi^iuska^
. Sekretorius — J. B. tiatięka.

i JONO KMITO EILES f 
■ 2

Labai graži knyga audeklo af daraisy Į92 puą- 
lapiįį įik už 75 centus. ^tDarteųipkuP’^rišiųntę^ 

. 75 jBepta gausi Jono Kmito grąžiau ftles.
Jomis Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po

etas. Jo eiįės pįlnps patrijotiškų jauįnų.
r \ .. *. <•.

Bopth Boston, Mm*

■v, įkaitykite ir Platinkite

DARBININKĄ-
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Antradienis, rusrtnftČib 23, 1632 »

KALBA AB DyA8IA?
Garsusis kardinolas Mez- 

zofanti mokėjo ąpįė 70 kal- 
, bų ir pusę tiek tarmių. Ji
sai mokėjo ir lietuviškai.

Vieną kartą Romoje Jau
kėsi du Lietuvos dvarinin
ku. . Jiedu susitiko su gap- 

, siuoju kardinolu, kuris jų 
paklausęs iš kur svečiai at
vykę./ Dvarininkai pasisa
kė atvykę iŠ Lietuvos, Kar
dinolas pradėjo sų jais kal
bėti lietuviškai. Bet kaip 
jis nustebo, kuomet patyrė, 
kad tuodu Lietuvos šalies 
ponu nemokėjo lietuviškai. 
.Kardinolas, patsai geras sa- ' 

. vo tėvynės mylėto jas,, davė 
jiedviem tokį pamokslą, ku- 
rio jiedu niekad neužmiršo!

Kaip tiedu ponu, taip ir 
visa Lietuvos diduomenė 
uesisarniatijo savo lietuvis- 

-kos kilmės, visur pabrėžda
mi lietuviais esą, ypatingai 
Lenkijoje, Varšuvoje —- 
čia buvo didelė garbė sav,e 
lietuviu vadinti, bet didžiu
ma tų ponų lietuviškai kal
bėti nemokėjo; mokantieji 
lietuviškai kalbėti sarmati
jos savo gimtosios kalbos, 
ją paneigdami, pažeminda
mi, vadindami nekultūrin
gų žmonių kalba.

“Vai koki jie buvo kvai
li žmonės!”, pamanys sau 
nevienas amerikietis.1 Taip, 
tai tiesa. Jie buvo toki pat 
neišmintingi, kaip mūsų 
dienų Amerikos lietuvių 
patrijotai, kurie mano (tie
są pasakius, jie patys savo 
širdyje taip nemano!), kad 
ir Amerikos lietuvių jau
nuomenei nėra reikalinga 
lietuvių kalba, kad užtekti
nai teturėti savo širdyje lie
tuvišką dvasią.

Kaip auginuo be saulės 
' spindulio, kaip žuvis be 

vandens, kaip žmogaus lui
nas be sielos negali gyvuotų 
taip, tauta negali gyvuoti be 
savo kalbos! Tokia tauta 
yrą mirusi, kaip kad miršta 
kūnas, sielai jį palikus; mi-

vęs žmogus yrą lavonas; ji
sai neątgys įkį Paskutinio 
Tęismo. Taip ir tauta, ne
tekusi savo kalbos, yra ne
tekusi sayq gyvybes,"Įęas ją 
gaįvįntų ir nuo kitų tautų 
skirtų.

Kada Lietuvos, diduome
nė peteko. ųavp kąlbos, tada, 
netekę ųė jo^ dvasios. t, 
iškilo kąraį į^ąįėj^ .Ijią- 
mąs ne tiktai kad ųęstojo 
ginti savo tautos, bet nesto
jo ginti ųė savo tėvynės: jie 
žudė savo brolius, liejo jų 
kraują, draskė savo tėvynę, 
atplėšdami josiąs žemes ir 
atiduodami jas lietuvių mir
tingam priešui — lenkui, 
kurio kalbą jie pasisavino.

Mažosios Lietuvos sūnūs 
-r lietuvnįnkai, priėmę vo
kiečių kalbą, atkartojo tą 
pačią tautos atšižadėjimo 
tragediją Klaipėdoje, Til
žėje ir Intose vokiečių val
domose srityse, kurią pada
lą, ištautėję lietuviai Vil
niuje ir kituose sulenkin
tuose Lietuvos '^kraštu o s e. 
Niekad neužmirškime: žu
vo kalba — žuvo tąuta! Ne- 
s vai ginkime' S a^ro galvų sal
džiomis svajonėmis, klastin
gų sirenų čiulbėjimu. Taip 
elgdamiesį, mes gaminame 
savo tautai pražūtį!

Antra, yra faktas, kad 
kuomet ištaųtėjęs^ lietuvis 

: susipranta lietuviu „ esą s, 
pirmimism mok o si savo 
gimtosios kalbos. Argi man 
reikią išvardinti tuos mūšų 
tautos garbingus sūnus, ku- 

' rie susiprato lietuviais esą 
ir -jau užaugę ir mokslus iš
ėję, pradėjo lietuviškai mo
kytis. Mes ne vieną jų pa
žįstame; juos gerbiame ii? 
mylime!

Kaip gi atgimė visa Lie
tuvai Kada lietuvis pradė
jo mylėti savo kalbą, kada 

s; pradėjo ją gerbti, jos mo- 
kytis, ją skaityti gražiausia 
kalba pasaulyje — tada 
tauta atgimė. Ne mes vie-

Žinosiąs 1$niną$ kapitpnan Louis A. Yancey (kairėje) įsigijo Šū. 
Paeita valstijoje 20 akeriiį žpmps, kur rųndama. ąufcšo. Matyt, jog' 
aukso kasimas pąląjagggįsi nggu gkrajdyi^as., ,Aykgq kągyjdį^ 
jam pagelbsti Alfred Jolmsąn, kurs aukso kasyklose (įirba jau p(er 
Spihmtus., . “ 5 I• -J

Iš Knygų Pasaulio

tfS

PASIRINKI SAU GERIAUSlį 
DRAUGį

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau
sias ir tikriausias draugas.

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis
NINKAS}t vertas kiekvieno lietuvio tikro draugę 
vardo. . \ v. . < -

“R ARBININKAS” išeina du kartu kiekvieną 
savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra
si naujausias ir teisingiausias žiniąs, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis tūri jaunimui skyrių. Būna ir 
gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos

!4’.0O
.$2.00

ir bus leidžiami ateityje lie 
Vulgatos teksto.

Tat visi įsigyjame Šv. 
Rąsto katalikišką vertimą 
lietuvių kalba!

.; ‘ Skrajūnas.

yra nelengva. Per tai auk- - 
šįai gerb. vertėjas pridėjo 
pląčius paaiškinimus bei 
kpmentorįuš, kas' kipkyio* i 
nąm palengvina susivokti 
Šv. Rašte. '

Dėka tat ilgam ir sun
kiam aukštai gerb. Vertėjo 
darbui, mes šiandien turi
me viso šv. Rašto Katali- 
Irišką vertimą lietuvių kal
boj. Todėl gili ir šhidingi 
padėka priklauso Jo Eksce
lencijai Ąikivyskupui Met
ropolitu^ Juozapui Skvirec
kui, už tą milžinišką darbą’ 
ir kuriam kone visą gyvo 
n|mą pašventė. Dabar pla
čioji visuomene galės nau
dotis šia brangia Įmyga ir 
manau, kad kiekvienuose, 
namuose. Šv. Raštas atras, 
garbingą vietą ir bus mūsų 
geriausias dvasios maistas.

Amerikos lietuviams taip 
pat labai pravartu būtų Šv. 
Raštą įsigyti,, ypatingai gy
venant šiame-A materializnio 
ir technikos amžiuje, o dar 
pergyvenant sunkų ekono
minį, o gal nemažesni dva
sinį krizį, labai svarbu būtų 
Šv. Raštą karkartėmis- skai-. 
tyti, apmąstyti Jo dieviškas 
tiesas pritaikant gyveni- 
nimui, P ne vienas atrastų 
šviesų kelrodį savo gyveni
mui. Todėl kiekvienas lie
tuvis turėtų pats Šv. Raštą 
įsigyti y paraginti Idtus, 
kad tai padarytį Tai bū
tų labai kilnus ir naudin
gas darbas. Šv. Raštą įsi
gyti galiiha arba: išsirašant 
iš Šv. Kazimiero Draugijps 
Imygynpj “Rotušės Aikšte. 
6, Kaunas, Lithuania, ąrba 
pas Šv. Kazimiero. Draugi
jos Atstovą Am e t i k o j e; 
Rev. S. Stonis,. 147 Mout- 
gomery PIaee, Pąterson,. N. 
J. ' ■ 1

Prie šios progos norėčiau 
gerbiamąją visuomenę pa
informuoti, kad VI ir I to
mas yra visai išsemti, ir 
gauti nebegalima, II tomo 
beliko apie ’ 20 egzempliorių, 
o visų kitų tomų galima 
gauti kiek norint. Be to, 
teko ' sužinoti, kad aukštai 
gerbiamas Vertėjas ima tai
syti piimųju tomų vertimą

paakino pradėtų darbą tęs- 
ti toliau. !

Pradėtas darbas nenuils
tamą energija buvo varomas ; 
sparčiui toliau įr ėjo šia . 
tvarka: \ .'••■ .

. Į9Į1 m. pasirodo IV Šy. 
Raštų tomas 655 pusi.

Į9Į2 m pasileido I .ŠV- 
Rašto tomas 946' pusi.

4921 m. pasirodo II 
Rašto tomas 966 pusi.

1932 m, pasirodo UI Šv. 
Ražto tomas 992 pusi, 

r 1932 m. pasirodo IV šv. 
Rašto tomas 949 pusk

Taigi šių metų birželio 
mėn.’ išėjo IV tomas.. , Dar 
tūrėjo išeiti Vėtomas, bet, 

: kadangi oficialiai šv. Kazi
miero Draugijos praneša
mą,. kad džtbar išėjęs tomas 
yrą pąskutinislšv. Rašto to
mas, tai matyt, kad ir IV - 
ir Y. buvo sujungti į vieną 
įr tokiu būdų> ketvirtuoju 
tomu užbaigiama viso Šv. 
Rašto vertimas į lietuviu 
kalbą. .' •

Viso Šv.. Rašto yra 4510 
puslapių. Ji sudaro:

1. Bendras įvadas _į Šv.
Raštą.; Vertėjas čia plačiai 
supažindina su reikajingiaū 
siomis žiniomis ,apie Šv. 
Raštą. > •

2. Specialiu iai Įvadai į
kiekvieną Šv. Rašto knygą. 
Nurodoma kiekvienos kny
gos autentiškumą, bandoma 
nustatyti jų autorius, para
šymo laikas ir tt. - . . . .

3. Šventojo'Rašto Vulgar
ios Tekstas. Šis tekstas y- 
ra Bažnyčios priimtas, kai
po autentiškas.

4. Šventojo Rašto Verti
mo Tekstas. Jo sudarymas 
aukštai gerbiamam Vęrtė.- 
jui buvo gal sunkiausias.

. Norint išreikšti Šv. Rašto 
mintį reikėjo, gerokai įsi
gilinus į turinį surasti tin
kamų lietuviškų žodžių tik
rai* atsakančių origi n a 1 o 
minčiai, o tas beabėjo yra 
nelengvas darbas ir reika
lavo iš Vertėjo daug ener
gijos ir ištvermės. Kaip 
gražiai gerb.-A. Jakštas pa
raše, “kad reikėjo., turėti 
Valią .kietesnę už plieną. ’ ’

Vienok ta dalis Vertėjui 
pasisekė puikiausiai. Ver
timo kalba taisy k 1 i n g a, 
sklandi, aiški.

Tiesa, pirmuose to verti
mo tomuose, išėjus i d o s e 
prieš ,20 metų, kai mūsų li- 
teratinė kalba ir* rašyba ne
buvo dar nusistovėjus, kal
bos žvilgsnių nėra tobuliau
sia, vienok tie tomai yra iš
sisėmė, o naujus leidžiant 

lengviau bris pataisyti, ne
gu naujai išversti.

5.Komentarai. Šv. Raš
tus, kaip minėjau, yra se
niausių Įmygu tarpe. Vi
sas Senasis Įstatymas para-5- 
sytas dar gerokai prieš Kri
slų, o Naujasis pi r m o j o 
šimtmečio laikotarpy. Tai
gi Šv, Rašto, rašytojai Die
vo įkvėptąsias tiesas dali- 
giąlįįįąi išreiškė savo laiku 
.papams, Istoriniais atsiti- 
kiB&.ar tų laikų kalbos 
būdu bei pažiūromis.

Norint gerai suprasti Šv. 
Rašto mintį j .turime būti 
susipažmę?‘SU> anų laikų is
torija. 4bcį'Vgeografija, jų 
papročiais bei jjaž.iuromįs 
ir aplinkybėmis, kitriošė 
.knygos buvo rašomos

Kun. J, Yhitįekūnąš,. a. & 
kųir. L. Kavaliausko tėvas, 
brolis, seserys, A. O. Avi
žinis (ir Providencc,v R. L 
Šv. Kazimiero parapi jos 
parapijiečiitii širdingai, dė
koja visiems Kunigams bei 
visiems tikintiesiems,' atvy

kusioms iš- kitii kolonijų,, 
už'suteįktą paskutinį patar
navimą šios parapijos miru
siam klebonui kun. L. Ka
valiauskui.

iROOMRBiAMr
• ’ ‘ J

Kad pagelbeti bedarbiams “Dar
bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gamtą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį. .
Gera proga bedarbiams Užsidirb
ti- keletą ar kelioliką dolerių; 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap; 
mokamą darbą. k .

Šv^itasiį Bastąs Senojo 
ir Naujojo. Įstatymo arba 
Tęstamento su Vūlg a tos 
:ękstu. Vertė ir Komento- 
rių pridėjo Kauno Arkivys
kupas Metropolitas Juoza
pas Skvireckas; Teologijos 

j Daktaras. Ketvirtas Tp- 
imas, Kaunas, “Šviesos” ąp. ‘ 
1932. 949 pusi? Kaina 22'li- 
tai 50 centų.

Šv Raštas yi*a viena se
niausių pasaulyje knygų. Ji 
yra Dievo įkvėpta? Šv. Ra
štas yra tarsi Dievo rašy
tas laiškas savo numylė

tu toki. - Tais pačiais kė
liąją ėjo visos tautas.

Šiandie tuo pačiu keliu 
pradeda eiti, airių tauta.Dąr 
aktai prieš keletą metų;ai
rių kalbą- tebuvo vartojamą, 
kaip ir mūsų lietuvių Skur
džioje praeityje, tiktai šiau
dinėje- pastogėje. Šiandie 
jaį iškilnįjngai atidaromi 
vartai į Airijos valstybę — 
jos valdžios įstaigas, moky
klas, teatrus ir tt Atgyja 
airių tauta — jinai mokosi 
savo gimtosios airiiį arba 
keltų kalbos. '

Meskime akimi į Ameri
kos airius. Šviesuomenė 
pradeda susiprasti; jinai 
pajuto, kad kalba ne sava, 
bet savo amžimj. priešų — 
vergėjų anglų kalba. .'Ai
riai jau įveda savo keltišką 
kalbą į Amerikos universi
tetus, kolegijas. .Kam jiems 
tai reikalinga? , Jie jau ži
no, kad jie yra airiai ir jie 
nori būti ąirįąisr
• Šitą tautinės gyvybės dės
nį geriausia suprato Ameri
kos frankai, kaip mes juos 
vadiname — kanądieČiaį 
prancūzai. Trijįj. šimtiį me
tų kova, kurią jie vedė sįi 
savo, vergėjais anglais, už^ 
grūdiną jų dvasią. Jie ver
čiau. žus, lięt savo tautybes 
ir tikėjimo, ka's pas juos ;y- 
rą glaudžiausią šųsįję, įp-, 
aįsižadęs. Neveltrii šiundip 
prancūze motina,’ iiiofedar> 
ma savo . kūdikėlį ĮmalŪpš,. 
jam sakor‘fšitikštuy ;Wi^e- 
Ii, nekalbėk į gerąjį Dievą 
angliškai: Jisai' tąvęs ne' 
supras f ’. Kanadiečiai yra 
Loriisianos • ąkądrečių bro
liai. -rjie yra Eyand^ėlmo^ 
dvasius Etiniai! ’ .’ •* ■ ‘
' Visuomenes Vedai, Jūs 
nešate .atsakomybę’ už savo 
yairą pngš Dievą įr dautąl.

tiems yaikaųis — žmonėms. 
Joje . Dievo įkeptit autoriai 
paduoda reikalingiausias 
žinias apie Dievą, apie po
mirtinį gyvenimą, apie 
dangų, nurodo kokiais ke
liais ir ką darydami, turim 

.eiti, kad atsiekus sayo pas
kutinį tikslą Dievą, ? Žo
džiu Šv.<Raštas yrai tai mū
sų tikėjimo ii doros moks
lo šaltinis.

Nenuostabų,', kad visos 
tautos, kurios tik pradeda 
susidurti su kiikščioniškū 
mokslu, tuoj susiduria ir su 
Šv, Rastu. Priėmusios gi 
krikščioniją, tuoj stengiasi 
ir šv. Raštą išversti į savo 
gimtąją kalbą,, kad visiems 
ta brangi &jygą būtų pri
einama ii skaitomą..

Mes iki šiol vis Šv. Raš
to vertimo lietuvių kalbąje 
lyg . ir ■ neturėjome. Tiesa,
kilnūs Ganytojai, kaip ^s1- 
kupai Giedraitis ir Bara
nauskas buvo atskiras Šv. 
Rašto dalis išvertę, bet tie 
vertimai teėjo įvairių trū
kumų, o kas Svarbiausia ne
buvo pilno: Šv. liašto verti
mo* . ‘ ; ■* '

Matydamas reikalą ir no
rėdamas tą spragą užkišti, 
Lietuvos aukščiausias gany
tojas, Kauno Arkivyskupas 
Skvireckas pasiryžo idsą 
Šv. Raštą išversti lietuvių 
kalbon. ■

Jau 1906 m. Kaune pasi
rodo naujas lietuviška^'vi
sų. keturių Evangelijų ir 
Apaštalų Darbų Vertimas 
su trumpais^ paaiškinimais. 
Puikiai atliktas darbas ir 
prielankus visuomenės suti
kimas, didžiai gerb. Vertėją

Pažyelgkite tiesiai į akis ir 
paklauskite savęs: kur yra 
lietuvių tėvų vaikai — jau
nimas, priėmęs anglų kal
bą? Jie pakeitė savo pa
vardes svetimtautišSomįs ir 
spiovė ūnt viso kas lietuviš- 

— .spaudos, organižad- 
jį ,7rišyklų ir. bažnyčių 1 
j Jįej lįętnvių tautąi Ir 

. $ųs, Jšhy faktų akyvūM^' 
.drįstąte5 rašyti plietuviškiis 
laikraščius, išilginius sirai- 
p'snitts, svaigindami .ir klai
dindami dar tuos, kurių Šils 
dyje .dar kiek tiek .yra lie
tuviškos Inbirkštelės! Ai* 
Jūs, suprantat eį Sūkį Jūs 
darbą atliekate ? Ar Jūs tai 
darote ramia sąžine?!

;

L. D. S. GONNECTIGUT 
APSKRITIES KUOPŲ 

DĖMESIUI '
Apskrities L. D. S. kuo

poms jau yra žinoma iš at
stovų pareiškimų bei iš. or
gane tilpusią protokolo/ jog 
apskritis nusamdys auto
mobilių kuopų atstovams^ 
vykstantiems į L. D. Š. sei
mą, kurs įvyks rugsėjo. 26 
—27 d. d., Lawrenee, Mass»

Kad viskas būtų tvarko
je, kuopos prašomos išrink
ti atstovus ir suteikti ži
nias žemiau nurodytu adre-

Širdingai ačiū L. D.. S., 28 
kuopai, New llaven, pirmu
tiniai atsiliepusiai su pra
nešimu. Jos atstovu išrink
tas V. Norkūnas. ?

R. Mičiilnienč, '
Apskrities Raštininke:

/ 74 Belden St.,
New Britain, Conn

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DUJOS 
PO GLOBk MOTINOSJVČ.

’irruiuiukč —r Eva Marksięnė,
625 E. Sth St, So. Boston, Mass. 

Vlee-pirmininkC— Ono Siaurienč,
443 E. 7th St., So. Boston, Mass.

• Tol. So. Boston 3422-It •
Prot. IlnSt. — Bronė Ciutiienė,

29 Goukl S t, West Iloxbury, Mass.
TeĘ Parkv'ay 1SG4-W

Fln. Rašt —: Marjona Markoni utfi
33 Navarre St, Roslijidale, Mass.

Tcl. Parkvvay 055S-W • 
Iždininkė — Ona StąnluliutS
A05 West 6th St, Šo; Boston. Mass. 

TvArktInrė -r* Ona .MizgirdienS
1512 ColumNn Ri].» So. Boston, Mana. 

Kasos Globėja -r- E. JanuŠonlen.6 .
1426 Columbia Rd., So. Boston, Haas 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
;• antra utnrninkg kiekvieno /mėnesio,

7:80 vai. Vakare, pobažnytinėj byo- 
. tainėj.
VWta draugijos reikalais kreipkitės 

pas protokolu raitininke.

U- 
: i 
f į

PRALL BROLIAI
PEM0R1A1 IR DEKORATORIAI '

į darbą atliėkamė xb
į PATARNAVIMAS GERIAUSIASe

Į 46 ARMANDINE STm” Į BOROHESTER, 
į ’ M : '■

įiw^w^w»™g

t Lietuvos ir Vilniaus krašto.
“Darbininkas” mętams,..
“Paibininlęąs” pusračiui 
Jei imsi tik vieną kartą į savaitę.; * .$2.00 

GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINBMS
• Į LIETUVĄ .

Metams............. .................... . .  s... ,l|5.Q0
į Pusmečiui ....................................... .$2.50

SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GADYBfi, TAD 
IR NAUDOKIS JA

“DARBlIHNKft”
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPĄUDp& DARBUI 

, PRIEINAMOMIS KAINOMIS \ 
| Reika^tl<re|pkH6s pas . 7

«DĄRBWNKAS* * 
j 366 W. BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.
| ’ TeL Sq. Bąstąn 068# ’ ;

•V. JONO EV. BL. PASALPUm 
DR-JOS VALDYBA

Pirmlnįnkas — M. žiobti
36 Mt Ida iM. Dorcheeter, Man.

Telepbone Columbia 548 
VIce-PirniininkaB — J. Petrausku

21 Thomas Padą So. Boston, MAa 
Prot RaStlninkas — J. Gllneckto

5 Thomas Park, So, Bostoh, llat 
Fln. RaStlufakas — M. teikis

256 B. Ninth St. So. Boston, Mm 
Iždininkas — A. Naudžiūnas

■885 E. Broaihvny, So. Boaton, Mm 
Marfialka ‘— J. Zuikis

7 IVinfleld Št,. So, Boston, Mana. 
Draugija laiko susirinkimus kas trefil 

nedėldienj kiekvieno'mėnesio, 2 va 
po piety,. Parapijos sal^J, 492 7t 
St. So, Buston. Mėsa.

Profesionaliu, biznieriai, pramonh 
tail, kurie skelbiasi ‘'Darbininke,“ tll 
ral verti skaitytoj^ paramos. . \

Visi garsinkitūš “Darbininke."
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| KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ | 
KOLONIJOSE

LIET, SKRIDIMO PER AT- 
LANTiKį FONDO GLOBĖ
JŲ VIEŠAS PAREIŠKIMAS

Mes, žemiau pasirašę, tu- '■ 
rėdami mintyje:'

Kad kpt, Stepas Darius 
ir Stasys Girėnas įsigijo 
lėktuvą “Bellanoa,” kuriuo 
dviejų metų laikotarp y j e 
jiedu mano atlikti transat
lantinį skridimą iš Netv 
Yorko j Kauną. . —:------ -

Kadangi tokis skridimas 
būtų ne tik patriotiškas/ žy
gis ir padėtų „ susida r y t i 
draugingėsniems ekonomiš
kiems ir kultūriškiems san
tykiams tarp Lietuvos ir J, 
Amerikos Valstybių, bet ir ' 
žymūs paskatinimas aviaci
jos progresui! ’ < ;

. Kadangi šiam skridimui 
įvykdyti reikia dar tarp.ke- 
tūriiĮ ir penkių tūkstančių 
dolerių būtiniems prietai-? 
sams įsigyti;

• Kadangi tas skridimas 
neštų naudos ne tik atski- 

• rieras, asmenims, bet ir iš jį., 
Ainerikos Valstybių ir Lier 
tuvos visuomenei, — todėl- 

. šis skridimas -turėtų būti 
visų lietuvių paremtas.

t •
Mes, žemiau pasirašę, at

sižvelgdami į tai visa, su
tinkame priiminėti š i a m 
reikalui aukas, o taip pat 
prižiūrėti tų. aukų sunaudo
jimą minimam skridimui. 
Jei kartais dėl nenumatytų 
priežasčių, nepareinan č i ų 

..pei nuo lakūnų nei nuo že- 
. rojali' pasirašius i ų j ų, šis 

skridimas nebūtu ivvkdv- 
Jas, tuo atveju visos aukos.

■'.V . ; ■■

sudėtos šiam reikalui, bus 
sunaudotos kuriam nors 
labdarybės ar kitokiam tik
slui, kurt numatys žemiau 
pasirašiusieji.

■Krautas Kalvaitis,
. Kun, H. J, Vaičiūnas, 

AdV. K. G ūgis, ; • 
L. šimutis, • ..
J, Krotkas.

CHICAGO, ILL
Kaipjpmejo Lietuvių Aviu- 
- rijos Diena Chiragoje;

Rųgpiūčio 7 d. Chičagoje 
buvo surengta Lietuvių A- 
viacijos Diena. Suvažiavo 
arti 10,000 žmonių. Tokis 
'gausingas lietuvių visuome
nės susitelkimas rodo ne-, 
papiustą susidomėjimą mū
sų lakūnų gabumais ir pa
siryžimais. . TTnivėrsi t e t o 
studentų lietuvių klubo na
riai (daugiausia studentės) 
pardavinėjo tam tikrus žen
kliukus. Be to, jie ir rė
mėjų skridimo komiteto na
riai pardavinėjo ir rėmėjų 
bilietus. jų darbas buvo 
sėkmingas* nes tapę skridi
mo rėmėjrįis įlojau pradė
jo naudotis rėmėjo teise ne
mokamai paskraidyti tuo 
lėktuvu, kuriuo mūsų lakū
nai kitą vasarą skris į toli
mąją Lietuvą.

Am erikos lietuviai jau ne 
vien'ą kartą. įrodė, kad jie 

4 ik, didžius, garbingus ii 
mūsų tautai naudingus dar
būs remia.

Pati aviacijos šventė bu
vo labai ‘Įdomi. 'Iš tikrųjų, 
buvo kuo gėrėtis. 1 Kapito^

Federacijos Kongresas
Šių metų Amerikos Lietuvių Romos. Kata

likų Federacijos XXII Kongresas įvyks Rug- 
piūčio 23, 24 ir 25 dienomis, Švento Kazimiero 
parapijoj, PittsRurgh, Pa.

Fędeicicijos Apskričiai, skyriai ir visos lie
tuvių katalikų draugijos nuoširdžiai kviečia
mos dalyvauti. Taip pat Didžiai Gerbiamieji 
lietuvių dvasininkai, visi katalikai inteligentai, 
visi visuomenes veikėjai kviečiami į Amerikos 

. lietuvių katalikų metinę šventę — Federacijos 
Kongresą svarstyti mūsų visuomeninių reikalų.

K. J. Krušinskas,
Federacijos Sekretorius.
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VERTI PARĖMIMO

PROFESIONALAI, . -

* PRAMONININKAI, BIZNIERIAI 
KURIE SKELBIASI

4‘DARBININKE” • « . ’ 
TIKRAI VERTI SKAITYTOJŲ ) 

PARAMOS. ’• , ‘
VISI GARSiNKlTSS x

” DARBININKE ”i “
* ‘ • *■ •■ • ' t .

ADMINISTRACIJA^

nas S. Darius suorganizavo 
net ištisą lietuvių eskadri- 
lę, Amacijos šventės pro
gramoje dalyvavo inusctaū 
tieČiai lakūnai: kpt S, Da
rius, St Girėnas, Edvardas: 
Peleckis, Adomai Vyšnią 
ir Į. Pivorūnas. Tie penki l 
lakūnai parodė savo gabiu ■ 
mus lėktuvais viršiniv gau
singos minios galvų.. ^Pa
dangių padauža” lak. Sire
nas puikiai*Valde savo lėk
tuvą. Minia stebėjosi, kaip 
jis leugvdl ir dailiai vykdė 
įvairiausias figūras ore: ne-1 
re. mirties kilpas, krisdavo 
žemyn suktuku, apsiversda
vo šonu ir tt . Paskiau jis 
taip pat parodė lėktuvo sau 
gwm>: aukštybėje sustabeįč 
motorą, leidosi lėktuvu že
myn, įvairiai • siūbuodamas, 
kiek pakildamas, keisdamas 
kryptį ir t. t Sužavėtoji 
čikagiečių minia iš’anksty* 
bes nusileidusį lakūną Girė
ną pasveikino gnausmin-į 
gaiš plojimais ir šaukdama, 
jam valio! Jis to tikrai 
nusipelnė. . Ligi šiol nieko 
negirdėjusi apie jį, Chicar 
gos lietuvių visuomenė iš-, 

| syk pamat^-įvairiūs jo ga
bumus, vikrumą ir drąsų- 
mą>’ Vadinasi, kpt. Darius 
skris į Lietuvą kartu su 
prityrusiu gabiu ir patva
riu lakūnu, Taigi, tik to

kie lakūnai galės leistis ’į 
1500 mylių kelionę ir sėk
mingai įveikti įvairias kliū-

I &s* ’
Taip pat buvo surengtos 

lėktuvų lenktynėse* Jose. da-! 
Jyvavo trys lėktuvai, kurie 
žemai skraidė ir darė labai 
staigius posūkius, kol ketu- 

r riš kąrtus aplėkė platųjį ae
rodromą. Lenktynių nuga- 
Iėtoju'išėj.o lakūnas Ed. Pe- 

į lėckis; jo ko tik neaplenkė 
Į lakūnas (ristikas) Vytlžkis.

. Publika dideliu nekant
rumu laukė šokimo su pa- 

■‘Į1 rašiutu. .Įdomu pabrėžti,
Į kai lėktuvui iškilus į 40001 
į pėdų aukštį,1 iš jo su pririš

tu ant. nugaros parašiutu iš- • 
į šoko jaunuolis, čia gimęs
Juozas Bolys, kuris tokį 
drąsų žygį darė.dar tik pir
ma karta savo gvvenime.I C. 4. 'I

Žiūrėdami į gražiai nusilei
džiantį parašiutą ir į siū
buojantį po juo J. Boli, žiū-

I novai taip pat gerai numa
nė, kiek drąsos ir “šalto 
kraujd” reikia, turėti bešo
kant iš aukštai lekiančioj 
lėktuvo. Juk parąŠiutas
gali kartais ir neiŠsi^kėsti...
Dėl to J.. Bolys susilaukė 

j didelių ovacijų. Kokių drą- 
i šuolių turime j

. Bet ir publikoje -drąsuo
lių netrūko: kpt. Dariusį 
pavežiojo 116 sklidimo rė
mėjų. Tokių ‘‘drąsuolių” 
būtų, ii- daugiau atsiradę, 

į (ik jie skundėsi, kad depre- 
: į .sija jiems neleidžia - tapti l 

rėmėjais, Netenjtil- stebėtis.
Per visą tą avi a c i j o s 

šventę per garsiakalb i u s. 
kalbėjo Zymontas ir -P, 
Jurgėla. ■ K ’

i Taigi, ta pirmoji Ameri
koje lietuvių aviacijos šven- 

į tė gerai nusisekė. Svaidę 
[rėmėjai ii* visa didžiule mi
nia turės graįiū įspūdžių.
. To šiaudinio rėmėjų ko*.

5

3

mitėtas; kpt. Birius ir St. 
Girėnas yrą labai dėkingi : 
prie tos Šventęs surengimo' 
prisidėjuslėms ’ lakūnams E. . *• ■_ . • ■ z>
Pelcckiui, A. Vydžiui ir L. 
Pivarūnui, laikraščiu redak
cijoms už aviacijos šventės 
.pyopagaynnąj Pcoplės Fūr- 
liiture Co. už garsiakalbį ir 
už šventės- garsinimū per. 
radio.

f 1 . -

. ' . P, Jurgčla.

NORWOOO, MASS..
PARAPIJOS

'PARENGIMAS

DETROIT, MIGH.
Lankėsi viešnia iš Pliila: 

delphios, P. Adomaitiene su 
.dukrele Sienute. .Dvi sa-' 
viufes laiko praloįdo valše- 
- - - -jonus Alecli-

davinėti bilietus nupiginto- 
.mis kainomis visam ^zonui. 
Bei* šį vajų orkestfas duos 
kelis koncertus veltui.
- Į komisiją iš lietuvių yra 
pakviesta art. M. Čižaiiskie- 
nė. •

Šv. Jurgio parapijos pa
rengimų komisija rengia iš- 
važiavimą, sekmadienį, rug- 
piūčip 28 d., p r i e. N e w 
Pond, Wilson St.
f Parapijos parengimai vį^ 
suomet būna įdomūs, bet 
šis bus įdomiausias, nes 
prie jo prisideda ir lietuvių 
sportininkai . akrobatai. 
Jonas Baltaduonis, Artliur 

ĮCiu’tin’as, Vytautas Vaika- 
zas, Jonas Pasniokasur Ed. 
Babelas žada daug nepa
prastų dalykėlių parodyti;

Be to, bus ristynęs. Risis 
Viktoras Babelas su Fėlik-

| ' | *

su Diksonu ir Fredrikas 
Vasiliauskas Su Ed. Babe
li!. Bus ir kitokių sportų 
ir pasilinksminimų.

L Taigi šiame . išvažiavime 
bus daug ko nepaprasto.

Rengėjai nuoš i r d ž i ,a i 
kviečia visus.. lietuvius ir 
lietuvaites, ypač jaunimą, 
atvykti į šį .įšyažiavimą. Iš 
kiti} au-
tomobiliais f Norwood’ą at- 

| važiuokite 1 kėliu iki WiL 
son St., kuriuo važiuokit iki 
pikniko vietos New Pond.

: Visi į parapijos išvažiavi
mą!

še p; 
nilis.
žymiausias istoriškas vietas, 
aplankė daug ; katalikiškų 
bažnyčių. Taipgi vaišinos, 
pas ponus Petukus,1 ŠAlšk 
čius, . Baikščius, Damlroa- 
vus, Balionus ir Įeitus. P. 
Adomaitiene yra žymi biz- 
nįerka, priklauso prie daug 
draugijų. Daug yra auko
jusi labdarybei. Augina dvi 
dukreles, leidžia į aukštesnį 
mokslą. Ponai Adomaičiai 
yra geri pavyzdingikatali
kai ir geri rėmėjai.

1 . Svečias,

MONTREIL, GANADA

GlEVHAHD, 0.
-"5* '

Rugpiūčib 10 d. mirė K. 
Stapulionienė, 71 metu am- 
žiaus., Palaidota i’ugp. 13 
d. iŠ Šv. Jurgio bažnyčios.

Paliko nuliūdime sūnus 
Joną, Povilą ir Juozą.

Velionė priklausė prie L;. 
R. K. S. kuopos, Amžinojo 
Rožančiaus ir Tretininku 

“draugijų.
Ilsėkis ramybėje!

Sekmadienj, rugp. 7 d. 
prieš^sumą prie ŠV. Jurgio 
bažnyčios grieže italų benas. 
Tarp kitko išpildyta: lietu
vių liaudies . muzikos kuri- , 
nėlių, kuriuos par tį p i n o 
muĄ J. čižauskas.

Mat, benas tą dieną turė
jo . piknikų, ‘(Birutės^ dar
že pagerbt mūsų kleboną 
kun. J. Čižauską. Italai vi
su smarkumų atliko gražią 
programą prie bažnyčios.

Į pikniką buvo pakviesti 
svečiai kun. J. B. Čižaus
kas, kun, K. Valaitis ir mu
zikai »T. ir M. Čižą u s k a i, 
Piluiike matėsi ir. daugiau 
lietuvių, jų tarpe biznieriai 
Stankus^ Salasevičiuš ir ki
ti. . . > ■ '
* Tą pačią dieną- mūsųfba^ 
nyčioj sumą laikė svečias 
kūn> K. Jenkūs iš Bostono. 
Gerk, svečias pasakė, labai 
įspūdingą pamokslą. ■ Cho-

< ras žavėjančiai giedojo. Mo- 
žarto mišias. Smuikinin
kas Stanevičius, pritariant 
vargonams, atliko solo. Art. 
J. ir M. Čižauskai, lum. Či- 
žauskui . pritariant vargo.-' 
nams, išpildė duetą, speeia- 
lė muzika buvo išpildyta 
pagerbti svečią kun. K. len
ku..

ATHOL, MASS.

Pastaromis dienomis nuo 
praloto Krušo, kuris dabar 
lankosi Lietuvoj, muzikai 
Čižauskai gavo pasveikini
mo laiškelį. Gėrb. pralotas 
.žada grįsdamas iš Lietuvos, 
po keliu sustoti Detroite.

■ ; Liepos 31 d. it nigpiūčio 
1 ir 2 d., Sv. Kaziiųierd pa
rapijos lietuvių bažnyčioje 
įvyko 40 vai. atlaidai. Vi
sas tris dienas . tikintieji 

| gausiai lankėsi garbinti Šv. 
{Šlamentą ir uoliai 'klau
sėsi gražių.1 pamokslų, ku- 
riuos' pasakė suvažiavę sve
čiai kunigai. , . ;
' Sekmadienio^Tyte lam. J. 

“Šinikušy buvęs iiios^TiaTapr- ; 
jos klebonas, atlaikė išldl- 
iningas šv. nųŠias ir pasakė, 
gražų pamokslą.. Mišparus^ 
laikė Saldžiausios Širdies 
Jėzaus kongregacijos virši
ninkas kun. Brigmanas. Jo 
•turiningi. ir, • jausmingi pa- 
'mokslai pasiekė kiekvieno 
Bažnyčioje esančio širdį ir 
atgaivino ne vieną, brolį lie
tuvį, gęstantį tikėjimo. Ant
radienį šv. Mišias/ laike ir 
pasakė pamokslą. Worceste- 
r’io, Mass. vikaras kun. J. 
Bakanas, kurs' gražiai 
skambančiu savo balsu ir 
pritaikintu pamokslu su
prantamai nurodą kelią ti
kintiesiems į tiesos . prie
plauką.

paskutinį vakarą, teko iš- 
-gįrsti W.aterburio, Conn. 
klebono kun. Valantiejaus 
pamokslą, fcaip ir visuo
met, - šis. . pamokslininkas 
gražiais prilyginimais stip
rino viltį tikinčiųjų'širdyse.

Atlaidai baigėsi iškilmin
ga procesija, kurioje daly-, 
vavo visi kunigai, mokyklos- 
paikučiai ir Nekalto Prasi
dėjimo merginų . draugija.. 
Švęnčiausį Sakramentą ne
šę kun. J. Bakanas. Baž
nyčia per visas dienąš žydė
jo gyvomis gėlėmis ir dau
gybe žvakių, ypač vakarais 
gražiai puošė deganti žvaig
žde, širdis, kryžius ir inka
ras.
. Turime pareikšti širdingą 
ačiū mūsų gerbiamam kle
bonui kuru J. Bobinui iv jo 
;didelį rūpinimąsi.

■ Tremtinis.

į=-„j-------- 1 ’ ,

GERA PROGA ĮSIGYTI
PIGIĮĮKNYGĮĮ

Tik už $1.00
šitia įdomins knygas gnllmn (■ 

slgytl ■“Dftrbięilnko” rtflrtjlnlstfliefc 
Joje uM puse normnh’s kainos;

AUKSINIO OBUOLIO IŠ- 
TOIU.TA (Umlktj Mythologl- 
Jos žiupsnelis) su paveikslais. 
Lietuviu kalbon iiignld& Aly
va ......«

TBŪlUPt SKAITYMISLIAI— 
labai gražūs pasiskaitymai a- 
ple (vairius gyvenimo atsltl- 
fintus. PnrnSe ,T. Tarvydas,,45c.

TUBTO NOIUrA—Tuoksi Iš- ', = ’
lc| pnšlskalytmal. PnrnSū Uo- ’ 
sis .....45c.
" U?,KEIKTA MEBGELfJ SU ' 
BARZDA IR BARZDA SKU- ' . 
,1'IS—apysaka ................ 15c.

ATSARGIAI' SU UGNIMI.
Verte,. Ih lenkiško kun. K. Š.. .10C,

Už $2.00
KATAT.IKU BAŽNYČIA IR . 

DTJMOKRATTZMAS. ParaŠS ’ 
knn. Tarnas ttllnskaš........50c.,

XXTX4nsi‘TARPTAUTINIS 7''~~ ““ 
EUCHARISTINIS KONGRIiT ’ 
SAS. Parašė kun. Pr. Būėys, 
M. L C.,...;.......................1.50

PRAMONINES DEMOKRA
TIJOS. PAGRINDAI. Parašė 
Uosis .........lec.

•, BOLŠEVIZMAS—Kastu ly
ra. bolševizmus ir jo vykdy
mas Rusijoj ... .......  15c.

SOCIALIZMAS IR KRIKŠ
ČIONYBE. Prof. V. .Turgnėlo 10c.

. . MOTERYSTE IR ŠEIMY
NA, VertS J, Gerutis........ 40c.
.LIMPAMOSIOS LIGOS Ir

. kaip nūo jų apsisaugoti? Para
šė Dr. A. Vileišis............50a

MOTERYSTES NESUAR- 
DOMYBE. J. Lesauskls. šv. 
tatz. D-jos leidinys, Kauno..10c.

Už $2.50
JONO KMITO EILES. Z. .l,*00
MEILE (Poęm), Parašė M. '

Gustaitis .................................... 15c.
SUNKIAUSIAIS LAIKAIS.

Parašė A. Rucevičlus........40c.
ANDERSONO PASAKOS— . 

su, paveikslėliais ..................... .20c.

IŠ KELIONES PO EURO-
PA IR AZIJĄ. Parašė Pranai
čiu Jule ............................... ..,,.2.50

PETRIUKAS—laiškai vieno 
vaikelio. Verte S. Rakauskas 15c.

žaidimu Vainikas—sa-
' vybės vakarėliams' ir gegužl-
. nėms su gaidomis. Sutaisė M.

Grigonis ........V.............. :50c.
; “DARBININKAS” “

366 B’way, So, Boston, Mass.
L ‘ . ------ .

PARSIDUODA
Graži farmukū netoli Bostono. 
Yra 5 kambarių namas su visais 
vėliausios mados. įtaisymais. 
Taipgi gražus sodas su vaisiniais 
medžiais, If akrą žemės ir-bamč, 
ir nauji vištinihkai... Prie pat. 
State Road.

Priežastis pardavimo savinin
kas nesveikas ir nori važiuoti Į 
Lietuvą. Kreipkitės: ■
303 Canton St.,‘Randolph, Mass.

’P AI) E K A
Nuoširdų, ačiū w taria m e 

šeinniiinkčms, "kurios suren
gė balių mums mūsų vedy
bų sukaktuvių proga,, gimk 
nėms, draugams ir kaimy- 

Į nams už linkėjimus ir dova
nas. - ’ ‘ ‘

M. .fa* O. Šalliauskai,
' Nors nedarbas siaučia, 

•bet žmonės nenusimena, 
tljihksmrnaši ir ren'm irba- 

IniV^k^l^ųCii' geiSiš' metais’ i . j • , ■nebūdavo.- * : . .
; Rugpjūčio 6 d^'^itrėngė 

. balių Onai ,ir Mikblui .Šal
kauskam, jų 20 metų vedy? 
bų sukaktuvių proga. Da- 
lyyavo drangai, giminės ir 
kaimynai ’

P-nai .'Šalkauskai. gavo 
raug pasveikinimų, linkūjk 

1 mų ir dovanų;' • ■ . ;

Kaip , visi, taip ir muzi
kantai,. mūsų mieste nuken
čia dėl nedarbo... ’ •

Detroito simfonijtfc orke
stro užlaikymas ir išlaidos 
metams siekę į tūkstančius 
dolerių. Bet kadangi žmo
nes nedirba’, tai neturi iš ko 
koncerto lankyti, tat ir 6r- 
kęstras negali išsilaikyti,

Miesto mayorąs it šiaif) 
žymesni .orkestro. rėmėjai 
yušaukė dusirbiimą. pasi- 
•dįlindami mintimis, kaip ir 
dtįkiu- būdu. orkestrą palai-

.? . <•' • .

• Nutarę ateinantį nienesi 
rengti rpmėjų vajų — par

10 DIDŽIULIU TOMŲ 
(turinčią arti 5000 pusi.) 

•uošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė ° Židi
nį,” didžiausią mėnesinį lįteratCL- 
roš, mokslo, visuomenes ir. aksdę- 
miš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
dinys” dąrosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtą nedovanotina, jei 
gu kuris inteligentas, vistiek ku
rios .profesijos jis bebūtą ir kur 
begyventą, jo neprenumeruotą ir 
tiėskaitytą bent, nuo 1930 metą 
(iradžibs/ . ■ ' ■ • .
i “Židinio kaina Amerikoje-. metv 

—$4.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje?
Tik pnabndyk -r-; mūsą nerūgosi. 

met. — 35 It., pusm. —20 lt,
Adresas : KAUNAS, Laisvės A- 

lėjaNt.3. ■ -

REIKALINGA
Reikalipgas žmogus prie par- ' 

davinėjimo Idaušinių po Dorch^- 
sterį ir. So. Bostoną. Turi mokėt 
gerai kalbėt angliškai. ir turėt 
savo nūtomobilią. Pageidaujama, 
kad atsišauktu tokis, kuris yra 
dirbęs prie išvežiojimo duonos,, 
pieno bėi lendres. '

. JOHN STEVENSON, 
298 High. Street, 
Randolph, Mass.

' ”... Tol.- 0^03-M ;

••SAULUTĘ!".
**Saulute” eina du kartus per 

mūnosį 16 pusk didelio formato su 
spalvotu viršeliu. Kaina rjotnvoje, 
metams 12 lit0 pusei metą 6 lt., 
fiatvijoje, . Estijoje, / Vokietijoje 
ir kitur metams 15 Utį piisei me
tą 8 lt..

Adresas : Jurbarkas, -‘Saulul 6a 
Administracijai.

Telefonas; Plasta 1850. ’• •

JONAS GREDUAOCKAS
Grabelius ir ‘ Bahamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMbRE, MD. :

SYKES & SYKES
P.A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

. Ofisas: ’ •
SANBORN BLOCK 
381 Washington St 
NORWOOD,' MASS. .
ToL Nonvood 0330

Gyvenimo vieta: > ‘ 
32 Walnut Avė.

' Tel. Nomvodd 131RV’

“ŽIDINYS”
.PmtDr. V.MykoUUlo-Putliuvredaittm 
jnnnm literatūrom. mokslo, vlaUomenH 
ir Akademiškojo gyvenimo Iliustruotai . 
mėnesinis lurnalns yra didUmimę 
rimčiausiais Įdominusias Ir kiekvienam 
nraailhvinusiam ImbRUl tinkamiausiai 
lietuvių inrnalna ToiKl vist pnsiaibčkt 
’te ufelsakytl “židinį?’. ■

“Sldlnlo" kaina Lietuvoj'J bioL Al U 
ųrasin, 20 lt,: Amerikoje metama HtKX 
pusmečiui rAlŠįi
t Adr.s “ilillnyis“ Kaamįs bahvet Al
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Vyčių Seimo Užbaiga
e - * -J

■ ■ Į ’i I <« * 5

jausdamas jaunųjų -reika
lus. ' * ’. N .
' Seimas baigtas naujosios 
centro valdybos,; iškibųingą 
priešąilia, kuriaivadovavo 
Vyčių garbes narys vietos 
klebonas knn. Pr, Viriiiau- 
skis.

Po priesaikos, Seimo da~ 
lyviai, ’p. M. Karbauskui 
vadovaujant, sugiedojo Vy
čių,' Amerikoj ir Lietuvos 
himnus. Akomponavą p. 
M. Karbauskas, Jr,

Seimas užsibaigė apie 4 v. 
po pietų Atstovai turėjo 
progos aplankyti Bostono į- 
domesnes vietas iki vaka
ro. . . •

Vyčių 20-to seimu pasku
tinę dięnąj rugpiūcio 18 d., 
mišias. atlaikę kum A, „Va
lančius iš Chicago, III.

Posėdžio pradžioje Cent
ro nariai atsakė į -atstovų 
paklausimus apie finansinę 
būklę. ’ .

Labai gyvų ginčų sukėlė 
vieno ' atstovo pasiūlymas 
Vyčių seimuose vartoti tik 
anglų kalbą. Susirado daug 
jkalbetojn,. karštų lietuvybės 
gynėjų; Pagaliau pasiūly
mas buvo ištrauktas ir pri
imta tokio, turinio rezoliuci
ja: Vyčių seimų oficialioji 
kalba yra lietuvių kalba, ta
čiau ir anglų kalbai pripa
žįstama lygi tęisė, vyčių sei- 

-muose patiekiamos ir pri
imamos rezoliucijos bus lie
tuvių ir anglų kalbose*

Užbaigus šį klausimą, ei
ta prie valdybos rinkimų. 
Buvo nutarta balsuoti kuo
pomis: kiekvienos kuopos 
atstovii įgaliotinis viešai 
pareiškia, koks kuopos at
stovų skaičius balsuoja nž 
kurį kandidatą. Toks bal
savimas gaL buvo Į) i r m ą 
kartą vyčiai seimų istorijo- 
Je<; ’ ‘ .

Rinkimai buvo labai įdo
mūs ir A. L. Ėapįnskas lilw 
išrinktas pirmininku ir kiJ 
tiems 'metams. J , w # ,.. ■.

C. Vice-piimūninkais iš
rinkti inž. A. J, Mažeika, 
Brooklyn, N. Y. ir P. Jes- 
mentas, Hartford, Ct.; sek- 

‘' rotoriumi -— Al. Manstąvi- 
Čius, iždininke — A. Alj- 
šauskaiti^. iždo globėjais.— 
A. P. Nevieta, So, Boston

• ir Salasevičiūtė, Cleveland,
O. -j. ■■

1933 mėtų seimą nutarta 
turėti Chicagoje, kur įvyks 
pasauline parodą. v 

. Organizacijos centro Dva
sios Vadu Kunigų Vieny
bė paskyrė kun. A. Valan
čių, kurį seimo dalyviai la-* 
bai širdingai pasveikino. 
Dvasios Vadas 1 pasižadėjo 
<dirbti; pasinaudodamas vy

resniųjų pabarimais ir at-

• * • , ■ . •. | BOSTONIEČIAI PAS
praejusis seimas suteiksi '
kuo daugiausia naudos Vy< . rurltZiy . 
čių vertingai organižacijai... . ----- - — . ‘

• —-——— Rugpiūčio 18 ,d. .Popie-
PRIEŠSEIMINIS
/ SUSIRINKIMAS SpE “

t f Į _. F’l Įjiimlč: • \H ,o ’ •HfD

| S .-ll t!) I'

L MIRĖ . . .
. L., p, 3- Birmos kuųpod 
pnešseiiiiinis susirinkimas 
|vyks šį ketvirtadienį rug- 
piūčio 25 d., 7:30 vai, vak. 
parapijos svetainėj e.

Kadangi susitmldinas la
bai svarbus, todėl visi ųa- 
liai prašomi pasistengti bu- 
tinai tame susirinkime da
lyvauti. ’

Kuopos Vaj'^pba

PAŠILINK kSMINIMAS
"8 vai. vakare atstovai ir 

apylinkės jaunimas traukė 
f Musie Box salę, kur bu
vo parengtas pasilinksmini-, 
inas. ?

Graži ir erdvi salė prisi
rinko kimštinai prikimštos 
publikos —600 linksmų vei
dų. . ’ . .

Šokiams. griežė . vyčio j. 
Antanėlio vedamas orkes
tras. ,. :

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatą -

JUOZAS R.jOAILIDS
Veda visokiu provas. Daro ri« 

sus legalius dc^umentun.

817 E St. (kampas Brėadfray) 
South Boston, Mom.

Telefonas: Soąhoeton 2732 
eNamų; Taljiot 2474

S. WORCESTER LAIMI
Apie 10 :30 vai. įvyko at

stovų -ir apylinkiečių žygiai 
vimas — bendras maršas.. > 
Skaitlingiausiai atsto vau j a- 
ma pasilinksminime buvo 
So. A^drcester vyčiij kuopa, 
kuriai ii* pripažinta 
dovana — graži taurė, ku
rią kuopos pirmininkui V. 
Vieraičiui įteikė pats tau
rės aukotojas . Ed. 0. Car^ 
roll. . / * .

■ r *

So. Worcester rim t a i s 
priešininkais buvo Nor- 
\vood or Lawi’ence.

Kaip ir buvo tikėtasi, pa
silinksminimas praėjo di
džiausiu pasisekimu. At
vyko jaunimas iš visų Bos
tono apylinkių. Net iš 
Manchester, N. H. Už tokį 
didelį pasisekimą daug kre
dito tenka pasilhilvsminimo 
komisijos vadui vyčiui Juo
zui Kaspęrui, kurs parodė 
didelio pasiaukojimo ir įdė
jo nuoširdaus darbo. Jhm. 
prigelbėjo vytę O. Alaševi- 
čiūtė. ..

SEIMU KOMITETO
NARIAMS .

Liet; Vyčių 20-to seimo 
rengimo komiteto likvidaci- 
niš posėdis įvyks šį anti'a- 
dięnį, rugpiučio 23'd., 7:30 
vai. vakare. ‘

Posėdyje bus parengtą a- 
pyskaita apie, praėjusį seį-J 
iną, todėl visi komiteto na
riai kviečiami bitinai ątsi- 
ankyti ir pasirengti prane

šimams apie nuveiktus dar- 
>us. . . j

Gražiai praleidome sei
mą, gražiai ii' užbaikime sa
vo atliktą darbą.- '.

Seimo Reng-imo' K-tas.\

PASIEKĖ SAVO TIKSIĄ

jog prieš prezidento rinki- Berkman dalrir yi'a Rūt
enis į Bostoną atvyks ką).- Įlan’d džiovininkų, ligonine- 
bėti prezidentas^Hooyer. Jo je. Kai tik gydytojai pri- 
atvylumo laukiama, vėlai pažins, jog jos šveįkąt.a tin- 
rugsėjo mėnesį ar spalių karna kelionei, ji bus depoi’- 
pradžioje. ’ ■ . 1 tuoia; ,

5 ’ i DbiūOktatai ’ irgi f įkiši,. |j|r*n*rr| DTIt II ATI 
jog jttkarididatas gnb. ,’Roo-1 Mitu IU StLi Į ItJI RI r 
’šęvrib- atvyks į Bostoną iv 
posakys/priėŠTmkiminę kuk 
hą. '/.?‘i

i

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
ADVOKATAI
Bdwar H* Coplen - . • 
Albert Ącįelson 
BotijamiJ Che.škyy

■ OĘfSoJ
. Jow įj, Įtoittana* .

18 Temont
810 Ki

Telefoną^: Capital 9880 .
O i i s o ! vi. 1 a ndo » . ’ M.

9 vai; iki 5 vai. •

VEDĖJAS

(t, Boston, Masti, 
įbaū Building

Rugpiučio. 17 d. miesto 
ligoninėje pasimirė Kastan
cija AukŠtikalnienė, 57 mes
tų amžiaus, gyvenusi 67 G 
'St, Sm Bostone, Velione 
sirgo apie 6 menesius šir
dies liga. Iškilmingai pa
laidota rugpiučio 20 d. iš 

[Šv. Petro bažnyčiosį Kak 
varijos naujas kapines. ‘

Į • < ’

Velione giliame nuliūdį-
• me paliko vyrą Kazimierą, 
sūnų Jurgį ir dukteris Elz
bietą ir Leokadiją. 'Amerika

• je išgyveno apie 30 metų.. 
Ilgokai gyrimo’ Lam-encė. 
Kilusi iš Vabalninko para-

Įpijos. ,/ .
. . Laidotuvėse patam a v o 

■ D/(A. Zaletskas.

,. Federacijom. 3 • skyriaus 
iždininkas p. S. Kavolis ŠioJ 
mis dienomis gavo Fed. se- 
^etoriaus p, K. Krušinsko 
pranešimą, jog- šio skyriaus 
suptieji pinigai pasiekė sa
vo tikslą: $83.50 nusiųsti 
• katalikų Universitetui Lie-.' 
navoje, $40.50 Vilniaus 
našlaičiams ir 14 dolerių — 
draugijų' duoklės į Centrą. '

Federacijos sekretorius 
Vilniaus našlaičių ir Katą- 
ikų Universiteto vardu pa
reiškę 3-jam skyriui širdin
gą padėką.

Nors akiai dingęs, vis gi 
atminčiai brangus. •

AGENTAI

INSURANCE
Apdrausk namus, rakandus 

automobilius pas •
. j. S.MESLIS

I

S . - .. . ......................................... .  K ,

1342 Broadway, So. Boston;
Tęl. S. B. 1798 ar* 2613 / j

ATVAŽIUOS HOOVER?
Ma^sachiisetts valsti j o s 

respublikonų vadai tikisi,

Tel. 8o. Boston 0628 
LIETUVIS DANTISTAS

f 1JAKTARAI

OR. M. V. GASPER
[ (K^sPAĮeAVioIua * • 

Naujoje Vietoje,
525 E. Eroadway, S. Boston.

Oįito Talaniot:
I Nuo ’9 Iki 12 ryto ir nuo140 Ik!

5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl*
| aaa uždarytas aubatos vakarais Ir 
] Dodėldlenials, taipgi ssredoinls nu» .
I 12-toSdįent uždaryto.

Taipgi miiriiu ir X^raįf ~

Lietuvis Dantistas ' .

DR. S. A.GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Brcadvvay, So. Boston
TeL So. iBoMon 2SOO

Ofisas atdftzaB nuo 10 Ik! 12 v*! 
ryto, nuo 1:80 Ik! 5:30 po pletlr 
nuo 6 Iki 9 -vakare. Šventą dieni 

pagal auitarlmt

IR ŠUNIES KALeJIMAS 
'nepagerino
Teisėjas Gdod 2 savaites 

atgal nuteisė tfilo Rizzo šu- 
rnį bandymo laikui,, kad šuo 
neužputdinėtų ir nėkandžio- 
tų žmonių. , '' '

Bet šuo neiškentė, ir su- j 
lauže teisino įsakymą — jis 
užpuolė ir įkando Gaetano 
BoModica,,43 metų.\

Šuųies savininkas aišlci- 
na, jog jo šuo įkando, gim 
damas jį nuo praeivių erzi
nimų.

Teismui teks vėl išspręs
ti kokią batismę šuniui pa
skirti. Šunies šeimininkas r 
sakosi griežtai kovosiąs, kad 
jo šuniui netektų kalėji
mas visam amžiui ar net 
mirties bausmė* . .

DUODAMI TEISMUI
r ■ i . . *■ •

. /Bostono miesto pašalpos 
į skyrius apskundė , teismui 
[kelis: piliečius/ėmusius .mie
sto pašalpą. .1 .

Miesto valdininkai suži
nojo, jog keletas ašmenų 
ėmė pašalpą, turėdami ban
kuose po kelis ir net po ke- 
lioliką šimtų dolerių..

I r į
i VYČIAI NUGALĖJO 

WORCESTERIEČIUS

FEŪERAL NATIONAL 
BANKAS IŠMOKĖS 10 

PROCENTŲ
Yra tiktai žinių, jog už

daryto’ F-ederal . National ,.«Vį s^^***’ ** ' / v '' 41
banko depozitoriams šiomis 
dienomis, bus išmokėta 10 
procentų įdėtų pinigų.. Pi
nigai busią išmokėta tuo
jau, kaip tik bus' parengti 
ir .W,asbingtone užtvirtinti 
čekiai. ...

Išmokėjimą vykdyti įsa
kė' komptroleris John W. 
Pole, per.kurio įstaigą visi 
čėkiai pereis.

10 procentų išmokėjimas 
sudarys $2,300,Q00, kurie 
bus išdalinti tarp 30,0(10 de- 
pozįtorių. (

I Praėjusį sekmadienį, rūg- 
piūčio 21 d., 3 vai. po pietų 
Colurabus parke įvyko run
gtynes tarp Vyčių 17 kuo-, 
pos ir Worcester ’Šv. KazL 
miero parapijos choro ty
mų. •’

Žaidimo pasižiūrėti susi- 
' rinko didžiulė minia žmo
nių. Žaidimas buvo labai 
gyvas.

Pradžioje s^uthbostonie- 
čiams nesisekė —» atrodė, 
jog. jie. visai pralaimės. Žai
dimo viduryje tymo vadas 
E. Batestii'ii padrąsino sa
vo žaidikus drąsiau ir ener
gingiau žaisti.

Į Žaidimasbaigėsi soujKi- 
■ bostoniečių užtarnautu lai
mėjimu '■— 15:4., Nors;ir 
buvo . gaila pralaunė,jusiu

Į svečią, bet vis tik tek< 
džiaugtis vyčių gražiu, man
dagiu žaidimu.

Žaidime ypatingai pasi
žymėjo studentas . A. Bal- 
trišiūnas (nepraleido • nė 
vieno smūgio ■— vis patai- 

. kė)., Al Bušmanas/$t. Na
vickas, B. Preskinis, A. Kli
mas ir kiti.

GAMBRJG£MASS.
’ sutiko kleboną ’
Praėjusį sekmadienį, rug*‘ 

piūČio 21 d., Oainbrjdge pa
rapijiečiai surengi/ sutiktu
vių vakarienę savo klebonui 
kun. P; Jtiškaičiui, sugrįžu
siam iš kelionės po Europą.

Salė bitvo prisirinkus pil
nutėlė Cambridgiečių, ku
riems pagelbėti savo klebo
ną sutikti, atvyko lęun. K* 
Urbonavičius, kun. P. Vit- 
mauskis, kun. p, Šfrąkails- ” 
kas, kuiL P. Juras, kun. K. .**' 
Jenkus. Vakarienėje daly-«*/ 
vavo kun. Juškąitį pavada- / 
vęs kun. B. Vitkus,’M/1. / ! 
U, ir kum FP Norbutas. - *-

» ■. . . ’ u;

Klebonas kun. P. tTuškai- 
lis salėję buvo pasitiktas 
susirinkusiųjų ovacijomis ir , 
choro daina “Lai gyvuoja, . t 
sveikas..” . • ''; /

Užkandus, buvo vykdoma 
mųzikale programa, kuriai. 
vadovavo p. M. Karbaus
kas, Jr. / /

Kalbas- pasakė minėtieji ,. 
kunigai. Paąkūtinis kalbė- ,, 
jo kun. P. Juškaitis, išreik
šdamas padėką parapie-" 
čiaras už pareikštą meilę ir - 
papasakodamas įspūdžius iŠ .* 
kelionės. «(Plačiau apie tai<. 
bus kitame numeryje). j ?

Vakarienė baigta choro/ : 
dainomis, Tautos himnu ir. . 
malda. . '■■■'

Vakaro vedėju buvo p. J.
Potembėrgas. :

■ s

Brn.

SEIMAS

IŠSISKIRSTĖ
Rugpiūčio 19 d. S. Bosto

ne vėl 'tylriaų. Keliolika at
stovų. užėj oi“ Darbininko 1’ 
štabą — seimo rengimo ko
miteto centrą * pask'u t i n į,, 
kartą atsisvėildnti* Atsi
sveikinta, pareiškiant ’ vil
ties .. pasimatyti. 1933 metų 
seime — Chicagoje, •

lSeimo rengimo. .komiteto 
nariai rugpiučio 20 d* pasi
juto didelės naštos netekę,’ 
bet ir pasitenkinę nuveik
tais darbais. Komitetas 
repgūsi svarbiam įvykiui iš
tisus 5 menesius ir štai jis 
išvydo savo nelengvo darbo 
vaisius. ' - . /. ‘

Pilnųjų Blaivininkų S? 
A. 22-ras Seimas bus rugsė- ' 
jo. 11 dieną, Šv. Kazimiero * 
parapijos salėje, "VTorcesteĄ/ 
Mass: ' ' ■

Prašoma visij Biaįvinin-^ 
kų kuopų tinkamai prisi
rengti ir atstovauti škaitlin- 
gai. \

Seimo tvarka bus paskel
bta vėliaus.

Kun. J. J. Bakenas, ..
' pirnųninlms,

V. J. BluvackaSj 
raštininkas.APIPLĖŠĖ PAŠTO 

ĮSTAIGOJE .
Rugpiučio 19 d. apie 3 

vai po pietų du banditai 
j užpuolė naujųjų pašto rū-j 
■. mų elektros konfraktorių 

E, Freėman, apmušė jį-ir 
pagrobė iš jo 1200 dolerių, 
kurie buvo sudėti į 28 vo- 

i kus (konventus) ir paskir
styti darbininkų algoms.

t Plėšikams pavyko* pabėg
tų nors ir buvo dienos lai
kas, Kontraktoriųs gerokai 
sužeistas ir patalpintas Ii-1 
goniileje. ' ‘ , 1

i I ^KĮMAlįįj BUS DEPOR-

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofisb valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30—6 Ir nuo 6:30—9 vakare. 

•Seredomis nuo 9—42 vai. dieni). 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai vakare. 
Nedėltomis-nuo 9 iki 12 vaL diena 

(pagal sutartį)

y^/oūl/i/. --

NAUJA LIETUVIŠKA
Į BR0ADWAY BEAUTY SHOP

Atliekahie vįsokiusUgrožės darbus, 
kaip tai: kerptim ir garbi n u o J a m 
plaukus. •

Kaina už perniariept $4.00 'arba 2 
už $7.00. Ituaut Finger arba Marcei 
wave duodamo shainpoo klyka!,, per 
visi} menesį nuo Liepos 29 iki Rug- 
plučib 29 Klienos.

Naudokitės Sįa proga.
254 W. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASk
•Tel; 0779AV '

Jeigu aš turėčiau dvyliką į 
sūnų, norėčiau, 'kad jie bū-1 
tų ištikimi tėvynei.

Visi kiti buvo mano tur
to draugai, bet ne mano. .

// Orvidii^

Tel. l’orter 3789

dXw^AiL J"E5M'’'
Uetori*Gydytoji.|NT0RAy

fwa^nzwihaS,

1 . T^Monffio^

INSURANCE
Mes apdraudžiame viskį ir nuo

C, ų, WEISUL AGENTŪRA,
866 West Broadway, 

SOUTH BOSTON, MASS. :
Tel. South Botiton 0620

Oflfo Valandos: 1—4 Ir T—i 
278 Harvard Street, 

ktimp.Ipman arti Central Šq, 
L. ti {?(- (įambridge, ĮMtyj*/

/
rl*Hf

J SPECIALISTAS 
taįaigįp N. Y. univ^raltr mędtka- 
lilką- kolegijoj buvęs gydytoju Ft 
Hamllton Ligoninėj, N. X; chirur
gas Į Out-Patlent Btaff Lovvellio IV 
gontas*. * Daktaras Miesto Dlspen- 
sary ; sujungtas’ X>rle St.- John’s 
Llgnnlįi^; MetlikslIŠkas Ogiaralnljo* 
iojtis dėl Metropolitan Life inri; 
Lowell*XMOA. Gym.’, JL O. Fore* 
terš of America* Valandos :. Antr,, 
Ketv., Šetitad, 10 Iki 12 ryte, 3^6, 
T—8 vak.,. Sekmadieny 10 iki 12,

■ “ • jPfltarb.itai ayl’flC 
r BST ^remobt St. Boston, -

TIIOTA
i* | i ’i 15 D*' •' ■

• ’• t___ =______.__■ ..♦■■ .

/ lĮoinuniste ‘ Editk Beik* 
nųrn, f dalyvavusi 1931’ in* 
Laiyrcnce. audiuycių dai’bL 
ninkų streike, bus 'depor
tuota į Lenkiją.^ Jūs acĮvot, 
kutui pralaimėjo paskutinį 
gpiinro žygį ir nebegalėjo 
paduoti skundą . aukščiau-’ 
.riajam teismui* • '

I JUOZAS M, OILIS Į
i i . Į
šparduodu** jvniriausios rūšies| 
lauksimus; ir sidabrinius^daik-j. 
| tū$. Taipgirir Putuiskų/ . |

|w 366 W, Broadway. | 
L S0. BOSTON, MASS. I

GRARURIAI
.Office;' Telephohs Unlvemity 1957 

Res. Tel. University 1957

ADAM OWIRKA& SUN
Undertaker & Embalmer 

LIETUVIS GRABO1UUS IR 
BALSAMOOTOJAS

- Pagrobus atlieku gero! ik. pigiai. 
Kalnu vienoda visur. Vieta atdara ‘ 

diomt Ir. naktį- .
883 Oambridge Street 

BASI OABreMDGS MASS.
10 Intirvale .St, Montello, Mase. 

Tel. Bropkfeon 6188 .,

Par.siduodu.^ 4 Dunhani Purk, ar
ti Šv. Petro Lietuvių Bažnyčios, 
Pifth SI., Boston, 3 šeimynų 
hjunas.v .4 -kambarius' ir tai- 
lotas. ” Naujai išpojrioriuota ir it 

I maliavųtn ‘ viduje. Kaina $1800, 
-Dėl informayijn* •matykito. Mi\ 
Julium,. 896 WestBroadway, 8. 

l.Boetoii,. . '; - ■ j •

PATARNAVIMAS DIMN4. 
IRNAKTl

D, A. ZALETSKAS
GR1BORIUSIR ' 

BALSAMUOTOUS "
877 ir 448 Cambridge Strert 

Cmbridge, Mus. . č 
Tdėphone tinimui iy 883VW.

ti
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IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
BŪRYS INTELIGENTŲ

5 DidžiajĮanT New Yorkui 
teko vaidinti gana svarbi 
rolė Amerįkos lietuvių nau-.

į jokyno istorijoje. .Čia bu
vo įsikūrę. keletas- pirmųjų 

, lietuviškųjų laikrasčią —
1901 m. a. a. kun. Varnagi-

. rio įsteigtoji ‘‘Žvaigždė, *r 
dar ir šiandien, nors pakei
stoj formoj, išeina. •

* D. , New Yorkas yra da
vęs labai gražų būrį Ameri- 
kos^dįetuviams darbuotojų: 
kun. N, /Pakalnis, kun. A.

a Milukas, Leonardas Ši
mutis, S. . Subatienė, K. 
Krušifiskas, J. Mačiulis, J* 
Tumasonis,' J. Tamošaitis, 
P. Montvila ir visą eilę ki
tų? kurie yra vadovavę ar- 

' ba dar tebevadovauja visai 
eilei Amerikos lietuvių or
ganizacijų. Inteligentų D.

'' -1S. YT irgi nemažai yra su-
; teikęs; kaip ana kun. J. še

štokas, New Yorko klebo-
‘ nas, kun. S. Remeika, Ka

ralienės Angelų parapijos 
klebonas Brooklyne, kun.

. J..- Simonaitis Elizabetho
1 ■ * ® ll

klebonas, kun--K. Paulpnis, 
Apreiškimo P. Šv. parapi
jos klebonas; adv. Matulevi-

i čiūs, kuris sėkmingai dar- 
j buojasi Newark, N. J., adv.

Briedis, advokatauja Bro- 
oklyne, labai plačiai žino
mas vaikii ligų specialistas

; Dd. J. Paulįpnis, Brookly
ne, Dr. Žukauskas prakti
kuoja. Brooklyne, 'Dr. Mise
vičius, Dr. Valakas ir visa 
eilė kitų arba augę ar bent 
gj^enę Didžiajam N. Yor-

i / Iš visų inteŪgentų dau
giausia laimėjo katalikai, 
Tėvas. B. Paulukas, Tė
vas Žvirblis, l'ėvas Jankus, 
Dominikonai, kurie išvyka

. Šią vasarą Lietuvon^ kad 
tenai, atgaivintų rusu išar
dytą. Tėvų Dominikonų vie
nuolyną. |z

Kun. J. Alėksiūnas, kūn.
, P. Lekešis, kurie sėkmingai 
jau keletas metų darbuo
jas. Na, o. kun. J. Balkū-

. jįias, nors Lietuvoje. augęs, 
bet . "Brooldyno deocezijoj

. baigęs mokslus, irgi D. N. 
Y. priklauso.

7 Šiemet daugiau negu ka- 
r da D. N. Y. yra davęs inte-

* ligeutų, ir tai visi čia augę 
jaunuoliai: kun, J. Lencė- t 
idčius, kun. J. Kartąvičius,

. kun. J. Laurinaitis, kun. P.
* Janiais, Dominikonas, kun.

?- x P* Škruodenis; Marijonas, 
: o universitetus lankančių 
dar visas būrys, ..kurie kaip

1 ’ j aunuoliai dar n e s u s p ė- 
jo daug kuo pasižymėti,t bet 

. kai-kurie jau visgi plačiai
darbuojasi, kaip štai Co- 
lumbia Universiteto . stiv 
’dentas A. Mažeika Vyčių 

i. tarpe, studentas Just. -Siru- 
į . tis kumštininkas? studentas 

■ . Mikolainis jaunimo tarpę, 
į gi jaunesniųjų ir suskaity- 
į ■ ii negalima —: jų Čia yra 
4 ’ -šimtaL
I < . • Čia gimusių merga i e i ų

ELIZABETH, N ■ J.
Rugpjūčio 9 d., Šv, Petro 

ir Povilo mokyklos alum, 
nai turėjo savo susirinkimų 
kuriame dalyvavo gražus 
, . . f , j ‘ •tfv.fl l 'U ■
būrelis jaunimo.

Mūsų dvasios vadas kun, T . : » J ’ ■ :, | ■
Kinta atidarė susirinkimą 
su malda. Raštininkaą. ne
galė jo atvykti į susirinki
mą ir ‘pirmininkas- S. Gaš
lautas pasiūlė, kad tam lai
kui būtų išrinktas raštinin
kas. įnešimas buvo priim
tas ir D. Peskus buvo iš-
rinktas.

Buvo nutartą k e lėtas 
svarbių dalykų. Ypatingai

• ULLy Cz- 11LLL<-U. (..lYvivL l.\..LL-dXUv/ 
susirinkime būtų nauja vai- 

’dyba išrinkta.
• Po susirinkimo buvo pri-
1 l Į SKclHĮLlS UZKcillClZlžtl 
už ką širdingiausiai dėko
jame J. Patockiūtei ir A. 
Poškui.

J. Gricizis.

BROOKLYN, N ■ Y.
LAIMINGA .NELAIMĖ

'Šiomis dienomis Juozas 
Klimas iškrito iš savo buto 
4 aukšto per langą į’gatvę. 
Susižeidė, bet neužsimušė. 
Stebuklas.

Buvę taip: Jis žiūrėjęs 
per langą, užsnūdęs ir nė 
nepajutęs kaip išpuolė per 
lahgą į kiemą. Laime dar, 
kad neužkrito ant geležinės
•tvorelės.
- Klimas nupuolęs aut sto
vėjusio ilgo suolo susitren
kė ir susižeidė' ranką.

Bet Klimas dar galėjo pa
sikelti ir užlipti laiptais į 
savo butą.

Juozas Klimas nugabem 
tas į ligoninę.

SUSIRINKIMAS

7'

£ -f ‘U?. fp'.ipjn ■ t; Jiu7' ii 7 f-/. . ’

Z,V Rėmėjų r •;

■f

> i I
Tclephonę : STAČG 2-0706 VALANDOS:

nu Dl ARAC F VCAIP!IIQ W2 iš ryto. 2-3 vak. UIii DLAUAu Kl iLllUlUu Svcntudieaiaia auaitąrvt
D A-N TLSTAS 7® «RAND STREET 

V-—JBAV (kampan Union Avė.) 7

Namų Telefonas; Mlchlgaų, 2—4278 B RO O KLY N, N. Y<

VAJUS
baigiasi

Rugsėjo 15, 1932
Paduokite savo vardą ir pa
varde ir mokestį L. D. S. na
riams— organizatoriams dar 
prieš tą dieną, kad galėtumė
te dalyvauti kontestiniame 
dovanų laimėjime.

Rėmėjo mokestis 10c.

! |ip ?reles. :sU stotimi j elektros 

šviesos- stulpais < ir kitais T 
taisymai^ ūži $23940.i .
»• Yorktown Įr Tompico ge
ležinkelių kompanija- nebe
gali užsimokėti •mokesčių, 
tad taip pigiai ir parduoda
ma.

KUN. COX NOMINUOTAS 
KANDIDATU Į PRE

ZIDENTUS
. --7-.... . - Į.

ST. LOUIS. —i Rugp. 17 
d. prasidėjo dviejų politinių 
grupių bedarbių ir ^lais
vės” seimas.

Pačioje pradžioje seimas 
'skilo ir abi grupi seimųoja 
atskirai. .

Kun. Cox vadovauja be
darbiams. Bedarbių Seime 
yra apie 500 atstovų, ir jie 
kandidatu į Jung. Valstijų 
prezidentus vienbalsiai no
minavo kun.. Cq5i.' \

APSIVEDĖ PREZIDENTO 
LINCOLN SARGYBINIS

Tolephoaė: STAGG 2—9106

DR. A. PETRIKĄ'
LIETUVIS DENTISTAB 

221 k 4th 8t, Brooklyn, IT. T.
■Z-S^indulių DįąoiKMM 

Gano AneiteHka
VALANDOS: 

Nup 0. vai. ryte Iki 8 vai. vakare. 
Penktadienini* ir tMv^htadien!*to

■ tik ansltaruk 
«====as=asi F

Tei Greenpoint 9—2320

JOSEPH BĄRSZVA
GR A B O R I U S

BAĮaSAMUOTOJAS
231 R&DF0RD AVENUE

BROOKLYN, N. Y.

B KLAŠČIAUS

) CUNTON PARKAS
J piknlknms, baliams, koncertams, 
| Šokiams Ir visokiems pasilinksmini- 
| maras smagiausia vieta Brook- 
Į lyne-Maspethe, Jau laikas užslsa- 
| kytl salę žiemos sezonui. ,
I kamp, Maspeth ir Bėtts Avė.
Į JONAS KLASČIUS, Sav, Į 
j Maspeth, N, Y. . 7; |

L. D. S. New Yorko ir 
New Jersey apskrities kuo
pų valdybų susirinkimas į- 
vyks Sekmadienį, Rugsėjo- 
September 11 dieną, 12:30 
vai. dieną, Šv. Trejybės pa
rapijos sveį., 207 Adams 
Adams St., 4lewark, N. J.

Visi minimo apskrities 
kuopų valdybų nariai yra 
prašomi .būtinai atsilankyti 
miniman susirin k i m a n, 
ypač kviečiami Apskrities 
Valdybos nariai. Yra da
liai svarbių reikalų- Yra dar 
apskrities iždas ir kilį da
lykai turi būti aptariami..

Visų prašoma , pribūti lai
ku — nesiveluoti. \ *

V. Ifcciibaras^ . . 1

Apskr. iždininkas, 

daug yra baigusių mokyto
jų kolegiją (Teaehers Trai- 
ning School) — Rugyte-Žu- 
kauskiėnė, .Žailskytė, Kru- 
šinskaitėj Sakalauskaitė; 
Bogužytę ir daug kitų, ku
rių vardų netėko sužinoti 

Turint taip gražų būr 
lietuvių inteligentų, nęįsta- 
bų, kad visi į Kew Yorką 
žiuri, ką newyorkiėčiai pa- 

. sakys. J. I Hoover. ;

Į VAIRIOS ŽINIOS. Į» džgęležinkeų
LANKĖSI KARDINOLAS

VERDIER
SMITU VARDAS RINKT 

MII BALOTE '
CAMBRLDGE, III. — 

Šios .apylinkės iždininkas 
pranešė, jog jis parduoda 
j 5 myliu ilgumo geležinke-

WORCESTER. — Rug- 
piūčio 9 d. čia lankėsi Pa
ryžiaus arkivyskupas kardi
nolas Verdier.

Į Worcpster kardinolas 
atvyko iš Kanados, kur jis 
apžiūrėjo^ jo vadovaujamos 
Sulpician vienuolijos įstai
gas.

. Rugpiūčio 10 d. kardino
lui pagerbti. buvo surengta 
iškilminga vakarienę,

CANNUNAfAKUOJA ■ 
. HOOVER’Į
.GENEVlj-

NEW YORK. — Rugpiū
čio 21 d. paaiškėjo, jog yra 
judėjimas, kurs veda agita
ciją, kad buvusio guberna
toriaus Alfred E. Smith 
vardas būtų įrašomas lap
kričio mėnesį prezidento 
rinkimuose.

Šis judėjimas turi rimto 
pagrindo Nebraską, Minne
sota ir kitose Valstijose, kur 
dėmokratai nepatenki n t i 
lloosevelt kandidatūra.

* ■ ■ * > ■

Jei Smith nebus oficialus 
kandidatas, tai piliečiu bai

non, kuris. 192&^m. rinld- 
mais pasirodemdžiausiu bi- 
gotii ir pagelbėjo Hoover’į 
išrinkti, smerkia Hoover’į 
dėl jo kalbos proliibicijos 
klausimu. Can n o n y r a 
griežtas prohibicijos * šali
ninkas, ir jis. greičiausią 
nerems nei Roosevėlt nei

balšife/ tąiMianoma, jog to

lu agitacija, vedama^tiksliai, 
kad Ą. E. Smith būtų pri
tversiąs. atvirai remti Rėo- 
sevelt kmididatūrą.

A. E. Sirjitli iki Šiolei nė

ra pareiškęs -' savo atviros 
-paramos demokratu kąiMli- 
datui. •: . . \

m
1

. Tas, kas, būdamas jaunas,, netu
rėjo aukštą idealų, iŠ'tikrų jų nėra 
buvęs jaunas.—Prof. St Šalkaūa- 
kii* ' ' .7 . 7' • :•••

gi marmprinė stovylėlė yra Len
kijos paskirta dovana lakūnui, 
kurs' laimes skridimą i aukštį 
Clėvelande, lakūnų lenktynėse.

YVAREHAM. -r- Ameri
kos buvusio prezidento Ab- 
rAharii Lincoln buvęs sargy
binis James B. Johnson, 93 
metu, vedė, savo namų šen 
mininkę'. ’ . ■ t

Johhson yra karo vetera
nas; kai prez. Lincoln bu
vo nušautas, jis stovėjo 
prie jo grabo iki pat palai
dojimo.

VARGONININKU SEIMAS
Amerikos Lietuvių R. K. 

Vargonininkii Sąj u n g o s 
Seimas šiemet įvyks pirma
dieny j, rugpiūčio 29 d., 259 
North Eifth St.„ Brooklyn, 
N. Y. v . •

Seimas prasidės iškilmin
gomis šv. mišiomis 10 vai. 
ryte, Apreiškimo Švenčiau
sios Panęlės bažnyčioj. Se
sijos .prasidės tuoj po pa
maldų tos pačios parapijos 
mokyklos svetainėje..

Nuoširdžiai kviečiu visus 
musų muzikus-vargonimn- 
kus skaitlingai šiame Seinie 
dalyvauti, kad bendrai ap
tarus savo profesijos reika
lus/ o ypatingai; bažnytinės 
bei .pasaulinės mūztkbs klau 
Simą mūsų išeivijoje.

• Ąlek^andrG^ Aleksis, 
1 . Varg.' S. Centro pirm.

; z............
Tei. Newtown 9—4464

ANT. J.VALANT1EJUS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
ApdtTtifla Visose Sakose 

\ Notary Public
5441 — 72-nd Street, 

Arti Granvl Št
MA SPĖTU, L. L, N. Y.

Tei. Stagg 2—5048 • No tory Public

M. P, RAILAS- INC.
BlfiLlAUSKAS 

Graborius ir BalsamnotojM
660 Grąnd St, Brooklyn/N.Y.

— t n   ■ ■......... ■ ■■
Tei. Stagg 2—0783 Notary Public

JDSEPH LEVANDA 
« (Levandauakiu) 

GRABORIUS 
107 Union Avė., Brooklyn, M.Y.

Telephole Stagg 24409 
NOTMtY PUBLIC

ALEKS.IRADZEVIČIUS
G R A B ORIUS

402 Metropolitan Avė.
BROOKF— “

Priešais Apri
Ba « .

Parsamdau Aitomobilius Ves
tuvėms, Krik

Jtiems ]

LYN, N. Y. 
išldmo parapijos 
inyeią

itynoms ir viso- 
►okyliams

SKLEIS įrE štfESĄ * 

 

Perskaitę “Darbininką” ifenu- 

 

meskite, bet dulkite kitiems pa

 

simatyti. \okiu Į būdų snpažin- 

 

dišite kitus su “iparbininku” ir 

 

I>. D. S; ir atremkit© mūsų idė

 

jos priešų propagandą.

MOT. LAUKUS. Fot-.^ra

214 Aue, Rrook'vn
Iri. Evergiteii O—1614
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