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KAINAS CENTAI

Stribling Nuplovė Koją
. MACON, GA. Kumšti- 

. ninkas W. L. Stribling spa
lių 1 d. smilčiai sužeistas, 
kai. jo motoreiklas susidūrę 
su automobiliu. Stribling 
važiavo motoreiklĮu i ligoni
nę aplankyti naujagimio 
.kūdikio ir žmonos. Automo
bilių vairavo šerifas Hicks.

Ligoninėje tuojau .. buvo 
nuplauta Striblingūii kairė 
koja, kuri buvo sutriuškin-

13ŽM0GVAGLŲPRIPA-
ŽINTI KALTAIS

Rugsėjo 30 d., paskutinė 
rugsėjo mėnesio diena, buvo 
labai . nemaloni žmo g va
giams, kurių 13 atrasti kal

■. tais. . . r •
Oklahoma mieste prisie

kusieji teisėjai pripažino 
kaltais .7 žmogvagius, ap
kaltintus pagrobime milijo
nieriaus Charles- Urehel.

EdvrardsVille, III., prisiė- 
kaltais 6 asmenis,, aptaltin- 

j klišieji teisėjai pripažino 
tiis pagrobime turtingo ban
kininko Augusi Luer.

Tarp atrastųjų, kaltais y- 
ra pietvakarinių valstybių 

L. B Jtes iv THarvey feailėy;
Visiems pasmerktiesiems, 

žmogvagianis bus paskirtas 
kalėjimas iki gyvos galvos.

Abejose bylose daug pasi
darbavo federalės valdžios 
agentai, kurie žmogvagius 
sugaudė ir apkaltinimo me
džiagą prirengė.

JAPONIJOJ DIDINAMA 
KARIUOMENĖS IŠLAIDOS

TOKIO, — Japonijos ka
riuomenes vadovai pareika
lavo, kad į sekančių metų 
valstybės išlaidas būtu į- 

. Įraukta’ 171,740,00 dolerių 
kariuomenės reikalams.

Kariuomenės . vadai pa
reiškė, jog Japonija negali 
ramiai žiūrėti- į Rusijos 
nuolatinį stiprinįmąsi toli
muose rytuose, kur Šiuo lai
ku Sovietai turi išstatę 10 
divizijų kariuomenes, 300 

:■ tanku ir kelis šimtus orlai
viu. •

KRAUTUVIŲ KODEKSAS 
PARENGTAS 

WASIIINGTON.— NRA 
_ administratorius. gen. John- 
Son gavo parengtą krautu
vių kodeksą, kurs nustato, 
prekių, kainas ir abelnai 
tvarko prekybą visoje Ame
rikoje.
. Kai Johnson patvirtins, 
kodeksas bus nusiųstas pre
zidentui RoošeyeĮt, kurs pa
sirašysi ąs. kodeksą, apie spa
lių 16 d.

• . Krautuvių'arba smulkios 
... prekybos kodeksas palies. 

' labai daug darbininkų, dir
bančių krautuvėse.

ta. Ji nupiauta žemiau ke
lio, tačiau gydytojai sako, 
jog reikės dar ’ piaut'i aukš
čiau kelib.

IV. L. Stribling yra tur
tintas asniuo —. tim. savo 
kelis orlaivius, kelioTiką au- 
tomobilĮų. Motorcildą pir
kęs vien dėlto, jog jam la
bai patikdavęs greitas va
žiavimas ir pėrptitimas oro- 
per jo drabužius.

VELNIOSALA SULAUKS 
670 SVEČIŲ

P21RYŽHTS. — I>jaė> 
sios savaitės gale Prancūzi
jos vyriausybė išsiuntė lai
vą su 670 asmenų į Velnio 
Salą-, esančią Pietinės Ame
rikos pakraščiuose.

Šie keleiviai išvyko ne 
savo noru. Jie visi yra nu
teisti. žmogžudžiai, plėšikai 
ir kitokios rūšies prasikal
tėliai. Visi jie ‘ pasmerkti 
visą gyvenimą būti ištrem
tais iŠ savo tėvynės, kurios 

.ribose jie nenorėjo vesti pa
dorų gyvenimą.

„T Velnio Salą prancūzai 
siunčia prasikaltėlius dide- 
lemis grupėmis - beveik kas 
uyejt metai.* i^.-salos pabėg
ti* nęra jokios "vilties. Pa- 
smerktie'ji. turi ten sunkiai 
dirbti ir būti kalėjime, Atr 
leisti iš kalėjimo, jie vis 
dėlto neleidžiami į visišką 
laisvę — jie turį gyventi iš
trėmime.

. Tarp siunčiamųjų’ 670 
kalinių yra tūlas 26 metų 
jaunuolis Davin, kilęs iš ge
ros šeimynos, nuteistas iki 
gyvos galvos būti Velnio 
Saloje už nužudymą vieno 
amerikiečio apiplėšimo tik
slų. .

ROOSEVELT LEGIONO 
SUSIVAŽIAVIME

CHICAGą. — Spalių 2 d, 
į Amerikos Legiono metinį 
susivažiavimą atvyko Pre
zidentas Roosevelt ir pasa
kė kalbą.

. Prezidentas Roosevelt at
vyko specialiu traukiniu iš 
New York, kur jis praleido 
kelių dienų atostogas.

Iš Chicagos į New York 
Roosevelt grįžta Spalių 3 d., 
kad suskubtų dalyvauti ka
talikų labdarybės veikėjų 
didžiuliame susivažiavime.

RUSAIIŠKILO BALIONU 
AUKŠČIAUSIAI

. MASKVA. — Sovietų 
Rusijos armijos balionas 
“Stratostate” imgsėjo.30 d. 
pakilo į aukštį, pasiekda
mas 19,000 metrų (beveik 
12 mylių). aukštumą.

Iki šiolei aukštumon pa
kilimo rekordą turėjo Šyėi- 
eafiotis prof. Piccard, kurs 
pernai buvo pakilęs savo 
balionu į aukštį beveik 11

KUNIGŲ PROVINCIJAI
N. A. Kunigu, Vienybės susi

rinkimas įvyks spąliu 3 4,2 vai, 
jo pietų Šv. Pranciškaus Parapi
jos Klebonijoje, Lawrence, Mass.

Kun, A, Bružas, sekret.

RAGINA DARBININKUS 
BOTI ATSARGIAIS

WASHiNGTON. — Ame
rikos darbo federacijos pre- 
ridentas Green išleido viešą 
■jareiškimą, kuriame jis 
šviečia visus darbininkiis 
šiais laikais būti atsargiais 
su streikais. Jis . pataria 
darbininkams gerai apgal
voti prieš pradedant strei- 
<ą, kad kartais streikas lie- 
mtų surengtas prieš pačių 
darbininkų reikalus.

Šiuo laiku vykstą Darbo 
Federacijos susivažiavimas. 
Federacijos vadovybės pra
nešimas rodo, jog Šiuo laiku 
federacijai priklauso keturi 
milijonai narių, o federaci
jos vadovybės dabartinis 
tikslas yra išplėsti ją iki 10 
milijonų narių.

Federacijos oficialiame 
pranešime išreiškiamas pri
tarimas NRA vykdymui, 
tačiau reikalaujama trum
pesniu darbo valandoj ir, ge
resnio’ atlyginimo’ darbinin
kams. *

RUSIJA NEPRISIDEDA 
PRIE KVIEČIŲ SU

TARTIES
LONDONAS. — Pasauli

nės ekonominės konferenci
jos. išrinktoji speciale ko
misiją bando sudaryti su
tartį .tarp valstybių dau
giausiai auginančių kviečių. 
Derybų dalyviais buvo A- 
merika, Sovietų Rusija, Ar
gentina, Braziliją, Vokieti
ja, Italija, Prancūzija ir ki
tos.

Derybose norėta nustaty
ti kiekvienai valstybei kvie
čių prieaugliaus ribas, ta
čiau Sovietų Rusija griežtai 
atsisakė pritarti pasiūlytam 
projektui. . Dabar norima 
sudaryti sutartį be Rusijos. • ■ ^ly tyrinėjimą. Iš jo laukia-

Įsigykite Gražią ir Naudingą Knygelę

NOVENA
Prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio

SU

Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą 
PARAŠE

Tėvas Hugolinus Storff, 0. F. M 
Verta K.

Kaina 15 centų
Kiekvienas apmąstymas yra sumaniai isskirstytas į 

tris punktus. Pirmas punktas nurodo kaip V. Jėzus da-
— i i i •_ . • Vi . ■ . j -..VI i t 2.1 J. _
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Reikalauja 30 Valandų Savaitės
VOKIEČIAI TURĖJO VI
SUOTINIO PASNINKO

BERLYNAS. — Spalių 1 
d. visoje Vokietijoje buvo 
savotiško pasninko diena. 
Visi Vokietijos gyventojai 
tą dieną buvo kviečiami val
gyti tik vienų kartą, o su- 
taupytušpiųlgus nuo pas-' 
ninko paskirtį į valdžios pa
šalpos foūdą, kurs organi
zuojamas sekančiai žiemai, 
kadangi numatomas didėlis 
bedarbių skaičius; .

Pasninkauti tūrėjo ne tik 
vokiečiai, bet. ir svetimša
liai. Viešbučiuose buvo duo
ta valgyti tik vieną kartą, o 
mokestis išreikalautas už 
visą dieną.

Visoje Vokietijoje su
rengti didėli paradai, su 
muzika, prakalbomis ir tt.

KUBOS RIAUŠĖSE 
UŽMUŠTU

HAVANĄ. — Kubos sos
tinės Hava^# gatvėse riau
šininkai komunistai susidū
rė su kareivi,ais. ir riaušėse 
keturi asmenys užmušti, a- 
pie 30 sužeisti. Iš sužeistųjų 
6 asmenys neturi vilties iš7 
likti gyvais.

Amerikietis fotografas 
Joe Gibson, 46 metų, pa- 

..šautas;į koją; jis ėmė pa
veikslus lauke riaušių. • *■■■

Komunistai buvo surengę 
demonstraciją .1929 metais 
nužudytam radinaliam stu
dentui Mella pagerbti. Stu
dentas Mella nužudytas 
Meksikoje. Jo kūno pelenai 
dabar atgabenti į Kubą.

NUBAUDĖ KALĖJIMU 
VISAM GYVENIMUI
LAWRENCE. — Aukš

tesnysis teismas nuteisė Ed- 
ward A. Cullen,. 23 metų, 
kalėjimam iki gyvos galvos 
už nužudymą policininko,^__

KOMUNISTAS PRISIPA
ŽINO PABĖGIS PARLA

MENTO RŪMUS
LEIPZIG. — Vokietijos 

aukščiausiame teisme komu
nistas Marinus Van Der 
Lublc prisipažino padegęs 
Vokietijos parlamento du
rnus. •
_ Lūbbe ^aiškinosi, jog pa
degimo mintis jam staiga 
kilusi, jam einant pro par
lamento rūmus.

Drauge su Lubbe yra tei
siami keturi bulgarai komu
nistai, kurie kaltinami tame 
pat padegime.

FEDERALĖS PAŠALPOS 
NAUJA KORPORACIJA
NEW YORK, — Savo 

namuose spaudos atstovams 
Prezidentas Roosevelt pra
nešė, jog yra suorganizuota 
nauja federalės. pašalpos 
korporacija, kuriai paskir
ta 330 milijonų dolerių. 
Korporaci j o s pirmininku 
paskirtas federalės pašal- 
pds administratorius Hąrry 
L. Hopkins.

Ši naujoji korporacija 
šelps pašalpos reikalingus 
bedarbius, kuriems supirks 
drabužius, maistą ir kurą. 
Maisto produktai būsią per
kami tiesiog iš ūkininkų.

ATVHO MARCONI
NEW YORK. ^-Bevielio 

telegrafo. išradėjas, žymusis 
mokslini n k a s Guglielmo 
Mareoni praėjusią savaitę 
atvyko į Ameriką iš Itali
jos. Tai pirmas jo atsilan
kymas ‘Amerikoje nuo 1927 
metų.

Iš No v York Mareoni 
tuojau išvyko į Chicagą, 
kur jam pagerbti pasauli
nėje parodoje spalių 2 d. 
surengta vadinama Mareoni 
diena..

Šiuo laiku Mareoni yra 
įsigilinęs į oro trumpų ban-

ma naujo reikšmingo išra
dimo. . r * ■.

AUKSO SLĖPĖJĮJSKAI-
ČIUS MAŽĖJA

WASHINGTON. — Ge- 
nėralis prokuroras Cum- 
mings nesenai išreiškė dide
lį pasitenkinimą pradėtąja 
kova prieš aukso slėpejus. 
Praėjusią savaitę. į valsty-. 
bes iždą atidavė auksa 168 
asmenys, grąžinę aukso už 
74,108 dol. <

Valdžios žiniomis, šiuo 
laiku dar yra 116 aukso stū
kso. už $1,393,074. Geruoju 
iiegrąėinantięms aukso bus 
iškeltos bylos pagal Prezi
dento Roosevelt išleistą įsa-

WASIIINGTON. —Dar
bo Federacijos metinio su
sivažiavimo išvakarėse, jos 
prezidentas Williarh Green 
padare kelis pareiškimus,, 
kuriais nurodė, jog gerbū
viui grąžinti, reikalinga šios 
sąlygos: visuose NBA ko
deksuose įrašyti ir vykdyti 
30 valandų darbo savaitę, 
pašalinti politikierius iš 
darbo unijų ir daugiau fe* 
derales valdžios rūpinimosi 
darbininkų algų didinimu 
ir darbo valandų skaičiaus 
mažinimu.

Metalinių ir namų staty
mo dirbtuvių darbininkų 
unijų atstovai pranešė, jog 
Chicago ir abelnai Illinois 
valstybėje, Now Jersey ir 
New York valstybėse įvai
rūs politikieriai braunasi į 
darbo imi jas, pagrobdami 
kontrolę į savo rankas ir 
įvairiai pasipelnydami.

Federacijos vadas Green 
pažymėjo, jog nuo šių metų 
kovo mėnesio gavo darbą 
beveik 3,000,000 bedarbių, 
tačiau šiuo laiku Ameriko-

Anglijos Bedarbiai 
PasPopiežių

LIETUVOJE 212 ADVOKATŲ

Pagal naująjį Lietuvos 
teismų sutvarkymo įstaty
mą, Lietuvoje daugiau ne
bėra vadinamų prisiekusių 
advokatų ir jų padėjėjų. Y- 
ra tiktai advokatai ir priva- 
tiški bylose gynėjai. Teisin
gumo mlnisteris pjatvirtino 
iš viso 212 advokatų : 100 
lietuvių, 88 žydus, 15 rusų, 
5 lenkus ir 3 vokiečius. 102 
advokatai gyvena Kauno; 
kiti 110 gyvena kituose įvai
riuose miestuose ir mieste
liuose.

PASAULINĖJ PARODOJ 
IŠLEISTA $27,000,000
CHICAGO. — Pasaulinės 

parodos lankytojai nuo ati
darymo pradžios iki šiolei 
pasaulinės parodos ribose 
išleido daugiau kaip 27 mi
lijonus dolerių.

Iki. rugsėjo 28 d. už įžan
gos tikietus * gauta $6,467,- 
987, b viduje valgyklos ir 
įvairūs paviljonai turėjo 
pajamų už $19,992,668.

Apskaičiuojama, jog kiek
vienas parodą aplankiusia 
praleido po $1.15.

ANGLIJOS-SUOMIJOS 
SUTARTIS

HELSINKIAL —Angli
jos ir Suomijos vyriausybių 
atstovai pasirašė prekybos 
Sutartį', kuriai sudaryti de
rybos tęsėsi nuo gegužės

je eta priskaitoma ll,0Q0p“ 
000 bedarbių. Jei esantieji 
bedarbiai greiti! laiku ne
bus daugumoje aprūpinti 
darbu, tai ateinančioji įe
ina darbo žmonėms bus ta 
bai Skaudi, dar blogesne, 
negu pernykštėj

KATALIKŲ SUVAŽIAVIME 
KALBĖS ROOSEVELT
NEW YORK. — Spalių 

1 d. Čia prasidėjo katalikų 
labdarybės metine konfe
rencija. Metropolitan Ope-» 
rą Housc patalpose vakare 
įvyko didžiulis susirinki
mas, kuriame kalbėjo Apaš- 
tališkasai Delegatas arki v. 
Cicognani ir buvęs guber
natorius Al f red Ė. Smith.-

Konferencija tęsis 3 die-» 
nas. Trečiadienį, spalių 4 d., 
vakare į konferencijos daly
vius kalbės Prezidentas 
Roosevelt ir Kardinolas 
Hayes. Jų kalbos bus per
duotos per radio.

LONDONAS. — Iš Lon-; 
doiio į Romą išvyko katali* 
kų laikraščio “The Univer^ 
se” suorganizuota 400 be
darbių ekskursiją, su kuria 
drauge išvyko 20 kunigų, 3 
gydytojai ir kiti pagelbinili- 
kai. Tai didžiausia Angli
jos katalikų maldininkų 
ekskursija šiais Šventaisiais 
Metais, . - V

Kelionei įvykdyti minėtas 
katalikų laikraštis sukėlė 
34,000 dolerių fondą, iš ku
rio apmokėjo visas kelionės 
išlaidas katalikams bedar
biams.

Šią ypatinga ekskursiją 
Popiežius labai maloniai 
priėmė.

ANGLIAKASIŲ STREIKAS 
NEBAIGIA

WASHINGTON. —NRA 
administratoriaus generolo 
Johnson ir ahgįiakasių uni
jos pirmininko Deivis pasi
tarimas nedavė teigiamų 
vaisių ir tuo būdu Pėnnsyl- 
vanijos minkštosios anglies 
kasyklų darbininkų streikas 
neužbaigtas.

Nors miglių kasyklų ko
deksas pasirašytas, tačiau 
kasyklų savininkai atsisako 
pripažinti darbininkų uni- 
ias- • .. • ■’

:• Šiuo Laiku Pennsylvani- 
joj streikuoja apie 1.00,000 
darbiuinki}. Dirbančių le
syklų yra mažai ir jos visos 
apstatytos gausingais pikta 
tų būriais. -r-
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DIETINES ŽINIOS'
&UGAI MINĖKIME 

VILNIAUS DIENĄ
NEPAPR1STA BYLA

SVEIKINIMAI Iš KALb 
FORNIJOS

Spaliu 9 d. sukanką 13 
lėtų kaip ' plėšrusis lenkas 

užgrobė Lietuvos sostinę 
Vilnių. Ši liūdna sukaktis 

^kasmet viso pasaulio lietu- 
yrą minima... Tą.proga 

rengiama atitinkamos pami
nėjimo programos, protesto 
Busirįnkimai ir tt. Tuo 

E liūdnu momentu visų lietu
vių. širdyse vienodai plaka 

“Į'kraujas. Visi lietuviai pasi- 
M' ryžta sujungtomis jėgomis 
ft. eiti išganingu keliu į. ViL 
fc-jaiaūs atvadavimą.
Į Bostoniečiai Vilniaus iiž- 
J grobimo I3-kos metų sukak-1 
k tį iškilmingai ir pati’iotin- 
į. gąi minės ši sekmadienį,. 
L7 spalių 8 d. 2 vai. po pietų 
t MuniOipal Building salėje.
F Minėjimas įvyks liūdnojo 
| įvykio sukakties išvakarėse 
P’ su įvairia ir įdomia.progra* 
į . ma. Minėjimo rengėjai—K.

. -.f Kederacijos 3 skyrius —pa- 
I’ kvietė parapijos chorą išpil- 
K- dytį muzikalę programą ir 
! parūpino kalbėtojus.

., Kalbėtojais bus kini. K. 
Urbonavičius,: adv. J. Cu-1 
nys, kun. Pr. Virmaųskis, 
Rr.’, J. Landžius, Pr. E. Ga
linis ir kiti.

Rengėjai turi vilties, jog 
šio svarbaus parengimo kal- 

į r bėtoįų skaičiuje bus ir Te- 
!< vi} • Mari j onų Provinci j olas 

■_ kun. J. Jakaitis, M. I. Gį 
kurs spalių 8 d. lankysis 

U- Cambridge.
•F Įžanga visiems uždyką. 
f Visi lietuviai, kurie jaucia- 
L sį esą lietuviais, visi senieji j 
f', ir jaunieji, prašomi gausin- 
f gai atsilankyti ir parodyti 
L pasauliui, jog LIETUVIAI 
£. BE VILNIAUS NENU

RIMS, jog padarytas netei
singumas’ turi būti, atitaisy
tas. ; '■ ■■

Visii lietuvių mintyse bei 
darbuose tebūnie vieningas 
pasiryžimas tikėti ir dirbti 
yihiiaus išvadavimui.

O vis (įeito Vilnius bus.

*

r.

ŽIŪRĖJO ŽAIDIMO

i.. r

Prieš 3 metus Oną Bob- 
riytė, 17 metų amžiaus, susi
laukė sūnaus, kurio-tėvu ji 
laike tūlą žydą įtarty Sal- 
to\vay. Salloivay nenorėjo 
kūdikio išlaikyt. Tada Bob- 
nyte iškėlė bylą teisme ir 
teismas, nusprendė, kad Sal- 
loway turi mokėti .po 5 do
lerius į savaitę vaikui ištai
kytu
. Kaltinamasis sprendimu 

nebuvo patenkintas . ir jis 
pelkele bylą į aukštesnį tei
smą. Jo advokatas norėjo į- 

’ rodyt i;, jog Boznytes vaiko 
tėvas ne Salknvąy, bet koks

Julius Jeskelevičius, Law- 
rencietis, vienus iš Šo. Bos
tono lietuvių vasąriiiės mo
kyklos mokytojų, nuvažiavo 
Šiomis dienomis . ailtomobi-. 
liu į Kaliforniją. Rūgs. 29 
d. jis iŠ Nevada City, Cali- 
foriiia, atsiuntė sveikmiinus. 
vienam iš vasarinės mokyk
los štabo. :

— ij-TT.-K ~~ ~ i~į .1

nakęite adresus* ir peprane-t 
se ipolicijaL

Šuto laiku policija beveik 
kiekvienų naktį įsiveržia į 
naktinius klubus ir daro 
kratas, ieškodama likerio, ir 
kitokių nęlegališkii dalykų, '

NAUJI PAŠTO RŪMAI

BUVO VESTUVĖSE

no, jog jam už tūlą prasi- 
i kaitimą, atliekant bausmę 
Deer Island kalėjime vienas 
kinietis: prisipažinęs esąs 
Bobnytėš kūdikio, tėvu. Ta- Į 
*iau to kiniečio niekur ne
sulesta ir gydytojų tyrinė
jimai parodė, jog vaikas ne
sąs. geltonosios rasės kilmes, 

I nors turįs kai kurių mongb- 
liškumo žymių.

Suffolk apylinkės aukš- 
| lesnysis teismas rugsėjo 29 
Į d. galutinai nutarė, jog 
I Bubny t ės sūnus yrą balto
sios rases ii- jo tėvu pripa
žintas Harry Salloway, tur
tingo Peabody pirklio sū
nus.

Spalių 1 d. Brocktmie į- 
• vyko L. B- Š. 2-ros kuopos 
pirmininko L. Kumpos su 
B. Zogalyte jungtuvės. Mo
terystės Sakramentą sutek 
kč L. D. S. centro pirminin
kas kun. J. Švagždys, o pa
broliu buvo L. D. S. centro 
iždininkas D, J. A verku.

Vestuvių puota Įvyko Ro
muvos parke. Puotoje da
lyvavo South Bostono So- 
daliečių pirmininkė
solistė A. Grabijoliūtė.

Viešųjų darbų ądminist- 
ratoruiš . put vi rtino planą 
pastatyti Bostone naujus- 
pašto rūmus; kuriuose būtu 
įvairių pašto siuntinių tvar
kymo centras.

Naujieji rūmai bus stato
mi prie South Station, 
Dorchester Avė. Jiems pa
statyti paskirta 3,700,000 
dolerių. Statybos darbas 
būsiąs greit pradėtas.

BRATĖNA1TĖ KALBĖJO

choro

UŽDARĖ 3 NAKTINIUS 
KLUBUS

Policijos’ viršininko King 
nurodymu uždaryti trys 

1 naktiniai . klubai, kuriems 
atimti leidimai, kadangi jie

DAKTARAI

. Praėjusi sekmadieni., spa
lių 1 d., Bostcrn Uuiversity 
vokiškas klubas surengė 
pikniką, kuriame dalyvavo 
imiveršitetf) naujiėj i stu- 
dentai.-

Pikniko kalbėtoja, buvo 
N. Bratėnaitė. ką tik stigrĮ- 
žusi iš Lietuvos ir . Vokieti
jos. P’rieš dvejis metus N. 
Bratėnaitė ga-vb stipendiją 
studijuoti. Vokietijoje,) iš 
kur ji Šiemėt,įsigalėjus 
Hitlerio valdžiai, nuvyko Į 
Lietuvą ir ten kelis mėne
sius pragyveni u f ■

įdomuspaveikslas
Spalių 9 d-,. sekanti pir

madienį, 7 vai.. vak. bažny
tinėje svetainėje rodomas 
j udomas . paveikslas “26 Ja
ponijos Kankiniai.”

- Pavėlinsiąs nepaprastai į- 
domus, jaudinantis, turiniu- Į 
gas. 4 vai. po pietų rodomas 
vaikams-. Jiems įžanga 10c., 
o suaugusiems — 25e.

i TeL So. Boston 0828
Į LIETUVIS DANTISTAS 

lt M, u. m®, 
(KASPĄKAV1OIUS 
Naujoje Vietoje, } 

525 E. Broadway, S. Boston.
Ofisą Valandos:

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:80 iki 
K ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždaryta* subatos vakarai* Ir . 
n«lSldienIal8, taipgi seredonil* nuo 

| 12-tęe dienų uždarytas.
| Taipgi VMimti ir X-rąy t

MOKSLEIVIAI PRADĖJO 
VEIKIMĄ

" -Lietuvis Dantistas

DR. S. t. GAIVARISK1
Į (GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9. L vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų.

v J0110.. Kuiito moksleivių 
kuopa užbaigė atostoginį Į 
laikotarpį ir pradėjo naujų I

I mokslo metų veikimą. |
Šiems metams kuopai va- | 

dovaufi išrinkta tokio sąsta- I 
to valdyba: B. Pranskūnai- 
tū — pirin., V. Janulevičius 
^-vice-pirm.j J. Narinkevi-

I čiūtė — rast., M. Siukevi- | 
či.ūtė— iždininke, V. Mar- 
■•inauskas— finansų rast. . 
.ir Alb. Kleponis — tvark- 
| darys.

Spalių 31 d. kuopa rengia

f Praėjusi sekmadienį kun. 
| K. Urbonavičius ir kun. Pr. Į
| Virmaųskis buvo nuvažiavę
/ į Romuvos parką, Broekton,
Į . kur .įvyko futbolo žaidimas 

tarp Broekton lietuvių šv. 
Roko parapijos ir kitatau
čių tymų. .
\ Žaidimą laimėjo lietuvių
tymas, nesenai kun, J. Įmsilinkšminimą.
landžiu suorganizuotas. Žai- Į . . ' •
dinio pasižiūrėti buvo susi-1 ęilėjyir ITARTIK I HTC 
rinkusi tūkstantinė minia. Į. ŽŲtiiit. ĮĮRllIUu LUIL

TEBIJOS RENGIME■ ■ > Profesionalai, biznieriai, pramonių 
tad, kurie skelbiasi “Darbininke,” tik 
ral verti skaitytojų paramos.
■•Visi Karšinkit6s “Darbininke."

- 4= ADVOKATAI

! t.r -į-

ĮSU-

ŠLIUBAS
■. . -- i,-.-

? ■ -< y-
Spalių ,į cl?;. tuoj po 

mai, ėmę šliubą Stanislovas.
Navickas, gyv.' 9 Raviu st., 
Dorchester, Mass. su Bro- 
nislava Lingaįte, gjw. 1 Al- 
ther st., Rosbury, Mass.

. Liudytojais užsirašė Sta
nislovas Lingis; ir Ida Mi
kalauskaitė.

LANKĖSI NOSBOŪDE

pririekęr Advokatu

JUOZAS B. GAILIUS
Vhd* 'riiokiaa provu. Daro fi- 

n» legalius dokam antua.
117 B St. (kampu Broadway) Į 

South Bogton, Maai.
5?olofoųM; Šou Boston 3783

Namų;Talbot $474 ‘

Tel. So. Boston 2660 

Lietuvis Dantistas

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

(pagal sutartį)

Tek Portėr 3789

JOHN REPSHIS, M. Dj
(REPilsI

Lietuvis Gydytoju
į- Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 į
i 278 Harvard Street, 
ikamp. Inman arti Central Šq,

Oąinbsidge, Mum.

Parapijos choro vadas 
muz. M. Karbauskas drau
ge .su žmoiia ii’ sūnumi spa
lių 1 d. buvo nuvykę į Npiv 
wood pamatyti Šv. Jurgio 
parapijos choro surengto 
vakaro.. Norvodiečiai cho
ristai suvaidino operetę 
“Nastutę” ir išpildė kon
certinę programą..

ZINTĖLIS - PROFESIO
NALAS ŽAIBĖJAS

Policija rugsėjo 29 d. va
karė apsilankė į neva- krau- 

Jtuvę 269 W. Broadivay,. So. 
iį. Boston, kur padarė kratą.. 
L Kratos laike rasta apie 
t| pQOO loferijos. tikietų, 6 te- • 

lefoųo aparatai, dvi skai- 
riuojanioš mašinos. Suimti 
šie ašmenys: ■ J oseph N ore, 
Joiin Mastoii, Praiicis Crinv ’ 
ley, Josopli CernĮo, Robertu 

Į Leaiy ir Tliomas Kelly ' 
I I visi iš. South Bostono. *

NE VIENINTELIS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
sne^ialybeje

ImLc. šlrUleS-, Plaučių 
Kepenų, Pilvo, Inkstų. Slo
gos, Putrūkinio, Beuma- 

K.tizmo ir visoldas'Kraujo, 
Jfervij, Odos> ir Kronlškųš 

.^abiejų lyčių ligtis.
Patarimas veltui 

Pasiturimas tikrai apsaugoš'nuo 
tielaliuių, ISIaiilą ir kančių. ’ 

Dr.Gniij,32az“£. 
Faląndoa: Antradieni*!*, ketrlrta- 
dieniai* Ir iažtadianląl* 10—12 ry
te, 2^ 5, t—8 vakar*; HkMatUa* 
nial* 10—12 tiktai.

D, A. ZALETSKO
GRABORYSTESĮSTAIGA-FUNERAL HOME

564E.Broadway, South Boston, Mass.
. • Tel. So. Boston 0815.

Dabar galėsime' dar geriau lietuviams patarnauti, nes mūsą 
Įstaiga turi visus patogumus. y • - .

Naujausios mados kambariai. šermenims Dykai, Patarnavi
mas dieną, ir naktį. ■■ ■ .
: Pilims pasirinkimas metalo ir kieto medžio grabą. Mūsą- 

\ kainos: Metalinis’ grabas. (Steel Casket)- ir visi sėmenys (be-
. kapą—$300 ir aukščiau. Kieto medžio grabas ir visi. Serme-' 
nys—4H5 ir aukščiam Drabužiu apdengtas grabas (Clotli

.. Covered.) ir visi šermenys — $75.00 ir. aukščiau.
D. A, ZALETSKAS F. E. ZikLĖTShIĖNĖ

.... • •■•.'"T-j ■■

ras smarkiai grieš. Geriau
siai, gražiausiai pašokę, kon- 
testinį valsą gaus piuikią 
taurę.
Daugiausiai baliaus ii-, 

kietų pardavęs asmuo, gaus 
labai gražią brangią dovaną. 
Kuriam tėkš?

Seimininkes ' jau seniai 
kopūstus verda, dešras kem
ša, vištas peša ir tt. Tai bus 
tįkrai Įįii’mos rūšies 'bailius..

Nuoširdžiai visi _ iš visur 
užprašomi ateiti. Pelnas . 
skiriamas parapijos ųioky- 
klail. . Hengčjftk

■*

CAMBRIDGE, MASS.
KALINIU PIAUTYMĖS

Buvęs iloly Ci'uss kolegL 
-jos žymus futbolininkas Ig- 

' nas Zintėlis Šiomis dietio- 
! mis Įstojo į Bostono profe
sionalų futbolininkų tymą 
Redskins. Spalių 1 d. Red- 
skins turėjo žaidimą Clūca- 
cagoje. Pirmasis žaidimas 
jiems nepavyko, jie pral.ai- 

-inejo 7:0. .
Ig. Zintėlis atraše laišką 

savo tėvui Ąnt. Žinteltui,. 
gyv. Dorchester, ’ džiaugda
masis kelione. Jis aplankė 
pasaulinė parodą ir i Basto- 

i uą .grįžta spalių- 8 d. ■ 
j . SKLEISKITĘ ŠVIĖS4 

Į Perskaitę “Darbniinkii” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems-pa- 

| skaityti. Tokiu budu supažin- 
disite kitus su “Darbininku” ir
L. . D. . S. ir atremsita' mūsą idė
jos priešą propagandą,

ŠLĮUBAI.
Spalių 1 d. sušliubuoti J.1 

Lukošiūnas su M. Kundro- 
tavičiūtę. Moterystės Sak
ramentą suteikė klcb. kitU- 
Pi’. Juškaitis.

MIRĖ.
Spalių 1 d. . mirė Pran- 1 

ciška Diinitrieiię (Pore vi- J 
šiene), gyv; Buri i ng t <> n, 
Mass. Jos iškilniingos laido
tuvės spalių 4 d, 9 vai. ryte 
iš parapijos bažnyčios.

Veliones’ kūnas pašarvo
tas jos dųktgrs namuose, 72 
Elm st. Dideliame nuliūdi
mi* liko trys sūnūs (And
rius, Vincas ir Jonas), duk
tė Prancišką ir 5 vedusios 
dukterys —. pp. Valaitiene 
(Provideiice), Plekoviėnč 
(kun. J. Plevoko brolio 
žmona), Jankaitienė, • jasu- 
tienė ir Lorėnfienė.

VILNIAUS DIENA.
Spalių 8 d., sekiiia<Ueiiį, 

7. vai. vak. parapijos mo
kyklos salėje rengiamas Vii-

GREITAM PARDAVIMUI
FARMA 27 Aitrą.žemės,- nau

jas 6 .kambarių namas su. maudy
ne, elektros šviesomis, šiltu . ir 
šaltu vandeniu ir ‘telefonu, dide
lė bąr.nėį. garadžius, ir .vištiiiin- 
kaj, gera žemė ir labai paranki 
'vieta, tik 11 mylios į centrą mie
stuko; 25 mylios nuo Bostono. 
$4500. Lengvomis išlygomis.

PUIKUS VASARNAMIS, arba 
ir apskritiems metams “country 
hotne,” tik 17 mylią nuo Bosto- 
to, prie viešojo kelio, 5 kAiąbarią 
namas su visais įrengimais ir 
pianu, didele su skiepu daržinė, 
2 'akrai žemės, 100 vaisihią me
džią sodnas. Tik $2000.

50 AKRŲ FARMA, 8 kamba- 
rįą namas, barnė ir vištininkai, 
prie gero kelio,. 20 mylią nuo 
Bostono, žemė dirbama, daug ge
ro miško, Šaltinis ir upė; dvi 
karvės, arklys, ir 1000 tpaukščią. 
Tik $5000 —- $1000 įmokėti, liku
sieji lengvomis 'išlygomis.

Platesnes informacijas suteiks 
J. BALUSZAITIS 

Boston Rcalty Trust 
317 E Street, prie Broadway

- TcL, So. Boston 2732. ’. S.3

GBABORIAI
t JUSEPH W. CASPER

(KASPARAS)
G R A B O R I U S 

494 E. Broądway, 
South Boston, Mass. .

Tel., So. Boston 1437 J
. Res, 158 W. 7th St.

. Tel. So. Boston 1437 M. 
Patarnavimas dieną ir naktį.

Apie .mūsą pigą iv gražu patarnavimą, 
klauskite tą, kuriem^ jnvs patarnavome. 
JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNUS 

Graboriai ir Balsamiiotojai
380 Broadway, So, Boston, Mass.

TeL So, Boston 0304-W

niaus gedulo dienos minėji
mas su įvairia programa. 
Svarbiausiuoju kalbėtoju 
bus kun. J. Jakaitis, M.I.C.

. : BALIUS,
Columbus I)i(‘noje. spalių

12 d. Blks Ballroom salėje
įvyks’ Odelis meltnis parą- motelio kalčtjTmo mž užpuo- ■’ 
pi jos balius. G eras orkest- Urną ir mėginimą, apiplėšti.

• Chąrlestovvh kalėjime ka- 
liiiys Stanley Clayton, 33 
m,, nuteistas už plėšikavimą 

y25 metams kalėjimo, peiliu 
subado kalini Ernest W. 
Wing, 23 mėtų, nuteistą 8

Plaukiojanti Belgų Paroda Klaipėdoje
Rugsėjo mėų. 14d. i Klai-f

u BAUDŽIA Už KELIUS.

. .Plungė. — Valsčiaus vir
šaitis liepos men. pabaigoj 
uždėjo daugeliui ūkininkų 

. pabaudas už k(d i ų. 11 esutat- 
symą. .Suprantama, kad 
svarbu yra turėti gerus ke
lius ir kad atsiranda vienas 
kitas apsileidėlis, kuris yra 
vertas bausmės, bet didelio 
ūkininkų skaičiaus /baudi
mas po kelias dešimtis litų 
yra jau nenormalus ir ne
pateisinamas dalykas, l’a- 
prastai, baudžiama Įspėjus 
h* ^s: '4ik/ii(;sutVarkiut ke-t 
lio, o ne skubos būdu ,ir ne 
pėr patį darbymetį tikri
nant kelią. Be to, kai. ku-- 
riems kaimams buvo pa- 
ski rta šiemet nauja žvyr
duobe, į kurią vasaros pra
džių j dėl blogo kelio nebuvo. 
galima įvažiuoti.

pėdos. ik)stą įplaukė. belgų 
keliaujančios parodos lai
vas “Leopoklville” 14,000 : 
tonų talpumo. Uoste įplau
kianti laivą pasitiko daugy
be žmonių. Atlikus formalu
mus, po oficialių apžiūrėji
mų 10 vai. paroda buvo , ati
daryta publikai.

Mintis surengti laive ke- 
..iaujaiičią parodą yra visai 
nauja. Ši. paroda yra pirmo
ji tos rūšies. Laivas jau yra 
aplankęs 'Pabaltijos šiauri
nius kraštus, ir. iš Rygos at- 
jlaukė į Klaipėdą. Aut lai
vo savo gaminius yra išsta- 
čiusios virš 75 firmos. La-, 
bai platūs yra tekstiles (au
dinių), geležies ir visokią 
mašiiių industrijos pramo
nės skyriai. Šalia neapdirb
to ir pusiau apdirbto gele
žies ir plieno, yra Įvairių 
motorų, geležies ir medžb 
apdirbimo mašinų’, vandens 
„privedimo ir centraliuio ap
šildymo Įrengimų,, perėjimo 
aparatų ir tt. Automobilių 
skyriuje kelios dešimtys 
liuksusinių ir sunkių pre
kinių autohiobilių; kai ku
rie su naftos motorais.

Parodos laivu drauge ke
liauja ne tiktai tų firmų l t
atstovai, kurios turi^avo 
išdirbinius išstąčiusios, bet 
ir daug tokių firmų saAinin- 
kų arba atstovų, kurios ne
turi ant laivo savo skyrių. 
Visai parodai vadovauja p. 
Dc Muyter, prezident as b<.ui- 
drovčs tarybos, kuri šią 
plaukiojančią parodą suor
ganizavo. ' .

Parodos laivas ketina dari 
ių )lai įky 1 i (Idynės (lei ikų) |

tus,. ir. rugsėjo mūn. 21 d. 
grįžti į Antverpeną, Belgi- 
joj. Iš didžiosios Lietuvos 
atvyko specialus traukinys 
su parodos lankytojais, dau
gumoje pramonininkais ir 
pirkliais.

Pirmiausia aludariui, vė
liau gydytojui, o pasku 
graliui..:

^.1

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

I JUOZAS M, mus |
Ė i
Į LAIKRODININKAS | 

i Parduodu įvairiausios rūšies | 
5. auksinius ir sidabrinius daįk-1 
|tus. Taipgi ir pataisau. . |

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

s

AGENTAI

| INSURANCE |
| Apdruusk namus, rakandu*
I automobilius pas
I J. S. MESLIS
Į 455 W. Broadway, So, Boston

Tel. So. Boston *3612

K. SIDABRAS
Vužiuojuntiems į ir iš Lietuvos par,li

pinu pasportus Ir parduodu
Laivakortės.

Apdraudžių baksus, namus, rakandus 
ir t. t. .

342 IV. Btoadvay,. S. Boston. M:u*v 
Telefonas Soiitli Boston' 1798

AGENTŪRA
Parduodame-I.aivakories į ir 
iš Lietuvos ant patogiausią k 
greičiausią laivu. Sutvarkome 
reikalingus dokumentus..
PERKAM LIETUVOS BONUS 

Už CASH 
INSURANCE

Apdraudžiame, Namus, Rakan
dus, Automobilius ir t. t-.
BR0ADWAY TRAVEL 

BŪREAŪ
. K. J. VIESVLA. Sav,

366 . W. Broadvvay, 
So; Boston, Mass. .

Tek Snutli Boston 0620



■ • v .

.Antradienis, Spalių 3 d., 1933. .

SPALIŲ DEVINTAI DIENAI
Lietuviai, varykim dąihą^—vieną!
O ne vis naują kas naują dieną! 1

' Varykim darbą ištvermingą; . : • 
Tautai gražiu išganingą...
O mūs rytojus būtinai ..
Šypsot turės kaip veidai
Naktinių žvaigždžių karavano!

Vilnius dar ne mūsų, lietuviai !
. Į Vilnių šiandie tegul kreipias mūs veidai! 

Tepasako Vilniui, jog įienušiniinę mes, j • ; 
Kad lytoj mes žengsim, kovosim už Sostines 
Laisvę,, teises, lietuves brolius...
Kad tai ir būtų per kapus! ' 
Kam kraujas5 brangus, ženk!

. \ Priešu galę žemėn trenk! • 1
Pasiryžę visuomet lietuviai, 
Tegul kięipias šiandien jūs veidai 
T Šalį Užburtą, į Vilnių mūš’ 
Ir toju Miesto brolius lietuvius!

' . Plytaitis.

LIETUVIO NUGALĖJIMAS

Sargas, stovėdamas Nari- 
burgo pilies kuore, girdėjo 
tos pilies viršininko Konra
do piktą balsą, barantį rite
rių vadą, Hermaną., Piktas 
Konradas kaltina Hermaną 
už jo nesumaningumą atlik
tame žylgyje. Mat, Konrado 
įsakymti Hermanas sū ka
reiviais gavo įsakymą išva
ryti besišvaistančius Vaiš
vilos, Rūgos pilies valdovo, 
pulkus. Perėję Prūsų ribas, 

• jie pradėjo užpuldinėti kai
mus ir silpnesnes pilaites. 
Taigi, Hermanas,, pildyda
mas viršininko- įsakymus,

• slinko palei miškus su ka
reivių pulku sutikti nekvie
stą svečią —• senį Vaišvilą...

Netoli Vaišvilos pulkų, 
Hermanas ir kariai; labai 
nuvargę po ilgo žygiavimo, 
nutarė pasilsėti. Pastatę pa
lapines visi sugulo. Pačia
me miege, apie vidurnaktį, 
pakilo didelis ‘ riksmas ir 
triukšmas. Išėjęs iš po šėt
ros Hermanas pamatė dide
lę netvarką jo stovykloje. 
Pakrikę kareiviai bėgo į vi
sas, puses kaip avelės. Pas
kui jų, Vaišvilos karvedys 
•Liutovaras su kareiviais,

užpuolęs stovyklą, pradėjo 
kapoti kryžiuočius. Herma
nas, . žinodamas, ,kad jau 
pervėlu gintis, šoko ant ne
toli stovinčio arklio ir pali
kęs, viską pasileido bėgti. 
Jį- sekė ir kiti kareiviai iš
trukę iš po Liutovaro nagų. 
Ir taip pražudęs visą pulką, 
Hermanas sugrįžo nieko ne
pešęs į Nasiburgo pilį su 
kareivių likučiais. ..

Konradas siuto iš piktu
mo. .

.—“Kaip tu, neišmanei^ 
drįsai pastatyti šėtras ilsė
tis, kaip priešas už šėtros 
turėjo. Tu nesi vertas nešio
ti šitą, baltą apsiaustą -su 
kryžiumi ant pečių, silpna
proti. ”

Hermanas tylėjo. Žinojo 
esąs kaltas, todėl stovėjo 
galvą, nuleidęs ir laukė bau
siu ūs. Bet Konrado pyktis 
neužilgo buvo apmalšintas 
ir pagalinus. tarė: “Gerai, 
aš tau šį kartą dovanoju 
bausmę, bet žiūrėk, kad tai 
daugiau nepasikartotų. ”

Hermanas nusilenkė že
mai ir buvo beeinąs, bet 
Konradas sulaikė ir tarė: 
—Hermanai, surink iš apy-

SKAITYKITE
ĮDOMĮAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS,” vienintelis Amerikos, lietuvių katalikų 
dienraštis, išeinąs 2334. S. Oakley Avė., Chicago, 
III. Metams $6.00.

“DARBININKAS,” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų 
Sąjungos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. 
Broadivay, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pus
mečiui $2.00.

“GAUSAS,”. savaitinis .Amerikos L. R. K. Susivienijimo 
? organas, išeinąs 73 E,. South St., Wilkes-Barre, Pa. 
Metams -2.00.

^STUDENTŲ ŽODIS,” A, L. K. Studentų organizaci
jos žurnalas, 366 W. Broadway, Sb. Boston, Mass.' 
Metams $2.00. Į užsienį — $3.00. Atsldro nume- 

•. -no kaina 20c. . .
“LAIVAS,° savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas; 2334 S.

' Oakley: Avė., Chicago, Illinois. Metams $2,00.
“MOTERŲ DIRVA, ” A, L. R. K. Moterų Sąjungos mė

nesinis žurnalas, 2322 W. 24th St., Chicago, III. 
Metams 2.00.

“VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mė
nesį,,4736 S, Wood St.,Chicago;. IU* Metams $2.00.

linkėk visą kareivnją į pa- 
skirtą įdėtą. Šiandien mes Į 
žygiuosime į Rūgą. Aš ne
turėsiu ramybės, kol senis 
Vaišvila sėdės Rįigos pily
je. Taigi, su didele kariuo
mene iižpulsime Rūgą ir pa
versime ją į pelėnus... Šią 
naktį mes trauksime į Rū
gą. Žiūrėk, kad visi karei
viai būtų vietoje pirm sau^ 
lės nusileidimo. — Tai taręs 
Nasiburgo ..viršininkas išė
jo. ■

Vakare Konradas, pa
žvelgęs per langą, pamatė 
didelę jūrą kareivhi pilies 
kieme mirguliuojant pasku
tiniuose saldės spinduliui 
se. . Kareivių susirinko keli 
tūkstančiai. - .

-7-Ha, lytoj rytą gardžią 
puotą aš iškelsiu seniui 
Vaišvilui, ha,, ha, ha... — 
Nusijuokė Konradas ir pra
dėjo rengtis į žygį. .

Kai Konradas išjojo pro 
didžiuosius vartus kariuo
menes priešaky, tai saule 
jau buvo nusileidusi...

Vaišvila sėdi už stalo ir, 
midų traukdamas, gardžiai 
juokiasi. Šį vidurnaktį di
delis grobis atiteko mums iš 
vokiečių. Liutovaras naktį 
netikėtai įsiveržė į vokiečių 
stovyklą ir rado visus be
miegančius. Po kelių minu
lių stovykla buvo nuklota, 
lavonais, retas kuris pabėgo 
iš po aštraus kardo. — Aiš
kino senis susirinkusiems 
svečiams už stalo. ;— Už ši
tokį žygį aš tat ir iškėliau 
jo vardą šioje puotoje.

Tris dienas ir naktis gėrė, 
linksminosi, o ketvirtoje 
die n o j e svečiai pradėjo 
skirstytis namo. .

Anksti rytą Rūgos valdo
vas baisią žinią gavo. Kon
radas su didele kariuomene 
arti prie Rūgos sienų. Ne
spėjo apsupti jis, kaip ug
nis suliepsnojo pilies kuore, 
duodant žinią kitoms pilai
tėms, kad Rūga pavojuje.

Žaibo greitumu į Rūg* 
rinkosi kareiviai. Prisirin
ko apsčiai jų. Ir kaip Kon
radas prisiartino prie pilies 
sienų, Rūga buvo tvarkoje. 
Kareiviai buvo . sustatyti 
prie pilies šienų. Dabojo 
kas atsitiks. Konradas tur-. 
būt nemanė staiga veržtis į 
pilį, nes pradėjo statytis^ 
palapines.

Dar nepabaigė statyti pa
lapinių, kaip. iŠ netoli esan
čios girios išsinėrė didelė 
kariuomenė ir kaip žaibas 
puolė vokiečius stovykloje. 
Senis Vaišvila nustebo neti
kėtai pamatęs D. L. K. Kę
stutį. Vaišvila nesitikėjo to
kios pagalbos ir jis negalė
jo suprasti kaip kunigaikš- 
iis galėjo sužinoti, kad kry
žiuočiai yra užpuolę jo pilį. 
Liepė atidaryti vartus ir 
pulti Lietuvos kunigaikš
čiui į pagalbą.

Po kiek laiko viskas buvo 
pasikeitę,. Vokiečiai pabėgo, 
palikdami pusę kariuome
nės negyvi], jų tarpe ir 
Konradą.

Lietuvių žuvo apie du 
Šimtu. Pašarvojus lavonus, 
Vaišvila iškėlė didelę puotą 
Kęstučiui..

—Visų gerbiamas kuni
gaikšti, kaip galėjote žinoti, 
kad Rūga kryžeivių apsup
ta? Ar kils pranešė’klinir 
raikščiui?

Paklausė senis .Vaišvila,

Sveikata-Brangus Turtasl
Įdomus Vely kiškių Pi

liakalnio Kasinėjimo
Daviniai /

OPERACIJA.

Rašo Dr. M. Štrikolis, gy
dytojas ir chirurgas,

Chicago, III. .
Operacija yra tie gydymo 

nida'i, kurie teikiami inst
rumentais arba chirurgų 
rankomis.

*

Operacijos yi*a mažos ir 
didelės. Mažosios vartoja
mos tokiose vietose;, kaip 
susiuvime prakirstos odos, 
išėmime tonsihį ir adeno'i- 
dų, išpiovime karpų, ir tt 
Didžiosios operacijoj yra 
vartojamos tokiose vietose, 
<aip išpiovime augulių iš 
vidurių, išėmime tulžies pū
slės, išėmime tulžies ir ink
stų akrnenų, išpiovime vė
žio, append'ikso-ir tt.-——

Didžiosios operacijos yra 
tik tenai ir tada reikalin
gos, kur: ir kada visi kiti 
gydymo būdai nepajėgia 
žmogaus gyvastį prailginti 
arba išgelbėti ir vartojamos 
tik tada, kada pati liga yra 
pavojingesnė už sunkiausią 
operaciją.

Baimė operacijų pas žmd- 
gų užsiliko nuo tų laikų, 
kada būdai užmarinimo li
gonio arba vietos, ant ku
rios operacija yra daroma, 
buvo mažai žinomi ir kada 
apsaugojimai nuo apkrėti- 
mo žaizdų buvo svetimi. 
Baimė užsiliko nuo tų lai
kų, kada ligonį reikėjo prie 
stalo prisirišus, jam ver
kiant ir visus skausmus 
jaučiant operaciją daryti ir 
kada po padarymui žaizdos 
dažniausiai apsikrėsdavo, 
nuo ko neretai reikėdavo 
mirti arba kęsti blogus ope- 
racijų rezultatus.

Dabar gi yra. kitą gadynė. 
Šiose dienose yra daug ge
rų ir parinktinų būdų, ku
riais galima visą ligonį ar
ba tą ligonio vietą, ant ku
rios operacija daroma, pil
nai užmarinti \ taip, kad li
gonis bėgyje operacijos jo
kio kentėjimo neturi ir ope
raciją užbaigus jo žaizdos 
be apsikrėtimo sugyja ir 
duoda gerus darbo vaisius. 
Todėl operacijų baimė turė
tų visai prapulti, ypač, ka-

puldamas po kojų Kęstu
čiui. ' '

—Taip, mano sūnau —ta- 
tė Kęstutis. — Žygiuoda
mas iš Trakt], mačiau, kaip 
vokiečiai praūžė, lyg viesu
las teriedami ir naikindami 
namus. Nusprendžiau, bran
gus sūnau, eiti tau į pagal
bą ir štai aš'esu.

Po tų žodžių visi salėje 
esantieji pasveikinę kuni
gaikštį pradėjo puotą. Visi 
linksminosi kas kaip galėjo.

Pačiame puotos karštyje, 
Liūto varas atsistojo ir tarė 
V aišvilui:

—Valdove, už šitą kry- 
žuočių žygį mes turėtumė
me atkeršyti. Surengti žygį 
į Nasiburgą ir sulyginti jo 
sienas su pamatais.

Kęstučio ausis pagavo 
Liutavaro žodžius ir atsa
kydamas už Vaišvilą tarė:

■—Sūnau, neužmiršk, kad 
Lietuvis moka nugalėti, bet 
ne keršyti.

Julius Stankus,

da faktai parodė, kad jos užilgininps chirurgiškų li
gų dėl įvairių, tam tinkamą 
mokslą’ neturinčių šarlata
nų ir dėl visokių žolininkų, 
tada operacijos išgelbės dar 
daugiau žmonių gyvasčių. 
Tada tos kapų vietos, ku
rios šiandien skiriamos jau
nuoliams bus tik pripildy
tos * žilais senučiais,, ųiiru- 
riąis senatvės liga. . . .

Operacijos yra tiek daug 
žmonijai gero padariusios, 
tiek daug gyvybių išgelbe- 
jusios praeity, kad visas 
pasaulis prieš tai . lenkia 
galvas. Ateityje chirurgija 
žada dar didesnių laimė j i- 
mų ligoniams. Kad to pa
niekus, reikia didesnio ko- 
bpėravimo liaudies su me-l 
clikale pr of esi j a, ' didesnio 
abipusio pasitikęjirhb, di-1 
dėsnio Susirūpinimo savo 
sveikata, o ypač neatidelio- 
jimo taip vadinamų mažų 
nesveikumų, kuritfos užvil
kinus neretai prisieina be 
laiko gyvybę paaukoti. - .

j yra ant tiek lengvos, jog 
: mažiausi naujai gimę, kūdi- 
: kiai ir silpniausi serganti 
seneliai, jas atlaiko.

Tas parodo, kad operaci
ja pati per save,, turi mažai 
pavojaus. Jeigu gi retkar
čiais ligonis miršta po ope
racijos, jis nemirštą nuo o- 
peraeijos, bet nuo sunkios 
ligos, kurios už vilkinimas 
sumažina pajėgą žmogaus 
gyvastį išgelbėti. . / .

Todėl, kad suteikti opera-: 
cijoms didesnį pasisekimą, 
jas reikia daryti ne tada, 
kada appe.ndiksas pratrūks
ta, ne tada, kada vėžys ar 
kitoszlįgos iššipletoją po vi
są kūną,. bet tada, kada 
daktaras suranda eliirurgiš- 
ką ligą. Jei tas būt daroma, 
mirtingumas nuo operacijos 
ir po operacijos būtų dide
lė retenybė..

’ . Medicinos ir chirurgijos 
mokslas išgelbėjo daug žmo- 

t nių praeity ir kada, pranyks

TYLUS IŠĖJIMAS.
Tūla mokytoja klasėje aiškino 

vaikeliams kaip įvairūs mėnesiai 
vadinasi.

“Kuris iš vaikelių?”, klausia, 
mokytoja, “galėtumėte pasakyti, 
kas ateina kaip liūtas ir išeina 
kaip ramus avinėlis?” .

“Aš žinau, panele mokytoja,” 
taria . nedrąsiai mažas vaikelis. 
“Aš žinau—mano tėvelis.”

Šiomis dienomis pradėtas 
kasinėti Velykuškių pil’įa-« 
tarinis, kuris randasi Duse
tų valsčiuje priė Sartų, eže- ' 

i ro kranto. Kasinėjimus ve- , 
da valstybės ąrkeologijos 
komisijos narys pulk. P. 
Tarasenka,

Iš pirmo pamatymo pilia- 
tarinis-nedaro ypatingo im- . 
ponuojanČio įspūdžio, ta
čiau pats vietos parinkimas 
ir jo sutvarkymas . aiškiai 
pasako, kad piliakalnis pa- .. 
siriiiktas gynimosi reika- . 
lams. Patys kasinėjimai ąti- ' 
darė tą senąją paslaptį it , 
tikrai vaizdžiai parodė žmO 
nių primyt'iviškiausias. apsi
gynimo priemones ir kliūtis.

Jis visas nuo pat viršu- 
Jies _ apklotas storu juodže.-^^ 
mio shiogsniu, kuris Su vi
sais atrastais jame per kasi
nėjimą daiktais kalba už tą 
faktą, kad či,ą dar prieš 
Kritaus ginu . arba tuoj po 
jo būta žmonių, gyvulių ir 
trobesių. Ir visa tai, matyti, 
vienu metu sudegė,, nes tarp 
pelenų ir anglių , juodžemio 
sluogsnio yra daug žmoiiių, ? : 
gyvulių ir paukščių kaulų. / 
Visai tiksli mintis, k'ad šis 
piliakalnis ir jo gyventojai 
besigindami nuo priešų ga- 

| hj gale gafh'ingai žuvo, su- ‘ 
degindami save ir savo gy- • ; 
vulius ant sukurto laužo. Ši' 
mintis rado dar rimtesnį , 
pasitvirtinimą, kuomet ka- ' • 
si nė j imai ąt vėre “ paties pi
liakalnio sutvarkymą. .Iš 

PERGALĖTOJAS. J vienos pusės piliakalnis nu-
-AŠ pažįstu Vim. žmogų, si^džia gana stafiaiįkran- ' 

riš dažnai savo rankomis laike Rtriš į Sarf.tJ ežerų, o is kltoa^, ■ 
Sha'rkey (Žukauską) už kaklo.” puses piliakanio eilėmis ei- 

“ Ką kalbi. Sharkey niekados na gana gilūs išdeginto mo- 
neduotų save taip .pergalėtų jei- . lio ravai, .kurių dugne rasta ' 
gn tokis esi gudruolis, tai paša- daug ekmenil.
kyk kas jam. taip padarė?”. Piliakalnio viršūnėj,, kiek - 

“Mūsų barzdaskutis.” < • r •. plonesmame nuo anglių ir.
SUŽINOJO pelenų pajuodavusiame že- •

. . v v ' v mės sluogsnyje . rasta daug 
Mažas vaikelis žaidė su mazy- akTn.emiXTlX kirvukų, plaktu- .

čiais šunyčiais. Malonaus būdo . t i 4 1 •*! i • v v. , ' kų, peiliukų ir kitokių gy- zmogus, eidamas pro saą, uzklau- . ’ 1 .. . ; \ .
sė vaikelio kokios veislės šuny- nmiosi. įrankių, be to daug 
čiai. Vaikelis greitai atsako: žmonių ir gyvulių kaulų

“ Jie dabar priklauso prie ros- nuotrupų, įvairių bronzinių 
publikom], bet kuomet atidarys papuošalų; labai įdomių 
savo akys, tai bus demokratai.” raštuotų keramikos dirbi-

»f£Lifli c

IŠTIKIMAS PILIETIS.. -
“Kodėl šį rytą, Jonai, pasivė

linai į darbą?”
“Pastebėjau parašą.”
“Ką tai bendro turi su—— ”
‘ ‘ Važiuodamas automobiliu pa

stebėjau tokį parašą: Mokykla 
netoli-— greitai pavažiuokite.” '

r ■■ • ' ■ . ■ ;

i Už Vieną Dolerį
3. — - • •

3 jūs gausite per ištisus 1933 metus gerą, loatalikišką laikraštį 
žemaičių Prietemą.”

“žemaičių Prietelius” yra katalikiškas žemaičių laikraš
tis ir išeina kas savaitė žemaičių sostinėj Telšiuose. Tačiau jis 
plačiai skaitomas visoje Lietuvoje.

“J

1 . Lietuvos, o ypač iš žemaičių krašto.

linių įrankių. Visi šitie fak
tai aiškiai pasisako už tą 
mintį ir visai tiksliai iš
sprendžia šio piTiakąlnio 
problemą, kuris slepia savy
je taip daug nuostabių da
lykų.

* - - 5 Spėjama, kad piliakalnio
•■žemmav Mėteliuje” nsit. įdomiausiu žinių iž visos | i¥vko VI_vnI
;os. o ypač iš žemaičių krašto. Į v.. . “ ;T^

“Žemaičių1 Prietelius” deda gražių straipsnių apie tilcy- | amžiuje po Kn g. L Ulk, 1. 
bą, mokslų, ūkį, istorijų, sveikatų; rasite gražių apysakėlių, | Tarasenka pažymėjo, kad 
keliones įspūdžių, įvairenybių, galvosūkių, juokų, vaikams pa- į 
sakelių ir kitų įvairiausių dalykų. Jūs, porų numerių perskai- į 
tę, tikrai nebenorėsite su juo. skirtis, kaip tūkstančiai kiti] | 
žmonių padarė. - Į

“Žemaičių Prieteliųs” atsako per laikraštį į skaitytojų Į 
atsiųstus teisės, sveikatos ir kitus klausimus ir už tai nieko ■ 
neima.

“Žemaičių Prietelius” rašo lengvai, visiems Žmonėms su- Į 
prantamas ir įdomus.

“lemaičių Prietelius” siunčia vienų ar porų numerių = 
kiekvienam susipažiąti, kas prisiunčia savo adresų. Į

“Žemaičių Prietellaus” redaktorius-leidėjas Kazimieras i 
Berulis. [

“Žemaičių Prietelius” kaštuoja metams 3 litai, pusmečiui I Į
I /pusantro lito. Latvijoj metams G litai, o Amerikoj ir kitur A Į
| doleris. . . I
| Tamstos galite užsakyti ir Lietuvoje gyvenantiems gimk į
|; nėms ‘'Žemaičių Prietellų,” nes jiems kaštuoja tik 30 ameriko- |

niškų centų.. ( . . 1
“Žemaičių Prietellaus” adresas: Telšiai, Kabio g.. 20.
Argi, tad jus pagailėtumėt dėl tokio gero laikraščio

3 •. . . . • • , ši
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tai vienintelis tos rūšies se
niausias piliakalnis, kurį . 
pavykosurasti Lietuvoje, 
nes visi kiti piliakalniai žy
miai vėlesnių laitai. Reikia.

I pastebėti, kad panašių pi- .
| liakahiių Dusetų, apylinkėse
| yra ir daugiau, tiktai visi 

jie neištirtu
[ “DARBININKO" SK1I1Y- 

TU DĖMESIUI
“Darbininkas” jaū priimu 1933 
m. Idetuvoe Paskolos Bonų tai 
ponus ui prenumeratas ir kny
gas už pilnų jų vertę. NuMrpę 

[ 1932 m. kuponu siųskite
“DARBININKAS” ;

360 West Broadway, 
Į ' Sot Boston, Mm*.

i
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DAHBIJIIJ^AS
(The Work^rJ '

PubHshed every Tuesday and Friday exept Hdlidaya auch as
New lYear, Good Friday, Memorial Day, -Independence Day, 

Labor Day, Thanksgįving and Ghristniaš

T

J MTHUJUIUM B. O. A880CIATI0ĮI OF LABOB
t M Sep'tJ^ 1915 port Office ątBortęu, Hml

■nder tkeAct o| MarcįĮ & |8TO
JUeeptance for Mailing at apeclal rate of po«tag« pnrriiJed for |n 
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Šaulių ‘Žvaigžde ir Skautų 
Švąstįįa. Deją, šie ordenai 
pepapųošė gailingąsias kar

Mrut’iųog.- Ordenai bu- 
yo. prisegti prie Lietuvos 
ir Ąmerikos vėliavij, kurio
mis buvo apdemgd lakūnų 
karštai, ašaroįąųt ir dūsau
jant 50,000 žiųpmų, susirin
kusių Kaųim aerodrome lie
tuvių tautos didžiausios ge- 
dulos, liepos 20 dieną.

Rugpiūčio 27 dienąr did
vyrių garbės ženklus Šaul iii 
Sąjungos salėje Įirašto Ap
saugos . Mųiisteris pulku 
Giedraitis iškilmingai. per- 
davė žuvusių lakūnų gimi
nėms — Dariaus žmonai J r 
Girėno broliui.

STREIKU BANGA SMAR
KIAI PLEČIASI .

stojo Gudžiūnuose ir pasie
kė Dotnavą kaip 12:02. 
Dotnuvoje išlipo daug stu
dentų, ir studenčių. Iš sto
ties visur matėsi pavyzdin
ga tvarka ir puikūs Dotnu
vos agTikiiituros mokyklos 
rūmai. . ! .

Važiuojant toliau susto
jome 8 minutėms Kėdainių 
stotyje, kuri yra apie, tris 
kiiumetriis * nuo ; miestelio. 
Kėdainiai yra pačiame da- 
dartines Lietuvos viduryje 
ir labai įdomus senas mies
tas su garsių Lietuvos ku
nigaikščių .Radvilų liekiuio- 
m is i r rūmais.Tirose rūmuo
se yra. mokykla, kur. mokL 
uitis moko atlikti nusausinĮ- 
mo. darbus, matavimą žemės 
ir žemes dailės architektū
rą. Rūmai stovi prie ežero 
nepaprastai puikiame sode. 
Tokio dailaus : sodo su kal
neliais j milžiniškais ąžuo- 
htis; berzaisy liupomis, žilvy
čiais, uosiais, klevais, šer
mukšniais ir kitais mede
liais niekur kitur Lietuvoje 
nemačiau. Ir gražusis Tiš
kevičiaus parkas Palangoje 
negali lygintis su Kėdainių 
pilies parko dailumų. Man 
buvo labai gaila, kad šį kar
tą važiuojant per Kėdainius 
nebuvo progos Čia apsistoti 
ir praleisti keletą valandų

NUOTRUPOS
LIETUVIŲI KUNIGUI PA-

' STATĖ PAMINKLĄ
Dunavoje (Dūkštos aps., 

Latvijoj) Rubelų klebonui 
kmi. Keravičiui vietos lietu
viai pastatė paminklą. Ne
mažai prisidėjo ir latviai 
katalikai tą paminklą pa
statyti. Kun. Keravičius bu
vo žiauriai nužudytas bol
ševikų, jiems užplūdus. Lat-

Savasis Klaipėdos laivy
nas nuolat didėja. Neužilgo, 
spėjama, ir busimojo Lietu
vos prekybinio laivyno lai
vų, skaičius Klaipėdoje pa
didės.
DARIAUS-GIRĖNO QĘDE1<ĄI 
. GIMINI-

Kai didieji lietuviai lakū
nai Darius ir Girėnas per
skridę puikiausiai Atlantą, 
kelionę pabaigė karstuose 
vokiečių. ^Dęriilufto” lėk
tuvu, jie Kaupe aerodrome

NRA kodeksai plačiai pa-, 
sirašoini, juose padaromi 
didelį pasižadej iniai darbi-.. 
ninku, gerovei, tačiau visoje 
Amerikoje pasiliejo darbi* 
ninku .streikų banga. Darbi
ninkų vadai strcilni prie* 
žastimi laiko darbdavių ne
ši laikymą kodeksų ir nuola
tinį šteiigimąsi . išnaudoti 
darbininkus.;

Šios savaites : pradžioje 
kilo streikas Detroit auto- 
.mobilių išdirbyslėje, kur į. 
streiką išėjo apie 8000 dar
bininkų, kurie tikisi dar šią 
savaitę susilaukti dar 4000 
streikuojančių darbininkų. 
Šis streikas atsiliepė į For- 

l?a.,
kur į streiką išėjo apie 5000. 
darbininkų.

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metama . 
Uieleny meUmi ..<8.00

kąrt earaltCje »etax^.,. .f2.00

ĮTJBSCRIPTION RATEB :
ęoįie«t(ėy9|rly....o.
Forelcn jearly..•»..Į|5.0P
Doęeetfc mice per week yeerly. .$2.00

ęer w*k wrly... .$2.50
DARBININKAS

3QG WEST BR0AQWAY .. SOUTH BOSTON, MASS.
TELEBHONE SOUTH BOSTON 0620

»HPft ....$4,00

Užsieny 1 kartsavtltCj* metams. .$2.50

L KAS RUSIJOS PARAZITAI?
Bolševikai skelbia, kad 

Rusi jo j e yra b 1 o a tik 
į - tiems, kiniu nęiiori dirbti. 
\ Sako, kad tinginiams ir pa- 

jj. rązitams ten labai riesta ir 
_ -tenka; baclautL. Bri-ioka pa- 

. sakymas yra nesąmone. Kas 
| gi nenuves dirbt, kada .jam
į- gresia badas l Tinginiaut

į tik tas tegali, kurs visu ko 
turi, arba jei neturi, tai 
bent gauna išmaldų iš gera- 

; širdžių žmonių. Bet kai ?nė-
[ ■: ra iš kur gaut išmaldų ir
V kai badas spaudžia vidu-
u tins, tuomet ir didžiausias
k’ tinginys dirbtų, jei tik gau-
r' tų darbo.. Taigi čia toks ir
F . .dalykas, kad Rusijoje ba- 
į dauja ne tie., kurie nenori
į. . dirbti, bet tie, kurie negali- 
I? .. na darbo, ar tinkamo už 
Įr darbą atlyginimo, 6 tokių
į yra dešimtys milijonų. Ten
p darbių inkai . yra diskrimi-

lųiojami, vadinasi, komunis-

. p-

tas, kurs kitus išnaudoja, 
iš kitų darbo ir prakaito 
tunka. Ar ne tokiais yra ko
munistai l Jie yra. mažumoj 
—sudaro vos apie 1 nUošhn-

naši iš .100 rusų yra vienas 
komunistas.. Tai yra valdan
čioji klase.
daug aštresniu žiaurumu 
negu, caro činoviiinkui, Jie 
turi visko pilnai. Jiems val
gis ir drabužiai šimtą-kartų 
pigiau kai Į) kit ieins darbi-

Jie. valdo šalį

n inkams.. Kuomet milijonai
rusiĮ darbininkų yra palai
komi . vergijoje raudonar
miečių durklais, dirba ver
gų darbą ir vaikščioja pus
plikiai Ir pusbadžiai, komu
nistai, kaip erkės, sėdi ant
ju nugaros ir jų prakaitu ir
krauju maitinasi. Čia įtiek
vienam žinančiam žodžio

i . tit partijos nariai pasirenka
' geriausius, darbus, o. kiti tu- 

, rį likti, pusbadžiais auba.-ir 
... visai badauti.

Komunistai labai mėgsta 
Vartoti žodį “parazitas.” 

tuo vardu vadina visus
imlčomunistus. Bet kas, iš- j u - 
tiesų, .yra- parazitas ? Nugi J •.

“parazitas” reikšmę yra 
aišku, kad parazitais reikia 
vadinti ne beginklius darb'i- 
-.ninkus, tik jų. engė jus ko-
knunistus. Ir ne kam kitam, 
tik komunistams tenka šitie 
‘ * Laisves ’ ’ žodžiai: “ tingi
niai ir parazitai, 
veuti kitų prakaitu ir krau- 

tepastimpa!” ..
K.

norį gy-

Pranas E. Galinis

KELIONE Į LIETUVĄ 
1932 METAIS

KLAIPĖDA PASISTATĖ LAI
VĄ 1,000 KELEIVIŲ

Šiomis dienomis nuleistas 
į vandenį naujas p. Lindės 
nau statybos keltinis laivas. 
Laivas didokas. Galės pa
imti iš karto apie 1000 žmo
nių. Turint galvoj, kad sau
lėtais šventadieniais kartais 
apie 20,000 klaipėdiškių 
( taigi bemaž pusė Klaipė- 
dos miesto) vyksta į pajūrį 
ir kitas vasarvietes, tokio 
talpumo laivas visai neper- 
didelis, : nors jis tik vieti
niam susisiekimui tenaudo
jamas. /

tbdbuvo apdovanoti garbes 
ženklais: Y^dies Kryžiumi,.

Sugrįžęs į traukinį rudau
kunigu sėdint, mano kom-.
partmente, su kuriuo užve
džiau kalbą. Vėliau paaiš
kėjo, kad šis asmuo, buvo

inūruię 
skiepe

kurios

Kėdainių miestas irgi y- 
ra įdomus.. Čia yra Lietuvos 
kalvinų centras ir didelė 

bažnyčia, 
guli auksuotuose

karstuose kunigaikščių Kri
stupo ir Januso Radvilų kū-. 
nai. Bet trikampės dėžutės 
dėl aukų, turi parašus tik 
lenkiškus, vokiškus ir pran
cūziškus ir liudija, kaip
lietuviu tauta buvo nutau-
tinta, ypač lietuvių aristo
kratija ir miestelėnai.

Ant'Nevėžio aukšto kran
to stovi. labai didele ir. pui
ki mūrinė katalikų bažnyčia 
ir nuo bažnyčios bokšto yra 
nepaprastai gražus 
nių miesto ir apylinkių re
ginys.

Kedai-

kunigas Norbutas, kuris il

ti Amerikoje.

KIBIRKŠTYS
Lietuyių socialistų orga? 

sumanymui 
pirkti oriaivį, kuriuo koks 
nors Lietuvos lakūnas, at
vykt* i Ameriką, skristų

nai nbpritaria

Lietuvon.
. Gal jie nujaučia, kad pa- 

friotingįeji lietuviai, finan
savę Dariaus-Girėno kelio
nę, nebepajėgs sukelti kapi
talo naujam žygiui? Gal jie 
norėtų pasakyti tai visuo
menei, kuri rėmė Dariaus ir 
Girėno sumanymą ir dabar 
rengiasi žuvusioms didvy
riams statyti paminklą: 
“palaukite, prie nąujo žy
gio dar nesirenkite; leiskį-
te mums savąjį sumanymu.

dyti savo duosnumą “Litiia-
nicai Antrajai.”

O kas gi daugiausia aša
rų išliejo? Nagi socialistų 
“Naujienos” ir “Keleivis.”

Vadinasi, mūsų socialis
tai .rengiasi parodyti savo 
duosnumą; Labai gerai.
Darbas eis visu frontu. Pla-
čioji. visuomenė rengiasi 
statyti didvyriams. Dariui-- 
Gireniii paminklą, o socia
listai —- naujam transatlan
tiniam žygiui.

Susirovę dėl dolerio mū
sų bolševiliai nuėjo į kapi
talistinį teismą prašyti tei-
sėjo juos sutaikyti.

’do dirbtuves Chester.

Automobilių ?'išdirbystes: 
darbi ninkai st re.i k boja, rei
kalaudami pripažinti uniją 
ir suteikti geresnį atlygini
mą., ?

Pennsylvąiiijoj anglių ka
syklų .rajonuose streikuoja 
apie 70,000 darbininkų. 
Streikierių piketai
dienomis laimėjo dar 7000

šiomis

angliakasiu, kurie prisidėjo
prie streikierių.

IJiiladelpliijoj išėjo į
si reiką duonkepiai.

gai gyveno Amerikoje. Jis. 
sakės labai. Lietuva paten
kintas visokiais atžvilgiais 
įr niekados nenorėtų gyven- 

Mums kal
bant apie Lietuvos pažangą, 
Švediją, Vokietiją ir Ame
riką laikas labai greit bėgo 
ir nepajutom, kaip atvykom 
į Jonavos stotį, prie Neries 
upės.
prastai gražioje vietoje 
prie Neries ir mums buvo 
galima nuo Neries tilto pa
matyti, visą sparčiai augan
tį miestelį; Juta stotis buvo 
Gaižiūnai, kur buvo dideli 
Lietuvos kariiiomenės bū
riai ir manevrai įvyko. Bu
vo

Jonava stovį nepa-

.2 vai. po pietų, kaip
traukinys sustojo Kaune.

realizuoti?”
Štai kąip “Keleivis” No. 

39 apie savųjų ‘1 kamarotų ’ ’ 
sumanymą ir. įsikurtu šią 
Cliicagoj Amerikos Lietu
vių Transatlantinio Skridi
mo Sąjungą rašo:

‘1 Chieagoj įsikūrė organi
zacija naujam skridimui į
Lietuvą remti. Yra jau pa
sišventęs. tara žygiui lakū-
nas ir jo lėktuvų nutarta 

Lituanica II”.pavadinti
Reikės surinkti daug pini-
gų. Žmonės, kurie lieja aša
ras, kad pirmoji “Litųani- 
ca” žuvo dėl stokos finam
su, dabar turės progos paro-

West Virginijoj į streiku 
išėji).Weirt<ni plieno išdir- 
byštės 5000 darbininku. Jie 
laikinai liko bė darbo dėl 
kilusio ginčo tarp kompani
jos unijos su nepriklausoma

Ar ne juokingi tie mūsų 
“svieto lygiirtojai”!

Keikia kapitalistus, jų 
valdžią, teismus ir smerkia 
savo eilinius narius už byli- , 

kapitalistiniuose i 
o vadukai, sūri- .

pešę. dėl dolerio APLA or- s.e tebesitęsia streikas, kuris
’• •• • • Z’A/T 1.* X“ * 1 I • • *

iiėjimasį 
teismuose,

(McKcės
Rocks, Pa.),. patys pirmieji
gani z a ei j o j e

nubėgo į teismą, kad juos 
sutaikyti}.

Laisviėčiai (bimbiniaį) 
pasiduodą teisėjo patari
mui, bet prūseikiniai ne. 
Pastarieji, 'matyt, turi ge
resnes kortas ir tikisi lais-
viečius nugalėti.

unija.
Brocktone batų dirbtuvė- .

palietė apie 9000 darbinin
kų. Streikas kilo, dėl ginčo
tarp darbininkų, dviejų uni-

•• Daugely vietoje, staukuo
jant vienos di rbtuves darbi
ninkams, kitos dirbtuvės iš7 
eina į streiką išreikšdami 
simpatiją savo, bendro liki
mo draugams. .. •

jose,. prie kurių priklauso 150 lokalinių drau- 4 
gijų su apie 15,000 narių. Tai sudaro Federa
ciją iš apie 700 atskirų draugijų ir kuopų ir iš 
apie 40,000 narių. Vadinasi, Federaciją turi a* 
pįe 40,000 organizuotų žmonių.

Šiais veikimo metais gana daug apmirusių 
Federacijos skyrių atsigaivino. Įsisteigė 6 nau
ji: būtent : Archer Ilcigiits (Chicagū); šv. Ka
zimiero parap., Pittsburgh, Pa.; Great N’eck, 
N. Y., Bridgeville, Pa.; Sheboygan, Wi£., ir Du 
Bois, Pa., šy. Vincento parap., Pittsburgh, Pa.

Stambus Federacijos šiais metais laimėjimas 
}Ta, tai prisidėjimas didelio ir svarbaus lietu
vių centro Pittsburghe Į)rie bendro lietuvių ką- ' 

Federacijoje.. šiame reikale 
gerb. kun. M. Kazėnas ir ki

ti kunigai. Nemažai prisidėjo ir-“ Pittsburgh’u 
Lietuvių Žinios”, kurios kampininkauja dien
raštyje “Drauge.”

Kitas stambus laimėjimas yra 
phijos krikščionių draugijų sąiyšys. įėjo į 1Y- 
derąciją, ir. pasivadino Pederacijos apskričiu 
PhiladelĮiliijoj. Tuo. būdu dabar turime penkis 

rV.eiklius Federacijos, apskričiūs.

IV skyriaus, 10 pusi. 7 paragrafą rekomen
duoju tarp pakeisti:

“ Apskrities Dvasios vadą skiria vietinis vys
kupas

Amerikos Liet R. K. Federaci
jos 23 Kongreso Protokolas

: Važiuojant iš Šiaulių į Į kepurė, o . viršuje Lietuvos 
vytis. Radviliškio kapinės 
nepaprastai gražios ir tan
kiai apaugusios aukštais, 
maloniai kvepiančiais, krū
mais. gėlėmis, medžiais, O 
tarpe medžių ir gelių stori 
aukšt ieji lietuviškįl medii i iai 
kryžiai. Čia Įiraleidęs keletą

į . pietus Kauno link pastėbė- 
jau. didelį .durpių plotą. 
Juoda žemė buvo iškasta ir 
pasiliko tik gilios duobėj. 
Tai lietuviška anglis, kurią

- . palieka prieš saulę išdžiuti-
Ekskursija į Romą

Puklikaėijos reik'ahai.
Pernai nutarėm įsteigti prie centro informa

cijų biurą. Toks biuras buvo įsteigtas. Jo.vede-

t ’*• Ir paskui išveža. po visą
y Lietuvą. Šiaulių apylinkėse
'■ statoma daug

. su blėtniiais stogais.
Po trumpos 

traukinys sustojo Radviliš
kyje 10:32 vai. ryte ir čia 
stovėjo iki 11 valandos, 
Radviliškis yra didelis Lie
tuvos geležinkelių centras ir 

, turi puikią balto akmens
k stotį, kur . galima, bufete

; gauti gerų valgių ir gėrimų.
. • Aš tuoj aus palikau trauki

nį ir nuvykau apžiūrėti mie
stelį, Įėjau į žydo krautuvę 

■: ’ gąltti populiarialis “citro 
limonado” ir paskui skubi- 
naus aplankyti . kapines.

. Praėjau pėr kareivinę kur 
Lietuvos kareiviai linksniai 
dainavo ir, prisiartinęs prie 
kapinių tvoros, 
paminklą, statytą* pagerbti 
karcivįus, žuvusius kųvoje 
už Lietuvos laisvę,. ■Ramink-.

. Jas iŠ pariiiktų akmenų, la
bai originaiiis ir padaro ge
rą įspūdį. Prie. ‘ paminklo., 
.žemoj yra kardas i r plieno

r-

.f

JĮ

naujų minių

kelionės

pastebėjau

Prie

minučių skubinaus į trauki
nį, kuris greitai paliko Rad
viliškį. Tuo jaus pasiekėme 

apie 11:15 irGimbogalą
Bąisiogalą apie 11:30. Šio-
j e apylinkėje yra daug vie
tų su galūne “gala,” šiaip 
Airio-gala ir tt.. ir galima 
spėti, kad čia gyveno lietu
viai ties viduramžyje žino-
mu neperžengiamu raistu.
kuri vokiečiai vadina “Wil-

Gana daug rūpesčio sekretorijatas įdėjo į su
organizavimą. šiais Šventaisiais Metais maldi
ninkų kelionės į Romą. Gavus centro valdybos 
pritarimą, paskelbtą, kad kelionė yra organi
zuojama balandžio menesyje. Tačiau, dėl tuo 
laikii įvykusios šventės Jungtinių Valstybių ir 
dėl kai kurių kitų priežasčių, teatsirado tik ke
letas keleivių ir kelionė neįvyko.

Netrukus susidarė geresnė proga organizuoti 
maldininkų kelione. Tą darbą apsiėmė kum dr. 
Jonas Navickas, M. L Č., Marianopolio kolegi
jos direktorius. Sudarė ekskursijos projektą, 
prie jos tuoj prisidėjo gerbi kun. V. Kulikaus
kas, M. I. C., gerb. kun. V. Draugelis, M. L C. 
ir net J. E. Vyskupas Petitas Būčys, M. L C. 
Ekskursija susidarė 'iš dvylikos žmonių. Ji iš- 
vyko birželio 14 d. Tuo būdu ir Amerikos lietu-

ju centro valdyba išrinko kun. Joną Balkūną. 
Biuras pradžioje gražiai veikė 'informuodamas 
pasaulio katalikų spaudą apie Amerikos lietu
vių katalikų veikimą per N. C. W. C. Tačiau

Sevodnia.

dnis.”
Traukinyje sėdėjau šaįia 

Lietuvos studento,, kuris 
skaitė Rygos rusų laikraštį 

Tame kom-
partmente buvo dar vienas 
studentas ir graži’ studentė.. 
Visi dėvėjo studentiš k a s 
kepuraites, ii', nei ’ vienas 
lietuviškai nekalbėjo. Stu
dente nuolatos kalbėjo fran* 
cūziškai, o stųdęid’ai rusiš
kai ir prancūziškai. Jie grį
žo iš užsienio ir norėjo pa
sirodyti, ką jie Išmoko.

r- Netrukus traukinys su-

viai katalikai gražiai buvo atstovaujami Romo

biuras nesusilaukė pašalinės kooperacijos ir dėl 
to lėčiau pradėjo veikti.

Sekretorijatas Amerikos lietuvių laikraščiuo
se įvedė “Lietuvių Katalikų Vienybės” skyrių, 
kuriame beveik kas savaitė informavo visuome
nę įvairiais Federacijos reikalais ir kėlė kata
likiškos akcijos svarbą. Katalikų laikraščių re
daktoriams tariu ačiū, kad tam reikalai nesi
gailėjo užleisti gana daug vietos.

Federacijos Nąriiį Stovis ir Skyriai..
A. L. Ri K. Federacijos nariais skaitome 

šias centralmes organizacijas:
L. R. K. Susivienymas Amerikoje.

talikų veikimo 
daug pasidarbavo g

Philadel-

je šiais svarbiais Jubiliejiniais Metais.
Pataisa Konstitucijoje, .

Jo Eminencija Įiardiiiolas Dougherty paste
bėjo, kad konstitucijos skyriaus pastaba apie 
Centro Dvasios Vadi.) rinkimą, nurodant, kad 
tai prieštarauja, Kanoniškų teisių 698 kanon'uL 
Tokia pat- pastaba padaryta ir apie apskričių 
Dvašįos. Vadus.. • • ■

Del to įiastaba dėl. Centro Dvasios Vado 13 
pusk.siūlau taip pakeisti. .

“Fedaraeįjos D vašios Vadą skiria tos vysku- 
'pas, kurios ribose įvyksta, kongresas”.

Moterų Sąjunga. Vilniaus Vadavimo Reikalai
Liet. R. K Darbininkų Sąjunga.
Lietuvos Vyčiai.
Liet. Kat. Studentų Organizacija.
Liet. R. K. Labdarių Sąjunga.
Šv. Kazimiero: Akad. Reni. Draugija.
Liet. Kolegijos Rėm,.I)raųgija-
Šv- Pranciškaus Seserų Rėm. Draugija.
Vargęmiųkų Sąjungą.. • •

Šios organizacijos susidaro iš apie 550 kuopų 
ir iš apie 25,000 narių. • : .

A. L. R. K. Federacija dabar skaito turintį 
55 skyrius įvairiose Amerikos lietuvių fo^oni-

. Šie reikalai centro valdybai buvo labai arti
mi; Keliais atvejais buvo raginama katalikiš
koji visuomene remti Vilniaus vadai ini<» darbą, . 
tinkamai minėti. Spalių Devintąją, rinkti aukas 
platinti vadinamuosius Vilniaus pasus. Centro 
raštine yra surinkusi žinias, kad beveik visi .Fe
deracijos. apskričiai iv.skyriai minėju Vilniaus 
Gedulo Dieną— Spalių .Devintąją. . -į ; .

Kadangi anais motais.Federacijos skyriai bu
vo pavadinti ir'Vilniui .vaduoti skyriau dėl to ■ j 
teko susirašinėti sii tos sąjungos pirm, gerbia^’.. . f 
muoju į)rok M.- Biržiška.. Rūro prašyta Fede-* |

E
Jj

• f



Antradienis, Spalių S et, lOM

Atsakymas į Priekaištus dėl 
Dariaus-Girėno Skridimo

‘ ’ (Tąsa)
Fondo globėjai 'globojo 

fondą, o skridimo rėmėjų 
; komitetas tik vedė propa

gandą ir kitais būdais rėmė 
skridimą. Fondas ir mūsų 
komitetas veikė skyrium. 
Tad komitetas neskelbė to 

. fondo apyskaitų tai darė 
1* ..fondo globėjai. Todėl komi

tetui negalima prikišti koks 
nors biūrokrątiškuinas. Ko
mitetas buvo; ne skirtas, bet 
išrmktas ir veikė, kiek iš- 

.. manė ir kiek pati visuome
nė pritarė skridimui. Komi
teto narių ir fondo globėjų 

. daibas buvo neapmokamas;
kiekvienas dirbo, kiek’ galė
jo. Tik gaila, kad savo veik
lumą rodė ne visi asmenys, 
kurie siitlko būtTlbidmmi į 
kmnitetą. Bėt daugiausia 

; sumanymų iškeldavo ir dau
giausia- dirbdavo patys la- 

. kūnai, kurie geriausiai jau
tė skridimo reikalus ir jo 
trūkumus.. Komitetas nękal- 
tas, kad visuomenė ir pačios 
“N-os” per šaltai žiūrėjo į 
lakūnų pasiryžimą. Komite
tas surengė Liet. Aviacijos 
Šventę (kurios skelbimas 
“N-oms” buvo: apmokėtas 

. k-to* pinigais), išleido skri
dimo rėmėjų ženklelius, 
juos platino, surengė keletą 
bankietų, ragino kitas kolo- 
nijas sudaryti skridimo rė
mėjų komitetas ir remti 
skridimą ir tt. Kad tas mil-

žihiškas darbas būtų sėk
mingesnis ir kad plačioji 
yisitojnenė galėtų geriau su
sipažinti sii komiteto dar- 
bais bei sumanymais ir atei
tų komitetui į taikąs mūsų 1 
komitetas 1933 m. sausio 13 
d. Liet. Auditorijoje šaukė 
draugijų atstovų ir visuo
menės susirinkimą^ Atsilan
kė- vos keliolika asmenų t 
Net abu naujieniečiai fonde 
ir komitete neatsiiąnkė- Ar 
buvo tame susirinkime pats; 
S. S. ? Nežinia, kodėl į tą 
susirinkimą nea t ė j o nei 
vienas “N-nų” redaktorius 
arba reporteris, nei patrio
tiškoji “N-nų” skaitytojų 
armija. Nežinia, kodėl ten 
nepasirodė visi dabartiniai 
kritikai - mokytoj ai, kurie 
dabar taip uoliai rašo “N- 
se” komitetą šmeižiančius 
ir kaltinančius straipsnius. 
Komitetas būtų su džiaugs
mu priėmęs ii* S. S., ir. 
“N-nų” redaktorių, ir visų 
kitų asnienų patarimus ir 
kitokią pagalbą lakūnams, 
kurie buvo pasiryžę įvykdy
ti didelį „žygį lietuvių tau
tos garbei. Visi, kam nors 
kiek rūpėjo skridimas, galė
jo laisvai ateiti . į tą sus-iną. 
be jokio įžangos mokesčio ir 
suteikti įvairių naudingų 
patarimų ar pamokymų, ar
ba patį komitetą kritikuoti. 
Nežinia, kur gi tada buvo 
visi “N-nų” redaktoriai, re-
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436 puslapių didumo ,

Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslų pa
puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šią 
knygą. Jos kaina buvo $4.00. Dabar gausi tik už | 
$100. ■ I
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porteriai ir tie uolūs “N- : 
hų” bendradarbiai, kurie i 
dabar rodo savo uolumą, 

.“išmintį,” “patriotiškumą” ' 
ir ypač didelį gailestingu- 
uią dėl lakūnų žuvimo.

Tada naujieniečiai, maty
tį, dar vis netikėjo, kad Da
rius įr Girėnas tikrai skris, 
ir kad manė,kad šie lakūnai 
jau pakankamai “pasipini
gavo”?! . Jei šiandien taip 
labai brangina lakūnų žygį, 
tai naujieniečiai galėjo su
dėti ar palinkti aukų ir nu
plikti “Lituanil<ai,, moto
rą, ar propelerį, ąi’ gazoli-: 
iuį ar alyvos, ar radio apa^- 
ratą, ar parašiutus ar kito
kius prietaisus, kuriuos 
Šiandien rekomenduoja la
kūnams. Tai būtų buvęs ti
kras patriotiškas “N-nų” 
vadų ir jų šąlhiinkų darbas, 
kuri ir lakūnai ir visuome
nė būtų aukštai įvertinę ir 
net ant lėktuvo įrašę- Tai 
būtų buvęs geriausias pa
vyzdys visuomenei, kaip 
reikia įvertinti Dariaus-Gi
rėno pasiryžimas 1 Bet, ži
noma, lengviau kritikuoti ir 
Intus mokyti, negu kokis 
geras darbas plačiam įvyk
dyti.

Tad jei komitetas buvo 
“apsileidęs,” tai naujienie- 
čiai-kritikai buvo dešimte
riopai apsileidę. Būtų įdo
mu žinoti, ar jie visi buvo 
Dariaus-Girėno skridimo 
rėmėjai.

Baigdamas, S. S. rašė:
Sudėjus šiuos visus Chi

cagos “Transatlantinio Skri 
dimo Komitetoapsileidi
mus į vieną krūvą, susidaro 
didžiausia spraga ir di
džiausias smūgis transat
lantiniam Skridimui ir tuo 
pačių, be abejo, bus viena 
iš svarbiųjų priežasčių žil- 
vimo‘ mūsų didvyrių. Komi
tetas apsiėmė dideliai ątsa-. 
komingą darbą, bet jo neat
liko. Tokiam darbui tinka
mi žmonės turėjo būti pa
rinkti, energingi, veiklūs, 
įtakingi, o netaip. kokiai 
tuščiai vietai lyg su kumš-Į. Dar gerai, kad. nors “po- 
siu užkišti. Išskyrus tik po-Irą asųienų nuoširdžiai dir*

rą asmenų, kurie tikrai nuo
širdžiai dirbo ir prakaitavo, 
cad skridimą realizuoti, k'i- 
i;i nei piršto nepajudino. 
Kai kurie nariai minimo 
komiteto yra žinoma, nėra 
pratarę - j pkios prąkalbėlės, 
jokio paraginimo kitiems, 
prisidėti prie lakūnų skri
dimo, bet komitete tupėjo, 
tykodami nenupelnytos gar
bės laurų įgyti*

. Pabrauktieji žodžiai tvir
tina, kad fondo globė jai. ir 
mūsų komitetas yra, žmog
žudžiai: nužudė Darių ir 
Girėną?! “N-uos” skelbia 

; kriminalinį nusikaltimą ir 
teisia už jį! Tad ii* “N-nų” 
atstovai yra “tos žmogžu
dy bes dalyviai?’ Jei taip, 
tai neaišku, ar “N-ttų” re
daktoriai galvojo . apie tai, 
ką rašo.

Komitetas ir fondas sun
kiomis sąlygomis veikę išti-

bo ir prakaitavo.” Papras
tai gyvenime taip ir būna, 
kad įvairiuose komitetuose 
ar komisijose dirba keli 
asmenys už visus? Tad jei 
ne visi komiteto- nariai buvo 
energingi, veiklūs ir įtakin
gi, tai gal tas priekaištas 
taikomas ir naujienįečių at
stovams fonde ir komitete. 
Jei taip, tai “apsileidę” na
riai turėjo būti “N-nų” 
štabo pakeisti įtakinges
niais ir energingesniais as
menimis ! Tai bent naujie- 
niečiai būtų rainus 'ir būtų 
galėję rodyti kitiems pavyz
dį arba paskiau pasigirti, 
kad “taip, o įie kitaip rei-
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Tėvu Marijonu Misijos
Spalių 2 iki 8 d. rekolekcijos—

Roclrford, UI. 3
Spalių 9 iki 22 d. dviejų sa

vaičių misijos —» Scranton, Pa.
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dėka parūpino “Lituani
kai” naują motorą ir pri
taikė ją tolimam skridimui. 
Kaip žinome,’ ji perskrido 
Atlanto vandenyną ir žuvo 
jau netoli tikslo. Žuvimo 
priežastis dar galutinai ne
išaiškinta, ir komitetas vi
sai nekaltas dėl tos nelai
mės^ kuri ištiko netoli len
kų-vokiečių pasienio. Jei 
“Lituanika” taip toli nu
skrido dargi nepalankiam 
orui esant, tai ji, be abejo-, 
nės, buvo tinkamai pareng
ta. Bet komitetas nėra avia
cijos ekspertai; apie techni
šką lėktuvo parengimą gali 
spręsti nė “N-nų” kritikai, 
kurie aviacijoje nieko ne
nusimano, bet tikri aviaci
jos mechanikai ir inžinie
riai, kurie ir darė įvairius 
bandymus su “ Lituanika. 7 7 
Pagaliau, lakūnai, Išskridę 
iš Chicagos, nieko daugiau 
nereikalavo iš mūsų komite
to ir neprašė kokios nors 
pagalbos. Tuo būdu, “Litu
anikai” išskridus iš Chięa: 
gos, pasibaigė mūsų k-to at
sakomybė.

Žinoma, ne visi komiteto 
nariai buvo vienodai darbš
tūs. Bet čia ne k-to kaltė; 
jis negalėjo “pasirinkti 
tinkamus asmenis,” lies 
pats buvo išrinktas to stei- 
giamojo susirinkimo, kuria
me dalyvavo susirūpinusie- 
j i sk ridi mu. B et yis dėlto 
komitetas dirbo kiek galėjo 
h* Įtiek sąlygos leido:., k-to 
surengta Aviacij os Šventė 
ir bankietai davė nemaža 
pelno. Taigi, mūsų komite
tas parūpino lakūnams po
rą tūkstančių dolerių —• tai 
yi‘a, daugiau, negu bet kuri 
kita Amerikos lietuvių ko
loniją.

Kiti komitetui daromi 
priekaištai atremti Lietu
vos minist.erio B; Balučio ir 
geli. kons. P. Žad ei k i o 
straipsniuose..

Pagaliau, ‘ ‘ N-os ” dužiįai 
reiškia pasigailėjimą, kač 
“tas pats komitetas pasili
ko niekieno nerenkamas 
Dariaus ir Girėno paminklo 
statymo darbe.” Lakūnams 
žuvus, fondo globėjai ir skr. 
rėm. k-to nariai bendrame 
posėdy nutarė toliau veikti 
—pastatyti, didvyriams pa- 
ininklą ir dar kooptavo ke
lis naujus narius. Bet ir čia 
“N-os” turi ypatingą privi
legiją: turi 2 savo atstovus 
k-te ir 1 atstovą fonde. To
kios, privilegijos dar nega
vo nė viena kita l'iet. redak-

racijos skyrių adresų, bet nesiunčiau, nes ma
niau, kad sąjunga, turėdama kokių nors reika
lų su mūsų skyriais, gali juos atlikti, per Fede
racijos centrą. Taip 'ir patariau. ' .

Stipendijų Reikalai.
Šiais reikalais nedaug tepadaryta. Kadangi 

'senieji stipendijantai skolų negrąžina, krei
piantis studentams su prašymais paskolų reikė
jo atsakyti, kad nėra iš ko tij. paskolų duoti. 
Tokių prašymų buvo keli.
NNll Kongresas priėmė rezoliuciją ir išrinko 

komisiją rūpintis kolektuoti. skolas iš ameri
kiečių stipendijantų, įsteigti stipendijų fondą 
Marijonų Vienuolijos vedamo j kolegijoj ir tuo 
reikalu tartis su “Motinėlės” valdyba. Susirin
kusi komisija priėmė tokį nutarimą:

“Kadangi Fcdenacijos XXII Kongresas pa-.
; . darė šitokį nutarimą: “Tebūnie nutarta įsteigti 

Federacijos vardu stipendiją ii* pavedamą Fe-
’ *■ ‘J dotacijos ir ‘‘Motinėlės” moksleivių šelpimo 

dcimiiino.komisijai, susitarus su kolegijos va-
. • . dovybe. tam. tiksjui jškolektųoti iš .amerikiečių

. ■.?/■ stipendijantų'skolas”; (pusi. 43) ir
■ “ Kadangi į tą derinimo komisiją Kongresas

išrinko sekančius asmenis: kliu' ĄI. I’ąrikų, 
“Motinėles” Draugijos pirmininką, kum J.Na-

• vieką; Kolegijos Direktorių, ir kuu. J. Ambotą,
. Federacijos Dvasios Vadą* ' . .

’ “Todėl minėtoji moksleivių šelpimo derinimo 
komisija sįųlo Federacijos Centro Valdybai ši- 
tokį yudmininuipadalinti- “aincrikįcčių stįpeh-

; dijantų skolas ’ į t ris dalis: dvi dali skirtį “Fe-
. deracijos Htįpepdijai” . Lietuvių Kolegijoje ir 

vieną dalį — “Motinėlei?” . . \
t Kliu. M. A. ^Paiikūs', “M-otinėlūš” Draugijos. 

■ ■ pirniininkas. Kum J)r. J, Navickas, Švenč. Ma
rijos Kolegijos. Divektoriųs. Kųų, J, Ambotas,,

Federacijos Dvasios Vadas. . ■ '
Balandžio 6 d., 1933 m.”

Šį komisijos nutarimą telis pasvarstyti šiame 
kongrese. , •

Ne kiek geriau einasi kolektavimas ir iš Lie
tuvoj gyvenančių skolininkų. Šis darbas, kaip 
žinoma, yra pavestas Lietuvos Ateitininkų Su- 
sišęlpimp Fondui, kurio priešakyje stovi veik
lusis kan. P. Dogelis. Jis tuo reikalu rašė kele
tą laiškų. Viename iš jų gerb. Kanauninkas ra
šo, kad yra skolininkų, kurie griežtai atsisako 
skolų grąžinti, kad žada tik paaukoti Fondui, 
treti neatsimeną ėmę b i kokią paskolą. Yra ir 
pasižadančių mokėti, bet tokių mažuma. Kita
me laiške prideda: “Keli sąžiningesnieji asme
nys grąžina be jokio paraginimo, keletas para
ginti moka, nors ir po mažai. Tačiau yra tokių, 
kurie žinodami silpną mūsų juridinį pagrindą,

būk tai jie gavę visai negrąžinamas stipendijas. 
Kiti reikalauja Federacijai išduotų pažadėjimų 
bei pakvitavimų pinigų gavime... Todėl, kad bū
tume. juridiniai visai tvirti, prašome Federaci
jos valdybą prisiųsti įgaliavimą, patvirtintą A- 
merikos valdžios įstaigos ir Lietuvos Pasiunti
nybės Amerikoje ir‘antra prisiųsti Federacijai 
išduotus pasižadėjimus, bei pakvitavimus gau
nant pinigus.” . ‘ ' .. . .

Inas Lietuvoje. Aš sįūlau Ateitininkų - Sūsišel- 
pimo Fondo imniįninko prašymą patenkinti.

Buvo mėginta 'ii1 kitubūdu skolos.kolektuoti. 
Vienam studentui Amerikoje buvo pavesta išsi- 
kolektuoti iš viėno gana didelio ppno Lietuvoje, 
kuris Fedei^ęįjai skolingas 5050.00 šveicariškų 
EpųilnL Mėgino, bet iiėpąyylto. . ‘ •

M ūsų. Įstaigų Rėmimas. '■
Kaip kitais metais, taip ir šiemet Federaci

jos sekretorijątas. keliais atvejais ragino spau
doje ir progai pasitaikius laiškais remti, mūsų 
religines, kultūrines ir tautines įstaigas Ameri
koje, ypatingai — Lietuvių Kolegiją, Šv. Kazi
miero ir Šv. Pranciškaus Seserų vienuolijas. 
Tai}) pat ragino remti Lietuvos Katalikų Uni
versitetą.

Katalikiškos Akcijos Savaitė.
Šiais metais darėme mėginimą mūsų, koloni

jose organizuoti Katalikų Akcijos ir spaudos 
savaitę^ Centro valdybai pritarus, parašiau ir 
išsiuntinėjau, nsiems gerb. lietuviams klebo
nams Amerikoje specialius laiškus,, prašant or
ganizuoti Federacijos skyrius, paraginti drau
gijas prie jų dėtis, surengti Katalikų Akcijos 
ir spaudos savaitę su prakalbomis, paskaitomis 
ir tt. Taip pat atspausdinta ir išsiuntinėta per 
apskričius, skyrius, gerb. klebonus ir kitais bū
dais keli tūkstančiai laiškų Specialiai draugi
joms, kuriuose trumpai nurodyta Federacijos 
tikslai , i r-prašymu dėtis prie mūsų centro ir 
drauge veikti katalikiškos ir tautiškos akcijos 
diryoje. . 1 ‘ '

Šio darbi) pasekmės buvo gražios. Visi Fede
racijos, apskričiai suorganizavo tokią savaitę, 
daugumą skyrių irgi neatsiliko ir gana daug 
draugijų prisirašė prie Federacijos. Iš to dar
bo nemažai pelnė ir mūsų katalikiškoji spauda, 
Katalikų Akcijos savaitės kolonijose buvo orga- 
nizuojamos gavėnios metu:

Šių .metų jjraktiką parodė, kad toks darbas 
visai apsimoka ir dėl to jį kasmet reiktų vykint.

(Kandidatu i yaldvba sąrašą praleidžiamo.— 
Red.). . ‘ ‘ < ' .. . . ’ ‘

rija* Tad naujieniečiai vėl 1 
turi ^’ęros progos pasidar- < 
moti nors. paminklo .staty
mui. Neaiškių ko “N-os” 
dar nepatenkintos., J

Dabar juųsų koniitet.au 
.pakviestu dar 14 veikėjų ir 
visi Cliicagos liet, laikraščių 
redhktoriąi arba jų atsto
vai.
. /‘N-os,” kaip ir kiti laik- 

- rasčiąi, visada dėdavo ■ k-^o 
juotokolus ir k-to sekreto
riaus raštus apie lakūnus. 
Tik nežinia, kodėl “N-os” 
jau kelinta savaite nededa” 
sekretoriaus raštų apie la
kūnus. Atrodo, kad “N- 
noms” nepatinka/tokie pro
tokolai, ar raštai, kur būna 
paminėta, kurie k-to nariai 
kokius naudingus darbus at
lieka ir tuo labiau kad tuos 
darbus atlieka ne naujie- 
uieČiai. Tai yra nerimtas 
šališkumas. .

Reikia tikėtis, kad ‘N-nų7 
vadovybė pagaliau supras 
keistos savo taktikos kenks
mingumą ir, užuot kaltinus 
kitus, gal prisimins ir savo 
apsileidimą. ir parodys dau
giau nuoširdumo bei akty
vumo nors lakūnų paminklo 
statymo vajuje. Komitetas, 
tik tuo tikslu rašo Šį pa
reiškimą ir to labai trokšta.

Atsakę į svarbesnius prie 
kaistus, lakūnų paminklo 
statymo . komiteto vardu 
kviečiame .visų srovių va
dus, veikėjus, redaktorius 
ir plačiąją visuomenę nuo
širdžiai padėti komitetui 
sėkmingai ir greitai į vykdy
ti didį darbą': per metines 
lakūnų žuvimo sukaktuves 
pastatyti Chicagoje didingą 
ir g^ažų paminklą Dariaus 
ir Girėno žygiui pagerbti ir 
įamžinti. Visi lietuviai pra
šomi. į. talką — į tą ■bendrą' 
darbą! Komitetas ne savo 
garbei, bet. lakūnų žygio 
garbei dirba! O kas turi 
kokių naudingų sumanymų 
ar patarimų, prašome teildi 
juos komitetui — bet be pa
giežos, be pavydo ir be pik- 

. tos valios! Dirbkime bend
rai, o kritikuokime su meile 
ir ypač su noru padėti tam 
bendram darbui, bet ne 
kenkti. -

Didelė Dariaus ir Girėno 
auka turi ne skaldyti Ame
rikos lieturius, 'bet vienin
gai sutelkti' visus į tautinę 
vienybę. Mūsų didvyriai pa
siaukavo ne kuriai nors sro
vei, bet visai. mūsų tautai. 
Amerikos liet u viii visuonie-

“PAVASARIS”, t ,
švenčia sava 20 m. jdbiliejt^ , 

Didelė dalis Lietuvos ar 
užsienio, lietimų jaunimų 
jau 20 metų sų didžiausiu 
džiaugsmu pasiiinka kiek-* 
vieną gyvą, linksmą^ įdomų , 
šio lailcraščio numerį. 
vasaris” gi džiaugiasi, kadi 
jam pasisekė atspėti lietui 
vių jaunimo širdį, atspėti* 
kas lietuviui miela ir bran-f 
gu. • ; /■' i? - ■, ■ J .'

“Pavasarį ” skaitydami/ 
sužinosite, , kas dedasi Lietu?. ' 
voj, kaip gyvena ir juda, li
kę Lietuvoj, Jūsų broliai ir 
sesutes.

“Pavasary” rasite daug - 
gražių. Lietuvos istorijos a-» 
pysakų, rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynės laukus, senu tė . 
vėlių bakūžes. “Pavasarįs”/ ' 
dvelkia Lietuvos miškų oru 
ir skamba Lietuvos paukšte
lių dainomis.

“Pavasary77 rasite vaidim 
ti tinkamų komedijų, mono
logų, šposų, gražių apysakų,; ‘ 
aprašymų, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimo paveiks- 
hj.

. “Pavasaris” skirtas, vi
sam pasauly išsibaščiusiam, 
lietuvių jaunimui.

“Kad Jūsų “Pavasaris”' 
būtų dar dažnesnis. Taip 
ilgu jo laukti. Gyvendamas 
užsieny, be “ Pavasario7 7 tuB 
būt jokiu būdu nenurimčiam . . 
Mano mylimiausias “Pava* . 
saris,” ypač šįmet, labai įdo
mus” — K. Rakauskaitėj 
Hąupstr. 121, Berlin, Shoe- 
nenberg. Ištraulta iš laiško)^ 
Tokių laiškų “Pavasaris” . 
susilaukia labai daug. ■ • 

“Pavasaris” metams kai-* 
nuoja tik 5 litus; Užsieny-* ? 
j e metams 1 doleris. Latvi-, 
joj,. Vokietijoj ir Estijoj . 
tiek pat ir Lietuvoj. > .

“Pavasario” Redakcijos 
ir Administracijos adresas? . 
Kaunas, Mickevičiaus gt. 28* 

““SARGYBA”
“SARGYBĄ” skaitydamas rasi šiuos 

skyrius: 1) Mokslo popullarizaciJos iE ■ ’ 
visuomenės klausimu, 2) blaivybės, 3» 
uk’o, 4) sveikatos, 5} gydytojo patari* 
mij, 6) advokato patartinų, 7) apžval* 
a (politikos, visuomenės kultūros ir e* 
konomljos gyvenimo), 8). prieSalkolinla 
Judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9)] . 
Knygų pasaulis Ir 16) įvairenybės.

“SARGYBOJE”, rašo: vysk. M. ReŪ 
oy.s, prof. p. Kuraitis, Vydūnas, kan. 
Tumask prof. Kemėšis, čir. M. PaČkaus* 
kaitė, dr. A. Gylys, dr. jur. Raulinaitls, 
agr. Valatka, dr. K. Pakštas* dr. D. Juš
ka Ir. kiti. •. :

Adresas: Kaunas, Liaudies namai, 
‘SARGYBOS” adm. >. .

nė turėtų rimčiau žiūrėti į1 
Dariaus-Girėno žygi ir tin
kamai pagerbti jį.

Adv. R. Vasiliauskas, 
Komiteto Pirmininkas

, P. J. arge ta,. ■ t 
Komiteto Sekretorius* •

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS nUKTERŲ DR-4OS 
PO GLO&. MOTINOS tVČ.

’lrminlnkfi — Eva Markslenė, 
625 E.,8th SU So. Boston, Mass.

Viee-plrminlnkė— Ono Slaurlonė, 
.443 E. 7th S.t* So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boąton 3422Ji

Prot. Rgšt —BrottS Chinlenė, ..- • 
29 Gonty. St, įVeat Ilovbury, Mass.

. Tek Parkway 18644V
rin. Rafit — Marjona MarkonlatO

83 Navarre SU Rosi Lu dale, Mass. 
Tel. Parkvvuy 0558-W .

Ildinlnkė — Ona Staulullutė
105 Cth SU Boston* Mum.

Tvarkdiirė — Ona MltglrdlenS
.1512 Columbla Rd., So; Boston, Mam.

Kaso» GlobiaE. JąniiMotyanl 
' 142G Columbla Bd., So. Boston, Maw

Drąurlja aavo auslrlnklmua Uiko 
Mitri ufarulukt kiekvieno mėnesio,

.. fr':80 vai. vtkara, pobalnytlnfj iv*, 
tatuty.

riaalv draugi joa retkalala kratykite 
Fvtokoli

BV. JONO EV. BL. PAAALPJNM
DR-JOS VALDYBA

Pirm: — J. Petrauskas, \ ’
24 Thomas Park, So. Boston. li«M.

Viee-plrirt—V, Medonis,•..
1430 Colutnbia KĄ. S. Boston* Mae*, .

Prot. RaMiiUnkas — J. GIIneckL*
.5 Thohrns ParK So. Boston. MaM 

Ftu. Raštininkas —- Pr. TuUdkio>.
109. Bq\veu S t, So. Boston* Marš, „ 

Udtninkus — a.
885 R. Broadway, S(\ Boetmų Mum.

Maršalka —J. Zalkli. * ■
7 TCinfiety St, Sol Boatori, M*m.

Draugija laiko susirinkimus kas tre£t<
i nedOldlenl kiekvU'iio suėnealo, 2 vai* 
; po pietų, Parapijos šalty, 482 K Vth .

SĮL. So. Butttdn. Mana.

ProfeatobMai, blznh-rlal, ptanrnblo* 
kai, kurto skelbiasi ‘'parbiulnke,” tik* 
ral -verti 'skaitytoju paramote 

i Vl*l ^Dkrblnluko.” j • - •

,v

koniitet.au
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Didvyrių Likučiai Plunksnuočių Patriotinis Pašnekesys
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I . Buvai Kaune ii neužėjai 
t į Karo - Muziejų ? Ar gali-,

mąs daiktas ! Viena iš įdo- 
f miausin vietų. Tautos pra-
L eities sandėlis. Vienos va-
[ landos neužtenka pamatyti,
į Reikia paskirti kelias die-
t nas, kad pastudijuotum.
I nors vidutiniškai kiekvieną

. 'daiktą. .■
: Prie didžiųjų vartų ka- 

į reivis paima vieną litą mo-
L kesčių. Žengi per didelį, kie

mą. Kairėje, pusėje senovės, 
bet gražaus stiliaus, medi
niai kryžiai. Girdėjai apie 
juos. Geriau pamatyti juos 
savo .akimis.

Muziejaus durys. Eilė pa
kabintų kareiviškų kalpokų 
lietuviškais ženklais. Kur 
pirmučiausia ’ bėgi žiūrėti ? 
Pas drąsių lakūnų — Da- 

~riaūs ir Girėnu — atminties 
likučius.

po stiklu visokį jų drabu
žiai.. Metalinė vandens bon- 
ba. Elektros lemputė. Pini
gine su amerikoniškais pi
nigais. Jų pasai išduoti ba
landžio mėnesy. Jų skridi
mo liudijimai. Kelionės ei
gos Įmyga. a.Lituanikos” 
paaukotojų vardų knyga. 
Viskas, ką jie turėjo prie 
savęs. Net laikrodžiai, vie-

nas su sudaužytų stiklu, bet (Skiriu iioruitiems nutautėti)
vietoje. Nuostabiausiai, bet
matytis ir keletas gabalij < Nesenai vienam gojely, ' . 
‘4Beeeh - Nut” - kramtymo 'Skrido gege , pro tetirvino šalį, .
gumos. Jiems menki daly- ' , ' nors gerą ausį turėjo
kai. Tautai didvyriu Ue- Vienok ytrnvmo suprast negalėjo,
kanos. ’•••.' , . ■ . ■ ‘ .

Ai'ti stovi, kas liko iŠ or- /. . Nustebusi garsiai nusikvatojo, 
laiyio. Baisiausiai sukultas. Berže nutūpusšitaipkarto jo;
Neaiški metalo masė. Spar- . Kaip sau norit, tetirvinąs ne Lietuvos! 
nų nesimato. Matomą jkelio- Nors už jo tautybę aš nededu galvos,
nes aukotojų pavardės: ku- Į Ji giliai užsimąstė.
nigai Pakalnis, Balkūnas, . y , . ; . . > .
Inčiūrą, Miliauskas, konsū-Į * šitą .tetirvinąs puikinius išgirdo, 
las Žadeikis, L. New Yorko pamatuotai.ajit gegutės imrito: :
m N. J. Vyenj apsknmo tonhX\mžtoai kukuos?t
vairias. Daug aukotojų, bet ' To nebus nė kuomet.
pastarieji, kaip siek tiek 
pažįstami,- labiau metėsi a-Į 
kysna.

Kur didvyriai? Jų nėra. 
Dvasia tiktai pasiliko. Regi 
nupieštą paveikslą. Ar tai 
angelas, ar šmėkla, kuris 
laiko kryžių rankomis ?. Vir
šuje parašyti šitie žodžiai: 
Darius ir Girėnas. '

Tikimės,. Vytauto Didžio
jo muziejuje jų atmįnimo 
daiktus garbingai išstatys. 
\ Turiu atsiprašyti už ne
pilną paaiškinimą bei trū
kumus. Bet, ar daug gali 
pastebėti apsilankius tik keri 
lioiris minutėms?

* ’ Kazys Adna:

Gegutė ;
Šimtus metu aš kukuoju, 
Nusijuokdama rypuoju, 
Mano “ku-ku” Lietuviams, 
Išeiviams ii’ Čiabuviams, 

. ’__Visuomet patinka.

Gegutė.
Neįeik mums pasakorių, 
Aš teisybę pareikšt noriu. 
Dabar modernūs laikai, 
Nepyk, jei tavo vaikai, 

Kitus pamėgdžiotų.

Tetirvinąs. •
Ko norėjai pasakyti?
Kokias madas mum& vaikyti!
Ašei plunksnų nemaiiįauy 
Burbuliuo ju kaip žinau, 

Kaip Dievulis liepė.

Gegutė.
Tavo vaikai, jei imtų,
Kaip juodvarniai sUl<runktų, 
Savieji nepažintų, 
Ar tau gėda nebūtų?

Atsakyk į Šitą ? ’

Tetirvinąs.
Aš juos sparnais primuščiau, 
Visas plunksnas hupeščiau,

. Kuris šitaip padarys, 
BUs mums, jau piktadaris. 

Juodvarniais nebūsim !

■ L- RJ ■ s
-I ’ -Į II • 'I ■ - ■ V -

. jmingai minėti spalių 9-ją, 
kaip Vilniaus' užgrobimo 

~ gėdūlo dieną.
Gedulo dienos paminėji

mas įvyks pirmadienį spa
lių 9 d. Švi Roko par. sv. 7. . 
30 vai. vakare. . ■

Programoje: prakalbos ir 
dainos.

Pagrindiniu kalbėtoju 
užkviestas klebonas kuli. J. 
Švagždys it visa eile kitų 
kalbėtojų;. . “ 
.. Dairių programą išpildys 
solistas vargoninkas p. P.. 
Petraitis su savo daininkii 
štabu.

Visiems, kam rūpi Vil
niaus reikalai, kas įdomau- 

: jasr Vilniaus ir Vilniaus 
krašto likimu, tenclieka na-

• mie, bet atvyksta į rengia
mą Gedulo dienos paminė
jimo parengimą.

K~tas,

Aviacijos Diena ir Rinkliava Dariaus- 
Girėno Paminklui

j Rūgs. 26 d. įvyko bendras j 
į Dariaus - Girėno paminklo 

; statymo komiteto ir fondo 
• globotų posėdis, labai gau-

| singas. Dalyvavo :k-to pirm, i 
V adv. Vasiliauskas, sekr. P.

, .; Jurgėla, Kairaitienė, ~ Gai-
. .^aitė, Simokaitis, adv.’ Lidi- 

kauskas, lak. Kiela, J. Alio- i 
j . keliūnas, . Pūstapėdis, A.
f J Valančius, A. Vaivada ir '

. ^Moteių Dirvos” red. Są- 
•kalienė (nauja narė), o taip

, pat fondo pirm. A. Kalvai
tis ir fondo. globėjai L. Ši
mutis ir adv. K. Gugis. At
silankė ir kap. Dariaus gi
minės: Stulpinai, Juciai ir 
Rygiai.

Gausingas posėdis — už
tat ir sėkmingas. Posėdį atir 
darė ir vedė I viee-pirm. 
SimokaifiS; Lakūnas Kiela 
pranešė, kas jau atlikta ir

■ kas daromą besirengiant 
spalių m. 8 d. rengiamai 

; Lietuvių Aviacijos Dienai.
Tariamasi su lakūnais, ku
rie vežios keleivius. Įdo- 
miausius ir pavojingiausius 
triksus atliks lietuviai, L. 
Aero Klubo nariai. Am. Le- 
gijono Dariaus-Girėno pos
to veteranai apsiėmė tvar
kyt aeroporte .automobilius, 
judėjimą ir įžangos tikietus 
pardavinėti.

’ Ilgai buvo Svarstomi įvai
rūs Aviacijos Dienos reika
lai, kuriems tvarkyti išrink
tos komisijos: ?

X) viešosios tvarkos ko
misija: J. Mickeiiūnas su 
pasirinktais veteranais;

2) programos tvarkymo 
komisija: .Simokaitis,: Jut- 

r PRINTING PRESS
ĘOR SALE.

No\v’serieš 10x15 G.&P. ųriąting 
jjrėšs, stcebsomi-stcol chnšes, long 
įontain, coontėr, treadle 24-iii. 
beit piilley. - Z. Darb.

366 W. Broaclway,.
$o. Boston/. Mass.
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gėla, Kiela ir Lidikauskas;
3) lakūnų f otog r a f i j ų

platinimo komisija: Kalvai- 
ienė, Kirienė, Gaižaitė iri 
•.antiškai pasirėdžiusios šv. Į 
Kazimiero akademijos mo
kines;. ' ’■ “^j

4) propagandos ir spau
dos komisija: Šimutis, Jur
gėla, Vaivada ir Vaidyla;

5) finansų komisija: visi
fondo globėjai — koris; Kal
vaitis, K. Gugis, kun. H. 
Vaičiūnas, L. Šimutis ir J. ' 
Krotkus; . • Į

6) užkandžių ir gėralų 
bufieto vedėja — kap. Da
riaus sesuo K. Stulpinienė. |

Adv. Vasiliauskas ir L. Į 
Šimutis pranešė, kad rūgs. 
25 d. lankėsi pas Chicagos 
miesto mayorą, kuris lei
džia rengti viešą rinkliavą. 
Ta rinkliava nutarta su
rengti spalių m. 23 d., pir
madienį. Organizu o j a m i 
talkininkai visose miesto 
liet, kolonijose. Į rinkliavos 
komitetą įeis visi komiteto 
nariai, fondo globėjai ir i 
didvp'ių lakūnų giminės.

Taigi, paminklo statymo 
komitetas ir fondo globėjai 
visa energija imasi didelių 
darbų, kad tik greičiau bū
tų Chicagoj e pastatytas pa
minklas viso pasaulio pri-1 
pažintiems mūsų didvy
riams Dariui ir Girėnui* Be 
abejonės, ir plačioji lietuvių 
visuomenė parems visus ko
miteto sumanymus ir dar
bus. ■

Lietuvių Aviacijos Diena 
spalių in. 8 d. žada būti la- 

. bai įdomi. Keleiviai bus ve
žiojami mažais ir dideliais 
lėktuvais. Jauno Liet. Ąero 
Klubo nariai parodys įdo
miausius ir pavojingiausius 

‘ triksus ore. E. Ciplys ir dvi 
lietuvaitės * J. Pajoclytė ir 

’ M* Stočkiūtė šoks iš lėktu
vų su parašiutais. J. Vaiš-

• U

Tetirvinąs.
Mano kalba murmuliuota,

-■ Mano dainą neritmiiota, 
Man Lietuva negalvoj, 
Nors aš rimstu Lietuvoj, 

Kaip žydas dėl biznio.

Gegutė.*
Aš amžinai taip kukuosiu, 
Nutautėlius kritikuosiu, 
Kaip aš dainos nėmainau, 
Taip visiems patart manau, 

Paukščiams ir žmonėms.

Tetirvinąs. ■ '
Tavo daina dainoj garsi,
Bet kągi tu žmonėms patarsi, 
Gal kad jie visi kukuotų ?
Tavo raudą vis cituotų, 

Aš to nesuprantu.

Gegutė.
Ne tame, drauge, dalykas, 
Štai lietuvis pakalikas, 
Savosios kalbos negerbia, 
Svetimoj on save skverbia, 

Lyg monkė kvailioju

Tetirvinąs. • '
Visos kalbos yra gražios, 
Kokios jųjų buvo pradžios: 
Aramajai? Sanskritai?
Tepasako mums mitai, 

Kitaip nesuseksim.

vilas darys pavojingiausius 
triksus ore: perlips nuo vie
no lėktuvo sparno į kitą 
lėktuvą, vartaliosis. ant le
kiančio lėktuvo ratų ašies ir 
taip toliau. Štai, kokių ga- 

I bių lietuvių esama. Bet lie
tuvaitės tai tikrai nustebins 

Įchicagiečius savo “nemote- 
Įrišku” drąsumu. O ką jau 
bekalbėti apie Joną Vaišvi
lą, kuris yra akrobatinis la
kūnas ir parašiutininkas! 
Be to, pakviestas būrys DH- 
ndįs valstybės kariškų lėk
tuvų pademonstruoti figū
rinį skraidymą. Tai visa su
darys labai įdomią progra
mą ir sukels žiūrovams ne
paprastų pasigėrėjimo įspū-

džių. Todėl chicagiečiai ne
kantriai laukia spalių 8 d.: 
pamatys tai, ko savo gyve
nime dar nėra matę, ir dar
gi nepaprastus lietuvių ga
bumus padangėje. Aviacijos 
Dienos programos dalyviai 
nori tuo būdu pagerbti did
vyrių Dariaus ir Girėno at
minimą. Tikimės, kad tie' 
visi komiteto darbai žymiai 
padidins Dariaus-Girėno pa 
miriklo fondą, Ir kitos liet. 
koloĮiįjoš neturėtų atsilinkti 
nuo chicagiečių: Dariaus- 
Girėno paminklas vaizduos 
vįsos Amerikos lietuvių dė
kingumą didvyriams!

P.\Jurgėla, 
Komiteto Sekretorius.

Gerb. Klebonų Dėmesiui
j Turime gražių Uždušinei Dienai Konvertų ir La- 
S . pelių su lietuviškais parašais. Kainos labai priei- 
! narnos. Su lapeliais ir persiuntimu tik: .

Už 300 j 

. Už 500 .
Už 1000

. Už 1500 .
Už 2000 .

. $2.75 .

.$3.25
. $4.50
. $6.00
.$7.75

Malonėkite siųsti užsakymus, ’

“DARBININKAS”

366 Broadwąy, . South Boston, M&ss. >

Čia lakštutė baigus dainą, 
Nors mažiulė, taikini eina *

. Nepykit, visaip kalbėkit,..
Tik savo kalbą mylėkit, 

Aš taip ir darau.

Aš pagiedu daug gražiau, 
Tik išrėkiu kiek mažiau, 
Bet principų nęiiiainau, 
Taip ir vaikus mokinau, 

Čiulbėti, ulbėti.

Mano vaikus kiti peri, 
Jų giesmė už širdies tveri, 
Savita ir priginta, 
Įvairi, skambi, rimta, 

Dievo komponuota.

Nutautelis. ' t
Čia yra trys patrijotai, 
Nagi mes, lyg idijotai, 
Net gražias pavardes mainom, 
Kitataučių būčin einam,

Savo kalbą neigiam.

Dariaus ir Girėno 
žuvimo Priežastis 

Dar Neaiški

■. Visi:
Nei šalis, nei duona, nei aplinkybės, 
Tegu Lietuvio nesuklaidina, 
Tegu jis garbę Katalikybės, 
Ir lietuvybės kaip paukštis gina. 
Kame tik būsi brangus broli, 
Atmink, kad esi didvyrių kraujo, 
Ar Lietuvoje,, ar svetur toli, 
Savosios kalbos nekeisk į naują. . , . 
Jei gali, šimtus kalbų mokėk, 
Gražesnės rast nei nemanyk, 
Reikale susišnekėk,
Tikybos-ir kalbos nekeisk-nemainyk;

Mūsų transatlantinių la- 
’kūnų Dariaus ir Girėno žu
vimo priežastis vis dar ga- 
tutinai nenustatyta. Yra tik 
spėliojimai, tačiau kurie tie 
spėliojimai tikslūs, nėra ži
nios. Žuvimo priežastimi y- 
ra suinteresuoti visi. Nors 
nuo to laiko praslinko jau 
gerokai laiko, tačiau kalbos 
vis dar nenutyla.

Lietuvos Aero Klubas ir 
sudaryta speciali vyriausy
bės koin Įsi ja mūsų didvyrių 
žuvimo priežastį intensyviai 
tiria, tačiau oficialaus pra
nešimo vis dar nepaskelbia. 
Matyt, trūksta dar'kai ku
inų duomenų, arba kas kar
tą iškyla kokių dar abejo
nių. Ryšium! su tuo, Lietu
vos Aero Klubas pakvietė 
iš Chįcagos Amerikos lietu-. 
vių inžinierių Jasulaitį, ku
ris konstatavo mūsų lakūnų 
dabar garsiąją “Lituanięą.” 
Jis apžiūrės, lėktuvo lieka
nas ir pasakys savo nuomo
nę. Žuvimo priežastis visgi 
turės, paaiškėti.

JuozasMockūnas

tuvių žaidžia. Žaidimas bai
gėsi lygiomis— 0:0.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ | 
KOLONIJOSE

NASHUA, N. H.
Čia jau visos dirbtuvės 

dirba pagal NRA programą 
ir pilnai dirba, priėmę n.au- 
jų. darbininkų,, bet vis dar 
tebėra daug bedarbių. Visur, 
įvesta nauja sistema — kur 
pirma dirbo keli darbinin
kai, dabar turi tai padaryti 
vienas darbininkas.- Seniau 
audėja turėjo 16 staklių ir 
uždirbdavo po 11 dol., į sa
vaitę, o dabar turi dirbti 
prie 48 staklių ir neuždirba 
net 20 dolerių.

Vasaros sezonui praėjus, 
prasideda įvairus veikimas. 
Merginu ir vaikiną klubai, 
parapijos naudai surengė 
kortu vakarą, gerai nusise
kusį. Visos draugijos rūpi
nasi parapijos ■■‘kermošiu
mi,” greit įvyksiančiu.

. Garsusis sportininkas Pe
tras Česnulevičius gavo 
High Sehool mokytojo vie
tą ir yra; mokyklos futbolo 
“coach.” Darbą jau pradė
jo; žaidėją ratelį daugumo
je sudarė iš. lietuvių ir. jau 
turėjo žaidimą su Štough- 
ton, Mass., kur ir daug lię-

Rugsėjo 24 d. automobi
lius sunkiai . sužeidė Aleksą 
MatuUoką, einantį skersai 
gatvę. Jani perskelta galva 
Ii’ nulaužta koja. Maža vii; 
ties pasveikti.
. ' Dzūkelis,

MONTELLO, MASS.
Rugsėjo’28 dė įvyko Fe

deracijos skyriaus susirin
kimas, šv. Roko pąr. svetai
nėje, Jame nutartu išldL

1 BROLIAI IŠEIVIAI
Tfivynfis likimas, jos laimėjimai ir no- 

(ainaSs, jos sielvartai ir bSdos Jums vi
siems, be abejojimo, rupi. Jums taip 
pat rupi, kad Tgvyn&je taurautų ir 
klestėtų teisėtumas ir laisve. Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevalių lr ne
ribotų sauvaliavimų su Švenčiausiomis 
žmonių teisėmis ir laisvė. — Jus norite, 
kad ir toli būdami, kad Ir plačiųjų ma, 
rių atskirti,, pažibti Tčvyilčs buvj, koka, 
jis tikrumoj yra. — šitais visais at
žvilgiais Jums labai yra pravartu iš
sirašyti

“DARBININKAS" 
iaisvčs meilę.

“DARBININKAS" _ . . 
priespaudos smurto Ir niekinti dldval- 
<ių veidmainystę.

“DARBININKUI" visur Ir visados 
rupi darbo žmonių reikalai.

“DARBININKAS" turi labai Įdomias 
savo “RADIO ŠYPSENAS.”

^DARBININKĄ” redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS,

Skubėkite kad i^siraSuti “DARBINU^ 
RA" patys ir iSraSykito jį savo ffimi- 
nčrns Lietuvoje.

Amerikoje “Darbininkas'' kaštuoja 
|1.20, 6 Lietuvoj tik 60 amerikoniškų 
centų. '

‘‘Dubininkas/*
“DARBININKO." adresas: Litini* 

nitu Kaunas, Nepriklausomybė nikStč

NUGA-TONE SUTEIKS JUMS 
NAUJĄ SVEIKATĄ

NUČA-TONE sutvirtina, viso
kius organus žmogaus systemojo, ’ 
pataiso apetitą, sureguliuoja virš 
kinitno aparatu ir vidurius. Su
teikia naujų, spėktj raumenims, 
neryij systomai ir padaro ją tvir
tesne. Pagelbsti kur kiti vaistai 
nopagelbčjp. pasekmes tų gerų 
vaistą pasirodys tiktai; į keletą 
dieną po vattojinuJ

Nuga-Toue. parduodamas -viso*. 
sv vaistinyČiosA židroktt^ kad 
giuitumėto tikrą Nąga-Touę, no-... , 
priimkite pavaduotoją. 5^ - •

ugdo tiesos ir

moko neapkęsti
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| Ry tinių Valstybių Žinios
Waterbury,-„CoiHtiĮjĘK^S

' ' ?I ęio n* kitą. Sveikiname juos
ir linkime jiems linksmin
tis su mumis ir pasidžiaugti 
.parapijos įrengimais.

Šiomis dienomis įvyko 
Slimver ’ir bendrą vakarie
nė dėl būsiiuičiu jaunave
džių p-lės Šąmbariūtės ir 
zUbhio Miucelyno. Abtldu 
prildaus.o prie choro ir vy
rių ir 'dalyvauja'..lietuvių pa- 
rengimuąse. Sveikiname ir 

. linldme : geriausios kloties 
jųdviejų suvienytame gyve
nime. Pereitą ketvirtadienį 

I buvo Stagg Party dėl jaiini- 
I kio Marcelyuo . vyčiu klube? 
r Dabar AVaterburyj eina 
mayoro rinkimai. Lietuviai 
balsuokime už lietuvius. Dc- 
mocratic. Ticket yra vienas 

[ geras, visiems . pažįstamas, 
[ lietuvis vaistininkas ir ai
de r menas Jonas Bęndleris. 
Jis jau buvęs aldermonu il- 

[gą.laiką ir vėl kimdidatuo- 
I ja. Balsuokime. .

. Neužmirškime paremti 
Našlaičių Vakarienę, spalių 
14 d. Mrs. Brennan davė 
našlaičiams lovą, minkštų 
kėdžių, drapaną ir tt. Seld- 
ine kitataučiu pavyzdį!

Spaliu 9-ta
AVaterburio ir visi lietu

viai nepamiršldme surengti 
ir ateiti į VihiiaUs>GeduIo .pasitdgldme. O tai padaiy

jiems brangus ir neužmirš
tinas. Taip, visi lietuviai.

Dienos parengimus. Water- 
bury turėsime 'programą. 
Bus kalbėtojų vielinių ir iš 
kitur. Bus pritaikyta, muzi
ka. Prof. kompozitorius. A- 
leksis tini sudaręs, labai ža- 
vėjaučią programą. Jo cho- 
ristai-ės jau išlavinti ir tik 
jaukfa tos dienos parodyti 

. pasauliui, kad Vilnius yra

siūie geriausiai savo atsi
lankymu į tuos, patriotiškus 
parengimus. Vilniaus lietu- 
iviai ir pats Vilnius mus lai-1 
mins. už tai. Atlikime savo 
pareigų ir visuomet turėki
me omenyje lietuvių obalsį: 
^0 Vilniaus neužmiršk, lie
tuvi r ’ -

Rytiniu Valstybių Kunigų 
Vienybės Susirinkimas

Pereitą antradienį Šv. roitskas.ir Ražaitis (Water- 
Juozapo Salėje Rytiniu Vai- būry), Pankus (Biidge- 
stybiu arba- Rytinės Pro
vincijos Kunigai turėjo sa^ 
vo bertaininį' susirinkimą. 
Buvo apie 25 kunigai. Daug 
gražią ir naudingą -dalyku 
svarstyta ir numatyta dėl 
platesnio veikimo. Dalyva
vo šie kunigai: Kunigą 
Vienybės Visos Amerikos 
pirmininkas kitą. Vąsys iš 
Worcester^kun. Ambotas ir 
Gradeckis i(Hartford)., ku
nigas daktlras Bružas (Na- 
shua), kunigai Jakaitis, M. 
I. C. Marijonų provincijo
las Amerikoje iš Mariana- 
polio, Abromaitis^ AI. S. 
Karlonas (New Britaiu), 
Valantiejus, . Kilpas, Gau-

port), Karkauskas (New. 
Havenj, Kazlauskas (Anso- 
iiia),- Šeštokas, Balkūnas, 
Aleksiūnas, Pakalnis, Re
meika, Simonaitis, Stonis, 
Paulonis iš Nevv York ir

•Išrinkta nauja Rytiniu 
Provincijos Kunigų Valdy
ba. .Pirmininkas kun. Simo
naitis iš. Elizabeth, Ne\v 
Jersey, kuii. Stonis iš Pa- 
terson, N. J. išrinktas raš
tininku ir kun. Gradeckis 
iš Hartford. kasininku. Re
daktoriais pasilieka tie pa
tys: kunigai/ Balkūnas jr

Studentų Susirinkimas

Lietuvaitė Golfo Čempijonė
Pereitą savaitę lietu

viams vėl teko skaityti laik
raščiuose, kad AIrs. Helen 
Chūiey (lietuvaitė apsive
dusi su įžymiu laikraštinin- 

_■ ku Cluney) .apgynė savo 
čempijonatą. Ji buvo perei
tais metais čempijonė Mat- 
tatuck Country Club, Wa- 
terbury. Šiemet ji vėl sėk
mingai apgynė savo čempi-. 
jonatą. Alau teko su ja kal
bėti prieš jos laimėjimą. Ji 
buvo labai linksmai nusitei
kusi ir nebi j o jo savo opo
nenčių. Ji kalbėjo su manim 
lietuviškai ir prisiminėm 
apie Billy Burke, Johny 

"Goodnum ir reikalą lietu- 
..viams nepasiduoti. Jos di* 
aižiausia, ir įtekiningiausia 
oponentė buvo AIrs. Alarga- 
ret Slavių. -Valio! Net lietu- 

: \aitės pradeda pliekti ir 
„pralenkti kitataučius. Shar- 
jkis. jau;, prakišo, Burke ir 
Goodman neteko jėgų ir 
garbės... tai nors lietuvaitė 
palaikė lietuviui vardą prie
šaky. Alaftųtuck Country 
Club nelengva laimėti. Jei
gu netikite, tai pasiklauski-, 
-te vyrą. Čempij onų:. kun.

Petraičio, Bakano, ,Kripo, 
Ražaičio. Tie prityrę golfi- 
ninkai pripažins AIrs. Clu- 
ney garbę, nes ir jie žings
niavo, prakaitavo, bet be 
pasekmių... 'išskyrus kun. 
Petraitį iš AVorcesterio.

40 VALANDŲ ATLAI
DAI PAVYKO.

40 vai. atlaidai praėjo di
džiausiu pasisekimu. Lan
kėsi labai daug žmonių. Pa
mokslus sakė šie kunigai: 
Bakąnas iš West f i e 1 d, 
Mass.,. Strakauskas . iš Uo
švei!, Mass. ir Dr. Blužas iš 
New Hamp^hire, (Nashua) 
LaSalette mišįjorie r i u s. 
Žmonės netik gausiai lankė
si, bet ir ėjo prie sakramen- 
tų. Kleb. kun. J. J. Valan
tiejus yr,a labai dėkingas vi-

rodymų meiles Jėzui Šven
čiausi anie Sakramente.

L. I. P. BOKLING

(Waterburio) biznieriai,ad- 
v okafai', daktarai, dentistai,

Hartford, Conn.
Pagerbė Savo Perdetinį

LaSalette Kolegijoje, 
Hartford, Conn., „kunigai 
inisijoniemi ir Į£olegtjos 
studentai bei draugai, prie- 
lėliai, šauniai’pagerbė per 
Šv. Mykolo šventę kunigų 
Daktarą Mykolų Cibulskį, 
AL S. Jam surengė “surpri- 
se bąriąuet,” Kolegijoje. 
Dalyvavo ir lietuviai kuni
gai kaip tai: kuli. Valau tie
kus (Watevbury*o. klebo-: 
has), kun. Ambotas (Hart
ford) ir kum Karkauskas 
(Ncw Ilaveno klebonas, kur 
kunigas Cibulskis važiuoja 
kas šeštadienį ir sekmadie
nį talkon kleb.). Linkime 
kunigui Cibulsldui kuoil- 
glausiu metą dideliame dar
be. Jį gerbia visi.. Studentai 
Kolegijoje jį labai myli, 
kaip ir visi; kurie tik turi 
garbės pažinti jo malonų 
būdų ir gilu protų.' LaSalle- 
te ’ai laimingi turėti savo 
Kolegijos . priešaky tokį 
aukšto mokslo ir prityrus! 
žmogų. Sveikiname 1

New Haven, Conn.

, ....„ j,
T,leJoniu; Ela,» JJJO.

JONAS GREBUAUOKAS
.^raborius ir Balsamuotojai

438 8.PACA ąTRBĘTt 
BALTIMORB, MD.

ninkai, šerifai ir tt... vienu 
žodžiu, visit smMončly ■ lietu-' 
yią turėjo savo antrą bow- 
ling vakarų; Viskas, buvo 
gerai. Buvo matyt. nąują 
veidą, -tai vaistiniiiko ir .al-:o ir .ai-

Pereitų sekmadienį Stu
dentai yėjf tiu^jprr ^sųvo mė
nesinį- sūsmSdmą. Susirin
ko iI4 50 studentą-čią ir no
rinčių prie Studentą Ratė- 

1 lio bowlyti. Jie nutarė bo\v- 
Ijrii kas sekmadienį 4. vai. p. 
piet. Komisija dėl. platesnių 
ir smulkesnių nutarimų bei 
dalykų susidarė iš penkių 
asmenų: gerb. chemikas A. 
Kahkelis, Edmundas Jenm 

«šaitis, Juozas Dubauskas ir 
panelės Gėlgpčiūtė ir Pau- 
liūtė. Nutarė turėti ‘booth’ 
parapijos Bazare kaip, kad 
turi Vyčiai, Mari jos Vaike
liai, Girls and Boys Scouts, 
Ąlmrinai, ,abu chorai, ir tt.

Žiemos programa dar ne
pilnai sudaryta, bet jau tu
rėsime Šiuos dalykus: Kas 
pėtnyčios vakarų 7 vai. lie
tuvių kalbos, pamokos, pra
kalbos, moviės (kuriuos yra 
traukę įvairūs veikėjai kaip 
tai: kun. Balkūnas ii* kun. 
Aleksiūnas iš Brooklyn, ku
rie yra nutraulcę save, kun. 
Kripų ir amžinos atminties 
lakūnus Darių ir Girėną 
Floyd Beimet Field, New 
Yorke prieš jųdviejų ne
mirštamąjį- žygį per šniokš- 
čiantį Atlantą^), Gerb. Stu
dentu pirmininkas medikas 
daktaras Jonas Morkūnas 
iš Rochester (Įjūris nutrau
kė visų pereitą. Studentu 
Seimų, Alarianapoly ir tt.)l 
Paskui turėsime debatus ir 
paskaitos, kurias skaitys 
profesijonaląi ir šiaip jau 
mokslu žmonės. Kitame su
sirinkime , apsiėmė sakyti 
.prak'albūleš šie studentai ir 
studentes: Plang i u.t. ė ir 
Pauliūtė ir Jeniišaitis. ’

Susirink i m e vadovavo 
•kum-Kripas, daktaras Auk
štakalnis, advokatas Balan
da, chemikas . Aug u s tas 
.Kankelis ir Juozas Dubaus*

SUR PEISE PARTY 
GIMIMO DIENOJE.

Gerb. Mato Kripo namuo
se pereitų ketvirtadieny j-

Vyko -dėka Tiieodoros Sew- 
ing Girele (tai Siuvimo Ra
telis, kuris susideda vien iš 
lietuvaičių norinčiu ir mo- 

* kančią siūti. Jos susirenka 
pas Kripus ir praleidžia 
naudingai bei gražiai lai
kų... tuo pačiu ramindamos 
sergančią p. M. Kripiėnę) 
Birthday Surpiise party 
dėl Vinco Kripe, kuris su
silaukė 26 mettr
Susirinko įl<.i 50 jaiumolių. 
Visi-os linksmai šnekučia
vosi, žaidė, dainavo ir gar
džius užkandžius valgė. Bu
vo ir keli kunigai : Vinco 
brolis kun. Kripas ir kun. 
Vincas Ražaitis iš AVater- 
bury ir kun. Curtin iš East 
Hartford.

Daug dovanų įteiktą ir 
pasakyta, gražios prakalbė
jęs. Prakalbas sakė kunigai 
Kripas, Ražaitis ir Curtin, 
Vincas Kripas; Matas Kri
pas ir. Ona Kripaitė.

Vincas Kripas pasižymi 
savo nuolat maloniu šyp
sančiu veidu. Priklauso 
prie vietinio lietuvių ])aru
pijos choro ir, rodos, dabar 
yra kąsiniąku.. lĮartfordo

Naujas Profesorius Lietuvis
Šiomis dienomis sužino

jau labai linksnių ir smagią 
žinutę, būtent, kad Yale U- 
mversiteto rūmuose instruk 
toriuni liko lietuvis gerb. 
inžinierius Eugenijus Žiū- 
rys. Jisai pernai baigė inži- 
merystes mokslus su aukš^ 
čiaušiais laipsniais, o dabar 
ten pat mokys kitus ir tčs 
post graduafe kursų. Jisai 
-spi’Ciatizuojusi 7. inžinierys- 
tės šakoję. Tai gabus asmuo, 
malonus ir tikras lietuvis 
bei. sąžiningas kaLalikas,. 
Linkime naujam jaunam 
profesoriui geriausios klo
ties, Ge rb. Žiū rys nesenai 
siisit uc>kė su N e w Ilaveno 
lietuvaite p-le Nork minite.

C. L. C. MĖNESINIS 
SUSIRINKIMAS.

Pereitą sekmadienį Con- 
necticut Li.thuanian Catho-

• Vyčių kuopos. Jisai yra A. 
& P, kompanijos krautuves 
vedėju. 'Gerai jam bizny j 
sekasi ir jau nekartų gavo 
pirmų premijų, už didelius 
ir nepaprastus gabumus 
biznio vedime.

kas, ‘ ‘ Draugo ’ ’ administra
torius Rytinėse valstybėse 
žinių ir biznio. Galime sa
kyti, kad studentą susiimi- 
kimus buvo pilniausiai nu-r 
sisekęs. Šių žiemų turėsime 
netikėtai gerų bovvling rate
li ir gražių moksle> progra
mų. . .

Po Susirinkimo visi-os nu- 
C’o pabowlyti. Ypatingai 
sekėsi Serioniūtei ir Kau
keliui; o kuli. K ripui, dak
tarui Aukštakalniui ir Du
bauskui nei šiaip, nei taip.

Mūsiškiai Laimėjo
Alūsą Waterbury mieste 

visos parapijos turėjo base- 
bąli ratelius ir per visą va
sarų lošė. Turėjo dvi šerį jį. 
Pirmutinę ir pašutinę se
riją laimėjo mūsiškiai vai
kinui lietuviai. Tai jiems 
ir mums garbė, kad airius, 
italus, ..prancūzus, lenkus ir

Aląsų miesto čempijonai 
buvo nuvažiavę lošti prieš 
Bridgeporto miesto Čempi- 
jonus. Tenai, kaip , ‘ir Wa- 
terbury, iš.': visų 'parapiją 
buvo rateliai. Šias baseballo 
rungiyn.es lietuviai pralai
mėjo... too bud!

Mūsiškiams vadovavo se
nasis, ir garsusis baseballi- 
ninkaš coach V. Dambraus
kas, Metikais buvo Stroko- 
ląitiš ir Šęmetas, Daug 
žnidnią.lietuvių ir kitą tau
tą susirinkdavo pažiūrėti 
lošimą, kuriuoš turėjo lietu
viai su kitais. Bu vo. 'i r gi h- 
čą, - bet,, matyt, lietuviai mo
ka apginti savo,. Reikalus. 
Valio lietuviai l • • <

LDS. Kuopų Susirinkimai
MONTELLO, MASS.

. LD$. 2 kp. susirinkimas įvyks 
spalių 3 d., Šv. Roko par. svet 
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi
rinkimą ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 4 dieną, 7-tą valandą 
vakare, -bažnytinėje svetainėje 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus (es) prira- 
Syti. Valdybą

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. avsiriukimas įvyk? 

penktadienį, spalių 6 d., 7 ;30 v. 
rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
Si. Ateikite visi. Valdyba

CLĖVELAND, OHIO
Spalių 6 d. 8 valandą vakare, 

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

NEWARK, N. J.
L. D. S. .14 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks penktadienį, 
spalių. 13 d., 8 v. v., Šv. Jurgio 
dr-jos svet., 180 Neiv York Avė., 
Newark, N. J. Visi nariai pra
šomi atsilankyti. Valdyba.

ATHOL, MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki 

mąs įvyks spalių 8 dieną, tuoj .po. 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi
jos salėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesinei! 
mokestis. Taipgi atsiveskite sava 
draugus ir draugl-s prirašyti prii 
šios kilnios organizacijos. .

i Kviečia. Valdyba

PROVIDĖNOE, R, I.
■ LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki 
muš įvyks, sekmadivių, spalių 8, 
tuoj po sumos, bažnytinėj avėtai 
nėj. Svarbu, kąd visi šiame susi
rinkime dalyvautų ir užsimokėti 
duokles. Parodykime gęažų pavyx 
d j kitiems.

DETROIT, MICH
■ LDS. 72 kp; susirinkantis įvyk? 
sekmadienį, spalių 8 d,, tuoj pn 
parmjdų. S v. Jiirgip parapijos juo 
kykloje. Viąi kuopos nariai yna 
kviečiami atsilankyti į IU.. ausirlp

Valdyba

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis silsi- 

rinkimas įvyks s e k m a d i e n į, 
spalių 8 d., tuoj po -sumos, Lie-. 
tuvių bažnytinėj svet. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti. užvilktus mokesčius. Vald.

lies ture.jp savo mėnesinį su- 
sirmkimą šv. Kazimiero 
iotuvią bažnytinėje. salėje* 

Ureeitė Street, New Haven. 
Susi rj riko daug delegatų-čią 
iš visų lietuvių kolonijų 
Counectieut valstybėje. Nu
tarta daug naudingų ir ge(- 
rų dalyku. Vienas galis 
svarbiausią tai apdraudos 
klausimas mūsą draugijoje. 
Tair kunigovCracleckTo gra- T 
Žus sumanymas. Nors dar 
galui imti nenut arfa įvykdy
ti apd raudės punktus mūsą 
narjuose-rėse, bet tas. bus. 
padaryta kitame-susirinki
me. Re to, buvo šokiai. Na
riai ir. svečiai gražinį pasi
linksmino. Labai malonu 
matyti kaip gražiai sekasi 
kunigui Gradeckiur vado
vauti jaunimui. Jau turėjo- . 
nie milžiniškus šokius, dvi.
F i (4 (1 Days — Ol iiiąiiadąs 

. ir it.
Kunigas Kripas su wa- 

terburiečiais priešaky jau 
rengiasi ir rengia visa pro- . 
pagundų dėl, ateinančią me
tinių O. L. C. milžiniškų šo
kią, kurie bus kaip pernai 

i ir . užpernai YVaterburyj^ 
Šv. Juozapo inilžiniškoje 
salėje, lapkričio (Nov.) 11 
arba Armisticc Day val<arc. 
Orkestras pasamdytas tas 
pats, kuris . griežė . Lake 
Compiunce, Bristai, per 
Dieki l)ay. Tai bus 10 dalių 
orkestras ir grieš kaip ant 
Lake. Uompeuncc, lietuviš
kus ir amerikoniškus šo
kius. Prašome viso Coiui. 
jaunimo neužmiršti tų šo
kių ir sekti anglą ir lietu
viu spaudą dėl platesnių ir 
smulkesnių žinią,

N0RW00D, MASS.
L. D. S. 3-Čios kuopos svarbus 

susirinkimas. įvyks spalių 8 d., 
šv. Jurgio parap. svetainėje tuoj.

Visi nariai yra pra
neš

.po sumos.
šomi pribūti į susirinkmą, 
daug yra svarbių reikalų.

Valdyba.

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas Įvyks 

sekmadienį, spalių 8 d., bažny
tinėj svetainėj tuoj po. sumai.

Kuopos rašt. Z. Gudelis

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. suBirinkimafl įvyks 

spalių 8d., tuoj po sumos bažny
tinėj, svetainėj, 41 Capitoį Ąvenue. 
Malonėkite yis nariai ateiti, nes y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
dos. . ■

Taipgi malonėkite užsimokėti ku 
rių yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS. 6 kp. rali

HARRISON-KEARNEY, N. J,
L. D. S. 15 kuopos susirinkimas' 

|vyks spalių 10 dieną, parapijos 
svetainėje, 6 pavis Avė, Visį 
nariai kviečiami atsilankyti.

Valdyba

LCTŽSTmASS;
■ LDŠv .97 kp»* susirinkimas įvykis 

ketvirtadienį, spalių 12 dieną 
vakare. Ateikite visi. Gera proga 
darbini tikintis prisirašyti prie.vie 
nintčlės darbininkų, organizacijos

■ Valdybt

LIETUVA MINI 100 METŲ 
SPAUDOS SUKAKTUVĖS

Šia proga ir Amerikos 
lietuviai turi prisidėti suda 
ryti uŽidiniui” jau devinti '.- • 
metai leidžiamam literatū
ros, mokslo, visuomenės ir 
akademiškojo gyvenimo mė
nesiniam iliustruotam žur 
nalui kuklias sąlygas tai“ 
nauti Lietuvos kultūros rei
kalams. Jeigu per 1933 nie-; 
tus “Židinio” tiražas pa
šokt u ligi 5,00(1 pi'-rnj, tai ’ 
adin-ja pasižada 1934 me
tams žurnalo pr-tos kainą • 
sumažinti per pusę ir pada
ryti jį prieinamą kiekvie 
nani . inteligentui, kuriam 
artimi savos kultūros reika 
lai.

Prenumeratos kainą: mo 
tams 45 lt, (Lietuvoje 35 li
tai), pustu. 25 lt. Studen
tams ir moksĮch imtismet 
30 lt .j pusnį. 15 lt. (Lietu
voje 25. lt.). Adresas: “Ži
dinys,” lytunias, • Laisvės 
A1.3.

Mes.-ypatingai raginame 
remti. tuos biznierius ir pro- . 
fcsioūalus, kurie sl^elbiaši 
“Darbininke.”

rungiyn.es
ture.jp
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GALVOS SKAUDULIAI

šiuo rudens laiku, kada 
oras dažnai mainosi, daug 
žmonių skundžiasi galvos 
skaudėjimu, kurs pareina 
Jiuo daugelio skirtingai ligų.

Galvos skaudėjimas pasi
reiškia įvairiais būdais ir 
įvairiose galvos dalyse. Štai 
tie būdai: 1) galvos skaudė
jimas labai aštrus, be jo
kios permainos; 2) skaudė
jimas skambantis , po visą 
galvą kaip skambalas, be 

-. jokios pertraukos; 3) skau
dėjimas alpstantis taip, kad 
žmogus nori gulėti, bet ne- 

. . galt miegoti; 4) skaudėji
mas veržiantis galvą, lyg 
galva būtų Virvė- Surišta į5) 
karštai deginantis skaudėji
mas ir daugelis kitų .įvai
riais būdais pasireiškiančių 

. skaudėjimų;
Kiekvienas galvos skau- 

. dėjimas pareina nuo kūno 
skirtingų dalių nenormališ- 
kumo, kaip tai nuo pilvo, 
užkietėjusių vidurių, cukri
nės ligos, reumatizmo, anks
tai iškilusio kraujo, nervų 
ligų ir kitokių nenormatiš- 

' kuinų, sukeliančių galvos 
skaudėjimą.

Galvos skaudėjimas tai 
vienas geriausių gamtos 
sargų, pranešančių, kad kas 
nors žmogaus organizme y- 
ra netvarkoje. Jis praneša, 
jog kuri nors kūno dalis yra

taupysite nereikalingas iš
laidas, sumažinsite skausmą 
ir pailginsite gyvenimo die
nas,. ‘ .

Dr.M. J. Coleney .
(Aukštakalnis') 

Waterbury, Conn,

L?

ar

susirgusi, jog kuri liga pra
deda plėtotis.

Kaip yra gydomas galvos 
skaudėjimas ? Dažniausiai 
moterėlės pasidejuoją viena 
kitai, suranda ligą ir bando 
išgydyti arba tuojau bėga į 
vaistinę, gauti kokių nors 
vaistų, Vaistininkas, gerai 
nežinodamas ar negalėda
mas žinot ligos priežasties, 
lies ne jo pareiga, duoda ko
kių nors .“pilių” ar kokio 
skystimėlio, kad tuo tarpu 
skausmą sumažiTitų7“Bet čm 
yra didelis klausimas:
tie vaistai ligą išgydys ar 
daugiau apsirgdys?

Taip, daug žmonių pir
miausia išbando visokius 
vaistus, kokius tik“, kas pa-_ 
taria, Tf,^aT galųT gale, visai 
blogai jaučiasi, tada krei
piasi pas gydytoją. Nuėję 
pas gydytoją tuoj klausia 
ar .daug kartų reikės ateiti, 
iki pasveiksiu. Ar ne keista, 
jog, ilgą laiką vartojus įvai
rius vaistus ir gerokai apsi
nuodijus, tuojau norima pa
sveikti?

Yra Šimtai ligų, kurios 
pirmiausia apsireiškia su 
galvos skaudėjimu, nekal
bant apie galvos, ligas. Jei
gu galva nuolatos ar dažnai 
skauda, nelaukit ilgai ir ne
vartoki! vaistų, apie ku
riuos nieko nežinote, bet 
kreipkitės • pas gydytoją, 
kurs ištirs ligą ir pritaikins 
vaistus. Tokiu gydymu su-

BROOKLYN, N. Y
Lietuvių Kalbos:Mokykla.

Spalių 5 d, atsidaro lietu
vių kalbos mokykla Kara
lienes Angelų par. mokyk* 
los kambariuose. Mokykloje 
bus mokoma lietuvių kalbos 
skaitymas, rašymas ir tiky
bą. Bus trys skyriai: prade
damasis, pramokintas ir 
pažangusis. Mokins ketvir- 
tadieni ais 5^-7 vaL- p. p. ir 
šeštadieniais 10—12 vai. ry
to, kun. P. Lekešis ir P. A. 
Dulkė. Ypač prašomi pri
siųsti vaikelius, ruoštis prie 
pirmos Komunijos. Už mo
kslą nereikės mokėti.

Kiin. S. P. Remeika.

Kam nėra žinomas katali
kiškam visuomeniniam vei
kimo kun. Jonas Balkūnas? 
Manau, nėra tokio lietuvio 
kataliko Amerikoje. Gi kas 
su juo atsitiko paskufinio- 
mis dienomis, — galėsite su
žinoti tik atsilankę į jam 
pagerbti rengiamą išleistu- 
viii ir kun. P. Lekešio pri
imtuvių . vakarienę, kurią 
rengia visos Karalienes An

gelų parap. draugijos ir 
klebonas kun. S, Remeika,

Iškilminga vakariene į- 
vyksta Klasčiaus Salėje, 
Maspethe, trečiadienį, spa
lių (Oct) 4 d. 8. vai. vakare. 
Tikietų dar galima gauti 
klebonijoj, pas draugijų na
rius ir Lietuvių Univ,. Ųiu- 
re 423 Grand st, Brooklyn, 
N. Y.

VALANDOS: 
Nuo O—12 13 ryto,. 2—8 vak. 

Aventąd tentais nusitarus 
499 GRAND STREET 

. (kampas Union A.ve.)' .

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ 
DRAUGI

Geras laikraštis yra kįekvieno žmogaus, geriau- 
sias ir tikriausias draugas.

į Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI 
s KINKAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 

vardo. • ..
I “DARBININKAS” išeįna du kartu kiekvieną 
j savai te—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra

si naujausias ir teisingiausias Žinias, gražiausius 
pasiskaitymus. ; Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 
gražių juokų. Plačiausios Žinios iš nepriklausomos 
Lietuvos ir Vilniaus krašto.

“Darbininkas” metams...
“Darbininkas” pusmečiui
J ei imsi tik vieną kartą į savaitę.... $2.00 

GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS 
ĮLIETUVĄ

Metams......... ................... $5.00
Pusmečiui......... . .  ’...........  $2.50

SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBĖ, TAD 
IR NAUDOKIS JA

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS
Reikale kreipkitSs pas

“DARBININKAS”
366 W. BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

Tel So. Boston 0629

.-4.00.
,$2.00
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LAKŪNAS NAKROŠIS 
DAR NEIŠVAŽIUOJA

Lietuvos., aviacijos leite
nantas ' Povilas Nakrošis 
pasilieka Amerikoj dar mė
nesiui. Per tą laiką jis nori 
susipažinti su Amerikos lie
tuvių Veikėjais ir naujojo 
Transatlantinio Skridimo 
Komitetais. Jis . nori gauti 
pilną vaizdą kaip Čia' Ame
rikoje organizuojami trans
atlantiniai skridimai, dėl to 
prašo visų veikėjų suteikti 
jam platesnių žinių: Jo lai
kinis adresas142 Porest 
Street, Keamy, N. J.

Leitenantas Nakrošis iš
vyks į Lietuvą spalių 21 d.

Žinios Iš'Lietuvei
KIEK PASKIRTA LĖŠŲ TIKY

BOS IR KULTŪROS REI
KALAMS.

Šių metų valstybės biu
džete kunigų seminarijoms 
išlaikyti- yra paskirta 396,- 
388 litai ir. tikybinėms or- 
ganizacijomsdi‘ kulto reika- 
ams —1,728,210 litų, arba 

iš viso kunigų seminarijoms 
ir kulto reikalams —2,124,- 
598 litus. Išlaidos tikybinių 
organizacijų kulto reika
lams •• .paskirstytos, šiaip: 
Rymo katalikams — 1,402,- 
280 litų, žydams — 116,510 
itų, evangelikams reforma

tams — 33,760 litų, evange- . 
■ikams liuterams —> 64,000 
litų, stačiatikiams — 46,000 
litų, sentikiams — 62,960 li
tų, karaimams — 300 liti} ir 
muamedams — 2,400 litų. 
Be to, iš nepaprastųjų švie
timo ministerijos išlaidų 
kulto reikalams maldos 
namams šelpti yra paskirta 
40,000 litų; Praeitais metais 
kunigų seininarijoms ir kul
to reikalains buvo skirta 
2,187,^52 litui ir maldos na
mams šelpti 25,000 litų.

kaip 20 m^tų jaunuolis, 
pats yra tvirtas ir niekad 
nesiskundžia jokiais negala
vimais.

PREKIŲ ŽENKLAI IR IŠRA
DIMAI LIETUVOJE?

’ Telephone: STAGG 2—0706

DR.BLADASK. VENCIUS
DAN.TI ST AS

X—RAY • ~ 3
Ntmq Telefonas: Mlchlgan 2—4273 B R O O K L Y N, N. Y* |

jus iš viso dar nepradėtas 
valyti. Po rugpiučio 15 d. 
keletas gražesnių dienų, lei
do ir kviečių dalį suvežti iš 
laukų, bet. ir jų dalį, be. abe
jones, užklupo dar laulūioso 
prasidėję lietūs. ,

■ Spėjamųjų derlių skai-. 
šlavimai, rodytų, kad šie
met laukiamas derlius vi
siems javąn is, ir bulvėms y- 
r(a didesnis negu buvo pra
eitais metais, nežiūrint į tai, 
kad kai, kuriems javams ap- - 
skaičiuotas sėjos plotas ir 
išėjo mažesnis, negu buvo 
1932 nietais.

----- .' L. B. Biuleti

Kazys Ūsas 61 metų am
žiaus, 61. So. 2-nd St., mirė 
rugsėjo 26 d. Kūnas buvo 
pašarvotas graboriaus Gar
švos koplyčioje. Palaidotas 
rugsėjo 29 d. šv. Trejybės 
kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rū
pinosi graborius J. Garšva.

WASHINGTONDEPOT, 
CONN.

TIKRAI LIETUVIŠKAS SENIS

Skuodo miestely, Mažei
kių apskr., gyvena 66 metų 
amžiaus senis, kuriam nese
nai iškrito vienas krūminis 
dantis ir jo vietoj pradėjo 
dygti naujas, truputį ma
žesnis už buvusįjį. Tai tik
rai nuostabus senis- Nežiū- džiama. Šiuo reikalu kas- 
rint saVo amžiaus, jis turi met būna keletą bylų, 
sveikutėlius, .paltus dantis,

Prekių ženklų (Trade 
mark) ir patentų registra
vimas Lietuvoje pagal įsta
tymus nėra privalomas. 
Veikiantieji įstatymai, ta
čiau, jei ženklai yra Lietu
voje įregistruoti, juos sau
go. Šiuo žvilgsniu Lietuva 
eina lygiomis su kitomis 
valstybėmis. Pasirodo, kad 
išradimų ir prekių ženklų 
užregistruojama Lietuvoje, 
kasmet vis po keletą šimtų. 
Pav., 1923 metais buvo už
registruota 51 išradimas, 
1924 m. — 66 išradimai, 
1927. m. — 74,1928 m. —72, 
1929 m* — 91, 1930m.—108 
išradimai.

Prekių ženklų iki šių me
tų yra įregistruota iš viso. 
3621, kurių 70 ’ nuoš. prista
tė užsienis, o kitus —< Lie
tuvos firmos. Prašymų įre
gistruoti ‘ ką nors kasmet 
gaunama apie 450—500, iš 
kurių būna 350—400 apsau
goti prekių ženklus, o apie 
100 išradimų reikalu. Už 
svetimo prekybos ženklo pa
naudojimą, kaip kitur, taip 
ir Lietuvoje, smarkiai bau-

LIETUVOS ŪKIO BŪKLE
Vasaros metu pakilusios 

kainos javams ne vienam 
ūkininkui sukėlė įlidesnį pa
sitikėjimą ateitimi. Ta vii-. 
:is dar labiau stiprino gero’ 
derliaus laukimas. Bet pir
mieji naujo . derliaus javai 
patekę į rinką Vėl žymiai 
kainas numušė ir rugpiučio 
mėn. vidury naujojo der
liaus rugiai kai kur buvo 
parduodami 7—9 lt. ii* kvie
čiai 12—14 It. už centnerį.

Pieno ir gyvulių ūkio ša
kose nežiūrint žemų kainų, 
ėjo ir šiais metais tolimes
nis intensyvėjimas, nors ir 
rietokiu sparčiu tempu, kaip 
ankstybesniais. metais. Tie
sa, iŠ kai kurių rajonų pra
nešama apie sumažėjusį pie
no pristatymą į pienines, 
jet apskritai ūkininkai, ne
žiūrint žemų kainų, stengia
si pieno ūkį plėsti, nes va
saros metu tai buvo beveik 
Vienintelis pajamų šaltinis.

IŠ gyvulininkystės dides
nių pajamų ūkininkams te
duoda kiaulių ūkis. Vasaros 
vainos paskatino ūkininkus 
daugiau bekonų auginti. 
Manomą, kad artinantis rn- 
deniui bus daugiau bekonų 
į supirkinėjimo punktus 
pristatoma. Iš kai kurių ra
jonų pranešama, kad praei
tųjų metų patyrimu vaduo- 
dainies kai kurie ūkininkai 
jau dabar pradeda^stabdyti 
kiaulių ūkio plėtimą. Stam
besni bekonų augintojai de
da pastangų bekonus augin
ti maždaug lygiai per visus 
metus. Bet prie tokios tvar
kos yra kur kas sunkiau 
prisitaikinti smulkesniems 
augintojams.
; Raguočių pas ūkininkus 
taip pat esama nemažo per
tekliaus, bet nesant ekspor
to kainos labai žemos.

Tel. Bryant 9-7763

CLEMENT VOKETAITIS
ADVOKATAS

| ’ 113 West 42-nd St, j
j New York,. N. Y. ] 
g] nniitiiMii tiiiiiifinniiniBiiiiiijiĮiĮiiHiiidtiiiiiijiiiiiitiiiig]

I KLASČIAUS

Į CUNTON PARKAS
| piknikams,, baliams, koncertams, 
«Aklams Ir visokiems paslllnksmlnf- 
| maras smagiausia vieta Brook- 
| type-HIaspelhe, Jau laikas nžstea- 
| kyt! salę žiemos sezonui.
i kamp. Maspeth ir Betts Avė.
Į JONAS KLASčIUa Sav^
| Maspęth, N. Y.

Tsb,

Lietuvos Atstatymo Bendroves 
Šerininkams

TeĮ. Evergrueiiį 6-5310

ibSEPH GABSIVft
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

TeL Stagg 2—5043 Notorjr PubUe
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Visiems, Visiems!
Į LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

i Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne-
I •..'pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo
| namus lietuvių prietelių ir patarėją—-laikraštį
.j “Darbininką” Jei Jumyse kils graži mintis _
į ką nors gera įsigyti: ar gavo prieteliams pado- .;. I

.. vaitoti naują maldaknygę, rožančių ar gražią I 
stovylėlę, užeikite — Jūsų visuomet laukiame. į

LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Ine. ? į 
Būvusi “VYTAUTO SPAUSTUVĖ” |

423 Grand St. . ... i Brooklyn, N. Y. |
i • • -STagg 2-2133 ■ j

T

c.’ .
i

S. L. R. K. A. 205 kuopa 
užprašo Connectiėut apskri
čio mėtinį suvažiavimą į 
Wasliington Depot, Conn. 
šių metų spalių 15 d. Gal 
tai nustebins kitas Connec- 
tieut kuopas, daug didesnes 
už mūsų, 205-ta kuopa šir
dingai prašo visas kuopas, 
dideles ir mažas, gausingai 
dalyvauti apskričio suva
žiavime.

Jei maža kuopa drįsta 
kviesti, tai didesnes kuopos 
turėtų . būtinai dalyvauti. 
Aplankykite mūsų mažą 
gražų miestelį. Vieną kartą 
apsilankę ir dažniau lanky
ti norėsite? Atvažiavimas 
patogus, keliai gėri,

Susivažia y i m a s . įvyks 
miesto s^ilčje— Town Hali. 
Mūsų miestelio mayoras la
bai. ]aūkia svečių lietuvių iš 
visos Connęctictit. 205-ta 
kuopa laukia visų kuopų 
delegatų.. .

A. P.

Iš laikraščiuose tilpusių 
ir privačiai pasiųstų atsi
šaukimų šerininkams jau y- 
ra žinoma, kad šių metų ko
vo mėnesyje seimas neįvyko 
dėl trukumo per 6000 balsų 
sudarymui kvorumo.

Kad, surinkti šį balsų 
skaičių, seimas nors buvo 
tik “preformo.” paskyrė 
komisiją,, o Direktoriai jai 
pavedė surinkimą trūkstan
čių . balsų. laike trijų mėne
sių. '

Per tris mėnesius suplau
kė per. 3000 balsų, bet suda
rymui kvorumo dar ir da
bar trūksta arti. 3000 balsu.

Nesurinkus reikali n g o 
balsų skaičiaus, direktoriai 
svarstė kokius žingsnius da
bar imti: ar eiti į teismą ir 
imtis ant savęs atsakomybę 
didelių išlaidų, ar dar ban
dyti kitus lengvesnius bū* 
dus. Pasirinkta antroji pro
pozicija, dar kartą kreiptis 
per spaudą ir išnaudoti visi 
kiti budai surinkimui tų 
taip jau nedaug trūkstančių 
balsų, skaičių.,

Todėl direktoriai prašo 
jūs visų šėrininkų, kurie 
jau prisiuntė savo įgalioji
mus, pasirūpinti; kad jūsų 
draugai ir pažįstami taip 
pat teiktųsi prisiųsti įgalio
jimus. '• ■

Visi tie, kurie dar nepri- 
siuntė savo naujų, adresų, 

. teikitės prisiųsti ir pareika
lauti įgaliojimo blankų.

Pageidaujama, kad atsi
šaukti} iš Chicagos, Detroit, 
Cleveland, Pittsburgli, Phi- 
iadelphia, ir kitų kolonijų 
darbŠtėsni veikėjai ir pa
gelbėtų direktoriams atsiek
ti pageidaujamo tikslo, Su
rinkimui reikalingo balsų 
skaičiaus. Atsišaukusiems 
maloniai pasiųsiu tos kolo
nijos , šėrininkų sąrašą su 
tokiais adresais, koki ran
dasi centre . ir. reikalingas 
blankas bei informacijas.

Visais reikalais rašydami, 
į centrą, adresuokite šiaip: 
Lithuanian Developmen: 
Corporation, .294 .--- 8-th 
Avė., New York, K YA. •.

NUMATOMAS 1933. METŲ 
DERLIUS

Didžiumos rajonų prane
šimais, rugpiūčio mėn. vidu
ry'atrodė visai geras; ypač 
tai liečia žiemkenčius kvie
čius ir rugius. Vasarinių ja
vų derlius didžiumos rajonų 
taip pat vertinamas gerai, 
rečiau jau vidutiniškai, o 
blogai vertinamas tik kai 
kuriems vasariniams ja
vams ir tik nedaugely vietų 
(pav., iš Utenos rajono pra
nešama, kad dėl šalto ir šla
pio pavasario vasarinių ja
vų derlius vertinamas 15— 
20 nuoš. blogesnis, negu 
praeitais metais, o Trakų 
rajone avižas sunaikino rū
dys). Apskritai imant, žiem 
kenčius javus visoj Lietu
voj tektų vertinti gerai, o 
vasarojų kiek daugiau negu 
vidutiniškai.

• ' x v.
Rllgpiiic.io 15 d., (šią datą 

liėčia rajonų pranešimai) iš. 
laukų tebuvo suvalyti tik 
rugiai,, tuo. tarpu, kviečiai 
daugumoj dar tebestovėjo 
nupiauti laukuose, o vąsaro-

BIELIAUSKAS
Graborius Ir Balsamuotojai

660 Grand Št., Brooklyn, N.Y.

Tek Stagg 2-0783 Notary feuNJe

JDSEPH LEYANBA 
(Levandauskas) 

GRABORIUS
107 Union Avė., Brooklyn, N.T.

ALEKS. RADZEVIČIUS 
G R A B O R I U S 

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VAUNTIEJUS
GRABORIUS IR

BALSAirUOTOJAS
Aptlrauda Visose Snkoue

Notnry Public
5441 — 72-nd Street,

Arti Graial/St
. . MASVETH, L. I., N. Y.

MOT. LAUKUS, Fotografe 
2/4 Bedford Avė.. Brooklyn

Vėl. Uvorcre^M 6—4614
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