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. KAUTA B GINTAI J

Atsiranda daugUu žinių iš sovietų gyvenimo, 
šiuo kartu rašo labai stambus Amerikos komunistas 
Fred E. Beal. Jis yrapagarsėjęs kaipo ilgametis Ame
rikos raudonųjų vadas, pasirodęs mūsų padangėje dar 
1924 m., kadaLawrence, Mass susiorganizavo radika- 
liška audinyčių unija, kurios Beal buvo pirmininkas. 
Jis smąrkiai kovojo už komunizmą ir turėdavo dažnų 
susirėmimų su policija. Buvo areštuotas 20 sykių B? 
nekartą jam gręsė mirties bausmė. Pagaliau, vadovau
damas dideliam streikui Gastonijoj, N. Carolina, kur

IRS. CENTRO PADĖKA 
NASHUA1EČIAMS

■ .........t----------- ;

Birželio 12 dieną, kun. 
Dr. Bružas, ŠV. Kazimiero 
parapijos (Nashua, N. H.) 
klebonas prisiuntė čekį 
$20.00 LDS ir Darbininko

Lietuva Pasirašys 
Paktą Su Maskva

tuotas už sukurstymą riaušių su žmogžudyste ir nu- 
_ teistas 20 metų kalėti. Jam pavyko pabėgti ir nuvykti 

į Rusiją, tą "darbininkų tėvynę”, kur manė rasiąs lai-
.. (Tęsinys 5 puslapy})

“Darbininko” Radio 
Žinios

kuopos vakarėlio pelnas.
LDS. Centras ir Darbi

ninko Radio Programos 
Vedėjai nuoširdžiai dėkoja 
LDS/65 kuopai, jos valdy* 
batir klebonui kun. dr. A. 
Bružui’už paramą, mįralę 
irmatęrialę.

TRILYPĖ GEGUŽINĖ 
PAVYKO

i

i

Paryžius — Belgijos-So-' 
vietų Rusijos derybos pa
sibaigė. Belgija pripažino 
sovietų valdžią ii* užmez
gė diplomatinius ryšius.

Belfastu— šiaurinė Ai
rija — Liepos 12 dieną į* 
vyko iškilmingas minėji
mas 245 metų Boyne mū
šio sukaktuvių, kuris bai
gėsi riaušėmis. Penki as
menys užmušta ir apie 40 
sužeista.

Londonas — Iš Maskvos 
praneša, kad aukščiausias 
sovietų Rusijos teismas iš
neša sprendimą dėl vaikų, 
krikštijimo sovietų Rusi
joje. Teismas nusprendė, 
kad Rusijos piliečiai, ku- 
rie pakrikštys vaikus be 
jų tėvų sutikimo, bus bau
džiami 1 metams priversti
nu darbu ir jų turtas bus 
atimtas. Kadangi sovietų 
Rusijoje ligšiol apsivedi- 
mas ir išsiskyrimas buvo 
palaidas, tai yra labai 
daug vaikų be tėvų ir no
rint juos pakrikštyti nėra 
galimybės atsiklausti te* 
vų. Taigi sovietų komisa
rai metė dar vieną kilpą į? 
traukti niliečius eiti ko
munistišką baudžiavą.

Žiežmariai, Lietuva-—Bo
lius Jagintavičius, birželio 
21 d, atėjęs pats savo žmo
ną Oną, gyvenančią Milži
nų kaime, dėl nežinomos 

' priežasties, peiliu Slinkiai 
sužalojo, nupiaustydamas 
krūtis ir padarydamas ki
tokių sunkių žaizdų. Poli
cija nusikaltėlį Sugavo.

Plungė, Lietuva— Bir
želio 26 d. vėl degė Plun
gės miestelis.

Londonas —.Įvairios pa* 
rodos įėjo madon. Karvių, 
šunų, kačių, merginų pa
rodos tai paprastas daly
kas supasaulėjusiame pa
sauly. Bet čia įvyko nau
jos rūšies paroda, būtent, 
pelių. Jr štai už'vieną ža
lią peliukę savininkui bu
vo siūloma $300.00,

r.. /. i .■ ■■ ♦'

Krukliai, Trakų apskri
čio— Pas mokytoją Vin
cą Makarevičių Kaniavos 
policija padare kratą ir jį 
suėmė ir nuvežė į Vilnių, 
kur jis dabar esąs uždary
tas Lukiški© kalėjime. Su
ėmimo priežastis nežino
ma,

Kaunas — šią vasarą 
4,900 Lietuvos darbininkų 
dirba. Latvijoj. ,

! Rapid City, South Dako- 
ta — Tautinės Geografijos 
Draugijos — Jungtinių 
Valstybių* Armijos Kor
puso stratospheros baliū- 

‘ nas, besirengiant pakilti, 
-sprogo dėl neišaiškinamų* 
pri^čių. •-

I

New York “Lituanica 
II” tebestovi Dėdės Šamo 
žemėje. ALTASS valdyba 
gavo iš Lietuvos dar vieną 
tūkstantį dolerių, nes Lie
tuva mano, kad lakūnas 
Vaitkus negali išlėkti dėl 
trūkumo pinigų. Bet ant
rojo skridimo ruošėjai net 
perdaug surinko pinigų ir 
įrengė orlaivį taip, kad gu* 

vis valdomas, ir jei nutūp
tų ant vandens ir tai ne
skęstų. Vadinasi orlaiviui 
nieko netrūksta.. Tik vis 
dar negali užbaigti bandy
mų. “Blogas oras” kenkiąs* 
padaryti bandymus.

Kaunas —Lietuvoje, ra
šo Tsb, pragyvenimas vi-, 
dutiniškai kainuoja vie
nam suaugusiam žmogui 
55 litai. Per mėnesį dviejų 
hnonių šeimą pragyvena 
už 90 litų, o penkių žmo
nių šeima pragyvena uę 
140 litų. ?

Nervvood, Mass.— šeš
tadieni, liepos13 d. iŠ Šy. 
Elzbietos ligonines grįžo į 
namus sveikti kun. Stepo* 
rias Kneižis, Šv. Jurgio pa
rapijos klebonas.

Kaunas — Netrukus per 
Kauną numatoma atidary
ti naują oro liniią iš Lon
dono f Maskvą .Jau dabar 
Kaune susikryžiuoja du 
Rytų Europos oro keliat

—• r

Vilnius — Lenkijos val
džia už jos duodamus lei
dimus vykti į Nepriklau
somą Lietuva reikalauia 
iš savo piliečiu stambių 
mokesčiu. Štai šiomis die
nomis Vytauto Didžio!© 
gimnazijos direktorius M. 
šikšnys buvo prašęs leidi
mu sau. savo žmonai ir 
dukterei. tai valdžia parei
kalavo, kad sumokėtų 900 

1 auksinų. *

i .

Lawreųce,Mass. — Sek
madienį, liepos 14 dieną, 
Palangos parke įvyko Sb. 
Bostond trijų organizaci
jų, būtent,. Šv. Petro para
pijos choro, Lietuvos Vy
čių 17 Algirdo kuopos ir 
LDS. 1 kuopos gegužinė.

■ Dalyvavo iš visos Naujo
sios Anglijos lietuvių ko* 

poni jų žmonių. Nashua Šv. 
Kazimiero par. choras, ya- 
dovaująnt yarg. J. Tamu- 
lioniui ir So. Bostono šv. 
Petro par, choras, vado
vaujant r muzikui Rapolui 
Juškai sudainavo keletą 
gražių lietuviškų dainelių. 
Sporto programa buvo į* 
vairi ir įspūdinga.

Bendrai visa gegužinės

gūžinės dalyviai linksmoje 
nuotaikoje praleido gražią 
dienelę, gražioje Palango
je. Šios gegužines rengėjai 
džiaugiasi tos dienos vai
siumi.
,į ' ------ ----------- --- - ~ .

PRANAS GUDAS 
PAVADUOJA ŠIMUTĮ
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South Boston, Mass.
Liepos 12 dienos vakare, 
automobiliu' kurį vairavo 
Vladas Jakštas^ gyv. 65 
“G” Street užmuštas Cha
rles Deiss, 55 metų am
žiaus, ERA darbininkas. 
Nelaimė įvyko Pleasant 
gatvėje, Miltone.

Dęl audros ir stiprių

KUN. SVAGžOYCaPRŪ- 
PINA NORWO#DO LIETU-

Norwood, mIss. —* Kuh| rkepykjos, kurių darbiniu* 

Steponui Kneižiiii, Šv. Ju/- kai išėjo į streiką, reika- 
gio lietuvių pirapijo^kle- 
bonui susirgus ir birželio 
29 d. pasidavus ligoninėn 
J. E. Kardinolas O’Connell 
paskyrė kun. Joną Švagž*- 
dį, Šv Roko par. (Montel- 
lo, Mass.) klebonų ir LDS. 
Centro Pirmininką, aprū
pinti tosparapijos: parapi
jiečius dvasiniais reika
lais Taigi per paskutiniaš 
dvi savaiti šv. Jurgio pa
rapijoj aprūpina parapi
jiečius dvasiniais reikalais 
ir laiko pamaldas sekma
dieniais kun. J. Petrątįs-

Roko parapijos vi
karas. . . t" >

Pereitą sekmadienį ĮsUrig 
S. Kneižis piritą kartą ptt 
operacijos atėjo į savo 
bažnyčią išklausytų mišių, 
kurias atnašavo kun. X 
Petrauskas. Į <

ROBOTINKį LĖKTUVAS 
ANGLŲ KĄg^AVIACI-

DEL STREIKO UŽSIDARĖ 
KEPYKLOS ■ ,

Dea Moines, Iowa —- Čia 
ųfoidarė šešios didžiulės

laudami pripažinti uniją. 
Darbdaviai nepriima rei
kalavimo. Taigi streikas 
gali užsitęsti/ bet yra vil
tis, kad darbininkai ^lai
mės.

FEDERALĖ VALDŽIA 
SURINKO $3,297,300,519 

MOKESČIAIS

; Pasibaigus metams, bir
želio 30 dieną, Internal 
Revenuė biuras paskelbė, 
kad pėr visus metus iki 
birželio 30 dienos surinko 
$3,297,300,579 taksų, tai 
yra $625,000;000 daugiau 
negu pereitais metais.

ŠEŠI ASMENYS SUDEGE 
ORLAIVY

Chicago, UI. — šiomis 
dienomis, dienraščio rė- 
daktbriui p. L. Šimučiui 
ruošiantis vykti Lietuvon, 
jį pavaduoti pakviestas p. 
Pranas Gudas, buvęs ‘Dar
bininko’ redaktorius.

UŽTRAUKIA NAUJĄ 
PASKOLĄ

Washington, D. C. —
Jung. Valstybių iždas pas
kelbę šeštą $100,000,000 
paskolą iš . visuomenės, 
pradedant liepos 1 d. Šią 
paskolą nori sukelti bo- 
nais su nuošimčiu 2 7/8, 
datuotus kovo 4,1935 ir 
prinpkimo laikas 1955*60.

šviesų^ prieky važiavusio 
automobilio p, Jakštas nei 
nepastebėjo žmogaus, o tik 
jautė, kad jo automobilįs 
į ką tai sudavęs: Kada su
stojo, tai rado žmo gų gu
linti ant žemės, kuri nuVe- 
?ė ligoninėn. Išegzamina- 
vus, rasta tik maža žaizda 
kaktoje. Sakomą, kad* ne
laimingasis turėjęs širdies 
ir dar kokią kitą ligą itf 
dėl mažo sutrenkimo galė
jo mirti.

Londonas — Anglų karo 
aviacija insivedė naujo ti
po lėktuvą, kuris pavadin
tas “Karalienė Bitė”. Tai 
pirmas visiškai /robotinis’ 
lėktuvas pasaulyje. Jis 
Skrenda be jokio piloto. 
Radio valdomas, jis paky
la, skrenda 100 ang. mylių 
per valandą greičiu, atlie
ka komplikuotus judesius 
ir nusileidžia ant žemės ir 
vandens. Anglų karo avia
cija jau kurį laiką slaptai 
vartoja naujo tipo lėktų* 
viiš. A * ■ •'' r

; V. K. RAČKAUSKAS

Ąm&terdam, Olandija — 
Seknįadienį, liepos 14 dįe* 
ną, Šeši asmenys sudege, 
didžiuliam olandų komer- 
ęijiniam orlaiviui užside
gus kelionėje į Švediją. 
Dvylika pasažierių išgel
bėta, iŠ kurių tryš sunkiai 
sužeisti. \ '

DIDĖLISGAISRAS 
TAURAGNUOSE

Birželio 15 d., Tauragnų 
miestely (Utenos apskr.) 
kilo didelis gaisras. Sude
gė 10 gyv. trobesių, 15 šei
mų liko be pastogės.

ANGLAI PASIKVIETĖ 
LIETUVĄ Į KONGRESĄ

Kaunas — Nuo liepos 15 
Iki 19 d. Londone įvyks 
Tarptaut. Sąjungos butų 
ir miestų planavimo kon
gresas. Ta pačia proga 
ruošiamos ekskursijos į 
Liverpool, ManČhester ir 
kitus didesnius miestus, 
kur nūs galima apžiūrėti 
geriausiai suplanuotus An
glijos miestus ir modemiš
kas statybas. Tų miestų 
savivaldybes ypatingai pa
siruošė sutikti užsienio 
svečius. Į minėtą kongresą 
buvo kviestas ir Kauno 
burmistras p. Merkys, ta
čiau dėl laiko stokos kon-

ORGANIZUOTI PRAMO
NĖS IR PREKYBOS VA
DAI SMERKIA PREZI

DENTĄ
__ _ __ t___ saugumo paktą su sovietų

Washington, D. O. — Del " ' * ‘ ■
prezidento Roosevelt nau
jo taksų plano, aptaksuo-i 
ti turtinguosius, sukilo 
pramonės ir prekybos va
dai, kurie užvertė prez. 
Roosevelto administraciją 
ir Kongresą protestais ir 
reikalavimais tą planą pa
laidoti.

United States Chamber 
of Commerce ir jo 1500 or
ganizacijų nariai pasiuntė 
griežtus protestus Kongre
so komitetui, kuris ptėz. 
Roosevelt planą svarsto ir 
ruošia Kongresui. Preky
bos ir pramonės spokes- 
menas pareiškė, kad nau
jas mokesčių planas yra 
“socialistiškas”, ir jis var
du minimų organizacijų 
reikalauja, kad valdžia su
mažintų išlaidas trims ar 
keturiais šimtais milijonų 
dolerių. Reikalavimas ge
ras, jei pramonės ir preky
bos vadai nors žodelį būti] 
tarią apie, nedarbą ir mili
jonus darbininkų, kurįę; 
jei ne vieši darbai, turėtų 

badu. Nedarbas/ 
skurdas it vargas verčia 
valdžią daryti bilijoninės 
Išlaidas viešiems darbams.

NAUJA PREKYBOS 
SUTARTIS SU RUSIJA
IVashington, D. Č. —Pe

reitos savaitės pabaigoje, 
sovietų ?-Rusija pasirašė 
naują prekybos sutartį su 
Jungtinėmis Valstybėmis. 
Rusija pasižadėjo šiais 
metais pirkti r Amerikos 
produktų už $30,000,000, o 
už tai Amerikai mokės 
mažesnius muitus už eks
portuojamus produktus iš 
Rusijos.

Ryga — Šiomis dienomis 
Pabaltijo valstybes — Lie* 
tuva, Latvija ir Estija nu* 
tarė pasirašyti tarpusavio

Rusija, šis paktas yra pa* 
našus Prancūzijos ir čeko* 
Slovakijos pasirašy t a mj 
paktui su Rusija.

Pabaltijo valstybių tuo 
reikalu sprendimas pada- ; 
rytas Latvijos diplomati* 
nių atstovų konferencijo* 
je, kur dalyvavo 13 atsto* į 
vų. 'r :

Tą paktą labiausiai re* | 
mė Lietuva. Todėl pripažį* f 
stama, kad tai yra di* .į 
džiausiąs Lietuvos laimė- J 
jimas, nes tokiam paktui " 
labai priešinosi Vokietiją į 
ir Lenkija. *

MUSSOLINI ARMUA ' ' 
RHINĖJEAFRIKDJE

fe

Aden, Arabija — Italijoj 
diktatorius Mussolini jan | 
turi pastatęs labai gerai į 
apginkluotą armiją Ryti-: J 
nėję Afrikoje. Italija pri*: 
atpažįsta, kad šešios divi-# > 
zįjos, kiekviena rpo 15,000/ 
gėraPginkluotų vyrų, stpvr 
Eritrea ir Italijos Somali- 1 
land parubežy ir tik laukia’ ■*
įsakymo pradėti karą *
prieš Abisiniją.

GAISRAS IR EKŠPLIO- 
ZIJA SUNAIKINO 

NAMUS

Liepos 14 dieną keturių 
aukštų name, 20 Wales ? 
Street, Dorcliester kilo j 
gaisras ir ekšplipzija apie - 
10:30 vai. vakare. Trisde* 
šimts žmonių laimingai iš* J 
bėgo iš degančio namo. Į 
Spėjama, kad namas buvo ' į 
padegtas. Iš gyventojų ' 
niekas asmeniai nenuken
tėjo. Gaisras padarė$3,00d 
nuostolių. : J

Norwood, Mass. — Lie* 
pos 11 dieną Winslow Bro
thers odų dirbtuvės darbi
ninkai buvo išėję į streiką. 
Tą pačią dieną kompanija 
priėmė darbininkų reika
lavimus svarstyti. Darbi
ninkai grįžo darban.

? Kaunas — Įnešus 10.000 
litų piniginį užstatą, V. K. 
Račkauskas .iš kalėjimo 
paleistas, iki jo apeliacinis 
skundas bus svarstomas a- 
peliaciniuose rūmuose.

PROF. M. BIRŽIŠKA 
GAVO METUS ATOSTO-

Kaunas —- Švietimo nai- 
nisteris atleido vieneriems 
metams atostogų Vytauto 
Didžiojo universiteto pro
fesorių Mykolą Biržišką. 
Jią mokslo reikalais ilges
nį laiką bus išvykęs iš nė- __ ,_____  ____ . _
priklausomos Lietuvos. grėsė dalyvauti negales.

Kunigų Vienybės Seimas
Kunigų Vienybes Seimas įvyks rugpiūČio 20 d. 

Philadelphia, Pa. .
Prasidės 9 vai, ryte, šv. Kazimiero parapijos ba& 

nyČioje, 324 Wharton, Si, šv. MiŠtomis, kurias laikys 
Jo Ekscelencija Vyskupas T. Matulionis, r .

Posėdžiai bus laikomi Adęlphia Hotel, tuojau po 
pamaldų, Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti ne vien Ku
nigu Vienybės narius, bet ir dar nepriklausančius.

Sumanymus bei įnešimus prašome siųsti iš anks- 
to K. V, Centro Sekretoriui, Kun. Pr. M. Jurui, 94 
Bradford St., Lawrence, Mass. '

Kun. J. Karalius, pimf., ;
Ktm. Pr. M. Juras, sekt. /

TAIKOS PASIŪLYMĄ
Ėast Rochester, N. Y. — 

Cocheco Mills agentas į- 
teikė streikieriams taikos 
pasiūlymą. z Darbininkai 
kompanijos pasiūlymą at
metė ir nutarė streiką tęs-

AUSTOIJOSPREMIERO 
ŽMONA UŽMUŠTA AU

TOMOBILIOKATAS
TROFOJE

Linz, Austrija -*-■ Perei
tą savaitę, kancleris Kurt 
Schuschnigg ir žmona va* 
žiavo automobiliu, • kuri 
vairavo vice-kancleris voh 
Starhettiberg. Automobilis 
nubėgo nuo kelio ir trenkė 
į medį. Kancleris Kurt 
Šchuschnigg ir vaikutis 
tano sužeisti, o jo žmona 
užmušta .Sakoma, kad tai 
buvęs sabotažas. Sudaužy
tas automobilius pasiųstas 
tyrinėjimui j Vienną. o vi
ce-kancleris laikinai yra 
valdžios piiežiūroje.

Dėl šios automobilio ka
tastrofos valdžioje jokių 
permainų nebus, kaip kad 
buvo paskelbta spaudoje.

AUDĖNYČIU DĄRBI- 
NINKU STREIKAS

TEBESITĘSIA 1

Providence, R. L — še
šios užsidariusios dėl strei 
ko audenyčios atsidarė ir • . 
priima streiklaužius. Dar
bdaviai didžiuojasi, kad ■■ 
tūkstančiai darbiu ink ų« 
grįžo streiklaužiauti.. • *

Teismas išdavė kompani
joms draudimą prieš, dar* 
bininkų pikietavimą. Va* 
dinasi darbininkų kovą • 
apsunkino teismo. draudi
mas ir darbininkų streike 
laužiavimas. ./

LDS. CENTRO VALDYBOS 
SUSIRINKIMAS

Antradien}, liepos 23
b. m.. Darbininko Redakci
jos kambary įvyks LD& 
Centro Valdybos susirin
kimas 7 vai. vakare. Visi 
Valdybos nariai kviečiami \ 
dalyvauti.

Kun. J. Švagždya, 1 
LDS. Centro PMnlnfca* . -

O
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Avietines žinios |į_j.u‘? -i. --   —     —į---“—   ž ~~1 į
SFHMt t kompanijai pasirodyti su
MJIRRU j vien* programa, parapijos
-—— - ! sales kieme, 492E. 7th SL,

J Blaivininkų Centro Vai-[šeštadienį, liepos 90 d„ 3 
dybai pranešus# kad Meti- (v. pp. ERA programa sų- 
nis Seimą? bus So. Bosto aidės iš prakalbos ir beno 

riigp. 11 d., vietinė koncerto. — ~ ’.kuopa Stojo darban suren-j nei kolektos ne-
gti kuogražiausį seimą< :bus7

, Laiko susirinkimus bei
• pasitarimus. ( Nutarė sei- VYČIŲ SUTRINKIMAS 
mo atidarymo mišiose (11 
vai. ryte) eiti uin corpore” 
prie lt. Komunijos. Po

i

. faijrik
mMiomi* fauti kilti. Juųtą 
^SiukmJ, MIC pąrvyks- 
taptį $ SSiBoa.

Kuopa nutarė eiti per 
tas Šv. mišias ‘in corjbore’ 
prie DieVo Stalo ir skatin
ti visus seimo atstovus tai 
padaryti.V Pa Bendiįi Komunijai 
bus bendri pusryčiai.

1 vaL po pietų prasidės

PHtd’ė bąžnytinį K. Kairis, S. Aųkštytalnis, 
£rą ųž nąrbitųmi. Mat P. StakuUenė, K.\RUdres- 

ras laike vliną prąkti- ! hasl J, Rotąlenė, P. Mar
ką kas savaitę. * Mokosi į cinkienė, s. Matejunienė, 
Sasnausko Kantatą - Bro- P. Tamulienė, Strand Cafe 
liai. Vyrai choristai moko- savininkai A. Akermanas 
si antradienio vakare 8 ir K. Budreskįs, P. Joman- 
vai., merginės gi nirmadie-Į ttenė, p. Bukantienč, žen
klo. Choras vaidins tą di-j telis, A. Ašmenskas/ S. 
delį veikalą rudenop. Jaruševičius, J. Masilio- 

Kunigai priminė, kad vy-1 uis, - Bttfkąs, A. Kupstis, 
rai šu gerais balsais dabar Į Kapočius, F. Bagočius, 
gali įstoti į chorą.

iiĮgai
*■*

U Vyčių 17 Algirdo kp. 
įsmetinis susirinkimas j-

, čiai. Sesijos prasidės 1 v. lg d 7:30 vai. vak* 
PP. pietų* bažnytinėje.sa-Lgį kamb!ary.

: lai’ Visi «ariai dalyvaukite
• ■?%.. • .■“ “f” ren‘ susirinkime, nes yra svar-

Vieša VakąHehė pagerbti 
Seimo dalyvius,' Kunigą 
Primicijantą J. Pauliukonj 
ir jo tėvelius iš Lawrence, 
Mass. «

Kuopa pasirjžo visus 
blaivininkus kviesti į šį di 
delį šeimą.

__ ___ „J<ės), kurie I fETffintl fflCUlte nifi i sunkiai ir nuoširdžiai dir- UtlUViy Ultliua URK* |bo liepos .4 d. Ir prieš, bu* 

BMINIAIIRMMĖJAI Va^ngevičienė, Jormi- WfiMTMlC pienė, Kasmaųskienč, Šmi-
i dU5 IUHt gelskįenėi.. Slatkevičienė,
______ - 'Anelė Vengriutė, Ząikls,

Lietuvių Dienos aprašy-
me buvo pasakyta, kad Hj;
So. Bostono lietuvių eta- 
las Marianapoly, liepos 4

LIETUVOS MIESTAS, I 
SUŽAVĖJĘS RUSU CARį

.. ______ ti; ,

Zarasų miestas stovi ant 
aukšto kalno, iš trijų pu
sių ežerais apsupto, -yra 
Lietuvos šiaurės rytuose, 
.klm. nuo okupuoto Vil

niaus krašto ir 3 klm, nuo 
Latvijos sienos.

Vienas žyniiausių ežerų 
vadinaši miesto vardu — 
Zarasas, turi daug gražių 
salų, v; ■

Kada pats miestas įsikū
rė, tikrų žinių nėra. Tik 
žinoma, kad prieš 400 me-

carojpalydovai išaiškino, 
kad'Rusijoj tokiu vardu 
miestelis jau yra, tada ca
ras liepė Zarasus vadinti 
Novo-AIeksaųdrovsku. v.

Dar viena Zarasų krašto 
įdomybė, — tai Stelmužės 
ąžuolas. Jis yra keleto tū
kstančių metų Senumo, bet 
vis dar tvirtas ir galingas, 
šaknys ir šakos jo visai 
sveikos it’ atrodo, kad tas 
milžinas dar tūkstantį me
tų gyvens. “Tai didžiau? 
šias medis visoj Lietuvoj, 
b .©AropbJ . garteftyM", r 
sakų apie ji prof. K. Pak- 
štas/ . Tsb.
Dievas ir Tėvynė

.gilina, delegatams ir sve* 
- mirtis pagerbti vieša nu 

Programa, vakarienė. Va
karienės tikietai daro di
dėlį marketą, nes parduo- 

. darni po 500. Kviečiami at* 
stovai ir svečiai į pamal
das, posėdžius it bankie-

KUM. PLEVOKAS 
SVEIKSTA

Liepos 3 d., 9:15 vai. ry-. 
tą, padarytą kun. J. Ple- 
VOkui, gerklėje, “tonsils” 
Operacija. Ligonis sveiko, 

-tiifet UŽ savaites buvo brisi- 
- dnėtę komplikacijos. Ligo

nis vėl buvo sunegalėjęs. 
Už savaitės poilsio jis vėl 
bus Retoje sveikatoje.

/ KŪN? STfeAKAUSKAS 
3ČŽLLOWŠTONE parke

jįttn, E. Strakaųskas, 
Lofeeilio lietuvių klebonas 

. ątpstogaūja plačioje Aihe- 
Sjė. LiėpOs 11 d., jis 

ė Amerikos grožio sa
lt. T' Yciiowstone Parkj 
jVYO. Besivažinėdamas, 
ąuĮ1* Strakaųskas matąs 
daug neapgyventų vietų— 
būštynių. Jis rašo: “Čia 
baisūs kalnai apsivainika
vę sniegu, kaikur iki 8 pė
dų gilio. Begalo daug žvė
rių matosi: briedžių, stir
nų, meškų ir k.

L JEI KAS RADO
* t . .V , * * • l , - ,,

Sekmadienį, liepos 14 d,, 
falangoje kišeninį laikro- 
dėlįjv tai prašome grąžinti 
Darbininko Administraci
jom 366 W. BroAdway, So. 

/Boston, Mašš. Radėjas 
g auš. radybų.

DžiAtėlAsi ĮSPtr- 
DŽIAIŠ

: Kiek laiko atgal išvyko 
/‘atdstbgautų p-lės Alena 

‘ Drobavičiutė ir Zuloniutė 
• į Pietinės Amerikos vals- 

- tybes, būtent, Floridą, Ge-

bių reikalu taipgi malonė* 
kitę užsimokėti savo duok
les, kurie esate suspenduo
ti, Jei,visi užsimokėsime 
duokles j Centrą, tas padi
dins musų kuopos atstovų 
skaičių seime.

Taip pat atsilankę į su
sirinkimą turėsite progą 
išgirsti valdybos raportus 
ir finansinį stovį. , 
. Kurie norite važiuoti į 
Vyčių seimą, turėsite pro
ga įeiti Į atstovus, nes bus 
renkami šį kartą.

Visi į susirinkimą! . ,
Valdyba.

Pereitą savaitę paleistas 
iš kalėjimo bankierius Ed- 
win T. McKnight, gyv. 
Medforde, neilgai džiaugė
si laiške Siame pasaulyje. 
Jis mirė šeštadienio vąka- 
rė. Jam bausmę dovanojo 
gub. C^urley, kųfis Mc- 
Knight mirus, už tai susi- 
MkŠ daug sveikinimų.

gražiais gamtas vaiz- 
iS “lovely time”.

. dykai \ \
' ERA Yaldinihkai. seniai 

; prašosi prie lietuvių sū 
? programomis. Bandymo 

dėlei kun. F. Virmauskis 
leido šiosr depresijos metu 

-jFykri^dniųliriksiidming

MUZIKAS
- '

- Moko muzikos, piano 
*1; ir dainavimo. Specia-

■ iet pamokas duoda ;

< , < Adresas: '
933 E. Broadtvay,

; SC BOSTON, MASS. «
1

IŠTEKTO

Liepos 14 d., tuoj po su
mai, Bėrutė B* Jarošyte 
ištekėjo už Thamas O’Con- 
nor. Panele Birutė yta 
duktė seno veikėja Jono ir , 
Uršulės Jarošų- (Urbšai- 
tės), kurie turi kraučių 
dirbtuvę ir'gyvena 665 E. 
7th St., So. Boston, Mass., 
P-nas Jarošas yra buvęs' 
ALRK. Susivieųymo pir- s 
miriinku. . *.

Pabroliu buvo jaunosios 
Pamergė jos sesuo Marįjo- 
brolis Jonas, inžinierius, 
na.

ŽINOVAS yfežtlŲ IR 
GYVAČIŲ ■ ’

Anglų spaudoje plačiai 
rašo apie Joną Petrauską, t 
gyv. .318 “D” Street, So. 
Bostone kaip žinovą vėž
lių, gyvačių ir kitokių gy
vūnų. Jis esąs savamoks
lis natūralistus.

* ■ * •

MERGINOMS UŽDRAUS
TA VMKŠCIOTI ŠAEV-
KEUAIS PAJŪRYJE

■ ., * * • * »■ 4 - - >
i •. “J ' - 1 ■-

Merginos, kurios pasi
puošę naujamadiškais 
maudyklių kostumaiš mė
gsta vaikščioti salykely, 
So. Bostono pajūryje, šėk- 
madfėnį šuŽiiiojo, kad dau
giau su tokiais kostumais, 
nebegalės vaikščioti, nes 
tai pavojingą automobilis
tams. Policija Sako, kad 
automobilistai,k ' pamatę 
gražuoles, pasipuošusias 
naujamadiška i š maudy
mosi kostumais,^nebežiūri 
kur važiuoją, (bet jąpieĮ$ę 
akis seką jas ir dėl to įvy- 
kstą daug automobilių nė- 
laimių. Policija įsako gra
žuolėms laikytis pajūry 
arba ant žolės. ’ >7

RENGIASI PRIE SEIMO

Liepos 7 d7 po sumai, 
bažnytinėje šv. Petro pa
rapijos salėje So. Bostono 
Blaivininkų kūbpa laikė 
savo ‘susiriiikimą it nusta
tė seimo' eigai'planus.
‘ Maloniai visi bariai pri
ėmė Ceiitro Valdybos sei
mui paskirtą dieną ir va
landą. Užtat’ fugp‘. 11 d., 
11 vai ryte.; Blaivininkų 
Visuotinis Mėtinis' Seimas 
prasidės su iškilmingoims 
Šv. mišiomis ir pamoksiu 
Av, Petro par. bažnyčioje.

Kuopa stengsis su šv.

Liepos 14 d., gv., Petro 
lažnyčidjeiš sakyklos, ku-

OARTARAl

DR. ROGER J. ABIZAIB
Tėl. Dėvonshire 7906

OFISO VALANDOS:

3 Malden Street, 
Boston

Ė Tel. So. Boston 0823 i
I LIETUVIS DANTISTAS f 

įDR. M. V.CASPEH 
i Arti Municipai Building 
i t25 E, Broadway, Š. Boston | 
|. . . O/ho Yakindot v • š
= Nuo 9 Utį 12 ryte Ir uita 1.30 Ikif 
!$' |r nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl-j 
įsas, uždarytas subątos vakarais J’r| 
|nedCIdlfeniais, taipgi seredp^nis nuo: 
| 12-tos dieną uždarytas. Į 
| , Taipgi nuima ir X-Ray =

SŽSKŠ Stata?Ae 1 “až&ntata°KbE 
pėTėmis liepos 1 ffienai.i?žiai:a^aa»e- S«- 
Nuoširdžių dąrbinmkų dar t 1 al^e savo tradiciją.
basXietuvių D^n^e dąvė'^^8, Pr?gaS.^ra^01^e/r kl: 
grąžų pelną Marianapdlio !ypatingai kolegijai ^iFiaikrą 
Parbininkui. Pažymėtina,

to. T&i.i A npto ™3įį {-J-,—s 
na profesijonalų, biznierių ap^uųyję.

3 
i 
St* 
į

■ -f

Lietuvis Dantistas

DR. & i. SALVARISKI
(GA1JNAUSKAS)

Tel. Bo. Boston 2300 -;
. 414 Broadway, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, taųo 1:30 iki 5:30 po pietų Ir 
nuo O iki. 9 J. vakare, švenjjg.dieną 

pagal susitarimą..

Juozas Plevokas, Povilas 
įfpšhmąnas, Vladas Jakš
tas, Juozas Rlinkevįčius, 
Juozas Matejaškas, Frahk 
Kadis, B. Lapeškas, J. 
Jakštas, P. Baltrušiūnas, 
Klondike Market, P. Va
leckas,, D, Dalinis, P. Nau
jalis, jidiš* Zavadskas, K. 
Šidlauskas, W. Marcinkas, 
W. Wilkas, & Usiš, J. ZaL 
dokas, B. Yanuss, Lincpln 
Matkėt, J. Svągždys, 365 
Žrid St.,- Siekis, ; Pros- 
perity Market, Marijona 
Vęspelienė, P. šveinis, P. 
Stravinskienė, T. Žates- 
kiiįtė, P,. Vehskieng,, J. 
Belskūs, P. Kazukevicienė, 
A,. Kalinauskiute, M, Pą- 
ją'ūjutė, Ona Kibartienė, 
fe, Zalotskiėnė, sB. Burbu- 
lienė, W. Kūdaraūskienė,

■ MUZIKOS MOKYKLA
M. Tteinavičiute, moky

toja, moko mOzikoš pianu.
Ji yra baigusi

FAELTEN PIANOFORTE 
.KOLEGIJA

*444 E. Sixth Street, 
Šou Boston, Jfass..

Tel. So. Boston 2680* 

Lietuvis Dantistus

R. L. KAPOČIUS
’ —: -LU. ♦' ; * • . ■ • ‘

151 W. Broadway, So. Boston
Ofiso ValsuHos uuo 9 iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 n v. 
SėW6W nuo 9 iki 12 v. dieną. 
8ub«twnfs nuo j) Iki 6 vai., vakare. 
Ned lotais ntfo 9 Iki 12 vaL dieną.

DR. J. LANOŽIUS 1 
(SEIMUUR)

Lffiiuvįs GYDYTOJAS ir 
- ? fetURGAS

•' 534; E? Broadmy 
Šonui Boston, Mass. 
T^L 8o# Botton 2?12 " 

jei ueaiailiepia tai .šaukit:
Algonąpin $753

r n U.u-iaa-.!>a . LiuiLarag
Tel. Trowbridge 6330.

JOHN RĖPSHIS, N. D.
. . , (ĘEEgtŠį- 

LIKTOVIB GYDYTOJAS

Ofiso Vąi&ittdtfs: 2—4 'ir A—B

’ 378 Harfard Mtrett, 
kamp. Inman artį Central Sq.,

Cambridge, Mšss.

J. BURBA
IR SIMUS I

Pentinam, Popieruojam ir yL 
šokina - Karpenterio dąrbus at

liekam geisi ir aąŠnipgai. 
Lietuviai Remkite savus

.. amatnirikus. Užtikriname 
, pilną pasitenkinimą.

Krėipldtšs iiesriog į namui:

męOMIST.,
* arba į bfiią:.

315 E. St?So. Boston.

į^liDštĄi
Pereitą savaitę aplan

kiau Šv. Petro parapijos 
ydskrinę mokyklą..

Artinantis prie • rąokyk- 
Įpį jau btivo' girdėtis Jietu- 
Višąos dainos. Rastinės Ve
dėjas nuoširdžiai mane 
priėmė ir Tęvas Virpiaus- 
kis pakvietė pasižiūrėti. 
Lydimas vedėjo, perėjau 
kambarius ; visur vaikučių 
ūpas gėrąs. Vaikučiai link
smi. Auksčiausiėjo sky
riaus'1 mokiniai ’iiėt nepątė- 
mijo svečio, taip darbščiai 

i jie buvo Užsiėmę raŠybo- 
j je. Kitame kambaryje iš
girdau muziką. Tenai ma
ži vaikučiai dainavo ‘Lie
tuvos himną’.

Viename kambaryje pa
klausiau kelių mergaičių 
kaip joms patinka moky
tis? Atkako: labai gerai, 
nes mylime Sesutes. Galu
tinai nuėjau į mažiausiųjų 
vaikučių skyrių. Tenai įie- 
bųvo nuobodų. Mažyčiai 
labai Įdomiai klausosi Se
selės - mokytojos pąšakė- 
jimū. Matyt geroje vado
vybėje ši vasarinė mokyk
la daug gero nuveiks,‘kad 
ir į trumpesnį laiką.

Antanas M. Aritarnas

Jeigu prie inano kojų su
dėtų visų viešpatijų K vaini
kus vietoj inano knygų n 
mano pamėgimo skaityti, a§ 
visa tai ątštnmčiau. :

V Gerb. skaitytoją ir prietoMą 
dnoilrdžiai prąfctaš remti ittei 
pfoįeriąnsltat ir hizniblti*, hąrii. 
ikelbiasl “D&rbiiiInke.n NuSję 
diiyti ibių biriiį pasakykite, kač 
riateh jo skelbimą. “Dariam 

: kė.“ Tokiu būdu bisntariąi dai 
gariiir supras, kad ikėlhtis “Dst- 
Mninki 0 api taiata.

manyti, kadjau tada jis 
hivo nemažas miestelis, 

: .83$ m. vydžių pavietas 
mvo perkeltas į Zarasus ir 
nuo tada Zarasai, kaip ap
skrities miestas, pradėjo 
sparčiai augti. Bet dideliu 
miestu nevirto, nes nėra 
arti geležinkelio,1.

Zarasų apylinkes yra 
stebėtinų grožio, Per apr
inkę traukiasi, Aukštai
čių kalnų šaka, ši kalnų 
Šaka nusitęsia iki Kamajų 
- Obelių, čia aukščiausias 
Pratkūnų Kalnas, turi 241 
m. aukščio. Nuo kalnų žiū
rint j plačius tyvuliuojan
čius ežerus, ypač vasarą 
sauletaįio arba saulėly
džio metu, matytį nepa
prasti gamtos grožio vaik
iai, kokių Visoj Lietuvej 
nerasi, Ne be reikalo Šis 
užkampis" yra vadinamas 
“Lietuvos Šveicarija”. \

Ant Baltu ežero kranto 
fptisė kilometro nuo Zara
sų) yra didelį švedų kapai, 
dėt šiandien jų žymių ma
žai besimato. Mat, čia su 
švedais buvo dideli mūšiai.

■ 1877 m. per turkų - du

Btts lengviau kentėti

F.WAITKU8
LIBTUVIS GBABOBIUS 

_ 148Columbia 8t. 
. CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai r 
fe

PATARNAVIM
, aJ-j, . «t. t. . ....... ...... '

mgas

OUEEN ANN LAUNDRY, •INC/
LIETUVIU SKALBYKLA

Skalbiame ir proslrtarae visokius 
drabužius. Mes paimame Ir prista
tome drabužius visur, kaip teįū 
So.. Boįton,j Cainbi'tdiže. Brlghton 
Dorchester ir kitur/ Pamėginkite 
ir patyrslte, kad gaunate patarna

vimą už pigią.kdiną.
7.0 Ifflėry «, Boston

M. So. Boston .2923

EDWARD I*. HOPKINS

paliūdiją Čia esantieji tur- 
kų. kanai.

Didžiojo kąro metu Za
rasų apylinkėj: buvo kovų. 
Iki Daugavpilio (20 kilrn.) 
buvo visa žemė lavonais 
nuklota. Per karą Zarasai 
smarkiai nukentėjo, nors 

sdabar jau atsigavo ir pa
didėjo/ .

1861-1863 m. Sukilimuo
se pąsižymęjo dvi moterys 
zardsietės. Viena jų Emi
lija PlĮaderaitė, „ savo žy- 
giaiš primena prancūzu 
kar^rgę JpaM d*Are. Ji 
šti drąūge PruŠinskaiiė, 
tuoj PO Raseinių sukilimo, 
vyriškąi ąpšivilktisios, rai
tos nuvyko į Dusetas ir čia 
kovo men. 17 d. sukėlę 
maistą prieš rusu valdžią. 
Rusijos vyriausybė suži
nojusi apie didėlį sukili
mą Lietuvoj pasiuntė iš 
Daūgavpilio kariuomenęs 
būrį sukilėlių malšinti? Ru
sų kariuomenė sukilėlių 
buvo sumušta. Bet Vėliau 
sukilėliams pritrūkus šovi
nių, atėjęs naujas rusų ka
riuomenėj būrys paėmė 
viršų ir sukilėlius išvaikė. 
Tada Pliateraitė perėjo į 
Raseinių sukilėlių pulkus. 
Sukilimą Lietuvoj numal
šinus Pliateraitė manė vy
kti Lenkijon ir ten daly- 
vaut maištuose- bet sun
kių žygių ir ilgos kelionės 
nuvarginta pasimirė.

Už dalyvavimą maistuo- 
se rusų, vyriausybė apie 
40 zarasiečių šeimų išsipū
tė -Rusijos gilumon, atė
mė iš jų-žemes į jų vietas 
pargabeno kotonistų - ru- 
šų. Del to čia dabar daug 
rusų burlokais vadinamų 
ir yra. \

Zarasųmieą t o vardas ir
gi, tūri savo istoriją. Iki 

Į 1Š36 m» to kratos vadi- 
; nosį Zarasais; Tais pat 
; metais Zarasuose atsilan- 
! kęs caras Nikaiojuš I?

Tokių puikių vietų nė- 
;■ su matęs, —t tt^S jis susi- 
; jaudinęs ir liepė savo sŪ- 
; nauš garbei Zarasus pava-

FOTOGRAFAI STOKAI
Padaro geriausiu? ir gražiau
sius paveikslus; šeimyflŲ, ves

tuvių, in pavieniu asmenų.
JURGIS 0. STŲKAS 

.■458 Br0adway,_
1 South Boston, Mmi;

L AlflilB. STŪKIlIJffi 
681 VfoMnirt&i Si,

PIGIAITAISOME 
• StOGtŠ '

SO. BŪSTO# ROOFING CO.

JOHN MARTIN & 00.
Taisome Visokius Stogus 

414 W. BrbadvvaV 
< TELEFONAI: ■ < 

South Boston 0574 dienomis 
South Boston 0184 vakarais

JUOZAS M.OHfS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausio* rūšies 

guisraiUs it* sidabrtaliis <failt- 
ta. taipgi ir pataisau. .

• 366 W. Broadway
SO. BOSTON, MAŠS^

... Jį .ii: Į.

Tel. Soti,' Boston 3694

. STANUY
BOnUNECO.

C, F. GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbsiąs gerą minkštą

; ’ gšnmą. /

N«m«i: ISi B. ft, 80. Boston

r S^UARASEViČHJS IR

NE JUDINAMŲTURTŲ ĮKAINUOTO  JASIR <!
ANTSTOLIS — APPRAISBR, "

382 tVest Broadyvay, So. Botoii..

Telefonai So. Boston 0501
dmti Aleksam rm akm Bet

- i ‘ * ’ • '

foniauriM; k S&vi«Vms <ioi ;
• ; !■

HETUVIU GRABOBIUS m į
\ J 1
Gyvuok S6. ifteUt PaU^navi- į 
■' dieną lt saMK J 
! TŪRI NOTAUO rmskS . [.

lią Ame* St, Brockton, Mot.
.Tol BrookUtt 890



ĮVAIRIOS ŽINIOS
— Grį

žęs iš »ovietų Rusijos Fred 
E. Beal^bųvęs žymus ko
munistų vadas, tekstilės 
streikų. organizat orius 
New Bedford, Lawrence ir 
kitur, kuris keli metai at
gal Gastęnijoj vadovavo 
Streikui ir riaušėse užmuš
tas policijos viršininkas. 
Beal ir keli kiti buvo areš
tuoti ir kaltinami žmogžu
dystėje. geismas nuteisė 
20 metų kalėjiman kiek
vieną. Komunistinė orga-* 
nizacija, nuteistiesi e m s 
padavus apeliacijas, užsta
tė kaucijas ir jie buvo pa
leisti iŠ kalėjimo iki teis
ino. Su “Maskvos pagalba 
jiemė pavyko pasprukti į 
sovietą Rusiją* .

Pagyvenęs sovietų Rusi
joje patyrė, kad ten darbi
ninkai pergyvena baisią 
baudžiavų. Badas nukan
kino milijonus darbininkų. 
Darbininkai dirba dirbtu
vėse kaip vergai. Tai ką 
komunistai smerkia kapi
talistinėse valstybėse visą 
tai yra Rusijoje. Sovietų 
Rusijoj vaikai turi priver
stinai dirbti sunkius dar
bus dirbtuvėse.

’ Beal sako, kad jis ir kiti 
darbininkai kovojo ir ko
voja, kad panaikintų vai
kų darbą, dirbtuvėse Ame
rikoje, kas jau ir iškovota 
kaikuriose valstybėse, o
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sovietų Rusijoje vaikai 
daug vergiškiau dirbą 
kaip kapitalistinėse vals
tybėse.

Fred E. Beal pamatė, 
kad Amerikos kalėjimas 
yra geresnis, negu sovietų 
“laisvas pragaras”. Beal 
paspruko iš Rusijos ir grį
žo į Ameriką pasiduoti 
valdžiai.JFis sako, kad jam 
bus daug geriau sėdėti A- 
merikos kalėjime, negu 
gyventi sovietų Rusijoje. 
Jis dabar rašo plačiai apie 
Rusijos darbininkų gyve
nimą, diadą ir kitas baise
nybes anglų spaudoje, Jo 
raštus išvertę perspaus
diname ? Darbininke. Te- 
perskaito kiekvienas lietu
vis darbininkas ką ir kaip 
rašo-komunistas anie tą 
“darbininkų tėvynę”. Visa 
tai ką rašė Sanger jr kiti 
ir ką dabar rašo Fred Beal 
atitinka “ž. P.” išvada: 
jei nori tinkamai atkeršyti 
savo neprieteliui ar išgy
dyti komunistą iŠ komu
nizmo, tai prikalbvk juos 
nuvykti į sovietų Rusiją.

APIE D-RA RAČKŲ

Chicago — Liepos mėne
sio pradžioj išvyko į Lietu
vą D-ras Račkus. Jis ten 
išvyko Viso Pasaulio Lie
tuvių rengiamojo Kongre- 
sĮ reikalais. Jo role tame

- Liepos mene-

congrese bus viena svar
iausių. Jisai ten sutvar- 
sys užsienio lietuvių paro
dą, kuri ruošiama ryšy su 
Kongresu. ;

Siudentystės laikais D- 
ras Račkus dar prieškari
niais laikais buvo uolus 
veikėjas ir mėgiamas pra- 
: cąlbininkas. Medic i n o s 
mokslus baigęs ir eidamas 
savo profesijos pareigas, 
atsidavė moksliškomis stu 
dijomis, ypač numizmati
kos ir lietuviškų senienų 
srityje. Savo didele retų 
monetų ir medalių kolekci- 
ia užinteresavęs buvo mo
kslo vyrus ir ta jo kolekci
ja ne sykį puošė numizma
tikos parodas. Jisai rinko 
Amerikos lietuvių seniem 
nas.— vėliavas, paveiks^ 
lūs, plakatus, proklęmaci- 
jas, draugijų “karūnas”, 
“šobles” ir tt* Pas jį buvo 
j 
savo indomų" muziejų išsi- 
yežė Kaunan, kur darbuo
sis, kad jį ten sutvarkius 
iki Viso Pasaulio Lietuvių 
Kongresas prasidės.

- vėliavas, paveiks- 
i* 

jas, draugijų J'karūnas”, 
. .‘2 “ - ,L 

tikras muziejus. Visą tą 
savo indotnų muzie jų išsi- 
vežėKaunan, kur darbuo- 
j

iki Viso Pasaulio Lietuvių 
" i " ’ - L- ■ 

Drąugas

pagal Fb- 
rimus, dar 
į Londoną:

prekes -J)
New Yoi 

ręsto apek 
brangesni! ~ 
jis .kainuoja nemažiau 30
mlrd. dolerių. Vieni tik 
dangoraižai, su jų turiniu, 
.kainuojami 1% mlrd.

Paryžius — žymiai pi
gesnis: jį galima nupirkti 
(Žinoma, teoretiškai) viso 
už 11 mlrd* Luvras — 30 
mln., Liuksenbusg — ’ 100 
mln.( Invalidai — 15 mln.

Berlyhaš įkainuotas, ta 
pačią sistema, 10 mlrd. 
Viena stovi penktoje vie
toje 6% mlrd., Roma, ne
žiūrint į senovės pamink
lų gausumą šeštoje 
mM7 Iš viso šešios sosti
nės kainuoja, su žeme, tro
besiais ir visu šių turhnų 
— 87 milijardai dolerių.

* ’ ' Ar* Vitk.
Jt - - ’ » r ■ -

K A ATSAKE LIUDEN- 
DORFAS HITLERIUI

RAITAS APLINK

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bite kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS ĘUSHMANAS
<8 Crescent Avenue, 

Telephone Ųolumbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHE8TER1.YdA88.
45 Hampden St., - 

Tek HIGhlands 4855, 
ROKBURY.MASS.

BROADWAY MARKEI 
S87 W. Broadway 

Telephone South Boston 3591

918 E. Broadway •.
Telephone South Boston 1392

SO. BOSTON, MASS.
PERKINS SQ. ČASH ^EARKET

Povilą, Sav..
490Broadway, Tel.S.Boflton3120

GRABORIA!

P. J. MUNEVIČIUS 
gbabobius

Jau 16 metu kaip lietuviams 
mandagiai, tūžmingai ir priei
namomis kainomis tarnauja* 

Reikalui etant kreipkftes:
SOUTH BOSTON 

F 258 W. Broadway 
Tel: S. B. 4486 ,

MONTELLO 
16 Intervale St.

Tęl: 4110

JONAS GLINECKAS 
502 E. JEighth St, 

Tel. So* Boston 9621
Profesionalai,, biznieriai, pramoninkai, 

kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaitytojų paramos. ‘ .

Visi zarsinkitžjs “Darbininke".

JOStPH W, CASPER
(KASPARAS)

GB A B O RIUS 
494 E. Broadway,

South Boston, Mass. 
Office: Tel. S. B. 1437.

Ros. 158 W. 7th St 
Res.: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

Jau praktiškai pradedama 
lietuvių kolonizacija 

Brazilijoje
' ą ...... 7“ ■■ ■■■■■»■ *
Pastaruoju laiku vis 

dažniau tiek pačioje Lietu
voje, tiek Lietuvos išei
viuose svarstomas lietuvių 
kolonizavimo žemes ūkyje 
svetur klausimas. Net kal
bama apie kolonijos sura
dimą Afrikoje, bet iki šiol 
nieko tikro dar nepadary
ta. Į kolonizavimo reikalą 
praktiškai jau pradeda 
kibti Brazilijos lietuviai, 
iš kurių jau yra atsiliepę 
anie 40 šeimų, kurios jau 
dirba žemės ūkyje ir yra 
pasiryžusios susiburti į 
viena koloni ją. Pažymėti
nas iš jų ūkininkas Jonas 
Vilkas, kuris Sao Paulo 
valstybėje nuomo ja 120 al
kierių žemės1 ir jąu dūoda 
darbo 8 lietuvių šeimoms. 
.. Brazilijoje lietuvių kolo
nizacijos pionierius yra 
mokytojas Ed. Pažėra, ku
ris savo to darbo planus 
atsiveš ir į viso pasaulio 
lietuvių kongresą Kaune. 
Tuo klausimu jis yra jau 
parašęs nemažą straipsnių 
Brazilijos lietuvių spaudo
je ir, apskritai, smulkiai 
jį išstudijavęs.

Tel. South Boston 0815

D. A. LALETSKAS
Grabelius Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Euneral Home ir Res. . 
564 Kast Broadway, 

So. Boston, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVO.

Pirmininke —- Eta MarksIenC, 
625 B. 8th SU So. Boston, Mala 
Tel. So. Botsoft 1298 

yice-pirmtatak8 — Ona SlaurlenS, 
448 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Tel So. Boston 8422

Prot Balt. — Brone CtanlenB, 
2OGouId St, Weirt Boxbury, Haas.

. Tel Plrkwąy 1864-W
Fln. Balt — Marijona Markoniut*, 

88 Navarre St, Boalindale, Mase.
Tel. Parkway 055$-W 

IMlnlnkg — Ona Stanluliute,
105 West 6th St, So. Boston, Mass 

TvarkdarS — Ona Mizgirdlene,
1512 Columbla Bd.,8o., Boston, Mals. 

Kasos Globėja — H. Januionlene.
1426 OoInmblaBd., So. Boston, Mas*. 

Prausti* savo susirlnkiinus laiko kas 
t statai ptaratakl sHtassfo,

ŠV. JONO EV. BL.PAžALPINS 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirm. J. Petrausku,
24 Thoiuas Park, So. Boston, Ma*& 

Vice* pirm. — V. Medonta,
21 Sanger St, So. Boston, Mas*.

Prot Raitininkas — J. Glineckis,
5 Thomu Park, So. Boston, Mass. 

Eta. Baltininkas —* Alb. Nevieni,
16 Wlnfleld St., So. Boston, Mass.

Hdintakas — A. Naudžiūnas,
885 E. Bruadway, So. Boston, Mass.

Marlalka — J. Zalkls,
7 Winfleld St, So. Boston, Mass.

Draugija, laiko sustirinklmtm kas tre
čia nedGldienl kiekvieno menesio, 
2 vai. po pletil» Parapijos salėj, 492 
E. 7th St., So. Boston, Mass,.

7:80 vai vakare, pobažnytlnBJ sve- 
tatai).

Vlaals draugijos reikalais kreipkite* 
P** pretckfllfl raltfatakR. ./

MIESTŲ KAINA
Anglų kalboje išėjo Leo 

Forestp knyga apie Stam
biausių pasaulio miestų 
kainą* Skaitlinių duome
nys, . kuriais naudojasi to 
savotiškoj kūrinio auto
rius, jo paimti, anot jo, iš 
Tautų Sąjungos statistinio 
biuro lentelių. -

Suskaičiuota doleriais.
Londonas, tForesto ąp- 

kainavimu, kainuoja 26 
mlrd. dolerių. Susideda ta 
suma iš Šių sudėtinių da
lių: žemė—5% mlrd* (mo
kesčių žinybos įkainavi
mas) ; / namų privatiški 
daiktai - 
jai ir rinkiniai—mlrd., 
bibliotekos, laboratorijos 
ir mokslo įstaigos — IVz 
mlrd., požeminis geležinke
lis, autobusai ir tramva
jai 2 mlrd., stotys, prie
plaukos, dujų ir elektros 
stotys ir vandentekiai — 
li/į mlrd., telefono ir tele
grafo įtaisymai, radio sto
tys ir aerodromai — 1 mi
lijardas, dirbtuves, įmonės 
ir dirbtuvėles —5X4 mlrd., 
kanalizacija, tiltai jr tune
liai — 1 mlrd., keturių de
šimčių tūkstančių Londo
no sankrovų ir sandėlių

2 blrd., muzie-

3 ' '

Didžiojo karo metu Lin- 
dendorfas Vokietijoje bu- , 
vo didelis žmogus. Jo ir 
Hindenburgo rankose bu- 
ve atiduotas visos vokie
čių tautos likimas.' Tuo 
tarpu Hitleris buvo beveik 
paprastas kareivis (feld
febelis) ir niekam nežino
mas. .

Tuo tarpu dabar buvęs 
Vokietijos arniijos vadas 
Liųdendorfas gyvena pro
vincijoje, kaipo emeritas, 
neturįs jokios įtakos Vo
kietijos politikai, o buvęs 
feldfebelis Hitleris yra Vi
sų vokiečių lūpose. . ‘ ii* I

Vadinasi, rolės pasikai- 
tė. Kaip ti}c neseniai Liu- 
dendorfas minėjo savo 70 
metų amžiaus jubilėjų. Tą
ja proga Hitleris norėjo 
duoti Liudendorfui feld
maršalo (aukščiausias Vo- 
kieti jos kariuomenėje lai
psnis) titulą, bet Liuden- 
dorfąs atsisakė* ; v

Priežasčių nieks nežino,, 
bet ir be to aišku, kad se
nyvas karo, vadas nenorė
jo gauti feldmaršalo titu
lo iš eilinio kareivio ran
kų. Dabar vėl užsieilįo 
spaudo jė Liudendorf o laiš
ko,^ rašyto Hitleriui ir ka
ro ministeriui Blombergui 
nuorašas. Liųdendorfas, 
atsisakydamas pri imt i 
feldmaršalo titulą, pareiš
kia tarp kitko, kad “feld
maršalo titulą galima gau
ti, bet karo vadu reikia 
gimti”.

IŠVYKO STUDIJUOTI 
KOMUNIZMO RUSIJOJE

Lawrenee,' Mass. — Tū
la juristė Sabina V. Bau- 
šiutė (Bush), kuri per 
kiek laiko platino raudo
nųjų bolševikų propagan
dą ir kartu darbuojasi su 
protestantais, išvyko į so
vietų Rusiją studijuoti ko
munizmą. Ji išvyko bir
želio 29 d.

Nesuprantama* kaip A- 
merikoje mokslus baigus 
lietuvaitė parsiduoda sve
timiems, kada ji galėtų pa
sitarnauti saviems lietu
viams., j

Komunizmas yra sveti
mas mums lietuviams, tuo 
labiau svetimas Amerikos 
darbininkams. Bet gal ir 
gerai, kad p*' Baušiutė iš
vyko į sovietų Rusiją* Ji 
gal panorės pamatyti so- 

: vietų gyvenimą, kaip jį 
matė ir pažino p. Andrew 
Smith, prof. Tčernavinfp. 
Walker ir kiti, kurie sugrį
žę Amerikon iškėlė viešu
mon Rusijos baisų badą, 
skurdą ir terorą. Kaip p. 
Smith atsivertė ir iŠsi- 
brauke iŠ komunistų* taip 
gal atsivers ir susipras p< 
Baušiutė ir liks gerą lietu* 
vaite ir. amerikietė.

Jau daugel amžių Lietu
va garsi savo žirgais, o lie
tuviai žinomi kaip puikūs 
raiteliai. Lietuva svetur 
net vadinama Baltijo Žirgo 
kraštu. Nebereikalo seno
vės lietuvių dainose d až- : 
nai-minimas žirgas ir ber
nelis raitužėlis, kuris ka- 
ran išjojo tėviškę nuo 
orieŠų ginti. Bet nykstant 
sietuvos galybei, vis re- : 
čiau skambėjo Lietuvio 
raitelio ir jo žirgo vardas. 
Pagaliau, svetimų vergi- 
jon patekę lietuviai, lyg ir 
užmiršo savo garsius žir
gus, o žirgai daugel amžių 
ilgėjosi laisvo lietuvio rair 
telio. Baigėsi ilgesys, kai 
Lietuva atgavo savo lais* 
vę ir garbę* Žirgas ir lietu
vis vėl ima darytis neat
skiriamais sutvėrim a i s. 
Tai patvirtina faktas, kad 
Lietuvoje paskutiniuoju 
metu ima 'plačiai vystytis 
raitųjų sportas. Kaune yra 
net jojimo mokykla. Ji iš
auklėjo jau gražų būrį rai
telių.

Ir štai birželio 4- d. joji
mo mokyklos auklėtinis 
studentas šaulys V, Smo
lenskas išsirępgė pirmai 
kelionei - raitas aplink 
Lietuvą, Tai pirmoji tokia 
kelionė Lietuvoje. Pir
miausiai jis jos per Krė
vės - Mickevičiaus apdai
nuotą Dzūkų (Dainavęs) 
kraštą, paskui - skau- 
džiuoju> pademarkliniju, 
latvių pasieniu, ošiančiu 
Baltijos jūros pakraščiu, 
per Klaipėdos krašta. Su- 
davų žemę ir vėl per Dzū
kija grjž į Kauną. Per die
ną V. Smolenskas nujos a- 
nie 50 kilometrų. O išviso 
jis nujos daugiau kaip 
3000 kilometru. Sportinin
ku raitelių tarne ši kelionė 
sekama su dideliu susido
mėjimu. Išvykstantį paly- 
dė|o gausus, būęvs .Lietu
vos kavalerijos karininkų, 
jojimo sporto, mėgėju ir 
draugu. Atsisveikintojai 
(gęn. Žukauskas, pulk. Va- 
lūšis ir kiti) ■ pažvmėjo, 
kad V. Smolenskas išsiren
gė į nelengvą ir svarbų žy
gi: nurodė, kad lietuviuose 
vėl atgiio žirgo meile ir 
vėl jie išauga puikiais rai
teliais. . Tsb.

PILSUDSKĮ SIeGĖ LIETU- 
VOS - LENKIJOS

SANTYKIAI

A.L.R.K. Federacijos Tarybos
Narių Dėmesiui 1

Kaip žinia, neseniai mi
ręs Lenkiios diktatorius 
maršalas Pilsudskis buvo 
lietuvių kilmės ir ta savo 
kilmė didžiavosi. Tačiau 
norėdamas nrieyarta su
kurti didžiulę Lenkijos - 
Lietuvos - Ukrainos jung
tinę valstybę, Pilsudskis 
Lietuvai padarė didelę 
skriaudą, pagrobdamas 
Vilnių ir tuo būdu norėda
mas priversti Lietuvą pa
siduoti . Pilsudskio politi
kos užsimojimams. Kai tai 
nepavyko. Pilsudskis vis 
gailėjęsis dėl įtemptų Lie
tuvos - Lenkijos santykių 
ir vis norėjęs, kaip nors 
juos* sutramdyti.

Gegužes pabaigoj Kaune 
lankėsi buv. Pilsudskio ad
jutantas ir jam labai arti
mas . žmogus Kapitonas 
Lepeckis “Lietuvos Žinių,> 
bendradarbiui pavyko šiek 
tiek su kap. Lepeckiu pa
sikalbėti. nors ji to ir ven
gei Čia ištrauka iš to pasi
kalbėjimo:

“Kan. Lepeckis kalba la
bai rezervuotai, lėtai. Ir 
žurnalistas dar smalsiau 
žiūri į žmogų, kuriam te
ko turėti tokiu artimų ry
šiu su mirusiu Lenkijos 
diktatorium. f

Pirmiausia kapitonas 
kategoriškai pasisako nė-

šiomis dienomis Federacijos Tarybos nariai gau*3 
na oficialius pakvietimus laiškais atvykti į Tarybo*S 
suvažiavimą, kuris bus š. m. liepos 30 d., 10 vai. rytą, 9 
Apreiškimo parapijos salėj, 259 No. 5th Str. Brooklyn, 3 
N. Y. * • ’ ■ 'r 1

Jei kurie iš Tarybos narių asmeniškai negalės su- 
važiavime dalyvauti, į savo vietą galės įgalioti ką kl-1 
tą, arba laišku savo nusistatymą Šių dienų visuomeni- fl 
niais klausimais prisiųsti. w

Po Tarybos suvažiavimo, įvyks lietuvių katalikų I 
laikraščių redaktorių pasitarimas. j

• ' ; L. ŠIMUTIS, ■ 1
< . A. L. R. K. F. Sekretorius. * I

turįs jokios pelitinės misi- tutui bus atiduoti lavonai 3 
jos. Atvažiavęs tik marša- Šių žmonių: nusikaltėlių, 1 
lo paskutinę valią vykdy- mirusių prieš įvykdymą | 
ti — pervežti jo motinos mirties bausmės; nusikal* 1 
palaikus į Vilnių* l tėlių, kurie miršta kalėji- į 

KoVią reikšmę turėjo me, jeigu jiems bausme į 
velionis maršalas lenkų buvo didesnė, kaip šešių ! 
politikai?-------- -------- - I sunkiųjų darbų kalėjimas; j

—* Maršalas buvo vidaus nusikaltėlių, kurie ir ne- 1 
taikos simbolis Lenkijai, daug nubausti miršta ka- | 
Lenkų tauta buvo kupina Įėjime, bet kuriais gimi-1 
įsitikinimo, kad atėjo kra- nes, nė pažįstami nesirūpl- į 
štui didžiojo ramumo lai- .Į na ir atsisako rūpintis.^ 
kotarpis. O užsiehio politi- *' 
koj, maršalui vadovau* 
jaut, atėjo taikingos poli
tikos stadija. .
— O maršalui mirus ?
—- Kol leis mums likimas, 

eisim tuo pačiu keliu, kaip 
lig šiol...

. Čia žurnalistas iškelia 
opiausį klausimą: natomijos institutui nebus |
■ —- Tamstai, ę. kapitone, atiduodami. Taip pat ne*,| 
kaip artimam žmogui, te* ^us atiduodamas joks la-1 ko girdėti, kaip pasisaky- Vonas politinio nusikaltę-1 
davo maršalas^ apie lietu- li0) nors jis ir kalė- J 
vių-lenkų santykius., jime. Aukščiau išvardinti J
— Maršalas turėjo Lietu- lavonai bus atiduodam! ’]

vai daug nuosirdzios sim- tik kriminalinių nusikal-1 
patiios. Jis neslepe savo tėlių. Tsb a
lietuviškos kilmės. Ji slė- . r.. ....... ......     j
gė mintis, kad santykiai |rxgA|| DAOCI DIUlilVA 1 
su Lietuva tebėra nesu- ItSAAU-rAuLLDlNIllKU 1 
ttaaMaktet! ne^ęj°' Keikalinffas taatttuvei '• tafa.|

mai pagelbinmkas. Pageidauja- jj 
Jokio politinio testamen* ma kad būtų,blaivus, nerūkantis, ^ 

, to ęilsųęįSlris nepaliko^bęt teisĮi^Mrįr baigęs mokyklą. Dar- 
, paruošė visus artimus jam j?as'pastotus. Atsiliepkite ii So. 1 
- valstybes, vyrus tam tik-. Bostono ar apylinkes. Kreipkite*: | 
i ram politikos kursui vesti . ............      3
, ir jie visada turės galvoie 
, maršalo nurodymus. Už? 
šiepiu reikalų ministeris 
Bekas visada vadovavosi 

r maršalo nurodymais.
■ Kapitonas Lepeckis ma

no, kad ir toliau Lenkijos * “ «
politika Lietuvos atžvilgių 2000 žemes, ąrti Broadway. : 
nepasikeisiąnti, tik ji bū- Pardhosiu labai pigiai. Atšilau- | 
Sianti/ne santimęntališko, kitę Nedelioje, nuo 10 iki 6 vai. ? 
o reališko pobūdžio. 38 Eleanor St., Chelsea. Arba te- 

Kaip maršalas žiūrėjo j lefonuokite: Newton North 0270* į 
Tamstos kelionę į Lietuvą, 
kuri juk' buvo ruošiama 
dar jam gyvam esant? Ar 
jis labai ta kelione domė
jos? . z

Pagaliau medicinos moks- ’ 
lui bus atiduodami lavonai 
tų žmonių, kurie patys bū* .1 
darni gyvi duoda raštišką ? 
sutikimą, kad jų lavonai j 
būtų atiduodami anatomi* i 
jos institutui. |

Sunkiomis ligomis ser< | 
gančių žmonių, lavonai a-

Tsb į

PAUL MIŠKINIS, 123 “N” St.
So. Boston, Mass.

PARDAVIMUI
Geras 8 kambariu namas su j

PARSIDUODA
BRIGHTON’E

jos? z 'Geroj vietoje 5 kambarių na- į
Ywwa mnl-n mas sn maudykle 1-mo.i auKstij i— Matot, prieš porą metų taip t * ^tėj. Taipgi ; 

aplankiau Sibirą-—mar- yra šildytuviu įtaisai. Narnąs .yra j 
šalo ištrėmimo Vietą. . Jis tik Į minutes nw> bus’o linijos, j 
tada labai domėjosi manoa**ma*v/ gatviolrano linijos irtis o minu- 4 
kelione. Tad manau, kad tęs nuo Brfchton Centor. Prekei 9 
ir šį kartą, man aplankant, įr užpakalyje name randasi lgra- S 
tokias artimas maršalui, 
vietas, jis būtų tuo susido
mėjęs. būtų teirayęsisi dėl 
įspūdžių”. Tsb*

KOKIUSLAVONUS 
NAUDOSLIETUVOS 

MEDICINOS MOKSLAS

Lietuvos universitete a- 
natomijos institutas visa
da turėdavo vargo, kol me
dicinos mokslui, gaudavo 
negyvų žmonių lavonų* Žy
dai visai nenorėdavo . jų 
tautybės lavonų atiduoti, 
nes sakydavo, kad tai 
draudžia jų tikyba., Tuo 
tarpu medicinos mokslus 
eina ir nemaža žydų, kurie 
naudojasi kitų tautybių 
Žmonių lavonais.

Norėdamas palengvinti 
medicinos mokslui šį klau
simą iŠsnręsti ir nuolati
nius ginčius galutinai pa
baigti. Lietuvos ministe- 
rių kabinetas priėmė įsta
tymą, kuris nustato, kokių 
žmonių lavonus gali nau
doti anatomijos institutas. 
Pagal jį anatomijos insti-

žus daržas. Savininką, galima ma- 4 
tyti bile kada ant vietose 55 
Moriastery Rd., Brighton, Mass. J

Telephone
80. BOSTON 

1058

BAYVIEW
MOTOR SERVICE

Automobilių ir Trobų 
Agentfira.

Taisome visokių IMlrbysČlų auto* 
mobilius. Taisymo te demonstravo 
mo vieta:

• 1 Hamliū Street 
ir E. Hghth SU 

SOUTH BOSTON, MAS8. 
Joė, vr Petsr mdfolMS

. :savininkai

LIETUVIS 6RAB0MIK
(KAZYS OAJ8AS)

OfiiMt Wtoor 8t
Tel t’ Univarsity <110

Namais 167 W*ahlngtoa M* 
Tel: Vnfrttritymi /.
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į. Sovietai ir Tikybinė 
r t v

f

f. Ateina žinių, kad sovietai mano sukeikti kiek re- 
| filįpfis laisvės Rusįjoa piliečlams. Tai būtų labai reikš- 
I • įvykis, jei jis kada įvyktų. Atrodytų, kad be- 
Lateymkas bolševikų griežtumas kiek sušvelnėjo. Bet 
p dėl tokių paskalų daug džiūgauti netenka. Tik tada 
t bus galima “geriems” bolševikų norams patikėti, ka- 
t da jie pradės oficialiai Dievą jau bent tiek pagerbti, 
I kad rašytų Jo vardą su didžiąją raide. Dabar gi, ko- 

greičiausiai paneigdami ir paniekindami Dievo vardą, 
e bolševikai kalba apib religinę žmonių laisvę. Ką tai 
į reiškia? Neko daugiau, kaip tik tai, k£d jie tai daro 
E ii kokios nors prievartos. Gi kur yra prievarta, ten 
r nėra nuoširdumo. Iš to išvada, kad ta jų kalba apie 
P'tikėjhno laisvę yra grynai veidmaininga* Ir Jei bolše- 
L vikai, aplinkybių priversti, suteiktų bent šešėlį religi- 
t AŠs laisvės, tai jie tą “malonę** kogreičiausiai atšauks, 
r aplinkybėms nors kiek pakitėjus. Mat, sovietuose nė- 
į ra jokios pastovios įstatymdavystės. Ten valdoma ad- 
j, ministratoriniu būdu, vadinasi, laikinais valdžios de- 
| kretais, kuriuos išduodama ir atšaukiama sulig eina* 
| mųjų aplinkybių. *

Tačiau vis dėlto tenka pabrėžti faktas, kad bolše- 
| tikai priversti skaitytis su tikybiniais žmonių jaus- 
į mals. Tas pats pastebima ir Meksikoj, kur taip pat 
į jau kalbama apie “tikybinę laisvę”. Tas viskas reiŠ- 
L Ha, kad bedieviai, kurie buvo manę greit apsidirbsią 
t Šū tikėjimu, dabar jau junta, kad pradėjo mušti ,gal- 
£ va į sieną. Paaiškėję, kad religija daug galingesnė ne- 
e gu buvo manyta, kad kova prieš tikėjimą ne tik sun- 
L Si, bet ir bergždžia, kad užsikarščiąvę bedievėliat yra 
£ tiek tuščiagalviai, kad tik po sunkių kovos smūgių 
j tradeda susivokti, su kokiu galingu priešininku jie su- 
| lidurė. Tikėjimo pajėgos* auga su laiku, bedievių gi 
i tinklai nusidėvėjo ir atšipo. Kas daryt? Pravartu bū- 
| tų ir apie taiką pakalbėti.
P j Kitas savaime puoląs akysna taktas — tai kata- 
E likų akcijos, ypač spaudos veiklą. Juk ne kanuolėmis 
| ir durklais katalikai privertė bedievius skaitytis su ti- 
p kybiniais žmohių jausmais. Tai padarė spauda. Blogi 
t ir tamsūs darbai vengia viešumos. Katalikai gi, nū- 
k Šviesdami bedievių darbus spaudoje, kaip tiktai vie- 
»’ šumon juos ištraukia? Galingas, abiem pusėm kertąs 
į ginklas yra spauda. * K.

Tobuliausias Žodynas
Aną vąkarą netyčia nu-, pasirodys pasauliui'visoje 

girdau tikrai lietuviško savo tobulybėje ir orume, 
radiofono, tikrai lietuviš-- Turiu čia dar. pridurti, 
ką paskaitą ir mane agni-1 kad šis mano įspėjimas ne
ko karštas įgeidis išleisti' liečia kalbos nežinovų, ne
tikrai lietuvišką žodyną,r mokovų bei netikrų jų lie* 
atseit,.. tikrai lietuviškai‘tuvių. Tegul jie leidžia 

į jcaįp sav0 netobulus 
ir neorius-, žodynus, Kol 
manasis išeis Iš spaudos, 
tai ir iš jų leidžiamųjų 

odynų bUs kai kam šiek 
tiek naudos ; gal ir iš tų 
netobulųjų vienas kitas 
ultrapatriotas ir netikra
sis lietuvis išmoks kokį 
tuziną ar net ir .visą pus
kapį apytikriai lietuviškų 
Žodžių atliekamu nuo 
“Viestnikų”, “PrZBglądų”, 
“Zettschriftų” ir tūzų lai-

UINO MIESTO KERUS 
nimn

Antrą kartą apsvarstė 
Kauno miesto herbo klaū* 
aimą. šis. klauąimiur yra 

o„. kilę8, tidauz reikalų mb 
ąl dąu-i misterijai nusistačius įves* 

“ ‘ * * *. būraiistramb
tol - tarnybinius / žehkliis. Į

tą turėjo 
jį Užrašys ąh( kortelės ar būti įdėtos senojo Kauno 
.4 iškaldins Unt aukso miesto herbo pavyzdys, 
plokštelės ir pakels Sau* kūris neturi neį veikiamos 
nias aptiktuves su pairto* meniškos, išvaizdos, nei 
tišku skystimėliu ir kitais nėra vienodas praeityje, 
ųe taip patriotiškais širdį Sis klausimas tad buvo 
džiuginančiais gerklės ku-f peržiūrėtas ir buvo paga- 
tentojals. Prieš ir po tų iš- minti nauji Kaupo miesto 
kilmių bus kitos ^tolygios L ’
sugautuVės, įrašytuvės, 
trijų Šimtmečių Tobuliau
sio jo idėjos gimimo sukak
tuvės, kortelių rinkimo pa* 
baigtuvės, įvado pradėtu- 
vės, privalomos visų Ko- 
misijos narių 25 metų ko 
nors sukaktuves, Komisi
jos pirmininko naujausios 
civiliniai {metrikuotos po
nios įkurtuvės it kitos ki- 
tokios -uvės.

Paskui Komisija para
šys be galo be krašto mok
slišką pratarmę, įvadą, į- 
žangą, prakalbą, paaiški
nimą, fonetiką; aisčių, 
sanskrito, prakrito, girų* 
liųjatvių, kuršių, lietuvių 
ir dzūkų kalbos nepalygi
namą gramatiką, kalbos 
genezę, IŠrŪtuIą, evoliuci- 

irut, /M raidą, istoriją, filošo-, 
muziką ir jos likimo 

— viso devynius to- ;ir bekonai .čiulba, kvaksi, In folio 
kriūksi; net kaip lietuviž- n širdies svaiakęstos duiįs girgždą - ir L: 
viską surašysiu ant korte
lių; v - ■;

Ir jau būsiu surinkęs ke-? 
lĮąšdėšimt tonų kortelių— 
ir įgarsėjęs.
/ Man, gerbiamam Garse
nybei, į talką priskirs 
Šviesią Komisiją, gal Ko 
miteta ir algelę - pensi- 
jeię.;• :.> ;

Ilgai nedelsdama Komi
sija iškaulys iš vyriausy
bės lėšų ir pasistatydinami 
gražius Tobuliausiojo žo- 
dyno Rūmus. Patriotiškai taip vertina Tobuliau- 
juose triusim, dirbsim, at-,8įa-jį. .
aidėję rinksim Žodžius lie- * ’
toriškuosius,. mėdžiosim 
jUcis uoliausiai, siuntine- 
sim korteles tuščias, ra- 
ginsim grąžinti pilnas.

Pasensiu. Iš paprastų 
pirmininkų pakels manė 
Garbės Pirmininku. Mano 
algele pavirs pensijėlė. Gy
vensiu, gyvensiu ir pasi- 
mirsiu < . <

Visoje Lietuvoje tam ti
kri komitetai rinks šukas 
ir mano gimtajame Ožlau- 
ky maną atminimui pasta
tys-labai modemišką sim'-

plepėsiu - klaugysiuos -pa* džius lietuviškuo«ių8, Uba- 
sakų; dainuosiu su gaus,> maldaus, fagins, 
Išmis jaunutėmis ir tinetč- prašys.
juslomls, su ęiMomlaM’ *• Praslinks gal vienas, gal, , .
butėmia ir bočiais karijin- dų šimtai metų, gal dau- misterijai m
(Šiais;.keiksiu.su vytąU ir gfaū ir galų gale Komisija!ti ’riiestų
pusberniai®; -Švilpausiu su [aptiks paskutinį, iki tol tarnybinius • - *
piemenimis ir piemenėmis dar, .tebesislapsčiusį žodį Kauno * miesto burmistro 

ir visą lamą rinkaiu šo- lietųvfllkąjl irriškilmingai tarnybinį ženklą turėjo
džius lietuviškuosius .To* J
bulįausiam. Prašysiu, mab gal j 
dausiū aukštųjų ir nelabai plokš 
aukštu inteligentų, pusin-

tobulą. Be to dar nutariau ’ 
išleisti jį tikrai lietuviška 
skuba; kitaip tariant, tik* 
tai lietuvišku laiku.

Kukliai prisipažinsiu, 
kad ir aš pats esu tikras 

■ (150%) lietuvis * ,
Težino visi, kad aš esu 

pasinešęs išleisti tobulą 
žodyną ir niekas teneuž- 
bėga man už akių, Šiuo 
tadskelbiu visiems kalbos 
žinovams Bei” mokovams* 
kaip aš savo’ tobuliausį 
žodyną rengsiu ir kada jis f iš mano žodyno kiekvie- 
"T :.... „ 1 4 ; . ..nas- galės išmokti -visus
vienos puses ir sociahsti- tikrai lietuviškus žodžius, 
niais gaivalais is kitos* nes bus tai tobuliausias 
Bet tokios partijos steigi-1 žodynas. Taip jį trumpi 
mųi priešingas buvusia so< > vadinsiu — Tobulia 
cijalistas Upton Sinclair, : 
kuriam pusėtinai vyksta 
jodinėti demokratų asilu.

Nuo seniau jau buvo ži
noma, kad Illinois valsty
bės demokratų partijos bo
sai nėra geruoju su Roose- 
veltiniais demokrat a i s. 
Dabar Massachusetts vals
tybes gub; Čurley persis
kyrėsu New Deal. -

Abisinijos valdovas krei
pėsi į Jungtinių valstybių 
vyriausybę su prašymu 
priminti Italijai apie jos 
pasirašytą Brjando - Kel- 
logo sutartį, pasižadančią 
nesusipratimus išrišti tai- 

' kiu būdu, o ne ginklais. A* 
merikos vyriausybe atsa
kė, kad girdi ji Jirikus ti
kėti; kad ir Italijos ir Abi
siniją ginčams pašalinti 
griebsis ne kitokių prie
monių, kaip tik taikingų. 
Tokį atsakymą davus, A-* 
merikos vyriausybė tuoj 
pranešė Abisinijoj esan- 
‘‘ , a - • J"> 
ti tą salj. J.

Be ypatingą triukšmo 

virtą Kinijos dalį; Yra spė
liojama ar Japonija neuž- 
sistos už Abisiniją? Nors 
Japonija turi savo intere
sų Abisinijoje bet kadangi 
ji dabar užimta su Kinijos 
užkariavimu, tai greičiau
sia ji nebandys pastoti ke
lio Mussoliniui.

< NUOTRUPOS
« •*'* w / '• * - *■

p Į ------ - ■ - J J ' , '

į w Lietuvos laikraščiai pra--šiol tose mokyklose vyra- 
j neša apie ten buvusius vo vokiečių kalba. 
Į karščius birželio m. pabai- . ——— 
L goj. Karščiausia diena bū- • Prezidentas Rooseyelt 
į vus birželio 25 d., kada-savo inauguracinėj kalboj

temperatūra pavėsyje šie- lyra pareiškęs, kad po mę- tfems"amCTikonams aplžs- 
.. ke ligi 31 laipsnių C., o tų busią galima biudžetą y §aj: -
'. saulėje buvę net 44- laips-1 subalansuoti, tai yra būtiįj 1—
! irią C. Amerikoj vartoja-'galimapajamomispądeng- R„ ™atin„o -triukšmo 
' mu tennomėtru (F), būtų ti išlaidos. Bet taip ųeivy- janoniia ,au Pagrobė ket- 

g7 ir 111 laipsnių. Tai jau ko, valstybės deficitas J?P01¥2a Aa« Pa.?rSLbe 1;et
‘ įikrai pietinių kraštų kąit- kasmet augo. Tai tau 
į ros. Toliau laikraščiai pra- f “presidential . prophecy”, 
r neša, kad daugelis per tas šaukia respublikonai/ Bet 

kaitras saulės vonias emu- ponai respublikonai čia te- 
Šieji turėjo bėdų — gavo atsimena saviškio Hoove-.

į “sunburn”. Tai’ negirdėtas rio “prophecy” apie “pros-
L įki šiol Lietuvoj apsireiš-
/ Rimas. Kaune “sunburn*
i gavusių esą keli šimtai.

• Prezidentas Roosevelt

ponai respublikonai čia te
atsimena saviškio Hoove-

pėrity around the cornerH. 
i ’ . .

Artinantis prezidentinių 
rinkinių metams vėl atsi
naujino sumanymas steig
ti trečiąją partiją. Už to
kios partijos steigimą sto
vi radikališkieji veikėjai, 
kurie nepatenkinti rešpub- 
•Įikdnais ir demokratais iŠ

J. Bružikas, S. J.

K&talikė, Už Ginklo)

Nuo ateinančių mokslo 
mętų Lietuvos berniukų ir 
mišriose gimnazijose iš 
svetinių kalbų pirmoje vie-’ 
toje būs anglų kalba. Iki-

lai 
„ _____ — Tobuliau
sias, Jame netrūks nei vie
no žodžio, nei vieno žode
lyčio, nei vieno jaustuko 
ir net nei vieno kvaktelėji- 
mo. Viską rūpestingai ir 
atsidėjus suranfciosiu, vis- 
ką grasysiu.

Štai kaip aš dirbsiu:
Išrankiosiu ir surankio

siu visus žodžius lietuviš
kuosius iš senų seniausių 
bei naujausių laikų, taip 
pat ir išviduriaikių. Pra
dėsiu nuo girulių... Ne!... 
Pradėsiu nuo Rig-Vedose 
nuę Zend-Avestos, nuo 
Manu kodekso... Ir dar ne! 
Pradėsiu nuo pat Para- 
Brahmos! Negali žinoti! O 
gal kartais, kuris Brahmos 
avataras ar4bodisatvą ku
rioje nors mąhą-kalpo je ar 
manvantaroįe. yra taręs 
žodį fiėtiivi^jį?.Mr W 
nepaspruks iš įmaną Tobu- 
liausiojo. Rasiu! užrašy
siu!

Ir su velniais lietuviš
kaisiais seansą padarysiu. 
Iškvosiu juos ir surašy
siu jų žodžius nedorus lie- 
tųviškūosiuš.

Paskui trankysius 4<lRa< 
mos ir Šitos gūdžiuose, 
nuošaliuose, bastysiu o s 
Kurukšėtros . lauk u n š e, 
skrajosiu Hanumano pa
dangėmis, klajosiu Zara- 
,tustroš ugningoj tėvynėj,, 
delsiu Saherezados svajin
guose paūksniuose, kiū
tinsiu Ksenofonto keliais į 

Į Diogeno šalį. Iš ten pro O* 
limpą ir Parnasą, pro Ro
mulo sostinę, Odoakro 
burvalkiais, padunojąis, 
panemuniais’ grįšiu į ais
čių buveinę ir į Lietuvą — 
ir vis nesiliausiu rinkęs Žo
džius .lietuviškuosius To
buliausiam.

tariant, kaip ir. aš) didvy
riai ir siųstų man korte
les su jose įrašytais praš
matniais senais ir dar pra
šmatnesniais naujakaliais 
žodžiais lietuviškaisiais. 
Graudensiu juos ir keik
siu. save jiems pavyzdžiu 
dėsiu; raginsiu, prašysiu.

Belaukdamas iŠ jų žo
džių lietuviškųjų, tiž lšj tų 
ant kortelių storokų baltų
jų įsmilsiu skaityti se
nuosius Bretkūnus, Sirvy
dus ir .kitus, ne taip senus 
Daukantus Valančius ir 
net šliupus, mūsiškius gel
tonai ištikimus ir pomo- 
grafiškus, juodai bei rau
donai kramolįškus, net be* 
cenzūrjus, ir kubistiŠkuą 
raštus, straipsnius^ čiuku- 
bracijas ir paskvinadas ra
šytojų, rašovų ir net žur
nalistų — it vis rinksiu 
žodžius. ir net jaustukus

Prieš pat karą 1913 me
tais pasaulio valstybės iš
leido apsiginklavimui $2.- 
907.000.000., o 1934 metais 
išleido* $4.900.000.000. Kas 
prieš ką rengiasi, dar ne- l _ ____ „
pilnai aišku. ' A, Z. Sugrįžęs į gavo tautinin-

herbo pavyzdžiai* Dail. J* 
Burbą herbo projektą dar 
kiek patobulino ir tarybai 
svarstyti patiekė naujai, 
Jis prieš tarybą jį ir gynė. 
Nurodė, kady t apskritai, 
nuo smulkmenų tokiame—- 
dalyke reikia atsisakyti. 
Daugiau dėmėsiu teikia 
kreipti į tai, kad herbas 
būtų ryškus ir paprastas, 
kad jis tiktų įvairiais at* 
sitikimais?. ir jį didinant, 
ir mažinant, ir išpjaunant 
ar pam Tokiu dėsniu va
duojantis, panašus dalykai 
šiuo metu dirbami.. ir už
sienyje. : ;• ‘ f

Taryba dail. J. Burbos 
pagamintą herbo projektą, 
kurio skyde vaizduojamas 
tauras su kryžiumi tarpu* 
ragyje, nutarė priimti. 
Tik, kad kame nors nesu- 
klydus, dėl viso ko nutarė 
dėl pavaizduotojo tauro 
išvaizdos dar pasiklausti 
ptof. JT. Ivanausko nuo
monės. Kartu vakar tary
bą priėmė ir Kauno mies
to vėliavos projektą. Vė
liava yra dviejų spalvų; 
raudonos ir auksines. Tsb 

siojo jau nębeferštandi- 
nam,\ - y

Ir dėlto tai Tobuliausią* 

tik" vienas nekatalikiškojo 
universiteto profesorius ir 
dų studentai, nacional-ko- 
misatafčiai. Kiti Tobuliau- 
sieji emigruos į užsienių 
antikvarų archyvus.

Tobuliausioje leidėjai 
nusiųs po vieną egzemplio
rių ir Amerikos, ekslietu- 
vių laikraščių redakcijoms 
pasigerėti. *

Ten ‘Darbininko^ ‘Drau
go’, ‘Naujienų*, ‘Laisvės^ 
‘Keleivio’ etę, vietose bus 
įsikūrę ‘Vorkeris’, ‘Bode*, 
‘Biznis’, ‘Šleivas’, ‘Triam- 
pas*;.. •

: Parašys jie apie mano 
Tobuliausiąjį recenziją 
trumpą, amerikietišką: * 

: “Monki Biznis”.

Kas sugrąžiną nusidėjėlį 
nuo jo klaidos kelio, tas iš
gelbės jo sielą nuo mirties 
ir apdengs daugybę nuodė
mių. fe

mano tobuliausias, oriau- 
sias, lietuviškiausias, ne
prilygstamas (nevydonai
— kad juos kur!!! sako
— nepraktiškiąusias!...), 
žodynas debiutuos 2222- 
ais metais.

Aliais niio seno jau ne,į.. 
bepatriotiškais laikais ‘A£‘ M [ Lietuvoje
das’, ‘Rytas*, ‘Žinios* se
niai jau bus nusiminę. Jų 
vietoje bus įsikūrę “Nacių 
Jameris*’, “Vakaras” ir 
“Izviestkos”.

Šių- dienraščių kalbinin-

lą, kurs dėl nepalankios 
lietuviškos atmosferospo

---------- - .-r----- - - ■ ..------ - ....

Meksiką ir Ispaniją?! Tas pats bus ir pas mus, Į 
jei tik remsime bedievišką spaudą, o savosios 
neplatinsime. Vyskupas Ketteleris jsako: “Jei 
W. Paulius Šiandien gyventų, tdi būtų laikraš* 
Čio redaktorių^”, o aš dar pridėčiau: ir būtų 
platintojas bei platintojų organizatorius,, nės 
kas iš tų laikraščių ir knygų, jei jie bus su
krauti pelėti?

,D$i.to kiekvienas katalikas šiais laikais, tu- au „
retų- kuo labiausiai susirūpinti katalikiškus vargšas gali t>žsftaWi?! ** 1 
spaudoj platinimu. . “Žmones nenori sitorasti, - reikia stengti^ išaiškinti,
kaip reikšminga yra musų laikais spauda; nei nekaUliMšk6&

!Mavš.iassavo-kątalikiSM’.MdpAUe.f*1 5«i*
Priimą aąkrame^uk, het>% jis.

katalikišką spaudą”, sako Leonas XIII. t ‘
Kiekvienas katalikas privalėtų *pitaiaujSia 

gąvo namuose turėti, jei ne keletą’ katalikiškų 
laikraščių,‘tai jaU vieną būtinai (o kiek\dar y- 
ra tokių katalikų, kur nė Vieno laikraščio betu
ri !)’ Toli»ų,^ar tuomį’nėpairitenkihti;čbet būti*1 
hai dar kąhors prikalbinti, kad užsirašytų, arba 
jeigu tašai nęhori, tai’ nepagailėti keleto® cen
tų ar litų ir užrašyti, net nepranešus nuo ko?

. (Pabaiga)
Arba, skaitykime kadaise pasakytus Beau- 

dono žodžius ir pažiūrėkime į buvusius katali-
į kiškiausius kraštus. Iš tikrųjų tie Žodžiai ąti-o- 
i do labiau negu pranašystė. Jis sako: “Duoda

mą lėšų statyti bažnyčioms,, našlaičių ir sene
lių prieglaudoms, Vienuolynams .tiesa, tai dide
lis patarnavimas), bet pamirštame daug didės?

• nį reikalą, būtent, katalikiškos, spaudoj, remi- 
, mą. Jeigu neišplatinsime katalikiškų raštų, tai

ir tie mūsų darbai bus sunaikinti. Tikėjimo
• priešas atims iš mūsų bažnyčias, o gal. Ir sude- 
; gins jas; išvaikys vienuolius/ ir tai juo greį- 
F eiau, juo vaisingesnis jų veikimas; atims mo- 
? kyklas ir įstaigas, kurias katalikai įsteigė. Bus 
į visiška permaina; ir nauja mūsų tikėjimui te- 

■ igdAvystė, gal SUnaikins' viską,? tikinčiųjų 
f 00 vaisius panaudos savo tikslams...it ;tuščič^ 
į bus katalikų pastangos, kol spauda liks neti- 
‘ kinČiųjį; rankose”.
p. Ar dar netikėsime j šiuos žudžius; pažiūrėję |o ypač- lokį* patarnavimą reiktų daryti tiems 
įk į Rusiją bet ypač į katalikiškiausius kraštus ‘žmonėms, ar šeimynoms, kur jaučiama, kad

“Tobuliausias, archaiš
kas lexikonas, akomoduo- 
jasi numortifikuotų špra- 
chitį exploratoriams bei 
studiozams, bet ne amato- 
riams. Intensingas bei ex< 
tensingas jo iniciatoriaus 
bei Komisijos pasivorkini- 
mas nepasuos be utilizmo 
Litudpijos nącionui, nes 
foremeriai vizual i z u o s 
mus qua gigantu landą ir 
admiruos extraordirtariš- 
ką mūsų minuciškumą ir 
endiųriškumą bei mūsų 
nacionalinio . charakterio 
cincihatiškumą! Niuzibliš- 
kas tėra tik tas infinitezi- 
maliŠkas cirkumstansas, 
kad mes patys Tobuliau-

ten jau yra įsiskverbus nekatalikiška spauda, i Štai kąsako Panevėžio vyskupas Paltarokas 
Gal sakysi: “Užrašyti, galįu užrašyti, bet žinau .savo gaiytojiSkame ražte Smilų miesto 30 
tikrai, kad neskaitys, o ko gero dar suplėšys’ dienos 1927 metais: “žinokite, kad kiekvienas 
ir numes. Tegul plėšo. Nusibos plėšyti,, kokį Į katalikas, kuris be reikalo perka, skaito, ųa- 
ketrirtą kartą ar penktą pavartys, o dešimtą 
gal ir perskaitys. Perskaitęs ufeimįstys, pagal* 
vos, kad negerai elgiasi ir, žiūrėk, jati tasai 
žmogus laimėtas* Kitokiu būdu jis sunku pa
siekti, nes jis neina* bažnyčion, neklauso pa
mokslų, draugaują, su blogais draugais ir iš 

_i. -SS Jar 2/— iZ' Zl mltl- Z. ± *'

Toliau, reikia stengtis katalikams išaiškinti,

daro su savo centais?. Nugi palaiko prješbainy- 
tinę spaudą! Ar Čia ne w«ų!Nėvfąųad bedie
viškas laikraštis neižsilaikytų, jeigu katalikai 
neremtų irdavo kruvinų skatikų ten neneštų. 
Jeigu laisvamaniui pakišamas katalikiškas lai
kraštis, su panieka-jį atmeta, niekad nesuko ja 
u^skėtikb;O mes, katalikai?! Kertame tą pa
čią šaką; ant kurios-sėdime, spUūdomė įvtą pa* 
tį vandenį, iš kurio gertame, prisidedame savo 
lėšomis prie paniekinimo tos pačios motinos 
Bažnyčios, kurios vaikai esame. /At ne per 
daug judosiška?! - A. \

[įnaetliedie-

muose laiko blogą laikraštį ar knygą, ne tik 
nusideda Bažnyčios įsakymams ir turi per iŠ* t 
pažintį nuodėmę pasakyti, bet ir patampa ka- ‘ 
talikybės reikalų išdavėjas, didinąs priešų jė
gas.” ■ .

Pasimokinkime * nors iš Bažnyčios priešų. 
Žiūrėkime, kaip jie platina visokius šlamštus. 
Prisispyrę kemša žmogui pusdykiai, o jei tas 
neima, palieką šalia jo ir prasišalina, žmogelis 
po kurio laiko įdomaudamasis pakelia tą laik
raštį ar knygą, pavarto, $iek tiek paskaito ir 
ano platintojo tikslas jau pasiektas. Dėl ko mes 
taip hegalimė daryti? Palikime traukiniuose, 
ttŽeigos namuose, ligoninėse, teatruose, vestu
vėse, šermenyse ir tt Šimtai ir tūkstančiai pro
gų piršte peršasi, kad norėtume, ei norėti .turi
me, nes tai tiesioginė kiekvieno kataliko parei
ga, kaip sako Leonas XtIL

Rugsėjo mėnuo popiežiaus Pijaus XI “šiais 
^metais yra paskirtas maldai ir darbui tąja in
tencija, kad kuo plačiausiai katalikiška spauda 
prasiplėštų. Išgirskime tą Ganytojo balsą ir ei
kime katalikiškai spaudai į talką, kas malda* 
kas darbu - darbu, kas lėšomis —* lėšomis.

- • • * . t . . ■ * . i - -
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Prarastas Rojus
(Pradžia i puslapy}) 

svę Ir idcallngą darbininkų gyvenimą. Sovietai Jam 
davė ateąkųmingą vietą vadžios viršūnėse, taigi Beąl 
ištyrė bolšcvikijos gyvenimą nuo viršaus Iki apačios.

Bet l>o kelerių metų Besi sUgrįžo į Amerik^ pasi- 
tyšęs verčiau sėdėti Dėdės Šamo kalėjime, negu gy- 3 
venti Stalino rojuje. Iš tojaus į kalėjimą ' tai keistus 
Ruginis. Kas atsitiko? Beal, kurs nagais ir dantimis 
buvo kovojęs už įvedimą sovietų valdžios Amerikoje, 
dabar pakratė rankas ant tų savo svajonių ir be ato
dairos pasiduodą Dėdei Šamui, kurio valdžią buvo 
griovęs. “Dėk mane kur nori, sodyk | elektros kėdę, 
pakark, ar laikyk visą amžių kalėjime, bet • į “darbi
ninkų tėvynę” nebegrįšiu, nes... nes"*..

Tų “nes” yra tiek daug, kad Beal nežino nė už ku
rio griebtis. Kur tik pajudinsi sovietų gyvenimą, vi
sur tas pats: viršūnėse supuvimas, nesąžiningumas, 
išnaudojimas, suktybes, vagystes, kietas nežmonišką# 
žiaurumas, kurs Žmogaus gyvastį skaito pigiausiu 
daiktu; apačioje, t. y. darbiųlnkuose skurdas, badas, 
priespauda, juoda desperaci ja. Beal tašo atvirą laišką 

— visiems komunistų vadams ir agitatoriams Ameriko
jeir tiesiog juos kaitina, kad slepia nuo žmonių bai
sią darbininkų padėtį Rusijoje. “Jūs sako —< teisin
gai smerkiate Italijos ir Vokietijos fašizmą, bet jūs 
taip pat — tiksliai ar nejučiomis — užslepiate atžaga
rei viską Stalino diktatorystę”. Taigi Beal ir imasi tą 
atžagareivišką Stalino sauvaliavimą atpasakoti.

Jis užduoda Šluos klausimus: *
Ar sovietų Rusijos darbininkai valdo dirbtuves? 

Jei taip, tai ar jie geriau maitinasi negu pirmiau? At 
bent taip kaip pirmiau,.

Ar sovietų valstiečiai valdo subendrintus ūkius— 
“kolchozus”? Jei taip, tai ar jie geriau gyvena ir so
čiau minta? Ar jų ir apskritai visų darbininkų gyve
nimas klek pagerėjo, ar bent kada pagerės?

Atsakymas į tuos klausimus yra — griežtas NEI
Tasai atsakymas turėtų suskambėti visoj Ameri

koj, kad čionykščiai komunistai sykį ir ant visados 
nutrauktų pragaištingą ir melagingą savo agitaciją.

Rusijos darbininkai dapg prasčiau maitinasi ne
gu prie caro. Drabužių taip pat nėra, žmonės, vaikščio
ja skarmaluose. Kada Beal, pabėgęs nuo Amerikos ka
lėjimoatvyko į Rusi ją, tai jo Širdis smarkiai tvaksė
jo,' kai jis pamate raudoną ją sovietų vėliavą* Jo gyve
nimo svajone ^išsipildė: štai laisva šalis, darbininkų 
tėVyne! Nėra čia išnaudotojų — kapitalistų, darbinin
kai patys tvarkosi. IŠ džiaugsmingos jo krutinės išsi- 
veržė internacijėnalogiesmė. v >

Bet kas čia? Išlipus iš laivo, jį apspito driskiu 
būrys — didelių ir mažų — ir jie visi, kaip tikri uba
gai, ištiesė rankas, prašydami pinigui

—- Baite deneg, požaluista! (pasigailekife, duokit 
te pinigų).

—Niekad savo gyvenime, -- sako Beal, — nebu? 
vau matęs tokių išbadėjusių driskių.

Sovietų valdininkai jam aiškino, kad tie driskiai 
tai buvusieji kapitalistai išnaudotojai ir jų vaikai. Jie, 
girdi, dabar kenčia už tai, kad persekiodavo darbinin
kus. Beal kiek nusiramino, bet vis dėlto jam atrodė, 
kad tų driskių yra labai daug. Rojuje neturėtų būti. 
Paskum Beal įsitikino, kad tokių skarmaluotų baduo- 
Įių yra nuli jonai — f aklinai visi sovietų darbininkai, 
išskyrus komunistų partiją. Tuo tarpu bolševikų dirb
tuvės eina dieną ir naktį. Kokia gi būtų to skurdo 
priežastis? Pagyvenęs Rusijoj ilgiau, Beal pamate, 
kad darbininkus išnaudoja"tūkstančiai komisarų r pa* 
razitų. Apsidairęs aplinkui, Beal pradėjo galvoti, kaip 
Čia iš to rojaus pasprukus. Bet sovietų valdžia jau ne
norėjo jo išleisti, kad kartais išbėgęs nepąpasakotų 
pasauliui apie sovietų “rojaus linksmybes”. Tuo būdu 
jam teko ilgiau pagyventi “darbininkų tėvynėj”. Beį 
tbs sovietams neišėjo ant gero, nes Beal nuodugniai 
pažino jų valdymo sistemą ir daugiau medžiagos pri
sirinko. Galiausiai jis priėjo štai kokią išvadą: kad 
negalimą suderinti Stalino komunizmo su darbininkų 
gerove. Kitais žodžiais — bolševizmo prietėlius tai 
darbininko neprietelius. Kas velyja darbiniiikamš ne
laimės ir pražūties, tas skelbia jiems komunizmą. .

' Udarriikas.

Parašė P. JURG8LA !j 

TURINYS: Dariaus ir Girėno ■ 5 
gyvenimo ir veikimo apžvalga. * Į 
Skridimas per Atlantą. Soldi- j 
no miško paslaptis. Žygio at- > į 
garsiai pasauly. Dariaus ir Gi- ‘ į 

vr6no nuopelnai aviacijai ir miš- , į 
ąų tautai. Poeziją apie LITU- $ 
ANIKĄ. Skridimo remSjai ir » 
rSm. komitętai. ; \ S 
884 pu»l. au 86 p&veikalaU; S 
tvirti viršeliai. KAINA ILSO, į

siunčiant paŠtul.65. g

' Reikalaukite: ę S

DARBININKAS | 
366 W. Broadvvay, | 
So. Boston, Mass. • |
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»■! SEIMAS ■
šiūomi visiems blaivininkams pranešame, kad šie

met A. L. R. K. BĮ. Seimas įvyks South Bostone. Pra
sidės Šv. Petro Lietuvių pąr. bažnyčioje iškilmingomis 
i v. mišiomis rugpiūČio 11 dieną. ' ’

Kuopos ir pavieniai blaivininkai širdingai prašo
mi skaitlingai šiame seime dalyvauti.

CENTRO VALDYBA,
r ' Kun. J. J. Jakaitis, Dv. Vadas

Kun. B J.Juškaitls, Pirm. 
V* Blavackas, Rašt.

Amerikos Lietuvių Kymo KUOPŲ RAPORTAI 
Kataliku Pilnųjų ? v„„„„ „„ „ Tofc„H
ninku. Susivienymo, Nau- 
josiosAnglijos-4gMMg 
metinio seimelio, įvykusio - u ***?

Seimelio sesijos prasidė
jo 2 vai. po pietų šv. Ka
zimiero parapijos mokyk- 
loskambariuose.Posėdį a- 
tidarė Apskričio Pirmin n- 
kas p. A. Zaveckas, Cam- 
bridge, Mass., kuris pa
kvietė vietinį kleboną kun. 
Petraitį sukalbėti maldą. 
Suvažiavimą sveikino ku
nigas A. Petraitis, kun. S. 
Vembre, Worcester, Mass., 
kun. P. Jūskaitis, Blaivi
ninkų Susivienymo Pirmi
ninkas, Cambridge, Mass., 
kun. A. Morkūnas MIC., 
Thompson, Conn., studen
tai — A. Miėiūnas, (Blai
vybės Dirvos Redakto
rius), A. Mažukna, J. Au
gūnas ir J.» Stankus, 
Thompson, Conn., Ų. J« 
Jąkubaitė ir keletas kitų. 
Po kalbų ir sveikinimų ei- 

jų rinkimų: 1 ,
Seimelio valdybon išrin

kta: Pirm. — p. A. Zavec- 
kas, . Cambridge, Mass.; 
Vice pirm. — p. B. Jaku
tis, Cambridge, • Mass.; 
Rast. — p-lėM. .Rugeniū- 
tė, Worcester, Mass.

Mandatų komisiją suda
rė:, p, J. Jurgelaitis, Sp. 
Boston, Mass.; j? Stankus, 
Thompson, Conn. ir p-lę J< 
Šajefkaitė, ... So.Boston, 
Mass.- . r ’ • .

Rezoliucijų komisijom 
pateko: A. Miciūpas, 
Thompson, Conn. ir M.Pi- 
ktaliutė, Woreester, Mdss.

Knygas peržiūrėti pas
kirta: A. Mažukna, Thom
pson, Conn. ir B.* Klebaųs- 
kaįtė, Worcester, Mass.-
Rinkimus užbaigus, Man

datų komisija atliko jai 
paskirtą darbą ir išdavė 
raportą; Pasirodė, jog sei
meliu atstovų būta iš se
kančių kuopų: •

74a kuopą, Cambridge, 
Mass: Kun. P., Juškaitis, 
A. Zavėckaš, B. Jakutis, 
M. Norbutas, B. Malinaus
kas. - / • .. . .

244a kuopa, Athol, Mas- 
sachusetts: J. Manstienė 
ir M. Bagdonaitė.

254a kuopa, Worcėster, 
Mass.: Kuri. A. Petraitis. 
P. Mąnkus, V. Rimša, J. 
Svirskas, V. Blavėckas, P. 
Morkūnas, A. Morkuriienė, 
O Sidabrienė, V. Kereišie* 
ftėiM“ Katkienė; L. Wėe- 
pavičienė, M. Rugienvtė, 
L. Taparauškaįtė, M. Pik- 
talytė, & Klebąusfcaitė, P. 
Švencionytė, A. Klebaus- 
kaitė, M. VrmOniene. '

49-ta Kuopa, So. Boston, 
Mąs$.; J. Jurgelaitis ir J. 
Bajefkaitėr
”Sl*ma kuopa, Thompson, 
Conna Kun/ A. Morkūnai 
MIČ^A. Miciūnąs, A. Ma
žukna, J. Augūnas ir J. 
Stankus. Atstovų iŠ viso 
36. f - ’ -

7 kuopa per p. Jakutį J 
—_•—---ira- : 
„I _ < „ ląug 

kas nuveikta ir, jog ateit 
čiai turinti naujų planų.

244a kuopai Athol, Mas- 
sachusetts, perp. Manstie- 
nę pareiškė, jog Blaivinin
kų kuopą ten turėjusi jau 
keletą parengimų ir spar
čiai veikia.

p. J. Svirskas, 49-tos 
kuopos, Worcester, Mass. 
pranešė, jog kuopa iškil
mingai . minėjusi metinę 
Blaivininkų šventę, jog su
rengusį teatrelį parapijos 
naudai. Jis prie to* pridėjo, 
jog labai inalonti pasakyti, 
kad jaunimas kaskart 
daugiau šliejasi prie Blai
vininkų kuopos ir išvien 
ima. dirbti blaivinimo dar
bą. t

p. J. Augūnas iš Maria- 
napolio Kolegijos pranešė, 
jog Blaivininkų kuopos su
sirinkimai Kolegijoj gan 
skaitlingi ir, jog juose 
skaitoma paskaitos , ir ve
damą įdomios ir svarbios 
diskusijos bįįtįvybės rei
kalais. Darbais gražiai va
romas. *

Iš viršminėtų raportų 
pasirodė, jog Blaivininkų 
veikimas Naujoj. Anglijoj 
gražiai laikosi ir nemaža 
nuveikta. Visgi pastebėta, 
jog lięka dar daug pada
ryti ir ryžtasi ieškoti ir 
panaudoti kaip kitus žmo
nes‘prie šio svarbaus dar | bb pritraukus.

' Seimelio Rezoliucijos
Seimelis išklausęs rapor

tų ir įvairių diskusijų, re
zoliucijų komisijai, pade
dant, sudarė ir priėmė sė- 

.[kančias rezoliucijas:
1. Seimelis pageidauja, 

kad Centro Vaidyba pasi
rūpintų surasti būdus, 
kaip atgaivinti apmirusias 
Blaivininkų kuopas. *

2. Pageidaujama,' kad
šiais metais kaip ir kiek
vienais metais, būtų Su- 
ruošta Blaivybės Savaite, 
kurios metu,/susitarus su 
parapijų klebonais, įvai
riose parapijose būtų duo
damos paskaitos, pamoks
lai ar kalbos blaivybės rei
kalais, ;

3. Seimelis pageidauja, 
kad Visos Blaivininkų kuo 
pos Centrui (Raštininkui 
ar Pirmininkui) kas trys 
mėnesiai pasiųstų savo 
kuopos veikimo raportą.. 
? 4<SeimeMš pageidauja 
ir kuopas Skatina, kad .jok 
daugiau rašytų - ir išvien 
dirbtų darbą Blaivybes 
Dirvoje. Pageidaujama, 
kad kiekviena kuopa dšsi* 
rinktų tam tikrus asme
nis, kurie nuolat Blaivybės 
Dirvai rašytų savo kuopos 
žinias. ’ ’’ •

5. Seimelis pageidauja, 
kad Martanapolio Kolegi
jos BląiviniĄRų ’ kiįopa/stp- 
rastų kukį nors veikalu 
blaivybės idėjai skirtą ir 
jį perstatytų Įvairiose ko
lonijoje.: Važiuodami po 
kolonijas sakytų prakal-

!>as blaivybės reikalais, 
steigtų naujas kuopas ir 
gaivintų apmirusias, šio 
Veikalo pelnas skiriamas 
Kolegijai. (Kun. Morkū
nas -šiuo reikalu malonės 
pasitarti su Kolegijos Vy
resnybe.) Narių vajų su
ruošia Apskričio Vaidyba.

Naujon Naujos Anglijos 
Blaivininkų Apskričio val
dybon išrinkti Šie asme- 
nys: pirm/-—p. A. Zavec- 
kas, Cambridge, Mass.; I 
vice pirm. p. P. Maukus, 
Worcester, Mass.; H Vice- 
Dirm. p. J. Jurgelaitis, So. 
Boston, Mass.; Rašt. — p» 
tė M. Rugienytė, Worceš- 
ter, Mass.; IŽd. — p. B< 
Jakutis, Cambridge, Mass, 
Iždo Globėjos — M. Bag
donaite, Athol, Mass. ir L, 
Taparauskaitė, Worcester. 
Mass. H

Spaudos komisiją suda
ro Marianapolio Kolegijos 
studentai: A, Miėiūnas^ A. 
Mažukna, J. Augūnas ir J. 
Stankus. ,

Išrinkus valdybą, seime
lis išreiškė savo nuošir
džią padėką vietiniam kle^ 
bonui kun, A. Petraičiui it 
vietiniai Blaivininkų kuo
pai už progą laikyti seL 
mėlį Šioj parapijoj ir u: 
taip gražų ir širdingą ats 

: tavų bei svečių priėmimą 
ir aprūpinimą. Sekančią 
apskričio seimelio vietą i? 
" alką paskirs Apskričio 
Valdyba. • . .

A. Žaveckas, Pirm.
, M. Rugienytė, Rast,

. centro valdybos
PROTOKOLAS

Pilnųjų Blaivininkų Cen
tro Valdybos susirinkimas 
įvyko gegužės 19 d. 1935 
m., šv. Kazimiero parapi
jos (Worcester, Mass.) 
mokyklos kambariuose.

Susirinkimą atidarė Cen
tro Pirmininkas, kun. P. 
Juskaitis. Centro raštinin- 
ias/ ’ V. Bląveckas, pers
kaitė paskutinio Ceritrd 
Valdybos susirinkimo pro
tokolą, kuris su keliomis 
pastabomis priimtas.

Nutarimai:
X Pageidaujama, kad vi

sos; Blaivininkų kuopos iš
kilmingai minėtų.šy. Jono 
šventę ir eitų prie bendros 
Šv. Komunijos.

2, Sekančiam Blaivinin
kų. susivienymo metiniam 
Seimui vietą suras Centro 
Pirmininkas. ’ . ;

3. Sekantis Centro susi
rinkimas bus šaukiamas 
prieš seimąj. jeigu koks 
svarbus reikalas pasitai- 
Xįs.. \ ;’
?4. Skiriama $10 dovana 

tam asmeniui, kuris ..ge* 
riausiai parašys biografi
ją apie Vyskupo Valan
čiaus gyvenimą. Šis raštas 
turi tilpti ^Blaivybės Dirt- 
vojr ir jį turi ūžgirti tam 
tikra komisija, kurią turi 
išrinkusi Centro Valdyba.’

Susirinkimą uždare pir- 
miųinkas kun. P. Jųškaitis 
malda. (Susirinkime daly
vavo visi Cenro Valdybos 
nariai, išskyrus dvasios 
vadą, Kūn. Jakaiti, MIC.)

P. Juskaitis, Pirm. 
■•,1^ J, Blavėckas, Rast.

EIĖTUVOJE YHA 4.000 
ISTORINĮ^ PANttNKLV

Šiuo metu jau baigiama 
surašyti, kiek ■Lietuvoje 
yra piliakalnių, aika ksd-r , 
riių, švedukalnių, senka
pių, pilkapių' it kitų Senų, 
Lietuvoj istorijai ’ įdomių 
paminklų. Jau* paaiškėjo, 
kad 'visoje v Lietuvoje yra 
apie 4.000 istorinių, nekil- 
riojainų paminklų, šių pa
minklų savininkams pa
vesta jie negadinti ir Sau- 
votitol,kbl Mūsrnoksllriim 
kū IŠtittL ’ Maftbma, 1 kąč 
juosė bus galima rasti ga
na daug Lietuvos/istorijos 
mokslui vertingos medžia
gos; • Tsb,

(Iš angliško vertė Kun. 
Ant. M. Karužiškis.)

vii.
PASAKA SIELOMS.

Leiskite pakartoti jums 
rnsiapį, kuris, perskaity- 
:as nesenai jaunų vyrų su
siėjime, padarė vieną iŠ 
tų gilių įspūdžių, kartais 
reikalingų sužadini iri u i 
sielų, pagelbėjimui jiems 
pažinti, kad jie slysta že
myn pražūtinga pakalne, 
ir pagelbėjimui jiems kel
tis vėl vertu ir nesuteptu 
gyvenimu.

Buvo tai į pabaigą Impe
rijos; buvo pokylis Tuile- 
riese. Saulės įdeginti ka
reiviai, išdidi ir galingi, 
kurie buvo apgalėję Euro
pą ir prieš kuriuos Euro
pa bu vobesukiianti, vaikš
čiojo tai pirmyn tai atgal, 
besikalbėdami. Tarp jų, 
nykumas jo CiesoriŠkos iš
vaizdos nušviestos nepa-l 
prasta ugnirhi, ėjo didysis 
Napoleonas. Pasikalbėji
mo dalykas buvo apgailė
jimas pasaulio. Pusiau gu
lintu ant didelio austinio 
kauro,' išsiuvinėto puikiau
siu menu, apsuptas visų 
šauniausiais išdarbiais, 
kurie tarnavo jam kaipo 
žaismadaikčiai, buvo Im
peratorinis Kunigaikštis, 
Moters, kurių žemčiūgai 
Spindėjo/ kaip žvaigždės, 
karalienės paslėptos nepri- 
lygamų mezginių debe
siuose, ir jaunos mergelės 
kūdikiško meilumo klatfsė- 
si pasikalbėjimo, arba lin
ksmino saVe erzindamos 
mažąjį Kunigaikštį.

Matomas iš lango, skau
džiame priešingame paly
ginime prie viso Šito pui
kumo, buvo purvinas vai
kų būrys, besivoliojantis 
antkrančio purvyne, tame 
baigiame Paryžiaus pur
vyne.

Jaunutis Romos Kara
lius išrodė liūdnas ir min
tyse paskendęs, ir erZin- 
gai priešinosi pamylavi- 
mam, kurie buvo jam tei
kiami.

“Kas yra, sūnau mano”? 
užklausė Imperatorius.

“Visas šitas vargina ma
ne”, sake kūdikis, gestu 
nurodydamas stovy 1 u s, 
paveikslus, meno darbus, 
kurie pripildė salloną.

“Visas tas yra menas”, 
pake Napoleonas.

“ Visas Šitas vargina ma
ne,” atkartojo kūdikis,.ro
dydamas. į diplomatus ir 
generolus, reikšdamas, be- 
abejoiies, pasikalbėjimą 
virš jo metų ir milžiniškus 
apgalėjimo sumanym u s 
nuo kurių priklausė pa
saulio likimas. .

“Visas tas , yra genijus, 
garbe,” sakė imperatorius.

“Visas šitas vargina ma
ne”.4 atkartoja kūdikis tre
čiu sykiu, atsisukdamas į 
žavėjantį jaunystes ir įrė
žęs šaunų rinkinį kurs jį 
apsupo.

“Visas tas grožė. Ko tu 
norėtumei, baisiai ambici- 
jingasis?” sakė galingasis 
Ciesorius, pasilenkdamas 
virš skaistaus mažo veido 
apšviesto kokiu giliu troš
kimu. ,

, “Tęvai,” sakė kūdikis, 
ištiesimas savo mažas 
rankas į langą, “Aš noriu 
voliotis tame gražiame 
purvyrie!^ *

’ Deja! kokia daugybė, be 
pasiteisinimo šito mažytė
lio, toli senesni už jį mę* 
tuose, yra lygiai nejau
čianti grbžės, / meno, geni-, 
jo, ir tarpe dailumų tiktai 
ilgesį progos voliotis pur
ve. Nešvarieji atakuoja 
savo likime. Jų yra liga 
dėl didelio urvo išsiilgimo*

* Ar šita pasaka neprivers | 
čįą žmogų pasukti sava i 
žvilgsnį vidun ir pasiklaus J 
sti, “Ar aš kartais n epe* 3 
laikiau šitokius pažemį* J 
riančlus troškimus?" ■

O jūs kurie einate į gy* j 
venimą, jūsų širdys pilnos J 
kilnių ir' išaukštinančiu.^ 
jausmų, leiskite mums p’ ] 
spėti jums apie purvą, ku-, 1 
rį sutiksite prie kiekvieno * 
užsisukimo* .'J

Saugokitės neapsupti sai i 
vęs gašliais shiagumaisį į 
kurie turi apverktinas pa* 
sėkmės apkvailinti jus, at* 1 
bukinti jūsų išvydimą. Bū* J 
kitę ištikimi priedermei^ ? 
laikydami širdį ant kilnių ; 
daiktų, ir protą rimtai už* ? 
imtą: tiktai šitą sąlyga 4 
jūs pasiliksite kilnūs ir f 
iiuosį.j__ _ _____ , s

AtsiminkRef kad slysta- 7 
me į ttūodČml’įabai daug j 
lengviau, nekaip puolame 

1 į ją, ir kad jei nepajusi- . 
te nedorybės, ji jus par : 
pjaus. .

Sekmadienį, liepos 21 d| 
lošia Lawrence su Nor- * 
wood — Nor wdode ;• Wor- 
cester su So. Woreester M 

>So. Worcester; Lowell štt 
So. Boston, — So. Boston;

Norwdode;Wor-

■įi u -ij ini.. miHiijiiJiiimiiiii.M.i.siĮms.Miit!
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žinios Iš Lietuvos 
Ilffi DARBUOJASI AME-1 

IKIETK VIENUOLĖS
AŠtuoni kilometrai nuo 

Kauno, nuostabiai gražio
je vietoje, toliau nuo mies
to ir Žmonių sodybų, jau
kiame ramume, kur| su
trukdo tik bažnyčios var
nai, stovi Pažaislio bažny
čia su vienuolynu.’ Tai 
brangiausias Panemunės 
turtas — Lietuvos eskoria- 
las. Nėra jis taip didis ir 
majestotingas, kaip Ispa
nijos garsusis Ęskorialas, 
jo ir nestatė karalius, tik 
Lietuvos didysis kancleris, 
;Užtat Jis vaizdingesnis ir 
malonesnis, žaliame egly
ne, plačiai matomoje vieto
je, jis rodos, kaip brilijan- 
tas, apstatytas, smarag
dais šviesioje Nemuno juo
stoje. Kas juo nesigereja, 
važiuodamas Kaunan, nors 
jau ir išlepintas puikiau
siais gamtos reginiais. .

PAŽAISLIO BAŽNYČIOS 
IR VIENUOLYNO ISTO

RIJĄ TOKIA
t ' . ■ . . ;

Jos fundatorius buvo žy
mus Lietuvos didikas, di
dysis Lietuvos kanclerį 
Kristupas Pocius (Pacas),
— Kas jį tam paskatino? 
Žmonių padavimas sako, 
kad toje vietoje jis sun
kiai nusidėjęs ir atgailau
damas savo nuodėmes, ry
žosi pastatyti bažnyčią. 
Greičiausia buyo kitaip. 
Pocius, neteko savo vienin
telio sūnaus,, kurs mažas 
mirė, ir, vėliau žymiai su
mažėjus jo įtakai prie ka
raliaus rūmų, įsitikinęs, 
kad viskas šiame pasauly
— tuštybė, matyti ieškojo 
paguodos tikėjime ir dirbo, 
dievobaimingą darbą. Tat 
ir bus svarbiausia priežas- 
Ąs paskatinusi jį pastaty
ti bažnyčią. Jis nupirko iš 
Samuelio Oborskio, Kauno 
teisėjo Pažaislį ir, leidus 
Popiežiui Aleksandrui VU, 
pradėjo statyti “Šv. Pane
les apsilankymo , pas šv. 
Elzbietą” vardu bažnyčią^ 
Kertinis bažnyčios akmuo 
buvo pašventintas 1667 m. 
spalių 10 d. Statybos dar
bams vadovauti pakvietė 
garsų architektorių italą 
Liudviką Fredo. Statybos 

□darbai užtruko 45 metus
ir jų - pabaigos Kristupas 
Pocius nesulaukė, nes mi
rė 1684m. .
. Pats architektorius Fre
do įstojb į vienuolyną, į 
komendulų ordeną. Darbas 
tęliau .teko tęsti Kazimie
rui Pociui. Kristupo gimi
naičiui ir jo turtų paveldė
tojui, kuris architekto- 
rium pakvietė kitą italą 
Putini. Šis 1712 m; laimin
gai baigė statyti gražią 
bažnyčią. Bažnyčias Staty
ba dar ir todėl; taip ilgai 
užtruko, kad visą medžia
gą: marmurą, Šviną, gele
žį teko gabenti iš Italijos 
ir Vokietijos. Daugelis da
lių buvo pagaminama toli 
nuo Pažaislio ir atgabenus 
pasirodydavo netinkamo
mis, tekdavo užsakyti nau
jas, o darbas tiesiog šusto- 
davo.

Bažnyčios pastatymas 
kamavo 4 mil. guldenų, o 
su vienoĮynu 2 mil/ duka
tų, lenkų pinigais-- 8 mil. 
auksinų, arba, kaip žmo
nes sakydavo 8 statinės 
aukso.

Tokie brangūs pastatai 
atrodė didingi ir gražūs. 
Nuo svarbiausiųjų vartų 
per mišką ėjo Pociaus a- 
lėja. Sakoma, kad paties 
Pociaus rankomis sodinta. 
Vienuolynas buvo aptver
tas aukšta tvora, išpiešta 
Šventųjų paveikslais ir 
vaizdais iš komendulų gy
venimo. Nuo vienuolyno 
vartų į dešinę ir į kairę ė- 
jo eilė namelių vienuo
liams, nes pačiame vienuo
lyne buvo tik noviciatas. 
Kiekviename namelyje bu
vo po 4 kambarius: vienas 
darbui, kitas maldai, tre
čias miegamasis ir ketvir
tame būdavo koplyčia.

Nuo kiekvieno namelio 
marmuru išklotas takas 
vedė į bažnyčią. Už vie
nuolyno vartų buvo erd
vus keturkampis kiemas, 
aplink kurį stovėjo rūmai 
ir bažnyčia. Į kairę nuo 
vartų buvo vienuolyno pa
talpą svečiams, į dešinę 
Pociaus salė, seklyčia, gra
žiai įrengta ir išpiešta dai
liais paveikslais. Viršuje 
durų buvo aliejiniais da
žais pieštas Pociaus ir ja 
žmonos Izabelės Euge
nijos de Maili Laškaris pa
veikslas, sienos išpieštos 
kitokiais paveikslais.. Kaip 
meniškai buvo piešti pa
veikslai, rodo šis atsitiki
mas, kurį paduoda istori
kas Balinsiąs. Šioje salėje 
buvo nupiešta besikūri- 
nanti krosnis. Švedų kara
lius Karolis 1706 m. buvo 
čia atsilankęs. Sušalęs įė
jo į Pociaus seklyčią ir, 
supykęs dėl padarytos op- 
tįškos klaidos spyrė ; pa
voksią koja.. Ant paveiksi 
lo liko dėmė, kurios*ilgai 
komenduląi nevalė.

Iš tolo matoma bažnyčia 
buvo dengta varine skar
da. Grindys išklotos mar
muru, Altoriai pastatyti 
marmurinįai. Išpuošta pui
kiais paveikslais. Prie įėji* 
mo kabojo lenta, kurioje 
aukso raidėmis buvo sura
šytas bažnyčios įsteigimo 
aktas. Apskritai, kiekvie
ną stebino savo harmoni- 
ja, grožiu, skoningumu 
smulkmenose, papuošimu, 
žavingumu ir vertingumu. 
Apie puošusių bažnyčią 
paveikslų vertingumą liu
dija tas faktas, kad caras 
Aleksandras I, čia apsilan
kęs ir pamatęs, norėjo nu
pirkti vieną paveikslą siū
lydamas 10.000 červoncų, 
bet komenduląi kukliai at
sake, kad jie dovanoto tur
to parduoti negali.

.1812 m. Napoleono"' ka
riuomenės dalys, stoveju-* 
stos vienuolyne/ jį gerokai 
apnaikino, , daug brangių 
dalykų (daiktų) paėmė; 
Kad bažnyčia brangių dai
ktų turėjo, galima spręsti 
iš Valančiaus “Pastabų”, 
kur jis sako, kad fundato
rius bažnyčiai “dovanojo 
gryno aukso taurę,- dei
mantais išsagstytą, ir tiek 
indų iš tikro sidabro, kad

bažnyčia turėjo vįenuoliką 
pūdų sidabro.”

Po 1831 m. sukilimo vie
nuolynas ir bažnyčia * iš 
komendulų buvo atimtą ir 
atiduota stačiatikiams, ku 
rie čia įsteigė “UspČnskij 
manastyr”. Įsikūrę stačia* 
tiktai vienuoliai vienuoly
ną tuo J pertvarkė savaip, 
žymiai jį pakeįsdami ir 
meno žvilgsniu padaryda
mi menkesnį. Buvo beketi
ną ir bažnyčią pertvarky- 
;i, nuo ko, žinoma, taip pat 
jutų nukentėjęs jos meniš
kumas, bet caras Mikalo
jus I, pamatęs jos aukštą 
menišką vertę, neleido 
daug keisti.

Pažaisly sau rado amži
no poilsio vietą pats baž
nyčios fundatorius Pocius 
su žmona ir sūnumi, kele
tas jo giminių, artimųjų 
bei tarnų, Rusijos himno 
“Bože caria chrani” kom
pozitorius Lvovas ir kiti.

Pro PoŽaislį teka nedide
lis upelis, apie kurį, ąnot 
vysk. Valančiaus, yra pa
davimas, kuris sako, kad 
nakties deivės - laumės be
simaudydamos ir savo plo
vinius beplaudamos, žai
dusios ir giedojusios. Nuo 
to ir upelis nuo neatmena
mos senovės buvęs pra
mintas —'■ žaištis. Ir čia 
atsirado ir Pažaislio pava
dinimas. Kr. Pocius šią 
vietą buvo pavadinęs 
“Mons Pocis” — Ramybės 
kalnas, o gal ir Paco kai- 
nas, bet šis pavadinimas 
neprigijo .

Po karo Požaislįo vie
nuolyne apsigyveno sese
rys kazimierietės atvyku
sios iš Amerikos. Vadina
si, tas vienuolynas, į kurio 
sodą Eremi arba Dykyne 
vadinamą komendulų lai
kais smalsios moterys ga
lėdavo įeiti tik su Vilniaus’ 
vyskupo raštišku leidimu, 
dabar teko vienuolėms - a- 
męrikietėms —. kultūros ir 
švietimo darbui dirbti.

-

KANKLĖS LIETUVIŠKOS 
MUZIKOS KARALIUS

CHARLES E. MacLAUGHLIN
ELEKTROS KONTROKTORIUS

Taipgi užlaiko motorams įrengti dalįs ir 
t ‘ •. - - elektrai suvesti įrankius.
f • ' ?■.- - ■■ V' Ą

; Tel. 332. 46 Cleveland Ave,
Į./. ’BROCKTON, MASS. |1

Lietuvos šventųjų ąžuo
lų gojai, skaisčiųjų vaide* 
lučių kurstomi Amžinos 
ugnies aukurai, kalnu dva
sios ir prabočių šešėliai, 
dabar mums atrodo kaip 
gražus, svajojamas, sap
nas. Tie praeities pasakin
gi žygiai/ didingi piliakal
niai, žaliomis lankomis ap
klostyti, dabar mums am
žių pasakas seka be Žodžių. 
Taip anuo metu, taipr da
bar kanklės; skudučiai, ra
gai, vamzdžiai vėl. mūsų 
tėvynėj atgija, vėl prade
da skardenti traškančių 
giriu šalyje, vėl pradeda 
gaivinti laisvą lietuvišką 
dvasią. ' . \

Kanklės tai lietuviš
kos muzikos karalius, tai 
vienintelis kanklinis stygų 
instrumentas. Senovės lai
kais kanklininkai buvo vi
sų lietuvių labai mėgiami 
ir gerbiami. Pamažu kan
klės užviešpatavo mūsų 
šalį, jos audrindavo visus 
lietuvius savo skambia 
muzika ir vaidilų dainuo
jamoms dainomis^ Lietu
vos didieji kunigaikščiai 
visi buvo kanklių mėgėjai. 
Istoriniai raštai sako, kad 
jokios kunigaikščių dva
siose iškilmės neanseida- 
vo be kanklių muzikos.

Kanklės, ragai, skudu
čiai ir kiti lietuviškos mu
zikos instrumentai tol 
skambėję, kbt buvo nepri
klausoma Lietuva ir lais
va lietuvių tauta. Po 1569 
metųLiublinouniios, pra
dėjo nykti lietuviškumas. 
Lietuviški papročiai Žaidi
mai, dainos, • muzika, net 
kalba ima skęsti lenkiško- 
je įtakoje. Visur praside
da tautinis išsigimimas.

DARBININKAS
Tik mūsų kaimas įlenu- 
:rąukiamai suaugęs su lie
tuviška dvasia, lietuviška 
daina ir tautine muzika ją 
saugojo ir mylėjo.

Pagaliau, kai Lietuva a- 
dteko Rusijos vergijon, 
kankles tegalima buvo už
tikti tik namų palėpėse. 
Štai, dr. Vincui Kudirkai 
rusų žandarai draudė kan
kles laikyti ant rašomojo 
stalo. Tai buvo "didžiausias 
lietuviškos^muzikos perse
kiojimo laikotarpis.

Vokiečių okupacijos me
tu Saliamonas Banaitis ir 
Pranas Puskunigis Kaune, 
dabartiniuose valstybės 
teatro rūmuose sudarė pir
mąjį kanklių koncertą.

šimtamečius tilėjusios 
kanklės vėl prabylo, tai 
buvo 1916 metais sausio 
mėnesio 12 dieną. ’ ■ ■ ■

Nuo to laiko kanklių 
muzika ėmė atgyti visoje 
Lietuvoje. J925 metąis įsi
steigė Lietuvos kanklinin
kų drąugijar kuri- dabar 
Kalinė turi savo mokyklą^ 
1928 metaig buvo pirmasis 
kanklių koncertas per ra- 
dio. * Juo susidomėjimas 
buvo kuo didžiausias. Dau
gelio kraštų spauda rašė 
apie. Šį koncertą ir gražiai 
atsiliepė apie atgijusias 
lietuviškas kankles.

Drauge su kanklėmis 
plačiai atgijo ir skūduČiąi 
bei ragai. Skudučiai mė
giami ypač jaunuomenės. 
Jaunimo organizacijos jau 
daug kur turi savų kan
klių ir skudučių orkestrus.

KLAIPĖDOS KRAŠTO
* VALDININKAI TURI 
MOKĖTILIETUVIŲ IR

i VOKIEČIŲ KALBAS

Vyr. 'tribunolas kelių 
Klaipėdos- krašto teisėjų 
drausmės bylose padarė 
nutarimą, kad .

Klaipėdos krašte abi 
kalbos lietuvių ir vokie
čių lit^tymiškai yra 
lygiateises ir privalomos 
mokėti visiems krašto 
vaidininkams,

nemokant gi lietuvių kal
bos, pareigų ėjimas’laiko
ma nusižėngimU įstaty
mams, Vięųąš* teisėjas per 
14, kitas per. 10 metų ne
išmoko lietuvių kalbos, tai 
jie yra nusižengę įstaty
mams. Bet* kadangi iki to 
laiko kalbų mokėjimo pri
valumas nebuvo išaiškint 
tas ir aukštesnės autono
minės įstaigos abiejų kal
bų mokėjimo iš valdininkų 
griežtai nereikalavo, 'tai 
Tribunolas šiems teisė
jams, nors baustiniems, 
pritaikė švelninančias ap
linkybes ir nutarė nubaus
ti Vyr. Tribunolo papeiki
au. Jei po šio Vyr. Tribu
nolo išaiškinimo 'pasitai- 
kys valdininkų, .kurie ne-, 
mokėsi abiejų krašto kai-' 
bų, jie bus laikomi nusi
kaltusiais įstatymais ir 
galės būti ; baudžiami iki 
pašalinimo iš tarnybos.

UŽAREŠTAVO KLAIPĖ-

PINIGUS

LIETUVOJE GAISRAI 
KASMET PADARO 10 

MII. LITŲ NUOSTOLIŲ
Kasmet Lietuvoje prade

dama vis daugiau kovoti 
su gaisrais. Į šį'ugniage- 
sybos darbą jau įtraukta 
kariuomenė, šauliu sąjun
ga ir kelios jaunimo orga- 
lizacijos. Be to, visame 
krašte jau susiorganizavo 
savanorižkos gaisrintakij 
komandos. Ją nariui užsii
ma tik gaisrų gerinimu ir 
yra tos srities specialistai, 
š tiesų, Lietuvos gyven
tojams yra didelis reika
las rūpintis ugniagesyba. 
Juk tokia maža šalis, kaip 
Lietuvą, kasmet turi apie 
10 milijonų litų nuostolių, 
kuriuos padaro gaisrai. 
Sumažinus gaisru skaičių, 
už tuos pinigus galima 
būtų padaryti daug viso
kių reikmenų visam kraš
tui. Kasmet suvartojant 
10 milijonų litų kelių sta
tybai arba mokykloms, 
Lietuva greit būtų apšvie- 
čiąusia šalis ir turėtų gerą 
susisiekimą.

Atitinkamos Lietuvos į* 
staigos gaisrų nelaime yra 
labai susirūpinusios. Jos 
net daro pasiūlymų vy
riausybei, kad visi Lietu
vos gyventojai nuo 18 iligi 
55 metų amžiaus privalo
mai turėtų dalyvauti ug- 
niagesyboje. Kovodami su 
gaisrais, Lietuvos ugnia
gesiai jau labiau įgudo sa
vo darbe ir įsigijo daugiau 
moderniškų įrankių. Tiesa, 
beveik kasmet 'Lietuvoje 
gaisrai ir ių padaryti nuo
stoliai mažėja. 1923 met. 
gaisrai Lietuvoje padarę 
net 21 mil. litų nuostolių. 
Visuomenei daugiau su 
gaisrais ir jų gerinimų su
pažindinti, kasmet Lietu-, 
voje rengiamos priešgais
rinės nropogandos_ savai
tės. Biėmet' priešgaisrine 
savaitė buvo gegužės mėn. 
4-11 d. ‘ Tsb.

ŠIEMET LIETUVOJE 
PRIAUGO 6.516 ŽMONIŲ

Šiemet per pirmus ketu- 
rius mėnesius Lietuvoje 
buvo 8.189 jungtuvės, gi
mė 20.686 kūdikiai, mirė 
14.170 asmenų. Tokiu* bū
du, šiemet Lietuvoje pri- 
augo 6516 žmonių. Lygi
nant su kitais metais, šie
met Lietuvoje gyventojų 
prieauglis žymiai sumažė
jo: 1933 m. per tą patį lai
ką priaugo*. 9.965 žmonės, 
o 1934 m. — 9.194 žmo
nės..

Per nacių bylą Kaime 
paaiškėjo, kad Klaipėdos 
“Agraria” ir “Kreditver- 
band” bankai gaudavo iš 
Vokietijos daug pinigų, 
kuriuos kredito būdu išda
lindavo pasižymėjusiems 
vokišku veikimu. Tam pa
aiškėjus, pravestas tardy
mas, Abiem bankams da
bar gali būti keliama byla 
UŽ nusikaltimą prieš tau
tai ir valstybei saugoti į- 
statymą. Dabar Apeliaci
nių Rūmų nutarimu Šių 
bankų pinigams uždėtas a- 
reštas. Tų bankų skolinin
kai proę. ir kitus įmokeji- 
mus galės įmokėti Klaipė- 
dos Landschafts banke.

Žmogus tik tiek žmogus, 
kiek jis valios turi.

ANGLAI NORI EKSPLO
ATUOTI LIETUVOS 

GIPSĄ

Šiaurės Lietųvpje ' yra 
didžiuliai gipso klodai. Da
bar jais susidomėjo ang
lai Viena jų stambi firma 
kreipėsi į tam tikras Lie
tuvės įstaigas, klausdama/ 
kokiomis sąlygomis galėtų 
perimti ir išplėsti Lietu
vos gipso apdirbimą. Kol 
su anglais nesusitarta, 
vertėtų pinigingesniems ir 
nusimanantiems lietu
viams susidomėti gipso 
apdirbimu. Argi ir Čia ne* 
apseitume be svetimšalių.

GINUI LIETUVOJE DEL 
KALBOS RAŠYBOS

sios rašybos, čia pažymė
tinas gana įdomus klausi* 
mų lapelis - anketa, kuri 
gegužės pradžioje išsiunti
nėjo “Lietuvos Žinių” re
dakcija daugeliui žinomų 
asmenų; kalbininkams, 
laikraščių redaktoriams, 
rašytojams, mokytojams, 
advokatams, profesoriams 
ir tt “Lietuvos žiniose” 
dabar Jau skelbiami į an
ketą gauti atsakymai. Iš 
jų matyti, kad beveik visi . „
užklaustieji yra nepaten- piūčio 5 d. vakare apsisto- 
kinti norima įvesti naują- ja nakvoti Gothenburge. 
ja rašyba. Sako, kad ji yra ■ ‘ 
gana paini ir ligšiolinių 
blogumų nepašalina. Dau
guma reikalauja ir pertai
sytą rašybą dar taisyti. 
KJeigu jau rašybą refor
muojama* tai ją reikia re
formuoti iŠ pagrindų, kad 
greitai jau nebereiktų to 
klausimo kelti” — savo at
sakymuose pabrėžia didelė 
dauguma spaudos Žmonių. 
Kada šie ginčai pasibaigs, 
dar neaišku.■Tiesa, vienas, 
kitas Lietuvos laikraštis 
jąų ir dabar bando naujo
viškai rašyti. Bet tuo tar
pu yra tik bandymas. Tsb

STEIGIAMAS LIETUVOS 
TYRIMO INSTITUTAS

Lietuvos tyrimo intitu* 
to sumanymą iškėlė Vy
tauto Didžiojo universite
to humanitarinių mokslų 
fakultetas. Tas intįtutas 
turės tiksląorganizuo
tai tirti visą Lietuvos 
kraštą, jo gyventojų me
džiaginę ir, dvasinę kultū
rą. Taip pat jis organizuos 
mokslinės medžiagos tyri
mą ir rinkimą, još radimo 
vietose. Lietuvos tyrimo 
instituto pavesta suorga
nizuoti šiems Vytauto Di
džiojo universiteto profe
soriams: Vincui Krevei- 
Mickevičiui, Ignui Jony
nui, Mykolui Biržiškai ir

‘ Pranui Skardžiui.

VYKSTA IN PASAULIN^ 
LIETUVIŲ KONGRESĄ

Liepos 26 d, š. m. Švedų 
Amerikos Linijos moder- 
niškuoju moto r 1 a i v i u 
“GRIPSHOLM” išplaukia 
in Lietuvą, per Gothenbur
gą. Švediją in KLAIPĖ
DĄ, Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje organo ‘Tė
vynės’ redaktorius p. š. Ę. 
Vitaitis ir ‘Dirvos” redak
torius p. K. S. Karpius. 
Taipgi sykiu vyksta Lietu
vių Laivakorčių Agentų 
Sąjungos Amerikoje iždi
ninkas n. A. S. Trečiokas, 
atstovai in minėtą Kon
gresą. '

Laivakorčių kainos; Tre
čiąja klase New York — 
Klaipėda, per Gothenbur
gą, Švediją, in ten $97.50, 
ten ir atgal $167.00. J. A. 
V. taksai atskirai. Plau
kianti šiuo laivu keleiviai 
iš Kalmaro, Švedija, at
plauks in Klaipėdą laivu 
KASTELHOLM.

žinių Pranešėjas.

Lietuvoje nirimą kiek 
pakeisti lietuviu kalbos 
ligšiolinę rašybą. Tačiau 
ji galutinai* dar nėra.pa
keista, nes dėl jos visiško 
nustatymo šiuo metu dau
geliu klausimą dar nesusi
tarę kalbininkai. Visuome
nėje ir laikraščiuose . taip 
pat eina ginčai dėl naujo*

iš priežasties, kad tuo pa
čiu laivu plaukia taip va
dinamas dBaltic Cruise”, 
tad pirm sustojimo Go- 
thenmirge laivas sustos 
EIDFJORD (Norvegija). 
Minėtos ekskursijos turis
tai aplankis Norvegijos fi- 
jordus. Paskui iŠ čia 
plauks in Gothenburgą. 
Paprastai švedu Amerikos 
Linijos laivai perplaukia 
Atlantą in 8-9 dienas, f

Keleiviai į Lietuvą, rug-

Ant rytojaus 8:50 vai. ry
te išvyks in KALMARĄ 
traukiniu, čia atvyks 3:05 
vai. pp., tą pačią dieną. 
Kalmare gauna laivą ‘Kas- 
telholm’, kuris išplauks 6 
vai. vakare in Klaipėdą. 
Klaipėdoj keleiviai laukia
mi. rugpiūčio 7 *d. apie 12 
vai. dieną.'

Svvedish American Line 
z Tinginystė — jauno žmo
gaus kapai.X SigurnL

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados 

ČEVERYKŲ - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ 
Vyrams Lietuvių išdirbtus

OVER GLOBĖ ČEVERYKUS 
. Darbinius ir Šventadieninius 

1152 Washington St., 
Norwood, ' Mas*.

DUNDULIS LUNCH
Lietuviška Valgykla 

. Gamina skanius ir Šviežius 
; valgius

ATDARA:
Nuo 6:30 ryto iki 12:30 vakaro

, 1118 iVaslnngton St., 
Norjvood,- Masa.

EOW. V. WMUBOW 
(IVRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABOBIUg IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St, 
N0RW00D, MASS. 
TEJj. Norwood 1503 
MonteHo Office: 

10 Intervale St.
• TEL. Broekton 2005 .

Tol-3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIŲS

Virs 13 metu, kaip tarnauja 
Lietuviams MonteHo. ir apylin

kėje.
Laidotuvių įstaigai

124 Ames St., Broekton, Mass.
Gyvenimo vlėta:

25 Enterprise. St., Broekton

Iš New Yorko išplau-. 
kiantis motorlaivis “Grip- 
sholm”, liepos 26 d. š.^m. 
pasieks Gothenburgą rug
pjūčio 5,d. 5 vai. vakare. 
Sis išplaukimas Suvėluos s 
atplaukti in Gothenburgą

I MA RATHONIAN HAT i
Į CLEANINGCO. Į
I Pataisome ir Nuvalome Į 
i Čeverykus i
I Ar jau užėjote | mūsų naujų į 
į Vietų? .. į
Į Mes atliekame visą eilę skrybe- i 
į Jių valymo -ir Čeverykų taišy»I 
j mo darbus, su vėliausiais | 
| Įtaisais. , ■ ■ ‘ ‘ i
| Garantuojame savo darbus. 
Į Kaip praeityje, taip ir ateityje 
Į atliksime jūsų darbus. J 
Į Priešais Broekton katlonal Bank 
193 Main St., Broekton, Mm. 
’ Tel. 8585

DARBIĮUSKAŠ
<THE W0RKER) K ,

Published every Tuesday and Friday except Holidaya šnek as 
Nevr Year, Goad Friday, Memorial Pay, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
—.-------------------------------- - •'
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VILNIUJE

Taip atrodė ‘a. a. kap, & Darius, Lietuvos aviaci
jos karininko uniformoje, liepos 17 dieną, 1923 m.

• | Visus sidabrinius carų
šis padavimas gal grabds su rastomis bran-

sandras I pats savo; noru ėmė Sau, o carų kūnus ą- 
“ 10 nuo sosto ir gy- žuoliniouse grąbuose nuve- 

baige tolimam Si-.žė ir padėjo Isakijaus so-

4, A/ ą. Stasys Girėnas

KAIP BUVO ATIDARYTI

boro rūsiuose.
Dvasia daro .kūną turtin- 

Sekspyras.

f

’aaukojo Gyvybę

Neseniai pabėgęs iŠ Ru
sijos, komunistas pasako
ja, kaip buvo atidaryti Ru- 

, sijos carų grabai. 1921 m. 
karingojo komunizmo’ lai
kais, Rusijoj ąįąutė badas. 
Trukdama pinigų maištui 
užsieniuose pirkti, bolševi-' 
kį valdžia nutarė atidarys 
ti. Rusi jos carų grabus, ti
kėdamiesi rasti juose daug 
brangenybių. Carai, buvo 
palaidoti. Petro ii* Povilo 
soboro rūsy' Buvo paskir
ta komisija iš čekos (G. 
P, IJ.) narių, kuriai pavės

ėta grabus atidaryti, 
Pirmiausia btįvo atvož

tas-Aleksandro III grabas. 
Caro balzamuotas lavonas 
pasirodė labai gerai įšsi- 
laikęs. Caras gulėjo apvil- 
kŪš -generolo mundierių.

. Nuo jo pirštų buvo e nu
mauti brangūs žiedai, nuo 
muridiėrio nūsegti ordinai, 
papuošti deimantais^. Kui
nas buvo išimtas iš sidab
rinio grabo ir perkeltas į 
ąžuolinį. Po to, buvo ati
dengti Aleksandro U ir 
Nikalojaus I grabai, iš ku
rių taip pat išimtos bran
genybės.

Didelio nusistebėjimo su
kėlė Aleksandro I grabas, 
kurs pasirodė tuščias. A- 
leksandras I, kaip žinią, 
mirė1825 m, Tačiau tuoj 
po palaidojimo pasklido 
gandai, kad ištikrųjų ca
ras gyvas, o jo vietoj, esąs 
palaidotas vienas iš rūmų 
tarnautojų, buvęs labai 
panašus į carą. Pats Alek
sandras, esą išėjęs pėsčias 
į Sibirą, kur dar ilgai gy- dirbti. Kai dangtis nukri- 
venęs, kaip vienuolis atsis- to, čekistai pamatė stovin- 
kyrėlis. Šis padavimas a- ti grabe carą, kurio veidas 
pie Aleksandrą I buvo buvo kaip gyvo. Drebėda- 
dažnai istorikų tiriamas, fmi žiurėjo į rusų caro vei- 
bet galutinai įo išaiškinti dą. Bet perkeliant caro la- 
nępavyko. Jei bolševikai voną į ąžuolinį karštą, jis 
tildai rado tuščią grabą, subyrėjo į dulkes. :.
tai tas rędytų, kad ištik-Į Visus sidabrinius carų 
rųjų, šis padavimas gal ' grabiis su rastomis bran- 
turi pagrindo, kad Alek- genybėmis bolševikai pasi-

Ši didelė minia lauke atvežant Dariaus i! Girėno kūnų iŠ Vokietijos Kauno 
aerodrome. "

grabo. Caras gulėjo gerai 
užsilikusiuose rūbuose, bet 
vaškinė kaukė, kuria buvo 
apdengtas caro veidas, bu
vo ištirpusi ir . pro ją buvo 
matyti smarkiai sužalotas 
caro veidas. * Mat; Povilas 
I buvę užmuštas. j

Dar labiau išsigando 
brangenybių jieškotojai, 
kai atidarė Petro didžiojo 
grabą. Atidarymo darbas 
buvo sunkus ir grabas to
dėl buvo pastatytas kojū
galiu, kad lengviau būtų

pasišalino
vęnimą T 
bire. -

Baimes pergyveno atida- 
rinėtojai, kai buvo pakel
tas dangtis caro Povilo I gu.

Lakūiių Dariaus ir Girėno orlaivio “Lituanicos” likučiai, Soldino miškuose, 
Vokietijoje.

Kai dolerio kursas buvo f tam, mokant‘tiek Htų, kiekį 
nenukritęs, tai Lietuvoje mokėjimo dieną reikia litų 
daug kas, skolindamas, pi-1 mokėti už dolerį. • " 
ntais, sudarydavo sutartį,, gitUo ■ sprenainiū Vyr. 
kad paskola doleriais V’lTribunolaslygir užbaigia 
bus gražinta..Mat, tada vi- ° ■
si tikėjo dolerio galingu
mu ir- mažiau pasitikėjo 
lietuvišku litu, kuris šian
dien yra vienas stipriausių 
.pinigų pasaulyje. Kai do
leris nukrito, tai pinigų 
skolintojai pradėjo reika
lauti, kad skolos būtų grą
žintos litais arba doleriais, 
skaitant dolerį lygų 10 li
tų. Daugelis geruoju susi; 
tardavo. Lietuvos teismuo
se dėlto susidarė gana 
daug bylų; kelios’bylos pa
teko ir i aukščiausią teis
mą Vyriausiąjį Tribu
nolą. Vyriausiojo Tribuno
lo nutarimai yra galuti
niai lygūs įstatymui, ple
kam daugiau neskundžia- _______
mi. Pagal Juos panašias] . Birželio 18 d. per Vilnių 
bylas sprendžia ir kiti Lie- pergjo Iabai ^jg audr£ 
tavos teisinai. . j Nežiūrint j tai, kad'buvo

Taigf, ir dolerių .ginčų.naktis; nuo*nuolatinių di- 
bylose Vyriausias Tribu- dėlių" žaibavimų; gatvėse 
polas, dalyvaujant' žy- buvo labai šviesų ir nejau; 
tniatisiėms Lietuvos advo- ku. Vienoje vietoje dideli 
Ratams, padarė pagrindinį: vandens upeliai/ nespeda- 
nutarimą. ‘O tas nutari- minutekėti gatvėmis, nu- 
mus yra toks? • ' • . s verte kelius medinius ha* 

^kpliniųkąs savo skolin- mukus. Zavąlinė, Rodu- 
toįui skolą .grąžina dę-' nes, Vokiečių ir kitos gat- 
temis arba liūte pagal.vėsatrodė-kaip upės, 
kūrsą/kbksbtivoskoų Provincijoje audra pada* 
loš grąžiriimo tefmino re irgi daug nuostolių, 
dienų; : Į Vietomis išhaikintas> šių

Vadinasi, jeigu skolinant metų derlius; Miškuose bu- 
pinigus buvo sudaryta su-įvo išvarteliota daug me- 
tartis, kad skola bus grą- džių ir .keliose vietose- Įsi
ginta doleriais, tai ji grą-Į kinai buvo nutrauktas te
žinamą doleriais arba Ii-.lefoninis susisiekimas.

ginčus dėl dolerinių pas-J . 
kolų, neš jos bus ir kitų i 
teismų panašiai sprendžia-’ 
mos. Lietuvos teisininkai 
kalba, kad toks sprendi-į 
mas yra teisingas, nes da
bar už šešis litus Lietuve- • 
je galima bet ko daugiau į ' 
nupirkti, kaip prieš kele-' 
tą inėtų už 15 litų. Pana
šiai ir Su doleriais Ameri
koje? Taigi tuo sprendimu 
Vyr.Tribunolas lyg dali* 
nai išlygina skriaudas, ku
rios skolininkams kilo dėl 
nuosavybių vertės nukriti
mo;

Dariaus ir Girėno Žygis ir 
Aukų Reikšmė

Trečiadieni, liepos 17 d,, nos auštantis rytas. Ta* 
. sueina du metai kaip mūsų čiau tas gedulu apsigaubęs 

tautos didvyriai, Darius ir rytas tartum virto naują- 
Glrėnas žuvo Soldino miš- j ja mūsų tautos gyvenimo 

. kuose, Vokietijoje. Įtiki- aušrine, kuri brėkšta ir ža- 
[ nančiai įtariama, kad juos da nušviesti saulėta Lietu* 
; nušovė vokiečiai. vos Diena. Didis poetas 
j “Dariaus ir Girėno gy- mūsų tautietis A. Mickevi- 
venimas ir didvyriškas zy- cius pasakė: “Kely sakiu- 
gis buvo didėlis {vykis lįe- pusių didvyrių lavonai bus , 
tuvių tautos istorijoje. Jo- tiltas kitiems prie ddealų”. 

1 kia tautinė švente, joks Darius ir Girėnas tapo pa- 
/ politiškas tautos laimėji- tvariausibs, amžinos me* 

mas ar pralaimėjimas ar-džiagos tiltu didŽion ateir 
ba pavojus Lietuvos vals- * • - -* • 
tybei taip nesukrėtė tau
tos ir jos vądų dvasios, 
kaip 1933 m. liepos 17 diėr

tvariausios, amžinos me* 
f 

tin Žygiuojančiai Lietu-* 
vai?* * "

“Sparnuoti Lietuviai”) 
pusl.357.

A, a. Steponas Darius

Vaizdas iš Kauno aerodromo/, kur susirinkusi minia žmonių prie atvežtų kū> | 
nųs klausėsi kalbų. J . . . j ■ . , , * ' . < 1

« a * . * ‘‘ • • * I ’ , •

Mūsų didvyrių Dariaus ir Girėno laidotuvių eisena Kaune.

Laidotuvių eisenos tęsinys*
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Rytinių Valstybių Žinios
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Aafaudfenl*, Liepos 16 1636.

! PĖL L L. P. BONŲ PRA
USIMO IR ATMOEJIMO

Washington, D. O., —
Birželio mėn. 28 d. Paskel
bus spaudoje apde galimy
bę Lietuvos Laisvės  ̂Pas
kolos bonus pratęsti nuo 1 
Mgi 10 metų, Pasiuntinybe 

į’ jau ligi šiol gavusi yra iš 
į bonų turėtojų daug laiškų 
r kuriais reiškiama pagei- 
i. davimo šiuo patvarkymu 
E pasinaudoti*
B * Iš gautų laiškų matyti, 
E. kad svarbiausioji priežaš- i 
I tis, paskatinusi bonų turė- p tojus pratęsti bonu apmo- 
į kėjimo terminą, esanti jų f noras šiuo laiku neapsun- 
į kinti Lietuvos Iždą. Antra 
B priežastis—-tai mokėtinas 
Į kasmet už pratęstus bo- 
| nūs, palyginamai aukštos 
E 57e palūkanos, kurių bet 
f kur kitur dabar yra sunku 
g . gauti/
| Bet nalūkąnu klausimas, 
E sprendžiant iš laiškų, esąs 
į antraeilis dalykas. Esą R lietuviai amerikiečiai gau- 
B Šiai pirko bonus, nemany- 
E darni turėti jokios pinigi- 
g MėS naudos. Esą bonų pir- K kimas buvo suprastas, 
» kaipo Lietuvos Nepriklau- 
k somybės atstatymui auka. 
B Vienok* Lietuva savo pa- 
R žadą pilnai ištesėjo ir per 
I keturiolika metų ištikimai 
į? mokėjo nežadėtas palūka- 
E nas. Net ir dabar, L. L. 
K Paskolos bonų išpirkimo 
P terminui suėjus, Lietuva 
t, nenorinti priverstinai bo- 
E nūs pratęsti, bet paveda 
E bonų turėtojams šiuo rei- 
L kalu nustatyti pagal jų K. laisvą valią. * ; .
B* ■ šia proga tenka primin- 
B ti:_
B 1. Lietuvos Laisvės Paš- 
B kolos bonai ir palūkanos B už 1935 m. yra apmokėti- 
B nos bet kuriuo laiku nuo 
B šių metu liepos mėn. 1 d; 
B” ligi1945 liepos mėn. l d. B 2. Turimus bonus galima 
B pratęsti nuo 1 ligi 10 me- 
t td- Vadinas, jie yra pratę- 
B stini, vienieriems, dve- 
E jiems.’ trejiems ir taip to- 
B hau, bet ne, ilgiaus dešim- 
B čiai metų, šiuo atvejų bus 
B mokama 5% metinių palū- 
B kariu, kaip ir ligi Šiol.B 3/ Bonams^ pratęsti ar 
B išpirkti ir už 1935 m. pa- 
B lūkanoms gauti kiekvie- 
E nas bono turėtojas priva- E užpildyti tam tikra pa- 
B reiškimo formą, arbablan- 
B ka. Šie blankai, kaip iau 
B anksčiau buvo pranešta, K vra gaunami Pasiuntiny- 
B bele. •B 4. Lietuvos Laisvės Pa- 
B Skolos bonų. reikalais pta- 
B . špma kreiptis į Pasiunti- E nyhe. kurios adresas yra: 
B* Lithuanian Legation, 
R 2622 - 16th Street, E VVashinaton, D. C. 
R Pasiuntinybė numato,

tų gėrimų if kur daugelis 
dirba sėdėdami. Daugiau 
serga vidutinio amžiaus 
vyrai, negu moterys. Ne- 
kurie paveldėja iš tėvų. 
Daug serga švino išdirbys- 
tęs darbininkų, tepliorių, 
šeimininkiųjr tt.

Gydymas: Reikia gerti 
minerališkus vandenis ir 
maudytis karštame vande* 
nyje. Kadangi podagra 
dažniausiai serga tokie 
žmonės, kurie dažnai ir 
daug, valgo riebių valgių 
ir geria maltinius gėrimus, 
dėl to reikalinga mažiaus, 
yalgyti bei gerti iš salyk- 
los gamintus gėrimus. Vie
toje^ jų, reikia daugiau 
gerti Vandens ir prisilak 
Ryti higienos (jesnių. Ligo- 
niai per kaikurj laiką at- 
sakančių vaistų pavartoję, 
didžiumoje pagyja, o ki
tiems ant visados pasilie
ka sųkraipyti, gužuoti pir
štai. " ' ' <

WATERBURY SAVINGS BANK i 
! WAMamBBT/CONNECnClJT | 

ž '. Brooklyn Offlęę s
M A ’
x Vfaterbniy’o Savfegi Bankoi Brpokfen’o Skyriui gali aprt- 1 
j pinti tavo ,viiui banko* reikalui. j
S To* pačio* banko* knygute, kuria* gavote nuo Waterbury ? 
S Savlng* Bank galite naudot) ir Brooiayn’o Bankoje. Taipgi į 
x t ■ turini*: . ’ ' j

CHRISTMAS IR VACATION CtUBS

iį Skyrių. Veda Ameriko* Lietuvių Daktnrų Draugija. , karčiais pasitaiko, kad li- 
---------—------------ --------- -I gonis suserga labai stai- 
druskas drauge su kitomis ęia*: nakties laiku pajun- 
rūgštimis ir kaipo nenau-ka snaarkų narių zkaudeji- 
dingas kūnui substancijas nąą, dažniausia kojos didi- 
su šlapumu prašalina. Dėl: Jį pirštą arba kitą kokį pa
to šlapume randasi kelių n, kuns sųtmrta, parąu- 
rūŠių druskų, pavyzdžiui: donuoja. Ligonio karštis 
šodium urate, amonijos, pakjla, ir visas jaučiasi 
saletros ir dar kitokių. Vi- sergantis. Jo tamsiai Tu
siemsyra aišku, dėl ko ‘^a? Šlapumas stikle; pasto- 
šlapumas būna sūrus. Yej§s telet^ valandų, 
- Bet, nekuriuose atsitiki- 
muose iš priežasties ne
veiklumo, o gal perdaug 
veiklumo tūlų liaukų, pa
sikeičia kraujo normališ- 
kas sudėjimas ir nepajė
gia smulkiai ištirpinti dru
skas, kurios turėtų būti 
beveik visai sunaikintos; 
o vienok chemiškai jos 
jungiasi su virškinimo a- 
parato^ sultimis sudaryda
mos daug mažų krislelių. 
Vietoje ištirpintos drus- 

■ kps; "kraujas, plaukdamas 
kraujagyslėmis, išnešioja 
aštrius krikštolėlius po vi- 
susxkūno audinius, Kada 
k?&ujas‘ateina į fankų ar
ba kojų mažuosius „nare
lius, kur kraujagyslės la
bai mažytės, laibos ten di
desnieji: druskos - krisleliai 
užsilaiko ir per ilgus me
tus laiko jų prisirenka la
bai daug. Tos druskos ren
kasi ne tik nariuose, bet 
ir kitose'kūno dalyse, kur 
tik gali užsilaikyti: širdies 
dangteliuose, inkstuose, 
kraujagyslėse ir tt. \

Kada podagra, arba ma
žųjų narių reumatizmu, 
sergantis ligonis atsilan
ko pas gydytoja, ir paaiš
kinus janų kad druskos 
krisleliai,, vadinami so- 
dium urates, randasi na
riuose ir daro, skaudėjimą, 
tai būna pirmiausias klau
simas, iš'kur-gi tie drus
kos krištolėliai nariuose 
atsirado. Dėl to čionai iš
aiškinau, kaip druskos 
krikštolėliai> susiformuoja 
ir kaip jie. įsigauna į na
rius. Kode! druskoš nepa
silieka ištirpintos, bet su
sijungia, arba susikaupia 
i mažus krislelius, tyrinė
tojų nuomonės skiriasi 
Vieni mano, kad krauja
gyslėse iŠ žarnų prisisun
kia perdaug rūgšties ir at- 
lešuoja kraujo alkalija, ku 
ri yra būtinai reikalinga 
ištaipos palaikymui^ Kiti* 
gį mano, kad dėl nesveiku
mo nekuriu kūno organų 
kraujo reakcija pasikeičia 
neutraliu ir neštlešuoja 
krauiagyslėse esančias 
rūgštis, kurios verčia dru
skos medžiagas susiiungtį 
arba susikristalizuoti* 

Mažųjų narių reumatiž- 
______  _ mas prasideda palengva, 

žodi savo draugėms šąjun- net per kelioKką mėnesių 
gietėms už užiaiitima may arba metų. Žmogus ryte 
nęs Ksroie už gėles, dova- atsikelia visas suątyres, 
nas ir lankymą^ Sustiorė- ranku ir koiu nariai iki įs
ius, stengsiuos atsilyginti siliuosuoja būna skaudūs, 
darbu nrganįzacijoie* o pavakaron jaučiasi svei- 
* M. Kivitiene ir Šeima, kesnis ikr kito ryto, Ret*

MAŽŲJŲ NARIŲ REU
MATIZMAS

Rašo Dr. A. Yuška

Mažųjų narių reumatiz
mas, taip vadinamas gout 
ąrba podagra, yra savotiš
ka viso kūno liga. Mažes
niuose nariuose, tai yra 
teojų arba rankų pirštų na
reliuose, prišjrenka mažy- 
čių druskos— krislelių(so- 
dium urate), kurie belan- 
kstant pirštus trinasi na
riuose ir braižo švelnesnes 
plėveles, kas padaro nepa
kenčiamą skausmą,lygiai 
kaip ir krislas akyje.

Žmogus, valgydamas mė
są, daržoves ir kitokius 
valgius priima ne tik pa
prastą druską, bet ir daug 
kitokių druskų. Viduriuo
se dėl ^uvirškinimo maisto 
yra reikalingos tam tikros 
sultys, kurias pagamina 
skrandis, kepenos,- kasa ir 
žarnos. Tos pačios sultys 
visokias druskas palaiko 
ištirpintas. Druskų ištar- 
pos dalis persisunkia j 
kraują* Paprastai sveikas 
kraujas dar labiau sutir
pina druskas, tai yra che
miškas! išsklaido į atski
rus elementus, iš kurių 
druska paeina. Tokiu bū
du kraujas išnešioja tas 
druskas po visas kūno da
lis iki dasigauna į inkstus. 
Inkstai, perkosdami krau
ją,! atskiria tirštąją me
džiagą, tai yra •’ visokias 

■ ■ . . .............  ■' .t1;1" —

kad bonu pratęsimo ar iš
pirkimo ir už 1935 m. pa
lūkanoms apmokėti reika
lu pirmomis siu metų lie* 
pos men. savaitėmis bus 
nepaprastai daug darbo. 
Todėl pageidaujama,, kad 
bonų turėtojai nesiskubin
tų bonus siųsti Pasiunti
nybei. Norimą tikslą taip 
pat bus galimą atsiekti ir 
kiek vėliau. IŠ 2-ros pusės. 
Pasiuntinybė nori įspėti 
bonų reikalu suinteresuo
tus ašmenis, kad, jeigu dėl 
numatomos, taip sakant, 
darbymetės Pasiuntinybė 
vienu ar kitu, atveju šiek- 
tįek ir suvėlins, tai tas ne
reikš* kad bonų savininkų 
reikalai nebus patenkinti. 
Šiuo atveju Pasiuntinybė 
prašo vien glaudąsnio ben
dradarbiavimo.

Lietuvos Pasiuntinybė.

BROOKLYN. N. Y.

Sutirštėja, atsiranda jame 
daug matomų druskų^ ku* 
riaspakaitjnusantugnies 
ištirpsta ir būna nemato
mos. /

Mažųjų narių reumatiz
mu daug yra sergančių 
Anglijoj, Vokietijoj ir J. A. 
Valstybėse, tai yTa tose 
valstybėse, kur daug var
tojama riebių valgių, tvir-

j FORE1IGN DRAFT8 !
i į Ateikite mei jame pataintuukne, kei; ir ienoje Bankoje. ' 

ij . Baak St. „ ;

\ PADĖKA
■ . . i

Tariu nuoširdų padėkos

Telefonas: Plasa 1350.

JONAS GREBLim
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.
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LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS

CHAS.B.KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRAJBORIUS 

fe BalumuotojM 
637 & Paoa St 
Baltimorc, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai Pagrabug paruoSib, 

Nuo 375-|10(MW0 fe 
aukščiau

Tol. — South 0083

Lietuvos Vyčiu organizacijos 23-Čias Seimas i- 
vyksta Š. ni* rugpjūčio 13,14 ir 15 dienomis, Hartford, 
Conn.

Visos L. Vyčių kuopos, apskričiai ir katalikiška 
visuomenė abęlnąi yra kviečiama Šiame seime daly
vautu' '

Daugiau žinių apie seimo programą ir parengi
mus bus paskelbta spaudoj. _

A. J. Mažeika,
L. Vyčių Centro Pirm.

Okupuotoje Lietuvoje
DU NAUJI LIETUVIAI i 

KUNIGAI 
r -Į-. Į-   n-1-TT . ' j

Vilniaus Rytojus, rašo, i 
kad birželio mėn. pradžio- : 
je Vilniaus . kunigų semi- : 
narijoje baigė . mokslą ir 
buvo įšventinti du jauni 
•lietuviai kunigai: Edmun
das Basys ir Stanislovas 
Valiukevičius. Be egzami
nų, jie buvo dar parašę ir 
magišterinius darbus, ku
riuos, su pasisekimu apgy
nė ir gavo teologijos ma- 
gisterių titulus. Pirmąsias 
mišias abudu laikė Aušros 
Vartų kopijoje. Viso ku
nigų semidafriją šiemet 
baigė 20 žmėnių:’ 2 lietu
viai, 2 gudai ir 16 lenkų.

BAUDŽIA VAIKŲ 
TĖVUS ■

Vilniaus Rytojus rašo, 
kad. Balavecku kaimo, 
Daugėliškiu yąlsč* vaikų 
tėvai neleido' mokytis/sa- 
vo >vaikų į valdišką lenkiš
ką mokyklą, o mokė pri
vačiai namie. Už tai polici
ja juos nubaudė po 3 — 8 
zlotų pabaudos. Žmonės 
prašė mokyklų inspekto
rių tas bausmes nuo jų nu- 
imtiv bet inspektorius jų 
prašymo neišklausę ir už 
laiku nesumokėtas baudas 
atvykęs Švenčionių sek- 
vęštratorius atėmė iš gy
ventojų: iŠ J. Jurėno — 
staklėse rastą audeklą, iš 
K. Valskio paršelį; A. 
Grušienės — du. pagalviu, 
iš M. Rimšelienės — “ku-

. parą”, M. Rinkevičiaus — 
siuvamą mašiną, J. Juod
galvio —audeklą iš Stak
lių, A. Juodgalvio — sėk-

, los ir J. Grušniaus -—pa- 
galvį. . ■;

LETUVOS LIAUDIES 
MENO PARODA VIL

NIUJE 
* , į ■ b«- _ ■ ;

šiemet sueina dešimts 
metu, kaip Vilniaus krašte 
veikia lietuvių kultūros ir 
švietimo draugija —- Šv. 
Kazimiero draugija. Tą 
draugiją įgavo Vilniaus 
krašto lietuvių visuomenė
je didelio pasitikėjimo ir 
labai išaugo. Šv. Kazimie
ro draugija Vilniaus kraš
te dabar turi nėr 500 sky
rių, su keliolika tūkstan
čių narių.

Draugiją per sekminių 
Šventes surengė Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazi
jos rūmuose- lietuvių liau
dies meno parodą. Parodos

švietimo draugija

draugiją įgavo ~ Vilniaus 
krašto lietuviu visuomenė- 
ie didelio pasitikėjimo ir 
I.‘ . - “ ~ * ■
ro draugija Vilniaus kraš
te dabar turi nėr 500 sky
rių, su keliolika tūkstan-

atidaryme, be gausaus lie
tuvių būrio, dalyvavo ir 
gudų atstovai,bei lenkų 
spaudos žmonėa. Prieš. pa- 
rodos atidarymą į susirin
kusius prabilo draugijos 
pirmininkas kup. Taškū- 
nas, pabrėždamas, jog pa
rodą sudarė tos draugijos 
moterų skyrius. Pradžioje 
buvo norėta surengti tik 
moterų skyriaus rankų 
darbų parodą, tačiau plau
kiant iš visų vietų-ekspo
natams, susidarė gausi 
Vilniaus ir Suvalkų krašto 
lietuvių liaudies meno pa
roda. Ptie jjarodos paren
gimo prisidėjo ‘lietuviai 
mokytojai ir visa eilė in
teligentų.

Trumpoj atidarymo kal
boje K. Stasys pažymėjo, 
jog lietuviai iš viso yra la
bai kuklūs, dėl ko ir kultū
riškai ir kalbos reikalų jie 
dažnaį nukenčia. Visa tai 
reikia iškelti, parodyti. 
Lietuviu, liaudyje užsiliku
si tautiška sąmonė atvaiz
duojama netik liaudies 
damose ir padavimuose, 
bet daiktuose, su kuriais 
kas dieną tai liaudžiai ten
ka, , ar ankščiau tekdavo, 
susidurti. Moterų audiniai, 
mezginiai, vyrų įvairūs 
rankų darbai dažnai pra
lenkia išmokslintus specia* 
listus ir verti pasididžiavį- 
mo. ; Tsb.

ŠAULIŲ LAIKRAŠČIUI 
^TRIMITUI^ 15 METŲ

•t »■ *

“Trimitą” 1920 m. gegu
žės mėn. pradėję leisti 
Šaulių Sąjunga. Iš pradžių 
“Trimitas’* ėjo knygute, o 
nuo 1928 m. eina kaip žur
nalas. Dabar “Trimitą” 
redaguoja, žurnalistas J. 
Kalnėnas (jis yra ir DUL- 
R sekretorius) ir rašyto- 
jas VĮ Andriukaitis*

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivi* 

jos įžymaus poeto kun. K. 
Urbonavičiaus eilių rinki-

’ -v

Šią knygą; .išgyrė visa 
rimtesnio ji spauda. Visi 
gėrisi jos turiniu, gėrėsies 
ir Tamsta ją įsigyjęs.

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip bran
gią ir naudingą eilių kny-

“DARBININKO” Adm.
866 W.Broadvvay, 

South Boston, Mase. *

PAIEŠKOMI: .

Čepinskas, Mykolas, gi
męs 1878 m. Dargaičių k. 
Pašvitinio v., Šiaulių aps
kričio, gyvenęs Brooklyn, 
N. Y. ir Great Neck, N, Y., 
vadintas Šulcu.

Švelnys, Petras, gyvenęs 
Wanamie, Pa., ir Waterbu-„ 
ry, Conn.

Skukauskas* Julijonas, 
Jono ir Juozapatos. Petraš- 
kevičiūtės š., gyvenęs Bos
tone. j

Razma, Juozas, gyvenęs 
pas Elžb. Meikelienę, Brid- 
geport, Conn.

Romuno - Ramanauskas, 
Viktoras, gyvenęs Phila- 
delphia, Pa.
... Radžiūnas, Vladas, gy
venęs Port Chester, N. Y.

Rapalis, Stanys, gyvenęs 
Mt. Carinei, Pa.,

Rubčis, Pranas, Prano 
s., kilęs nuo Švėkšnos.

Pakulis,. Walter, gyve
nęs New Yorke.i

Padelskas, Juozas, gyve
nęs pas švogerį Igną Za- 
charevičių, McKees Rock, 
Pa.

Norkus, Antanas J., gy
venęs Seattle, Wash.

Mackevičius, Jonas, ki- 
lįs iš Beviršių km., Liuba
vo valsčiaus. '/

įMegelinskas, Bernardas, 
gyvenęs Scranton, Pa.

Marčiulionis - May, Ka
zys, gyvenęs Connecticut 
valstybėje.

Kuzminskas, Stasys, Pe
tro š., gimęs Šiauliuose, 
gyvenęs Baltimore, Md. .

Kardamavičius, Juozas, 
gyvenęs Amold, Pa. ir 
Čincinnati, O.

Kuras, Juozas, ; turįš 
dukterį Petrę, gyvenęs 
Hoboken, N. J.

Kaškelis, Juozas, gyve
nęs Pittston ir Port Grif- 
fith, Pa. .

Kavaliauskas, Antanas, 
kilęs iš Šiaulių apskr., gy
venęs Čikagoje ir kitur.

Klemkos, Jonas. Anta
nas ir Ona, kilę iš Rande/ 
lio - Panemunio v/, Rokiš
kio apskr.

Kliucnikas, Stasys, gy
venęs Port Blanch,, Pa;

Kerelis, Vladas, smulke
snių žinių neturima.

Kartonai, Adolfas ir Jur
gis, gyvenę Brooklyn,' N. 
Y. •

Gittemore, James, gyve
nęs Bostone ir apylinkėje 
(10-1536).

Gedvilas, Jeronimas, gy> 
venęs Brooklyn, N. Y. -

Devicijonas, Juozas, Ste* 
po sr, kilęs iš Inturkės, Ų- 
tenos apskr.

Biondzickas, Pranas, gy
venęs Pittsburgh, Pa.

Bagdanavičius, Juozas, 
kilęs iš Panevėžiuko -Bab
tų valšČ.

Asakavičiai, Adomas, 
Monika ;(PalionienūX ir

Mare (Minkauskienė), gy
venę Providence, R. I.

Augustienė - Gabrevi- 
čiutė, Adelė, gyvenusi 
Rięhmond HiĮĮ N- Y, 

Adomavičius, Ignas, ki
lęs iš Lūšiškių km., Žiež
marių v„ Trakų apskr.

ieškomieji arba apie 
juos ką žinantieji teiksis 
atsiliepti adresų:

Consulate General of 
LITHUANIA, 

11 Waverly Place'East, 
New York, N. Y.

, Tel. 6-1086

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVE — AGENTŪRA 
Visokių rūbų /vyrams, vaikams. 
Laivakorčių ir pinigų siuntimo 
agentūra. Daroma visokie notari
niai Įgaliojimai, raštai. Pardavinė
jam! lietuviški laikraščiai ir knygos 
Užeikite ir būsite patenkinti 

433 Rark St., Hartford, Conn. 
z’. . -.‘-r-r-'.. -.i'- . i---- '..—-

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai Rūbų Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies šei

mynos skalbimu . plovimo 
darbus

. ĮSTEIGTA1908
Telefonai:

Waterbury - Enterprise 6500
New Britain 821

Tek 755

JOSEPH S.KANIA
DANTISTAS 

,476 Main St,. 

NEW BRITAIN, CONN.

ALEKS. KARIŪNAS
Oratorius fe Balsaniuotojas

Pilnai priairuošęs patarnauti 
kuotferiausiai dieną ir naktį, 
visiems Connecticut Valstybes 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Chertnut St;
Tel. NEW BRITAIN 6£5 R.

NOTARY . Telefonas: 
PUBMC STag« 2-5043 

mew malus 
(BIELIAUSKAS)

graboriui
MOGrtndStmt,

BROOKLYN, N. X

Puikiai lrta«toi dvi koplyčto* du* 
damai mylimHma do*
■mat Nulludimo vvdamtoj kr«t> 
kttfcpu mve. PaUroavluMMi yr* 
igįitįkrinta* If *Į ĮrrHlfflfik*it kala**
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