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Šilko Verptuvėse Streikas 
Tebesitęsia

PROVIDENCE, R. L— 
American Šilk Spinning 

. kompanijos apie 1200 dar
bininkų, liepos 27 d, išėjo į 
streiką.

Darbininkai reikalauja 
'40 valandų darbo Savaitės ir 
tokio pat atlyginimo, koki 
garma daugiau negu $14; 
$14 mažiausi alga; 30 ntioš. 
pakelti algas tiems, kurie 
gauna dauigau negu $14 ; 
pripažinti darbininkų išrin
ktą komitetą; nedalyti dis- 
kriminącijosstreiluiojan- 
tiems darbininkams. .

Darbininkai jau -visa- sa
vaitė labai vieningai laiko
si, taip pat laikosi ir koūi- 
panija.

• Kompanija, liepos 31 d. 
išleido atsišaukimą į darbi
ninkus, “pažadėdama tuo
jau įvesti 40 valandų savai
tę, 8 vai. darbo dieną, 5 die
nų savaitę; pakelti, algas 35 
nuoš., kad darbininkai gau
tų už 40 vai. darbą maždaug 
tiek, kiek dabar gauna už 
54 vai., mažiausia alga $13 
savaitėje (Darbininkai 'dir- 

' bą dalių darbų ir-neuždirbą 
$13 gautų tą sumą kaipo 
mažiausią algą ir uždirbą 
daugiau gaus kiek uždirbs); 
jaunesnių kaip 16 metų am
žiaus . nepriims į darbą; 
kiekvieno. departamento 
darbininkai raginami suda- 

. rytį savo komitetus, kurie 
tartusi su kompanijos vir
šininkais dėl kilusių nesusi* 
pratintų; kompanija šiuo 
metu negali pakeiti algų 
daugiau kaip 35 nuošim
čiais, kaip aukščiau buvo 
pasakyta; darbininkai su
tinką priimti siūlomas są
lygas gali grįžti darban be 
diskriminacijos.

“Kompanija virš paduo
tus pasiulymuš gali atšauk

Prezidento Patvarkymų
Nesiskubina Priimti

bo savaitę, nebeturėtų dar
bo. Taip atrodo darbinin
ko akimis žiūrint į naują 
darbų atsiradimų.

Maistas pabrango, .bet 
darbininkų algos pas mus 
tebėra mažos.

Darbų yra daugiau, bet 
tik’ moką kokį darbą jį gau
ną.

CLEVELAND, Ohio. — 
Didžiųjų fabrikų kompani
jos prez. Roosevelt patvar- 

. kymų nesiskubina priimti. 
Belaukdami, griežto įsaky
mo darbininkus verčia ftirb^ 
ti po 10—14; v. į dienų ir 

’ už vergiškų dirbą moka po 
20—30 centų į valandą.

Darbus varo skubiai, kad 
tik daugiau pelno pada
rius išdarbininkų prakaito.

Nuo rugpiūčio 1 d. krau
tuvių savininkai priėmę iš
leistą kodeksą, bet. fabrikai 

• ' ne* ■ • -... ■ ? ’• "
•Fabrikų savininkai sku- 

. biai dilba išpildyti visus 
užsakymus, kati paskui, įve
dus valdžios nustatytų dar-

ti, jei darbininkai negrįš 
darban iki antradienio, 
rugpiūčio 3 d.”

Darbininkai kompanijos 
pašiulymus atmetė ii* susti
prino pikietavimą.

Kompanija pasišaukė į 
pagalbą policiją. Bet strei- 
kieriai rainiai pikietuoja ir 
nenusigąsta nė policijos.
/Bosai buvo atsivežę dvi 

merginas dirbti, bet pikie- 
tieriai neįleido į dirbtuvę.

Dartnniukai tvirtai tiki 
streikų laimėti, jei tik bol
ševikai. nesusitars su kom
panija streikų ardytį- .

Lietuviai, darbininkai lai
kykitės vienybėje ir neįsi
leiskite bolševikų į vadovy
bę. .

URAGANAS NUŠLAVĖ 
TEXAS DISTRIKTį

BROWNSVILLE, Texas.
— Rugpiūčio 4 d. čia siau
tę uraganas.

■ Daug žmonių, nukentėjo, 
daug nąmjų nunešė ir suar
dė, telefonų.. ir telegrafų 
stulpus išvartė. Visa nenu
rinkta vata sunaikinta, Ū- 
kininkams pridarė daug 
nuostolių.

VYKSTA FEDERACIJOS 
KONGRESAM

Šiomis dienomis sužinojo
me, kad į Lietuvių Katali
kų Federacijos kongresų ir 
Kunigų Vienybės seimą 
rengiasi vykti kun. K.'.Va
gys,- K. V. pirmininkas, 
kun. F. Juras, K. V. sekre
torius ir kun. J, Švagždys, 
L. D. S. centro pirminin
kas.

Jiti'iį Banga,

PROF. VOLDEMARAS IŠVY
KO Į UŽSIENĮ

Lietuvos spaudos žinio
mis, prof. A. Voldemaras 
išvyko ilgam gyventi užsie-
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MtlNIERiy STREIKAS 
SUSTABDYTAS

HYDE P ARK, Y/ — 
Prezidento Roosevelt įsaky
mu angliakasių ' streikas 
Pennsylvanijoj sustabdytas..

Gen. Hugli S. Johnson, 
industrijos administrato
rius, ruošia naują anglių 
industrijai kodeksą.

Be to, prez. Roosevelt pa* 
skyrė tarybų nesusiprati
mams tarp 'darbininkų ir 
kasyklų savininkų spręsti.

Pennšylvanijoj streikavo 
apie 50,000 darbininkų.

Susitarta šiomis sąlygo
mis.:.
į). Streikieriai grįžta 

darban.
. 2) Streikięrius priima 
darban be diskriminacijos 
prieš tuos darbininkus, ku
rie pradėjo streikų.

3) Darbininkai gali/ turė
ti savo įgaliotą žmogų prie 
svėrimo anglių, bet už jo 
darbą jie patys turi užmo
kėti, kaip, kad daroma uni
jinėse kasyklose.

4) Paskirtoji taryba
spręs esančius nesusiprati
mus. . - ?

Angliakasių streikas, jei 
ne prezidentas RoosęVelt, 
būtų išsipletęs ^visose -ang
lių kasyklose ir būtų buvęs 
didžiausias kokis kada nors 
yra. buvęs.

Streikas sustabdytas, bet 
neužbaigtas. , . ’

Paskirtoji taryba turės jį 
baigti.

4000 ŽUVO CHINI1DS

PEIPING. — Iš Sianfu 
distriktb praneša, kad 
Kwanching ir Shensi . pro
vincijose Kingweį upės po
tvyniuose žuvo mažiausia 
4000 žmonių. Tiek lavonų 
matyta plaukiant upe ties 
Sanyuan. Dideli plotai už
lieti, daug namų sugriauta, 
pasėliai laukuose sunaikin* 
ti. -

Kuomet niekurios, Chini- 
jos dalys kenčia nuo pot
vynių, tai kitose vietose gy
ventojus marina badu nepa
prastos sausros, kurios tę
siasi jau kelinti metai. r

122 NAUJOS UNIJOS ĮS- 
TOJDĮA.D.F.

WASHINGTON, D. Q 
— Nuo liepos 3 d. į Ameri
kos Darbo Federaciją įsto
jo 122 naujos unijos ir jau 
gavo čarterius.

Tas parodo darbminkų 
susipratimą. '

Kol kas tokio susiprato 
mo neparodo lietuviai dar
bininkai. . L. D. S. organi- 
zaęį j o j e didelio1 gyvumo. lie* 
tuvių darbininkų nesimato. 
Laikas pradėti prisiruošimo 
darbą rudens sezonui. . .

Plieno Industrijos Darbiniu-, 
kai Reikalau j a 60c. į Valandą :

----------------- .   ---------—1 ——    ~■ ■ ■     7t- — - <t) ' ■■ ■ \ ' ./ >

Prancūzu Lakūnai Perle
nkė Atlantik ą

’ T 'Z
PARYŽIUS. — > Pran

cūzų žinių< agentūra 
praneša, kad lakūnai Įeit. 
Ressi ir -Godos,-kurie^ešta-- 
dienį, rugpiučio 5 d., 5:41 
vai. ryte išlėkė iš New Yor
ko, laimingai perlėkė At- 
jantikų be sustojimo ir le
kia toliau, kad padalyti i*e* 
kordinį tolunią.

Lakūnai lekia per Pran
cūzija, Austriją ir kitas Ša
lis link Indijos.

Per Atlantiką turėję nu
galėti dideles' 
po  j e lakūnai 
ją kelią. Pe 
nelėks.

MUSŲ DIDVYRIŲ KARSTAI 

KAPINIŲ KOPLYČIOJE

^audras. Euro- 
lasirinko riau- 
: Vokietija jie

•kAUNAS. — Dariaus ir 
Girėno. kąį’stąiguli kapinių 
koplyčios viduryje. Kars-

Sustiprino Sienos Apsaugą
KONTRREVOLIUCINIS 

JUDĖJIMAS SOVIETU 
RUSIJOJ

Rusijoj Sovietų konstitu
cijos priėmimo proga kal
bėjo. vienas is bolševikų va
dų Kiiibiševa s. Jis nusiskun 
dė, kad Rusijos ūkininkų 
tarpe labai plečiasi kontr
revoliucinis jūdė j imas. 
Toks viešas, iki šiol neprak
tikuojamas nusiskundimas 
sukėlę didelio nusistebėji
mo ( ir manoma, kad padėtis 
sodžiuje esanti tikrai rimta.

Ūkininkai yra griežtai 
priešingi ikišioliiiei vyriau
sybės politikai, ypač kiek 
ji liečia žemės ūkį ir iš ti
so sodžių. Labiausiai ne
rimsta Ukrainos ūkininkai. 
Jie labai atkaklūs ii* sako
ma esą pasiryžę . greičiau 
žūti, nei gyventi pagal da
bartinį režimą.

Pasakojama^ kad Ukrai
noj labai daug nesėta lau
kų, ir dėl to ne tik mies
tams, bet ir sodžiuje yieto- 
mįs badaujama.

Kai kurie bolševikų va
dai esą;norėtų įkišiolinę .po
litikos kryptį pakeisti, bet 
tani esąs greižtai priešingas 
Stalinas. Kiekvieną.,- kas 
tik ima kalbėti apie politi
nės- kryties pakeitimą, Sta
linas tuoj šalinąs'ir toks 
vadiiiamas (išdavil<u ir ko- 
miuiĮzmo priešu. \

tų nematyti: didžiausia, pla
ti vainikų ir gėlių krūva.

Didvyriii karstai. koply-

bus jiems pastatydintas ver
tas amžinam poilsiui rūsys.

Prię koplyčios vis dar 
renkasi žmonės, drąšuolhi 
karstus, aplankyti. Kari) 
policijos kari ų1 sargyba pri
žiūri ir pataiko tvarką.

. Kaunas negreit išgyvens 
Dari aus '.ir Gi rėno dienų 
skaudžius, jaudinančius įs
pūdžius, o atminty tos die
nos liks amžinai.

Gilūtoš kaime, Švenčio
nių apskr., mirė 104 metų 
Iietuvi š J. G i rdži ūsas. To
kie seni žmonės čia nerete- 
nybė, jų yra keliolika ir vi
si • tiek stiprūs, kad įstengia 
d,ar dirbti visus žemės ūkio 
darbus. “.

KAUNAS.— Šiomis die
nomis vokiečių pasienio ap
sauga padidėjo. Šalia nuo
latinių .. sienos* kontrolierių 
valdini nkų, pasieniu prade-. 
jo slankioti ir ginkluoti hit
lerininkai rudais marški
niais. Vaikščioja jie visa
da po dii ir žiūronais seka, 
kas dedasi Lietuvos, pusėje. 
. Sakoma, kad tai esą ap
mokami “šnipai” atsiųsti 
iš Voltietįjos gilumos sau
goti. Lietuvos sieną ir sekti 
valdininkų bei gyventojų 
politinę*, ištikimybę Hitle
riui.

OĖL PIENINIŲDARBININ
KU STREIKO KALTINA 
/RAUDONUOSIUS
ALBANY, N. Y. — Gub. 

Lehman ’s pareiškė, kad 
New Yorko valstybės ūld- 
ninkus kursto streikuoti 
komunistai. Jis reikalauja, 
kad . legislaturos paskirta 
agrikultūros : komisija pa
dalytų tyrinėjimą ir komu
nistų agitatorius iš streiko 
prašalintų.

“Volksblatt” rašo, kad 
Lietuvos Žurnalistų . sąjun
gą. norima ‘4 priart int i ’ ’ prie 
tautininkų partijos, kuri 
dabar imasi, organizuoti sa
vo narius. . profesiniais pa
grindais. Dėl to, esą, kai 
kurie, sąjungos nariai, turė
sią iš jos pasitraukti*

MAINIERIAI NEPRTF A- WASHINGTON, D. C. J j — Organizuoti darbininkai,
A. D. F. pwz. Green vado- 3 
vaujant, nepriima Amen* 1 
fcos . Geležies ir Plieno in* j 
st it.uto nustatyto mažiausio 
mokesčio darbininkams nuo j 

25c. iki 40c į valandą ir 40 .' 
vaL į savaitę* -—:-----

Darbininkai reikalaują 
60 centų1 į valandą, $18.00 '< * 
mažiausios algos už 30 va
landų savaitėje. . į

Prez. Gretm pareiškė, kad' 
instituto nustatyta mokestis 
darbininkams yra? nepalygi
namai maža su dabartinė- ° 
mis pragyvenimo kainomis*

Darbininkai turėtų orga
nizuotis visose industrijos 
ir pramonės įstaigose ir 
reikalauti trumpinti darbo 
valandas ir viršijanti pra
gyvenimo kainoms atlygini
mą už darbą.

ŽĮSTA TAIKOS SUTAR
TIES

BROAVNSVlLLE, Pa.— 
Angliakasiai savo susirinki
me, nutarė tęsti streiką, ne
žiūrintį kad jų vadai,pa
klausę prezidento Roosevelt 
pareiškimo, streiką sulaikę 
ir paskelbė taiką.

20,000 strėikuoj ančių 
darbininkų nutarė bent iki 
penktadienio taikos. sutar
ties nepriimti ir streiką tę
sti. .'

PIENINIŲ “KARAS" NE
SIBAIGIA

New Yorko valstybės pie
ninių savininkų streikas ne
sibaigia.

Rugpiūčio 6 dieną strei
kieriai puolė, streiklaužius. 
Vieną streiklaužį šūviu su-, 
žolelėj o įritą norėjo pagau
ti ir nųlinčiųoti. . Atvyk j 
kareiviai išgelbėjo ir sužei
stąjį nuvožė į ligoninę.

Streikieriai pikietuoja 
ant vieškelių ir nepralei
džia farmerįių su pienu į 
miestus, ' .

MACHADO GRASINA 
STREIKIERIAMS

HAVANA, Kuba.— Pre
zidentas Maėįiado , grąsina 
streikieriams karo stoviu 
dėl įvykusių demonstracijų 
ir riaušių Santa Cl.ara pro
vincijoje;

Kuboje dabar streikuoja 
apie 20,000. transportaeijos 
darbininkų.

Spėjama, kad Kuboje ga
lį kilti generalis streikas. 
Jau prasidėjo . darbininkų 
judėjimas maisto sandėliuo
se ir prieplaukose.

Taip pat ir spaustuvinin
kai rengiasi paskelbti strei
ką. 1 ;.

Streikas prasidėjo, dėl 
peraukštų transportaeijos 
kainų.

Kruvinos Riaušės Kuboje
Didmiesčiuose užsidaro 

valgyklos, klubai, neš noga- ' 
U gauti maisto. ‘ Gyvento
jams. gręšia badas. ■’

Valdžia, ųnatyt, yra bojo- 
gė, neš nieko geresnio neiš* 
galvpja kaip gąsdinti darbi* 
niūkus milicija* Bloga*. Mi
licija dar labiau ^ukh^ins 
darbininkus ir iššauks Kru
vinus susirėmimus* ■ 
♦ .-•.- •;

I ■ ■

u.
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HAVANA, Kuba.*-* Rug
pjūčio 6 d. — Transporta- 
cijos. darbininkų streikas 
didėja. . HaVituioj. įvvko 
•kruvinos riaušės. Policija, 
puolė darbininkus ir kovo
ji vieną užmušė ir 3 sužei
dė. ' ’■ •. ■ • ‘:-

Šis. streikas supąraližaVo 
visą, transporfaciją.

134,000 BEDARBI Į)
PLIENOINDUSTRIJOJ "
WASHINGTON/ D. G.
Prez. Green. žiniomis, Ūa-t 

kartiniu metu esą 134,000 
bedarbių plieno industrijoj/ ‘

VOKIETIJA DEPORTUOJA
BOLŠEVIKUS

BERLYNAS. — Hitle
rio valdžia deportuoja sve- į 
timšalius bolševikus. . . J

Šiomis dienomis areštavo . 
už komunistinį veikimą tik * 
lą studentą Waltęr Orloff 
iš Brooklyii, N. Y. ir, iiuta* 
rė jį deportuoti į Jungt.. • 
Valst. . . T

AREŠTAVO 300 FAŠISTŲ 
LATVIJOJE

KAUNAS — Iš Rygos 
praneša, kad latvių politinę .. 
policija areštavo apie 300 •- 
nązių (fašistų) ir uždare 
jų būkles. • . * • ’

Sakoma, kad fašistai, pla* 
navę sukilimą Latvijoje. .į

L
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^VIETINĖS ŽINIOS]
TUVAITĖ IŠVYKSTA j 

L WESTINDIES APSI
VESTI

advokatas Juozapas Gai
lius. Jis per vasarą su 
šeima gyvena ūkėje, Bridge- 
\vąter, Mass. Toks advoka
to gražus atsiiiešimas lietu
vybėje yra pavyzdžiu,, nors 
tiesą, tokią yra. ir daugiau.

PIRAPIMIBIIA-
VIMAS 1

PADĖS hunams

Rugpiūčio 3 d.; 8 vai. va
kare įvyko Šv. Petro para-

1 lĄę Vlądislava. E. Anta- 
avičiūte, gimusi S. Bosto- 

' ŽLe-, 1911 metais ir krikšty
ta Šv. Petro bažnyčioje, gy* 

^venanti Bostono, iškeliauja 
Prince, Haiti, AVost

Indies. Jinai esą susižie- 
r davusi su. ten gyvenančiu 
vaikinu ir važiuoja, ten už 

į jo ištekėti. V a iki nas yra
; iš arabu tėvui, katalikas, at
vykusių iš Palestinos. Jie 

gyvenę Amerikoje. II-
• goką Taiką gyvena West
: Lid-ies, ^Haiti ^alojcv—..TeiP 

į turi didžiulę drapanų krau- 
> tuvę. Retkarčiais jie su sa- 
i ■. yp sūnumi atvažiuoja. Anie- Į 
: rik-on, kur jis ir susipažino

su minimą lietuvaite. Jis 
I* yra doras katnlikąs. Mokai 

kelias kalįjas. .. P-lė Anta
navičiūtė mokėsi prancūzu 
kalbos, kurį, yra ofieiali 

fe ■ Haiti respublikos kalba. 
K . Vėliau ji mokysis ir liaitie- 
p. čitį kalbos. Ji išplaukia i

pasirinktą šąli su savo , mo
ję. tinėle Vladislava Ant ana vi -į1"* 
& čįene (Sadauskaite) ir su j 
( motinėle savo mylimojo E- Į 
F. lias Abrakam Naustas. I

KUN. URBONAVIČIUS 
WORCESTERY

Pirmadienį, rngpiučk) 1 
dieną," kun. K. Urbonavi
čius dalyvavo K. V. Centro 
Valdybos susiiinkime, ku
ris Įvyko pas K. V. Centro 
Valdybos pirmiiiinką kun. 
K. Vaši, Aušros Vartų pa- 

i rapijosr kleboną^ Wcrrct‘stmA..
Mašs-.-” '

7

ČIGONĖS IŠVILIOJO IŠ 
DARBININKO $6236

nams, tai jie jam . patarė 
pasižiūrėti į diržus, kad ne
būtų apgavystė. Jis taip 
ir -padarė. O kaip nustebo 
diržuose radęs tik laikraš
čių dalis ir po vieną dolerį,

karino /tuojau/ pranešė I>ijos veikėją susirinkimas, 
policijai, kurie dabar ieško bažnytinėje šaleįie. Susi- 
čigonių. rinkimo dalyviai kalbėjo

,—_ tik apie parapijos antra iŠ-.

LANKĖSĮGHICAGIEČIAI
v t ■■■. kc,. Beecli St,, Roslindale, 

Pereitą šeštadienį, b)ar-kjags Darbo Dienoje r-2- 
Imiiiiko” redakcijoje, laukė- L^ėjo 4 dieną, 1933. Ba
si p. Juozas Baskjrs,^L. Vy- sldrstyta darbininkams vie- 
čių 4 kp. „(Cliicagoj) viėe- L išdalinta . pardavė Janis
pirutiniiikas su savo broĮiu j^ąngos tįkietai, išgirta par- 
Edvardu.^ Jiedu į Bostoną!^, ištaisymas,- Pasiryžta 
atvyko is Montreal, :Kana-ipra^.|į ūkininką ptisidėti 

Šeštadienio vakare jiedu prie pikniku valgiais, dar- 
’ išvyko per New -Yorką į žovūmiSv ir Įjudinti prie. 
Čhicagą. • ? (darbo visą Įiarapiją.

Laimingos keliones. . 
da.

Rugpiūčio 4 d., 8:3(1 vai. 
vakarė, bažnytinėje salėje, 
Maldos Apaštalavimo drau
gija laike savo mėnesinį su
sirinkimą. Susirinkimas 
nukėlė savo^ draugijos ren
giamą išvažiavimą iš prie-, 
•žėsties Vyrią apskričio išva
žiavimo Palangoje. Vyčiai 
gavo v draugi jos ypatingą 
užuojautą už užleidimą jų 
trądieijiuio išvažiavimo, lie
pos.’ 4 dieną Federacijos su
rengtai Lietuvią Dienai.

kelionę į “Palangą” įsįgy- 
’ dme tikietūs iš ‘anksto. /

Jeigu lytą, tai išvažiavi
mas įvyks Rugsėjo 10 die
na. • ’ .

NUFOTOGRAFAVO

Kik,

JĖZUITŲ PERMAINOS

ŪKTO PARODA

rė prisidėti prie parapijos 
pikniko.: Draugijos išva
žiavimas bus vidury rugsė
jo mėnesio. Buvo daromi 
dvasiški skaitymai. Po to, 
baigtas susirinkimas.

Šiomis dienomis, italas be: 
darbis Ąntonio Marino, gy-. 
venas 404 Comniereial St., 
Bostone prarado visus savo

I sutaupytus pinigus $6236.
Marino buvų bedarbis ii 

I turėjo sergančią dukrelę. 
Jis labai ją mylėjo ir darė 
viską, kad tik ji pasveiktų.

Kartą jis bevaikščioda- 
[ •aui«u‘Jul linas Jlanover gatvėje vie-
r- m amui- ■■muitui * Inos krautuvės lange pama- i VASARINE MOKYKLA Įtė plakatą, kuriame Čigonių 

Lbuvo žadama viskas pada- 
p ..MOKYKLOS KŽBAiV įvyti ką tik kas nori.
J GIMAS I. Žmogelis įėjo pas..čigones
t Jan: penkta savaitė ir pa- k> 3i mandagiai 

skirtinė kaip, mokoma vai- Įpviėniė. A iena gtažial>all)ė 
L keliai lietuviu kalbos ir ra- tuo-’au liS 1Ssav<1
fe; šybos Šv. Petro parapijos Į ®n“F’ apie sergančią dųk- 
I’ Ašarinėje mokykloje. ■. kuriiJ . ?YcMojai jau
fr Į buro .atsisakę išgydyti,
j?. Iš. 330 užsiregistravusiu Cią.on? pasįsiuiė mesti 

■F vaikeliu Į mokyklą atčim kor!as. Tuoj ta jiadarė ir 
įi. :325’ Tas paTOdo vaik’} pri< pareiškė, kad jo dukterį ga- 
k lietuviškos vasarinės nioky j.Įįma gydyti.

Hos prisirišimą. Jie padįr- 
bėj ę pQią saj alėtų vieną sa-1 atsinešk i 1000 doleriu ir

| vaitę atostogavo. tau parodysiu kaip iš-
-1^ , Beliktoji molę klos savai-1 į mažąją Rože,” čigo- 
fc te yra paskutinė.. pažadėjo Marinui.

•Vasarine.mokykla užbai-Į Marino parėjęs į
Į;' giama vieša programa^ ku Į naraųg prikalbėjo savo žmo- 
L patįs mokiniai bšpildyf Iį^, į banką istrau- 
Į bažnytinėje salėje, rugpiū- kl 1QOO 'doletilį abu su 

cio ll d., 7 :30 v. vak. Ižan- Į , 
r gą 25 centai. Vaikams — į
| Rangos tikiėtas tik 10 cen L.igon^ čigonės jiem, da- 

tą.. Vakaro pelnas, skiria-vįęria diržą i kuriuos 
> «nias vasarinės mokyklos lė | buvo įdėjusios po 500 dolc- 
K ?oms Pa(bmgti. I rįų įr įsab£ apsijuosti ir
g*, ’BugpiuČio 4 J., kuri būvi ĮsapUUOti apie pinigus.

Po to, jei mažoji Rožė 
i pasirodys sveikesnė, čigonės 
įsakė Marino ištraukti vi- 

fsus pinigus is.bankos.ir at 
t nesti pas. jas rytojaus die- 
n<7, • '

Rytojaus ' dieną Rože 
[jiem pasirodė kai Į) ir liuks- 
Įrnesuė ir . levas Marino nu- 
Isiskubino Į banką ištraukti 
Į pinigus, kuriuos vėliau abu 
Įsu žmona nunešė, čigonėm, 
į šį kartą čigones padalino 
[ visus pinigus pusiau. Dėda- 
|nws pinigus į. diržus jos vi- 
Įsą laiką ką tai kalbėjo.

Marino tikrai mane, kai 
Į čigonės pinigus, sudėjo ‘ 
diržus. Bet kada jisApapa- 

Į šakojo apie. įvykį kainiy-

“Tu rvt ateik su žmona

•' Į žmona vėl atėjo pas Čigonę. 
Šį kartą jau, jų laukė dvi 

igones.

B- iŠ ryto labai lietinga, prie 
W iLval., sutikau prie mokyk-1 
M los durų automobilių.

I
yąs atvežė savo du mylimu I 
s šuneliu, su.roberiuiais pal- l u 
} tyliais, į vasarinę mokyki;1 Į

C' -iŠ\Bridgewąt.or, Mass. Tąsi 
Įtėtuvis katalikas tėvas yra Į

ADVOKATAI ,
&■ Prisiekęs Advokatas

JUOZAS 8, DAILIUS
Vedi visokios provaa. Daro H- 

. sus legalius dokumentus.
Į17 E St. (kampai Broadtaray)

South Boston, Mmi.

§ f5 
. # »

1

Paskutiniame $ v. Petro 
LAUČRA-GALINIS SVEI- parapijos veikėjų susirinki-Į 
KINĄ VISUS Iš ROGHES-b^i^-t;- 

TCD buotėn kotlaugiaiisiai jau-
nimo.

‘-r . n Kadangi jaunimas uoliai
J. B. uąucm ir, ta~ darbav<)si pirmaine parapi- 

linis važiuodami į ClncagąP _:fai nu_
sustojo Rocbesteiy paš Lie- .. karta itraukH dar_ 
tuvių. Studentų- orgamzaėi- L-.• ir petuvlUš-‘ūkininkus, 
jos pirmininką J. C. Mor- LiptuVių kiek_
kūną. Is ten kaltu su w yiėiioje parapijoje randasi 
chesteriecuiis buvo nuvy o? daug ir labui’sumanių. Štai 
Į Niagara Falls iš kur vyk- L<),w<>Uy, Jlartforde ' ir k. 
sta i ( hieagą dalv valia u. I (-p^būnkai kas metas1 paren- 
Vyčiii seime n asaipntjc f parapijai Makarienė; 
Parodoje! I . -r , ■. = l

-------------------Į Ir mūsų apylinkėje yra

DAKTARAI' .į . lr) > - specializu ojast f auginimu
“ vaisių, kitif ^laržovių, treti

paukščių, ketvirti verčiasi 
bit i ninkystė, pienininkyste 
ir t. t.

Tad norintiieji parapiją 
remti ūkininkai galėtų proj-. 
dūktų parapijos išvažiavi
mui paaukoti,- kitus gi pa
rodyti, . Munehhack ’s atnau-

t jintame parke, Beoch St., 
| Roslindale, Mass., parapi-.

jos išvažiavime.' • ■ ■
Tokiu labdai ingumu ūki

ninkai taip, pat savo vardą 
išgarsintų ir: savo produk
tus, . /

I • ‘ * . * .
Šiam projektui prielan

kūs ūkininkai malonėkite iš
■ anksto . užsireg i s t r ų o t “i 
“Darbininko ” administra-

| ei jo j arba pas parapijos

ĮUWRENCį!

Šiomis dienomis Jėzuitą 
miigregacijog Provniei jo
tis Tėvas J. T, McCormick 

padarė daug permainų. ■
Kuli. Pranciškus A. Auk- 

štikaliiis (Hugal), buvęs 
Miesto ligoninėje kapelionu 
perkeltas į Šv. Štanislovo 

. Nu viri j atą (Člevėland, O.) 
esti aukštesnį specialų 

mokslą.
l’er vasarą, Tėvas Aukš

tikalnis, Sliadp w b r o o k 
Tėvų Jėzuitų kolegijoj mo
kys vokiečių kalbą. .

Pirmadienį,. fot. Stukas ' 
nufot'Ografavo mū^ij vasa-.. 
rinės mokyklos /mokinius,-., 
jos 10 mokytojų ir visus 
.tris kunigus: F. Virmauskį, —2
K. Urbonavičių, K. Jenkų. 
Pastarąsm yra mokyklos 
vedėju.

Graži ir atmintina foto
grafiją tilps .penktadiėnįo 
“Darbininke;” / .

DR.KASPER Į CHICAGA
■ Dr, M. Kasperas (Cas-, 
per), rugpiūčio 13 d. išvyk
sta į Gliicagą dalyvauti A- 
merikos Dentistą suvažiavi
me. Grįš į sayo ofisą ritg- . 
piūčio 21 d. ,

i - v fr|iu

Tek So. Boston 0628 Į
LIETUVIS DANTISTAS Į 

DR. M. V. CASPER] 
(KASPARAVIČIUS Įj 
Naujoje Vietojeį Į 

525 E. Broadway, S. Boston. I 
Ofito Talafidoc Į

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo T:8p IH 
5 ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ifį Į 
UedSidieniala, taipgi e«rėd orais nu« į 

12-toa dieną uždarytas. | 
Taipgi nuhnu ir X~ra^ j

Lietuvos VyČiii Naujosios 
Anglijos .apskričio ..metinis 
išvažiavimas Įvyksta rug
piūčio; 27 d., 1933 m., Pa
langos (Welche’s Pond) 
parke, Lawrenče-Metliuen, 
Mas.'

Praeitis rodo, kad į šį iš- 
važi avimą sut raukiamos 
kuostambiausios jaunimo 
pajėgos patenkinti suvažia
vusią visuomenę, pasidžiau
gti. gamtos grožybėmis.

No;rs šią mėtų išvažiavi
mas ir suvėlintas, dėl susi
dėjusių aplinkybių, bei ren
gėjai deda didžiausias pas
tangas padaryti jį pasek- 
iiningu. .. į. \

Liet. Vyčių 17 kuopa rū
pinasi, kaip patogiau būtų 
galima žmonėms nuvažiuoti. 
Jau platinami bus’ą tikie- 
tai, kurių galima gauti, pas 
Vyčių kuopos narius, rėmė
jus ir “Darbininko” admi
nistracijoje. . Tikiėtas tik 

vienas doleris.. •
Norint turėti patogesne

SUGRJŽO Iš PASAULINĖS 
PARODOS

Pereitą • penktadieni su
grįžo iš Clueagos , kum F. 
Štrakaųskas, Lowellio lie
tuviu parapijos klebonas ir 
am. F. Juškaitis, Cambrid- 
ge lietuvių parapijos klebo
nas kun. F. StPilkausko au
tomobiliu. Kartu su gerb. 
dekanais iš Cicero atvyko 
$un. TT. Vaičiūnas, Cicerų 
ieiuvių parapijos klebonas 
nuleisti atostogas pas kun. 
A Juškaiti. Gerb. svečias 
urįs slogą ir dabar kaitina

si Čape God pajūry.

SUSIRINKIMAS

VAlECKAITĖlšVYKOį 
CHICAGA

Sėkmadieuį, rugp. 6 d» 
išvyko į. Gliicagą. dalyvauti 
Liet. Vyčių seime ir Pasau
linėje Parodoje p-lč. Ona 
Valeckai te. *■

Pirmiausia aludariui, vė
liau gydytojui, o paskui 
graboriųi. -

I ĮVAIRŪS SKELBIMAI į
PARSIDUODA PIGIAI

City Point ~ mūrinis 8 kamba
rių namas sti' visais įtaisais. Ma
žas įnešimas.

G. F. HEALD,
459 Broadway, S. Boston, Mass.

1 ‘ Tol. feo? Boston 1830
’.! - B-8

Lietuvis Dantistas .

DR. S. A, GALVARISKI
(GALINAUSKĄS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 3 :30 po pietį ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą. .

Tel. So. Boston 2660 

Lietuvis Dantistas

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

(pagal, sutartį)

Tel. Po^ter 3789

JOHN REPSH1S, M. D. I
(BEPUS)

Lietuvis GydytojM
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—S į

278 Harvard Street, Į 
įkamp. Inmaniąrti Central Sų, į 
r Oambrldge, Maai.

Apie mūsų pigų ir gražų patarnavimą, 
klausiate tų, kuriems mes patarnavome. 

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SUNtJS 
Graboriai ir Balsamuotojai 

380 Broadway, So. Boston, Mass.
‘ Tel; So. Boston 0304-W

IŠGYDYTI™
Su Tam Tikru Švelniu būdu

Alano ivkordas kad tik-1 
rai isgydiiu kalba už sa
ve. Aš- turiu Kalninius, j 
niokshj, prRyHiiiiį ■ ii' 

.nudtsllškUB įrengimus 
luiip Išgydyti baisiau
sias ligas, kurios kunltl- 

vyvūs.- moteris ir kūdikius.
Patarinitis Dykai.

Dr.Drafc327IZ!'i.
na

GRABORIAI

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS) 

GRABOĘĮVS 
494. E. Eroadway, 

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

Res. 158 W. 7th St.
Tel. Š.o. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną, ir naktį.

Antradienį, rugpiūčio 8 d* 
]įvyks . Lietuvos Dukterį] 
draugijos svarbus susirin
kimas, bažnytinėje svetai
nėje. Gausiai dalyvaukite, 
nes' turėsime sudaryti pro
gramą įvykstančiam pikni
kui, sekmadieny, rugpiūčio 
13 dieną, Munchback’s par
ke, Roslinclale.

(Valdyba.

| JUOZAS M. DUS j
| LAIKRODININKAS I 

š Parduodu įvairiausios, rūšies I 
Ė auksinius ir sidabrinius daik-!; 
Į tus. Taipgi ir pataisau. j 
j 366 W. Broadway į 
| SO. BOSTON, MASS. j

AGENTAI

DR. KAPOČIUS N. H. 
KALNUOSE

Porėitą savaitę išvyko 
poilsiui Dr. Kapočius i 
Xcw Hampshire kalnus. 
Grįš rugpiūčio 10 dieną.

PAMEČIAU RAKTUS
Jei kas radote ar galite 

nurodyt kas rado raktus G 
St. tarpe 4th ir 5th Streets, 
praneškite į „Darbininką,” 
366 W. Broadivay, So. Bos
ton, Mass., Tel. So. Boston 
0620, gausite gerą dovaną.

INSURANCE |
Apdrausk namus, rakandus I 

automobilius pas g • 
J. S. MESLIS I 

455 W. Broadway, So. Boston!
Tel. So. Boston 3612 |

K. SIDABRAS
Važi uojau tiems į ir iš Lietuvos parū

pinu pasportus ir parduoda 
Laivakortes.

Apdraudžia bakąus, namus, rakandus 
ii' t. t. .

3-12 W. Broadway, S. Boston, Mass.
Telefonas Soutli Boston 179S

INSURANCE
APDRAUDŽIA VISKĄ.

K. J. VIESULĄ, 
366 West Broadway,

So. Boston, Mass. 
Tel. So. . Boston, 0620ZALETSKŲ 

moderniška , 
GRABORYSTES ĮSTAIGA 

FUNERAL HOME
■; , - naujoj vietoj

564 E. Broadway \ So. Boston, Naša.
Tel. So. Boston 0815

■ Dabar galėsimo dar goriau, lietuviams patarnauti, • nes 
mūsų įstaiga turi visus, patogumus. Naujosios mados kamba
riai šermenims• DYKAI. Patarnavimas dieną ir naktį. Pil
nas pasirinkimas metalinių ir kieto medžio grabų. Užganedi-; 
minas, toisingUina.s ir nuoširdumas, tai musų aųkšeiaūsias

■ tikslas. ‘
D. A. ZALETSKAS F. E. ZALETĘKIENS

(Grabd;ri|u> . . (Dalsąmuotoja)

BR0ADWAY TRA VĖL BUREAU
Rengiamos ekskursijos į Lietuvą Rugpiūčio (Aūgust) mėnesį:

L Rugpiūčio (August) 11 d. Laivas “Puris” į Chrrbourg.i 
iš ten traukiniu į Lietuvy ..

2. Rugpiūčio (Aligust) 19 d, Laivas “Kungsholm” per Šve
diją i Idėtuvų.

( 3. ivugpiūčk) (August) -25 d. Laivas “Europa” per 7 dienas 
t į Lietuvą per Bremcnę, : . . • •

/Padedu išrūpinti reikalingus, dukmnentus'ir parduodu liti- 
vakorte^—seniausiu Lietuviška laivakorčių agentūra Bostone.

(K. J. VIESULĄ, VED.)
366 Wrįroti<i'vayf South Boston, Mass.

* Į Tol South Boston 0620Telefonas: Šou Boston 3782
. Namą; Tąlbpt JUTi
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Seimų Belaukiant KAS KALTAS?!
Šia savaitę prasideda visa eilė .svarbių mūsų, Ame

rikos lietuvių katalikų organizacijų seimų, kurių visuo
menę, laukia šit nemažu susidomėjimu ir tinkamu pasi
rengimu.

Rugpiūčio 7r 8 ir 9 >dienomis, Shenajidoab, Pa., vie

noj seniausioj Amerikos lietuvių kolonijoj, seimuoja A. 
L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGA, kuri yra viena iš syar^ 
blausių ir veikliausių mūsų centralinių organizacijų.

Moterų Sąjungos seimu visuomenė ypatingai domi
ai, nes. šioj organizacijoj kilo daug ginčų dėl seimo vie
tos ir bendrai dėl jos vidujinių rei kalų. Gausinga na
rių grupe norėjo, kad centro valdyba šįįti mėtų seimą 
šauktų Ohicagoj, nes čia^vyksta Pasaulinė Paroda. Bet 
valdyba pasiryžo laikytis seimo nutarimo ir dėl to visi 
norai ir reikalavimai nuėjo niekais.

Ne mūsų dalykas spręsti, kurių pusėje buvo teisy-^ 
. bčj. Sayo žodį tuo reikalu jau esame tarę* Tik mums 

Svarbių kad selinąs atstatytų organizacijoje vienybę, kad 
--—pašalintų1 visas kliūtis, —kurios-st-ovėj'f)- ant keli o jos au

gimui, kad praplėstų jos veikimą visose kolonijose Ame
rikoje. Reikia linkėti, kad šis Moterų. Sąjungos seimas 
sugebėtų pašalinti iš organizacijos asmeniškumus, kurie 
yra didžiausia kliūtimi jos stiprėjimo. Asmeniškuinai 
organizacijos gyvenime, tai lyg' tas akmuo ant kelio, per 
kurį negali perlipti ir žengti pirmyn. Pasitikėkime, 
kad rnūs^i norai išsipildys ir mūsų sesutes, kaipo susi
pratusios lietuvaitės katalikės, vieningai darbuosis savo 
organizacijos ir tautos gėrovei.

Rugpiūčio 8, 9 ir 10 dienomis Chicagoje bus LIE
TUVOS VYČIŲ seimas. Taip pat yra svarbus įvykis. 

. ir vertas didelio plačiosios lietuvių visuomenės susido
mėjimo.

Kada kalbame apie Vyčius, turime kalbėki apie mū
sų jaunimą, nes L. Vyčiai yra jaunimo organizacija.

Apie savo jaunimą .mes daug kalbame ir rašome. 
Tai parodo, kad mums j auniino reikalai rūpi ir kac, 
jaunimo klausimas, yra pats svarbiausias klausimas. Ir 
kuo daugiau ąpie, jo reikalus kalbėsime ir rašysime, tuo 
daugiau atsiras noro ir pasiryžimo jį tinkamai suorga
nizuoti ir jį pine mūsų tautinio .gyvenimo ir veikimo

(Dėl a. a. Dariaus ir Girėno 
tragedijos)

Visa Lietuva apsivilko 
.gedulo drabužiais, po visas 
Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasaulio lietuvių bažnyčias 
liūdnai skamba “Amžinąjį 
atilsį” ir ‘-Diena rūsti!” 
Ir kaipgi čia neliūdėti, jei 
taip tragingai baigė savo 
gyvenimą pilni energijos 
ir tvirto pasiryžimo, mylin
tieji tėvynę vyrai, kuriems 
rūpėjo išgarsinti 
vyneš vardų?!

Ą. a. Darius ir 
perskrido didįjį 
na

savo Te-

Girėnas 
vandeny- 

už poros valandų tikė
josi /pasiekti savo brangiąją
Tėvynę/’ štai ūžt! ir...,vis
kas žlugo! Jie atsiranda 
Dievo teisme, ■

. Kas kaltas?! Kame glū
di nepasisekimo priežas
tis?! .... .

Amerikos spauda kaltina 
a. .a. mūs“ didvyrius nepri- 
siruošime, net ir pašiepia— 
girdi, nebūtu jokios pras
mės lėkti taip pavojingų 
kelionę be tam tikro, tinka
mu prisiruošimo: be para
šiutų, be radio ir daug kitu 
šitokiais kelionei reikalingų

. Bet ir praktiškai šį tą padirbėkime. Jei ištikr-o 
iniunš visiems, ypač mūsų dvasininkams ir visuomenės 
veikėjams bendrai jaunimo veikalai rūpi, susidomėkime 
Vyčiais, suvažiuokime į jų seimą, padėkime jiems ir sa
vo paramą •'pažadėkime. Jei suaugusieji žmones visai
nuošaliai stovėk L. Vyčių reikalų, jai sunku bus savo 

. veikimą išplėsti- ir tuo būdu mūsų kalbos apie jaunimo 
organizavimą ir jo palaikymą religinėj ir tautinėj dva
sioj ir ateityje. pasiliks nieko nereiškiantis, tuščias da
lykas.

Kiek yra tiesos šiuo žvil
gsniu spaudos tvirtinime, 
aš nebūdamas specialistas, 
negaliu išspręti, Tačiau, 
man katalikui ir vienuoliui 
dvasiškiui krinta galvon 
viena mintis: “Be manęs 
jūs nieko gerų negalite nu
veikti,” “Jei Dievas nepa
statys, namų, tai veltui dar
buojasi tie, kurie juos sta
to,” 11 Jei Dievas neapsau
gos valstybes,. tai veltui bū- 
di tie, kurie ją sergsti! ”

Šitą gerai yra supratusi

Italijos armada, lėkdama 
Amerikon, ir grįždama į 
namus. . Ji prieš išvažiuo
jant iš Italijos ir dabar grį
žtant jon, atsidavė Dievo 
globai, laimingai atlėkė Ą- 
merikon.. Yra pasakyta 
“Ko tik maldausite mano 
vardių viską gausite!”

Vi^ų pirma Dievas, o jau 
paskui Tėvyne! Tai pri
valo būti obalsis kiekvieno 
žmogaus, kiekvienos tautos, 
kiekvienos valdžios/ kadan
gi “Aš esu alfe ir omega, ’ ’ 
kas reiškia: pradžia ir bair 
ga!
.Šito regimai neturėjo o- 

mehyje mūsų didvyriai,., 
jiems greičiausia neatėjo į' 
mintį, jog lėkdami visą 
sekmadienį, ir dar mūsų 
Globėjos Motinos Marijos 
dieną, jie netik neįsigyja 
Jųjų pagalbos, bet ir baus
mes už laužymą vieno svąr-, 
blausiųjų įsakymų: “Šven
tąsias dienas švęsk!” ‘ ‘ Šv. 
Mišių išklausyk šventomis 
dienomis!”

Jie jau po Dievo teismo! 
Taigi ne man jie kaltinti! 
Rasit paslūitipėje valando
je jie šitą1 suprato ir atgai
lėjo... Dievas gailestingas! 
Taigi, rasit, Dievas jiems, 
jau atlygino už pasiaukoji
mą Tėvyneii.. Mums liku
siems lieka vien tik maldau
ti Dievo pasigai Įėjimo 
jiems!

Tačiau, likusiems nerei
kia pamiršti, jog be Dievo 
pagalbos mes nieko gerą ne
galime nuveikti; tat visa
dos ir visur pirmiausią 
kreiptis Dievo pagalbos ir 
Švenčiausios Dievo ir mūsų 
Motinos užtarymo...

Kun. Al. Buitys, 31.1. C,

KITAIP Iš AIŠKINO.
Motina (piktai į savo mažą 'sū

nelį): “Kiek sykiu, aš tau sa
kiau, kad nenoriu matytu tave 
žaidžiant su Zankn Praneliu.”

Vaikelis (liūdnai); “aš nežai
džiu su Praneliu, jis žaidžia ■ su 
manim.”

GERA ATMINTIS “
Klimišauskionė; “Ar tau, kū

mute sunku atsiminti kuri diena 
savaitėje šeštadienis?”

Azarauskiėnė: “Visai ne. Tojo 
dienoje, mano Steponėlis.. visuo
met pareina su. pramuštų pakau
šiu.”

“ŽVAIGŽDUTĖ"
Mėnesinis vaiką paveiksluotas 

. laikraštis,
Eina septinti metai- kas mėnuo 

32 pusi, didumo.
Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams lai

mės. Tai pradėkite jiems. tą lai
mę kurti jau nuo mažų dieną. Pats 
pirmas tam darbas — tai įpratin
ti vaikas dar mažose dienose pa
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu. 
Štai “žvaigždute” leidžiama vai-

ATSARGUS
Darbdavis (į žmogelį, atėjusį 

ieškoti darbo); “No. Negaliu

duoti tau darbo. Kartais uotu- 
riu darbo užtektinai savo darbk 
ninkamus.” ’ . .

Žmogelis; “Paimk mano. Aš 
sunki ai nedirbsią. ”

.. ......   '| - '.ir- r~— ' . 
kams šviesti, dorinti ir lavinti*- ^ 
Būk tikrai vaikams geras ir pa-* s 
daryk jiems šiemet gražią dova-’ J 
nėlę:'užsakyk jiems “ŽvaigŽdu^ J 
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos* J* š 
domią skaitymėlią, įvairių žinių,- 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tail- -i 
malonu, kai vaikas skaitys ir > 
džiaugsis.................................. ,
Juk visai maža kaštuoja VOS 4 ; 
lit. metams. . • ..

Kaina Angelo Sargo Vaikų Są
jungos nariams 3 lit., o visiems ki- ? 
tiems ,4 lit., metams. Užsienyje 8 1 
litai metams 4 litai pusei motų, ..

Priedų duodama loterijos bilie
tas. ; .■

A d r n s a s : “žvaigždutes^ 
Administraciją, Kaunas, Liaudies 
Namai.

p 4 
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“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

ĮVAIRIOS KNYGOS

Auksinio Obuolio Istoriją 
'Graikų Mytologijos Žiupsne 
lis) su paveikslais. . Liettrvių ~ 
ęalbon išguldė Alyva ...... • .25
Tm Keleiviai — Krikščio

nis, Žydas ir Turkas. Pamoki
nanti apysaka^ Parašė T. Vyš
niauskas.. Vertė P. B. .25

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie-į- 
vairius. gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas . . .

Turto Norma.—moks 1 i š k i 
.25

Trumpa Apologetika arba 
Katalikų Tikėjimo Apgyni
mas, Paraše lęun. V. Zajari- 
čauskas .. ., .. ......... .35

.25

.25

Lietimų katalikų visuomenė džiaugiasi, kad mūsų, 
dvasininkai, Amerikos , lietuvių katalikų kunigai yra su
sitelkę į “KUNIGŲ. VIENYBĘ,” kurios. seimas įvyks
ta A. L. R. K. Federacijos kongreso išvakarėse, rugpiū- 
čio 22 d., Chicagoje. Mūsų kunigai save susiorganizayi- 
mu ir vieningu darbu mums rodo pavyzdį, kaip svarbu 
yra susiorganizuoti ir bendrai siekti tų tikslų, kurie 
žmogaus gyvenime yra būtini ir be kurių negalima lai
mė žemėje ir sielų išganymas. Alės linkėtumėme, kad 
į Kunigų Vienybės seimą suvažiuotų risi Amerikos lie
tuvių kunigai ir bendrai aptartų aktualiuosius šių dienų 
klausimus.

suvažiuotų kųodaugiausia žmonių, kuriems rūpi ir reli
gijos ir tautos reikalai. ' ’ ' .

Taigi, mes trokštame, kad visų čia suminėtų orga
nizacijų seimai būtų gausingi, vaisingi savo nutarimais 
ir sustiprintų Amerikos lietuvių katalikų vienybę.

Federacijos Sekretorius*

i

Rugpiūčio'23, 24 ir 25 dienomis,, taip pat Chicągo- 
je, įvyks svarbus A. L. R. K. FEDERACIJOS XXIII 
kongresas.. ' :

; Federacija šiais metais atsistojo ant tvirtų pagrin
dų., Ji susirišo autonominiais ryšiais su Amerikos•'ka
talikų veikimo centru — National Catholic Wėlfare 

j Conference, . gavo keliolikos Amerikos vyskupų 
užgyrimą, sustiprėjo apskričių veikimas, atsigaivino 
skyriai ir naujų įsisteigė. Lietuvių katalikų visuomene 
pa jutoj kad Federacija, praeityje suvaidinusi, svarbų 
vaidmenį išeivijos ir visos tautos gyvenime, ir dabar ir 
ateityje bus reikalinga. organizacija, kuri jungs . mūsų
draugijas! ir eentralūies organizacijas ir. dirbs katalikiš-1 

’ . kos ir tautiškos ‘akcijos darbą. ! .
. Tikimąsi, kad šiais metais į svarbųjį kongresą.suva
žiuos veikėjų .iš. visų didžiųjų Amerikos lietuvių centrų.

’<Federacija, tai mūsų veikimo centras. Ji rūpinasi pil* 
dyti Šventojo Tėvo norą plėsti lietuvių tarpe kata- 

; likiškąją akciją^ ji dedasi prie lietuvybės palaikymo šia
me krašte. Dėl to svarbių kad į Federacijos kongresų

JlKMĮUMl
£ 
$

■<

GERAS TELESKOPAS
Jonas Balčiūnas, norėdamas 

savo kaimynui paaiškinti apie 
naudingumą savo naujojo nupir
kto teleskopo, taip jam kalba;

.“Ar matai aną netolimą baž
nyčią? .Nors sunku aiškiai ma
tyti tą bažnyčią, kuomet savo te
leskopą nustatau į tą pusę, taip 
arti prineša prie bažnyčios, kad 
gali girdėti, kaip vargonai gro
ja.

ĮDOMUS ŠUNELIS l
Klientas (sėdėdamas barzdas- 

skutyklos kėdėje): “Įdomus šu
nelis, įdomiai žiūri, kaip man 
plaukus kerpi.”

Barzdaskutis: “Tai ne . tame, 
dąįykas. Jis žino, kad, laikas 
nuo laiko, bekerpant plaukus pa
sitaiko ir truputį ausies nukirp
ti.”

IŠSIGELBĖJO
Zigmas Aliukonis, sutikęs savo 

seną * . kaimyną iš Brooklyno, 
klausia apie jų buvusį • draugą 
Vincą Grinkevičių:
.. “Klausyk/ Zigmai” atsako už-, 
klaustasai, “nelaimingas Vincas 
buvo pasmerktas pakorimui; bet 
jis savo įjyvybę. išgelbėjo mirda
mas kalėjime.” .

NEGALES IŠAIŠKINTI
Ponia (savo tarnaitei, kuri ry

tą pasirodė virtuvėje su pamėly
navusia akimi): ; “Brigita, kur 
gavai tą 'mėlyną ištinusią ąkį?”

Brigitą ••'“Nuvykau pereitą va
karą į namus, susipykau su bro
liu. Jis, nesusivaldydamas iš 
piktumo, davė mian kuniščta -į 
akį; ką kaimynai pamanys apie 
manei AŠ su nielyna sumuštu 

, akimi nevedus ir neturinti yyi’ė.”

pasiskaitymia. Parašė Uosis..
. Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą Fi- 
Hpiną. Vertė Kun. P. L. .... .15

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal. Dr. Ni- 
colskį parengė S. Kaimietis

Užkeita Mergelė su Barzda 
ir Barzdaskutis — apysaka..

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas .. .... ..

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Parašė 
kun. Pr. BuČyš, M. I. O. .. 1.50

MūsiškiaL Užsienyje. Jrio- 
kingas aprašymas kelionės į 
Paryžių ir atgal Mikalojaus 
ir Glapiros Ivanovų. Išguldė 
Magnus Parvalkį’etis ..... . . .25

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 Dienų. — Apie visas de
rybas be galo įdomūs huoti- 
Idai kelionės, per įvairius kra- . 
štiis. Parašė Julius Verne... 
Vertimas, J. Balčikonis .. 1.00

Pramoninės Demokratijos 
Pagrindai. Patašė Uosis ...;. .50

Gegužės Mėnuo — Kun.- P.
Žadęikis . .40

Aritmetikos Uždaviuynas .. .25 
Vaikų Darbymečiui —Rin

kinėlis kalbos mokslui .. .35
Petriukas — laiškas vieno 

vaikelio. Vertė S.'Rakauskas.
Bolševizmas Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymą^ 
Rusijoje .15

Žaidimų Vainikas — Savy
bės vakarėliams ir geguži
nėms su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis .. .. .... .. .. .25

Laimė — (poėma). Parašė ..
Vaitkus .. .................. ■. « .'. .25

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun. K. Š. .. ..

Mūsų Tikėjimas—išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo

Lietuvos Ženklai. — Išleido
J. Šeškevičius ir .B-vė, Kau
nas .. .. ...... .... .20

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas .. .2?

Eurharistikos Stacijos. Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis .. .15

Dangaus Karalienė. Surin- .
kp kun. M. GaleviČius; .. .. .50 

Socializmas ir Krikščiony
bė. Prof. V. Jurgučio .. ..... .10 

Žmogus ir Gyvulys. Parašė
kun. Pr. BiiČys .... .... .15 

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis .. ...... .05

Maldos Galybė, istoriškas.
: piešinys IV-to šimtmečio kri- 

kčionybės. Lietuvhį kalbon 
išguldė P. B. .. .. ... .. ..

Apsirikimų Komedija. - At
sitikimas iš Amerikoniško gy
venimo. Išguldė Ląpšiaus 
Vaikas .... .. .. .. .. .. .05

Jono Kmito Eilės .. .. .. .75
■ . Be apdarų .. .. .. .. .. .50

Lietuvos Albumas. Su pa- j 
veikslais ir aprašymais-'........ 1:00

Dr. Vinco Pietario Raštai. j: . 
' Istorijos apysaką-2 tomai .. ,50'jus

.10

.15

.25

.20

.15

.10

.10

.25

.15

,15

.10

.25

.20

.15

Ąžuolas. Ą. Vienuolis . Z.. .10!
JKas šiandien Kalbama, ’a- • . 

pįc Dievą, Sielą, Religiją, Pa
žangą irgi HiljzmąrParašū —i ’— 
Dr. Povilas Mira ,. .. ., .. .10

Visas Svietas, žemė, kalnai, 
vanduo, upčs, žmonės, mies- 
tai. S'utaisėjr išleido P. Mi- 
koląinis .......... .10

MALDAKNYGĖS
Maldą Rinkinėlis, bal tais . . 

viršeliais .... .; ... 1.50 . ,90'
Maldų Rinkinėlis, juodais . 

virbeliais................ .  .. p_.5O .75 .
Pulkim ant Kelių — ‘ ‘Dar

bininko” spauda. Odos apda- ■ 
ru .. .. .. .. $1.50 2.00

Moterystė ir Šeimyną, Ver
tė J. Gerutis ........ .. .25

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo ją išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji gamta: žemė, vari- . 
duo, oras. Parašė J. Baronas '.25

Nauja Skaitymų Knyga —- 
(Dalis IT). Su paveikslais .. .40

Vaikų Khyg’ele — su pa
veikslais ....... .. .. . ., .;

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 m. Para
šė kun. J. F. Jonaitis (Kape
lionas) .... .... .. .. ..

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Si> 
darė ir išleido kun. J. Konce
vičius . •. ........ .....

Vienuolinė Luomą. . Verto
kun, P, Saurusąitis . 15

Moterystės Nesuardomybe. 
J. Lesauskis. Šv. Kazimiero 
Dr-jos leidinys, Kaune .. ..

Sunkiausiais Laikais. Para
še A, Rueovičius .... .... .20

Meilė (Poema). Parašė M.
Gustaitis ....... .. .. .. .10

Šv. Gabrielius. Išleido Tė
vas Alfonsas Maria C. P. ..

RELIGIJOS Mokymo Me
todika, K. J- Skruodys ....

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė kunigas 
Pranas....................................  .25,

Mūsų Dainiai., Parašė Ka
zys Puida .. .; .. .. '.. .. .25 

. Andersono Pasakos —su. pa
veikslėliais .. .. .... .... .10

Malda. Svarbi Išga n y m o 
Priemonė Šv._ Alfonso Liguo- 
ri. Sulietuvinu B. A. ...... ,10

Novena. Prie Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio su. trumpais 
apmąstymais apie Jo gyveni- , 
mą. Parakė Tėvas Hugolinus 
Stroff. 0. F. M. Vertė K. ... .15 

. Valgiu Gaminimas ir Namą 
Prižiūrėjimas. Sutaisė Ameri
kos Lietuvaitė ..... 1.00

Sveikata arba tiesus ir 
trumpas kelias į sveikatą. Su
taisė Dr, A. L. Graičiunas •'• 1Ū0

A Brief Litbuanian Gram- 
imar.. Lietuviškai-Angliš kas 
žodynas. Kun. P. Saurusaitis .15

Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose (Paskaita) L. Vai- . 
liopis .. .... .. .. .15

Delegatų Kelionė Lietuvon 
1916 m. Parašė Dr. L J. Biel
skis ................................  .15

Vadovėlis išmokti dai 1 i a i 
mišioms tarnauti. Parūpinta 
Seno Bažnyčios Tarno .. .. .05

Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pamokyanii inūsu mergai
tėms. IŠ vokiško perdirbo 
Kupranas .... ..... .. ..

Mūsų Jaunuomenės Idealai. * 
Paskaita skaityta Ateitininkų 
konferencijoje, Voroneže, 5 
d., birželio, 1917. m, .. .. .'. .10

Šeimyniškiems Vakarėliams 
Pramogėlė. Svirno Žvynė .. .10 
Iš Adomo Mickevičiaus . Ras
tų- Mokykloms parinko M.,. , 
Biržiška ,.. .. ., .... .... 30

Mūšiai prie Nemuno ir Au
gustavo giriose .. ;. .. .. .10

Pasakėčios. Rb kinelis kal
bos mokslui .... .... ., .10

“ Dievo Karalystė Jumyse 
Yra” arba apie gerumo do
rybę. Versta iš lenkų kalbos 
ir išleista rūpinantis P. L. . < .10

Ką Kiekvienos Katalikas, 
turi žinoti arba mokėti ... .05

Kovotojas dėl Vilniaus lie- . 
tuvybes: Kūn. J. Ambrrizits

.05

.15

. TEATRAI . *
Vienuolio Disputą su Rabi- 

nu, Viep.0. veiksmo juokai Su- : 
lietuyino Vaidevutis ...... .15

jEJg’etų Gudrumas, 3-jų vei- * Z
ksmą. kpmedija. Parašė Sei- ...
rijų Jmukas . - .... .... .25

GUiflkingas Vyras. 2-jų ak- . ' 
tą komed^a; parašė S. Tat- ,, 
vydas .. ............... i • • . • . • -25

Ųbągų Akademija ir Uba
gą Balius — komedijos po 
1 aktą. Parašė Seirijų Juozu- - 
kas ....... .. .. .. .. ..

Sniegas—Drama 4-rių ak- . . 
tų. Vertė Akelaitis ... .. .. .40 . .

Esumąs — 3-čia dalis dra
mos “Gims Tautos Genijus.” . 
Parašė kun. L. Vaicekauskas .10

ylai Geri — 3-jų veiksmų 
vaizdelis; parašė F V. .. .. .10

Patricija, arba nėžinamoji 
kankinė — 4-mij aktą drama. 
Vertė Jonas Tautvydas .. .< .10

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant.že- ■ 
mes Jėzaus Kristaus. Vaidini-: . 
mas su gaidomis .... .... .75

Dramos; 1) Germanas; 2) 
Fabįolą 5-kią aktų; 3) Liūr- • 
do Stcbūlas 4-riij aktų; para- 

•'§ė J. Tarvydas ........ .65 
; Knarkią Paliejus. Komodi- • 

’ ja lame akie. Parašė Gineitis .,15
Vaiką Teatrai: dalis 1:1) 

Pagejvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk maųo lai
mę. Surinko S. KlJL ir N. .. .15

Vaikų Tjpatraii dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S.K., D. ir. N. ..

v

.25

.10

.15

DAINOS

Jaunimo Aidai, M. Ateivis 
Strazdelio Dainos. Parink

tosios kun. A. Strazdo dainos 
Svodbos Dainos....... ..

; Birutės Dainos............. ... .
( Mūsą Kariuomenės Dainos.

20 dainų dviems ir trims bal
sams. Parengė A., Vaičiūnas 
karo chorvedys .. .. .... <10

su GAIDOMIS 
M. Petrausko

Jojau Djeng ........ ..
Vai aš pakuočiau .. ..
Ligho (Latviška) ..
Už ŠiUngQ| .. N ..... ..
Saulelė raudona .. ,. ..
Šių Nakoialy (dzūkiška) . .

• Skyniau skynimėlį........
Siuntė mane motinėlė ...
Ko liūdit sveteliai?. ..

Sasnauskio
Blaivininkų liymnas .

' Aleksio
Vyčių hymnas .... .. \

Taliai Kelpšos
Liaudies dainos (chorui

Aš pas tūvęlįMoČiutė mano .15 -
Oi tu, InkŠtihgele-Vannge- . ’’

lis tupėjo ... .. >. ’ 15“
Kad buvau morgele-Ir atle*

k<T sakalėlis .. .... .15,;

.10

.1.0

.10

.10

.40' 

.15 

.15 

.25 

.20

.20 

.15 

.15 

.15

; .įor
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SOVIETUOSE VĖL 
BADAS

Rašant , apie badą bolševį- 
stineję Rusijoje, vis tenka 
pridėti “vėl” badas, nes ba-. 
das pas kūmimistus - tai 
chroniška dažnai pasi
kartojanti liga. Šiuo kar
tu badas toks didelis, kad 
jis ar tik ne viršis garsųjį 
badą. Pavolgėje, tuojau po 
revotiucij-os, kurio metu 
žmonės valgė np-^c žoles, 
atmatas, mėšlą, molį, bet ir 
žmogieną. . ,
* Dabar badas apėmė pa- 
čiaus derlingiausias. Rusijos 
dalis: Ukrainą, Pavolgę ir 
. šiaurinį Kaukazą. Žemė 
ten yra labai, gera — juod
žemis su moliu. Kai gerai 
išdirbta ir. palyta, tų kraš
tų žemė duoda tiek der
liaus, kad gali išmaityti vi
są Rusiją. Bet jei užeina 

. sausra, tai viskas išdega. 
Ne tik javai ir žolė' išdžiū
sta, bet gyvuliams ir žmo- 
iieins pritrūksta vandens ir 
visus gyvūnus kankina ne
įmanomas troškulys. Pasi- 

. baisėtinai graudu skaityti 
tokio badmečio aprašymus. 
Būriai žmonių ir bandos gy
vulių klajoja «po laukus, iš- palieka žmonėms ne sekios, 

r bade j ę, ištroškę, saulės elo-' .. K.

. ŠV. TĖVO ATSTOVO KALBA 
LIETUVIAMS:

gintimi, kol nežmoniškos 
kankjmes neužsibaigia mir
timi. Statistikai apskai
čiuoja^ kadi šio bado inėtu 
yra žuvę apie* du milijonai 
žmonių.

Badas Rusijoje ne nau
jiena? jų nemaža yra bu
vę prie carų -t- visuomet 
derlingose vietose, daugiau
siai Volgos pakraščiuose. 
Tuomet carų valdžią smar
kiai kritikuodavo, ypač re- 
voliucijonieriai. . Kaip ga
lima įsivaizduoti badą der
lingiausiuose Rusijos kraš* 
tuose l Ką daro valdžia ? 
Kodėl heųžveda kanalų ir 
kitų, irrigacijos priemo
nių, kad žmonės sausmečiu 
galėtų atsigerti, gyvulius 
pagirdyti ir sausą žemę pa
laistyti ?

Tiesa, carų apsileidimai 
buvo nedovanotinas. Bet 
paėmė valdžią bolševikai, ir 
dalykai tik tiek pakitėjo, 
kad komisarams bevaldant, 
badai pasidarė daug baises
ni ir dažnesni. Mat, “že
miškojo , rojauskūrėjai 
tiek, “gailestingi,” kad lie

.Vyskupijos žmones atsilie
pė į savo Vyskupo pakviė- 
:imą bei paraginimą.'

Tai liudiju tos begalinės 
minios vyrų, moterų, vaikų, 
suplaukusių iš visų Lietuvos 
pakraščių, broliškai susijun
gusių vienu jausmų, viena 
malda, vienu širdies plaki
mu į Jėzaus Širdį, paslėptą 
Eucharistijos Paslapty j e, 
tam, kad ateitų Jo karalys
te, kad Jo širdis, pilna ne- 
išsemiamos mielaširdystėšj 
nugalėtų sąvo begalinės 
meilės karščiu mūsų menku
mą, mūsų neapykantas, mū
sų nelaimes ir kad Šauktų i 
Save, Amžių Karalius, vi
sas tautas, visas rases, visus 
žmones. . . <

Mano broliai Kristuje lie
tuviai. Vakar vakarą daly
vaudamas Jūsjų naktinėje 
adoracijoje buvau perblokš
tas ^džiausto'Susijaudini
mo. drebulio, matydamas 
šviesos spindulius, kurie 
tryško iš aukšto kryžiaus* 
ant' šio. altoriaus pastatyto/ 
ir galvojau, kad niekas ne
galėjo geriau švęsti šio de
vyniolikos šimtmečių Kry
žiaus Aukos atminimo, kaip 
Jūs, lietuviai, kurie kry
žiais per tiek amžių -Sūniš
ku pamaldumu ir. graikščia 
daile puošiate visus savo 
gyvenamus butus ir. kaip 
kilometriniais stulpais pa
žymite savo derlingus lau
kus. . ;

Tada, kai. jūsų choro sto
vinčio po žvaigždėtu dangu
mi, giesmės kilo į Dievišką 
Ostiją, mąsčiau, kad nįękas 
geriau už Jus negalėjo, pa
reiškimui savo nenugalimo 
tikėjimo, ankštesniu būdų 
savo maldas prijungti prie 
tų, kurių šiais jubiliejiniais 
metais Šv. Tėvas reikalauja' 
iš viso pasaulio.

Kaip Bolševikai Rusi
joj Gaisrą Gesina?

Bolševikai netik nusavino dvarus, fabrikus, ir šiaip visas 
įmones, dabar jie atiminėja iŠ knimieeią ją žemes, ir visus va
ro į kolchozus (bendrus ūkius). Kas dar turi kokią. nuosa
vybę, tas yra visaip skriaudžiamas ir persekiojamas., Šiame 
rašinėly sovietą rašytojo atvaizduota, kaip yra įbauginti Ru
sijos gyventojai, kad bijo gesinti savo kaimyno trobesius vien 
dC’l to, kad jis bolševikų persekiojamas, kaipo turintis^nuo
savybę, reiškia — laikomas buržujum,

Žinote, gerbiamieji, nese
nai pas mus įvyko baisiai 
įdomiis nuotykis. . Įdomus

Nors laikraštukas “Švil- 
pukas’.’ ir aprašė tą įvykį 
savo skiltyse, bet mes dar 
nuo savęs norime, tarti pty 
rą žodžių? Dėl to, kad bai
siai jau negalimas dalykas.

Bet nenorėdamas perdaug 
sugėdinti šių įvykio daly
vius, mes neminėsime. Jų 
gyvenamosios vietos. Trum- 
pai— pasakysime., kad visa 
tat įvyko netoli nuo gele

žinkelio.
Stotis ininėti taip pat 

nėra būtino reikalo, nes pa
skui toje vietoje traukiniai 
gali per daug ilgai užsisto-

veti. Žinoma, visiems bus 
įdomu pamatyti,., kas per 
žmonės tenai gyvena, Ot, 
tuojau ir pamatysite.

Visa tat Įvyko šitokiu bū
du.

Netoli stoties buvo—riog
sojo piliečio Lionginaičio 

smulki 
vienu

Lietuviai! Jūs paskuti- 
4110ji didžiausia katalikų fa
langa Europos pakraštyje. 
Melskitės už save, už nelie- 
■čiamybę, šventumą ir svei
katą savo šeiniu, už palaimą 
Šventosios Bažnyčios ir kle
stėjimą savo mylimos Tėvy
nės; melskitės taip pat už 
mūsų brolius, persekioja
mus Meksikoje ir Rusijoje, 
o Aukščiausiojo laiminimas, 
taip tėviška meile prašomas 
meilaus J o Vietininko ant 
šięs žemės, tenusileidžia ant 

; Jūsų, Jūsjų šeimų,i Jūsų Tė
vynės ir tepasilieka su Ju
mis visados — Vardan Tė
vo ir Sįinaus ir Šventosios 
Dvasios. Amen.

krautuvė. Tokia 
parduotuvėle. Na, 
žodžiu, buržuazinio 
bininko nuosavybė! 
Ida, nuosavybės ] 
buvo sųraizgęs tenai savo 
voratiuklLii*?yilibjo i jį ne- 
sąmoningus pirkėjus. Iš
naudojo. Kraują čiulpė.

.Ir štai, vieną šeštadienį, 
apie septintą valandą vaka
ro, toji krautuvėlė ėmė ir 
užsidegė.

Žmonės kalbėjo, kad jo 
prekės užsidegusios nuo ne
atsargiai numesto nesurū
kyto papiroso. Matote, 
koks neatsargumas! Mėtė, 
mėtė,, tamsūs padarai, ot, ir 
prisimetė ligi nelaimės.

Nors, tiesa, gal jis čia ir 
nekaltas. Gal buvo gaisrui 
kita priežastis. Gal kas 
nors padegė? Bet ką čia 
daug kalbėti apie nuosavy- 
bininką.

Ot, kilo gaisrūs. Pakilo 
; sambrūzdis. Šauksmas ir 
■ klyksmas. O dūmai — tik 
virsta kamuoliais, tik virs-

. Reiš- 
mėgejas

jau buvo sugriauta. Elek
trinio pavojaus trimito taip 
pat nebuvo. Laime dar, 
kad .atsirado vienas pilietis 
-- mėgėjas, /kuris nuosavom 
kojom nubėgo pašaukti 
gaisrininkus,

Nubėgo ir šaukia : .
. —Ei, jūs, bięsai, namas 

dega! Važiuokite greičiau!
f tą jo šauksmą ant laip

telių išėjo vjTiausiaš’ gais
rininkųviršininkas, Išėjo 
griauždamas obuolį. -. Mat, 
ką tik - buvo, papietavęs, dėl 
to norėjo užsigardžiuoti sal- 
džiarūkščiu obuolaičiu.

—Ko, —t sako, — šūkau
ji, kaip baidykle?

—Kaipgi nešūkausiu, kad 
gaisras.

—Matome, — sako,—kad 
dega. Juk ne akli esamo.

Žinonui, niatyt.i gal ima 
buvo aišk iaųsia. Li cpsmi 
jau buvo pakilusi gana auk
štai. Ir žiežirbos lakstė į 
visas puses. Dūmai virto 
kamuoliais. Ir krautuvi
ninko riksmas girdėjosi ga
na aiškiai, nes nuosavybės 
savininkas bliovė, kaip kar
ti vedamas. • .

Na, gaisrininkų viršinin
kas ir sako piliečiui:

—Visgi, pilieti, keista, 
kad tu taip smarkiai šū-

Varpais, aiškus dalykas, 
neskambino, nes bažnyčia

—Kodėl keista?
—O todėl, kad visi žino 

kas dega, o tamstą nežinai. 
Ar žinai, sakau, kas dega, 
ką ? . . Pirklys, krautuvinin
kas, nuosavybių i n k a s ? 
Taip., Na, ir tegul sau de
ga. Bus. Švaiesu is oras. Ir 
tu savo šauksmais neardyk 
komunistinės linijos. Ne- 
drumsk diktatūros nusista
tymo. Nes kitaip, žinai, 
gali būti riestai. Irgi at-

sirado Jniržųjų užtaryto
jai!... •

Žinoma, pilietis susigėdi
no ir greitai pranyko iš a- 
kių; .

O gyventojki tarpe didelio 
susijaudinimo taip pat ne
buvo. Piliečiai į šį dalyką . 
žiūrėjo gana sąmoningai. 
Tuo; labiau, kad krautuve 
stovėjo truputį : nuošaliau,' 
oras?buvo' ramus, • ir vejas 
visai nepūtė.

’-^Ko’čia, —sako, — sku
boti. Jeigu gaisrininkai ne- 

: važiuoja, reiškia ir, mums.
nereikia kišti nosies į bur- 
žuaziškus dalykus. O tai’ 
dar gali įtarti priešvalsty
binių veikimu. Tegul degiu

Bet visgi žmonių susirin
ko nemažas būrys. Įdomu 
buvo pažiūrėti, kaip tirpsta 
nuosavybininko turtas. .

. Pats krautuvininkas ra- 
miai. -sėdėjo ant-alymonų— 
krūvelės, f rupulį atokiau 
nuo gaisri) vietos, ir turto 
iš ugnies gelbėti perdaug 
hesiycržė. .

—Jei nenori, — sako, — 
tegul negesiha. Aš vienas 
vistiek nieko negaliu pada
ryti. O antrą vertus, ma 
no turtas apdraustas vals
tybinėj įstaigoj; kai sudegs, 
tai neman vienam, bet ir 
valstybei bus nuostolis. Te
gul nogesina...

Žinoma, . gaisras greitai 
pasibaigė, o. piliečiai išsi
vaikščiojo į savo,lūšnas. O 
krautuvininkas p. Liongi- 
naitis, nuėjo nakvoti pas 
gimines. Vertė J. K.

SKLEISKITE fiVIESĄ.
Perskaitę “Darbininką.” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin^. 
disite kitus su “Darbininku” ir 
L. D. S. ir atremsite mūsų idė
jos priešų propagandą.

Fr. Raimundas M, kaulys, O. P.

ORLEANO MERGELE“
i . “•

Liepos mėnesio pirmomis 
dienomis Panevėžyje, Lie
tuvoje, įvyko: Panevėžio 
vyskupijos pirmašai eucha
ristinis kongresas, kuris Su
braukė apie 70,000 tikinčių
jų. . Kongresas praėjo ne
paprastu pasisekimų. ’

Į kongresą, buvo atsilan
kęs Šv. Tėvo Atstovas, pa
sakė kongreso dalyviams 
gražią kalbą, kurią dėl jos 
įdomumo čia talpiname:

Iš širdies gilumos ir di
džiausia pagarba dėkoju 
Jūsų Ekscelencijai, kad tei- 
kėtės pakviesti Šv. Sosto at- 

' stovą į šią didžiausią pamal
dumo ir tikėjimo manifesta
ciją Jūsų žmonių,; Jūsų Pa- 
nevežio vyskupijos tikinčių
jų. Kilnia mintimi tėvišku 
ir ganytojiško rūpesčio Jūs, mis-yra; čia su mumis, kai 

• Vyskupe, panorėjote sutel
kti savo Vyskupiją į Mal
dos Žygį, . kuris kyla šiais 
jubiliejiniais žmonijos at
pirkimo metais visame ka
talikiškame pasaulyje. .

• O tai įvykdėte dvejomis 
' įškįlmingoųiis apeigomis i 

didingos Katedros konse
kravimų . ir Eucharistinių 
Kongresu. i

Pirmoji Jus sujungia su 
'uoliausiais ir garsingiaų- 
siais katalikių Episkopato 
nariais, kurie amžių eigoje 
buvo drąsūs ir nenuilstą 
bažnyčių ir katedrų steigė
jai.

Antroji—Jus įveda į mo
derniųjų laikų uoliausių a- 
paštalų tarpą, kurie gerai 
įžiūri, kad mūsų vargingas 
pasaulis, visokeriopų krizių 
prislėgtas, tūkstančių prie
šų apgultas, kitur neras iš
ganymo ir taikos, kaip tik 
tikybiniame atgimime, mal
doje,'tikrame, kilniame ir 
viešame visų tautų išpažini
me ir garbinime Eitcharisti- 

: nio Jėzaus. •
. Jo Šventenybe Popiežius 

' Pijus XI, kurs savo minti-

tai rodo Jo Apaštališkas 
Laiminimas, prisiųstas vi
siems Kongreso dalyviams, 
bus giliai . sujaudintas, tik
rai žinau, kąi patirs (o tai 
lųis ; mano džiaugsminga ir 
garbinga pareigą pranešti), 
su kokiu’uolumu, su kokiu 
tilcydnniu karščiu, su kokio
mis Idlniomis. .pasiatdiojimo 
ir .tikėjimo maldomis Jūsų

Pastaba: 'Penktame šimtmečiui atminti nuo mirties tos 
garsiosios karžygės ir didelės šventosios, Joanos Ar kie
tus, parašiau šį rašinėlį. Uanau, kad skaitytojui 
sibps, skaitant. > *

PAŠAUKIMAS
I 1428 metų žiema. Mažame sniegu apipūs- 

tytame bažnytkaimyje saulutė skleidžia savo 
balzganą šviėsą —- popietis. Gražiame name
lyje, šalia Šv. Memidžio bažnyčios, septynioli
kos metų mergaitė žiūri pro langą į gatvę ir 
svajoja, Tai Joana Arkietė. Neužilgo ji tu
rės išvažiuoti iš savo kaimelio ir eiti pas dė
dę. Dųrandą Laxard į Petit-Burey, arti prie 
Vaulcouleurs, iš kur lengvai galės priststatyti 
pas karaliaus, kapitoną. Niekas nieko nežino 
apie jos sumanymus...

Bet tai ne jos sumanymai. Tai ne jos va
lia* dėl kurios ji mano pradėti veikti. Tai 
Dievo valia. Apie tai jai buvo aiškiai apreikš
ta. '

. Pasirėmusi ant palangės mergaitė, kurios 
grąžų veidą puošia dvi šviesios aukso kasos, po
ra "gražių juodų akių, galvoja apie dangiškus 
paraginimus. Tiek daug kartų ji buvo ragi
nama ir dabar, galutinai, ją verčia dideliems 
darbams. .. \

Tenai, sodelyje, kai dar buvo maža, tik 13- 
kos metų, pirmą kartą ji išgirdo dangišką bal
są ir jai pasirodė Šv. Mykolas Arkangelas, 
Vėliau, . kai su broliais ar sesutėmis ginė gal
vijus į ganyklą prie Mozos upės slėnių ąTha į 

, kalnelį, kur. buvo Isle pilis,- ir ten džiaugėsi 
Šv.. Kotrynos ir Šv. Margarytos apsireiški
mais. -Paskui, vis dažniau ir dažniau, kam
bary .verpdama .ar ausdama, bažnyčioje mels
damasi, prie šaltinio semdama tyrą vandenį, 
tie balsai'jai papasakojo apie dideles Prancū
zijos karalystes nelaimes ir vargą ir. ragino

skubintis į pagalbą. Bet ir dabar, ir. dabar 
tie balsai jai liepia eiti į Vąulcouleurs pas ka
raliaus kapitoną,, kad jis ją nuvestų į Orleaną 
išgelbėti miestą nuo anglų apgulimo. Niekas 
nieko nežino: ne tėvas, ne motina. Jeigu ži
notų, uždraustų jai ten važiuoti,. o tuo tarpu 
ji privalo važiuoti. .

Ilgai žiūri į sniegu apdengtą baltą kaline* 
lį, upės slėnyje, apsuptą kalnų, kurie dengia, 
perlų spalvos horizontą. Sveikina mylimą 
bažnyčią, kur tiek buvo meldusi, praleidusi 
tiek laimingii savo sielai valandų. Sveikina 
mažus namelius, kur, susėdę aplink židinį, pa
sakoja žmonės apie karą tarp prancūzų ir bur- 
gundiečių ir nė nemano, kad iš jų. bažnytkai
mio ruošiasi išvykti . pergalės pasiuntinys. 
Sveikina kalnus, klonius, pakalnės ir pievas, 
kur praleido savo nekaltą kūdikystę laukų 
darbuose.

Paskui susideda rankas, uždengia ilgomis 
blakstienomis savo gražias. akis, pamaldžiai 
nulenkia galvą ir meldžiasi. Jaunos mergai
tes malda kyla, kaip smilkalas, prie Aukščiau
siojo Sosto ir .prašo palaiminimo dėl savo gim
dytojų, draugių ir pažįstamų. Prašo savo šir
džiai energijos, o karaliui garbės.

‘ PAS KARALIŲ

Paskutinės 1429 m. vasario mėnesio die
nos.' Po saulėleidžio, iš Coudray pilies išeina 
grafo Vcndome lydima Joana Afkictė. Ji nu
sikirpo savo ilgas aukso kasąs ir dėvi šarvais. 
Jau' penkiolika dieiių, kai ji dėvi šarvus ir su 
jais, ant jai padovanoto dėdės arklio, jojo šim
tą penkiasdešimts kilometrų tarp girių ir upių, 
tokiame šaltame ore, anglų ir burgundų užim
tais keliais. Dabar ji eina pas karalių,/ Prieš, 
tris 'dienas,, kai ką tik buvo atjojusi, nėiiotejo 
jos prie karaliaus prileisti. Karaliaus VII pa
arėjai ir prelatai ją išegzanūnavo,. ištardė, ta-

rosi tarp savęs; bet jos žodžių sujaudinti ir bi
jodami dėl labai pavojingos. Orleano padėties,• 
kuris kas valandą galėjot patekti anglams, pa
galios nutarė pristatyti ją’karaliui.. Dabar ji 
eina pas Karolį VII, Karaliaus dvaras jos 
laukia.

Vendome grafas įveda ją į karaliaus pilį. 
Šalia jo eina drąsi, suspausta šarvais mergaite., . 
Išilgai didžiųjų laiĮitų stovi išsirikiavę kara
liaus ginklanešiai. Praeina pro aukštųjų ka
rininkų prisigrūdusius prieškambarius. Įeina 
į didžiąją salę. Tik peržengus slenkstį, trupu
čiuką stabteli: penkiosdešiint l<andeliabrų iš
taigingai .puošia didžiulę salę, kur trys šimtai 
žmonių, tarp kavalierių ir damų, vaikščioja . 
būreliais šnekučiuodami. Visas tas ūžesys ky
la ligi ąžuolinių lubų ir atsimušdamas aidi, 
kaip bičių avilys. ’ Bet kaip tik jie Į>aste.bi 
tarpdury stovinčią šaunią mergaitę, pergalės 
pasiuntinę iš Domremy, visi sustoja ir tyli. 
Šarvais apsivilkusi piemenaite truputį krūpte
li: visai nepratusi tokioms scenoms. Bet greit 
sugrįžta jos pirmykštė drąsa ir ji einą tiesiai 
prie karaliaus. Karolius VII susimaišęs tarp 
aplinkinių dvariškių ir vilki labai paprastai. 
Žinodamas, kad Joana jo nepažįsta, norėjo ją 
supainioti savo. klausimais nuo pat pradžios, 
nuo. pirmo pasimatymo?. Bet dangiškų balsvi 
vedama mergaitė nesuklysta ir priklaupusi prie 
jo kojų, sako :

—Teduoda Jums Dievas laimingą gyvcĮii- 
mą, galingas karaliau. Karolis, norėdamas ją 
išmėginti,, priešinasi ‘ ’

—Aš nesu karalius, štai karaliusir . 
parodė į vieną iš savo artimųjų.

—Mano Dievo vavdaii,. Jūs esate karalius, : 
o ne kuris kitas — atsako’ Joana.

—-Gerai —- atsako, šypsodiųnas karalius — 
n jūs kas esate? .
' 1 —Aš jranh. Pulcaitė ir esu Dievo siųstą
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'dantims ir smegenims valy
ti.

jau, bakterija yra randamą 
visur ir visuomet. Ypatin
gai staphyloccaceus .. įąli- 
gimti arba rastis visur ir 
visuomet ant Žmogaus kūno. 
Bet bakterija nepadaro ža
los arba nepagimdo Šunvo- 
čią, kuomet kūnas yra svei
kas, nenuvaigęs, nepradrėk- 
stas ir veikia normališkai. 
Kūno pasipriešinimas bak
terijai priklauso nuo dvieju 
dalyku: gaivumo arba nor- 
niališko kūno, veikimo ir 
Švarumo, kuris sumažins 
bakteriją skaitinį.. Tai dar | 
ne viskas, kad kūnas yra 
užlaikomas švariai.: Reikia 
kūną užlaikyti Švariai, kad 
jis visuomet galėtą pasiprie
šinti baldcrijonis. Sekau- 
Čią7”taisykliu ^prisitaikant, 
kūną galima palaikyti dide
liame pasipriešinime bakte
rijoms: . \ .

1. Kai. geri suformuoti 
kaulai' ir dantys, reikia var
toti, rūpą. šviežią, švarą ir 
sveiką maistą ir gerai jį su
kramtyti.

2. Reikia vartoti taisykli- 
šką “brušiuką,” šepetuką

BAKTERIJŲ VEIKME

Rašo Dr. G. I.Bložis, .

Be staphyloccaceus ir; 
striptoceaęeus yra ir dau
giau bakteriją 'burnoje', ku
rios atakuoja .anamilį ir su
daro puvėsius, bet šios nėra 
tekios stiprios ir nepridaro 
tiek daug, žalos dantims.
Bakteriją skaičius 'burnoje.

Miligramas (tai yra tūks
tantine gramo dalis) yra 
mažiausia dalis, kurią gali
ma ant svarstyklių sverti. 
Aiškesniam supratimui pa
imsime gabalėlį popieros, 
kuri turės vieną aštiintą da
lį keturkampio colio. Jis 
sveria vieną, miligramą. Da
bar ^parinkime asmenį, ku
ris užlaiko labai švariai sa
vo dantis i r . burną, paimki
me mes nuo jo dantą, ypa
tingai' apie smegenis, tik ką 
susi formavusią. nesvarumą 
vieną miligramą ir tam mi
ligrame mes ; rasime nema
žiau kaip šešis milijonus 
bakteriją. Na, o kuomet 
mes paimsime tokio asmens, 
kuris nevalo dantų per sa
vaitę, mėnesį, arba metus, 
tuomet rasime bakteriją pa
sidauginusiu net iki šešią 
šinitii milijoną arba ir dau
giau. Tuomet visai, jau ne
bereikia mums stebėtis, kad 
dantys skauda, kraujas bė
ga .iš sniegeną ir gariname 
karštį . smegenyse^ O kas 
kaltas dėlto? NiekSk'kitas, 
kaip tik žmogaus apsileidi
mas..

Kūno pasipriešinimas 
bakterijai >

• Kaip jau aukščiau minė 

;. 3 Nekąsti siūlo, nekram
tyti riešutį, nes spaudžia
ma spėka pasilieka tarp 
dvieju dantą — apatiniu ir 
viršutinio —- ir tas nepa
prastas spaudimas nejaučia
mai pertraukia plonus rau
menis, kurie ’ surakina dan
tis taip kaulą;, nepalikt 
maisto tarp dantų. Geriau 
pavartot šepetuką, bet at
sargiai, kad neužgauti snie
geną.

| 4. Geras poilsis ir prie 
atviro. Tango . miegot, kad 
gaut užtektinai tyro oro,

Švarumas yrą geriausias 
vaistas dantims. Pirmiau 
jau buvau rašęs kaip valyti 
dantis. Bet manau, kad ne
bus jierdaug atkartoti kele
tą žodžiu apie tai. Šepetu
ku brūžavimas visai mažą 
naudą tesuteikia mums. Pa
vartotas metodiškai šepetu
kas suteikia daugiau nau
dos, negu kokie vaistai. 
Taipgi neprivalo pamiršti, 
kuomet reikia dantis valyti: 
po kiekvieno valgio, atsike-
lūs ir einant gulti.

KIBIRKŠTYS
BADAS AR KAS?

Turi' būti nėra aklesnią 
bolševizmo garbintoją kaip 
lietuviai bolševikai. Jei 
jiems kas sako, kad balta, 
tai jie vistiek sakys raudo
na. Jei užsieniu spauda 
rašo, kad Rusijoje badas, 
tai mūslą bolševikai . visa 
gerkle šaukia: * ‘ meluoja. ’ ’

gelbėti jus, maloningas karaliau, ir Jū
sų karalystę. Dangaus Karalius per mane įsa
ko Jus konsekruoti ir karūnuoti Reimso kated
roje ir Jūs tapsite Dangaus Karaliaus karžy
gys, kaip turi būti visi Prancūzijos karaliai. -

kariavo Jargean’ą, po kruvinos kovos ties Pa- 
tay, išvarė anglus, priėmė Auxerrė’o miesto pa
sidavimą, kaipo pergalėtoja įjojo į Troyes, ku
ri nuvedė triumfuojantį Karolį į Reimsą? Ne
užilgo ji čia atjos išpildyti savo pranašišką žo-
džią prieš šešis mėnesius niekas nenorėjo tikė-, 
ti. '' •

Bet štai, staiga, aikštes gale, prie svarbio
sios gatvės užsisukimo girdisi kitos minios plo
jimai. Artinasi eisena, štai trimitininkai ir 
šaukliai trimituodami pripildo orą maloniais 
garsais. Štai, išdidžiai sėdėdami ant balną, jo
ja pirmi kavalieriai, štai Pulcaitė. Ir ji ant 
arklio, apsišarvavusi, stiprioje rankoje laiky
dama pergalės vėliavą, prispaustą prie balno 
kilpos. Už jos didžiausia baronu, grafu, ku- 
nigaikščią ir princą eilė, štai pagalios šypso
damasis ir ramus joja Karolis VII. Minia 
džiaugsmingai šaukia, ploja ir kelia didžiausias 
ovacijas: “Lai gyvuoja Pulcaitė! Lai gyvuoja 
karalius!” Arkivyskupas sūtinka Monarchą 
ir. įveda jį į Šventovę, ligi pat sosto. Atlaikęs 
mišias, uždeda jam ant galvos, karališką karū
ną. Dvasiškią choras gieda padėkos himną, 
begalinė minia jam pritaria savo tūkstančiais 
balsu. '\-

Prieš karalią, tam tikroje’ jai paskirtoje 
vietoje, stovi Joana Arkietė. Šalia jos stovi 
jos gerasis tėvas ir dėdė Durandas, atvažiavę 
iš Domremy. Či.a pat stovi Brolis. Ričardas, 
Paryžiaus apaštalas, dominiltenas, kurs, abejo
damas jos žodžiais, buvo slapta pašlakstęs ją 
švęstu vandeniu Tryes bažnyčioje ir kuris, per
sitikrinęs dieviška, jos, misi ja, risur ją sekė.

Bet giesmėm nutyla. Aidai, atsimušdąmi 
į oVah^s bažnyčitis ląhas, pasiekia. tęlimiausįus 
jos užkatiųiius. Pasimeldęs už karalią ir savo 
pavaldinius arkivyskupas tyli, .Bet štai, tar
pe tos bendros paslaptingos tylos, prie karališ-.

Karolis nori, kad ji jum parodyti} kokį 
nors savo dangiškos pasiuntinybės ženklą. Ta
da jis su Joana pasitraukia nuo kitą į salės 
kampą. Pulcaitė atidengia jam tokią paslap
tį, kurią tik Dietas ir jo siela galėjo žinoti.

—Aš Jums sakau savo Viešpaties vardu: 
Jūs esate tikras Prancūzijos karaliaus sūnus, 
įpėdinis*

Karolis ligi šiol nelaikė savęs tikru Karo** 
liaus A I sūnumi dėl savo motinos, Izabelės Ba- 
varietes blogo elgesio ir gyvenimo. Bet niekas 
niekada nesužinojo .apie jo abejojimus, tiktai 
Dievas ir Pulcaitės kuriai Jis tai apreiškė. Da‘- 

• bar jam nukrito nuo širdies toji sunkuma, ku
ri ji amžinai slėgė.. Jo akys nušvinta, veidas 
pralinksmėja. Šypsosi ir tiesia Joanai savo 
ranką. Su ja praeidamas tarp damą ir kava- 
licrią, grįžta prie sosto.

Nuo šio laiko Joana bus karaliaus perga
lės Šaųklė.

. KARŪNAVIifAS
1429 m. liepos 17 d., Rėiinso katedra žiba 

nuo saulės ir papuošalu. Trigubos bažnyčios 
durys papuoštos stoyylomis. Bokštuose gau
džia šimtas varpą. Karolis VII šiandien ka
rūnuojamas Prancūzijos karaliumi. Išsirikia- 

. vę prie vidurini ą durą stovi prelatai;ir dvasiš
kiai.. AHcivyskupaSj. apsirengęs brangiausiais 
ląįžnytiuiaiš rūbais,Taukia monarcho. Didžiau- 

► šia ilžiūgaująnti minia supa aikštę, pasiruošusi 
pl-ėti, kai tik pamatys kavalią.ir Pulcaifę. Vi
si garbiną ir kalba apie Doinreiny karžygę, ku- 
ri/laikydatna rauk‘ n įjrpatingą vėliavą, už-

- i- v ~; ... . 1 -■ - - -

Bigotizmas

Yra faktas, kad Rusijoje 
stoka maisto; kad miltą, 
mėsos ir kitokią produktą 
nei iiž pinigus negalima 
gauti arba jei ir gauna, tai 
turi užmokėti didelius pini
gus, pavyzdžiui: rugią pū
das 130 rublią, 10 kiaušiną 
—t 10 rublią ir.t. t.

P-nai. bolševikai, jei Ru
sijoje yra. didelis .trukumas

Mūsą socialistą spauda y- 
pač “Naujienos” vėl gavo 
progą išplūsti, ir apšmeižti 
kimigus dek pamaldų už la
kūnus; “N.,” matyt tilcėjo
si tuo sužavėti 'mūsą lakū
ną gimines ir prieš kunigus 
sukelti neapykantą. Nepa
vyko.
'Štai, “Naujienos? No. 

177. buvo priverstos išspaus
dinti Girėno ■giminią tokį 
prašymą: - . .

“Teko pastebėti “Nau
jieną” No. 172 iš liepos 24 
d. j). F. Lavinsko korespon
denciją iš . Detroit, Mieli. 
Tarp kitko toje korespon
dencijoje mini ir mūsą my
limą brolelį Stanislovą Gi-' 
runą._ Sako,kad žmonės^
rieškių paši piki i ni mo d va - 
sįškiams, kurie iš i ragiu gos 
lakūnu nelaimes stengiasi 
sau biznį pasidaryti. Esą, 
kunigai skelbia, kad jie nu
pigintomis kainomis laiky
sią mišias’už lakūną sielas.

“Korespondentas su pa
šaipa pastebi, kad tai yra 
viliojimas pinigą neva tam 
tikslui, kad ‘lakūnams pa
dėjus į dangaus karalystę 
įsigauti? ' .

“Kai mes, lakūno Girėno 
seserys, perskaitėme tuos žo 
džius, tai tarsi kas mūsą 
širdį su peiliu perdūrė. Ge
riau, .kad P- F Lavinskas 
nuims būtą su akmeniu per 
galvą davęs, negu pajuokęs 
kimigus, mišias ir tuos as
menis, kurie atjaučia mus 

maisto, tai kaip gali nebū
ti skurdo, varno ir bado.

Vadinasi, jūs norite už
ginčyti tą ko negalima.

dabartinėje skausmo valan
doje.

“Mūšą brolis buvo kata
likas, krikštytas Upynos 
bažnyčioje, Už mane jis 
buvo 10 įlietą- jaunesnis. Aš 
žinau visą jo gyvenimą. Pas 
mane jis pabaigė užaugti ir 
pildė religines pareigas. Da
bar, jam mirus, radome ro
žančių bakselyje. Žinomo, 
kad nelaimes vietoje jo ki
šenėje biivo rastas šv. Kris
tupo mednlikėlis. . ;

“Visa tai rodo, kad jis 
buvo religingas žmogus ir 
tikėjo į nemirštančią sielą 
Ir į.tai, kad jam reiks sto
ti ant Dievo teismo (“N.” 
žodį Dievo ., išspausdino iš 
mažos raidės. Red,). Mums 
irgi yraūidžumsiafr^ummi- 
nirnas, jei kas meldžiasi už 
jo sielą. Juk mums jį gy
vą jokios kritikos nebesu- 
grąžins. O' užgauliojimas 
dvasiškiu ir mišią tik dar 
labiau padidins skausmą.

“Būkime žmonomis . ir 
mokėkime . pagerbti vieni 
antrą įsitikinimus. Todėl 
su ašaromis prašau,— ne- 
beužkabinėkile mūsą priete- 
li}u, mūsą geradariu. Jei
gu reikės kokią žinią, - 
prašau, mūsą paklausti apie 
mūsą mylimą brolelį, pa- 
guldžiusį savo galvelę dėl 
Tėvynės Lietuvos.

Velionio Girėno seserys:
■ Agnietė Gilienė- 

Girskaitė,
S o phia M ik ola i tie n č- 

Mortinkąitę, 
3131 So. Emerald Avė., 
Chicago,.Ill.

UETUVOB PŪKTEBV DRJOB 
QĮ,OB* MOTINOS iVfi.

*irmln!nk5 ~ Eva. MarkslenS,
625 E. 8tli Stų So. Boston, Mnsa. 

Vloplrmlnlnkft— Ono Šiaurietė, 
. 448 & 7th St, So, Boston, Maaa.

Tel. So, Boston’ 8422-R .
Prot. RaSt, r- BropS GlunlenC,.

29 Gould St., West Roibury, Sląss.
Te}. Parkyray 1864W

fln. RMĮt — Marjoną M«rkonlut#
33 Tfavarre St, Ilonllndale, Mass.

Tel. Pąrkway 0558-W '
HWl»lnW Oną Stantullum

lD5 W«et Oth St, So. Boston; Mana. 
TvarkdarG f— Ona Mizglrdlen^

1512 Columbia Rd., So, Boston, Mam. 
Kasoa Globoja — E. .TnnuSonlonfi

1426 Columbia Rd., 8o. Boston, Mato 
Draugija savo susirinkimus laiko ktą.

antrij utarnink$ Kiekvieno tnėneaio, 
7:80 vat vakare, pohažnytinoj sve- 
talnGj.

Vtaafa draugJKMi rolkal&in kreipkite 
TMM protokolu rakttninka..

Žurnalistikos kursai na
mie suruošė. žūrnalistą sa
vaitę, kurion sukvietė visus 
savu, klftusylojus. Paskai
tas jiems skaitė žymieji 
Kauno žurnalistai. Liepos 
6 dieną, Šaulią Sąjungos sa
lėj įvyko “Žurnalistą Ket
virtadienis? ’ Čia, prie ska
naus alučio, Kauno žurna
listai ir laįkraščią, redakto
riai pasidalijo įspūdžiais ir 
mintimis su provincijos 
žurnalistais. Provincijos 
žurnalistai pareiškė savo 
pageidavimą ir nurodė prie
žastis, kodėl kartais spauda 
kaime turi mažą pasiseki
mą. Šio to pasisėmę žurna
listai išsiskirstė.

Kiekviename vyno stikle 
yra velniukas.

ko sosto artinasi Pulcaitė. Išblyškusi, bet šyp
sosi. ^Tvirtu žingsniu lipa laiptais. Klaupiasi 
prie karaliaus kojų ir: — Maloningas karaliau 
— sako — dabar išsipildė man Dievo pavestą 
pasiuntinybė. Jis norėjo, kad aš išgelbėčiau
Orleaną, nuvesčiau Jus į Reimsą ir priimčiau 
Jūsą konsekraciją. —- Iš alsią jai tryško džiaug
smo ašaros ir suspaudė gerklę. Negali daugiau 
kalbėt i. Susi j audhiūsi. Karaliaus akys pihios 
ašaiti. Princai, kunigaikščiai ir kiti kavalie
riai verkia. .

—Dabar —- prideda. Pulcaitė — mano mi
sija liaigta. Pavelykit, galingas karaliau, man 
grįžti pas savo tėvą, į savo kaimelį, pas savo 
močiutę, prie mano paprasto gyvenimo.

Karalius tiesia ranką ant Pakaitės pečią, 
įsmeigia į ją savo malonias akis ir iškilmingai 
sako: —

—Jūs, Joana, atvedėte savo .viešpatį į 
Reinisą. Gerai, dabar eisite su juo į Paryžių;. 
Likite su inuniis. Dar labai daug turime , per
galėti. . • ■

J oana, sutikimo ženklan, nulenkia savo gal
vą. Bei ant to gražaus veido nusileidžia lim 
dėsio šydas. Rodosi, kad jos juodos ašarotos, 
akys permato kur tai toli, toli baisius paslap
tingus kentėjimus^ . S-

. KANKYNE ;
1431 in. gegužės 30 d. 9 vai. lyto. J Rimu

lio pilies kiemą įvažiavo kareivią apsuptas 
pasmerktąją vežimas. Apsivilkusi juodais mo
teriškais rūbais, artinasi prie jo Joana, lydima 
gerojo dominikono, Brolio Martyno d’Avemi, 
kuris jai šįryt sutelkė paskutinius Sakramen
tus. Su juo įv .su tribunolo kancleriu ji lipa į 
vežimą. Vežimas sujuda ir nuvažiuoja fur? 
gaus aikštes; link. • Ją* lydi aštuoni šimtai dur
tuvais, kardais ir lankais apsiginklavusią ang
lą; Niekas negali, kreiptis ir kalbėti su pa
smerktąją, išskyrus vieną kanclerį. . •. .

draugijų valdybų
ADRESAI

tv. JONO EV, BL. TAiALPlOa 
DR-JOS VALDYBA

, ■ i ■ ■, . ■ . . ■

Pirm. •— .J, Petrauskas,
24 Thomaa Park, So. Boiton, Maas.

Vicopirm.—V,; Medonlg,
1480 Columbia Rd„ S. Boston, Masa.

Prot Ražtlnlukas — J. Gllneckla
5 Thomas ParK So,. Boston. Mam, 

PiiL RaStl n Inkais ■— Pr.. Tulelkis, .
100 Boiven St;,- So, Boston,. Maas.

Odininkus — a, Nuu02Wuaa
. 885 E. Broadway, So. Boston, MaM 

Marfiallia — J. Zalkls
7 Wlnfield St, So. Boston,. MftM.

Draugija laiko Susirinkimus kas trO6f< 
nedckllenl kiekvieno mėnesio, 2 vaL 
po plotų, Parapijos salėj, 402 H. 7th 
St, So. IkHiton, Masa

Profesionalai, biznieriai, pramonių* 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke," tik*, 
ral verti skaitytoji! paramos. . .

Vfa.l vnrsInkltAfi “Darbininke/

LIETUVOJE

Vyriausybė uždaro visą 
eilę vidurinią'mokyklą; Vi
suomenė pageidauja, kad 
t-os mokyklos būtą paliktos, 
tik kad būtą pridėta joms 
kokia nors specialybė. Mat, 
dabartinės mokyklos priga- 
mma tik raštininkėlią, ku
rią mūsą šalelėj yra jau net 
per daug. ; Ar vyriausybė 
atsižvelgs į . šį visuomenės 

pageidavimą, parodys atei
tis. ■

‘ ‘ Maisto ’ ’ ‘ h-ve . pastatė 
Panevėžy j naują muilo fab
riką. Tai bus. vienintelis 
Lietuvoje muilo fabrikas, 
laikomas nežydą. • Mat, visi 
kiti muilo fabrikai Lietuvo- 
voje yrą žydą. Naujojo fa
briko pagamintuosius ’ mui
lus visuomenė sutiko gana 
palankiai, kadangi geros ko
kybes ir žymiai pigesni. 
Naujasis muilo fabrikas ne
įeina į muilo fabriką sindi
katą, todėl ir jo muilai bus 
visada pigesni, nei sindika- 
tan . susibūrusią fabriką. 
Kadangi krizio. metu sindi
katas, palaikydamas vieno
kias kainas, norėjo labai p^ 
sipelnyti, tai “Maisto” ben

drovei tik padėkoti reikia, 
kad ji pastate naują muilo 
fabriką. Kiek girdėti, nau
jasis fabrikas neis snidika-T 
t,an, nors sindikatininkai te 
labai norėtu pat rauki i savo 
“ Šai kon ” i r naująjį. kolegą. 
Tačiau, Įdek girdėti, šisai 
Tie nemano ją sindikatan> 
dėtis. Todėl sindikatinin
kai labai susirūpinę, kadan
gi naujasis fabrikas jiems 
varo smarkią konkurenciją* 
Kas iš to išeis, pamatysime. 
Ši kova eina vartotoją ir vi
suomenes naudai.

Lietuvoje dabar tevartoja 
tik lietuvišką j i cukrą, vadi
nas, savąjį, kuris yra net 
žymiai geresnis už užsieni
nį. Lietuvi škasis cukrus 
g.atnhiani,as' iŠ "r u n k e 1 i ą’ 
(tain tikrą buroką). Ta
čiau lietuviškojo ,4 cukraus' 
savo rinkai yra dar maža, 
todėl tenka gabentis iš už
sienio. Kk*

PRANEŠIMAS T
A. L; R. K. Federacijos 

Naujos Anglijos apskričio 
metinis suvažiavimas įvyks 
rugpiūčio. 13 d.} 1.933 m., 1’ 
vai. po pietą Šy. Jurgio pa
rapijos svetainėje, James 
Avė., Norwood, Mass. . .

Federacijos skyriai pra-< 
šoini išrinkti kuo' daugiau
sia atstojai ir parūpinti ge
rą sumanymiĮ organizacijos

Apskričio Valdyba, 
Kun. Pr. Juras,

Dvasios Vadas. 
V. J. Kudirka,

Pirmininkas. 
S. č'eikauskas,

Raštininkas.
J. Versiaclias, 

Iždininkas.

Vanduo yra stiprus gėri
mas. Samsonas vandenį gė
rė.

NOVENA
Prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio

Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą ■
■ ■ . PARAŠĖ .

Tėvas Hugolinus Storff, 0. F. M
Verte K.-

Šioji, knygelė tinka vartoti apniąstyinams bilę divnaiv
Kiekvienas apihąstymas yra sunninūū išskirstytas į 

tris punktus.. Pirmas punldas. nurodo kaip V. Jėzus iin* 
rė, antras, kaip šv. Pranciškus, trečias, kaip apmąstyto- 
jas privalo elgtis bei daryti, ' • ?



Antradienis, rugpifižio >33 
■» I • ■! ............... ■ — J, „ — M ■ I Įima UHĮI I 1 - Men—1* D ARBĮ KINKAS

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

innj^Įū i uįiJ ^t. i i t Uw mij luuu^uūhu^lul Ląn z&n 11H nTjpĮUunĮįlin.uį^nmgagĮffinįg

Lietuvių Diena Pasaulinėje Parodoje
Ilgai ruošėsi. čikagiečiai 

prie Mos svarbios ' istorinės 
iškilmės. Laukta visu su 
nekantrybe. štai liepas 16 
dieną, anksti sekmadienio 
lytą, pradėjo rinktis lie u

da. jos veidas nebuvo pa
liestas jokių papuošimo in
strumentų. Bet vainikavi
mo dienoje jos antaldai pa
sidarė siauri, nupešioti... 
Pamaniau sau ' vienas, jei

viai gražioj' Pctsaulmėš Pa
rodos aikštėje, iš trijų pu
sių apsuptoje majestotingo- 
m •* Hali o £ Science pavili- 

. J. no sienomis, o iš kc '.irtos 
pusės r— plačia ežero ūžta- 
ką. Baugumą Skubėjo, kad 
gautis sėdynes, bet, kaip ty
ria, ♦nieš -paskirtą laiką jau 
buvo ,s visos užim tos. I) i - 
džinle minia stačinjib 
le iš visų pusių estradą bei 
sėdinčiuosius.

Programa prasidėjo 2:30 
valandą, Skaitlingas cho
ras, vedamas kompozito
riaus A. riociaus užgiedojo 
Amerikon ir Lietuvos him
nus. ' pirmininko įžangi
nes ką. ‘ os, perstatyta visa 
eile daii minką — solistų, iš 
kuinų ypatingi d artistas 
Babravičius vi s ■ žavėjo. 
Orkestras, iš šimto žmonių, 
vedamas p. S t epoi i: > vi šiauš 
gražiai pagrojo liek škas 
melodijas. .< ‘boras, iŠ 600 
žmonių, padūmavo populia
rias lietuviškas dainas.

Visų akis atkreipė vaini
kavimas “grožio karalai
tės.” Kažkodėl p-lė Pau- 

Tekiūte nel>etaip a t r o d e, 
kaip ji buvo renkama kara

šiau die būtų renkama į ka
ralaites sostą, tai nebepa
tektų, nes lietuviško tipin- 
gumo mažai besimato.

Po to Šv. Kazimiero aka
demikas pašoko keletą su
dėtingų lietuviškų šokių. 
Antra šokikių grupė “Biru
tė” irgi pasirodė gana ge
rai. Šokiai gerai išmiklin- 
fi,trk turinys atliktų daly
kėlių atrodo-paimtas iš. ka
zokų gyvenimo, todėl publi
koje nesukėlė daug simpati
jos. ’

Be to dar buvo įdomių 
kalbų pasakyta, iŠ. kurių y- 
pač prof. Sohn’o kalba. vi
sus stebino. Jis tiesiog iš
kėlė į padanges lietuvių kal
bos vertingumą.

Programa nusitęsė iki 6 
vai. vakaro. Kadangi dau
gelis norėjo pamatyti ir pa
rodą, tai nelaukdami-- galo 
pradėjo skirstytis. Sporto 
programoj nepardaugiausia 
bepasiliko. .

Kai dėl tvarkos Lietuvių 
Dienoje, , tai reikia pasakyti, 
kad daug buvo trūkumų. 
Pirmiausia, nebuvo tvark
darių —ko s norėjo, tas at
sisėdo rezervuotose sėdynė-

laite prieš kėlias dievas, Te
dą, kaip sako daui as, ji 
buvo įvertinta dėl s. > ha- 

fc.tųralumo ir tipingumo. Ta

še. Vėliau, nors pirminin
kas labai norėjo pada
rytį tvarką ir iškrau
styti iš sėdynių .ne

privilegijuotus asmenis 
(neturinčius ženklelių spe
cialiai parūpintų tai die
nai) , bet, tai nieko negelbė
jo. Kitas didelis trukumas 
— nebūvimas Lietuvos vė
liavos. Čia tai neatleisth 
nas rengėj'ij apsileidimas. .

Apskritai šios istorinės iš
kilmės vis dėlto nusisekė. 
Visi skirstėsi pakelta nuo
taika. .

P. Labutis.

KORttOOD, MASS.
JAUNIMAS PAMYLĖJO 

SVEČIĄ -
Liepos 31 d. mūsų jauni

mas turėjo daug svečių, 
kaip tai: mok. 1L Galinį, 
L. D. S. sekretorių J. B. 
Laučką, “Darbininko” re
daktorių A. E. Kneižį, kun. 
J. Skalandį ii* kun. A. Lip
nicką/ Tanev^io Vyskupi
jos jaunimo direktorių, ne
seniai atvykusį iš Lietuvos. 

. Svečiai atvyko pažiūrėti 
kaip mūsų jaunimas —mer
gaitės loš kumščiasviedį 
(Volley Bali). Mat, tą va
karą žaidė mūsų mergaites 
su Montello, Šv.. Roko pa
rapijos rateliu

Žaidimas baigėsi 3—0 taš
kų Montelliečių naudai.

Kreditas laimėjusioms 
■mergaitėms, o ypač jų va
dui kun. J. Skalandžiui, 
kuris savo praktiškais pata
rimais pridavė drąsos lai
mėtojoms.

Montello Šv. Roko para
pijos ratelį sudarė šios mer
gaitės:

J. Selevičiūtė)
P. Rubilaitė
E. Mbtekaitytė.
J.. Jezukevičiūtė
B. Tamulevičiūtė
A. Lapinskaitė .

, A, Tubelytė
M. Balberyte.

. Vietinį Šv. Jurgio para
pijos ratelį sudarė Šios :

A. šastavieiūtė
D. Jasionytė
V. Dirsaitė:
O. Pazniokaitė*
A. Samsonaitė
A. Tarėilaitė
O. Gaidulytė
A, KalayiČiūtė
E. Fedaitė

.. G. Babelaitė.
Žaidimui pasibaigus vie

tines mergaites, p-lei A. Ja- 
sionytei ratelio vedėjai va
dovaujant, pavaišino lošė
jas ir svečius skaniais už
kandžiais ir saldžiais gėri- 
liiias. ...

Klebonas kun.. S. Kneįžis 
pasidžiaugęs gražiu lošimu 
pakvietė garbingą svečią 
kun. A. Lipnicką pakalbėti 
jaunimui apie Lietuvos jau
nimą.

Iškalbingo svečio kalba 
jaunimui buvo labai įdomi, 
peš jis tarp gražių ir pamo
kinančiu žodžių papasakojo 
ir pasakaičių*.

Mūsų jaunimas svečią 
kun. A. Lipni rim labai pa
mylėjo. Jo iškalbingumas, 
malonumas ir draugišku
mas visus patraukė prie jo.

Jam pabaigus kalbėti jau
nimas apstojo jį ir . užvertė 
Į m i ri ai s klausi maiš apie 
Lietuvą ir jos jaunimą. 
Kun. A. Lipnickas į visus 
klausimus labai gražiai at
sakinėjo.

Vėlus laikas vertė skirtis 
su garbinguoju svečiu. Jau- 
nimas, kun. Lipnickui va
dovaujant, sušuko keletą 
kartų Valio! už Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių jaunimą 
ir jo vadus. •

Kun. A. Lipnickas pasi
liko pas mūsų kleboną nak-

CHICAGOJLL/
LATVIŲ DIENA PA
SAULINĖJE PARODOJE

Liepos 29 d., Pasaulinėje 
Parodoje įvyko Latvių Die
na.

Programa buvo turinin
ga, daug dainų ir šokių.

Tiktai viena buvo yda, 
kad viskas , buvo'atlikta ne- 
sistematingai: tai dainos 
perstatytos, tai vėl , pakeis
toj šokiais, tai vėl šokiai 
pakeisti dainomis, Šokiai, 
nors Ipii kurie ir gana gra
žiai išėjo, bet išsyldo nesi
sekė : šokėjai: maišėsi ir be
tvarkiai- ant scenos sukinė
josi. Matyt, stoka buvo 
prisirengimo ir susimokini- 
mo, kaip kur ir kam reikės 
scenoje stovėti, ar veikti. 
Na, tie dalykai tai vis būtų 
atleistįni.  __ __ 1

Bet aš noriu čionai pa
brėžti vieną faktą, kad mū
sų giminaičiai latviai, bent 
man taip nurodo; ar gėdi
nas, ar didžiuojasi, kad jie 
latviai, tos pačios, kaip ir 
lietuviai rasės, arba, kad jie 
yra lietuviams giminingi. 
Pirmininkas perstatė dai
nuoti visiems žinomą daini-

voti, o p. p. Laučka ir Ga
linis pasidavė mūsų jauni
mo globai ir grįžo į namus 
vėliau.

Valio, šaukiu dar kartą 
gerb. svečiui dvasiškiui ir 
linkiu sveikatos ir pasek
mių darbuotėje.

Valio, Lietuvos Ateitinin- 7 * I ’ l* I
kai ir Pavasarininkai! Mes 
jums dėkojame, kad išrin
kote ir įgaliojote kun. A. 
Lipnicką jus atstovauti A- 
merikoje.

Valio!!!
M. L. L. Ū.

Vargšė Joana! Drąsiai, kaip visada, ko
vodama iiž savo karalių ties Compiegne, buvo 
suimta ir perduota. anglams. Ištisus metus ją 
vežiojo^ kalėjimo į kalėjimą, b jau šeštas mė
nuo kaip ji uždaryta Rouen'o pilyje. Ir nuo 
tada jai pradėjo ilgą, ir b:.:sįą teismo bylą, kal
tindami ją kaipo ėretikę, usvamanę. ir burti
ninkę. Nuolat ji Šaukėsi ir apeliavo Popiežiui 
ir Konsilijui, bet veltui. Anglijos karalius no
rėjo jos mirties, nes jos bijojo. Pagalios tei
lsėjai ją pasmerkė mirtį ant laužo. Dabar ji 
yra prie savo kančių v etos. Staiga, iš nuliū
dusios ir tylios minios išbėga žmogus ir, pul
damas prieš ją ant kelių, prašo dovanoti. . Tai 
Mikai. ;us t .v kštįninkąs, kuris apsimetęs jos 
šalininku,.. išga " iŠ jos kaikurias paslaptis ir 
ją pačią pardavė anglams. Jis traukiamas iš

■ i jėga ir metamas i minią. . Suplakami ark- 
1 i ir vežimas risčia p ažiųoja. į turgaus aikštę. 
Mat, bijoma naujų demonstracijų. : . . •

Didžioje aikštėje sukrautas didelis laužas, 
o aplink jį, ant paaukštinimų, trys ilgi suolai. 
Vien.iš jų sėdi teisėjai; antrame prelatai ir 
butgundų ir anglų kavalieriai; į trečią.kopia 
Joana su Broliu Martynu ir kancleriu. Už ka
reivių saugojamos užtvaros, tyliai stovi begali
nę minia. Mikoloj us Midy’s sako pasmerkta
jai prakalbą, tekstu imdamas šventraščio žo
džius: “Kada-serga vienas sąnarys, visi kiti 
kenčia si nio.” Artinasi lemiamoji valanda ir

■ į’ kaltinamųjų suolą. įlipą Brolis Izambertas, 
kad karių šu Broliu Martynu paguostų Joaną. 
Pakyla eteisingas teisėjas, Petras Gaųchon, 
kuris t į. k prikankino Joaną ir ragina ją pa
galvoti apie savo sielos išganymą ir gailėtis ūž 
savo piktadan 1 ’S. Tada Joana puola ant 
kelių. ; Meldžia, devo pasigailėjimo ir šven
tųjų užtaryūm. Tšgąnyfojaus yardu prašo 
prancūzų ir anglų d. moti už Visus jiems pa- 
clarytus nemaįęmimus. . Iš savo, pusės, dova

noja už visas jai padarytas skriaudas ir netei
sybes ir didžių balsu šaukia: “Už tai ką aš: 
padariau, gero ar blogo nekaltinkite karaliaus.: 
Aš jam paaukojau visas sayo pergales, be
palieka man persekiojimai ir kančios!”

Pulėaitė verkia. Kai kas verkia'ir kituose 
suoluose. Daugelis verkia ir iš minios. Pas
kutinį kartą Joana apeliuoja į Popiežių ir į 
Bažnyčios Konsilijų. . •

Jau perskaityta ištarmė. Tada jį paprašo 
kryžiaus. Jis ieškomas. Vienas paprastas ka
reivis padaro jį iš dviejų lazdų ir jai paduo
da. .Pulcaitė prispaudžia kryžių prie savo ken
čiančios krūtines ir laisto jį ašarėmis. Bet ta
me paprastame kryželyje nėra Kristaus atvaiz
do. Tada ji atsigrįžta į Brolį Martyną ir iš
reiškia jam savo troškimą žiūrėti į Nukryžiuo
tąjį ligi paskutinės savo gyvenimo valandėlės. 
Brolis Martynas skubiai bėga į artimą bažny
čią ir grįžta Su ilguoju procesijų kryžiumi. 
Jis ir auka artinasi prie laužo. Bet tik jai nu
lipus nuo kaltinamųjų suolo, puola prie jos 
kareivių būrys ir -stumdydami ją, uždeda jai 
ant galvos gėdos kepurę, kur yra parašyta: 
14Eretike,, atskalūne, apostate, bedievė.” Žiau
riai traukia ją ant laužo ir pririša prie, stulpo. 
Prie stulpo prikaltas parašas: . “Joana, kuri 
save vadina Pulcaitė, melage, apgavikė, liau
dies suvedžiotoja, raganė, burtininkė, bedievė, 
Dievo keikūne, Kristaus tikėjimo iškraipyt o ja, 

‘didele*- pagonė, žiauri, ištvirkėlė, iššaukianti 
piktąsias -dvasias, atskalūne ir eretike.”

Brolis Martynas atsistoja šalia jos ir pa
duoda jai. pabučiuoti Nųld’yžiuofąjį’. Jis nori 
ligi galt) globoti tą jam pavestą šventąją sielą 
ir nemato, kad budeliai pakuria laužą, negirdi 
elegančių malkų traškėjimo, nemato kylančių 
liepsnų. Bet tai visą mato Joana, “Lipk že
myn sako., Ėik su Kryžiumi ir atsistok prieš 
mąne, kad aš ligi paslmtiniosios valandėlės ma

tyčiau savo. Išganytoją.”
Baltasis brolis nulipa. Dūmai tirštėja, 

liepsnos didėja. Raudoni ugnies liežuviai už
dengia ją nuo persekiotojų akių. ■ Degančios 
malkos baisiai traška ir pripildo visą aikštę 
sproginėjančių ūžesių. Iš liepsnų pakyla bai
sus, širdį perveriąs riksmas: “Aš esu nekalta! 
Ak, Rouen! Aš labai bijau, kad netektų gai
lėtis už mano mirtį!”

Visa minia kukčioja ir verkia. Liepsnos 
pakyla dar aukščiau. Pasigirsta paskutinis il
gas, kančių ir baimės šauksmas: “Jėzau, Jė
zau, Jėzau!”

Aikštėje visi verkia ir vaitoja. Daugelis 
klūpo. Kiti išsigandę bėga.

Liepsnos pradeda mažėti, gesta. Nebėra 
dūmų. Krapštomi pelenai... . Joanos širdis 
dar gyva, plakanti, ugnies nepaliesta.

-r-'Įmeskite. ją į Seną—šaukia vienas ang
lų kapitonas.

Ir Pulcaitės širdis rausvai nudažo didelės 
upės bangas.

ŠVENTOJI
1920 m. gegužės 16 dieną. Po penkiii šim

tų metų Joanos apeliacija Popiežiui buvo pri-. 
imta. Pirmiausiai Pijus X, paskui Benedik
tas XV ją išteisino, paskelbė nekalta, visų do-. 
rybįų pilna, herojiška. Popiežius pasakė, kad 
jos girdėti Šy. Mykolo^ ’Š'v. Kotrynos ir Šv 
Margaritos dangiški balsai Buvo autentiški 
tikri; kad jos pasiuntinybė buvo tikrai nuo Die
vo • kad ji buvo Šventoji.
■ . Ir štai.tūkstančiai Prancūzijos maldininkų 
renkasi į bažnyčią pagarbinti Pulcaitę jau ant 
a ltorių. • .■ ’ .

Į(Šv. Petro baziliką įėjo Pulcaitė, karžyge 
piemenaitė, pergales šąuklė* Ji šarvuose, o.ant 
•galvos geležinis, elnias. Čia jai bus. uždėtas 
dangiškos garbes nevystantis vainikas, kurs ją 
amžinai konsahruoja Dievo Šventąją.

ninką. baritonąUKastą Sa
bonį, bet nepaminėjo, kad 
tai yra’ lietuvis dainininkas. 
Toliau, tūlas profesorius, 
kurio vardą, ir pavardę ne-t 
nugirdau, skaitė paskaitą 
apie latvių taip vadinamą 
Šv. Jono naktį. Ten, jis 
minėjo aįiie tair kiek latviai 
dietų garbino, ir apie lat
vių kalbos giminingumą 
sanskritų kalbai, bet nepa
minėjo, kad latvių kalbą y- 
ra daugiau gimininga lietu
vių kalbai,, negu sanskritų. 
Nes, kiek man yra žinoma, 
lietuvių kalba yra giminin
giausia sanskritų kalbai, 
bet latvių /neturi to pana
šumo.

Toliau tas profesorius iš 
New Yorkb (priskaitė, kad 
latvių Šiandien yra su vir
šum 2,500,000 Latvijoje. 
Kad joje yra daug , rusų, 
lenkų, yokiečių> bet faipgL 
pamiršo pažymėti, ka’d Lat
vijoje yra šimtas,, kitas tūk
stančių ir lietuvių. Vienu 
žodžiu, lietuvijų vardas bu
vo tiksliai' neigiamas ir ne
noras prisiminti apie latvių 
giminingumą lietuviams.

Lietuvoje, rodos, yra 
“Lietuvių ir Latvių Susi
artinimo Draugi j a. ” Dėl 
to, ar nereikėtų daugiau tos 
susiariinimo dvasios ir čio
nai, Amerikoj, tarp latvių 
ir lietuvių! Ar tik nebe- 
reikalo mūsų , giminaičiai 
latviai bijosi prisipažinti, 
kad jie yra giminaičiai lie
tuvių tautai... Juk,lietuvių 
tauta ir senovėje, ir dabar, 
dauginusia nukentėjo nuo 
vokiečių. ‘ Jei ne/lietuviai, 
tą užpuolimo sunkumą būtų 
turėję pakelti latviai.

Toliau, imkime abiejų 
tautų ekonominę būklę. Jei 
jos būtų sąjungoje,, tai jau 
vien eksporto ir atstovavi
mo klausimas daug ^pigiau 
atseitų, negu dabar. O da
bar ir viena ir . kita valsty
bė turi, laikyti. atskirus sa
vo atstovus, konsulus, ir t. 
t.A o tada užtektų vieno, vie
toj dviejų. .

Militarė abiejų valstybių
jėgą irgi būtų daug žymes
nė, negu dabar; būtų daug 
saugesnė .laisvė,. negu da
bar, kad yra. Suprantama, 
jei iš syk būtų Latvija ir 
Lietuva susijungusios krū
von, tai, nėra abejonės, kad 
ir Lenkija nebūtų drįsus 
užpulti Lietuvą ir pasigrob
ti Vilniaus kraštą.

Nėra kalbos, kad ekono

miškai ir militariniai tos 
dvi giminingos tautos daug 
tvirčiau galėtų laikytis*

Baigiant t programą, vedė
jas pakvietė chorą padaL 
nuoti ir. saliutuoti Ameri
kos ir Latvijos vėliavoms. 
Bet choras sugiedojo tiktai . 
^Amėriką*” Latvijos him- ■ 
no negiedojo, Iš šalies žiū- , 
rint atrodė, lig latviai savo 
tautos negerbia, nes tokioje 
iškilmėje nenori savo tautos 
pagerbti. *

LAWRENGE, MASS.
Liepos. 30 d. įvyko Nau* 

jos Anglijos L. Vyčių ap
skričio išvažiavimo rengi
mo komisijos susirinkimas 
South Bostone. Nutarta, iš
važiavimą rengti rugpiūčio 
27 d., Palangoje (Lawren- 
ce-Methuen, Mass.).
^ Komisija smarkiai“ dirba, 
kad išvažiavimas pavyktią, 
kad milžiniška minia, su
plaukusi visų kraštų, būtų 
patenkinta/

Jaunimas daug gali, jau
nimo parengimai visuomet 
būna įdomūs ir gražūs. Tad 
plačioji mūsų visuomene į. 
šį jaunimo—vyčių išvažia
vimą turėtų '■ žiūrėti kaip į 
j aunosios kartos Šventę i r 
joje gausiai dalyvauti.

Jaunimas — Vyčiai nuo
širdžiai visus kviečia rug- 
piūeio 27 dieną atvykti į 
Palangą ir kartu ąu jauni
mu linksmai praleisti dieną.

Renginio Komisijų.

CIEVEIM, 0.
Cleveland lietuviai bolše

vikai organizuoja bendrą 
frontą kovai su nedarbu. 
Gražus tikslas, tik mūsų 
bolševikai juos išnaudoja 
bolševizmo propagandai. , ''

Su bolševikais į bendrą 
frontą susipratęs darbinin
kas neis, nes jis nenori su
teršti savo gerą vardą.

Susipratę darbiu inkai 
daug pasekmingiau . kovoja- 
su nedarbu ir kitais blogu-
mais be bolševikų bendro 
fronto.

Bolševikams b e h d r a s 
frontas yra reikalingas So
vietų Rusijos naudai.

Bolševikų šaukiamos de
monstracijos yra tik tam 
daromos, kad nukreiptų 
darbininkų akis nuo krūvi-. 
nųjų bolševikų darbų Rusi
joje.

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS,” vienintelis Amerikos Iietuvių katalikų 
dienraštis, išeinąs 2334 S.. Oakley Ąve?, Chicago, 
III. Metams $6.00.

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

“GARSAS,” savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo
■. organas, išeinąs 73 Ę. South St, Wilkes-Barro} Pa. 

Metams c2.00.
“STUDENTil ŽODIS,” Ą. L.,K. Studentų organizaci

jos žurnalas, 366 W. Btoadway, So. Boston, Masš. 
Metams $2.00. Į užsienį =— $3.00. Atskiro nnme- 
rio kaina 20c..

“LAIVAS,” savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 Š. .. 
Oakley Ave„ Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sąjungos me- • 
nesinis žurnalas, 2322 W. 24th St., Chicago, III*' * j 
Metams 2.00. . ■ ■ ‘ \ f

“VYTIS/1 Lietuvos Vyčių žurr išeina 'dukart į me- I
L nesį, 4736 S* Węod SU < M Metams $2.00. 1
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Lietuviams Legionieriams
’■ :• . * .If——    y-‘— . •

K, R./Jurgeloskųbą., pasakyta, liepos 21 d. Legiono 1-mo Posto 
. '/ susirinkimę. • .

Draūgai Legionieriai ii* 
Svečiai: ■

Šį pakurą .Uttctš/ pui .susi
rinkome vienos minties ve
dami, didelio , skausmo ir 
liūdesio surakinti, prislėgto
mis širdimis,. — mes Čia su
sirinkome paminėti ir pa
gerbti • žuviisiuU; Lietuvių 

. Tautos karžygius, a.. a. ka
pitoną Stepą Darių ir lakū^ 
ną Stasį Girėną, kurie tra
giškai žuvo Aių^metų liepos 
mėm 17-tos dienos rytą sve^ 
timoje vokiečių žemėje.

Dar visai neseniai mes, 
žuvusiųjų, didvyrių ginklo 
draugai, dirbome, triūsėme 
dietos komitete Dariaus-Gi
rėno skriduliui Kaiman pa
remti ; visai neseniai mes 
drauge su lakūnais džiaugė
mės vylėmės, svajojome a- 
pie busimąjį skridimą; vi
sai dar neseniai lakūnai įra
šė mūsų Posto vardą ant 
savo lėktuvo ir priėmė mū
sų iškilmingą nutarimą, kur 

. Tino mes išrinkome .juodu 
savo Garbės Nariais.

Skridimas jau įvyko, ir 
užsibaigė. . . SątįĮpi besike
liant borizoiite, š. ‘i^5|epos 
mėli. 15 dienos rytą, sun
kiai prikrautas lėktuvas Li- 
tuanica nuriedėjo 
B enuet t. ae rodroiiio 
link jūros, mūsų
stebuklingai ii; nepaprastai 
gabiai pakėlė savo lėktuvą, 
į padanges ir pranyko mig
loje žiemių rytų kryptimi. 
Draugas Valentinas Ka
minskas, mūsų Posto tvąrk>. 
darys* buvo su jais Jigi ga
lo, iš mūsų tarpo jis pas
kutinis su lalruiiais atsisvei
kino.

Floyd 
lauku 

lakūnai

abejonių, baimes, susikau
pimo ir maldų dienos. La
kūnai laimingai nugalėjo 
klastingąjį Atl^ntiko vande
nyną, praskrido pro Airiją 
ir Angliją, radio pranešė 
juos mačius jau Rytų Prū
sų krašte; po to žinios nu
truko, ir liepos 17-toš die^ 
nos rytą pasklido baisi ži
nia : mūsų lakūnai' tragiškai 
žuvo visai arti Lietuvos, vos 
už 400, mylių įiuo Kauno, 
kurį jie būtų . jau pasiekę 
per tris valandas.. Lėktu
vas sudužo, sunkiai sužalo
ti lakūnų lavonai rasti griu7 
vėsiuose. Dievas vienas 

gal žino kaįp it iltio ko jie 
■ žuvo. Mes tįkląi spėlioja

mo. Pranešimai.' prieštara
vo, - Vienos žinios, pačios 
pirmosįoš, skelbė, kad regi
mai: lėktuvas kvito iš dide
lio .aukščio, iš 1000 ar 2000

Telefonas; Pltua 1^0.

JONAS GREBUAUCUŠ
Graborius ir Balsamuotoju 

428 8. PACA STRMBT, 
BALTIMOR®, MD.

metrų; kitos žinios skelbė, 
kad inedžių viržunės sulau
žytos, lėktuvas sudužo ybs 
už kelių dešimtų žingsnių 
nuo pievos, kuri būtų jų 
gyvastį išgelbėjusi, kad ga
zolino katilai rasti tušti; 
dar vėliau buvo žinių, kad 
rasta tarp 12 ir 15 galionų 
gazolino; buvo žinia, kad 
vokiečių darbininkai ir hit
lerininkų traperiai girdėję 
naktį lėktUyąr, matę šviesą 
iš - jo galingo .prožektori-aūs, 
kad jie manę, kad tai buvęs 

: ‘ ‘ priešo’ ’ lėktuvas.: Sic ne- 
ąt sargūs išsireiškimai mis
teriškose žuvimo aplinkybė
se daugeliui sukelia įtarimo 
kuždėjimu, nepaisant to, 
kad vokiečiai trUperiai pa
state garbės sargybą, inūsų 
didvyrių lavonus pridengę 
hac.kenkreuz’o vėliava, kad 
vokiečiai vėliavas nuleido 
iki pusiau stiebo, jų valdžia 

•■reiškė simpatijų, bendra
darbiavo su. Lietuvos val
džia. Visvien tai šen tai 
ten Amerikoje, ypač tarp 
lakūnų iš Pasaulinio Karo 
Jaikų, nugirsti nuomonę/ 
Jkaxį “šomebody playcd £ 
klirty tričk,” kad lakūnai 
/galėjo būti, pašauti paslap
tingais il mirties spindu
liais,” vokiečių neva išras
tais. Apie tai atskirai..

Pažvelkime į mūsų žuvu- 
jsių didvyrių gyveninių. Ste

pas Darius, Jono Romual- 
•dp ir Augustinos Vaišvilai
tės sūnus, gimė 1897 -metais 
sausio mėn. 9 dieną, Rubiš- 

/kių kaime, Kvėdarnos vals
čiuje, Tauragės. apskrity.

• Tėvas mirė 1905 metais. Su 
motina, patėviu ir seserimis 
1907 metais Stepas atvyko. 
į Ameriką, — kurį laiką 
gyveno Kevrark, N. J., vė
liau Elizabethporth,' N. J., 
kur pradėjo pradinę moky
klą lankyti. 1909 metais 
persikėlė į West Pullraan, 
Ilk Vėliau mokinosi- Har- 
rison Technical H i g h 
School, ir vienus metus lan
kė inžinierij os skyriai Lane 
Jimior College, Amerikai 
įstojus į Pasaulinį Karą, 
Stepas savanoriu stoja ka
riuomenėn ir jau 1917 m. 
rugsėjo .' mėnesy su 149-tu 
lengvosios artilerijos pulku 
buvo Prancūzijoje. Tas 
pulkas buvo garsios ‘ ‘ Vai
vorykštės (RmnboAv) Divi- 
zij os ’ ’ dalis. Stepas daly-

• vavo visose sunkiose tos di- 
i vizijos kautynėse, .1918 me

tais buvo dujomis apnuody
tas, šrapnelės sužeistas, pul
ko įsakymuose pagirtus ur< 
4‘jam .įprastą narsumą us
ny.” Po paliaubų, Stepas 
maršuvo: triumfališkai į Vo
kieti jos pasienį su okupaci
ne arini ją,. 1949 m., gegu
žės mėn, 10 diepą pasįlitto-

savo iš kariuomenės, grįžęs 
Amerikon.

3. .1

. 1919 metais šio mūsų Le
giono. pirmtąkūnaį organi- 
žavo lįetūvių kariškas da
lis, tikslu organizuotai vyk
ti Lietuvon kovoti už Lietu
vos .nepriklausomybę, Ste
pas nuo pat pardžių įstoja 
į “Lietuvos Liuosybės Sar
gų”' eiles. Ne taip kaip 
daugelis kitų “sargų,” Da
rius 1920 metais sii nedide
liu būrių savanorių nuvyko 
Lietuvon 1921 metais blu- 
gė Karo Mokyklos IV Lai
dą. Paskirtas karo aviaci
jom Dar kariūnu būda- 
inas, Stepas dalyvauja T 
Lietuvos Lengvosios Atleti
kos Pirmenybėse, laimėda
mas Įveliąs vietas; žaidžia 
futbolą, tanųia energingu 
Lietuvos Fizinio Laviiiimo- 
či Sąjungos darbuotoju. A- 
viactjojė' tarnaudamas, Ste
pas organizuoja Aviacijos 
futbolo komandą, suorgani
zavo beisbolo komandas avi
acijoje ir L. F. L. S., da
lyvauja eilėje tarptautinių 
futbolo žaidimų,' dalyvauja 
ledo hockey žaidimų orga
nizavimo, mokino krepšia- 
■svydžio žaidimo, paraše 
beisbolo žaidimo taisykles, 

žodžiu, buvo Lietuvos 
/Sporto Tėvas. AŠ’ji/paži- 

i no jau nuo 1921. m. sporto 
! pirmenybių. Stepas grei- 
;tai ‘pasiekė, piloto laipsnio. 
Neužilgo pakeltas į vyrės

imoje leitenanto laipsnį.
■ 1.923 m. sausio mėnuo. 
Baltijos jūra audringa, 
bangos: taško savo puta Lie
tuvos pajūrį. Sniego pū
gos. Klaipėdos Krašto ir 
Lietuvos jaunuomėiič rim
tais' veidais, tvirtu, pasiry- 
•žimu vykdo Mažosios Lietu
vos sukilimo, pajūrio vadar 
viiiio darbą. Mūsų II Gru- 

: pei užėjus į Šilutę, sutinku 
į Stepą III . Grupės štabe. — 
-jis. Grupės adjutantas, vie
nas patikimiausių sukilimo 
organizatorių ir vadų. Jis 
su mumis dalyvavo ir Klai
pėdos kautynėse, kai mūsų 
savanoriai atvadavo kraštą 
po 700 metų sunkios kry- 
žuočių verguvės. Sykiu su 
kitais amerikiečiais savano
riais Stepas buvo nufilmuo
tas “Chiėagos Tribūne” ko
respondento Donald Day. 
Po sukilimo, jis vėl po Lie
tuvos padanges skraido, 
gelbsti tobulinti Lietuvos 
sportą, energingai veikia 
jaunuomėnės tarpe.

1927 metais, jau atsargos 
kapitonas, Stepas grįžo A- 
merikon. Laksto su pir
muoju oro “radio orkestru” 
po Arnėrilcą, ‘ mokytojauja 
South Bend, Įnd. aviacijos 
mokykloje, suįdomina A- 
inerikos lietuvius avine i j os 
dalykais, sutinka Stasį Gi
rėną, ir bendrai ■; planuoja 
skridimą Lietuvon. Toli
mesnė jo gyvenimo eiga vi- 
visiems jau žinoma.
• Stasys Girėnas f gimė Vy-

togalos kaime, Skaudvilės 
valsčiuj e, Taimagės apslo.*. 
(ne KaltinėiiJiĮ valse., Ra
seinių apskių neš ir Kalti
nėnai yra Tauragės aį)skr.) 
ar tai 1894 spalių mėli. 13 
-d, (kaip jo pašė įrašyta) ar 
1896 metais,' kaip jis savo 
autobiogra f i j ošę pasisakė. 
1910 metais jis atvyko A- 
niėrikon. Dirbo “Naujie
nų” spaustuvėje, mokėsi ze- 
eerio darbo. Karui užėjus 
Stasys savanoriai stojo A- 
nierikoš' kariuomei iri 1 ( bene 
1917 m. spalių, mėn. 17 d.), 
tarnavo . 136-j e Or< > Eskad
rilėje^ baigė mekaniko kur- 
,są. 1919 m. birž<*1 i o mūne- 
šį pasiliuosayo iš karo tar
nybos, grįžo Chic.ngon. Ta
po 1 i etų vių taksikel ni ben
drovės iždinhiku. -Netru
kus ėmė studijuoti, Įgijo pi
loto laipsnį; Jis įsigijo 
nuosavą- lėktuvą ir nuo 
1924 metų skraidė nuolat. 
Savo triviečiu’ lėktuvu, jis 
vežiojo keleivius — apie’ 
5000 žmonių. ’Bė to/jis ir 
kitus mokė skraidyti. 1931 
mėtų “American Eegion” 
aviacijos posto aviacijos 
.šventėje, Stasys laimėjo pri
zą, sustabdytu i t motoru iš 
1000 pečių aukščio iiusilei- 
•dęs į nurodytą vietą. . Su
taręs su Dariutn; vykdyti 
skridimą Kaiman^-ji8' nuo-- 
;hit tik apie' tai ir svajojo, 
nuolat tam , tikslui taupė, 
dirbo.

Ošiančioje Voldečių Pa- 
imario girioje abudu mūsų 
‘didvyriai užbaigė savo gy
venimo kovas misteriškojo 
tragedijoje. Dabar j a ii 
juodu ilsisi KamiOj kapinių 
koplytėlėje, iki Lietuva pa
statys .jieins amžiną rusi.

Peržvelgęs trumpai mū
sų lakūnų gyvenimą, šiuo 
turiu garbės pasiūlyti drau
gams legionieriams pakeisti 
šio Posto vardą iš Gen. Ta
do Kasciuškos,.. .pirmojo- lie
tuvio kario Amerikoje, į 
Dariaus Girėno Postą Nr. 
L' ■■•."'■

Po šios kalbos .Postas 
vienbalsiai pasivadino Da
riaus-Girėno Postas Nr. 1.

Tame pat suvirinkime, 
konstatavus, kad lakūnai 
savo mirtimi Įrašė į žemė
lapį tikrąjį lietuvišką Kau
no vardą, Pustas įgaliavo 
savo štabą parašyti raštą 
V alstybės Departamentui 
AVashingtone, - reikalaujant, 
kad Amerikos Konsulatas 
Kaune neatidėliojant imtų 
rašyti .4‘Kaunas,” o ne 
“Kavno,” kaip kad iki šiol 
daroma. , .

Drauge štabas įgaliotas 
paprašyti’ valstybės gubelė 
natorių Hcrbert H. Leh- 
maną, kad į“Kosciusko Se- 
sųiucenteuiiial Čommisįon,” 
jo paskirtą š. m. liepos 6 d., 
paskirtų kelis lietuvius ir 
kad neleistai lenkdms nepa
matuotai išnaudoti- lietuvio 

;gen. Kosčluškos vąrdo. Tuo. 
pat reikalu ..parašyta \Vy-

Marianapolio Problemos
KOLEGIJOS KNY-

... GYNĄS-
” • JI

Kiekviena mpkslo įstaiga, 
kad suteiktų studentams ga
limybės įeiti į plačiąsias pa
žinimo erdves, yra privers
ta kurti didėlius knygynus. 
Mokslus jaunimas, kuris 
mokyklos suole įgyjamas 
žinias praplatina tinkamų 
knygų skaitymu, išauga į 
šviesuomenės vyrus ir tam
pa tautos švyturiais.

/Aktualių mokslinių kny
gų skaitymas gelbsti rišti 
parrrhis gyvenimo klausinius1 
ir tinkamai nustatyti pasau- 
liožiūrojė. Knygose Sukrau
tos žmogaus proto išdavos 
ir mokslą pažanga tiktai ir 
galima, kad mūsų laikų 
mokslingieji. naudojantis 
protėvių,.. galvočių-išminčių 
atsiektais pažinimo rezulta
tais, sugeba pažinime pa
žengti pirmyn.

Lietuvių Kolegija, Mari- 
‘anapolis, negali atsilikti 
nuo kitų mokslo įstaigų 
lųiygyuo kūrime. Jai vado
vaujantieji, norėdami palai
kyti gyvybę jaunuose* moks
lingumo dieguose* ir išugdy
ti būsimuosius tautos min
ties švyturius mato, jog 
be knygyno tai vargiai įma
noma. ’

Marianapolio Kolegija y- 
ra jaunutėlė, todėl ir. jos. 
knygynas jaunas, nedidelis. 
Jame šiuo laiku įvairiose 
kalbose, yra keli tūkstančiai 
knygų, kuomet tos rūšies 
mokslo ’ įstaigai reikalųiga 
turėti kelios dešimtys tūks
tančių. Šiais metais Kole
gija ryžtasi išauginti savo 
knygyną ligi riekalingo 
skaičiaus. Naujam knygy
nui yra pavedama du dide
liu kambariu ir dabar dir
bama ąžuolo, didžiausios 
knygynui lentynos. Tačiau 
būtinajam knygų skaičiui 
Įsigyti, reikia, kad lietuvių 
šviesuomenė., kuri Įkūrė 
Lietimų Kolegiją, dabar 
sukrustu joje įkurti tinka
mą knygyną. Todėl šiuoini 
ir kviečiame visuomenę, nėr 
atidėliojant ateiti to knygy-

Visų, kurie tik gali kokiu 
nors būdu prisidėti prie 
Kolegijos knygyno išaugini- 
mo, prašome tuo jaus turi- 
nms vertingas atliekamas 
knygas atsiųsti. Kiekviena 
gera, tinkama, >ar tai būtų 
pasalios, ar istorijos, geo
grafijos, prigimties mokslo, 
filosofijos, teologijos aske: 
tikos, kalbat y ros, apologeti
kos, et c., bus maloniai pri
imta. Senos knygos ir laik
raščių komplektai yra.KoĮę-

gtjai ir vertingi.. ę '■
Knygynui tinka visų kal

bų knygos, ries knygos verto 
priklauso ne tiek nuo kal
bos,’kiek nuo turinio, Ko
legijos knygynas yra skiria
mas profesoriams ir studen
tams, t odei kalbos • įvairu* 
litas yra čionai didėlis ne tik 
knygose, bet ir skaityto juo 
se.. ■ • - ./:,•/.'.

Kolegijos Knygininl^s.
Visas Kolegijai skiriamas 

knygas . malonėkite siųsti 
adresuMarianapolis Collė- 
ge, Thompson, Conn.

Atsišaukimas į Visuomenę
Turime garbės pranešti, kad kandidatai į Mariana- 

polis Kolegiją, Thompson, Conn.,. bus prūinann/iki rug-~ 
sėjo mėn. pradžios. Mokslo metas prasidės rugsėjo (Sep- . 
teinber) 8 d. Reikalingas Grainmar School (pradžios 
mol^kl'os) ųžbaigiiio liūdijinias, Krikšto metrikas ir 
Klebono liūdijimas. Mokslas su išlaikymu (be kelionės 
ir drabužių) $30(1 mokslo metams.

Gerbiamoji visuomene, kuri dalyvavo Lietuvių Die
noje, Thompsone turėjo progos pamatytų kaip didėle ir 
graži Kolegijos nuosavybe ir kaip tvarkingai ir draus
mingai auklėjami jos mokiniai; Prie to, mums li-etu-^ 
viamš labai svarbu, kad Tėvą Marijonų Kolegija yra. ve
dama lietuviškoje dvasi-oje. Auklėkime savo inteligentiją 
lietuviškai, nes. t ik tuo būdu, išsigelbėsime nuo i.štautcji- 
mo. • >■ .

Prašymus siusti šiuo adresu: Rev. J. J. Jakaitis, 
.Marianapolis College, 'rimnipsoli, (’onn.

Kun. Al. Bublys, M. I. C.
Laikinasis Provincijohts..

E T U V O N
PER HAMBURGĄ

Mųh nesupiuni IslLvai suteikia projtiJ pa
togiai keliauti l»y kuriuo metų sezonu. 
Į Abi pusi, Nevz Yorkas-jjjrro 59 
Kaunas, trečia Klase * • V’ . 
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gele

žinkeliais susisiekimas iš Hamburgo. 
. Informacijų kreipkitės i vietinius 

agentus arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
— 80 Boylston St„ Boston, Mass. — ■»

LDS. Kuopų Susirinkimai
LOWELL,MASS.

LDS. 97 kp. susirinkimas Įvyks 
ketvirtadieni, rugpiūeio 10 dieną 
vakare. Ateikite visi. Gera. proga 
darbininkams prisirašyti prie vie
nintelės darbininkų organizacijos

Valdybi

siųst i j am t inkamų knygų 
arba pašalpos joms įgyti.

riausiam Postinasteriui Ja
luos A. Farlcy, kad naujuo
se .5 centų pašto ženkleliuo
se- gen. Kosciuška butu žy
mimas lietuviu, o ne lenku.,

■ Lcgianinkas.'

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams -!' Dar- 
bininko.” Adinimtracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną, gautą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį,

. Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar kelidliką doleriu 
Apsukresnieji’ darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap
mokamą da/bą.

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

rinkimas Įvyks p c n k t a d i e n Į, 
rugp. 11, 8 v. v., Šv. Jurgio 
dr-jos svet., 180 Nmv York Avė., 
Newark, N. J. Visi nariai pra
šomi atsilankyti. Valdyba.

ATHOL, MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinka

mas Įvyks rugp. 13 d„ tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi 
jos salėj. Kviečiami visi nariai at». 
šliaukyti’ ir užsimokėti mėnesinei 
mokestis. Taipgi atsiveskite savo 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios, organizacijas.

Kviečia Valdyba 
PROVIDENCE, R. I.

LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki
mas Įvyks sekmadienį, rugp. .13, 
tuoj po sumos, bažnytinėj avėtai 
nej. Svarbu, kad visi šiame susi 
rinkime dalyvauti.! ir užsimokėtą 
duokles. Parodykime’gražų pavyz
dį kitiems. i

DETROIT. MICH.
LDS, 72 kp. susirinkimasĮvyks* 

sekimui iv n j; rugp. 13 (L tuoj po 
panitklų, šv: Jurgio parapijos mo 
kykloje. Visi kuopos nariai yrą 
kviečiami atsilnhkyti. į Sf auairln 
kimą. . -

Valdyba

HARTFORD, CONH.
LDS. 6 kp.. susirinkimas įvyks 

rugp. 13, tuoj po sumos bažny? 
tinėj svetainėj; 41 Capitol Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopos.nau
dos.

Taipgi malonėkite užsimokėti ku
rių yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS. Ckp. rašV

CAMBRIDGE, MASS.

LDS. 8 kuopos mėnesinis susi
nu kimus Įvyks s e k m a d i e n į, . 
rugp.' 13 d., tuoj po sumos, Lie
tuvių bažnytinėj svet, Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Vai d,

N0RW00D, MASS.

- L; D. S. Š-rčios kuopos svarbus. . 
susirinkimas Įvyks rugp. 13 d., 
šv. Jurgio parap. svetainėje tuoj, 
po sumos. Visi nariai yra pra
šomi pribūti Į susirinkmą, nes 
daug yra svarbių reikalų.

Valdyba.

DAYTON, OH1O
LDS. 69 kp. susirinkimas įvykt 

seknuuliriiį, rugp. 13 <L bažny
tinėj mtaĮnpj tuoj po sumai.

Kuopos rašt. M. Gnddįii

VZESTVILLE, II»L.
LDS. 75 kp. mėnėsiniai susirin* 

kiniai įvyksta kiekvieną mėnesį; 
sokmadien.Vi po 15 d^ šv,.•Petre ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje. . .

' Valdybą
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IŠ GYVENIMO LAKTŲ

Visokį geri norai ir pa- 
stangos tiek žodžiais, tiek 
darbais keltisavo, tautos 
vardą yra brangūs ir gerb
tini. Kaikas per spaudą 
bando supažindinti platesnę 
visuomenę su; savo tautos . 
praeitimi. Jos pasižymėju
siais sūnumis. Kiti * taip 
pat bando tą brangų reiški
nį, gražiūs prisiminimus a- 
pie mūsų tautos praeitį,pa
skleisti plačioje, visuomenė- 
jef bet visai kitu kelinį ne
gu pirmieji, štai, Ameri
kos lietuviai • legionieriai, 
matydami^ kad beveik visi 
amerikiečiai Tadą Kosciuš
ką lailco lenku ir už. tą gar
bų Lietuvoj sūnų atiduoda 
garbę lenkams — lietuviai 

Jegionienar savo - postą^ap- 
krikšfijo ' T. Kosciuškos 
Vardu, kad tokiu bildu, a- 
merikieČiai, turėdami pro? 
gos dažnai su šiuo vardu 
susidurti kasdieniame gyve
nime, gąlėtiĮ išaiškinti, kad 
T. Kosčiuška buvo ne len
kas bet. tiesąmylįs lietuvis^ 
kad jis ne tik šioje šalyji? 
yra pašižjnnėjęs kaipo vie
nas geriausių karių nepri
klausomybės. kovose, bet jis 
yra daug nūkeiitejęs nuo. 
rusų caro, bekovodamas dėl 
Lietuvos laisvės, kurią jis 
mylėjo visa siela. Dėl sa> 

. vo. nenumalšinamos tėvynės 
meilės, jis nebijojo dėtis 
net ir su savo amžinais tau
tos priešais lenkais^ kad tik 
atkovojus Lietuvai laisvę. 
Tačiau jo troškimams kelią 
pastojo rusų kazokai. Ir 
ant jo: “...numylėtos tėvy
nes. benušviiitantį laisvė,” 
vėl užtemo..kelioms gentkar- 
tėms... Nežiūrint į tai,. T. 
Kosčiuško yra ir pasiliks 
brangus Lietuvai, kaipo 
vienas iš narsiausių jos sū
nų, po ilgų vergavimo lai
kų, pirmas bandęs" atsikra
tyti rusų jungo/ Taigi bu
vo visai vietoje Kosciuškos 
vardas ir Amerikos Lietu
vių Legiono Postui, tuo la
biau, kad. šis garbus didvy
ris ir šios šalies laukuose 
grūmėsi, dėl Jos nepriklau
somybės.

Bet, štai; dar tik šiandien 
Lietuvą ištiko nauja nelai
mė ji neteko geriausių 
savo sūnų Dariaus ir Girė
no asmenyse. Jie savo gy
vybes padėjo ant Jaunosios 
Lietuvos aukuro, kad tuomi 
atneštų jai naujus laimėji
mus, kad visą. tautą uždeg
tų pasiryžimais, pasitikėji
mu savaisiais. Nors jįų

milžiniškam žygiui pastojo 
■pikto likimo ranka, bet jie 
savo tikslą višvicri atsiekė. 
Už tai jų vardai turį rasti 
vietos kiekvieno lietuvio 
širdyje* Jiem pagerbti Lie- 
(n va tų didvyrių vardais 
apkrikštijo miestų gatves ir 
aikštes, o k i mos apkrikš
tysime? . Vanųi galėtume 
miestą gal ves jų - vardais 
pavadinti; bet jei to nogą- 
lime, tai ir nereikia: mės 

[ turime įvairių klubų ir or
ganizacijų, kiniuos galime 
Dariaus-Girėno vardais pa- 
vadinti.... Taip, jau yra to
kių, km-ie suskato savo tau
tiečius pagerbti. Amerikos 
Lietuvių Legiono Kosciuš
kos Postas No, 1, kūno le
gionieriais buvo ir a. a. mū
sų lakūnai, jau tinkamai į- 
vertino savo garbingai. žu
vusius draugus ir posto vąr- 
ką-pakęrtet Dariaus-Giiūno 
Postas No. L Tai gražus 
ir girtinas pavyzdys. Rei
kia pagirti iniciatorius. 
Toks įvertinimas savo, kri
tusių narių gal sukels norą 
ir uždegs pasiryžimą sekti 
jų pėdomis ir kitus mūsų 
tautinės šeimos narius. 
Nors gal tiesa, kad didvy
riai neieško garbes ; bet ne
pamirškime, ? kad jie nori, 
jog tauta tinkamai jų žy
gius įvertintų, nes kitaip ir 
patys žygiai neturėtų pras
mės. Tad gražu būtų, kad 
Amerikos lietuviai pastaty
tų vieną puikų paminklą— 
monumentą ir organizaci
joms duotų Dariaus-Girėno 
vardus. Tą. propagandą 
turėtų pasiimti žymesnės 
lietuvių organizacijos ir Le
giono postas, kurie turi 
darbščių ir .energingų na
rių, kaip tai: Očikas, Kąs- 
močins, Šimonis, o ypač 
posto sekretorius K. Jurgė- 
la, kuris daugiausia yra pri
sidėjęs. darbu rengiant Ge
dulingas Pamaldas už lakū
nus, kurias rengė .Brookly
no lietimai kunigai.

KAVL

k

:ą dieną sayo motiną pager
bia. šių metų Motinos Die
nai - artėjant, iiiž. . Petras 
Bamliaūskąs — Studentų 
Organizacijos iždininkas — 
savo sesutei į Plymouth^ 
Pa. pasiuntė keletą dolerių,, 
kad ši nupirkti], motinai gė
lių. Sužinojus apie tai jo 
motina,' paėmė iš duklefs 
mos pinigus , ir vieton iuh 
vystančių gėlių bukieto, net 
2 metain užsisakė niekuomet 
nevystantį ir nepamainomą 
! kvėpiančių gėlių šaltinį 
^Darbininką” ir “Žvaigž

dę.” Tai gražus ir pavyz
dingais motinos pasielgimas;

Advokatas Stasys Gaba- 
iaūskas su žmona ir uoš
viais grįžo* į Lietuvą, š.. m. 
migpiūčio 5 d., laivu “Uni
ted Statės.” Adv. Gąba* 
iauskas buvo atvykęs į A- 
meriką prieš porą mėnesių 
kartu su kun. A, Lipnicku; 
jie kuri laiką ? svečiavosi 
Brooklyne pas kųn. Remei
ką, Unguraičius ir apsipa- 
žinę su apylinke, išvyko į 
Cliicagos Pasaulinę Parodą. 
Chicagoje jų laukė ponia 
Gabaliauskienė, kurį šį pa
vasarį irgi buvo atvykus iš 
Lietuvos paviešėti pas savo 
evelius. Dabar jie visi 
kartu išvyksta į Lietuvą. 
P-ia Gabaliauskienė-Vriib- 
liauskaitė yra gimusi ir au
gusi Amerikoje, buvo smar
ki Vyčių darbuotoja Ame
rikoje, bet parvykus į Lie
tuvą taip ją pamylo, kad 
nutarė ten apsigyventi. Be 
to, prisiviliojo* (o gal,ją pa
viliojo?) sau advokatą ir 
džiaugiasi puikiu gyvenimu 
prabočių žemėje. Geriems 
visur gerai.
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1933 Metų Biudžetas
Birželio 14 d. Lietuvos Nepaprastų pajamų nu- 

vyriausybė galutinai prie- matomą 18,8 mik ir nepa- 
mė sąmatą Šiems metams, prastų išlaidų bemaž 39 mil, 
Paprastai biudžetas susta- ‘ litų. Iš pajamų didžiausią 
tomas ir priimamas metų -sumą:: sudaro netiesioginiai 
pradžioj, k Šiemet priimta * mokesčiai, būtent, jų šiemet 

beveik tik po pusės metų. 
Šitas pavėlavimas buvo pa
darytas tyčia tani; kad pa
matyti, kaip plauks šiemet 
valstybes pajamos. Norma
liu. tvarkingu laiku nesun
ku išankstd . numatyti, ko
kios bus pajamos* Bet da
bar, ūkio krizės metu, kada 
nėra jokio tikrumo bei pa
stovumo; numatyti iŠ anks
to labai suriku; Todėl vy
riausybė įr laukė penkis su 
viršum mėnesius, kol paaiš
kės pajamų plaukimas.

Per pirmuosius penkis 
mėnesius šiemet ‘valstybės

Telephone: STAGG 2—0706

DR. BUDAS L VEKCIUS
D'AN.'rtST'AS

Narni} Telefonas: Michlgan-2—4273

VALANDOS: į
Nuo 9—12 iš ryto, 2—8 vak. į

Šventfliieniait tusitanit |

499 GRAND STREET |
(kampai Union Avė.)' ■ . |

BROOKLYN, N.Y. |

GERŲ VAIKŲ—GERI 
TĖVAI

Tas posakis visur varto
jamas ir yra gana teisingas. 
Genai išauklėti vaikai ger
bia savo tėvus, jie kartu 
gerbia ir savo tautą, savo 
tėvu šalį. Toki vaikai yra 
geri valstybės piliečiai. To
dėl, pasaulis, matydamas 
geros motinos, geros šeimos, 
reikšmę, nors gana pavė
luotai,. vieną dieną metuose 
paskyrė motinoms, pavadin
damas “Motinų Diena.” 
Kas kaip išmano, tas taip

Brooklyno federacijos 
Apskričio išvažiavimas, Eo- 
rest parke, nepaprastai pa
vyko. Parengimas buvo iš
garsintas visose bažnyčiose, 
todėl ir žmonių buvo nepa
prastai daug. Išvažiavime 
daug pasidarbavo Dumblie- 
nė, Daubarienė, Vitkus, Tu- 
masonis . ir kiti. Matėsi 
daug ir žymesniu veikėjįij— 
inteligentų. Valio, kad jie 
nesislepia nuo visuomenės; 
Visuomenės vadai turi su 
visuomene ir dalyvauti.

Kiekinis.

Visiems, Visiems!
į LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne
pamirškite užeiti, pas mus ir pasikviesti į savo 
namus, lietuvių prietelių ir patarėją—laikraštį • 
“Darbininką. ” Jei Jumyše kils graži mintis 
ką nors gera įsigyti aį? savo prieteliams pado- . 
vanoti naują? maldaknygę^ rožančių ar gražią 

. sto.vylėlę, užeikite — Jūsų visuomet laukiame.
LIETUVIŲ UNIVERSAL1S BIURAS, Ine.

Buvusi 4 ‘ VYTAUTO SPAŪSTŲVfi”
423 Grand St. . Brooklyn, N. Y.

' STagg 2-2133

MIRĖ

Jonas Radzevanis, 50 m., 
amžiaus, Bergen, N. J., mi
rė liepos 28 d. Pašarvotas 
524 E 119th St, New York. 
Palaidotas liepos 30 d. iš 
Švč. Panelės Apreiškimo 
bažnyčios Kalvarijos ka
puose.

Laidotuvių apeigomis rū
pinosi graborius J. Garšva.

iždan įplaukė 90,4 milijonų. 
Pernai per tą! patį laiką —r 
96,5 milijonai. Taigi, pa
jamų, plaukimas šiemet su
mažėjo palyginti nedaug — 
6,7 milijonai. Jei taip eis 
. ir toliau, tai šiemet paja
mos turėtų sumažėti apie 
13 milijonų per visus metus.

Šių mėtų biudžeto sąma
ta numato^ 250,8 • milijonų 
pajamoms ,ir tiek pat išlai
doms. Pereitų metų biu
džetas siekė 276 milijonus. 
Taigi, šiemet jis sumažin
tas 25 milijonus lifij. Nors 
pagal tai, ,, kaip plaukė pa
jamos per pirmuosius pen
kis mėnesius, būtų galima 
manyti, kad pajamos suma
žės, palyginus su pereitais 
metais, tiį, apie 13—14 mi
lijonų, bet vyriausybe buvo 
atsargi ir sumažino išlaidas 
25 milijonus litų.

Valst. pajamos įr išlai
dos skirstomos į paprastas 
ir nepaprastas. Paprasto- 
;mis vadinama, tokias paja
mas ar išlaidas, kurios kar
tojasi . kasmet, kaip antai 
algų mokėjimas/, susisieki
mo išlaikymas ir kitos nuo
latines išlaidos. Nepapras
tomis vadinama tokios išlai
dos, kurios pasitaiko tik 
vieną kartą: kelių ir trobe
sių statybos, žemės ūkio me
lioracijos; įmonių arba 
draugijų kreditavimas ir t. 
t.

Paprasti! pajamų šiemet 
numatoma arti 232 milijo
nai litų, o paprastų išlaidų 
arti 212 milij. Vadinasi, 
jeigu, vyriausybė pasiten
kintų tik paprastomis išlai
domis, tai pasiliktų dar 20 
milijonų pajamų pertek
liaus. .

numatoma gauti. 62,7 mil. 
litų. Šituos mokesčius su
dari) muitai ir akeižės. Mui
tų šiemet tikimasi ‘gauti 
43,8 mil. Pernai jų gauta 

57,4 mil. ir užpernai 75,6 
mil. litų. Muitų pajamos 
sumažėjo trejų mefų bėgy 
dėl to, kad importas .labai 
nukrito, Akeizės •. sudaro 
mokesčiai nuo degtinės, a- 
lauš, vyįio ir kitų alkolinių 
gėrimų, arbatžolių ir kitą*
Iš akcizių laukiama 18,8 

mil. litų. Pernai ir užper
nai akcizės davė 20,6 milij. 
litų.—- -—  

Antroj vietoj stovi paja
mos iš valstybės įmonių: ge
ležinkelių, pašto, telegrafo, 
telefono. Iš geležinkelių 
tikimasi gauti 30,9 mil. lt. 
Pernai 32,8 mil., užpernai 
47,6 mil. Iš. pašto laukia
ma 7,2 mil. (pernai 7,5, už
pernai 9,1). Iš telegrafo 
ir telefono — 7,5 mil. (per
nai 7,4, užpern. 8,7).-

Toliau eina tiesioginiai 
mokesčiai,' kuriuos sudaro: 
žemės mokestis, nejudomo 
turto miestuose ir ! verslo 
mokestis.

Žemės ir nejudomo turto 
mokestis . sumažėti negali, 
nes šitie turtai pastovūs, jie 
nenyksta; Žemės įr neju* 
domo turto . *■ miestuose mo
kesčių ' tikimasi gauti 24,4 
milijonus litų r(pernai 24. 
užpernai 25,8). Taipgi 
nerodo mažėjimo ir verslo 
mokestis. Jo laukiamą 16,6 
milijonų litų (pernai 11,4, 
užpernai 11,9). Iš valsty
bės monopolių (degtinė) 
laukiama 29,2 mik (pernai 
32,8, užpern. 42,4)'. IŠ val
stybės turtų daugiausia duo
da miškai, iš kurių šiemet 
tikimasi 21,1 mik litkj. (per
nai .15,1). Miškų šiemet 
daugiau galima iškirsti. Be 
to, ir kainos miškui pakilo. 
Todėl iš. miškų tikimasi 
gauti šiemet 6 mik daugiau, 
nei pernai.

Dabar vertą pažiūrėti, 
kurios išlaidos sumažintos. 
Bendrai stengtasi mažinti 
mažiau naudingos išlaidos, 
kaip algos, administracinės 
išlaidos ir panašios. Pro- 
duktingos išlaidos, kultūros 
rėilmlams beveik nepalies
tos. Už tai švietimo mini-

sterija gauna beveik tą pa
tį, ką pernai — 37,4 mil. 
(pernai 37,5)* ą Taipogi ir 
žemės ūkio ministerija — 
22,5 milij. litu (peniai 22,- 
5). •

stažai paliestos išlaidos 
krašto apsaugai, užsienio 
reikalams. Daugiausia tu
rėjo susispausti susisiekimo 
ir finansų ministerijos. Iš 
viso paprastti išlaidų nu- 
braūkta 11,6 mil. lt.

Daugiausia nubraukta ne* 
paprastų išlaidų, . būtent, 
13,7 mil. litų.7 Šitos išlai
dos nors ir yra. svarbios ir 
reikalingos, -bot čia galima 
ir_-palaųktL__ Nepaprastos 
išlaidos šiemet daromos tik 
labiausiai reikalingos/ kaip 
žemės ūkio melioracija ir 
kreditavimas, būtinai reika
lingoji keli'ų statyba ir ki
ta. Iš nepaprastų išlaidų 
daugiausia gauna žemes, ri
kis. ■

Valstybės rezervų fondo 
šiemet manoma visai nelies
ti. .

KUNIGĮI VIENYBĖS 
SEIMAS
Šventaisiais svar

!
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MALDAKNYGES !
5

Peter Hanšen, 44 metų 
amžiaus, 11% .Troutmąn 
St.., mirė rugpiiieio 2 d. Pa
šarvotas graboriaus Gąrš- 
vos koplyčioj. Palaidotas 
rugpiūčio 5 d., Šv. Jono ka
puose.

REMKIME SAVUOSIUS
Mes ypatingai raginame 

remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke.” '

PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA

'MALDŲ RINKINĖLIS”
Kainos: ’

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.76)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $175) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais . • .90 (buvo $1,25)

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

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

“DARBININKAS”
j 866 Broadway, . Šo. Boston, Mara.
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"MOTINĖLĖS" METINIS 
NARIU SUVAŽIAVIMAS

.. ■■ __ —x_
Lietuvių ankštesnį moks

lą einantiems šelpti draugi* 
Ja “Motinėle” laikys., savo 
narių susirinkimų . nigpiū- 
čio meti. 22 d. 4 vai. po pie
tų Šv, Jurgio parap. svetai
nėje prie ' 3230 So, Auburn 
Avė., Chicago, III. ’.

Pagal josios konstituciją 
prašymai su liudijimais tu
ri būtį iki tani laikui že
miau pasirašiusiam priduo
ti.

Aukos ar dovanos sveiki-., 
nant vėl gyvuojančią “Mo- 
tinėlę,” lailcančią savo meti- 
nį susirinkimą, galima siųs* 
ti Rt. Rev. Msgr. M. L.. 
Krušas aukščiau minėtu 
antrašu. •

Kitu. AL A. Pankus, 
Pirmininką^ 

Kuli, Pr, AI. Jurais, 
f Raštininkas.

Šiais
Jiausių žmonijai įvykių Ju
biliejiniais Metais Ameri
kos Lietuvių R. K. Kunigų 
vienybes Seimas įvyks Ėmi
mo į Dangų Švenčiausios P. 
Marijos Oktavoje, rugpiū- 
čio 22 d., Šv. Jurgio para
pijos svetainėje, Chicago, 
Ulnois. Prasidės 9 vai. ryto.

Reikšmingi laikai reika
lauja reikšmingo Seimo. 
Kristaus meilė ir sielų išga
nymas verčia, mus dalyvau
ti jame kuo skaitlingiausiai, 
idant šiais istoriniais metais 
Kunigų' • Vienybės Seimas 
būtų vaisingiausis. Todėl 
drįstame prašyti Provincijų 
Seimui atstovų ir sumany
mų.

Visus įnešimus prašome 
iš anksto siųsti raštininkui 
kun. P. M. Jurui, 94 Brad- 
ford St., Lawrence, . Mass. 
Seimo gi metu adresuokite 
per malonę Rt. Rev. Msgr. 
M. L. Krušas, 3230 South 
Auburn Avė., Chicago, III.

Kun. K. Vasys,

Kun. P. AI. Juras, 
raštininkas. .
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KLASČIAUS

CUNTON PARKAS
j piknikams, .baliams, koncertams,| piknikams,
| Šokiams lę visokiems pasilinksmini-
| mams smagiausia vieta Brook-
| lyne-Maspethe. Jau laikas užšlsa-
| kytl salę Žiemos sezonui.
| kamp. Maspeth ir Betts Avė.
Į JONAS KLASČIUS, Sav,
Į Nuspėtu, N. Y. Į

BROOKLYNO FED. APSK.
DR-jy PRAMOGOS ' • ■ ■ ' ’ * ■ •

Rugp. 13 d. šv. RaŽ. draugiją 
(Aprolšk. par.) išvažiavimas j 
Foreat Bark.

Rugp. 27 d., V. JOz. dr-jos No.
1, (Apreišk. piar.) išvažiavimas į 
Fovest Park.

Rugp. 27 d. b. D. S. 10 kp. iš
važiavimai į Fo.rest Parką.

Rugsėjo 3 d. Mot. Šąj. 29 kp. 
iŽvaŽ., Forcst Park.

Tėl.. Evergroen 6-5310

JOSEPH GKRSm
GRABORIUS

—IR—
BALSAMUOTOJAS
231 REDFOBD AVENUB

BROOKLYN, N. Ti '

TeL Stagg^—5048 Notary Public:

M. P, RAILAS INC,
BIELIAUSKAS '

Graborius ir Balaamuotojo

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Tol. Stagg 2—Q783 Netary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levaadaosk&c) 

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

Telephone Stagg 2-4409 
NOTARY PŲBlzIO

ALEKS. RADZEVIČIUS
G RA B O RIU S 

402 Metropolitan Avė, 
BROOKLYN, N. Y. , •

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso* 

: kieras pokyliams

Tek Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEjyS
•GRABORIUSIR 

BALŠAMUOTOJAS 
Apdraudė Visose Snkoj» 

t Notary Public
6441 — 72-nd Street, 

Art! Grand St.
MASPmU L. I., N. T.

>r. laukus, Fo6VrU
Z14 Ik’dAsil Ui

a s
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