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Kataliku, kare neremta kataKkMto. 
apaudoc, neturi teista vėdintis geni ttainy. 
Žios vaiku. .
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“Darbininko” Radio 
Žinios

VĖL ŽARA DUOTI 
DARBA 

Washington, D. C. —Pre
zidentas Roosevelt kalbė
damas apie viešuosius dar- 
dus, kuriuos laikinai sulai
kė gen. McCarl, pareiškė, 
kad iki pradžids lapkričio 
mėnesio Ims priimta apie 
trys milijonai . penki šim
tai tūkstančių darbininkų.

Worcester, Mass. — Sek
madienį, rugpiūčio vienuo
liktą dieną tai mūsų jauni
mo diena. Tą dieną įvyks 
Naujosios Anglijos Lietu
vos Vyčių apskričio meti
nis išvažiavimas - geguži
nė, Maironio parke, 
Shrewsbury, Mass., Wor- 
cesterio prieriiiestyje. Vie
ta ideališka, prie pat eže
ro. Bus muzika, chorų dai
navimo kontestas dėl tau
rės, lenktynės, virvės 
traukimas, “volley. bąli” 
lošimas ir kitoki sportiški 
žaidimai. Atvykusioms į šį 
išvažiavimą bus duodamos 
dovanos. Taigi rugpiūčio 
vienuoliktą praleiskime su 
jaunimu, jaunimo geguži
nėje. Visus kviečiš atvykti 
Rengimo Komisija..
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1906 metų sutarties, kfei 
nepripažįsta Abisinijos Bfe 
priklausomybes.

HITLERIO TEISMAS 
NUTEISĖ TRIS KUNI-

• \ Gtrs .
Karaliautos, Rytinė Prū

sija Diktatoriaus Hit
lerio teismas- nuteisė tris 
katalikų kunigus iš 
Braunsberg, Rytinės Prū
sijos^ būtent/ ' > kunigus: 
Hoppe, .jįchulz ir Sauer- 
manu už pasakytas kalbas 
Katalikų Darbininkų drau 
gijos susirinkime, Vadina
si Hitlerio tarybos. Stf ri
mas sulaikyti katalikų 
persekiojimą buvo tik klo
tas* *

Lawrence, Mass. — Mo
terų Sąjungos Massachu- 
šetts, Maine ir New Hamp-- 
shire apskričio piknikas į- 
Vyks sekmadienį, rugpiū
čio 11 dieną, Palangoje, 
prie gražaus ir didelio eže
ro. Atvykę svečiai ir vieš
nios galės pasimaudyti ty
rame ežero . vandenyje. 
Pikniko programa susidės, 
iš muzikos, dainų,' žaislų, 
šokių ir sporto rungtynių. 
Važiuokime visi, nes są- 
jungietės visus nuoširdžiai 
kviečia. Pasižymėkime 
dieną ir vietą: . rugpiūčio 
vienuoliktą, Palangoje.

LENKIJA GRASINA 
DANZIGUI

Varšuva — Tarp Lenki
jos ir nepriklausomo Dan- 
zigo miesto kilo kova dėl 
muitų. Dąhzigb valdžia 
davė laisvę Vokietijos na
ciams. Kadangi muitų nu
statymas išimtinai sulig 
Versalio sutarties priklau
so Lenkijai, tai Lenkija 
reikalauja, kad Dancigo 
muitinės viršininkas lai
kytųsi jos parėdymų. Len
kija pasiuntę ultimatumą. 
Dancigo valdžia turi pasi
žadėti laikytis Lenkijos 
dekreto arba susilauks 
ginkluotos sargybos, kuri 
užims Danzigo muitines 
jėga.

South Boston, Mass.
Rugpiūčio 11 dieną, šven
to Petro parapijoj įvyks 
Blaivininkų Seimas, kuris 
prasidės iškilmingomis 
šventomis mišiomis tos 
parapijos bažnyčioje vie
nuoliktą valandą. Po pa
maldų bus bendri pusry
čiai,, bažnytinėje svetainė
je, West Fįfth Street. Pir
mą valandą po pietų prasi
dės seimo posėdžiai. Sei
man atvyksta daug svečių.

Šeštą valandą, parapijos 
salėje, 492 East Seventh 

Italijos paruoštą rezoliu-j Street, įvyks Šeiminis ban- 
ėiją Italijos - Abisinijos kietas su gražia progra- 
ginčo Klausimu. Italija jau|ma.

Jo Eminencija Kardino
las O’Connell jau atsiuntė 
Blaivininkų Seimui sveiki
nimą ir ganytojišką palai
minimą. Kitą Šeštadienį 
gal jau galėsime pranešti 
seimo dalyvių vardus.

Adutiškis, Vilniaus Kr.
— Lenkų spauda praneša,

NIŲ KORESPONDEN
TUS 

Berlynas, Vokietija — 
Diktatoriaus Hitlerio val
džia šluoja iš Vokietijos 
užsienio Spaudos kores
pondentus. Hitlerio propa
gandos ministerija pareiš
kė nepasitenkinimą visais 
korespondentais, bet ar
šiausias iš visų buvo Dr. 
Klein; Šveicarijos laikraš
čio korešponderitas. Jam į- 
sakyta išvažiuoti laike 
penkių dienų. Vadinasi 
diktatorius Hitleris nori 
paslėpti nuo užsienių savo 
kruvinuosius darbūs.

So. Boston, Mtss. —Sek
madienį, rugpiūčio 4 dieną 
įvyko Keistučio draugijos 
piknikas nuosavame par
ke, Eašt Dedham, Mass.

Nashua, New Hampshire 
— Rugpiūčio 4 dieną, 
Knights of Columbus 
kampėj, Tyngsboro, Mass. 
prie Merrimac upės, tarp 
Hudson, N. H. ir Lowell, 
Mass. įvyko švento Kazi
miero lietuvių parapijos 
piknikas.

SĄMOKSLAS PRIEŠ 
ETHIOPIJĄ

Geneva—Rugp. 3 d. Tau
tų Sąjungos taryba svars
to trijų valstybių, būtent, 
Anglijos, Prancūzijos, ir t

ei ją Italijos - Abisinijos 
ginčo Klausimu. Italija jau 
gavo sutikimą Anglijos ir 
Prancūzijos, . kad Tautų 
Sąjunga tarybos posėdy 
nebūtų svarstomas Abisi
nijos neliečiamybės klau
simas, o tik kilusius nesu
sipratimus tarp Šių dviejų 
valstybių.

Vadinasi visos trys vals
tybes susitarė laikytis

* *
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VISO PASAULIO LIETUVIU KONGRESAS 1935 M. RUČP. 11-17 D, KAUNĘ 
OLYMPIADOSDALYVIAI . L ■»..

Sėdi^iš kaires į dešinę: Benediktas Fridrikas, Kastas Savickas, Emma še- 
maičiūte, Kazys šedvilas, Antanas Lauraitis.’ Stovi— Jonas KnaŠas, Julius 
Petrulaitis, Petras Barškis Edvardas Kraučiųnas, Viktoras YauzanaitisJ Miko- 
las Lukas....

SofitSALNr"
PASIEKĖ JUNGI VALŠTY-

APAŠTALIŠKAS DELEGA
TAS DALYVAUS 

SUVAŽIAVIME

NUBAUSTO! HITLEBl- 
NINKAI GAILISI SAVO

Hartford, Conn. — Pir
madienį, ' rttjjpiūčio 5 die
ną, šv. TrdfetoŠs parapijoj 
prasidėjo M L, R. K. Mo
terų Sąjungos septynio
liktas Seimas. Seimas pra
dėtas iškilmingomis pa
maldomis. šv. mišių metu 
giedojo art/Marijona Či- 
niskienė, Moterų fąjun- 
jgįss Centro Pirminįrikė ir 
|tft. Jonas čižauskas. 
p Po pamaldų bendri pus
ryčiai, kurių metu pasaky
ta keletą prakalbėlių. Tuoj 
po pusryčių prasidėjo sei
mo sesijos. Išrinkta prezi
diumas ir komisijos.

Pirmadienio vakare su
vaidinta operetė* “Klaipė
dos Jule” ir išpildytą gra-

STREIKIERIAI UŽĖMĖ 
STREIKLAUŽIĮ! VIETAS 
DERYBOS PRASIDĖJO

ži koncerto programa* S 
Koncerto programoje da-.'ji 
lyvavo šv. Cecilijos cho*3 
ras, varg. Burduliui vado- J 
vaujant: art. Čižauskal, 3 
art. O. Katkauskaitė ir ki- 9 
ti, 3

Antradienį, rugpiūčio 6 į 
dieną seimo tęsinys. ‘ ... 1

Moterų Sąjunga yra dS- 9 
džiausiu Amerikos lietusių 9 
katalikių moterų organi- 3 
(Žarija. Joje yra mūsų išei- W 
vijos šviesiausios ir darbi* 3 
čįaūsios irioterys ir mėr- j| 
ginos.

Lai šis seimas pagamina 1 
planus dar didesniam Mo- J 
terų Sąjungos augimui ir į| 
stiprėjimui. ... 3
DARBININKAI PLANUOJA |

ŠLUOTI IŠ UNIJU j 
RAUDONUOSIUS J

La Crosse, Wis. — Rug
piūčio 17—21 dd. įvyks 
Catholic Central Verein of 
America suvažiavi m a s, 
kuriame pasižadėjo daly
vauti apaštališkasis dele
gatas J. E. arkivyskupas 
Cicbgnani.

kad' Švenčionių apskrities 
Storasta uždraudė Adutiš
kio parapijoj klebonui ku
nigui Benediktui Krištopa- 
nui gyventi Adutiškyje. 
Klebonui įsakyta dviejų 
savaičių laiku išsikrausty
ti.. Kum Krištbpanas yra 
lietuvis ir patrijotas.

KADASKRIS?
New York — Lakūnas 

Vaitkus su Lituanica II 
tebelaukia gero oro, taip 
praneša ALTASS organo 
korespondentas.

Tas pats korespondentas 
rašo, kad liepos 31 dieną 
atidengė “biaurų pasikėsi
nimą iš piktadarių pusės”. 
Prie Lituanicos saugojimo 
buvę du sargai. Koks tas 
pasikėsinimas buvo nepa
sako, bet pažadėjo išaiš
kinti. Kol kas neišaiškino.

Tautininkų laikraštis iš 
Brooklyno praneša, kad 
“Lituanica II” gazolino 
tanke atsiradę vandens ir 
užims kelias dienas išva
lyti gazoliną. Taigi antra
sis skridimas kaip užbur
tame rate. Darbininke til
po Straipsnis apie Šį skri
dimą antrašte: Darbas ne
pabėgs. Tame straipsny 
pageidaujama, kad skridi
mo ruošėjų J/rytoj nenu- 
Šuoliuotų į ateinančią va
sarą, nes Lietuva jo be
laukdama ir akis pražiūrė
jo ir rankas prarymo jo”,

beatsako. ALTASS val-

Kaunas — Lietuvos ka
riuomenės teismo nubaus
tieji valstybės išdavimo 
byloje Klaipėdos ,■ hitleri
ninkai dabar sėdi įvai
riuose Lietuvos kalėjimuo
se. Vienas jų, sunkiai su
sirgęs žarnų uždegimu, 
Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjime ligoninėje mirė.

Šiomis dienomis du nu
baustieji — E. Domašas ir 
M.šneideraitis — Lietu
vos Prezidentui padavė 
pasigailėjimo prašymus; 
prašydami, kad jiems bau
smė būtų dovanota. Savo 
prašymuose abu nuteistie
ji gailisi niekšingų valsty
bes išdavimo darbų ir pa
sižada daugiau politiniame 
gyvenime nedalyvauti. Pa
žymėtina, kad E. Domašas 
buvo aršus hitlerininkas 
ir Klaipėdos krašto sąime-

metais sunkiųjų darbų ka
lėjimo. Makso Sneiderąi- 
Čio malonės prašymą Pre
zidentas jau patenkino ir 
jam likusią bausmės dalį 
dovanojo. Tsb.

Maskva — Rugp. 4, So
vietų lakūnai, kurie išlėkė 
iš Maskvos ' ' šeštadienį, 
rugp. 3 d., pasiekę Barents 
Jūres, jie pastebėjo kad 
dėl sugedusios aliejaus du- 
dukės suvartojama per
daug^ aliejaus. Maskvos 
diktatoriai leido lakūnams 
grįžti atgal. Taigi padarę 
875 mylių kelionę, lakūnai 

Levanski, Baidukov ir 
Levčenko apsisukę grįžta į 
Leningradą.

AMERIKIEČIAI KAUNE 
STATO PREIEŠGHEMINES

SLĖPTUVĖS
; Stambus amerikiečių lie
tuvių Kaune tekstilės fab
rikas “Drobė”, apsaugai . .. _ 
karo metu nuo puolimo iš narys. Jis nubausta# 4 
oro, statosi priešcheminę metais sunkiųjų darbų ka- 
slėptuvę. Reikalingą staty-11 
bai medžiagą pristato “Pa
lemono” plytų fabrikas* 
Kaune tai pirmas atsitiki
mas, kad įmone rūpinasi 
savo apsauga, dujų pavo
jui ištikus. Girdėti, šitą 
pavyzdį ketiną pasekti 
daugiau fabrikų. Tsb

FDIO APDRAUDĖ 14,279 
BANKUS

INDIJOS GYVENTOJAI 
LAIMĖJO 8 METU KOVĄ
Londonas— Rugpiūčio 

2 dieną, Anglijos karalius, 
savo jubilejaus proga, su
tiko duoti Indijai labai ap- 
rybotą autonomiją. Indi* 
joj, kur paliečia Šis kara
liaus dekretas, yra apie 
350,000,000 gyventojų./. .

Kova už Indijos autono
miją ėjo daugiau kaip 8 

dyba, kada skris Vaitkus? Į metai.

VVinchester, Mass. — . 
Bėggs & Cobb odų išdir- 
bystės darbininkų streikas 
tebesitęsia. ’ Strėikier i a i 
nutarė pradėti derybas su 
darbdaviais. Deryboms ei
nant, streikieriąi paskyrė 
16 darbininkų iš unijos, 
kad užimtų streiklaužių 
vietas dirbtuvėje, kad ap- 

gendančias 
odas nuo sugedimo. -Darb
daviaipriėmė darbininkų 
nutarimą. Streiklaužius 
atleido iš darbo ir pirma
dienį pradėjo derybas su 
streikierių atstovais. Tiki
masi, kad susitars ir strei
kas bus užbaigtas, šis 
streikas jau pasižymėjo 
riaušėmis. Bet dėl riaušių 
galima kaltinti daugiau
siai kompanijąT]kuri sam- 
dė streiklaužius ir polici
ją; kuri taip stropiai sau* 
gojo streiklaūžius._j.

VVashington, D. C. —Šio
mis dienomis Federal De- 
posit Insurance korporaci
ja paskelbė, kad ji apdrau
dė 14,279 bankų depozitui 
sumoją $18,000,000,000.

LIETUVOS ŠOKĖJAI 
VYKSTA Į ANGLIJOS 

IŠKILMES

Atlantic City, N. Jį — 3 
Besirenkant Ame r i k o š 1 
Darbo Federacijos vykdy- 3 
mo tarybai į trečiąjį me- ’l 
tinį posėdį, prezidentas . 1 
William Green pareiškę, J 
kad tarybos posėdyje bus 1 
pakeltas klausimas šluoti 
lauk iš kailiadirbių unijų 3 
visus komunistus/kurie ne 
daribininkų rrikaląiš 
naši, bet trečiuoju intebį 3 
nacionalu ir Maskva. 3

Be to, taryba , svarstys 
ir tarptautinę padėtį, bū- 9 
tent, Italijos- įr Ethiopijos 3 
ruošimąsi karui ir Vokie- 9 
tijos Hitlerio barbarizmą. 1 
Taryba greičiausiai nutars 3 
boikotuoti Vokietijos pro- j 
duktus. ' 1

HITLERIO ADJUTANTAS i
SKELBIA NAUJį MIRTIES 1

DEKRETĄ SAVO ?
PRIEŠAMS»

. Kaunas Pernai Lon
done viešėjęs Lietuvos ba
letas susilaukė gana daug 
gražių atsiliepimų iš Ang
lų. visuomenes. Gražių at
siliepimų jis gavo ir iš ka
rališkosios Šeimos narių. 
Dabar, sąryšy su’ Anglijos 
karaliaus Jurgio vainiką-. 
vimo 25 metų - sukaktuvė
mis, Lietuvos šokėjai yra 
pakviesti į karališkus rū
mus, kuriuose bus įvairių 
pasaulio tautų tautiškų šo
kių parodymas. Tikimasi, 
kad Lietuvos šokėjai suge
bės savo tautos meną gra
žiai atstovauti.

Kaunas—Patyrėme, kad 
smulkiąsias monetas kalti 
tikrai nusistatyta. Jas 
kals greičiausia ako. ‘Spin
dulio’ b-vė. Bus kalamos 
ne tik smulkiosios po 1 ir 
2 et; monetos, bet ir dides
nės/

KIPRAS PETRAUSKAS 
GASTROLIUOS

Kaunas— Kipras Pet
rauskas gavo pakvietimą 
dainuoti garsiausioje pa* 
šaulio operoje, Milano Šca- 
loj, kur gastrolės įvyks 
gruodžio mėnesį. Po to K 
Petrauskas vyks į Pietų 
Ameriką, Buenos Aires 
miestą. Pietų Amerikoje 
numatyta ir daugiau gas
trolių.

Berlynas — Hitlerio ad- I 
jutantas, Paul Joseph Go- M 
ebbęls, propagandos mi- | 
nisteris, kalbėdamas Esse- 1 
ne pareiškė, kad “atosto- 1 
gos jau praėjo” ir kovą 4 
reikia atnaujinti prieš vi- | 
sus “valstybės priešus”. O J 
tais “valstybės priešais” i 
šiandien Vokietijoje yra J 
katalikai ir žydai. “Mes ži- 3 
nome kur priešas stovi”, | 
šaukia Goebbels. “Kur tik j 
jis pakels galvą, iries ji 1 
paversime į dulkes”. Taip | 
tai kalba kruvinojo Hitle* ] 
rio adjutantas. Vadinasi | 
vokiečiai'- naciai ruošiasi i 
prie naujų skerdynių. j

POTVYNIO VANDUO Už- 
LIEJO GELEŽINKELĮ

Steubenville, Ohio
Pennsylvanijos geležinke- j 
lio viršininkai praneša, .j 
kad šioje apylinkėje dM J 
nepaprastai smarkaus lie> | 
taus užliejo geležinkeliui | 
Vietomis yra vandens kero 
tūrių iki penkių pėdų g£ | 
lamo. i
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vienius, asmenis ū draugi-

KUINO PROVINCIJOS 
KIINIGĮI VIENYBĖS

SUSIRINKIMAS
Bugpiūčio 11, 4:80 vai. 
pietų 50 We«t 6th St.,

L Boston, pas kun. E* 
rmauską klebonijoje į- 
ką Bostono Provincijos 
ul Vienybės nepapras- 
I svarbus susirinkimas, 
si Gerb. Kunigai prašo- 
isusirinkti.
Pirm. Kun. F. Juškaltis 

Rast. Kun. S. Kneižis.

BLAlSNŪyfflMAS

PAMALDOS

Rugp.. 11 d., šv. Petro 
bažnyčioje, iš priežasties 
lankimasi kunigų primicį- 
jantų ir Blaivininkų Sei
mo pamaldų tvarkė bus 
sekanti; .

9:30 vai. rytą šv. Mišias 
atnašaus • naujai įšvęstas 
kunigas A. švedas MIC; 
11 vai. rytą iškilmingai 
atnašaus sv^ mišias naujai 
Įšvęstas kunigas J. Pau- 
liukonis. Per šias šv. "mi
šias pamokslą sakys kuni
gas Juškaitis. Po visų ke
turių šv. mišių minėti ku
nigai primicijantai suteiks 
žmonėms savo kunigišką 
palaiminimą. —~r

. ŽIEDAS SUTRUKDĖ 
JUNGTUVES

dose, H vai. rytą, seimo 
posėdžiuose ir bankiete.

šluorni Blaivininkų vie
tinė kuopa nuo savęs kvie
čią dalyvauti bendrai su 
Blaivhrihkals Seimo pa
maldose: Marijos Vaikelių 
aodalicija, Merginų sodali- 
eiją, Chorą, Vyčius, Mal
dos Apaštalystės draugi
ją, Amžinojo Rožančiaus 
Draugiją, Tretininkus, šv. 
Jono Ev. Blaivininkų 
draugiją ir visas kitas 
Blaivybės idėjos draugi
ja**

KISKJAME

Rugp. 11 d,, 11 vai. rytą, 
įkomos Blaivininkų Sei- 
į atidarymo pamaldos, 
laivininkai iš bažnytinės 
etainės sueina į pamal
ta “in corpore” su velia
mais. Jie salėn susirenka 
1:30 vai. Iškilmingas šv. 
išias atnašauja kun. Dr. 
tozapas Pauliukonis M. 
C., atostogų parvykęs 
Romos. Ąsistoje daly- 
luja kunigai A. švedas, 
rėčiai kunigai ir klieri-

'Pamokslą sako kun. Pr. 
iškaitis, pirmininkas. 
Blaivininkai ir jų idėjos 
hnėjai eina prie šv. Ko- 
unįjos “in corpore”, 
Po pamaldų bus bendri 
įsryčiai.
Seimo posėdžiai prasi- 
sda l vai. po pietų. Jie 
tigsisapie 4yal.pp.
Apart svarstymų, rezo- §ant nukrito arba kasnors

^pačiupęs nusineSg.?. : 
aMKaitų. otuaentas Anta-' 
is Miciūnas, “Blaivybes 
irvos” redaktorius skai- 
rs paskaitą: “Vyskupas 
alancius ir Blaivybė”, 
tudentas Juozas Nevė- 
luskas skaitys temoje:

Boston, Mass. ’ Sekma
dienį, rugpjūčio 4 dieną, 
St Leonard’s par. bažny
čioje, North End, įvyko 
jungtuves kumštininko 
Charlie Polcaro su Lucy 
Carlito. Jungtuves ne nau
jieną, bet šias jungtuves 
sutrukdė Žiedas ir todėl 
pasidarė naujiena. Buvo 
taip: jauniesiems ir paly
dovams įeinant į bažnyčią 
vadovavovyriškai” apsi- 
rengęs trijų metų berniu
kas, kuris nešė raudoną 
priegalvę ant kurios buvęs 
žiedas. Priėjus prie alto
riaus jaunasis pastebėjo, 
kad žiedo nėra, žiedas ne-

Porą mėnesių atgal Dor- 
chestery lankėsi rusas, pa
sivadinęs ir apsirengęs ku- 
nigu. Jis kolektavo. Tai 
buvo paprastas apgavikas.

šiomis dienomis lankosi 
Dorchestery ir apylinkėje 
S. A. Geniotia, buvęs san- 
dariečių veikėjas Brock- 
tone, o dabar sakosi esąs 
“vyskupu” ir Jorias W. 
Liūtas, vedęs ir buvęs lai
vakorčių a^entuNew Yor- 
ke ir Lietuvoje, o dabai* 
skelbiasi “kunigu”. Sako, 
kad jie abu apsirengę ku
nigiškais rūbais* ,

Dorchestery jie buvo už
ėję į Navipko kepyklą ir 
prašė aukų. P-nia Navic
kienė susivokus aukų ne
davė. Ji 'suprato, kad tai 
nę Katalikų Bažnyčios ku
nigai. ■ . ■

DAKTARAI

g. A. Geniotį, rodos, ku
nigu paskelbė nezaležnin- 
1W Mickevičius, o &3tą— 
Ganietis, Geniotis Chlca- 
gojė, kaip sako, rinkęs au
kas Hšv. Jono Katalikų Se
minarijai”. “Seminarijos” 
nepastatė, Bet kur dėjo 
surinktas aukas statybai 
ir kiek, jų surinko, tepasa
ko pats Geniotis?

S. A. Geniotis ir Liūtas, 
jei jie skelbiasi Katalikų 
Bažnyčios kunigais, ku
rios galva yra popiežius 
Pijus XI, tai jie apgaudi
nėja žmones, nes jie to
kiais nėra, .žmones šiais 
laikais turi^būti atsargūs 
duodami aukas, nes gali 
lengvai būti apviltais. Jei
gu- žmogus duoda auką ar 
pašalpą Geniočiui ar Liū
tui, Žinodamas, kad jie nė
ra Katalikų Bažnyčios, ku
rią įsteigė pats Kristus h? 
pavedė Ją valdyti savo a- 
paštalams — popiežiams, 
vyskupu ar kunigu> 
tai jau jo dalykas. Čia tik 
norime perspėti lietuvius 
katalikus, . kad Geniotis ir 
Liūtas nėra Katalikų vys
kupas nei kunigas.

Kun.. David J. Murphy, 
Šv. Vilimo parapijos kle
bonas, kalbėdamas apie į- 
vairius apgavikus, primi
nė, kad žmonės nemėtytų 
pinigų visokiems kolekto
riams, bet kad pareikalau
tų, nuo tų kolektorių įga
liojimų. Jię,fturi turėti sa
vo vyskupo ar Kardinolo 
įgaliojimą. Neturinčius ti
krų įgaliojimų kun. Mur
phy patarė įduoti policijai 
arba pranešti pačiam kle
bonui. / į/ - D*

Kunigu Vienybes Seimas
\ , J - ’ '« ' ■- ■ 'r>\

l Vienybės Seimas įvyks rugpiūčio 20 d. 
ia*Pa. .. '• *■Philadelph._,„. .

Praaidi* 9 Vai. ryte, šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje, 324 Wharton, St., ŠV. MiŠiomls, kurias laikys 
JoEkscelendjš Vyskupas T. Matulionis* ?

Posėdžiai bus laikomi Adelphis Boteį tuojau po 
pamaldų* Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti ne vien Ku
nigų Vienybės narius, bet ir dar nepriklausančios.

Sumanymus bei įnešimus prašome siųsti iš anks
to K. V. Centro Sekretoriui, Kuri. Pr. M. Jurui, 94 
Bradford St., Latarrence, Mass.

Kun. J. Karalius, pirm., 
Kun. Pr* M. Juras, sekr. 
Kun. M. Pankus, ižd.

Chicago Žinios
■ *•

Chicago — “Draugo” 
dienraščio vyriausia re
daktorius Leonardos Ši
mutis, 29 dieną liepos iške
liavo į Lietuvą, dalyvauti 
Pasaulio Lietuvių Kongre
se, kuriame atstovaus Su
sivienijimą Lietuvių Ro
mos Katalikų Amerikoje, 
Amerikos Lietuvių Katali
kų Federaciją, ir dienraštį 
‘Draugą’. Chicagon sugrįž
ti jis mano apie pradžią 
spalio mėnesio. Per tą lai
ką jo vietoj “Draugą” re
daguos Pr. Gudas. Su Si
mučiu "Lietuvon iškeliavo 
būrelis ir šiąip lietuvių.

a3r

Redakcijos kambary,.. 866 
W. Broadway, So. Boston. 
Mass.,'1 val.po pietų. 
;.-:;7<B<aaKUTis,' "•

Vederacljos Apskričio 
Raštininkas.

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiutč, moky

toja,moko mužiko* planu. 
Ji yra baigusi 

»ABLtKN PIANOFORTB
KOLKGIJą

444 E. Sixth Street, 
So. Boston, Mass.

Jungtuves susitrukdė. 
Bet situaciją išgelbėjo jau
nosios sesuo. Ji atnešė sig- 
netinį žiedą.

i

I

‘ kviečiame'
6 vai. vak., parapijos sa
gę, 492 E. 7th St., primi- 
Ijantų kunigų Tėvų Ma- 
tjonų Juozapo Pauliuko- 
įo ir Antano Švedo, jų gi? 
linių ir seimo dalyvių ir 
pečių pagerbimui rengia- 
las bankietas su įvairia 
rbgrama. Dalį programos 
spildys art. Rapolas Juš- 
a ir šy. Petro parapijos 
horistaLes. . . 1
Programos vadu, visoms 

Sgoms, bandoma gauti 
iUn. , F. W. Strakauską, 
iowellio kleboną. x 
Pageidaujama,ir tikima- 

i seimo visoje eisenoje 
laug dalyvių, ypač vaka- 
ienėje ,kurion įžanga nu- 
nažinta iki 50c.

! JEI US RADO
l .*"1. -i'-1 r •
[išeninį laikrodėlį sekma* 
jėnį, liepos 14 d., Palan- 
ije, Lawrence, Mass., tai 
•ašome grąžinti Darbi-
' :o . Administraci j o n, 

36 W. Broadway, South 
on, Mass. Grąžintojas 

us radybų.

MUZIKAS I 
BAPOEAS JUŠKA

Mokų muzikos, plano | 
• ir dainavimo. Specia- 
l. les pamokas duoda

Adresas.:- -!
983 E. Broadway, į

SO. BOSTON, MASS. ;

Vyčių atstovai, kurie y- 
ra; užsiregistravę ; vykti j 
L. vyčių metinį seiriią, į 
Hartford, Čpnn. prašome 
visų užeiti į Vyčių kamba
rį šį trečiadienį rugp. 7/1. 
7:30 vai. vak. .pasitarimui.

L. V, kp. Pirm.

ATOSTOGAUJA

Liepos 28 d., kun. K. 
Jenkus išvažiavo atostogų. 
Jis pernai vasarą sunkiai 
sirgo. Atostogų neturėjo. 
Šiemet, norėdamas sun
kiam žiemos sezono darbui 
pilnai susikaupti, pasiėmė 
ilgesnes atostogas.

APSIVEDĖ

Rugp. 4 d,, tuoj po su
mai, Daniėl Jk Sullivan ap
sivedė . su Ona Kazmaus- 
kaite, gyv. 278 Gold St. 
Jaunosios tėveliai iškėlė 
vestuvių balių, parapijos 
salėje( 492 E. 7th St.

Mūsų kaimynas su dide
liu apetitu rašo apie Hitle
rio brutališkus darbus Vo
kietijoje.. Matyt, kad ži
nias rašo džiaugsmo apim
tas, nes susirado sau drau
gą, kuris taip pat mėgsta 
kunigieną. Tas parodo, 
kad fašistai ir'socialistai 
prieš Katalikų Bažnyčią ir 
Jos vadus'yra vieningi.

KVIEČIĄ ’■ . . ■

Rugp. 4 d., šv. Petro baž
nyčios kunigai kvietė vi
sus Blaivybei artimus pa-

■ Tel. So. Boston 0828 , . < ■ i 
LIMCTIS IWSPT§ZAS, j

OR. M. V. C ASPER Į
Arti MtmieipaI Building ' | 

525 Ev Broadway, S. Boston | 
. OįUo "Valandai g

Nuo 9 iki’ 12 ryte ir nuo 1.30 Iki f 
5 ir nuo 6 iki .8 vai. vakare. Ofl- Ę 
Bas uždarytas subatoe Vakarais iri 
nedMdieniaiSi taipgi seredomls nuo |

• 12-tos dieną uždarytas.
J Taipgi nuimu ir X-Ray" f

Lietuvis Dantistas

OR. S. A. GAIVARISKI
1 (GAMNĄUSKAŠ)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vat 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų 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 # Iki i2, inio 
1:ŠO Iki 8 it nuo 8:30 iki 0 V. v. 
SšredomU nuo 9 iki 12 v, dieną. 
B Ubą tomis nuo 9 iki G vai. vakare. 
NedBUoml* nuo 9 iki 12. vaL dieną. 

. (pagal sutarti)

DR. J. LANDŽIUS 
(SEYMOUR)

MSTUVIS GYDYTOJAS IR 
CHLBnBGAS

534 E. Broadway 
, South Boston, Mass.

Tel. Botrth Boiton 2712
Jei neatsiliepia tai laukit;

; AlgOnąnin 9788 , .

Tel. Trovrbridge 6830.

JOHN REPSHIS, M. D. 
(REPŠYS) 

lietuvisgydytojas
Ofiso Valandos: 2—4 ir &—S 

$78 Hirrard Street, 
kamp. Inmftnarti Central Są., 

Cambridge, Mass.

Sekmadienį, liepos 28 d. 
įvyko šv. Petro aprapijos 
Sodaliečių draugijos narių 
išvažiavimas, ČanoHie La- 
<e, Salem, N. H. Diena bu
vo labai graži. Dviem bu- 
s’ais sodalietęs laimingai 
pasiekė vietą. ĮCelionė bu- 
vo linksma. ./Važiuodamos 
Sodalietės dainavo ir link
smai šnekučiavąsi. ’ Soda
lietės sužinojo,, kad jos tu
ri dvi “akrobates”, būtent, 
p-les E. Macaitę ir Oną 
Sinkevičiūtę.

Visoms mergaitėms buvo 
“surprizas”, kada pamatė, 
kad šalę “driver’io” sėdii 
p. J. AkuneviČius, grabo? 
riūs. Bet jam “biznio” ten 
nebuvo. v

Sodalietės maudėsi, žai
dė, dainavo, valgė. Jėvutė 
ir Onutė pirmosios puolė į 
vandenį, nes jos buvo 
“šiur”, kad neatsitiks ne
laimė, ries ten buvo didelis 
ir Stiprus “lifė sąyęr”.

Amelija ir Pranciška sųj 
sukibusios žaidė sti “i;oller 
skates”. Bet stebėjaus, 
nes jos žaidė sėdėdamos 
ant grindų. Na, ar daug 
gavote “black and blue 
marks?” .

L. Zardeckaitė tur būti 
neteko balso, nes jį įlindus 
į “zig zag” rėkė taip gar
siai, kad net stubeles sie
nos drebėjo.

Važiuojant į namus ke
letas choriščių, vadovaus 
jaut A. Grabijqliutei; su
dainavo keletą lietuviškų 

. ir angliškų dainelių. Beje, 
'aš sužinojau kodėl kaiku- 
rios mergaitės miegojo 
bųs'o kampely- :

Komplementuoju ir mu
ziką p. Rapolą Jušką.

Visos ir visi grįžo į na
mus linksmi, bėt nuvargę. 
Parvažiavę greit pakriko 
į namus. S. M. O.

PARKŲ! 
PBA1

Chicago — Pabaigoj Šių 
metų geguž. mėn., garsusis 
radio polemikas kun. 
Coughlin iš Detroit, pasi
ryžo Chicagoj pasisamdy
ti Soldier’s Field stadioną, 
kad ten susirinkus milijo
ninei miniai-Jis galėtų pa>^ 
sakyti prakalbą. Chicagos 
parkų viršininkai pasi
priešino iy stadioną tam 
tikslui išnuomoti atsisakė. 
Kunigas Coughlin nenusi
leido, bet kreipėsi tame 
reikale įteisiną. Byla teis
me užtruko porą menesių, 
ir dabar teismas pripaži
no, kad kun. Coughlin sta
dionu naudotis turi teisę*

LINKAI

-NESISKUBINA GAUTI 
LAIDUS

.* . . r"• *i

Chicago—-Miešto val
džia įsakė policijai uždary
ti 2,650 gertuvių, kurioj 
su liepos 1 diena neatnau
jino savu laidus. Iki šiol 
laidus atnaujino tik 5,716, 
iš abelno gertuvių skait- 
liaus 12,366. LSB

pukaitis, PhiladeĮphia, Pa, 
Petr. Draugeliene, Brook- 
lyn, N. Y.; M. Gurinskaite, 
Chicago, III.; Kun. J. Ja- 
kaitis, Chicago, UI.; Kun. 
Pr. Juras, Lawrence,*Mas- 
sachusetts; Kun. Pr. Juš- 
kaitis, Cambridge, Mass.; 
Kun. M. Kazėnas, Pitts- 
burgll, Pa.; A. Kpeižys, 
Boston,' Mass,; Prel. M. 
Krušas, Chicago, III.; K. 
Krušinskas, Brooklyn, N. 
Y:; Kun. dr. J. Končius, 
Mount Carmeį Pa/, J. Ma
čiulis, Brooklyn, N.Y.; A. 
Mažeika, Brooklyn, N. Y.; 
T. Mažeikienė,, Worcester, 
Mass,; Kum Dr. J. Navic
kas, Mariąnapolis Colle- 
ge,; Kun. N. Pakalnis, 
Brooklyn, N. Y.;, Kun. K. 
Paulonis, Brooklyn, N. Y.; 
Dr. A. Rakauskas, Chica
go, III.; Leonardas Šimu
tis, Chicago, III.; K. Sritį- 
biene, Cicero, Iii,; Kuri. J. 
švagždys, Montello, Mass, 
S. Subatįenė, Brooklyn, N. 
Y.; J. Tumasohis,. Brook
lyn, N. Y. ; Kuri. K. Urbo- 
navičius, Boston, Mass*: O.

lyn, N. Y:; Kun. J. Vaičiū
nas, Cicero, III.; Kun.' J. 
Vaitekūnas, Providence, 
R. I., Anastazas Valan
čius; Cicero, 111.į V. žalriie- 
raitis, Brooklyn, k. Y.; M. 
Zujus, Wilkes-Barre, Pa.

L. šimutis, . .
A. L, R. K. F. Sekretorius;

FEDERACIJOS APSUK 
ČIO VALDYBOS SUVA

ŽIAVIMAS

KANDIDATAI Į A. L, R, K, 
FEDERACIJOS VALDYBĄ

Laikantis Konstitucijos, 
apskričiai ir skyriai nomi
navo į Centro Valdybą 
šiuos kandidatus, iš kurių 
kongresas turės išrinkti 
valdybą iš 9 asmenų

Kun.Ig. AlbaviČiūs, Chi* 
cago, III.; A. Bacevičius, 
Chicago, III.; Kun, J, Če-

A’. LV R. K. Federacijos 
Naujosios Anglijos apskri
čio valdybos suvažiavimas 
įvyks sekmadienį irogpiū- 
čio 18 dieną,.. Darbininko

PAIEŠKOJIMAS
PaieŠkau savo broli Vincą Bar- 

tnik% paeinantį iž Strogfc Utna 
kaimo, Prienų parapijos. Į.Ame- 
rik$ atvyko priei 40 metų. Gir> 
dėjome ,kad pirmiau yra gyve
nęs Pensylvanijoje. Prašome at- 
sišauktį pačiam, arba kas žinote 
prašytume prattešti jo adresu.

t EVA BRUZGIENil, 
Prienų, p. Mykališkši, Idthuania. 
Arba praneškite:„JĮ. Plekavičius, 
7 Arion gt.^ DorchesUr, M&tts.

EDWARD L. HOPKINS :|
REAL ESTATE — INSURANCE,

NEJUDINAMŲ TURTŲ ĮKAINUOTO JAS IR 
ANTSTOLIS— APPRAISER,

; ■ 382 West Broadvvay, 80. Boston, j
L . Telefonas So* Boston 0501 u I

f, manus
MMUVI8 GRABOBIVS

148 Columbia St.
CAMĖRIDGE, MASS.,

• Telefonai:
Ofisas: TROwbridgfr 7880
Namai : TROtfbHdge 6484

OUEEN ANN LAONORY,
INC. ,

LIETUVIU SKALBYKLA
Skalbiama iv proslniime visokius 
drabužiui), Mas paimama ir prista
tome drabužius visur, kitip tau 
So, Boston, Cambridge, Brlghton 
Dorchester ir kitur, ' Pamėginkite 
ir patyrslte, kad gaunate patarna

vimą už pigia kaina. ;
7-9 EUery JJL, So. Boston .

Tel. So. Boiton 2923

FOTOGRAFAI STOKAI
Padaro geriausius ir gražiau
sius paveikslus. Šeimynų, ves

tuvių ir pavienių asmenų.
JURGIS 0. STUKAS

’ 458 Br0adway, 
South Boiton, Mass.

Tel, Sou._ Boston 2029 
Tel. Nor. 0242

, ALENA S, STUKIENfi

JtojThroocl# Majss*

r

PIGIAITAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING 00.

JOHN MARTIN & CO,
Taisome Visokius Stogus 

414 W. Broadway 
TEJjEFONAlt.

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarai*

JUOZAS M. mus

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daik- 
tus. Taipgi ir pataisau.

į • ■

:366 vf. Broadway
SO. BOSTON, MASS*

U.

Tek Šou. Boston 3694

STANLEY
BOTTLINGCO,

r, GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbsiąs gerų minkšto 

gėrimų. .
107 W. Sixth Street, < 

So. Boston, Mass.
Namai: ĮSI D. gt., So. Boston

S. DARASEVK IRI
; SUNOS
; Seųhuiks ir 8wrietovii 

ValirtyHi
! LIETUVIŲ GRAB0RIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Gyvuoja. 26 metai. PatamvL
; 4 mas dien* ir naktį. 

TUttt NOTARO ,TBim 
OfiMl:

1 ilS Amw Bt., Brodrtoa. Mmi.

Profeolottalal, 
kurta »blbU»l •'DatMninkr tikrai 
virti aknltytoju parntnoa. 

vui gtmukiUi “ritrtinlnM*.



r

VYTAUTAS DIDYSIS - 
KARYS

Apie Vytautą Didįjį, pa
gal Dlugošo ; ir kitų met
raštininkų aprašymus, vei* 
kale “Dzieje Vitolda”, iš
leistame 1914 metais, len- 
kųistorikas Ant. Prochas- 
ka rašę, bė ko kita:

“...Greitas, smarkus ir 
apsukrus, jis vienu metu 
kelis darbus atlikinėdavo: 
tą kunigaikščio smarkumą 
yra pažymėję kryžiuočiai, 
nes dėl to jiems būdavo 
sunku sekti kunigaikštį”.

“...Nuo kūdikystės dienų 
ruošiamas būti ricierium 
>-- kovotoju, mėgsta kariš- 
kumą, kariuomenę, karžy
gius, ginklus ir kariškus į- 
rankius, karius, durklus, 
šarvus, šaipius; kaimyni
niai valdovai žinojo, kad 
padovanodami aukso šal
mą - šmaigtę arba brangų 
žirgą* galėdavo suteikti 
valdovui didžiausio malo
numo.”

gingenas dovanojo Vytau
tui Didžiajam liūtą, reiš
kiantį valdovo asmenį, nes 
— Prochaskos žodžiais — 
“Kariško meno žinios, pa
gerinimai ir ’ išradimai, 
šaunamų ginklų naudoji
mas, liedinimas didžiulių 
patrankų, kvietimas ge
riausių • patrankininkų ir. 
artilerininkų— taimėgia- 
miausias kunigaikščio už
siėmimas. Visa kas liečia 
karą* kitų kraštų tautų 
būdą ir papročius, kuni
gaikštis sų pamėgimu mo
kosi, tiria ir labai lengvai 
pasavina, ypatingai vaka
rų papročius”...

Arėjas Vitkauskas, 

ŽMOGAU, AR ŽINAI?

1. Kiek laiko imtų sus
kaityti iki bilijono?

2. Kaip4 greitai telegra
ma eina?

: 3. Kaip musė gali ant lu
bų vaikščioti?

4. Kaip toli sąulė yra nuo 
mūsų Žemės?

Pagal paprotį, kartą kry-į 5. Delko deda guzikus 
žuočių grošmeisteris Jun- ant rankovių? v

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES

POVILAS BUŠHMANAS
48 Cresoent Ąvenue, 

'■ Teiephone Columbia 6702

29 Savin ffilj Avenue,' 
DORCHESTER, MASS.

. ‘ 45 Hampden St.,
Tel mGMands 4855
ROKBURY MASS.

GRABŪBIAI

PERKINS SQ, OĄSH MARKET 
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
. 918 E. Broadway 

Telephone South Boston 1392

JONAS GLINE0KAS 
502 E. Eighth St., 

Tel. So. Boston 9621

T«l. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

i Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Bes. 
564 Kast Bro&dwny,

So. Boston, Massi

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS) ♦ . .

G RAB ORIUS 
494 E. Broadway, *• 

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

^es. 158 W. 7tk SL -
Res.: Tel. S. B. 3960, 

Patarnavimas dieną, ir naktį.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL.PAŠALPJNfc 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirm. •— J. retraufltau,
24 Thoma* P»rk, So. Boston, Mas*. 

Vlce- pitm. — V. Medonia,
21 Sanger St., So. Boston, Mas*. 

Prot. Raitininkai — J. Gllne&ii*
5 Thoma* Park, So. Boston, Mas*. 

FIn. Raitininkas — Att)? Nevlera,
10 IVinfleld St, So. Boston, Mas*. ’ 

Iždininkas — A. Naudllūna*,
885 B. Broadway, 80. Bsaton, Mas*. 

Marialka — J. Zaikto, . .
7 Winfleld St, So. Boston, Mas*. 

Draugija laiko susirinkimu* kas. tre
čia nedCldienį kiekvieno mčneelo, 
2 vai. po pietą, Parapijos saM 492 
g. Tth SU 80. Boston. Mas*,

7:80 vai, vakare, pobidfaytlnBj are* 
. tataBJ.
Virai* draugijos reikalai* kreipkite* 

P** protokolą raitininku

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO G1OB A MOTINOS ŠVČ.

PlrmlninkS — Kva. MarksIenS,
025 B., 8tH St, 8o. Boeton, Mara
TeL So. Botsot 1298 

yice-plrtnlnlnkl Ona. SlnurienO, f
443 H. St, So. Boston, Mara„
TeL So. Boston 8422

ProLRait. — Broui Ciunleng, 
29Gould St., West Roxbury, Mus. 
Tel Parkvray 1804-W

Fin. BKt Marijona MarkonlutS, 
83 Navatre St, Roalindale, Mara

Tel. Parkvvajr tXW8-W
IldlnlnkS Ona StaniulIutĮB,

J05 Weat 6th 8t., So. Boston, Mus 
Tyarkdnri — Ona Mitgirdlece,

1512 ęolumbfa Rd„ So., Boston, Mas*.
Kasos Globoja — E, Janulonlenč.

1428 OolumblaRd., So. Boston, Maus. 
Dr*u<ija savo susirinkimus laiko kas 
■ antrą utamink* H«kvi*no artnssfo.

DARBININKAS
Rimtajai Paaaulio Spaudai Ir ViaUo> 
menei. Apeliacijinis Skundas 193Sm. 

DM Ateitininkų Persekiojimų!
. Ateitininkų Moksleiviją rimta, , 

Kairėjančios Spaudos labai pulti imta, 
Kad pultų kairieji nebūtų naujiena,

• Nes jie tuo maistu, maitinas kasdieną, 
čia neva neutrali, neva “tautiškoja”, 
Be pamato kimba, priekabių jieškoja* 
Piemenų šąika, skelbiasi artojais,— 
O, kur jie buvo kovoj bu pavojais? 
Ateitininkai komunas išvijo*
Tuom gerą valdą šalyje įgijo, \

• Prieš lenkus, bermontus jie krūtines statė,
Tik akli erzacai, Šito neimate. j
Kai sriubą išvirta, blynai iškepti, 
Tuomet puola valgyt erzacai pikti, 
Prie valdžios pelningo momentinio lovio

J Buvę komisarai, briautis nesidrovia. ' ,
Tegu maitinas skania valdžios duona, 
Ateitininkų idėjų neliečia, 
Dievo apveizda į LietuVos kluoną— ;
Jeigu ir tokius rimtan darban kviečia.

F Vienok jų šaika, mėgstanti lėbauti, - ——— 
Aferas dirbti,, litų pasigauti, 
Kailyj nerimsta, kad Sale jų rimti, 
Gali jų vietas teisėtai užimti.
Šmeižią per spaudą'rimtuosius Veikėjus, 
Net Vadus Bažnyčios apšaukia priešais! 
Panašių erzacų šulams įtikėjus, 
Net Vyskupus puola per spaudą viešai. 
Tad, žiūrėk pasauli, bizniui “pedagogų”— 
Kaskart kairėjant, virstant demagogu, 

> Jų keistą “šviesa” už naktį juodesnė, 
Tikriems Veikėjams darosi skaudesnė, 
jei jau mokyklos partijų kromelis,— 
Tai kame šviestis? Pagalvok^ žmogeli! 
Sumasonėję, buvę komunistai, 
Jau antraip “šviečia” dujų* specifistai. . 

. Panevėžio Vyskupas nuo jaunų dienelių,
Nuoširdžiai dirba vis labui žmonelių, . 
Gudų laikuose, Lietuvius užstojo, / *
Kameltdnams valdant, tautos “priešu” stojo.

•./ Vargšai, nenaudžiai, mėgsta pasigerti, 
. Norėtų vadintis motinoms bitblių — 

Vienok nė trano vardo nėra verti, 
Erkės! kur čiulpia kraują iš žmonelių. 
Tokie padaužos savo laikraščiuose, 

A Net 'aūgštus Vadovus nesigėdi pulti, r
Jei tokių jau raštai telpa dienraščiuose, 
Tai valdžia kąip stiklas turės susikalti. 
Taigi “dbičlaridas7*, matąs nevienybę,-*-- 
Tyko, kaip liūtas Klaipėdą pralyti! 
Skelbia, pumpuoja ginkluotą galybę, 
Iš tautos peštiniųj sau biznį darytį / 
Rimtas pasauli bešališkai teiski, . * 
Ko vertas darbas gaivalų tamsiųjų, 
Kairėjančios spaudos uždanga atskleiski, 
Lai visi pamato skriaudas nekaltųjų. 
Ateitininkai, rimti darbininkai, 
Ar jaunuomenė, ar draugai pasenę,

' Jie Lietuvai dirba pasišventę — dykai,— \ * 
Visus pavojus jautriai pergyvenę.
Vyskupus, kurie jų idėjas remia, 
Erzacai, norėtų gyvus kast į žemę*," 
Priešais apšaukia, spaudoje išdergia,

s 6; už ką? kad Lietuvą sergia. —- >
Mums Katalikams esant didžiumoje, 
Nė jokiu būdu nevąlia tylėti!
Kas meta bombą tikinčių seimoje, — 
Tokiems nevalią mūs vaikų auklėti; 
Žiūrėk, Pasauli!.augę karčiamosę — •’ 
Šiandie jau skelbias auklėtojais vyrais, ’v 
Mėto “dinamitą” Lietuvių šeimose, 
Šitie išsigimę, šių'laikų pipirai. 
Tikiam, kad rimtų, nepakeis pipirai’, 
Nes jų veikimą nebe šiandie sanom, ,. ;, . /; 
Mūsų net liaudy galvojantis vyrai, > 
Piemenų, sukčių, neklausus naujienų.

• Erkė ir vapsva, tiesos nesupranta, 
Puola ir; kimba*, ką gyvą pamačius, 
Nors savo gylį pasotintą punta, 
Jieško kraujo lig tas, uodas besarmačius. 
Nuo uodų ir vapsvų jeigu nesiginsi, 
Jųjų sukramtytas mėlynai sutinsi,. : ’

. Jie zirzės aplinkui, šen ir ten švaistysis, 
Būtų neverta, ir dėmesio teikti,.

: Ką išsigimę piemeniškai bliauna, * 
Vienok jų žygiai prieš Lietuvą kreipti'* 
Tikybą— tautą baisiausiai užgauna. > 
Taigi šias eiles nebiŠkentę rasom, 
Te gina tiesą prieš visą pasaulį * ’ 
Užsienio spaudą jas patupint prašom, 
Kas prie tautininkų skverbias pef apgaulį.

. Tikri Tautininkai pas mus neskaitlingi, 
O; tuo vardu dengias 9-nios galybės ' 
Dvasininkai tautai darbuojas aktingi, . 
Ateitininkija reiškia ištikimybes. 
Rimtą Moksleiviją visa tauta gerbia, 
Nes Jie nusipelnė darbais — Žygdarbiais^ 
Išgamų pavydas savę visur skverbia, 
Norėtų be darbo likti pagarbiais..;

Metamorfosa.25.rV.35.

ToHan,
1. Jeigu skaitysi po vieną J 

numerį į sekundą Ir skai
tysi per dvyliką valandų į 
dieną, neskaitant sekma
dienių ir per dvi savaites 
atostogų, užimtų tau apie, 
penkiasdešimts metų.

2. Yra ištirta, M tele
grama eina apie 186,000 
mylių į sekundą.

3. Jeigu mes peržiūrėtu- 
mėm musės kojelę padi
dinančiu stiklu, pamatytu
me, kad musės kojelė turi ‘ 
daug mažų plaukelių. • Šie 
plaukeliai kimba prie ma
žiausios nelygybes, ir taip 
įsigali lubų įsikibti ir 
vaikštinėti.

4. Saulė yra daugiau 
kaipj90 milijonų mylių nuo 
žemės. Jeigu ką tik gimęs 
kūdikįs su orlaiviu lėktų 
150 mylių į valandą, tai jis 
būtų 70 metų senumo kol - 
jis pasiektų saulę.

5. Buvo laikas kuomet 
vieton nosinių buvo varto
jamos rankovės. Vienas 
senas karalius norėjo, kad 
jo karalystės kareiviai tu
rėtų gražiausias unifor
mas. Bet jis neužilgo pa
stebėjo, kad jo kareiviai 
visuomet vartoja savo u- 
niformų rankoves nosių 
šluostymui. Tat jis įsakė 
prie visų rankovių prisiųti 
guzikus.' Įsivaizduok i t e, 
koks būtų malonumas Var
toti rankovės su gužikais 
vieton nosinių? • 
Leonardas Budelis (L.K.)

Arėjas Vitkauskas.

VISI JIE GERI...
• * " : . i

Juokiasi prie lovos Šliurė, .. 
plačiai išsižiojus, 
kad kaimynai jos prakiurę,

Pušnys rodė kiauras nosis,
■ tyčiojas iš šliurės

“į tave kai koja stosis — 
šonas bus prakiuręs!... ’’ 
Suvaitoja ąuolas šlubas, 
kai ant jo užsėda, .
o minkštasuolis įdubęs 
sako jam dar: “ Gėda !„” 
Suolas jam ir atsiliepia; 
rfTu —Jau kaip vaiduoklis L- 
Nors tau ramsčiai pasistiebę, 
bet nuluš spyruoklės!..” :■ 
Be ąsos, įdusęs puodas

^erzina šaukštuką:
.. “Koks tu kreivas, koks tu juo- 

Kur tave ir bruka!;.” [dasl 
Atsiliepia šaukštas smarkiais 
“Tu—tik kiaulėms Šerti!

1 Dar tik žodį tu ištarki — 
. ir numes. į kertę U . •

Laikrodis uždusęs knarkia, 
mušdamas skaitlinę;
“Jūs man esate sudarkę 

'vaizdą kambarinį !„
Palanga, 1931.IX.2d

.. Arėjas Vitkauskas. 
KAI ŠNIOKŠČIA JŪRA...

Kai šniokščia jūra ir sa- 
yo gaivinančiomis bango* 
mis plaka besimaudančių 
kūną, kai suaugusių tarpe 
maišosi vaikai, kurie svei
kina jūrą mano širdyje ky
la pasiilgimas tavęs, šū- 
nau... Kaip būtų tau čia 
gera, kame tiek saulės* 
švelnaus vėjo ir gerų ban
gų! Bet... piktumas padąrė 
tąip, kad tų esi kažin ka
me ir aš tūrių tave svajoti 
su giliu širdies skausmu ir 
tavo džiūgavimą manyti 
esant kitų vaikų klegesy
je... Kaip tavęs čia trūks
ta, kame tiek gerų bangų, 
švelnaus vėjo ir mylimos 
ir mylinčios saulutės I 
Palanga, 1931. Vm. 26 d.

Jeigu prie mano kojų su
dėtų visų viešpatijų vaini
kus vietoj mano knyerų ir 
mano pumėgipo skąityti, aš 
visa tai atstnmčiau.

Gyvenimo nei nemylėkim, nei neapkęskim, bet ką gy
venam gyvenkim gerai: kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan
gus. Miltoiu

įmini......y ii4l<»B*^W*W*iihihii n*iwi|iii n.......'....... -i iiĮ***wm>**«N*M^

Pennsylvanijos Žinios^
PIHSBURGH, PA. VIENUOLYNO RĖMĖJŲ SEIM*

švento Pranciškaus Vienuolyno Rėmėjai rengiasi 
prie savo metinio seimo, kur is# įvyks rugpiūčio 18 di^ 
rią, šv. Pranciškaus Vienuolyne. a

Šio Seimo tikslas yra visiems aiškus — paremta 
Šeserą Pranciškiečių darbuotę. Visur, kur randasi Vie3 
nuolyno Rėmėjai ir visi lietuviai ir draugiją atstovai 
yra kviečiami dalyvauti šiame iškilmingame suvažifcį! 
vime, kuriame norėsime pasitarti apie geru darbu vyįįl 
dymą visuomenes naudai religiniais ir tautiniais ptUj 
grihdais#

“ Daugiau apie seimą bus pranešta vėliau. . į
- Seimo Rengėju Komitetas.

UETUYlįĮ DIENA UKEWOOD PARKE RUGPIŪČIO lį
Lietuvių Dienos valdyba deda visas- pastangas, ■ 

kad šių metų 21-oji diena gerai pasisektų. Tos apylin*] 
kės vatgoiiinkai savo susirinkime'Gir ar dville nutartį 
Lietuvių Dienoj turėti jungtinių chorų dainų konceįd 
tą. Šhenandoah vargoninkas p, Grigoraitis apsiėmė! 

“važinėti po visas mūsų apylinkės parapijas ir padary-1 
ti su choristais praktikas. Tie patys chorai pasižadėjo] 
giedoti ir Mišių laike. ’ . 4

Jo Eminencija* Philadelphijos Kardinolas leidai 
turėti Šv. Mišias Lakewood pavilijone. Mišių laike tk$ 
dienai bus pritaikintas ir pamokslas. Galutinai pro-? 
gramą bus sutvarkyta vėliaus ir paskelbta. J

# /Šiais metais presos komisija* valdybai pritariantį 
nutarė išleisti spausdintą gražią programą. Tai pro- ’ 
gramai išleisti ir, kad dar pelno padarius* nutarta rių- 
kti skelbimus. Skelbimus rinkti yra įgalioti tam tin-j 
kami asmenys; po tais įgaliojimais yra pasirašius pre-’ 
sos komisija: Kun. Dr. J. B. Končius ir Kun. A. Degų^ 
tis. . į- > ‘ '

PITTSBURGH, PA.
pranešimasVažuo-
JANTIEMS Į SESERŲ

SEIMĮ
Kaip jau( pirmiau buvo 

skelbtą ŠV. Pranciškaus 
Vienuolyno Rėmėjų Sei
mas įvyksta rugpiūčio 18- 
tą dieną. Vaduojantiems 
čionai skelbiame Ekskur
sijas iš įvairių miestų., 
Apleidžia šeštadienį, 
Rttgp. 17, — atvyksta 
Pittsburgan Sekmadienį / 
18-tą. •
Chicago, iš stoties Grand 
Central, mokestis: $6.50; 
New York, iš stoties Balti- 
mbre, Ohio, Jersey City, 
mokestis : $6.50;
Philadelphia, iš stoties 
Broad St. mokestis: $6.00; 
Cleyeląnd iš stoties Penn- 
sylvania, Sekmad. rytą, 
mokestis: $2.25.

Prašome visus kųoskait- 
lingiausiai atsilankyti į šį 
Šeimą Air paremti mūsų 
darbuotę Bažnyčiai ir tau- 

.tai. ■ ■

ptrrsTON, pa.
Moterų Sąjungos 19kp., 

gyvuojanti Šv. Kazimiero 
parapijoje, remia Jėzaus 
Nukryžiuoto Seserų ren-

giamą pikniką vienuolyno a 
parke, St- Mary’s Viliau 
Elmhurst, Pa., ketverge^ 
rugpiūčio 15-tą. Pelnai 
skiriamas našlaitynui, glo* 
bojamam Jėzaus Nukry*i 
žįuoto Seserų. / ■
A Juzefą šakociene, pirmi* 
niūkė kuopos ir vedėja a* 
sištuojančio komiteto pra
neša, kad 19 kp. sąjungfe^ 
tęs deda pastangas ir kffe 
nų pasišventimą, kad .pri
traukus kuodaugiausi a j 
rėmėjų rugpiūčio 15 pikuly 
ke, Ūgdant šį kilnų tikslą,' 
jos yra pasirinkę sekantį 
vadovaujamą principą:*

“Kuris aukojasi save ir 
duoda' išmaldą savo arti
mui, maitina tris: Save, 
savo alkstantį brolį, ir Ma
ne”. . ; . ‘
v Atsilankusieji Užtikrinti, 
kad pikniko kiekvienas 
džiaugsmas bus jiems pri
einamas ir kad džiaugs
mas, kurį suteiks našlai
čiams ir Seserims atsilan
kant piknike^ sugrįš į jų 
pačių širdis.

Bušai transportuos rė
mėjus į ir iš piknikę. Ti- 
kietus gali įsigyj nuo ve* 
dėjos, p-nios Juzefos ša- 
kočiėnės, , nuo šakočiau^ 
StudiOj viršuje J. C. Pen- 
ney’s Store,sMain St., Pitt- 
ston, riuo sąjungiečių ir 
nuo komiteto susidedančio 
iš Pranės Juškevičienės, 
Katarinos Vizgaitie n ė s, 
Magdalenos Markauskie
nės ir Marijonos Gilienės.

< Vedėja. ■

DARBipiNjCA* d
(TH1 W0RKEĘ) ; į

Pubjished evety Tuesday and Friday exeept Holideya a» j
Nėvr Year, Good Friday, Mamonai Day, Independenee Day, j 

* . Labor Day, Thankagiving and Chriitmaa j
hy ' ' .............. 'j- ■

SAIIH JOSEPH’S,LITHUANIANE.C. AS8OCUTIONOr IAMH
Entered a* secoHd*da»* matter 8*pt 12,1915 at th* poit ottit* at

. Mas*, under the Act of Mareli 8,18T0
Acceptanėe for mnlliug at speniai rate of poetaga provlded t*riaS«ctioalM 

Act of October A Uit authortoed M W IX ‘ - J
8UB3CRIPTION RAtK8:

Domeetlc ye&riy ..o........... H00
Forelgn yenrly .............. 15.00 ~
Domeutlc once per vrteX yeoriy too Viena kart savaitėle metai** ..
Foreign ouce per vesk yearly.. yjjo Ufeieaylkart aavattlH aseta***

DARBININKĄ*
566 Weti Broad way SmUi BMmb, 1

prknumbratos kaina: M
Amerikoj* n»*t**M ĮHį*K
Uktony metam* *ąKn
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DARJBiytlFtKAS
RIJŲ 'AKTŲ. DRAMA

• * __ _ ..... 'L.. _

kilnihuS Rytoju**’ tiksliai ęharaktęrizubja tau- 
akiečių sukilimą, suskirstant pokarinę jų veiklą 
dramos aktus: 1} karo nuostolių atlyginimo iž- 
nį, S) nusiginklavimo paneigimą ir 3) Vokieti- 
)karpytųjU Žemių* gražinimą. DU pirmuoju aktu 
Ūai jau suvaidino. Dabar rengiasi prie trečiojo.

sakoma, nereikės labai ilgai laukti;
palaimėję katą, vokiečiai buvo tabUI nusiminę it 
į aplinkybių prislėgti pasirašė Versalio sutartį, 
ša buvo labai kietos, Vokiečiai pasižadėjo atmo- 
30 milijardų auksinių markių karo nuostoHame 
tttiį Visiškai nusiginkluoti, paliekant‘tik 100,000 
menės tvarkai palaikyti ir atiduoti kaikutias 
iemes Europoje ir visas kolonijas svetur. Atrodė, 
o tokiomis sąlygomis vokiečių tauta visai sus- 
auti, bet tik taip atrodė. Vokiečiai apsimetė pri- 
is, kone visiškai pražuvusiais, ir pradėjo derėtis 
miausiai dėl karo nuostolių. Derybos ėjo Sun-’ 
les talkininkai (antanta) nenorėjo nusileisti ir

būdu vargais - negalais išspaudė iš Vokiečių ii 
rdįį markių karo nuostoliams atlyginti. Daugiau 
;i vokiečiai griežtai atsisakė ir gtęse paskelbsią 
aį baiikrūįą. Čia įsikišo Amerikos prezidentas 
t ir paskelbė moratoriumą, vadinasi, pasiūlė 
inkams metus palaukti, nes Vokietija istiesų ne- 
i iš kO skolą sumokėti. Mat, Amerika buvo pa
ūši vokiečiams daug pinigų įr prisibijojo, kad 
Žūtų. Vokiečiai puikiai pasinaudojo tuo morato- 
fr taip pasuko savo politiką, kad nuą to laiko ne

to talkininkams nė vieno pieningo, tai buvo pir- 
stambuS vokiečių laimėjimas. • 

o to sekė antrasis drėmos aktas — derybos ir 
lai dėl panaikinimo nusiginklavimo sąlygos. Vb- 
t niekad nepaliovė dejavę, verkę, prašę, grasinę, 
ąvę, kad būtų jiems leista turėti didesnę negu 
0 karitiomėnę, ims tokik esanti visiškai pėhną- 
žiules valstybės tvarkai palaikyti. Derybų gi 
vokiečiai vis slaptai organizavo didėlę armiją 
ų sporto organizacijų formoje. Ir štai ant sce- 
iStebdė Hitleris. Jis •sugebėjo įkaitinti vokiečių 
5tiZmą iki fanatiško įkarščio ir vieną gražią die- 
bkėlbė, kad Vokietija išstoja iš Tautų Sąjungos 
laisvina'iš nusiginklavimo pareigos. Tįįo būdu ir 
ds dramos aktas sėkmingai suvaidintas. Dabar 
rni ttėčiojd akto—prarastųjų žemių atgavimo, 
baigsime “Vilniaus Rytojaus” žodžiais: 
Kądą .vokiečiai ątidęngį paskutiniam aktui su* 
ti sceną nežinome,‘ bet gyvenamojo laikotar-
įrkiai rodo, kad trecio akto ilgai laukti nereikės., 
kitas klausimas^, ką pamatysime scenoje, kai vo- 
i pakels uždangą? čia jau klausimas daug^įdo- 
a, dėl kurio jau dabar galima ėįti lai^rbų. Aišku; 
me akte pamatysime: Dancigą, Klaipėdą, Pama-
Silezijos kraštus, Austriją,* EUpėn - MUlmedy, 

gą, o gal ir Alzas-Lotaringiją.' Tik klausimas, 
s pirmon iignin,ką vokiečiai'pasirinks? Nežino-* 
irs nežino ir vokiečiai, klirie tada pasirinks tą 
:ą, su kurio pagalba lengviausiai pribaigs te taip 
jrvą Versalio sutartį”. . / v ■ /

mums Ji* ritiūtė, duoda

nėra, Męs jų nusikaltimai įskaityti jų dorybių sąskai- 
ton te jie jau užima valdiškas vietas sovietų valstybė
je. Jei kurie yra žuvę nuo to ginkjo, kuriuo kovodavo, 
tai jų nužudytoji buvo sušaudyti kaipo kriminalistai, 
o nužudytieji, nors toki pat teroristai, yra įskaityti į 
komunistų “šventuosius” čia mes tai jau nematome 
skirtumo. Mums atrodo, kad abu-tipai vienodi: te tie 
te anie žūdė žmones. Bet komunistai savuosius teroris
tus vadina didvyriais, o svetimuosius •— kriminalis
tais. Kodėl gi juos nepavadinus vienodu vardu: kad 
jau kriminalistai, tąi abu kriminalistai, kad jau did
vyriai, tai abu didvyriai. Ar skirtumas tame, kad 
viens revoliucijonierius, kitas gi kontr-revoliucijonie- 
rius? Bet revoliucija ir kontr-revoliųcija eina prie to 
paties tikslo: abi*nori nusikratyti diktatorių r- anoji 
caro, Šitoji Stalino. Ir vieną te kita nori išlajsvinti 
žmones iš vergijos, skirtumas gal tiletoks, kad Stali
novergovė daug blogesnė. Tad kontr-revoliucija', ko* 
vodama prieš didesnį blogumą, yra dar tikslesne už re* 
voliuciją, kuri tą didesnį blogumą atnešė. Žinoma, čia 
iškoneveikimas siaurųjų fanatikų ideologijos, bei ką 

...... ...... .. _ . . ... .... {aš kaltas, kad logika savaimebčga prie tdsišvados?'
vo Ruhrą, svarbų Vokiečių industrijos kraštą. Į 'Yra dar vienas sveikam žmogui nesuprantamas, .............. .......

skirtingumas, kurį daro bolševikai: pabėgusius iš ka- kuri oficialiai yra pąlČĮko- 
lėjimo “politiškus nusikaltėliuš’ jie sušaudo, o pabėgu- “ 
sius kriminalistus gražina atgal kalėjiman baigti sa- 
to bausmę te paskui -—paleidžia. Taip pat yra faktas, 
kad caro valdžią nuvertus, bolševikai paleido iš . kalė
jimų ne tik politiškus nusikaltėlius, bet ir kriminalis
tus, kurie nepatingėjo pasinaudoti laisve te greitu lai
ku atsidūrė revoliucinio sūkurio viršūnėse. Iš visą ko 
matyt, kad bolševikų ideologiją daug palankesnė kri
minalistams ;negu politiškiems nusikaltėliams. Pykit, 
nepykit, — bet su tokia pasaulėžiūra mums nepake-

Taigi ąt tik neteks prieiti išvadą*, k&d “krimina
listas** Walkeri& permaža lutėje kriminališkumd, kad 
būtų vertas pakliūti. į tikrąjį bolševikų “rojų”/ kur — 
“našemu bratii gerai**. \; - \ K.

—4—r!■—ųi_________________//. ■ L-—.—■*.' r.>  .j.,

svertas Būti “Rojuje”
olšėvikai labai įsižeidė, kad “D-kas”, anot jų, 
ii nematąs jokio skirtumo tarp politiškų našl
ių ir kriminalistų. Būk tai neteisingai pastatęs 
srį šalia ‘bolševikiškųjų “didvyrių”. Kur čia ne- 
li skirtingumo. Jau vien tame matosi skirtumas 
krimihąlištd” Walkerib te Krėmlio ponų, kad jis 
liUVo į tą patį. “rėjų”. Jis buvo petmažas tain 
tis. Jei tdkį Waikėrį pastačius šaka tokitį Vo
lą, Jūrbvškių, Ūrickių, Dzieržinškių, JagOdų, 
lovų, BielobrodOVų, Dabiu ir daugelio kitų, tai 
irių “krimihališktiiriaš*’ visiškai nublanksta prieš 
ųjų komuhistų “žygdarbius”/ šitie tai bent išžu- 
įtūš tūkštaričių nekaltų žmonių, o toks Walke- 
gal tie žvirblio neužmušė. Bėt tie bolševikų Va

tos ant jų sąžines krinta šimtai tūkstančių žmo- 
yvybių? anaiptol neįneina, pagal bolševikų eti- 
kaičių kriminalistų. Ne, jie tik kruvinojo teroro 
risi. Čžįrb laikais jie buvo tik politiški nūsikaltė- 
mrtais su Žmogžudysčių priedu), dabar gi, šutė* 
tkas ^revoliucijos aukų” krauju, jie virto boiše- 
' kūrėjais, Tai bent vyrai; “Kriminalistas” Wal- 
liiėko panašaus nėra hūvelkęS.Tai matote, mes 
dto įžiūrime skirtumo tarp nieko nėnužudžitisio 
inalisto” WalkCrip ir daiig; daug žmonių išžū- 
ų bolševikiškųjų r (nė kriminalistų!) didvyrių, 
skirtingumas iština Walkerio naudai.
:et ne tik tąi. Mes matome skirtumo ir tarp “po- 
1nusikaltėlių” ir politiškų nusikaltėlių. Ant po- 
tai tik tiek skirtumo^ kad vienus rašome šų sve- 

nkliąiš, kitUš gi be svetimženklių, bet esmėje jie 
si viens nuo kito kaip dangus nuo žemės. “Pbli- 
nusikaltėliai” (ąU svetimženkliais) tai tie, kurie

■ y J . ' • • J - ■ m/ Aug Žilįiišk^ O. P*

Nacių Svastika Kovoja Prieš
> Kristaus Kryžių

Neseniai šv; Tėvo laik- dėl A.* Rozenbergo ir Bal- 
raštis “Osservatore Roma* dur von Šchirach prięžas- 
no” paskelbė ištisą grupę ties. Šie* ūeo-pagonizmo 
antikatalikiškų vadų $d- pirmtakai via tik* dėlto šū-» 
kietijoje. Tvirto, visai ne- įdarė ne tik grynai materL 
laukto pasipriešinimo yo- | jalių išskaičiavimų vediną 
kiečių pąganizmas meto-1 grupę, bėt ir mokyklų ne- 
diškai randa Vatikano paliko ramybėj., Vatikano 
mieste* Čia paduosiu kele- laikraštis paduoda pripuo* 
tą svarbiausių faktų ku- -lamai, kad ir tokį pavyzdį 
rie buvo paskelbti Ossėr- iš Kiel universitetcržurna- 
vatore Romano laikraštyj, lo Kieler Hochęchuleblat- 
Jie patvirtina, kad neatsi-j 
žvelgiant ' j . konkordatą 
tarp Apaštalų Sosto ir to
jo Reicho, antikatalikįška 
kompanija Vokietijoj pui-^ 
kiai vystosi globojant net ' 
ir pačioms aukščiausioms i šiaurės pagonizinu. Mes. 
nącional - socialistų viršų* inenoriųi Vokietijoj žydiš- 
nėms. Tai aiškiai parodo, 
kad viena pagoniška! reli
gija, kuriomis būtų galimą 
kaip nors užpildyti tuštų* 
mąf o drauge atsipalaiduo
ti nuo Romos.

Štai keletas įdomesnių 
faktų, kurie‘ buvo cituoti 
ir plačiai komentuoti Va* 
tikano'dienraštyj:.

Pradžioje metų Cobfenz 
miesto tribunolas v nuteisė 
penkiems mėnesiams kalė
jimo vieną ižtaincokunigą 
už tai, kad girdi $er įffi* 
mokslą įžeidė Alfredą Ro
zenbergą . ir BaldUr von 
Sčhirack. Oššervatore Ro
mano pasitenkina primin
damas, kad A. Rozenber
gas yra net tokią blėviz- 
gojaučią deklaraciją pa
skelbęs r Kad Jėzauš Kris-, 
taus tėvas buvo Lotynas, 
kad Marijos skaistybę fati-

ter, kuris rašot;
Pagonio vardas mums 

nėra įžeidimo žodis j bet 
priešingai ■ garbės titulas., 
Me< didžiuojamės/ mūši 
vokišku tikėjimu, mūsų

’ V* . ■■■ ■ •*-x Ik. JT' -

ūe tik Uųtilkb* Migi- 
įU feriftB, ĄŽ JTi panūs
tas h? iyiW gfyteihkM į pa* 
idhižįką*. Italžtęrfe Doetn 
beis, kalbėdamas Heidel
berge šaukei štai II,naujo 
Šviečia smilė Visai Vokieti
jai ir toi šveričiamė su 
giliu įkarščiu ir. begaliniu 
džlaugšmU saulėgrąžas. Ir 
po ,riiihisteriškos kalbos 
pradėjo, pagoniškas apėi- 
gaMsauteBgtoM

Visai suprantama kodėl 
Rųma tiek svarbos teikia 
kai Stelų vojkišktį sektų 
manifestacijoms, ries ąiš* 
kiai mStov logišką konsek- 
yeaęijį valdos dvasios, 

ma. Šios sektos “Deutsc- 
che Glaubenwegung” įkur
tos kaž kokio tai TOlhelm 
Hauer turi net savo credo, 
kuris taip Skamba:
:. Aš tikiu į žmogų visaga- 
lintį/viešpatį visų esamų 
dalyką žemėje, Aš tikiu j 
vokišką žmogų, antrąjį 
sūnų ir nųmyiėĄjį Dievo 
sūnų patįes savęs viešpa
tį, kuris buvo . pradėtaę p d 
šiaurės dangumi, kuris gL 
mė tarp Alpių ir jūros, 
kentėjo prie papistų ir ma- 
mmonistų, kuris buvo 
šmeižiamas^: mušamas fir 
nubiednintas, kuris buvo 
pasmerktas nuo visokios 
rūšies velnių, atsikėlė t po 
dešimties kietų iš nebvil- 
tiškos neturto mirties, iš
kilo' intelektualiam Bacho 
ir Goėthes pasaulyj, atsi
sėdo su savo broliu iš Na
zareto Amžinybės dešinėj, 
;iš kur ji* sugrįš savo Mi
ku saulėtoj formoj teisti 
gyvuosius ir mirusius. AŽ 
tikiu į gerąją žmoniškumo 

(dvasią į būsimą Šventąją 
bažnyčią, į gero & ir griež
tos valios žmonių behdriją,' 
tyrą nieku nesuinteresuo
tą, į visų paklydimų Utlei-

k0£ religijos. Męs jau dau
giau netikini į Šv. Dvasią, 
mes tikim tik į pašvęsti, 
kraują.
. Ta pat blevizgojančią 
teiria išvystoma straipsnis 
ir laikraštyj Der Brenner:

I kalėjimai, katorgos, vergiškų darbųstovyklos 
pilnos kapinės. Politiški gi nusikaltėliai (be.sve- 
nklių) tai revoliiicijos teroristai, nevieną auką 
ntę į aną pasaulį. Toįkių nusikaltėlių bolševikijoj

Kį Sako Ad v. Rap. Skipitis 
t Apie Amerikos Lietuvius .
Liepos 10 d. į Kauną sutvėrė savo lietuvišką širdį, i 

grįžo Draugijos užsienis ęū visu džįaugsmtl bei gė- 
ietūviaml remti pteminih- rybČmis. Del to aš Visai 
kas adv. Rapolas Skipitis, nesijaučiau svetimame 
Jis Lietuvos laikrąŠtiftitt* (krašte,’ bet man rodėsi, 
karna papasakojo savo .į*. kad Lietuvoje, nes visur 
spūdžių* iš kelionės po A-mane lietuviai lydėjo, . vi- 
meriją. . . \ . t^’^4
- Amerikoje iSbuvau 87 mažiau tuos brangius, 
atew?- *ko Skipt.;W«8. patoigusrus vei- 
tis, — apvažiavau 10.0001aus‘„ ■ _ . . ...
kilometrų, aplankiau . 40. Tamsta galėtum 
lietuvių gkvenUmū miestų pasakyti apie Amerikos 

i* * ^ lietuvius ir jų gyvenimą?
— Mano buvimo Ameri

koje metu gavau įspūdį,r 
kad tenykščiai lietuviai 
galvoja ir jaučia , visiškai 
lietuviškai. Tiesa, truputį 
žymi amerikonizmo įtaka. 
Bet ji daugiam liečia jau
nąją fekrtą, ten gimusią ii* 
išėjusią kitataučių mokyk- 
las. Man rodosi kad ten gi
musios jaunuomenės, hu- 
tautėjimas eina pagreitin
tai* O mums sVarbu, kad \ 
Užsienio lietuvių lietuviš
kumas būtų kuo ilgiausiai 
išlaikomas. Todėl šia kry
ptimi Draugijai užsienio 
lietuviams remti reikės 
dargana daug, ir atsidė
jus 'dirbti. Šiaip jau, jau
nuomenė, girdėdami įvai- 
ritis tėvų pasakojimus apie 
Lietuvą, nori ją pamatyti, 
joje lankytis^ Žodžiu, šian
dieninėje jaunuomenėje 
daf yra gana stiprus lietu
viškumo jatismas.Tiek dėl 
dabartinės jaunosios kar- > 
tos. Senesnio amžiaus lie^* 
tuviai, kurie patys .matė 
ar gyveno Lietuvoje, yra 
dideli tėvynės mylėtojai. 
Jų stipri lietųyiška dvasia 
riebus jokio amerikonizmo 
sunaikintai Jie taip pat il- .

tėvų žemes. Tik paskuti
niuoju laiku, ' man rodos, 
dėt bendros pasaulinės pa
dėties yra pasunkėjusi ir 
Amerikos lietuvių medžia- 

i gine būkle, ktiri neretai 
kliudo jiems lankytis Lie
tuvoje. Bendrai/ apie Ame
rikos lietuvius galiu pasa
kyti, kad tai pati svariau
sia, pati, turtingiausia ir 
šviesiausia mūsų išeivijos 
dalis.

Jų dvasinis gyvenimas 
yra gana gražiai išbujojęs. 
Atmintina, kad Amerikos 
lietuviai turi arti 2000 į-

' , ' \ [ąur su jąis susitiMU te vi- 
čiau tuos brangius, 

"afco aavfški^i-;«ynė8 P^^ius vei-

kilomėtrį, aplankiau . 40!

praėjusį bei busimą gyve
nimą. Amen.

Kaip protingai Osserva- 
to're Romano, kuris cituo
ją šį credo įvertina “ble- 
yįžgtibjaiitį pamišimą”. 
Kaip kartas šiuo plačiu 
judėjimu, kuris nori iš

Mūsų karžygiai ir herojai 
viršina Jėzų iš Nazareto. 
Ar tąi Dievas, ar Dievo 
Sūnus, ąr Dievo pasiunti
nys, ar Išganytojas, kuris 
krauju prakaituoja ir ku* 
riš raudoja mums nepri
tinka. \
, Osservatore Romano .taip* 
komentiibjaM JuiriS netin
ka, iiės Jėzūs mieliaū suti
ko pats mirti’ ,negu kitus 
žudyti. . ; J >

šios rūšies pavyzdžiu tu
rim daugybę. Vokietijos 
radio stotis vieną sekma-

W tik vieni juokai, kad’dienį trahsliaVė “šventą 
krikščionybe buvusi vien Wišką valandėlę*’ skiria- 
tik vergijos religija, kM hitleriškajam’jauni- 
šv. Povilas imvo nekafekn mūi. Reichsjugend spauda 
ta kaip išaukštintas pari- tai taip suformulavo:

kų iš Mainco ir Aūkšto- 
sios Silezijos jiems primi
nė, kad budėtų. Nes nori 
nukrikščioninti visą Vo
kietiją kokiu iki neva po- 
zityviu kristijdhižinū. Bet 
realybėj- ko nori, tai visai 
Šaliai pfimėsti suvis iiepa- 
geidaujUmą/ barbarišką 
pagdnižirią. Neatsisakoma^ 
kad ir žemiausių priemo
nių, kuriomis būtiį galima 
sutrukdyti krikščionišką 
ir katalikišką gyvenimą.
Prie tos pat ptogos noriu 

čia pat pridėti naujausią 
ŠVL Apeigiį Kongregacijos 
dekretą, Jiepos mėh. IT d. 
1935 lieči&iti tik 
pasirodžiusį Aiftedo Ro- 
zenbergo haujausį vėlią*

bei miestelių, kiiriwę pa-l 
sakiau 65 prakalbas. Tai 
toks mano kelionė*, aps- : 
kaičikvimąs. Apie mano 
atvykimą Amerikos lietu- ■ 
via! jate žinojo. * ,
— ka^p Arnėrikos liętu- 

Viąi žiūri į kotigresą? y
—* Visi pripažįsta,; kad 

eivijos stisiartinimas su 
Lietuva yra būtinai, reika
lingus, Ypač - sustiprinti 
ten gimusio jaunimo lietu- 
viškūriiui Veikią ką nors 
daryti. Ėet ką? Gal būt, 
kądšį rimčitei^ te opių 
klausimą išaįškins 'būsi-*. 
mUsis kongresas, Be to, y- 
rą dar visa eile gyyų UŽ- 
siėrifo lietuviams klausi
mų, kurių išsprendimas be 
tiiūsų. išeivijos atstbųų da
lyvavimo' ; jrra neįmano
mus. IF štai dėl ko Užsienio 
lietuviai džiaugsmingai te 
vieningai remia šaukiamą
jį kongresą.

Kiek Amerikos lietu
vių kongrese dalyvaus?

i—Dabar man sūhku pa
sakyti apie jų skaičių. 
Man rodėsi, kad iš. Jungti
nių Amerikos Valstybių 
kongrese dalyvaus per 50 
atstovų ir gana* gražus _____ ___ _______„
būtys svečių. Iš dabartinių gisi gimtojo krašto/, savo 
davinių gulima Spręsti, 
kad pirmasis pasaulinis 
lietuvių kongresas bus 
gausus ir gyvas. Tai rodo 
te tas didelis susidomėji
mas kongresu, koks dabar, 
yra užsienio lietuvių tar
pe. .. - . *
— Kiek Amerikos lietu

viai kongresui yra pasi
ruošę? ’
~ Paruošiamasis darbas 

jau varomas prie galo. Or
ganizacijos uoliai svarsto 
būsimame kongrese IŠkel- 
tinus klausimus. Kai ku
rios Amerikos lietuvių ko
lonijos bei organizacijos vairių organizacijų! O kūr 
kongresui jau yra visiškai .mokyklos, laikrUščiUiį įvai- 
paširūošę. Į LietuVą jau rūs kursai te lt. Čia sumi- 
yra atvažiavusių būsimo- Ine tieji dalykai iškalbingai 
jo kongreso* atstovų. Kon-[rodo, kad Amerikos lietu- 
grese dalyvaus vieningai [viai turi platų dvasinį gy- 
visoš Amerikos lietuvių ‘ veninią, kuris yra stipriaU- 
grupes, išskiriant gal tik šia atrama jų tautinei są* m 
komunistus. C mbhėi. , •'

Pasaulinio kongreso pa- Baigdamas pasikalbėji- 
rodose. bene įdomiausiu, mą, adv. Rap. Skipitis dar 
dalyku bus dr. Rkčkaus ii- -gražiai atsiliepė apie lietu* 
gas te kruopštus darbas— yių. mokyklas, ypač pažy- 
numizmatikos muziejus ir s mėdamas Seserų Kazimie- 
lituaništikos rinkinys. Tautiečių mergaičių akademi- 
stebėtinal įdomus muzie-’ ‘ "" * *" ’* '" J
jtis, pačių Amerikiečiu 
aukštai vertinamas. Litu
anistikos rinkinys tai 
brangi medžiaga, kuri vai
zdžiai nušviečia Amerikos 
lietuvių kolonijų gyveni* 
mą, jų. darbus bei istoriją* 
Muziejuje j^a apie 50.000

komunistus. inbriėi. , 
Baigdamas pasikalbėji-

ziejus. . v /" ■
čia pat primena, kad 

Baldur von Schteach pa* 

m yri visiiomėt tėvynes 
vienybės ardytojais. Paga
liau įdomu primihti, jog 
vokiečių termai niekuo
met nenurimsta ir vien tik

Vokietijos tvirtas išpa
žinimas į vieną Dievą, kw

talpinti nei į jokias dog- 
mas. Dievas mums siunti 
Mirerj ir pats Dievas 
liepsnoja jo vėliavose. Šis 
neišardomas tikėjimas į

wort aut die Ahgriffe ge- 
gen den Mythus dės 20 
JahrpUhdertę“, kiltis yra 
įtrąukiąmaį indeksą t* y* 
draudžiamų skaityti kny- 
g^:ą«ęašą* Še į<nci<'4ieuą 
to pat mėtiesio ir tu pat 
metą, Sv. Tėvas j dekretą 
patvirtihd te {sakė vielai 
paskelbti visiems tikin
tiesiems. *

tarpe apie lo.OOO htuanis- 
tikbs, Muziejų <te* Račkus 
paukos Lietuvos universi
tetui. ..
— Ar-Tamsta patenkin

tas savo kelione? *
r^Taip. . Savo kelione te 

jos išdavomis aš esu pa
tenkintas. IŠAmerikos lie
tuvių tokio gražaus priė
mimo ir nuoširdumo aš 
net nelaukiau. Jie man at-

ją Čikagoje. Toliau dar 
suminėjo Pitsburgo uni- 
versitetė ruošiamo lietuvių 
kambario, reikalus, pažy- . 
mėdamas, kad Lietuvoje 
jam teikės tartis su meni
ninkais bei istorikais, kad 
jie pagamintų naują lietu- , 
vių kambario įrengimo 
projektą, kuris pilnai ati
tiktų mūsų tautos dvasią.*

Spaudos atstovaidar pa
siteiravo dėl laukiamo 'Li
tuanikos H* skridimo* Ad
vokatas Skipitis pažymėjo, 
kad Įeit. Vaitkus yra la
bai rimtas vyras, savo di
džiajam žygiui stropiai pa
siruošęs /‘Lituanika HM į ; 
Lietuvą. tikrai atskris ir 
tai dlr artimiausiu laiku.

. . i
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nugąsdinantis reginis pra-

joms davėme.

MNHMtMN M *V*'

“Tū esi sumindžiojęs 

mus panieka,” jos sušuko,

* * *
_ . . -. . -t*

atsiteisimo veiksmą, mei
lės Veiksmą!

Kun. Jurgia G. M.česna.

Mano Kelionės Įspūdžiai

“Susimaišę murmėjimai

atskiriau šiuos apkalti-

(Iš angliško verte 
./Ant. M, Karužiškis.)

atsukdamos į mane nusta
tytą ir piktą Žvilgsnį. v 

“Tu pasityčiojai iš mūsų 
pamokų ir mūsų susigrau
žimo.

/“Tu privertei mus pa- 
rausti. '• . •A'* - ,

“Tu pripildei mus savo 
puikybe, savo tuščiomis 
mintimis, savo kvailais už
manymais.

“Tu leidai mums nykti 
dykumę ir apleidime.

'mumis*; mėsbū^ 
“ Sime tavo budelius visai 

amžinybei/*
< “Ir aš pajutau savS/be- 
Velkamą ir negalinti ištar
ti žodžiosavo Msįginime, 
Imoniet ūmai nauja valau- ‘ląpr^dūjtf^riedidžiosioa Remys-Vir-
glitos, ir aš išgirdau 'šį 
šauksmą/'Atgailos valan
da.’ Aš ištiesiau savo ran
kas ir viskas išnyko”;

* * * f ■
Klausykite! valanda niu- 

_ ša nauja valanda nu- 
žengia įš dangaus, gal pas-

ką tik mačiau savo gyve- pusią angele, iDiOyo geru- 
Inimo valandas nesuskai- tt0; paštUi^iH!. Atverk 
tomose giltose besiren-.Į113^ savo valandžiukes,, 

mane kkd aš galėčiau įdėti j

džiaugsmą, ar tai vargą?
Būk palaimintas, o Die

vo pasiuntinį! .
Ir tegul ji- nenueina pirm 

nei bilsime pripildę; baku
čiu ramybes,biskučiuuo- 
lumo, biskučiu pasidavi
mo, tą auksinį indą kurio 
kvapsnis yra. pripildžius 
mūsų sielą. - ’>/*><-.■

O ! jei mes padarytume 
prietelką iŠ' kiekvienos va
landos, kuri mums atsiun
čiama! Jei kiekviena, su* 
grįždama į dangų, galėtų 
pasakyti , Visagaliui * Die
vui, Viešpatie, jis myli 
Tave! r \ ‘ '

Senas žmogus ant savo 
mirties lovos laikėsi ilgą

vni.
VALANDOS 

vehimas susideda dau- 
iš valandų tiekaip iš

iip turtai, jis turi di- 
į skaitlių mažų pinigų 
dp auksinių/ arba 
motų.
jei ekonomija yra pa- 
tie praleidimo mažų 
ą naudingai, laime 
mime yra pasekmė 
sidimo „ valandų nau- 
ai.
įleiskite nenaudingai 
is sumas, praleiskite . , ,. < f
.udingai valandas, ir s.u akunis 
ik būtinai sukraunate m18;.
karčiuai. Taip, kuomet par.|??g^?!!?tl|.^s.P^1 
5ti susigraužimu, mes ieJ?>ieF JĮ- Kuomet ja iŠ- 
stame šias vaisingas ?8 Siutins vidšida ”'oTri&-adas gulinčias aUtmū-i^ 86^ir S
lunystos kelio, kaip 
tusi kViętkai, mes įsi-
name visa tuo kabu- Į^g^g ’jaydgtf , mane kad aš galėčiau; įdėti į 

^ieš Aukščiausiąjį Teisė-fWkviena pasidavunę vei-: 
udojęs jas naudingai. . fksmą, atgailos veiksmą*

. * *. jįt ■ • • -^7 Xrii41*awt*» -vv*£»4_
4. - , « . “Kiekviena buvo atskį-
Irindos yra netiktai riam9;pO neaiškia ir neap- 
nuotos laikoj ^^lys J reiškiama forma, kas da- 
rra Dievo pasiuntimai j vė ėdančiai miniai kuri 
nūs; jos atneša mums |apSUp0 mane išvaizda kuri 
malonę ir. atkartoją sustengdė mano kraują iš 
juje tą priėmimą -kuri išiašeio.
joms davėme. - “Susimaišę murmėjimai 
niūnai atvaizduodavo pakilo iš visų pusių, ir aš 
idas- kaip buri seselių atskiriau šluos apkalti 
lamų dangaus vartų nančuis žodžius, kurie da- 
ūrėtojoms, ir kiekvie-pildė mano išgąstį: 
irinti skirtingą yardą. esi sumindžiojęs 
buvo mūzų valanda, mu§ po kojų, ir parblbškįs 
darbo valanda? ku- f- ‘ • •• • “ "

> miklinimo Valanda, - 
jmįnįų džiaugsmų , va- 
i, prekybos valanda, 
dėl mums Kuikščio-! 
nepadaryti jas ange- 
nužengiančiais ir ūž
iančiais į dangų kaip 
lai ant Jokūbo pasfap- 
l koptų?
skvienas angelas at- 
į mums, auksiniame 
stiprumo 'atlikti pa- 

ą pareigą laike ilgo 
sdešim t s m i n u t ų 
Ižię, pasiliktų arti mū- 
arinkdamas į Šitą pa
lą mūsų, mintis, mūsų 
įdavimus, mūšų dar- 
ir kuomet valanda 

šėjus jis užžengtų vėl 
rduotų savo pjūtį į 
is Dievo, Kurs jį bu- 
tšiuntęs. ’r 
i būtų valanda arba 
os ir apmąstymo va- 
.; meilės valanda arba 
as; studijos valanda 
angelas; poilsio va- 

. arįJa angelas; paau- 
qo valanda arba an-

* .* * 
linksmai priimu šią

p, valandos, būkite 
ais mano dienos ! Va- 
s, būkite angelais 
i nakties! Angelais 
irėti mane, sergėti 

padrąsinti mane;
ais, kurių širdies aš 
d nenuliūdinu!
imet pasveikinkime 
jeną iš šitų angelų 
maloningas atėjimas 

aikrodžio garsu Škel- 
is. , ~ ... ’■ . ■. '
įveikinkime ją su 
šie ir sakykime: Va- 
. kurią gerasis Die* 
tsiunčia man, Jo pa
ėjime, mylimasis am 
kokia yra tavo pa- 
[riybė pas mane? Ką 
umei, kąri aš dary- 
ir ką tu man atneši? 
i kentėjimą, ar tai

‘i

■ I1

r

vyskupas Skvireckas dūko* 
damas Dievui už pasekmes 
ir dėkodamas visiems vy*» 
kupams, kunigams, prezi
dentui, valstybės nariams, 
ir visiems dalyviams.

Dribai džiaugiuosi, kad 
aš turėjau laimės matyti ' 
ir dalyvauti Lietuvos Eit* J 
charistiniame Kongrese. .* 
Nustebau lietuvių gyvu ti- J 
kėjimu. Dešimtį Europos , 
šalių aplankiau,’bet niekur i 
nemačiau taip giliai tikiu* 
Čių jų, kaip Lietuvoje. Ma
čiau tuos kryžius pastatys 
tus ant kėlių ir tiėld daug -.j 
jų po Višą Lietuvą. Lietu- - 
vo je sekmadienis tai tiktai 
Viešpaties diena ir Visa 
diena Viešpačiui atiduota; 
Ateina žmonės išklausytų 
Šv. Mišių* prieš sumą gir*/ 
dėti,, kaip Žmonės giedri ] 
gražias giesmes. Jie iš- į* 
klauso Jietikvienasbrit- J 
dvejas it trejas Mišias be*:/ 
laukdami sumos, suma:" 
prasideda sa,“aspergesH. 
Paskui būna procesiją šp- t: 
linkui /bažnyčią ir visi 
Žmoriės dalyvauja. Po :to 1 j 
prasideda giedotos Mišios. 
Jie išgirsta pamokslą ir 
tankiai labai ilgą. MįŠiomsu , 
užsibaigus jie* beeina į na*■ * •1 
mus, bet pasilieka prie ” Į 
bažnyčios , aprūpina ark
lius, užvalgę ką nors atsi
vežto ir laukia mišparų.”J 
Laike mišparų vėl būna į 
procesija aplink bažnyčią.’ ‘ 
Taigi vėl ' kokią valandą ’ W 
jie praleidžia Dievą bėgat- ’* 
bindami. Tik mišpayama \Ą 
užsibaigus jie grįžta į na* / 
mus; Ir taip įįjna kas Sek- •'/ 
madiėnį. tyĮan sunku yra . * į 
suprasikaip' žmones atva- ,"‘r 
ziavę iŠ Lietuvos į Ameri- > 
ką, taip greitai pameta sa- 
vo brangų tikėjimą. Jie už
miršta, kad tikėjimas yra 

į jų- didžiaimms turtas,4 tu- * 
redami jį jie bus laimingi i 
šiame ir aname feyvenifiei^

Atvažiavau į Lietuvą ;/ 
. birželio 20-jo, ę apleidau ’ ® 
liepos 26-tą dieną 193A m. : W 
/. (Bus daugiau) ■ 
KLAUSIMAI IR ATSAKY- I

• HM -.l

Trečio jį diena * visų. Ši 
trečioji diena sudarė visų 
Eucharistinio Kongreso iš
kilmių vainiką. Tą dieną 
pamaldose dalyvavo F. Vi
leišio aikštėje apie 100,000 
įmonių. Bažnytinių vėlia
vų buvo apie 1,100, pava* 

‘sarjuinkų apie 200. ■ . j

; Antroji diena buvo jau-[daugiau ir daugiau sektų 
nimo diena. Gausus jauni-j jų pavyzdžius. Toje procėt 
mo būriai ąu labai gražio- sįjoje dalyvavo apie 20> 
„ -y ooo jaunimo.

f Naktinė adoracija/Viena Iškilmingas Šv< Mišias 
iš įspūdingiausių’ Kongrę- laikė Arkivyskupas Skvi- 
so dalių, tai buvo naktinė rėčkas. Giedoję didžiulis 
adoracija ir tylioji naktinė jungtinis kelių šimtų žmo- 
šv. Sakramenteadoraoija nlų choras. Pamokslą pa- 
ir tylioji naktinė žvakių sakė kam P. Pehkaųskas. 
procesija. Tokių iškilmių Po pamokslo buvo ękaito« 
visa Lietuva nėra mačiusi, mi šv, Tėvo pasveikinimas 
Jau iš' riųksto rinkosi Žmo-^isų dalyvavusių Kmigrese 
nes Jį "VAėišio aikštėje į kitas šv. Tėvo t^ležra- 
tas įspūdingas pamaldas. 'mas, kuriame Jis siunčia 
Pasirodo vyskupai,kurii- visai Lietuvai Savoj laimi- 
gai, vienuoliai,. vienuolės, niriiį. Po to buvę pąskelb- 
choristai, ir tūkstančiai/tas Lietrivos švenč. Jėzaus

X M, - - A—;_________ ŪO*

LV fkumentas, kurį čia pat pa-
/. Naktinę adoraciją vedė sirašė Bažnyčios ir[ Valst.

tas naujosios Prisikėlimo 
Bažnyčios ŠvČ. Jėzaus šir
dies altoriuje. Laike tų iš
kilmingų šv. mišių, aš nu
stebau, kad pakėlimo metu 
prezidentas ir kitįį, valdi
ninkai sėdėjo, neklaiipė.

Po pamaldų Kongreso 
dalyviai rinkosi į milžiniš
ką procesiją, kokios Lietu* 
ya friėra mačiusi. Dalyva
vo moksleiviai,/ jaunimas, 
vyrai, moterys/ įvairios 
organizacijos, vienuoliai, 
kunigai.'ArkivyskupasĮne- 
še šv. Sakramentą; Ta pro
cesija ėjo ’ gatvėmis po 
Kauną. Visos- vėliavos bu
vo nešamos, kiek tik jų bu
vo’ Visi dalyviai meldėsi 
arba giedojo įvąiriris gra
žias. bažnytines giesmes, 
Ta procesija tęsėsi keletą 
valandų. • - .

Kongresą" uždarė Arki-

mis vėliavomis iŠ Kauno į* 
vairių vietų maršavo į Pet
ro Vileišio aikštę, kur 
tvarkingai susirinko į pa
maldas. Tas jų atsilanky
mas JiaŽriyčįMi įaipiSkaįfc 
tingai padarė daugeliui di
delį įspūdį. Petro Vileišio 
aikštėje ant estrados buvo 
specijaliai paruoštas alto
rius. Iškilmingas’' Šv. Mi* 
šias jaunimui laikė Jo E.

•ftft. TRIBUNOLAS MO
TYVAVO mraJERistfr

KVBYLĄ ’ ■
■> . .-i™;__ 1—i___r. • ..

/ Kaunąs — Vyriausias 
Tribunolas Kar. Teismui 
jau perdavė motyviiotą 
hitlerininkų  ̂bylos sprendi
mą. šiuo aktu byla laiko
ma galutinai baigta, ir vi* 
šiems nuteistiesiems'baus 
mes įsiteisi. . P

šiije altoriaus stove jo Ža- 
liumynals papuoštas aukš-

- v«.
jaunimę/da^usiaima^^^
sarininkų veaavų5 atstovai iOuris bušpade-
paraoštas gausus jungti-1-^ * . . - — - -•- x__—
niš pavasarininkų ir moks
leivių choras, lydimas ka* 
riuomėnės orkestros, gra
žiai sugiedojo Šv. giesmes 
laike šv. Mišių. Estradoje 
sėdėjo keli šimtai kunigų 
ir visi Lietuvos vyskupai. 
Vyskupas jaunimui’pasa
kė labai gražų pamokslėlį 
primindamas jiems ypa
tingai ; pamylėti Kristų 
ŠvenČiausiame Sakramen
te. Pasibaigus pamaldoms 
Lietuvos jaunimas di
džiausioj procesijoj grįžo 
atgal į Kauno miestą lydi
mas Vyskupo Kuktos. 
Procesijoje buvo girdėti 
griausmingos ęrkestros ir 
skambūs jaunimo balsai. 
Lietuvos jaunimas moka 
daug bažnytinių giesmių ir 
mėgsta jas giedoti. / Kad xvxa,vwll 
mūsų jaunimas Amerikdjeišv. Mišias. ------ - ------  --- ----------------------- --  ----------- --- U---- 

. . •--- ,------------------ ‘-- •i’ •v*' • <'

Choras giedojo “O Saluta- 
ris,yf “Šv. Dieve”, “Dievas 
mūsų prieglauda”, “Tap
tum Ergo” ir kitas gies
mes. ; tV •

Įspūdingą pamokslą pa
sakė garsus pamokslinin
kas Marijonas Tėvas P. 
Andžiulis,, pažymėdamas, 
kad Šv. Sakramente yf a di
džiausias stebuklas pasau
lyje.. *

Po palaiminimo ŠV. Ša- 
kramentu iš P. . Vileišio 
aikštės prasidėjo tylioji 
naktinė žvakių procesija, 
žmonės kalbėdami rožan
čių, litaniją eidanii,gatvė-. 
ibis atgal j Kauno miestą. 
Procesija buvo taip ilga ir 
taip ilgai ėjo, kad baigė tik 
kitošdienos rytui išaušris, 
ją baigęs, kankiny s. Vys- 

. kapas Matulionis atlaikė
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Svetur-gimę Kongreso ;
. Nariai ’ 5 - ’ I 

KLAUSIMA^. Kiek na^ 1 
rių Jung. Valstybių Senate | 
ir Atstovų Btitė yra sve* 1 
turginiu? ; J

ATSAKYMAS* Brigai in* /? 
formacijų tai keturi iš 9$ < j 
senatorių (James Cousens 
iš Michįgari, James E. Mu* ą 
rray iš Montana, RObėri} J 
F. Wagner iš Nęw Yorkę. 1 
ir James J. Davis)1 gimė 
Svetur. Iš Atstovų Buto i 
435 narių tai 10 gimę svė* ■’ 
tur, ydu Vokietijoj, vienut 
Austrijoj, vienas Cekoslo* J 
Vrikijoj, vienas Danijoj* I 
Vienas Airijoj, vienas Ita* / 
lijoj, vienas Lenkijoj^ vie* 
rias Škotijoj ir vienas šve* j

• dijcij.“; '' > :
rAr Vėžys Išgydomas? 1 

Čų KLAUSIMAS. Gydytojai 1 
man pasakę, kad aš turiu 3 

. vežįį Ar yra koki nors pa* -3 
gelba nuo šitos ligos? / :

v AtSAKYMAS. BilerŪt- Ji 
šies vėžys yra neiŠpasaky* r g| 
tai rimta liga, kuri reika* S 
lauja, kuogėriauslo | 
trio, ir sakoma, kadi 
dien jeigu į laiką p 
gydyti yra išgydo^ „ 
merican Society for Mlo • 
Control of Canoer iMwo- 
k^gute,<k&Abj štk& kadi ”

žmonių * vėtiu š 
sergantieji išgydyti trijų q__
metų laike. Tas įnima. H 
Žį pilvo, odos, kaulų, krib ■

l čiU) kepenų ir tt

't'



amkttty, itotii&a # d, 19M ■

Kas girdėti .lietuvių
KOLONIJOSE

DARBINIffKAŠ /-■

Lietuvių Jaunimo Diena
■
.Įėjimas. Šiandien pirmą 
kąrtą, šis naujasis kuni
gėlis savo galia permainoPAIW- ^rarfą duoną fevZ į 

;f Momįo mjc. pkimici- ąJgzaJ Kū?Tfr
JOS Kraują. Šiandien kun. Juo-

zaš vartoja tą galią, kurią 
pats Kristus suteikė kuni
gams paskutiniosios valca-j 
rienės metu. į

Sužavėjo ir tas momen
tas! kuomet pirmą kartą, 
tęvai Pauliukoniai ir sesu
tė Paulina priėmė Šventą 
Komuniją iš savo sūnaus, 
brolio, šiandien kunigo, 
rankų.

Baigiasi pirmosios nau-| 
jojo neo-prezbitero auka.

. fJekmadienio, 28 dienos į- 
greit neišdils iš 

Pranciškaus Law-
; renęe’o Hetuvių parapijos

. Oarių širdžių. Ilgai bus mi- 
jog šioj dienoj vie-

/ /pąs įįioB parapijos jaurii- 
7"kaičių pasiekė savo gyve-

į /riirijb tikslo, kunigystės, 
į -jpį Šioj parapijoj, pirmų 
/ 7kįrtą šįoj bažnyčioj, Się

jaunasis Kristaus vynyno 
įlęyitas atnašavo pirmąsias ^ w

^iškilmingąsias šventas MĮ- , Bet tai tik Jo pirmosios 
•: - Šias. Tam? vienas iš pavyz-] Mišios. Kiekvieną rytą per j 
f *4įhįi3,uąių šios >arapijos visą shvo amžių teks šiam 
i. * jaųnikaičjų, grįžo į savo kunigėliui šią auką atkar- 
į jtėviškę, kad ten atlaikius I toti. Bet tai bus Jojo kiek* 
r numylėtu asmenų [vienos dienos ramstis, nes
r tfcrfe pirmąją nekruviną Į Jis “išsirinko sau geriau*

\ -įfAūįcą/ , : V šią dalį”.
Mišioms užsibaigus, sa-

Milžiniškas Metinis

IŠVAŽIAVIMAS!
Rengtą N. Ą. Lietuvos .Vyžių Apskritys

Rugpiučio-Aug. 11d., 1935
Maironio Parke, ' Shrewsbury, Mass.

~ ~ (Šalia Worcesterio) ——

Valio visi į šį išvažiavimą! Nepasilikite nei vienas! Puiki vieta. Ty- 
rus ežeras pasimaudyti ir valtelėmis pasiirstyti. Muzika, chorą kontestas 
dėl taurės, jaunimo lenktynės, virvės traukimas, “Volley-ball” lošimas ir 

I tt. Atsilankiusiemsbus duodamos dovanos. ; v
VISUS KVIEČIA RENGIMO KOMISIJA.Į r tąrpe pirmąją nekruviną j 

, įAtfJtg.' • ’■
MIŠIOS - u^iucuguo, sari- Išgūšo ^s sefank-l^oje Pasiimu

• ldįėnio rytas. Dar vienuoli*
r 7 ktąi valandai neišmušus, - - • -,- - < . į
f t-bainyčia buvo kupina v° gerbiamam klebonui
• -•žmonių, štai pasigirstaSunkū4iiomi, jog
' ^ Vargonų garsai, choro bal* žodžiais nega-
P*aLpfe*>ilo eisena. Jau(Kmaišreikžti tuos jaus- 
: ’-atlyįimas naujasis levitas, kuriuos- šioji diena 
‘ ■ ’altoiištu, nekaltų mergai- sukėlė. “Mano buvusia mi-«jų, iderikų ir kunSigų.|ništrantas, mano numyle- 
į ."Kažkoks virš žmogišk a s tasis _ . dvasiškas sūnus, 
i jiusihas perėmė visus, šiandien kunigas.” Ar gali 
t .-kuomet teko savo akis pa- klebonas sulaukti geresnių! 
’ ?kelti J naujojo'levito vei- saY° darbų vaisių?. 
?',-dh. ' ■■ šios iškilmingos bazny-

Y .. ■ , , ■ tinęs iškilmės .; baigėsi su
• kartą kun; Juozas Palaiminimu švenčiausio- , ------------------- -------
• jįPaUĮiųkųnis apsuptas ger-^ Sakramento. Dar kartą, karnas vietas ir orkestrai
f Jtęaiū’ij’l kunigų: Juro, turiu paminėti, iog pirmą begrojant, pradėjome ra- 
£' f švagžd ž i o, kartą, kun. Juozas mons- gauti gerųjų šeimininkių
L T ir aY??lau?’ Vaško bei tranciją pakėlęs, laimino suruoštą vakarienę ir vykiu, ilgai.aon diena bus 
. * klerkų, kia.upia.si prie Die- SaV0 tėvelius, sesutes, gi- lintis su savo kaimynais Į-W,į„itu«, ilgai Šios šventės: 

\y»ĄukUW,ki»is nepapra- ^inės ir savo parapijos šios šventės įspūdžiais. ■įspūdžiai neišdils. Taip, 
w siąi. gfąziąi pąpiiosLąs grą— ųorius 
’ ®°™is • gglgnrlis, pradeda ‘ pWTfr<?

L ? Koks tai džiaugsmas. , iškilmirigų šventų
Kartą matėme šį naująjį Mišių, gerbiamasis klebo- į V iŠ tarną kaipo minis- >s pavaišino klebonijoje 

\ 'trantą tarnaujant Šven? visus kun. Pauliukonio gi
tams Mišioms, šiandien" Linksmumas, 

į Šiam pavyzdingam minis- džiaugsmas Wur, vięspa- 
k brantui kiti garbingi kuni-nes sjandien yrą 
t tgai tarnauja, savo riaų- ^augsmo diena, diena 
r - jam brpliui kunigui. Anot,tky^!oje Jau.sei\ai. L^wren- 
i * gerbiamo klebono kun. Jii- cieciams teko džiaugtis. 
‘ -rb žodžių,

7 irias keičias”,.
J Įspūdingiausis šių išpil-

levito dvasiškasis tėvą?, L8?"’* Begerbtu-
kun. P. Juras. Sunku bu- bankietą. .

tasis dvasiškas sūrius,

I        I II....... UI .■Ulini ■!

A, L. R Katalikų Federacijos 
XXV Kongresas Įvyksta
Rugpiučio 21 ir 22d.d.

PHILADELPHIA, PA.

Remdamasis galiojančia mane šaukti kongresą Fe
deracijos Konstitucija, šiuomi skelbiu A. L. R. K- Ka* 
talikų Federacijos 25*tą Kongresą, rugpiūčio 21 ir 22 
dd. Philadelphia, Pa. f

Amęrikos lietuvių katalikų organizuota visuome
nė šiamė Kongrese turės pareigos ne vien statyti gai
res tolimesniam savo veikimui, bet sykiu turės pro
gos pasidžiaugti vainikuojančiu jos nuoširdų, gausų, 
naudingą Bažnyčios ir Lietuvių Tautos labui darbą 
per 25 metus. , .

; Sidabro spalvai puošiant mūsų galvas, taip sa-s 
kant prie Amerikos Laisvės Varpo, mes turėsime di
džiausio malonumo ir laimės aukštai pakelti vienoj 
rankoj lietuviškos katalikybės, lietuvybės ir lietuvių 
kalbos gyvybės siriibolį ~ lietuvišką maldaknygę, ki- 

; toj — Amerikos žvaigždėtą ir Lietuvos trispalvę ir, 
uždegę savo širdžių gelmėse amžinos meiles ugnį jų t 
gyvybei, su^i^gsmu priimsime' taurę ir gersime ją 
ne vieų iki aukso jWiIiejuį bet savo dvasios" ir kurio 
esmėse padarysime testamentą, kad toji taurę būtų 
lietuvių išeiviui lygiai saldi sulaukus deimanto jubilie- 
jaus# ... '■ ‘.' '.' ; ■ </.

Dalyvaudamas Federacijos Pittsburgho Apskri
čio Seimely birželio 16 d. turėjau ypatingos garbės ir t 
didžiausio malonumo pakviesti į Kongresą didį, bran
gų aukštą svetį, nbpaprastą Atstovą — lietuvių Ka
talikų Veikimo Centro Pirmininką, Jo Ekscelenciją 

[ Vyskupą Kankinį Teofilių Matulionį.,Jo Ekscelencija 
maloniai priėmė kvietimą ir pažadėjo Kongrese daly
vauti, Mums yra žinoma, kad Kongrese mus laukia 
svarbūs mūsų* paeįų reikalai pradedant jaunimu, stu
dentija ir baigiant mūsų organizacijomis, užsienių lie- 
tuvijos, bendri visos lietuvių tautos reikalai, o ypač 
katalikybė, katalikiškoji akcija, lietuvybė, Klaipėda 
ir Vilnius. Jo Ekscelencijos Ganytojiškas žodis daug 
padės mums mūsų, žingsniuose ir. Žygiuose į išganingą 
Katalikų Bažnyčiai ir Lietuvių Tautai su garbinga 
pergalės darbą. > - ■.

Lietuviu katalikų vadus, organizacijas, draugijas,’ 
Federacijos apskricius ir skyrius, ir visą lietuvių kata
likų visuomenę išeivijoj, o. ypatingai Jus, brangusis 
jaunime ir studentija,, vardan Dievo ir Tėvynės kvie
čių į Kongresą. • .

Dr. Antanas Rakauskas,
• • ; ■ ’ , t Federacijos Pirmininikas.

•mingas. Buvo daug nau
dingų išlaimėjimų. Laimė
ję dovanas džiaugėsi, o ne* 
laimėję ir taip būvo paten
kinti gražiai praleidę va
kar ą. „r c ’
' B.Červokas buvoprane

šėju, Jis labai gražiai ir 
tvarkiai pranešinėjo nu
merius, paįvairinda m a s 
juokeliais. . E, d. M.

WORCESTER,MASS.
- JAUNIMO CHORASnuoširdžiausius padėkos^ .. r
žodžius. • . j Šv. Kazimiero parapijos

Taip baigėsi švento jaunimo choras, vadovaų-
i Pranciškaus parapijos vie- jąnt muz. J. K. žemaičiui, 

įš iškilmingiausių į- labai puikiai gieda kiek
vieną /'sekmadienį laike 
trečiųjų šv. mišių. Todėlei 
už tokią jų gražią darbuo
tę klebonas kun. A, Petrai
tis jiems surengė į Nanta- 
sket beach puikų išvažia
vimų. Išvažiavimas įvyko 
liepos 10 dieną. Minėtame 
išvažiavime klebonas Visus 
puikiai pavaišino ir aprū
pino įvairiais pasilinksmi* 
nimais.

Tvarkos prižiūrėtoju- 
buvo muz. J. K. Žemaitis. 
Jaunimo choras ir muz. 
žemaitis klebonui kun. A. 
Petraičiui labai dėkingi už

D-

tai gražiai atpasakojo ke-. 
lėtą dalykų iš kunigo gy
venimo. Taipogi kalbėjo 
gerb. solemnizanto sesuo 
Paulina ir Tėvas, kurie rei
škė savo šios dienos įgy
tuosius jausmus. .

t Galų galę, kalbėjo pats 
Šių iškilriūt^solemnizantas

[

Naująsis levitas, labai ,stt* 
jaudintas, * tarė visiems 
šios progos, šių iškilmių 
rengėjams, o ypač savo 
gerbiamam klebonui savo

Šiai progai salę nepa
prastai papuošė parapijos 
sodalietės. Salės estrada 
buvo ypač gražiai išpuoš
ta gyvomis gėlėmis.

Salėje prisirinkus Šibs
progos džiaugsmo dalinto- kun““juozar‘p^kotoš! 

į jams ir orkestrai begrie
žiant džiaugsmo*• maršą, 
pasirodo eisena giminių, 
klerikų ir kunigų, kurie iš 
klebonijos palydėjo , heo- 
prezbiterą.

| Visiems užėriius atitin- žodžius.

$ 7 DięVo tarną kaipo minis- n?s pavaišino klebonijoje 
\ 'trantą tarnaujant Šven? V1?uskun. Pauliukonio gi- 

toms Mišioms, šiandien" 1??PeS> 11smPvas’
į Šiam pavyzdingam minis- džiaugsmas Visur vięspa- 
k brantui kiti garbingi kuni-nes šiandien yrą 
t t gai tarnauja, savo naų- džiaugsmo diena, diena 
k ;*- .jam brpliui kunigui. Anot, Irioje jau^^nai Lawren- 

kaip gyveni-1 PAGERBIMO BANKIĖ- 
. • | • ’• TAS 7

Vakare, bažnytinėje sa- 
■ >mių momentas buvo paky-Įėję, Lawrenco parapija

nas
vykių. Ilgai šioji diena bus

įspūdžiai neišdils. Taip, 
Šioj dienoj, K vienas Law- 
rencė’o lietuvių parapijos 
sūnų “išsirinko sau ge
riausią dalį”.
Antanas Mažukna (L. K.)

3‘

NATION WIDE SERVICE GROCERS
■ - ■ . • • ..

SVARBUS PRANEŠIMAS

Tėmykite langus kiekvieną savaitę dėl specia- 
įijį išpardavimų — bargenų. Skaitykite mūsų pla- 
ktiūS;'kurie yra dalinami kiekvieną savaitę. Pasi- 
nhųtįokįte mūsų sumažintomis* kainomis. Mes su- 
mažiriame kainas dėl to, kad mes perkame visas 
prekes dideliu urmu. Taigi, pirkdami NATION 
VV1DE STORES sutaupysite daug pinigų.

* NATIONAL — WIDE KRAUTUVES

84 Bellėvue Avė., \ 35 Intervale Št.,
Montello, Mass. Morttello, Mass.
19 Sawfell Avė., Cor. Ames & Webster Avė., 
MmitelĮo, Mass, ' Montello, Mass.

k" ' į. : .../ /-■

Su šio pagerbimo ban- 
kietu buvo surengtas labai 
gražus, turiniu įvairus, 
programas!

Programos gabiu vedė- _______ m
\ jumi buvo pats klebonas į * 
kun. Juras, kuris šiandie-f unnil/nnn IIICO 
na perimtas džiaugsmu,' WųnWUŲŲi MAOOi 
jausmų perpildytas, nepa- = —?
prastai gražiai bei suma- : Sek., liepos 28 d„ Šv. 
riiai vedę programos eigą. ; jurgio parapijos baseball 

. Programos turinį suda- ratelis lošė su Providence 
rė daugiausiai kalbos, i Vyčių rateliu, žaidimas 
sveikinimai. Kaip tik ir buvo labai įdomus. Vieni ™raiclul .aDai ueKmja u 
šiokiai progai privalu, kad1 irJjįti lošėjai buvo pasiry- Pprogramą sudarytų dau-'£S toki, suteiktą malonumą, 
giausiai kalbos, nes visi y- 
ra perimti viešai išreikšti 
naujam kunigėliui savo 
nuoširdžiaus i u s linkėji
mus. ’

Kalbėjo pirmiausia kun. 
J. Vaškas MIC. Pirmasis 
kalbėtojas bendrais bruo- 
i 
kunigėlio ypatybes, ir nu- : j- -
vito būdą. Tąipogi kalbė
jo: kum Skruoderiis Mtp,* 
klerikai: Ė. Andruliohįs, 

■ J. Bagdonas; A. Mažukna. 
p. Vencius, p, ŠveriČio- 
nienė, p. Jančienė ir Įdti 
bei kitos kurių Vardų nete
ko sužinoti. 'Programa 
kūopuikįausiai paįvairino 
artistas p. Rapolas Juška, 
bei kiti vietiniai. artistai, 
vadovaujant p. Vismanūi.

Anot gerbiamo vakaro 
vedėjo, mėgiamiausi daly-, 
kai yra paliekami progra
mos gale. Tat, kaip tik 
prieš gerbiamo solemni- 
zanto žodžių, teko išgirsti 
kun. JuSkaičio kalbą. Kun. 
Juškaitis taipogi jausmų 
vedamas, neš greičiausiai 
prismųhe savo paties pri*įM.*,. 
uncijų iškilmes, nepapras- Tarty”, koris buvo pasek* |r

žę laimėti. Iš didelio entu
ziazmo Norwoodo metikas 2 
J. Ignatavičius šeštame, 
“inninge” bėgdamas ,į an-i 
frą “base”, puolė ir susi-1 
žeidė koją. Nors skaudėjo,’ 

: bet kentė iki pabaigos lo-į 
[ Šimo. Rp to jis buvo nuga- ( 

. įbentas į N0twoodo ligoni* j
žais atpasakojo naujojo,™ . kUr gydytojas rado 
kunigėlio ypatybes, ir nu- “fracturedtankle”, 
karakterizavo naujojoje- | Lošimas,baigėsientuzia- 

m ± >- -.v gį-įjjgaį, pribaigė rezulta
tu 14—5 Norwoodo garbei, . 
Norwoodo ratelis laimėjo 
dvidešimts vieną lošimą, 
keturis pralaimėjo; du lo
šimai baigėsi lygiomis.

Sėk., liepos 28 d. F. ‘Ne- 
vįnskas, choristas ir ben
dradarbis, dalyvavo Bos
tono Light Swim f lenkty
nėse. Per septynias mylias !* 
jis Jbuvo pirmas, bet hetoli t 
destinacijos gavo mėŠlun-1 
gį it jį privertė pasilikti/ 
Long įsland ligoninėje jis 
buvo apžiūrėtas ir į antrą 
dieną galėjo važiuoti į na
mus. -į „• .. V?--- '

\ Prie bažnyčios liepos 31 
&, įvyko parapijos “Bingo j

WILLIAMJ. CHISHOLM 
\ GRABORIUS 

'ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS9 

331 SmithSt., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephoue: 
Ofiso :Dexter 1952

Namų : PI. 6286

BLAIVININKy SEIMAS .■
• .. šiuomi yisiemš. blaivininkams pranešame/ kad Šį
met A. L. R. K. BĮ. Seimas įvyks South Bostone/Pra- 
sidės šv. Petro Lietuvių par. bažnyčioje iškilmingdihfs 
šv. mišiomis rugpiūčio11 dieną. . ’

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

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

\ ; Kun. F. J. Juškaitis, Pirm. . :
V. Blavackas, Rast. .• <

' DUNDUUSLUNCH
Lietuviška Valgykla
Gamina skanius .ir šviežius 

valgius
ATDARA:

Nuo 6:30 ryto iki 12:30 vakaro
. 1118 Washington St., 

Nonvood, ' Maas.

Tel.3368

JDAM WJITEKBN AS
LIETUVIS GRABOEIUS

Virš 13 metų, kaip tarnauja
Lietuviam^ Montello ir apylin

kėje. •'
Laidotuvių Įstaiga:

124 Ames St., Brockton, Mus.
Gyvenimo vieta:

25 Enterprise St, Brockton

E0W. V. WAR1B9W 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABOBIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

./ 1000 Washington St. 
■■y- N0RW00D, MASS.

TEL.,Norwdodl503 
Montello Office: 

10Intervale. Sfc -
TEL. Brockton 2005 •

MORRIS SHOESTORE
'Lietuvis Savininkas
Užlaiko Valiausios Mados 

ČEVERYKŲ - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ
Vyrams Lietuvių išdirbtus

OVER GLOBĖ ČEVERYKUS 
. Darbinius ir Žveniadieninis* ,

1158 Washington St, 
Norwood, ' Mus.

GOODYEAR TIRES

ALL-WEATHER 
43% tonger neit* 
sUd mUeikte atno 

axtra eaat

Galima dabar nusipir
kti Goodyear Tires A- 
moco gasalino stotyje, 
kampas Ames ir Main 
SL, Montello, Massv Po
nas D. Šimkus lietuvis a- 
genias. ‘

AMOCO GAS STATION, 
Kampas Ames ir Main 

. Street® ’ . :
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ŠIUO BIRD FINANCE PLANU

Tek 
S031
. • i ’ ■ i *- , *.
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-.'.J; <_/. J ' > . ; '■ ’/ :■ : C.:', V‘;;AA
, BIRD & ŠON, Ine., yra biznyje jau nuo 1795 m. ir metams bėgant augo, didėjo ir stiprė

jo visais biznio Žvilgsniais sykiu su' šiuo kraštuSuvienytomis Valstijomis.

šios organizacijos biznis, biznieriai -krautuvininkai yra rememi BIRD FINANCE COR- 
PORATION. Mes atsakome už pardavėjus ir garantuojame, neš mes žinome, kad jie darbš- 
tus ir tinkamai patarnauja. Mes iŠ savo pardavėjų - krautuvininkų reikalaujame, kad jų 
darbas butų atsakantis

Pristatykite Kambarį
Kųda' yra daugiau vietos, vi

suometsvečiai yra daugiau pasi
tenkinę. Naujam šeimynos na
riui taipgi reikalinga platesnės 
Vietos.

■ * '? ■ - * 1 • * • i . •■

Įrengkite extra vanai kamba
rį ir žaislams. Viskas patogu ir 
mažai kainuoja,

. , ’ ■ l’ .• .
■ ■ * ■ • " V . . •.

” Pristatykite Piazą
Vartokite Birds materijolą 

stogams, sienoms apdengti, pa
mušalą ir sienoms lentas* Birds . 
grindims lentos duoda puikią iš- • 
vaizdą ii* yra labai ekonomiškos. 
Taigi, pirkite viską iŠ Birds.

?.'< '■ <?' ' ' - V.:"'‘/v.7- 'i

Apdeakit Naujai Stogus ■
Geras stogas suteikia puikią 

, išvaizdą visam namui. Geras sto- * 
gas duoda namams apsaugą ii- / 

. giems metams. Naujas Bird už- . 
dėtas stogas vasarą pridengia 

. nuo karščio žiemą — nuo šal
čio. Geras stogas palaiko vieno
dą temperatūrą, žodžiu, atsakan
tis stogas yra pujkus lnvestmen-

• ;tas. ■

Apdenkite Sienas 
*• . • • •' , * '« J, »/

Padalinkite namą apmušdami 
iš lauko sienas Bird materijolu. 

T* t • 5 . ■ . *. ‘ .

Nereikės tuomet jo moliavoti ir 
tūbini sutaupysite daug išlaidų* 
Bird apmušamas materijolas 
taipgi apsaugo nuo ugnies.

STOGAS
RYNOS IR VAMZDŽIAI 
SIENŲ APMUŠIMAI 
PASTOGE
MIEGAMIEJI KAMBARIAI

v MAUDYNES * v
VIRTUVE •
PRIEANGIS (PORCH)

GARAŽAS

. 4 - • i

BIRD THICK BUTT SHINGLES *
< BIRD ART BRIC SIDING

BIRD fflSDLATED BMC SlDIIia
/ BIRD 1NSULATING BOĄRD '

birdneponsetvaLiSdard
BIRD AMERICAN WALl^eARD

į BIRD PLASTIC CEMENT
; V BIRD ENUttl PA1NTS 

BIRDLIQWROOECOAW
t

& GROSSMAN’SBROCKTON
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ątvažiavęs gražus būrys 
ęx-karininkų lietuvių iŠ 
NeVr Britain’o, kurie pade
da waterburiečiams stip-

“ WATERBURY, GONN.
; NINKŲDAKBUOTft

’ ■ Galutinai lietuviai ex-ka- 
’ įrtainkai susiorganizavo, 
£ Jie turi daug narių, kurie 
y dalyvavo pasauliniame ka- 
t fe. Vadu arba Commander 

Išrinktas geras lietuvis ir 
L pavyzdingas katalikas ad- 
\Vokatas Bronsky. Kiti val- 

• jdybos’ nariai yra Šie: Kaz. 
įSbkuSr Danisevičius, Ben- 
j dleris ir kiti. Sveikiname 
Fįf&unus lietuvius ex-kari-

‘ sinkus. Aną vakarą buvo IJETUVDS TJEISINGUMO MINISTERIJOS RCIVIAI 
' *...... . " “ ... j-'-,.". L: . ; KAUNE .

Šie rūmai baigti statyti, Kaune, 1929 metais. Juose 
dabar yra teisingumo ministerijos įstaigos ir paruoš
tos patalpos būsimam Lietuvos’Seimui. Deja, šiuose 

" riau organizuotis, šį naū- rūmuose‘pirmuosius ilguosius posėdžius laikė ne Lte- 
Ją postą jie žada pavadin- tuvos seimas, bet Juos po visą pasaulį pagarsino ka- 

L u kokio nors lietuvio ex- riuomenės teismo posėdžiai, kuriuose buvo išnagrinė
ta 126 Klaipėdos hitlerininkų byla, sukėlus? Vokieti? 
jos audrą prieš Lietuvą. Kalbama, kad šiuose rūmuo
se kelis posėdžius turės ir pirmasis pasaulinis lietuvių 
kongresas. . .

giausiai savo jaunimo Ma* -sukaktuvių^ Pats negalė- 
rianapolio Lietuvių Kole- jau vykti/nors ir labai no- 
gijon mokytis. Kada Jį ap- rėjam Teko girdėti, kad 

juos kuoširdingiausiai pa- 
vl___ ____ r . vaišino New Britain^o mo-

pinimas;.. kad kuodaugiau- terys. Vaikučiai ilgai W 
šiai vaikinų iš Waterbu- užmirš New Britainiečių 
ryj’p atvyktų šį rudenį* lietuvių vaišingumo. Visos 

tautos dalyvavo parodoje, 
liet man teko girdėti, kad 
mūsiškiai vaikeliai dūdi
ninkai ir būgnininkai iš
šaukė didelių ovacijų. Va
lio, vaikučiai! Tiktai, keep 
it up! Ląųkiame tos die- 

sąvo 
uniformas.

LIETUVIS KUMŠTININ
KAS LAIMĖJO,

RugpiūČio 1, Lakewood 
Arenoj, lietuvis sunkiojo 
svorio (215 sv.) kumšti
ninkas Edvardas Juškis 
(Eddie Hogan) laimėjo 
per teisėjų nuosprendį 
kumštynes ‘sun. unknovm* 
Winston. .Kumštynės tuo- 
mi buvo labai įdomios ir 
Juškiui reikšmingos, kad 
jisai buvo laikomas silp
nesniu prieš tai, o dabar 
jisai vėl žengia vieną rim
tą. žingsnį prie’ pasaulinio 
čempijonato. Sveikinam! 
Vietiniai laikraščiai labai 
plačiai apraše jo praeitį 
ir apibudino jį kaipo vie
ną iš geriausių kandidatų 
dėl pasaulinio čempijona
to. Edvardus _yra-ąpie 23 
metų amžiaus vaikinas. A- 
ną vakarą kalbėjo per ra? 
dio' WIXBS su Chick KeU 
ly, .Watėrbury American 
and Republican laikraščio 
sporto redaktorium. Chick 
man daug pasakojo apie 
Edvardą ar parodė man į- 
domių paveikslų, kuriuos 
prisiunčia jam regulariai 
su asmeniškais draugišku
mo laiškais. Jis mano, kad 
Edvardas tai būtų vienas 
iš puikiausių pasaulio 
čempijonų. Malonu matyti, 
kad ir airySj bet rodo mū
sų tautiečiui gerą širdį.

Tą vakarą susirinko iki 
3,000 žiūrėtojų... Kalbėda
mas per radio Juškis pa
reiškė savo karštą norą 
tapti čempijonų.

Kai ’ kas per vielinius 
laikraščius baugino Juškį 
būk tasai bijo kumščiotos 
su minėtu Unknown*Wins-

; karininko vardu, kuris 
| daugiausiai atsižymėjo pa

sauliniame 'kare. Sveikina- 
‘ me karininkus ir' jų jauną 
naują organizaciją ir lin- 
kime jiems geriausio pasi

sekimo. * . .

j * Naujas lietuvis advoka
tas Juozas Ališauskas ati- 

į darė savo naują , ir pirmą
Ofisą. Apothecaries Hali, 
miesto centre Exchange 
Placę, kur turi ofisą lietu- 

į vis dentistas Sapranas.
Juozas yra jaunas, bet ge
ras lietuvis ir katalikas ir 
yrą baigęs Holy Cross Col- 

t lege, Worcester, Mass., ir
Georgetown universitetą 

t > fenais gavo aukščiausių 
mokslų ir garbės požymių, 

į Taigi lietuviai , reikale 
į kreipkitės pas lietuvius 

advokatus, nes- ir jie ly
giai, o gal da geriau jums 
patarnaus, negu svetim- 

. tautis. Mes waterburiečiai 
turime daug ir gabių pro
fesionalų gydytojų, den- 
tįstų, advokatų, vaistinin- 

įkų ir taip—toliaus;—Taigi 
lietuvis pas lietuvį.

/ Nesenai buvau pas kuni- 
6 . -gą daktarą Navicką. Jisai 
jį gerai atrodo, bet gydyto

jas patarė labai daug ilsė
tis. Kaip jį sutinku tai ma- 

?• tau žmogų ir vadą, kuris 
visuomet prisimeną apie 

į waterburječius. Nėra tos 
progos, kad jisai neklaus-

■ tų: Na* Jonuti, arba Brau
nai, arba Ju6zai, kaip vis- 

p kas waterburyj? Kaip to- 
s Iriems ir tokiems žmonėms 

m,ir pradeda išskaitliuoti 
visą eilę savo gerų priete- 

; lių ir pažįstamų. Waterbu- 
riečiai, .nepamirškime ir 
mūšų lietuvybė^ patriąrko 

y ir vado. Pąsimelskime, kad 
‘ Aukščiausis sustiprintų jo 

sveikatą ir pildykime jo 
| norus... leiskime kuodau-

lankiau,' tai pastebėjau, 
kad jo didžiausias susirū-

■>

Jau žinau, kad du vaikinu 
vyksta, bet turėtų būti ma
žiausiai 15. Leiskime savo 
vaikus į lietuvišką Kolegi
ją! Remkime tai khs savo. 
Beje, kunigas Navickas 
pasakoja, kad piknikas 
kUtųvių Dienoje,liepo&4, 
pasisekė geriau negu per
nai. Matyti tas Jį labai su
ramino. Mes džiaugiamės, 
kad ir waterbury’o ^lietu
viai žymiai prie to pasise
kimo prisidėjo. Lai gyViib-* 
ja kunigas daktaras Na
vickas ir Marianapoliš!

STUDENTŲ IŠVAŽIAVI-
MAS '

Pereitą sekmadienį Wa- 
terbury’io studentų kuopa 
rengė savo metinį išvažia
vimą. Į Lake Quassapaug, 
Waterbury, kur dovanai 
davė tam išvažiavimui sa
vo didelį gražų vasarnamį* 
graboriaus Jono Stokes tė
vas. Mes ponui iStokeš-ui 
širdingai dėkojamį nes tai 
ne pirmas sykis. Visi bei 
visos skaičiuje' 100 turėjo 
“extra good, tįmė”; nes. o- 
ras buvo gražus.

Telefonas: Iriasi 1350.

Į JONAS GREBLIAUCKAS
Graborijm ir Bahamuotojaa 

■■ » 423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

IŠVAsMAVIMAS

Tą patį sekmadienį, kai 
studentai tūrėjo savo me
tinį išvažiavimą, tai ir mū
sų parapijos Marijos Vai
keliai turėjo savo metinį 
iŠVaŽiavimą į Lakė Com- 
pounce, Bristoly Conn. Va
žiavo dviem busais.-Daly
vavo kunigas Gradeckas ir 
profesorius Aleksis.-Kųni- 
gai Biskis ir Kripas nega
lėjo dalyvauti, nes buvo 
Studentų Išvažiavime.

GHAS. B. KUCHMISKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojss 
/ 637 ». PMca 8t \

Baltimore, Md. • 
Ltidotuv&BC patarnauju gerai 

ir pigiai. Pagrobus paruošiu.
Mtw |75M1O(M1W ir 

aukiči&i 
Tel

MČSŲ DŪDININKAI IR 
BŪGNININKAI PARO- 

DOJE

daugybe jo paveikslų, bet 
įspūdingiausias paveikslas 
tai buvo jo visa šeimyna, 
kuri gražiai nusitraukusi 
tilpo Waterbųry Ameri
can. Mūsų Edvardas, kal
bėdamas apie Bradoęk, pa
sakoja kaip jam gerai, nes 
dabar. galės savo tėve
liams atsilyginti... Edvar
das grąžiai kelia lietuvių 
vardą ir rodo pavyzdį jau
nimui kaip reikia neužmir
šti senų tėvelių, kuriems 
męs niekados negalėsime 
tinkamai atsilyginti, kad 
ir milijonus jiems galetu- 
me-duoti.^ ——-

H WATERBURY SAV1NGS BANK
Ji

i!

t

WATERBURY, CONNECTICUT 
Brooklyn Office

vyriausybei, kad kaltinin
ką ęunku surasti. Tada į 1 
įvykio vietą buvo atjojęs 
net pats apskr. Viršinin
kas, bet ir šis nieko nega
lėjo surasti. Gi Sintautų 1 
ūkininkai, ypač jaunimas, 
susiriesdami juokėsi, kad 
jiems pavyko iškirsti gerą, 
šposą. Mat, sintautiečiai— 
gudrūs vyrukai. Jie savų 
šunų nekorė, bet nuėję į 
vokišką dvarą, atsivedė 
didelį rudą šunį, ir jį savo 
kaimo po gluosnio šaka 
pakorė. Aišku, kad žanda
rams buvo supinti pėdsa
kai ir jie negalėjo surasti 
tikrų kaltininkų. Nuo to - 
nukentėjo tik vietos žan
darai, nes Juos iškėlė į ki
tą vietą, kaip apsileidu
sius tarnyboje ir nėgilin- 
čius surasti tokių svarbių 
kaltininkų.. Nuo ' to laiko 
praėjo jau 18 mėtų, bet 
Sihtautiečiai, gyvenantieji-v 
prie Vokietijos sienos, Šį į- 
vykį gerai atmena. Dar ir 
šiandien kiekvienas, - su 
tanįtikrais pagrąžinimais-, 
pasakoja apie pasikorusį 
šunį, kuris negalėjo vokie
čių kaizeriui sumokėti nu
statyto mokesčio. Tsb.

Žmogus tik tiek žmogus, 
1 kiek Jis valios tūri.

. Waterbury’o Savingi Batikos Brooklyn’o Skyrius gali aprū- $ 
\ ~ r - pinti tavo visus bankus reikalus. . jį

J Tos pačios bankos knygutes, kurias gavote nuo Waterbury i į 
r Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje, Taipgi H 

J turime: įj

CHRISTMAS tR VACATION CLUBS j!
TRAVELĘR’S CHECKS jį

FOREIGN DRAFTS !į
Ateikite me» jum« patarnausime, kaip ir senoje Bankoje. ! < 

793-797 Bank St.. ' .Ji-

ĮVAIRENYBES 
KAIP LIETUVOS GYVEN
TOJAI išjuokė vokieti-

JOS KAIZERĮ
Istoriją apie Šunų 

■ f ■ mokestį

^ors okupacijos laikais 
(1915-1918 in.) vokiečiai 
elgėsi žiauriai su Lietuvės 
gyventojais, neretai juos 
kišdami kalėjiman ar su- 
šaudydąmi, bet atsirasda
vo žmonių,, kurie visokiais 
būdais išjuokdavo ir prie
šindavosi kaizerio vyriau
sybei.:, Aišku, viešas pasi
priešinimas retai teįvyk* 
davo, nes gyventojai buvo 
beginkliai; Bet užtat kai
zerio valdžią,; ypač kaimų 
gyventojai, visaip kolioda- 

tyje vengtų tokių nemalo
numų. . ■ '
; Visgi Gegužinė davė pel
no, bet ne tiek, kiek turėjo 
duoti.

feengimo komisiją taria 
nuoširdžią padėką “Gąr- 
8^’, ^Darbininkui” už ge
rą garsinimą Gegužinės, 
taipgi už kooperavimą vi
same darbe.' Ačiū Gerb. 
komp. A. J. Aleksiui už iš
garsinimą per radio ir ųž 
priruošimą gražios muzi
kalūs programos. . v

Ačiū kun. V. P. Karkau- 
skui ųž jo pasakytą kalbą 
laike Gegužinės ir už gar
sinimą Gegužinės; ačiū vi
siems dvasiškiams už. gaix 
sinimą ir atsilankymą į 
gegužinę. Ačiūjnuoširdžiai 
visiems vargoninkams, už 
prirengimą savo chorų* 
kurie išpildė gražią dainų 
programą. Taipgi ačiū ir 
muzikantams, kurie tąip 
gerai ir gražiai išpildė sa
vo užduotį.

Ačiū Melodianš orches
trai ir jo vedėjui. ponui 
Norbertui Aleksiui už gro
jimą smagių šokių.

Ačiū visiems, kurie atsi
lankė į šią gegužinę ir pa
gelbėjo padaryti ją pasek
mingą. . ‘

Ačiū' visiems 'biznie
riams, kurie savo apgarsi
nimais parėmė, Patartina 
visiems remti tuos biznie
rius ir profesijohalus, ku
rie parėmė mūsų gegužinę.

Baigiant, tariu ačiū vi
siems darbininkams-ėms, 
kurie dirbo laikę Geguži
nes. Ačiū visiems, kurie

prie Šios gegužinės.
F. Rumskas, pirm. 
V. Norkūnas, ižd.
M. JpkubattS, ra»t. ir : j feentas*iTtoHau. Žandarai

i! 
i!

LIETUVIŲ PIENĄ
: RUGSĖJO28.

Aldęrmonas Bendlerįs 
man aną dieną pranešę, 
kad Conn. Tercentennihl 
Cęlebratioh lietuviai turės 
kaip ir kitos tautos Wą- 
terburyje savo Lithuanian 
Pay rugsėjo 28. Toje die
noje bus didelės iškilmės 
ir lietuviai vadovaujant p. 
Jonui Bėndleriui stropiau
siai rengiaši tinkamai pa
minėti. Jau pardavinėja
mos lietuviškos spalvos 
spilkutės.: Lietuvių stube- 
lė yra užvardinta, seniau
sio lietuvio; Waterbųryje 
gyventojo, pono Kulbačka 
yardu. Reiškiam Jonui 
Bendleriui Į, pagarbos ir 
kredito už pasidarbavimą.

PASKUTINYSIS PARA

......... ..... ■ 1 
įvyks rugpiūčio 25, Linden 
Bark, Union City, parapi
jai reikalinga mažiausiai^ 
tūkstančio dolerių ‘ apmo
kėjimuiskoloSi Kunigas 
Gradeckas dieną ir naktį 
nemiega, rūpindam a s i s 
kaip sukelti ^tą reikalingą 
pinigų sum^ žinoma, jei
gu visi lietuviai prisidės 
tai lengvai galėsime tą su
mą sukelti ir apmokėti mi
nėtąją skolą. Bus visokių 
įdomumų kokių dar hera 
buvę. Bus sporto ir žaislų; 
Lietuviai, , parapijiečiai I 
pasižymėkite ant kalendo
riaus dieną ir vietą ir bū
tinai atsilankykite kiek
vienasšį paskutinį pikni
ką. -Parodykite gerą Širdį 
savo parapijai ir atlikite 
savo pareigą, o Dievulis už 
tai jums tikrai atsilygins. 
Nevažiuokite tą dieną kur 
pas Jsydus ar į smiltynus, 
bet į Lindę# Parką, para
pijos pikniką ;: .. - - / -

CONN. APSKRIČIO TRL 
LYPfiS GEGUŽINES 

RENGIMO KOMISUOS 
ŽODIS

.Trilypė Gegužinėj kuri 
įvyko liepos ,14 d. s. m, 
Maenner Chor Park, Wes 
Havėn Conn, Ši gegužinė 

, buvo rengiama su geriau
siais norais/bėt iŠ priežas
ties blogo oro Gegužinė 

į buvo perkelta iš-birželio 9
d. į liepos 14 d. Tokiu bū
du pasidarė : ir nuostolių. 
Bet dar tas nętaip svarbu. 
Tik labai buvo nemalonu, 
kad susidarė negeistinos ( 
aplinkybės jš priežaštįes/kokiu nors būdu prisidėjo 
kitų parengimų. Per spau
dą ir radio garsinta, kad

pos. '

vo ir keikdavo už įvai
riausius mokesčius; Taip 
vyriausias vokiečių karo 
vadas genarolas Hinden- 

‘burgas įsake mokėti už šu
nis mokestį. '

Kaimo žmonėms toks 
naujas įsakymas labai ne
patiko, nes jie nebuvo nie
kados mokėję mokesčių 
už šunis, kurių kiekvienas 
ūkininkas turėdavo. Bet į-} 
Sakymas paliko įsakymu1 
ir žandarai stropiai jį vyk
dė, išrinkdami .už šunis 
pinigus; Kurie laiku nesu
mokėdavo,* tiems buvo už
dedamos pabaudos. Daili
ninkas J. f Šileika pasakoja 
vieną gana įdomų atsitiki
mą apie šunų mokestį vo
kiečiu okupacijos laikais. 
Suvalkijoj, Sintautų apy
linkės ūkininką!, gyvenan
tieji netoli vokiečių sienos, 
sumanė išjuokti šįr kaize
rio įsakymą ir žandarams 
iškirto negirdėtą šposą.

Vieną vasaros rytą, kai 
vyrai laukuose piovė šie
ną, du vokiečių žandarai, 
jodami vieškeliu iš Sintam 
tų, vienoje kryžkelėje pa
stebėjo po medžiu pakartą 
kažin kokį gyvulį. Prijoję 
arčiau, žandarai pamate, 
kad pakartas didelis ru
das. šuo. žandarai sustojo 
Ir nulipę nuo arklių, ap
žiūrinėdami šunį, pastebė
jo prisegtą prie šuns laiš
ką taip užadresuotą: “Jo 
Didenybei Prūsų karaliui 
ir Vokietijos imperatoriui 
Vilhelmui ĮIn, o .laiško bu* 
vo toks turinys! “Negalė- 
damas sumokėti kaizeriui 
brangaus “steuerio”, pasi- 
koriau... Nūsįlupkyte ma
no skūrą ir sumokėkite 
mokestį, kurį aš palikau 
skolingas Jo Didenybei 
Karaliui ir Vokietijos im
peratoriui ; Vilhelmui H. 
Vienas žandaras buvo ki
lęs iš Rytprūsių ir mokėjo 
lietuviškai. Kai šis laiško 
turinį paaiškino antrąjąm 
žandarui, tai pastarasis 
kaip Perkūno trenktas, 
sušuko: “Vęrfluęhtęrę 
Schweinerei”, ir jiedu grei
tai užsėdę aftt arklių nu
jojo pranešti Kręishaupt- 
manui, apskrities virši
ninkui. \ .

Tą pačią dieną buvo su
šaukti šios apylinkės se
niūnai/kurie tūrėjo pasa
kyti, į<am priklauso pa
kartasis rudis ir kas čia 
rašė tokį laišką prie pa
karto Šuns. Mirties baus
mė grėsė tam, ant kurio 
būtu nuolęs įtarimas. Su
šaukti seniūnai, apžiūrėję 
pakartą šunį, žandarams 
atsake, kad tokio šuns sa* 
vo seniūnijose jie nematė 
ir, greičiausiai šuo atga*

IATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbu Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies šei

mynos skalbimu - plovimo 
darbus- i

STEIGTA 1003 
Telefonai* . .

Waterbttry - Enterprise 6500
I New Britain 821

. Tel. 755

JOSEPH S. KANIA
DANTISTAS

476MainSt.,
■ ■ . - ■ > 1 . 

*

NEW BRETAIN, CONN.

... ............................................ .1 'I

tALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojaa

Pilnai ■prisiruošęs patarnauti 
kuogeriausiai diena ir naktį 
visiems Conneęticut Valstybes 

• Lietuviams.
^716 Stanley St arba Ž 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R?

Tel 6-1086

JONAS SEKYS
' LIETUVIŠKA 

KRAUTUVE — AGENTŪRA
Visokių tūbų vyrams, valkams, 
laivakorčių lt pinigų . siuntintb 
agentūra. Daroma visokie notari
niai Įgaliojimai* raStnl. Purtjavin^ 
jam! lletuvISkl • laikraSčlal Ir knygos 

Užeikite ir busite patenkinti
438 Bark Si., Hartford, Conn.

t

Pereitą Šeštadienį mūsų
Fife and Drum Corps nu
vyko dviem bus’ais į Nėw__ _  „7. _______ _________ o_________,
Britain, Conn., kur įvyko ton’u, bet matyti Juškis Gegužinė įvyks 14 d. lie-
pąroda, tai yra minėjimas riši'-Įtiek nebijojo* Valio, pos. . ę , ____ ____ _____ ucuvaū iO
Conn. Valstybės* 300 metų Eddie! Laikraščiuose tilpo j Pageidaujama, kad atei4 < Spaudos komisijos narė] pranešė vokiečių kariškai

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg ,2-5043

MAnHEW P. BALLAS
S. . (BIELIAUSKAS) .

lAISMTOOIjka'

GRABORIUS
M0 Grakd SttM t, 

BROOKLYN, N. Y..

Puttdaf IrSngtoa 
damos myUtnlsu-  ____ ___ w
nnal NuHudlmo, krtfp.
>lt«s pas aus. Duįaroavlmas ym 
feitikrtataa ir u* j

t koplyčios dteh 
pslsrrotl

i •.

O
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